جامع البيان في تأويل القرآن
تفسير الطبري
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المجلد الثالث
تتمة سورة البقرة
ض{
األر ِ
ض ْر ًبا فِي ْ
القول في تأويل قوله  } :ال َي ْس َتطِ ي ُعونَ َ
قال أبو جعفر  :يعني بذلك جل ثناؤه  :ال يستطيعون تقلُّبًا في األرض  ،وسفرً ا في البالد  ،ابتغا َء المعاش َ
لب المكاسب ،
وط َ
) (1فيستغنوا عن الصدقات  ،رھب َة العدوّ وخو ًفا على أنفسھم منھم .كما - :
 - 6218حدثني الحسن بن يحيى  ،قال  :أخبرنا عبد الرزاق  ،قال  :أخبرنا معمر  ،عن قتادة  " :ال يستطيعون ضربًا في
األرض " حبسوا أنفسھم في سبيل ﷲ للعدوّ  ،فال يستطيعون تجار ًة.
 - 6219حدثني موسى  ،قال  :حدثنا عمرو  ،قال  :حدثنا أسباط  ،عن السدي  " :ال يستطيعون ضربًا في األرض "  ،يعني
التجارة.
 - 6220حدثني يونس  ،قال  :أخبرنا ابن وھب  ،قال  :قال ابن زيد قوله  " :ال يستطيعون ضربًا في األرض "  ،كان أحدھم
ال يستطيع أن يخرج يبتغي من َفضْ ل ﷲ.
***
اء مِنَ ال َّت َع ُّففِ {
القول في تأويل قوله َ } :ي ْح َ
س ُب ُھ ُم ا ْل َجا ِھل ُ أَ ْغ ِن َي َ
قال أبو جعفر  :يعني بذلك  " :يحسبھم الجاھل " بأمرھم وحالھم " أغنياء " من تعففھم عن المسألة  ،وتركھم التعرض لما في
أيدي الناس  ،صبرً ا منھم على البأساء والضراء .كما - :
__________
) (1في المخطوطة  " :المكاسر "  ،وھو دليل مبين عن غفلة الناسخ وعجلته  ،كما أسلفت مرارً ا كثيرة .

 - 6221حدثنا يزيد  ،قال  :حدثنا سعيد  ،عن قتادة قوله  " :يحسبھم الجاھل أغنياء "  ،يقول  :يحسبھم الجاھل بأمرھم أغنياء
من التعفف. (1) .
***
من التعفف "  ،من َترْ ك مسألة الناس.
ويعني بقوله َ " :
***
وھو " التفعُّل " من " العفة " عن الشيء  ،والعفة عن الشيء  ،تركه  ،كما قال رؤبة :
الع َس ْق* )(2
ار َھا َبعْ دَ َ
* َف َعفَّ َعنْ أسْ َر ِ
ب.
يعني َبرئ وتج َّن َ
***
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القول في تأويل قوله َ } :ت ْع ِرفُ ُھ ْم ِبسِ ي َما ُھ ْم {
قال أبو جعفر  :يعني بذلك جل ثناؤه  " :تعرفھم " يا محمد " بسيماھم "  ،يعني بعالمتھم وآثارھم  ،من قول ﷲ عز وجل :
)سِ ي َما ُھ ْم فِي وُ جُوھ ِِھ ْم مِنْ أَ َث ِر السُّجُو ِد ( ]سورة الفتح  ، [29 :ھذه لغة قريش .ومن العرب من يقول  " :بسيمائھم " فيمدھا.
أس ٍد  ،فإنھم يقولون  " :بسيميائھم " ; ومن ذلك قول الشاعر . (3) :
وأما ثقيف وبعض َ
__________
) (1األثر  - 6221 :كان اإلسناد في المطبوعة والمخطوطة  " :كما حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد " ...أسقط الناسخ من اإلسناد " حدثنا بشر قال "  ،كما
زدته  ،وھو إسناد دائر دورا ًنا في التفسير أقربه رقم . 6206 :
) (2مضى تخريج ھذا البيت وتفسيره في  ، 110 : 5ولم يذكر ھناك مجيء ذكره في ھذا الموضع من التفسير  ،فقيده ھناك .
) (3ھو ابن عنقاء الفزاري  ،وعنقاء أمه  ،وقد اختلف في اسمه  ،فقال القالي في أماليه  " : 237 : 1أسيد "  ،وقال اآلمدي في المؤلف والمختلف :
 ، 159وقال المرزباني في معجم الشعراء  " :فيس بن بجرة " )بالجيم(  ،أو " عبد قيس بن بجرة "  ،وفي النقائض  " 106 :عبد قيس ابن بحرة "
بالحاء الساكنة وفتح الباء  ،وھكذا كان في أصل الآلليء شرح أماني القالي  ، 543 :وغيره العالمة الراجكوتي " بجرة " بضم الباء وبالجيم الساكنة
عن اإلصابة في ترجمة " قيس بن بجرة " وفي ھذه الترجمة أخطاء كثيرة  .وذكر شيخنا سيد بن علي المرصفي في شرح الكامل  108 : 1أنه أسيد
بن ثعلبة ابن عمرو  .وھذا كاف في تعيين االختالف  .وابن عنقاء  ،عاش في الجاھلية دھرً ا  ،وأدرك اإلسالم كبيرً ا  ،وأسلم .

ُغال ٌم َر َماهُ ﷲُ بالحُ سْ ِن َيا ِفعًا ...لَ ُه سِ ي ِم َيا ٌء ال َت ُ
صرْ )(1
ش ُّق َع َلى ال َب َ
***
__________
) (1يأتي في التفسير ) 141 : 8/ 55 : 4بوالق( واألغاني  ، 117 : 17الكامل  ، 14 : 1المؤلف والمختلف  ،ومعجم الشعراء ، 323 ، 159 :
أمالى القالي  ، 237 : 1الحماسة  ، 68 : 4وسمط الآلليء  ، 543 :وغيرھا كثير  .من أبيات جياد في قصة  ،ذكرھا القالي في أماليه  .وذلك أن ابن
عنقاء كان من أكثر أھل زمانه وأشدھم عارضة ولسا ًنا  ،فطال عمره  ،ونكبه دھره  ،فاختلت حاله  ،فمر عميلة بن كلدة الفزاري  ،وھو غالم جميل من
سادات فزارة  ،فسلم عليه وقال  :ياعم  ،ما أصارك إلى ما أدري ؟ فقال  :بخل مثلك بماله  ،وصوني وجھى عن مسألة الناس! فقال وﷲ لئن بقيت إلى
غد ألغيرن ما أردي من حالك  .فرجع ابن عنقاء فأخبر أھله  ،فقالت  :لقد غرك كالم جنح ليل!! فبات متملمال بين اليأس والرجاء  .فلما كان السحر ،
سمع رغاء اإلبل  ،وثغاء الشاء وصھيل الخيل  ،ولجب األموال  ،فقال  :ما ھذا ؟ فقال  :ھذا عميلة ساق إليك ماله! ثم قسم عميلة ماله شطرين وساھمه
عليه  ،فقال ابن عنقاء فيه يمجده َ :رآنِي َع َلى َما ِبي ُع َم ْي َل ُة َفا ْش َت َكى  ...إِ َلى َمالِ ِه َحالي أسرَّ َك َما َج َھرْ
ضرْ
ِين الَ َبدْ وٌ يُرجَّ ى وال َح َ
فآسانِي َو َل ْو ضَنَّ َل ْم أَل ُ ْم َ ...ع َلى ح َ
دَ َعانِي َ
ت َل ُه خيرً ا وأَ ْث َني ُ
َفقُ ْل ُ
اك َما أَ ْبلَيْتَ َمنْ َذ َّم أَ ْو َش َكرْ
ْت فِعْ َل ُه َ ...وأَ ْو َف َ
الخي ِْر يافِعًا َ ...ل ُه سِ ي ِميَا ُء ال َت ُ
ُغالَ ٌم رَ مَاهُ ﷲ ِب َ
ش ُّق عَ َلى البَصَ رْ
َكأَنَّ ُ
الثريَّا ُعلِّ َق ْ
ت في جَ ِبي ِن ِه َ ...وفِي َخ ِّد ِه ال ِّشعْ رَ ي َوفِي َوجْ ِھ ِه ال َق َمرْ
صرْ
إذا قِي َل ِ
ضى َكأ َ ّن ُه َ ...ذلِي ٌل ِبالَ ُذ ّل َو َل ْو َشا َء الَ ْن َت َ
ت ال َع ْو َرا ُء أَ ْغ َ
صرْ
ار ِم حُرَّ ةٌ َ ...ف َجا َء َوالَ ب ُْخ ٌل َل َد ْي ِه وال َح َ
َك ِري ٌم َن َم ْت ُه لِلم َك ِ
َو َلمَّا َرأَى ال َمجْ َد اس ُتعيرت ِث َيا ُبه َ ...ت َردَّى ِر َدا ًء َواسِ َع ّ
الذي ِْل َوأ ْت َزرْ
وھذا شعر حر  ،ينبع من نفس حرة  .ھذا وقد روي الطبري في  " 141 : 8رماه ﷲ بالحسن إذ رمي "  .وقال أبو رياش فيما انتقده على أبي العباس
المبرد  " :ال يروي بيت ابن عنقاء  " :رماه ﷲ بالحسن " ...إال أعمى البصيرة  ،ألن الحسن مولود  ،وإنما ھو  :رماه ﷲ بالخير ياف ًعا " .
وقوله  " :ال تشق على البصر "  ،أي ال تؤذيه بقبح أو ردة أو غيرھما  ،بل تجلي بھا العين  ،وتسر النفس وترتاح إليھا .
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وصف صفتھم  ،وأنھم يعرفون
وقد اختلف أھل التأويل في " السيما " التي أخبر ﷲ جل ثناؤه أنھا لھؤالء الفقراء الذين
َ
بھا(1).
فقال بعضھم  :ھو التخ ُّشع والتواضع.
ذكر من قال ذلك :
 - 6222حدثني محمد بن عمرو  ،قال  :حدثنا أبو عاصم  ،عن عيسى  ،عن ابن أبي نجيح  ،عن مجاھد في قوله  " :تعرفھم
بسيماھم " قال  :التخ ُّشع.
 - 6223حدثني المثنى  ،قال  :حدثنا أبو حذيفة  ،قال  :حدثنا شبل  ،عن ابن أبي نجيح  ،عن مجاھد  ،مثله.
 - 6224حدثني المثنى  ،قال  :حدثنا ابن أبي جعفر  ،عن أبيه  ،عن ليث  ،قال  :كان مجاھد يقول  :ھو التخ ُّشع.
***
وجھد الحاجة في و ُجوھھم.
وقال آخرون يعني بذلك  :تعرفھم بسيما الفقر َ
* ذكر من قال ذلك :
 - 6225حدثني موسى  ،قال  :حدثنا عمرو  ،قال  :حدثنا أسباط  ،عن السدي  " :تعرفھم بسيماھم "  ،بسيما الفقر عليھم.
 - 6226حدثني المثنى  ،قال  :حدثنا إسحاق  ،قال  :حدثنا ابن أبي جعفر  ،عن أبيه  ،عن الربيع في قوله  " :تعرفھم
الجھد من الحاجة.
بسيماھم "  ،يقول  :تعرف في وجوھھم َ
***
وقال آخرون  :معنى ذلك  :تعرفھم برثاثة ثيابھم .وقالوا  :الجوعُ خفيّ .
* ذكر من قال ذلك :
 - 6227حدثني يونس  ،قال  :أخبرنا ابن وھب  ،قال  :قال ابن زيد :
__________
) (1في المخطوطة والمطبوعة  " :وصفت صفتھم "  ،وھو مخالف للسياق  ،والصواب ما أثبت  ،وصف ﷲ صفتھم .

" تعرفھم بسيماھم " قال  :السيما  :رثاثة ثيابھم  ،والجوع خفي على الناس  ،ولم تستطع الثياب التي يخرجون فيھا ]أن[ تخفى
على الناس. (1) .
***
قال أبو جعفر  :وأول األقوال في ذلك بالصواب  :أن يقال  :إن ﷲ عز وجل أخبر نب َّيه صلى ﷲ عليه وسلم أنه يعرفھم
بعالماتھم وآثار الحاجة فيھم .وإنما كان النبيُّ صلى ﷲ عليه وسلم يدرك تلك العالمات واآلثار منھم عند المشاھدة بالعِيان ،
فيعرفُھم وأصحابه بھا  ،كما يُدرك المريضُ فيعلم أنه مريض بالمعاينة.
وقد يجوز أن تكون تلك السيما كانت تخ ُّش ًعا منھم  ،وأن تكون كانت أثر الحاجة والضرّ  ،وأن تكون كانت رثاثة الثياب  ،وأن
جميع ذلك  ،وإنما ُتدرك عالمات الحاجة وآثار الضر في اإلنسان  ،ويعلم أنھا من الحاجة والضر  ،بالمعاينة دون
تكون كانت
َ
الوصف .وذلك أن المريض قد يصير به في بعض أحوال مرضه من المرض  ،نظيرُ آثار المجھود من الفاقة والحاجة  ،وقد
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يلبس الغني ذو المال الكثير
الثياب الرثة  ،فيتزيّى بزيّ أھل الحاجة  ،فال يكون في شيء من ذلك داللة بالصّفة على أنّ
َ
الموصوف به مخت ٌّل ذو فاقة .وإنما يدري ذلك عند المعاينة بسيماه  ،كما وصف ﷲ ) (2نظير ما يُعرف أنه مريض عند
المعاينة  ،دون َوصْ فه بصفته.
***
اس إِ ْل َحا ًفا {
القول في تأويل قوله  } :ال َي ْسأَلُونَ ال َّن َ
قال أبو جعفر  :يقال  " :قد ألحف السائل في مسألته "  ،إذا أل ّح " فھو يُلحف فيھا إلحا ًفا " .
***
__________
) (1ما بين القوسين زيادة ال بد منھا  ،لتستقيم العبارة .
) (2في المخطوطة والمطبوعة  " :كما وصفھم ﷲ "  ،والسياق يقتضي ما أثبت  .والمخطوطة التي نقلت عنھا  ،فيما نظن  ،كل النسخ المخطوطة التي
طبع عنھا  ،مضطربة الخط  ،كما سلف الدليل على ذلك مرارً ا  ،وفي ھذا الموضع من كتابة الناسخ بخاصة .

غير إلحاف ؟
فإن قال قائل  :أفكان ھؤالء القوم يسألون الناس َ
قيل  :غير جائز أن يكون كانوا يسألون الناس شي ًئا على وجه الصدقة إلحا ًفا أو غير إلحاف  (1) ،وذلك أن ﷲ عز وجل
وصفھم بأنھم كانوا أھل تعفف  ،وأنھم إنما كانوا يُعرفون بسيماھم .فلو كانت المسألة من شأنھم  ،لم تكن صف ُتھم التعفف  ،ولم
يكن بالنبي صلى ﷲ عليه وسلم إلى علم معرفتھم باألدلة والعالمة حاجة  ،وكانت المسألة الظاھرة ُتنبئ عن حالھم وأمرھم.
وفي الخبر الذي - :
 - 6228حدثنا به بشر  ،قال  :حدثنا يزيد  ،قال  :حدثنا سعيد  ،عن قتادة  ،عن ھالل بن حصن  ،عن أبي سعيد الخدري ،
قال  :أعوزنا مرة فقيل لي  :لو أتيتَ رسو َل ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم فسألته! فانطلقت إليه مُعْ ِن ًقا  ،فكان أوّ ل ما واجھني به " :
من استعفّ أع َّفه ﷲ  ،و َمن استغنى أغناهُ ﷲ  ،ومن سألنا لم ندّخر عنه شي ًئا نجده "  .قال  :فرجعت إلى نفسي  ،فقلت  :أال
ُ
سألت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم شي ًئا بعد ذلك من أمر حاجة  ،حتى مالت علينا الدنيا
أستعفّ ف ُي ِع َّفني ﷲ! فرجعت  ،فما
صم ﷲ. (2) .
فغرَّ َقتنا  ،إال من َع َ
***
__________
) (1في المطبوعة  " :إلحافا وغير إلحاف "  ،بالواو  ،وھو ال يستقيم  ،والصواب ما أثبت  .وانظر معاني القرآن للفراء  ، 181 : 1وقد قال  " :ومثله
قولك في الكالم  :قلما رأيت مثل ھذا الرجل!  ،ولعلك لم تر ً
قليال وال كثيرً ا من أشباھه " وسيأتي بعد  ،في ص  ، 599 :وفي اللسان )لحف(  ،وذكر
ح ٍ
ار ِه  ] ...إِ َذا سَ ا َف ُه العَ ْو ُد
اآلية  " :أي ليس منھم سؤال فيكون إلحاف  ،كما قال امرؤ القيس ]يصف طري ًقا غير مسلوكة  :عَ َلى الَ ِ
ب الَ ُي ْھ َتدَ ي ِب َم َن ِ
ال ُّنبَاطِ يُّ جَ رْ جَ را [
المعنى  " :ليس به منار فيھتدى به " .
) (2الحديث  - 6228 :إسناده صحيح .
ھالل بن حصن  ،أخو بني مرة بن عباد  ،من بني قيس بن ثعلبة  :تابعى ثقة  .ذكره ابن حبّان في الثقات  ،ص  ، 364 :وترجمه البخاري في الكبير
 ، 204 /2 / 4وابن أبي حاتم  - 73 /2/ 4فلم يذكرا فيه جرحا  .وھو مترجم في التعجيل  ،ص . 434 :
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والحديث رواه أحمد في المسند ) 14222 ، 14221 :ج  3ص  44حلبي(  ،عن محمد بن جعفر وحجاج  ،ثم عن حسين بن محمد  -ثالثتھم عن
شعبة  ،عن أبي حمزة  ،عن ھالل بن حصن  ،عن أبي سعيد  .فذكر نحوه بأطول منه .
وھذا أيضًا إسناد صحيح .
أبو حمزة  :ھو البصري " جار شعبة "  ،عرف بھذا  .واسمه  :عبد الرحمن بن عبد ﷲ المازني "  ،ثقة  ،مترجم في التھذيب . 219 : 6
وقد ثبت في ترجمة " ھالل بن حصن "  -في الكبير  ،وابن أبي حاتم  ،والثقات  ،والتعجيل  ،أنه روى عنه أيضًا " أبو حمزة "  .وشك في صحة ذلك
العالمة الشيخ عبد الرحمن اليماني مصحح التاريخ الكبير  ،واستظھر أن يكون صوابه " أبو جمرة "  ،يعنى نصر بن عمران الضبعي  .ولكن يرفع
ھذا الشك أنه في المسند أيضًا " أبو حمزة "  .التفاقه مع ما ثبت في التراجم .
" أعوز الرجل فھو معوز "  :ساءت حاله وحل عليه الفقر .
" أعنق الرجل إلى الشيء يعنق "  :أسرع إليه إسراعًا .

) . (1الدالل ُة الواضح ُة على أنّ التعفف معنى ينفي معنى المسألة من الشخص الواحد  ،وأنَّ من كان موصو ًفا بالتعفف فغير
موصوف بالمسألة إلحا ًفا أو غير إلحاف. (2) .
***
فإن قال قائل  :فإن كان األمر على ما وصفت  ،فما وجه قوله  " :ال يسألون الناس إلحافا "  ،وھم ال يسألون الناس إلحا ًفا أو
غير إلحاف ). (3
بحال بقوله  " :يحسبھم
قيل له  :وجه ذلك أن ﷲ تعالى ذكره لما وصفھم بالتعفف  ،وعرّ ف عبادَه أنھم ليسوا أھل مسألة
ٍ
ُسن ثنا ٍء عليھم  ،بنفي ال َّشره
الجاھ ُل أغنياء من التعفف "  ،وأنھم إنما يُعرفون بالسيما  -زاد عبا َده إبانة ألمرھم  ،وح َ
والضراعة التي تكون في الملحِّ ين من الس َُّّؤال  ،عنھم. (4) .
ُ
رأيت مث َل فالن " ! ولعله لم َي َر مثله ً
أحدا وال نظيرً ا.
وقد كان بعضُ القائلين يقول  (5) :ذلك نظي ُر قول القائل  " :قلَّما
__________
) (1سياق الكالم  " :وفي الخبر ...الداللة الواضحة" ...
) (2في المخطوطة والمطبوعة في الموضعين  " :إلحافا وغير إلحاف " " بالواو  ،وانظر التعليق السالف رقم  1 :ص. 598
) (3في المخطوطة والمطبوعة في الموضعين  " :إلحافا وغير إلحاف " " بالواو  ،وانظر التعليق السالف رقم  1 :ص. 598
) " (4السؤال " جمع سائل  ،على زنة " " جاھل وجھال "  .والسياق  " :بنفي الشره...عنھم " .
) (5في المطبوعة  :و " قال  :كان بعض القائلين يقول في ذلك نظير قول القائل " ھو كالم شديد الخلل  .وفي المخطوطة  " :وقال كاد بعض القائلين
يقول  " ...وسائره كالذي كان في المطبوعة " وھو أش ّد اختالال وفسا ًدا  .وصواب العبارة ما استظھرته فأثبته  .وھذا الذي حكاه أبو جعفر ھو قول
الفراء في معاني القرآن  ، 181 : 1كما سلف في ص  598 :التعليق . 1 :

***
وبنحو الذي قلنا في معنى اإللحاف قال أھل التأويل.
* ذكر من قال ذلك :
 - 6229حدثني موسى بن ھارون  ،قال  :حدثنا عمرو  ،قال  :حدثنا أسباط  ،عن السدي  " :ال يسألون الناس إلحا ًفا "  ،قال:
ال يلحفون في المسألة.
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 - 6230حدثني يونس  ،قال  :أخبرنا ابن وھب  ،قال  :قال ابن زيد في قوله  " :ال يسألون الناس إلحا ًفا "  ،قال  :ھو الذي
يلح في المسألة.
 - 6231حدثنا بشر  ،قال  :حدثنا يزيد  ،قال  :حدثنا سعيد  ،عن قتادة قوله  " :ال يسألون الناس إلحا ًفا "  ،ذكر لنا أن نبيّ ﷲ
الملحف قال :
الفاحش البذِىء السائ َل
صلى ﷲ عليه وسلم كان يقول  " :إن ﷲ يحب الحلي َم الغنيّ المتعفف  ،ويبغض الغنيّ
َ
َ
وذكر لنا أن نبيّ ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم كان يقول  :إن ﷲ عز وجل كره لكم ً
ثالثا  :قيال وقاال ) (1وإضاع َة المال  ،وكثر َة
ً
جيفة على فراشه  ،ال يجع ُل ﷲ له من نھاره وال
وصدر ليلته  ،حتى يُلقى
السؤال .فإذا شئت رأيته في قيل وقال يومه أجمع
َ
ليلته نصيبًا .وإذا شئت رأيته َذا مال] ينفقه[ في شھوته ولذاته ومالعبه . (2) ،
ً
َويع ِد له عن ّ
باسطا ذراعيه  ،يسأل الناس في كفيه  ،فإذا أعطي أفرط في
حق ﷲ  ،فذلك إضاعة المال  ،وإذا شئت رأيته
مدحھم  ،وإنْ مُنع أفرط في َذمھم. (3) .
__________
) (1في المطبوعة  " :قيل وقال " وھو صواب  ،وھما فعالن من قولھم " قيل كذا " و " قال كذا "  ،وھو نھى عن القول بما ال يصح و ال يعلم  .وأثبت
ما في المخطوطة  ،وھما مصدران بمعنى اإلشارة إلى ھذين الفعلين الماضين  ،يجعالن حكاية متضمنة للضمير واإلعراب  ،على إجرائھما مجرى
األسماء خلوين من الضمير  ،فيدخل عليھما حرف التعريف لذلك فيقال  " :القيل والقال " .
) (2في المخطوطة  " :ذا مال في شھوته " وبين الكالمين بياض  ،أما في المطبوعة والدر المنثور  ، 363 : 1فساقه سيا ًقا مطر ًدا  " :ذا مال في
شھوته "  ،ولكنه ال يستقم مع قوله بعد  " :ويعدله عن حق ﷲ "  ،فلذلك وضعت ما بين القوسين استظھارً ا حتى يعتدل جانبا ھذه العبارة .
) (3ھذه النقط داللة على أنه قد سقط من الناسخ كالم ال ندري ما ھو  ،ففي المخطوطة في إثر األثر السالف  ، 6231األثر اآلتي  " 6232 :حدثنا
يعقوب بن إبراھيم  . " . . .وقد تنبه طابع المطبوعة  ،فرأي أن األثر اآلتي  ،ھو من تفسير اآلية التي أثبتھا وأثبتناھا اتباعًا له  ،والذي ال شك فيه أنه
قد سقط من الكالم في ھذا الموضع تفسير بقية اآلتية  " :وما تنفقوا من خير فإن ﷲ به عليم " وشيء قبله  ،وشيء بعده  ،لم أستطع أن أجد ما يدلني
عليه في كتاب آخر  ،ولكن سياق األقوال التي ساقھا الطبري دال على ھذا الخرم  .وھذا دليل آخر على شدة سھو الناسخ في ھذا الموضع من الكتاب .

ون )(274
ِين ُي ْن ِفقُ َ
الَّذ َ
ار سِ ًّرا َو َع َال ِن َي ًة َف َل ُھ ْم أَجْ رُ ُھ ْم عِ ْندَ َرب ِِّھ ْم َو َال َخ ْوفٌ َع َلي ِْھ ْم َو َال ُھ ْم َيحْ َز ُن َ
ون أَ َ
مْوا َل ُھ ْم ِباللَّي ِْل َوال َّن َھ ِ
ف َع َل ْي ِھ ْم
ار سِ ًّرا َو َعال ِن َي ًة َف َل ُھ ْم أَ ْج ُر ُھ ْم عِ ْندَ َر ِّب ِھ ْم َوال َخ ْو ٌ
القول في تأويل قوله تعالى  } :ا َّلذِينَ ُي ْنفِقُونَ أَ ْم َوا َل ُھ ْم ِبال َّل ْي ِل َوال َّن َھ ِ
َوال ُھ ْم َي ْح َز ُنونَ ){ (274
]قال أبو جعفر[ :
***
 - 6232حدثنا يعقوب بن إبراھيم  ،قال  :حدثنا معتمر  ،عن أيمن بن نابل  ،قال  :حدثني شيخ من غافق  :أن أبا الدرداء كان
ً
سرا
ينظر إلى الخيل
البراذين والھُجْ ن .فيقول  :أھل ھذه  -يعني الخيل  -من الذين ينفقون أموالھم بالليل والنھار ًّ
مربوطة بين َ
وعالنية  ،فلھم أجرھم عند ربھم  ،وال خوفٌ عليھم وال ُھ ْم َ
يحزنون. (1) .
***
وقال آخرون  :عنى بذلك قومًا أنفقوا في سبيل ﷲ في غير إسراف وال تقتير.
* ذكر من قال ذلك :
 - 6233حدثنا بشر  ،قال  :حدثنا يزيد  ،قال  :حدثنا سعيد  ،عن قتادة قوله  " :الذين ينفقون أموالھم " إلى قوله  " :وال ھم
يحزنون "  ،ھؤالء أھ ُل الجنة.
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__________
) (1األثر  " - 6232 :أيمن بن نابل الحبشي " أبو عمران المكي  ،نزيل عسقالن  ،مولي آل أبي بكر  .روي عن قدامة بن عبدﷲ العامرى  ،وعن
أبيه نابل  ،والقاسم بن محمد  ،وطاوس  .وروى عنه موسى بن عقبة  ،وھو من أقرانه  ،ومعتمر بن سليمان  ،ووكيع وابن مھدي  ،وعبدالرزاق ،
وغيرھم  .وھو ثقة  ،وكان ال يفصح  ،فيه لكنه  .وعاش إلى خالفة المھدي  .مترجم في التھذيب .
والبراذين جمع برذون )بكسر الباء وسكون الراء وفتح الذال وسكون الواو(  :وھو ما كان من الخيل من نتاج غير العراب  ،وھو دون الفرس وأضعف
منه  .والھجن جمع ھجين  :وھو من الخيل الذي ولدته برذونة من حصان غير عربي  ،وھي دون العرب أيضًا  ،ليس من عتاق الخيل  ،وكالھما
معيب عندھم .

ذكر لنا أن نبيّ ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم كان يقول  :المكثِرون ھم األسفلون .قالوا  :يا نبيّ ﷲ إال َمنْ ؟ قال  :المكثرون ھم
األسفلون  ،قالوا  :يا نبيّ ﷲ إال َمنْ ؟ قال  :المكثرون ھم األسفلون .قالوا  :يا نبيّ ﷲ  ،إال َمنْ ؟ حتى خشوا أن تكون قد
ضت فليس لھا َر ّد  ،حتى قال  " :إال من قال بالمال ھكذا وھكذا  ،عن يمينه وعن شماله  ،وھكذا بين يديه  ،وھكذا خلفه ،
َم َ
وقلي ٌل ما ُھ ْم ]قال[  (1) :ھؤالء قوم أنفقوا في سبيل ﷲ التي افترض وارتضى  ،في غير َس َرف وال إمالق وال َتبذير وال
َفساد. (2).
***
وقد قيل إنّ ھذه اآليات من قوله  " :إن ُتبدوا الصدقات فنعمَّا ھي " إلى قوله  " :وال خوف عليھم وال ھم يحزنون "  ،كان مما
يُعم َل به قبل نزول ما في " سورة براءة " من تفصيل َّ
الزكوات  ،فلما نزلت " براءة "  ،قُصِ روا عليھا.
* ذكر من قال ذلك :
 - 6234حدثني محمد بن سعد  ،قال  :ثني أبي  ،قال  :ثني عمي  ،قال  :ثني أبي  ،عن أبيه  ،عن ابن عباس  " :إن تبدوا
الصدقات فنعمَّا ھي " إلى قوله  " :وال خوف عليھم وال ھم يحزنون "  ،فكان ھذا يُعمل به قبل أن تنزل " براءة "  ،فلما نزلت
صدقات وتفصيلھا انتھت الصّدَ ُ
قات إليھا.
" براءة " بفرائض ال َّ
***
__________
) (1ما بين القوسين  ،زيادة ال بد منھا  ،فإن ھذا الكالم اآلتي وال شك من كالم قتادة  ،وكذلك خرجه السيوطي في الدر المنثور  363 : 1قال " :
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن قتادة  ، " . . .وساق ھذا الشطر اآلتي من ھذا األثر  .وأما صدره  ،فھو خبر مرسل كسائر األخبار
السالفة .
) (2قوله  " :إمالق " ھو من قولھم  " :ملق الرجل ما معه مل ًقا  ،وأملقه إمال ًقا "  ،إذا أنفقه وأخرجه من يده ولم يحبسه وبذره تبذيرً ا  .والفقر تابع
لإلنفاق والتبذير  ،فاستعملوا لفظ السبب في موضع المسبب  ،فقالوا  " :أملق الرجل إمال ًقا "  ،إذا افتقر فھو " مملق " أي فقير ال شيء معه .

ُون إِ َّال َك َما َيقُو ُم الَّذِي َي َت َخب ُ
ْطانُ م َِن ْال َمسِّ َذل َِك ِبأ َ َّن ُھ ْم َقالُوا إِ َّن َما ْال َب ْي ُع م ِْث ُل الرِّ َبا َوأَ َح َّل َّ
َّط ُه ال َّشي َ
ﷲُ ْال َبي َْع
ون الرِّ َبا َال َيقُوم َ
ِين َيأْ ُكلُ َ
الَّذ َ
ﷲ َو َمنْ َعادَ َفأُو َلئ َ َ
ار ُھ ْم فِي َھا
ف َوأَ ْمرُ هُ إِ َلى َّ ِ
َو َحرَّ َم الرِّ َبا َف َمنْ َجا َءهُ َم ْوعِ َظ ٌة مِنْ َر ِّب ِه َفا ْن َت َھى َف َل ُه َما َس َل َ
ِك أصْ َحابُ ال َّن ِ
ون)(275
َخالِ ُد َ
الر َبا ال َيقُومُونَ إِال َك َما َيقُو ُم ا َّلذِي َي َت َخ َّب ُط ُه ال َّ
س{
القول في تأويل قوله تعالى  } :ا َّلذِينَ َيأْ ُكلُونَ ِّ
ش ْي َطانُ مِنَ ا ْل َم ِّ
قال أبو جعفر  :يعني بذلك جل ثناؤه  :الذين يُرْ بون.
***
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و" اإلرباء " الزيادة على الشيء  ،يقال منه  " :أربْى فالن على فالن "  ،إذا زاد عليه  " ،يربي إربا ًء "  ،والزيادة ھي "
الربا"  " ،وربا الشيء "  ،إذا زاد على ما كان عليه فعظم  " ،فھو َيرْ بو َرب ًْوا "  .وإنما قيل للرابية ]رابية[  (1) ،لزيادتھا في
باوة قومه"،
العظم واإلشراف على ما استوى من األرض مما حولھا  ،من قولھم  " :ربا يربو "  .ومن ذلك قيل  " :فالن في َر َ
) (2يراد أنه في رفعة وشرف منھم  ،فأصل " الربا "  ،اإلنافة والزيادة  ،ثم يقال  " :أربى فالن " أي أناف ]ماله  ،حين[
صيَّره زائ ًدا (3) .وإنما قيل للمربي  " :مُرْ ٍ
ب "  ،لتضعيفه المال  ،الذي كان له على غريمه حاال أو لزيادته عليه فيه لسبب
ِين آ َم ُنوا ال َتأْ ُكلُوا
األجل الذي يؤخره إليه فيزيده إلى أجله الذي كان له قب َل َح ّل دينه عليه .ولذلك قال جل ثناؤه َ ) :يا أَ ُّي َھا الَّذ َ
اع َف ًة (] .آل عمران .[131 :
ُض َ
الرِّ َبا أَضْ َعا ًفا م َ
***
__________
) (1ھذه الزيادة بين القوسين ال بد منھا لسياق الكالم .
) (2في المطبوعة  " :في ربا قومه " وفي المخطوطة  " :في رباء قومه "  ،وال أظنھما صوابًا  ،والصواب ما ذكر الزمخشري في األساس  " :وفالن
في رباوة قومه  :في أشرافھم  .وھو  :في الروابي من قريش "  ،فأثبت ما في األساس .
) (3في المخطوطة والمطبوعة  " :أي أناف صيره زائ ًدا "  ،وھو كالم غير مستقيم وال تام  .والمخطوطة كما أسلفت مرارً ا  ،قد عجل عليھا ناسخھا
حتى أسقط منھا كثيرً ا كما رأيت آن ًفا  .فزدت ما بين القوسين استظھارً ا من معنى كالم أبي جعفر  ،حتى يستقيم الكالم على وجه يرتضى .

وبمثل الذي قلنا في ذلك قال أھل التأويل :
ذكر من قال ذلك :
 - 6235حدثني محمد بن عمرو قال  ،حدثنا أبو عاصم  ،عن عيسى  ،عن ابن أبي نجيح  ،عن مجاھد قال  ،في الربا الذي
ِّ
َّ
فيؤخر عنه.
وتؤخر عني!
نھى ﷲ عنه  :كانوا في الجاھلية يكون للرجل على الرجل الدّينُ فيقول  :لك كذا وكذا
*  -حدثني المثنى قال  ،حدثنا أبو حذيفة قال  ،حدثنا شبل  ،عن ابن أبي نجيح  ،عن مجاھد  ،مثله.
 - 6237حدثني بشر  ،قال  :حدثنا يزيد  ،قال  :حدثنا سعيد  ،عن قتادة  :أن ربا أھل الجاھلية  :يبي ُع الرجل البيع إلى أجل
مس ًّمى  ،فإذا حل األجل ولم يكن عند صاحبه قضاء  ،زاده َّ
وأخر عنه.
***
قال أبو جعفر  :فقال جل ثناؤه  :الذين يُرْ بون الربا الذي وصفنا صفته في الدنيا " ال يقومون " في اآلخرة من قبورھم " إال
كما يقوم الذي يتخبَّطه الشيطانُ من المس "  ،يعني بذلك  :يتخبَّله الشيطان في الدنيا  (1) ،وھو الذي يخنقه فيصرعه )" (2
من المس "  ،يعني  :من الجنون.
وبمثل ما قلنا في ذلك قال أھل التأويل.
ذكر من قال ذلك :
 - 6238حدثني محمد بن عمرو قال  ،حدثنا أبو عاصم  ،عن عيسى ،
__________
) (1تخبله  :أفسد عقله وأعضاءه .
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) (2في المطبوعة  " :وھو الذي يتخبطه فيصرعه "  ،وھو ال شيء  ،إنما استبھمت عليه حروف المخطوطة  ،فبدل اللفظ إلى لفظ اآلية نفسھا  ،وھو
ال يعد تفسيرً ا عندئذ!! وفي المخطوطة + " :يحفه " غير منقوطة إال نقطة على " الفاء "  ،وآثرت قراءتھا " يخنقه "  ،لما سيأتي في األثر رقم :
 6242عن ابن عباس  " :يبعث آكل الربا يوم القيامة مجنو ًنا يخنق "  ،وما جاء في األثر  . 6247 :وھذا ھو الصواب إن شاء ﷲ  ،لذلك  ،وألن من
صفة الجنون وأعراضه أنه خناق يأخذ من يصيبه  ،أعاذنا ﷲ وإياك .

عن ابن أبي نجيح  ،عن مجاھد في قول ﷲ عز وجل  " :الذين يأكلون الرّ با ال يقومون إال كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من
المسّ "  ،يوم القيامة  ،في أكل الرِّ با في الدنيا.
 - 6239حدثني المثنى قال  ،حدثنا أبو حذيفة  ،قال  :حدثنا شبل  ،عن ابن أبي نجيح  ،عن مجاھد مثله.
 - 6240حدثني المثنى قال  ،حدثنا الحجاج بن المنھال قال  ،حدثنا ربيعة بن كلثوم قال  ،حدثني أبي  ،عن سعيد بن جبير ،
عن ابن عباس  " :الذين يأكلون الرّ با ال يقومون إال كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس "  ،قال  :ذلك حين يُبعث من
قبره(1) .
 - 6241حدثني المثنى قال  ،حدثنا مسلم بن إبراھيم قال  ،حدثنا ربيعة بم كلثوم قال  ،حدثني أبي  ،عن سعيد بن جبير  ،عن
ابن عباس قال  :يُقال يوم القيامة آلكل الرّ با ْ " :
خذ سالحك للحرب "  ،وقرأ  " :ال يقومون إال كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان
من المسّ "  ،قال  :ذلك حين يبعث من قبره.
 - 6242حدثنا ابن حميد قال  ،حدثنا جرير  ،عن أشعث  ،عن جعفر  ،عن سعيد بن جبير  " :الذين يأكلون الربا ال يقومون
إال كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المسّ "  .اآلية  ،قال  :يبعث آكل الربا يوم القيامة َمجْ نو ًنا يُخنق(2) .
 - 6243حدثنا بشر قال  ،حدثنا يزيد قال  ،حدثنا سعيد  ،عن قتادة قوله :
__________
) (1األثر  " - 6240 :ربيعة بن كلثوم بن جبر البصري "  ،روى عن أبيه  ،وبكر ابن عبد ﷲ المزني  ،والحسن البصري  .وروى عنه القطان ،
وعبد الصمد بن عبد الوارث  ،ومسلم ابن إبراھيم  ،وحجاج بن منھال  .قال النسائي  " :ليس به بأس "  ،وقال في الضعفاء  " :ليس بالقوي "  ،وقال
أحمد وابن معين  " :ثقة "  .وأبوه  " :كلثوم بن جبر "  ،قال أحمد  " :ثقة "  ،وقال النسائي  " :ليس بالقوي "  .مات سنة . 130 :
) (2انظر ما سلف في ص  ، 8 :تعليق . 2 :

" الذين يأكلون الربا ال يقومون "  ،اآلية  ،وتلك عالم ُة أھل الرّ با يوم القيامة  ،بُعثوا وبھم َخ َب ٌل من الشيطان.
 - 6244حدثنا الحسن بن يحيى قال  ،أخبرنا عبد الرزاق قال  ،أخبرنا معمر  ،عن قتادة في قوله  " :ال يقومون إال كما يقو ُم
الذي يتخبطه الشيطان من المس " قال  :ھو التخبُّل الذي يتخبَّله الشيطان من الجنون.
 - 6245حدثت عن عمار قال  ،حدثنا ابن أبي جعفر  ،عن أبيه  ،عن الربيع في قوله  " :الذين يأكلون الربا ال يقومون إال
كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المسّ "  ،قال  :يبعثون يوم القيامة وبھم َخ َبل من الشيطان .وھي في بعض القراءة  ) :ال
ُون َي ْو َم ْال ِق َيا َم ِة ( .
َيقُوم َ
 - 6246حدثنا المثنى قال  ،حدثنا إسحاق قال  ،حدثنا أبو زھير  ،عن جويبر  ،عن الضحاك في قوله  " :الذين يأكلون الربا
ال يقومون إال كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس "  ،قال  :من مات وھو يأكل الربا  ،بعث يوم القيامة متخب ً
ِّطا  ،كالذي
يتخبطه الشيطان من المسّ .
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 - 6247حدثني موسى قال  ،حدثنا عمرو قال  ،حدثنا أسباط  ،عن السدي  " :الذين يأكلون الربا ال يقومون إال كما يقوم الذي
يتخبطه الشيطان من المسّ "  ،يعني  :من الجنون.
 - 6248حدثني يونس قال  ،أخبرنا ابن وھب قال  ،قال ابن زيد في قوله  " :الذين يأكلون الربا ال يقومون إال كما يقوم الذي
يتخبطه الشيطان من المسّ "  .قال  :ھذا مثلھم يو َم القيامة  ،ال يقومون يوم القيامة مع الناس  ،إال كما يقوم الذي يُخنق من
الناس  ،كأنه ُخنق  ،كأنه مجنون ). (1
***
__________
) (1في المطبوعة  " :إال كما يقوم الذي يخنق مع الناس يوم القيامة "  ،وھو كالم فاسد  .وكذلك ھو في المخطوطة أيضًا مع ضرب الناسخ على كالم
كتبه  ،فدل على خلطه وسھوه  .فحذفت من ھذه الجملة " يوم القيامة " وجعلت " مع الناس "  " ،من الناس "  ،فصارت أقرب إلى المعنى والسياق ،
وكأنه الصواب إن شاء ﷲ .

ُ
لق  ،فھو
قال أبو جعفر  :ومعنى قوله  " :يتخبطه الشيطانُ من المسّ "  ،يتخبله من َمسِّه إياه .يقال منه  " :قد مُسّ الرجل وأ ِ
ِين ا َّت َق ْوا إِ َذا َم َّس ُھ ْم َطا ِئفٌ م َِن ال َّشي َ
ان
َممسوس و َمألوق "  ،كل ذلك إذا أل ّم به اللَّ َم ُم فجُ نّ  .ومنه قول ﷲ عز وج ّل  ) :إِنَّ الَّذ َ
ْط ِ
َت َذ َّكرُوا ( ]األعراف  ، [201 :ومنه قول األعشى :
َو ُتصْ ب ُح َعنْ غِ بِّ الس َُّرى  ،وكأ َ َّن َما ...أَ َل َّم ِب َھا مِنْ َطائِفِ ال ِجنِّ أَ ْو َل ُق )(1
***
ّ
أيستحق ھذا الوعيدَ من ﷲ ؟
فإن قال لنا قائل  :أفرأيت من عمل ما نھى ﷲ عنه من الرِّ با في تجارته ولم يأكله ،
قيل  :نعم  ،وليس المقصود من الربا في ھذه اآلية األك ُل  ،إال أنّ الذين نزلت فيھم ھذه اآليات يوم نزلت  ،كانت ُ
طعمتھم
ّ
ومأكلُھم من الربا  ،فذكرھم بصفتھم ،
أمر الرّ با  ،ومقبِّحً ا إليھم الحال التي ھم عليھا في مطاعمھم  ،وفي
معظمًا بذلك عليھم َ
ِين َفإِنْ َل ْم َت ْف َعلُوا َفأْ َذ ُنوا ِب َحرْ ٍ
ﷲ
ب م َِن َّ ِ
ﷲ َو َذرُوا َما َبق َِي م َِن الرِّ َبا إِنْ ُك ْن ُت ْم م ُْؤ ِمن َ
قوله جل ثناؤه َ ) :يا أَ ُّي َھا الَّذ َ
ِين آ َم ُنوا ا َّتقُوا َّ َ
َو َرسُولِ ِه ( ]سورة البقرة  [279 - 278 :اآلية ،
__________
) (1ديوانه  ، 147 :وروايته " من غب السرى "  ،ورواية اللسان )ألق(  " ،ولق "  ،وھو من قصيدته البارعة في المحرق  .ويصف ناقته فيقول قبل
ف َق ْد َق َطعْ ُ
ت ِب َجسْ َر ٍة  ...إ َذا َخبَّ آ ٌل َف ْو َق ُه َي َت َر ْق ُ
البيت  ،وفيھا معنى جيد في صحبة الناقة َ :و َخرْ ٍق َم ُخو ٍ
رق
األد َنى َ ،و َبيْنى َو َب ْي َنھا َ ...مجُوفٌ عِ الَفِيُّ وق ِْط ٌع و ُن ْمر ُ
ِي الصَّاحِبُ ْ
ُق
ھ َ
َو ُتصْ ِب ُح َعنْ غبّ الس َُّرى . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . .
" الخرق "  :المفازة الواسعة تتخرق فيھا الرياح  " .وناقة جسرة "  :طويلة شديدة جريئة على السير  .و " خب "  :جرى  .و " اآلل "  :سراب أول
النھار  " .يترقرق "  :يذھب ويجيء  .وقوله  " :ھي الصاحب األدنى "  ،أي ھي صاحبه الذي يألفه وال يكاد يفارقه  ،وينصره في الملمات  .و "
ً
ووسطا  ،منسوبة إلى رجل من األزد يقال له " عالف "  .و " القطع "  :طنفسة
المجوف "  :الضخم الجوف  .و " العالفى "  :ھو أعظم الرجال أخرة
تكون تحت الرحل على كتفي البعير  .و " النمرق والنمرقة "  :وسادة تكون فوق الرحل  ،يفترشھا الراكب  ،مؤخرھا أعظم من مقدمھا  ،ولھا أربعة
سيور تشد بآخرة الرحل وواسطته  .و " غب السرى "  :أي بعد سير الليل الطويل  .و " األولق "  :الجنون  .ووصفھا بالجنون عند ذلك  ،من نشاطھا
واجتماع قوتھا  ،لم يضعفھا طول السرى .
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ُ
وأخذه
ما ينبئ عن صحة ما قلنا في ذلك  ،وأنّ التحريم من ﷲ في ذلك كان لكل معاني الرّ با  ،وأنّ سوا ًء العم ُل به وأكلُه
وإعطاؤُ ه  (1) ،كالذي تظاھرت به األخبار عن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم من قوله :
 " - 6249لعن ﷲ آك َل الرّ با  ،وُ ْ
مؤ ِك َله  ،وكات َبه  ،وشاھدَ يْه إذا علموا به " (2) .
***
الر َبا {
القول في تأويل قوله َ } :ذلِ َك ِبأ َ َّن ُھ ْم َقالُوا إِ َّن َما ا ْل َب ْي ُع ِم ْثل ُ ِّ
قال أبو جعفر  :يعني بـ " ذلك " جل ثناؤه  :ذلك الذي وصفھم به من قيامھم يوم القيامة من قبورھم  ،كقيام الذي يتخبطه
ووحشة قيامھم من
الشيطان من المسّ من الجنون  ،فقال تعالى ذكره  :ھذا الذي ذكرنا أنه يصيبھم يوم القيامة من قُبْح حالھم َ ،
قبورھم  ،وسوء ما ح ّل بھم  ،من أجل أنھم كانوا في الدنيا يكذبون ويفترون ويقولون  " :إنما البيع " الذي أحله ﷲ لعباده "
مث ُل الرّ با "  .وذلك أن الذين كانوا يأكلون من الرّ با من أھل الجاھلية  ،كان إذا ح ّل ما ُل أحدھم على غريمه ،
__________
) (1ولكن أھل الفتنة في زماننا  ،يحاولون أن يھونوا على الناس أمر الربا  ،وقد عظمه ﷲ وقبحه  ،وآذن العامل به بحرب من ﷲ ورسوله  ،في الدنيا
واآلخرة  ،ومن أضل ممن يھون على الناس حرب ربه يوم يقوم الناس لرب العالمين  .فاللھم اھدنا وال تفتنا كما فتنت رجاال قبلنا  ،وثبتنا على دينك
الحق  ،وأعذنا من شر أنفسنا في ھذه األيام التي بقيت لنا  ،وھي الفانية وإن طالت  ،وصدق رسول ﷲ بأبي ھو وأمي إذ قال  " :يأتي على الناس زمان
يأكلون فيه الربا  .قيل له  :الناس كلھم ؟! قال  :من لم يأكله ناله من غباره " ) .سنن البيھقي  ، (275 : 5فاللھم انفض عنا وعن قومنا غبار ھذا
العذاب الموبق .
) (2األثر  - 6249 :رواه الطبري بغير إسناد مختصرً ا  ،وقد استوفى تخريجه ابن كثير في تفسيره  551 - 550 : 1وساق طرقه مطوال .
والسيوطي في الدر المنثور  ، 367 : 1من حديث عبد ﷲ بن مسعود ونسبه ألحمد  ،وأبي يعلى  ،وابن خزيمة  ،وابن حبان  .وانظر سنن البيھقي : 5
. 275

يقول َ
الغريم لغريم الحق  " :زدني في األجل وأزيدك في مالك "  .فكان يقال لھما إذا فعال ذلك  " :ھذا ربًا ال يحل "  .فإذا قيل
لھما ذلك قاال " سواء علينا زدنا في أول البيع  ،أو عند َم ِح ّل المال " ! َّ
فكذبھم ﷲ في قيلھم فقال  " :وأح ّل ﷲ البيع " .
***
القول في تأويل قوله تعالى َ } :وأَ َحلَّ َّ
ﷲ
ف َوأَ ْم ُرهُ إِ َلى َّ ِ
ﷲ ُ ا ْل َب ْي َع َو َح َّر َم ِّ
س َل َ
اءهُ َم ْوعِ َظ ٌة مِنْ َر ِّب ِه َفا ْن َت َھى َف َل ُه َما َ
الر َبا َف َمنْ َج َ
ار ُھ ْم فِي َھا َخالِدُونَ ){ (275
ص َح ُ
َو َمنْ َعادَ َفأُو َلئِ َك أَ ْ
اب ال َّن ِ
قال أبو جعفر  :يعني جل ثناؤه  :وأح ّل ﷲ األرباح في التجارة والشراء والبيع ) " (1وحرّ م الربا "  ،يعني الزياد َة التي يزاد
رب المال بسبب زيادته غريمه في األجل  ،وتأخيره دَ يْنه عليه .يقول عز وجل  :فليست الزيادتان اللتان إحداھما من َوجه
البيع (2) ،واألخرى من وجه تأخير المال والزيادة في األجل  ،سواء .وذلك أ ِّني حرّ مت إحدى الزيادتين وھي التي من وجه
ُ
وأحللت األخرى منھما  ،وھي التي من وجه الزيادة على رأس المال الذي ابتاع به البائع
تأخير المال والزيادة في األجل
نظير الزيادة من وجه الربا  ،أل ّني
سلعته التي يبيعھا  ،فيستفض ُل َفضْ لھا .فقال ﷲ عز وجل  :ليست الزيادة من وجه البيع
َ
أحللت البيع  ،وحرَّ مت الرّ با  ،واألمر أمري والخلق خلقي  ،أقضي فيھم ما أشاء  ،وأستعبدھم بما أريد  ،ليس ألحد منھم أن
يعترض في حكمي  ،وال أن يخالف أمري  ،وإنما عليھم طاعتي والتسلي ُم لحكمي.
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***
__________
) (1انظر معنى  " :البيع " فيما سلف . 343 ، 342 : 2
) (2في المطبوعة  " :وليست الزيادتان "  ،والصواب ما في المخطوطة .

والتخويف الذي ذ َّكرھم وخوّ فھم
ثم قال جل ثناؤه  " :فمن جاءه موعظة من ربه فانتھى "  ،يعني بـ " الموعظة "  :التذكير ،
َ
به في آي القرآن  (1) ،وأوعدھم على أكلھم الربا من العقاب  ،يقول جل ثناؤه  :فمن جاءه ذلك  " ،فانتھى " عن أكل الربا
ضى  ،قبل مجيء الموعظة والتحريم من
وارتدع عن العمل به وانزجر عنه ) " (2فله ما سلف "  ،يعني  :ما أكل  ،وأخذ ف َم َ
ربه في ذلك " وأمرُ ه إلى ﷲ "  ،يعني  :وأمر آكله بعد مجيئه الموعظة من ربه والتحريم  ،وبعد انتھاء آكله عن أكله  ،إلى ﷲ
في عصمته وتوفيقه  ،إن شاء عصمه عن أكله وثبَّته في انتھائه عنه  ،وإن شاء َخ َذله عن ذلك " ومن عاد "  ،يقول  :ومن
عاد ألكل الربا بعد التحريم  ،وقال ما كان يقوله قبل مجيء الموعظة من ﷲ بالتحريم  ،من قوله  " :إنما البيع مثل الربا "
"فأولئك أصْ حاب النار ھم فيھا خالدون "  ،يعني  :ففاعلو ذلك وقائلوه ھم أھل النار  ،يعني نار جھنم  ،فيھا خالدون(3) .
***
وبنحو ما قلنا في ذلك قال أھل التأويل.
ذكر من قال ذلك :
 - 6250حدثني موسى قال  ،حدثنا عمرو قال  ،حدثنا أسباط  ،عن السديّ  " :فمن جاءه موعظة من ربه فانتھى فله ما سلف
وأمره إلى ﷲ "  ،أما " الموعظة " فالقرآن  ،وأما " ما سلف "  ،فله ما أكل من الربا.
***
__________
) (1انظر تفسير  " :موعظة " فيما سلف . 181 ، 180 : 2
) (2انظر تفسير  " :انتھى " فيما سلف . 569 : 3
) (3انظر تفسير  " :أصحاب النار " و " خالدون " فيما سلف . 429 : 5/317 ، 316 : 4/287 ، 286 : 2

ت َو َّ
َيم َْح ُق َّ
ار أَث ٍِيم )(276
ﷲُ الرِّ َبا َويُرْ ِبي ال َّ
صدَ َقا ِ
ﷲُ َال ُيحِبُّ ُك َّل َك َّف ٍ
ت َو َّ
القول في تأويل قوله تعالى َ } :ي ْم َحقُ َّ
ِب ُكل َّ َك َّف ٍ َ
الصدَ َقا ِ
ِيم ){ (276
ﷲُ ال ُيح ُّ
الر َبا َو ُي ْر ِبي َّ
ﷲُ ِّ
ار أث ٍ
قال أبو جعفر  :يعني عز وجل بقوله  " :يمحق ﷲ الربا "  ،ينقُصُ ﷲ الرّ با ْ
فيذھبه  ،كما - :
 - 6251حدثنا القاسم قال  ،حدثنا الحسين قال  ،حدثني حجاج  ،عن ابن جريج قال  ،قال ابن عباس  " :يمحق ﷲ الربا " ،
قال َ :ينقص.
***
وھذا نظير الخبر الذي روي عن عبد ﷲ بن مسعود  ،عن النبي صلى ﷲ عليه وسلم أنه قال :
 " - 6252الرّ با َوإن ُ
كثر فإلى قُ ّل " . (1) .
***
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أجرھا َ ،ي ُربُّھا وينمِّيھا له(2) .
وأما قوله  " :ويُرْ بي الصّدَ قات "  ،فإنه جل ثناؤه يعني أنه يُضاعف َ
***
وقد بينا معنى " الرّ با " قب ُل " واإلرباء "  ،وما أصله  ،بما فيه الكفاية من إعادته(3) .
***
__________
) - 6252 (1أخرجه الحاكم في المستدرك  37 : 2من طريق إسرائيل  ،عن الركين بن الربيع  ،عن أبيه الربيع بن عميلة  ،عن عبد ﷲ بن مسعود
عن النبي صلى ﷲ عليه وسلم قال  " :الربا إن كثر  ،فإن عاقبته تصير إلى قل "  ،وكذلك ذكره ابن كثير من المسند من طريق شريك عن الركين بن
الربيع  ،بلفظه  .ثم ساق ما رواه ابن ماجه  .غير أن ابن كثير ) (61 : 2نقل لفظ الطبري  ،وساق الخبر كنصه في الحديث  ،ال كما جاء في المطبوعة
والمخطوطة  .وانظر الدر المنثور . 365 : 1
) (2في المخطوطة والمطبوعة  " :يضاعف أجرھا لربھا "  ،كأنه يريد لصاحبھا  ،وكأن صواب قراءتھا ما أثبت  ،رب المعروف والصنيعة والنعمة
وغيرھا  -يريھا ربًا +ورببھا )كلھا بالتشديد(  :نماھا وزادھا وأتمھا  ،وجملة " يربھا وينميھا له " تفسير لقوله  " :يضاعف أجرھا "  .وانظر األثر
اآلتي رقم . 6253 :
) (3انظر ما سلف قريبا ص . 7 :

فإن قال لنا قائل  :وكيف إرباء ﷲ الصدقات ؟
ﷲ َك َم َث ِل َح َّب ٍة أَ ْن َب َت ْ
ت َسب َْع َس َن ِاب َل فِي ُك ِّل
قيل  :إضعافه
يل َّ ِ
ون أَ َ
ِين ُي ْن ِفقُ َ
األجر لربِّھا  ،كما قال جل ثناؤه َ ) :م َث ُل الَّذ َ
َ
مْوا َل ُھ ْم فِي َس ِب ِ
ِير ًة (
ُضاعِ َف ُه َل ُه أَضْ َعا ًفا َكث َ
ﷲ َقرْ ضً ا َح َس ًنا َفي َ
ُس ْن ُب َل ٍة مِا َئ ُة َح َّب ٍة ( ]سورة البقرة  ، [261 :وكما قال َ ) :منْ َذا الَّ ِذي ُي ْق ِرضُ َّ َ
]سورة البقرة  ، [245 :وكما - :
 - 6253حدثنا أبو كريب قال  ،حدثنا وكيع قال  ،حدثنا عباد بن منصور  ،عن القاسم  :أنه سمع أبا ھريرة يقول  :قال رسول
ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم  " :إنّ ﷲ عز وجل يقب ُل الصّدقة ويأخذھا بيمينه فيربِّيھا ألحدكم كما يربِّي أحدُكم ُمھ َْره  ،حتى إن
ُ
اللقمة لتصير مثل أُحُد ،
ت(
ﷲ ھ َُو َي ْق َب ُل ال َّت ْو َب َة َعنْ عِ َبا ِد ِه َو َيأْ ُخ ُذ الصَّدَ َقا ِ
وتصديق ذلك في كتاب ﷲ عز وجل  ) :أَلَ ْم َيعْ َلمُوا أَنَّ َّ َ
]سورة التوبة  ، [104 :و " يمحق ﷲ الرّ با ويُرْ بي الصّدَ قات " . (1) .
__________
) (1الحديث  - 6253 :عباد بن منصور الناجي البصري القاضي  :ثقة  ،من تكلم فيه تكلم بغير حجة  .وقد حققنا توثيقه في شرح المسند ، 2131 :
 ، 3316وبينا خطأ من جرحه بغير حق .
القاسم  :ھو ابن محمد بن أبي بكر الصديق  ،التابعي الثقة الفقيه اإلمام .
والحديث سيأتي في تفسير سورة التوبة )ج  11ص  15بوالق(  ،عن أبي كريب  ،بھذا اإلسناد ولكن سقط منه ھناك " حدثنا وكيع "  .وھو خطأ
ظاھر .
ورواه أحمد في المسند  371 : 2) 10090 :حلبي(  ،عن وكيع  ،وعن إسماعيل  -وھو ابن علية  -كالھما عن عباد بن منصور  .بھذا اإلسناد .
وساقه على لفظ وكيع  ،كرواية الطبري ھنا .
ولكن وقع في المسند خطأ غريب في تالوة اآلية األولى  ،ففيه  " :وھو الذي يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات "  .واآلية المتلوة في الحديث ھي
التي في رواية الطبري ھنا ) :ألم يعلموا أن ﷲ ھو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات(  ،وھي اآلية  104 :من سورة التوبة  .وأما األخرى فاآلية :
 25من سورة الشورى  ،وتالوتھا ) :وھو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات( وليست تكون موضع االستشھاد في ھذا الحديث .
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وھذا الخطأ قديم في نسخ المسند  ،من الناسخين القدماء  ،بداللة أنه ثبت ھذا الخطأ أيضًا في نقل الحافظ ابن كثير ھذا الحديث عن المسند  ،في جامع
المسانيد والسنن ) 320 : 7مخطوط مصور( .
بل ظھر لي بعد ذلك أن الخطأ أقدم من ھذا  .لعله من وكيع  ،أو من عباد بن منصور  .ألن الترمذي روى الحديث  ، 23 : 2عن أبي كريب  -شيخ
الطبري ھنا  -عن وكيع  ،به  .وثبتت فيه تالوة اآلية على الخطأ  ،كرواية أحمد عن وكيع  .ونقل شارحه المباركفوري عن الحافظ العراقي أنه قال :
"في ھذا تخليط من بعض الرواة  .والصواب ) :ألم يعلموا أن ﷲ ھو يقبل التوبة(  -اآلية  .وقد رويناه في كتاب الزكاة ليوسف القاضي  ،على
الصواب".
بل إن الحافظ المنذري غفل عن ھذا الخطأ أيضًا  .فذكر الحديث في الترغيب والترھيب  ، 19 : 2عن رواية الترمذي  ،وذكر اآلية كرواية المسند
والترمذي  -مخالفة للتالوة .
فإذا كان ذلك كذلك  ،فأنا أرجح أن أبا جعفر الطبري رحمه ﷲ سمعه من أبي كريب عن وكيع  ،كرواية الترمذي عن أبي كريب  ،وكرواية أحمد عن
وكيع  ،فلم يستجز أن يذكر اآلية على الخطأ في التالوة  ،فذكرھا على الصواب  .وقد أصاب في ذلك وأجاد وأحسن .
وقال الترمذي  -بعد روايته  " :ھذا حديث حسن صحيح  .وقد روي عن عائشة عن النبي صلى ﷲ عليه وسلم  -نحو ھذا " .
ورواية عائشة ستأتي . 6255 :
وذكره ابن كثير في التفسير  ، 62 : 2من رواية ابن أبي حاتم في تفسيره  ،عن عمرو بن عبد ﷲ األودي  ،عن وكيع  ،بھذا اإلسناد  ،لكنه لم يذكر
اآلية األولى التي وقع فيھا الخطأ .
وذكره السيوطي  ، 365 : 1وزاد نسبته للشافعي  ،وابن أبي شيبة  ،وعبد بن حميد  ،وابن خزيمة  ،وابن المنذر  ،والدارقطني في الصفات .
ورواه أحمد أيضًا  ، 9234 :عن خلف بن الوليد  ،عن المبارك  ،وھو ابن فضالة  ،عن عبد الواحد ابن صبرة  ،وعباد بن منصور  ،عن القاسم  ،عن
أبي ھريرة  -فذكره بنحوه  ،مختصرً ا  ،ولم يذكر فيه اآليتين .
وأشار ابن كثير  ، 62 : 2إلى رواية المسند ھذه  ،ولكن وقع فيه تخليط من الناسخين .
والحديث سيأتي نحو معناه  ،مطوال ومختصرً ا  ،عن أبي ھريرة  . 6257 ، 6256 ، 6254 :وعن عائشة . 6255 :
وسنشير إلى بقية تخريجه في آخرھا . 6257 :

 - 6254حدثني سليمان بن عمر بن خالد األقطع قال  ،حدثنا ابن المبارك  ،عن سفيان  ،عن عباد بن منصور  ،عن القاسم
بن محمد  ،عن أبي ھريرة وال أراه إال قد رفعه قال  :إن ﷲ عز وجل يق َب ُل الصدقة  ،وال يقب ُل إال الطيب. (1) " .
__________
) (1الحديث  - 6254 :سليمان بن عمر بن خالد األقطع  ،القرشي العامري الرقي  :ترجمه ابن أبي حاتم  ، 131/1/2وذكر أن أباه كتب عنه  .ولم
يذكر فيه جرحً ا .
ابن المبارك  :ھو عبد ﷲ  .وسفيان  :ھو الثوري .
والحديث مختصر ما قبله  .والشك في رفعه  -ھنا  -ال يضر  ،فقد صح الحديث مرفوعًا باإلسناد السابق واألسانيد األخر .
وسيأتي الحديث أيضًا  ،بھذا اإلسناد )ج  11ص  15بوالق(  ،ولم يذكر لفظه  ،بل ذكر أوله  ،ثم قال  " :ثم ذكر نحوه "  .إحالة على الحديث السابق .
فكأنه رواه ھناك مطوال  ،ولكن دون ذكر سياقه كامال .
ً
حديثا واح ًدا  ،عن الثوري ووكيع  ،عن عباد بن منصور ،
وأشار ابن كثير  ،في تفسير سورة التوبة  - 235 : 4إلى ھذه الرواية والتي قبلھا  ،جعلھما
به  .ولكنه لم يذكر تخريجه .

 - 6255حدثني محمد بن عُمر بن علي المقدّمي  ،قال  :حدثنا ريحان بن سعيد  ،قال  :حدثنا عباد  ،عن القاسم  ،عن عائشة
قالت  :قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم  " :إن ﷲ تبارك وتعالى يقبل الصدقة وال يقبل منھا إال الطيب  ،ويربّيھا لصاحبھا

15

كما يربِّي أح ُدكم مُھره أو َفصيله  ،حتى إنّ اللقمة لتصي ُر مثل أحُد  ،وتصديق ذلك في كتاب ﷲ عز وجل ) :يمحق ﷲ الرّ با
ويُرْ بي الصدقات(. (1) .
__________
) (1الحديث  - 6255 :محمد بن عمر بن علي بن عطاء بن مقدم  ،المقدمي البصري  ،ثقة  ،مترجم في التھذيب  ،والكبير  ، 179/1/1وابن أبي
حاتم  . 21/1/4ووقع في المطبوعة ھنا غلط في اسم أبيه  " :عمرو " بدل " عمر "  .وسيأتي بتخليط أشد في المطبوعة  ، 6809 :ھكذا  " :محمد
ابن عمرو وابن علي عن عطاء المقدمي " !!
و " المقدمي "  :بتشديد الدال المھملة المفتوحة  ،نسبة إلى جده األعلى " مقدم " .
ريحان بن سعيد الناجي البصري  :من شيوخ أحمد وإسحاق  .وقال يحيى بن معين  " :ما أرى به بأسا "  .وتكلم فيه بعضھم  ،ولكن البخاري ترجمه
في الكبير  ، 301/1/2فلم يذكر فيه جرحً ا  .وكان إمام مسجد عباد بن منصور  ،كما في الكبير  ،وابن أبي حاتم  . 517/2/1وتكلم فيه ابن حبان
والعجلي باستنكار بعض ما روى عن عباد  .ولعله كان أعرف به إذ كان إمام مسجده .
وأيا ما كان  ،فإنه لم ينفرد عن عباد بھذه الرواية  ،كما سيظھر من التخريج .
فرواه أحمد في المسند ) 251 : 6حلبي(  ،عن عبد الصمد  ،عن حماد  ،عن ثابت  ،عن القاسم ابن محمد  ،عن عائشة  " :أن رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه وسلم قال  :إن ﷲ ليربي ألحدكم التمرة واللقمة  ،كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله  ،حتى يكون مثل أحد " .
وھذا إسناد صحيح  .ولكن الحديث مختصر .
وكذلك رواه ابن حبان في صحيحه ) 235 - 234 : 5من مخطوطة اإلحسان(  .من طريق عبد الصمد  ،عن حماد بن سلمة  ،عن ثابت البناني  ،عن
القاسم .
ورواه البزار مطوال  ،من طريق يحيى بن سعيد  ،عن عمرة  ،عن عائشة  -ومن طريق الضحاك بن عثمان  ،عن أبي ھريرة  ،بنحو رواية الطبري
ھنا  ،إال أنه لم يذكر اآلية في آخره  .نقله ابن كثير . 63 - 62 : 2
ولكن رواه الضحاك بن عثمان عن أبي ھريرة منقطعة  ،ألنه إنما يروى عن التابعين .
وذكره الھيثمي في مجمع الزوائد  111 : 3مختصرً ا كرواية المسند  ،وقال  " :رواه الطبراني في األوسط  ،ورجاله رجال الصحيح "  .ثم ذكره
مطوال  ، 112 : 3وقال  " :رواه البزار  ،ورجاله ثقات "  .ولكنه ذكره من حديث عائشة وحدھا .
وذكر السيوطي  365 : 1لفظ الطبري ھنا  .ثم تساھل في نسبته  ،فنسبه للبزار  ،وابن جرير  ،وابن حبان  ،والطبراني .

 - 6256حدثني محمد بن عبد الملك  ،قال  :حدثنا عبد الرزاق قال  ،حدثنا معمر  ،عن أيوب  ،عن القاسم بن محمد  ،عن
أبي ھريرة  ،قال  :قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم  :إنّ العبد إذا تصدق من طيّب تقبلھا ﷲ منه  ،ويأخذھا بيمينه ويربِّيھا
مھره أو فصيله .وإنّ الرجل ليتصدّق باللقمة فتربو في يد ﷲ أو قال  " :في كفِّ ﷲ عز وج ّل حتى تكون مث َل
كما يربِّي أحدكم َ
أ ُحد  ،فتصدّقوا " . (1) .
 - 6257حدثنا محمد بن عبد األعلى قال  ،حدثنا المعتمر بن سليمان قال  ،سمعت يونس ،
__________
) (1الحديث  " - 6256 :محمد بن عبد الملك "  :الراجح عندي أنه " محمد بن عبد الملك بن زنجويه البغدادي "  ،فإنه يروي عن عبد الرزاق  ،وھو
من طبقة شيوخ الطبري  ،وإن لم أجد نصا يدل على روايته عنه  .ولكنه بغدادي مثله  .فمن المحتمل جدا أن يروى عنه  ،بل ھو ھو األغلب األكثر في
مثل ھذه الحال  .وھو ثقة  ،وثقه النسائي وغيره  .مترجم في التھذيب  ،وابن أبي حاتم  . 5/1/4وتاريخ بغداد . 346 - 345 : 2
ومن شيوخ الطبري الذين روى عنھم في التاريخ  " :محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب "  ،وھو ثقة أيضًا  ،ولكن لم يذكر عنه أنه روى عن عبد
الرزاق  ،والغالب أن ينص على مثل ھذا  .وھو مترجم في التھذيب  ،وابن أبي حاتم  ، 5/1/4وتاريخ بغداد . 345 - 344 : 2
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وقد انفرد ابن كثير بشيء ال أدري ما ھو ؟ فحين ذكر ھذا الحديث  ، 62 : 2ذكر أنه " رواه ابن جرير  ،عن محمد بن عبد الملك بن إسحاق " !! ولم
أجد في الرواة من يسمى بھذا  .فال أدري أھو سھو منه  ،أم تخليط من الناسخين ؟
والحديث رواه أحمد في المسند  ، 7622 :عن عبد الرزاق  ،بھذا اإلسناد .
ورواه إمام األئمة ابن خزيمة  ،في كتاب التوحيد  ،ص  ، 44 :عن محمد بن رافع  ،وعبد الرحمن ابن بشر بن الحكم  -كالھما عن عبد الرزاق  ،به .
وذكر المنذري في الترغيب والترھيب  ، 19 : 2أنه رواه ابن خزيمة في صحيحه أيضًا .
ونقله ابن كثير عن ھذا الموضع من الطبري  -كما أشرنا  ،ثم قال  " :وھكذا رواه أحمد عن عبد الرزاق  .وھذا طريق غريب صحيح اإلسناد  ،ولكن
لفظه عجيب  .والمحفوظ ما تقدم " ! يعني رواية عباد بن منصور .
ولسنا نرى في ھذا اللفظ عجبا  ،وال في اإلسناد غراب ّة! وھو صحيح على شرط الشيخين .
ثم إن عبد الرزاق لم ينفرد به عن معمر  ،فقد تابعه عليه محمد بن ثور  .فرواه الطبري  -فيما سيأتي )ج  11ص  16 - 15بوالق(  ،عن محمد بن
عبد األعلى  ،عن محمد بن ثور  ،عن معمر  ،به  .نحوه  .وھذا إسناد صحيح أيضًا  .فإن محمد بن ثور الصنعاني العابد  :ثقة  ،وثقه ابن معين  ،وأبو
حاتم  ،بل فضله أبو زرعة على عبد الرزاق .

عن صاحب له  ،عن القاسم بن محمد قال  ،قال أبو ھريرة  :قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم  :إن ﷲ عز وجل يقبل
الصدقة بيمينه  ،وال يقبل منھا إال ما كان ط ِّيبًا  ،وﷲ يربِّي ألحدكم لقمته كما يربِّي أحدكم مُھره وفصيله  ،حتى يوا َفي بھا يوم
القيامة وھي أعظم من أحُد " . (1) .
***
__________
) (1الحديث  - 6257 :وھذا إسناد فيه راو مبھم  ،ھو الذي روى عنه يونس  ،ومن المحتمل جدا أن يكون ھو أيوب  .ولكن ال يزال اإلسناد ضعيفا
حتى نجد الداللة على ھذا المبھم .
وأما الحديث في ذاته فصحيح باألسانيد السابقة وغيرھا .
وأصل المعنى ثابت من حديث أبي ھريرة  ،من أوجه كثيرة :
فرواه البخاري  ، 223 - 220 : 3و  352 : 13ومسلم  ، 278 - 277 : 1 ،والترمذي  ، 23 - 22 : 2والنسائي  ، 349 : 1وابن ماجه :
 ، 1842وابن حبان في صحيحه ) 237 - 234 : 5من مخطوطة اإلحسان(  ،وابن خزيمة في كتاب التوحيد  .ص . 44 - 41 :
ورواه أحمد في المسند  -غير ما أشرنا إليه سابقا  331 : 2) 8363 : -حلبي( ) 8949 ، 8948 ،ص ) 9234 ، (382 - 381 :ص، (404
) 9413ص ) 9423 ، (418 :ص ) 9561 ، (419 :ص ) 10958 ، (431 :ص ) 10992 ، (538 :ص . (541 :
ورواه البخاري في الكبير  ،باإلشارة الموجزة كعادته . 476/1/2
وقد جاء في ألفاظ ھذا الحديث  " :في يد ﷲ "  ،و " في كف ﷲ "  ،و " كف الرحمن "  ،ونحو ھذه األلفاظ  .فقال الترمذي . 24 - 23 : 2
" وقال غير واحد من أھل العلم  ،في ھذا الحديث  ،وما يشبه ھذا من الروايات من الصفات  ،وتزول الرب تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا -
قال  :قد ثبتت الروايات في ھذا  ،ونؤمن بھا  .وال يتوھم  ،وال يقال  :كيف ؟ ھكذا رُوي عن مالك ابن أنس  ،وسفيان بن عيينة  ،وعبد ﷲ بن المبارك،
كيف  .وھكذا قول أھل العلم من أھل السنة والجماعة  ،وأما الجھمية  ،فأنكرت ھذه الروايات  ،وقالوا  :ھذا
انھم قالوا في ھذه األحاديث  :أَمِرُّ وھا بال
َ
تشبيه! وقد ذكر ﷲ تبارك وتعالى في غير موضع من كتابه  : -اليد  ،والسمع والبصر  .فتأولت الجھمية ھذه اآليات  ،و َّفسروھا على غير ما َّفسر أھ ُل
العل ّم! وقالوا  :إن ﷲ لم َي ْخلق آدم بيده! وقالوا  :إنما معنى اليد القوة!! وقال إسحاق بن إبراھيم  :إنما يكون التشبيه إذا قال يد َكي ٍد  ،أو م ِْثل َي ٍد  ،أو سمع
ك َسم ٍْع  ،أو مث َل سم ٍع  .فإذا قال سمع
كسمع أو مثل سمع  -فھذا تشبيه  .وأما إذا قال كما قال ﷲ  :يد  ،وسمع  ،وبصر  .وال يقول  :كيف  ،وال يقول :
ٍ
كسمع  -فھذا ال يكون تشبيھا ً  .وھو كما قال ﷲ تبارك وتعال ) :ليس َكم ِْثل ِه شي ٌء وھو السَّمي ُع ال َبصير( " .
مثل سمع وال
ٍ
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ت َوأَ َقامُوا الص ََّال َة َوآَ َتوُ ا َّ
ون )(277
ِين آَ َم ُنوا َو َع ِملُوا ال َّ
صال َِحا ِ
الز َكا َة َل ُھ ْم أَجْ ُر ُھ ْم عِ ْندَ َرب ِِّھ ْم َو َال َخ ْوفٌ َع َلي ِْھ ْم َو َال ُھ ْم َيحْ َز ُن َ
إِنَّ الَّذ َ
قال أبو جعفر  :وأما قوله  " :وﷲ ال يحب كل كفار أثيم "  ،فإنه يعني به  :وﷲ ال يحب كل مُصرٍّ على كفر بربه  ،مقيم
عليه ،مست ِح ّل أكل الربا وإطعامه  " ،أثيم "  ،متماد في اإلثم  ،فيما نھاه عنه من أكل الربا والحرام وغير ذلك من معاصيه ،
ال ينزجر عن ذلك وال يرعوي عنه  ،وال يتعظ بموعظة ربه التي وعظه بھا في تنزيله وآي كتابه.
* **
الصال َة َوآ َت ُوا َّ
الصال َِحا ِ
الز َكا َة َل ُھ ْم أَ ْج ُر ُھ ْم عِ ْندَ َر ِّب ِھ ْم َوال
ت َوأَ َقا ُموا َّ
القول في تأويل قوله تعالى  } :إِنَّ الَّذِينَ آ َم ُنوا َو َع ِملُوا َّ
ف َع َل ْي ِھ ْم َوال ُھ ْم َي ْح َز ُنونَ ){ (277
َخ ْو ٌ
قال أبو جعفر  :وھذا خبر من ﷲ عز وجل بأن الذين آمنوا يعني الذين صدقوا با وبرسوله  ،وبما جاء به من عند ربھم  ،من
تحريم الربا وأكله  ،وغير ذلك من سائر شرائع دينه " وعملوا الصالحات " التي أمرھم ﷲ عز وجل بھا  ،والتي َندَ بھم إليھا "
وأقاموا الصالة " المفروضة بحدودھا  ،وأدّوھا ب ُس َننھا " وآتوا الزكاة " المفروضة عليھم في أموالھم  ،بعد الذي سلف منھم
وصدَ قتھم " عند
من أكل الرّ با  ،قبل مجيء الموعظة فيه من عند ربھم " لھم أجرھم "  ،يعني ثواب ذلك من أعمالھم وإيمانھم َ
ربھم " يوم حاجتھم إليه في معادھم وال خوف عليھم " يومئذ من عقابه على ما كان سلف منھم في جاھليتھم وكفرھم قبل
مجيئھم موعظة من ربھم  ،من أكل ما كانوا أكلوا من الربا  ،بما كان من إنابتھم  ،وتوبتھم إلى ﷲ عز وجل من ذلك عند
مجيئھم الموعظة من ربھم ،
ِين )(278
َيا أَ ُّي َھا الَّذ َ
ﷲ َو َذرُوا َما َبق َِي م َِن الرِّ َبا إِنْ ُك ْن ُت ْم م ُْؤ ِمن َ
ِين آَ َم ُنوا ا َّت ُقوا َّ َ
وتصديقھم بوعد ﷲ ووعيده " وال ھم يحزنون " على تركھم ما كانوا تركوا في الدنيا من أكل الربا والعمل به  ،إذا عاينوا
تركوا من ذلك في الدنيا ابتغا َء رضوانه في اآلخرة  ،فوصلوا إلى ما
جزيل ثواب ﷲ تبارك وتعالى  ،وھم على تركھم ما َ
وُ عدوا على تركه.
***
الر َبا إِنْ ُك ْن ُت ْم ُم ْؤ ِمنِينَ ){ (278
ﷲ َو َذ ُروا َما َبق َِي مِنَ ِّ
القول في تأويل قوله تعالى َ } :يا أَ ُّي َھا ا َّلذِينَ آ َم ُنوا ا َّتقُوا َّ َ
قال أبو جعفر  :يعني جل ثناؤه بذلك  " :يا أيھا الذين آمنوا "  ،صدّقوا با وبرسوله " اتقوا ﷲ "  ،يقول  :خافوا ﷲ على
أنفسكم  ،فاتقوه بطاعته فيما أمركم به  ،واالنتھاء عما نھاكم عنه " وذروا "  ،يعني  :ودعوا " ما بقي من الربا "  ،يقول :
اتركوا طلب ما بقي لكم من َفضْ ل على رءوس أموالكم التي كانت لكم قبل أن ُتربوا عليھا " إن كنتم مؤمنين "  ،يقول  :إن
كنتم محققين إيمانكم قوال وتصديقكم بألسنتكم  ،بأفعالكم. (1) .
***
قال أبو جعفر  :وذكر أن ھذه اآلية نزلت في قوم أسلموا ولھم على قوم أموا ٌل من ربا ً كانوا أرْ بوه عليھم  ،فكانوا قد قبضوا
بعضه منھم  ،وبقي بعضٌ  ،فعفا ﷲ جل ثناؤه لھم عما كانوا قد قبضوه قبل نزول ھذه اآلية  (2) ،وحرّ م عليھم اقتضا َء ما بقي
َ
منه.
* ذكر من قال ذلك :
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 - 6258حدثني موسى بن ھارون قال  ،حدثنا عمرو قال  ،حدثنا أسباط  ،عن السدي  " :يا أيھا الذين آمنوا اتقوا ﷲ وذروا
ورجل من بني المغيرة  ،كانا
ما بقي من الربا " إلى  " :وال تظلمون "  ،قال  :نزلت ھذه اآلية في العباس بن عبد المطلب
ٍ
شريكين في الجاھلية ،
__________
) (1قوله  " :بأفعالكم " متعلق بقوله  " :محققين  ، " . . .أي محققين ذلك بأفعالكم .
) (2في المخطوطة  " :عما كان قد اقتضوه  ، " . . .وھو فاسد  ،والصواب ما في المطبوعة .

يُسلِفان في الرِّ با إلى أناس من ثقيف من بني عمرو ) (1وھم بنو عمرو بن عمير  ،فجاء اإلسالم ولھما أموال عظيمة في
الربا ،فأنزل ﷲ " ذروا ما بقي " من فضل كان في الجاھلية " من الربا " .
 - 6259حدثنا القاسم قال  ،حدثنا الحسين قال  ،حدثني حجاج  ،عن ابن جريج قوله  " :يا أيھا الذين آمنوا اتقوا ﷲ وذروا ما
بقي من الرّ با إن كنتم مؤمنين "  ،قال  :كانت ثقيف قد صالحت النبيّ صلى ﷲ عليه وسلم على أنّ ما لھم من ربًا على الناس
وما كان للناس عليھم من ربًا فھو موضوع .فلما كان الفت ُح  ،استعمل ع َّتاب بن أسِ يد على مك َة  ،وكانت بنو عمرو بن عُمير
بن عوف يأخذون الرِّ با من بني المغيرة  ،وكانت بنو المغيرة يُرْ بون لھم في الجاھلية  ،فجاء اإلسالم ولھم عليھم مال كثير.
فأتاھم بنو عمرو يطلبون رباھم  ،فأبي بنو المغيرة أن يعطوھم في اإلسالم  ،ورفعوا ذلك إلى ع ّتاب بن أسيد  ،فكتب ع ّتاب
إلى رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم  ،فنزلت  " :يا أيھا الذين آمنوا اتقوا ﷲ وذروا ما بقي من الرّ با إن كنتم مؤمنين  .فإن لم
تفعلوا فأذنوا بحرْ ب من ﷲ ورسوله "  ،إلى " وال تظلمون "  .فكتب بھا رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم إلى ع ّتاب وقال " :
إن َرضوا وإال فآذنھم بحرب " وقال ابن جريج  ،عن عكرمة  ،قوله  " :اتقوا ﷲ وذروا ما بقي من الرّ با "  ،قال  :كانوا
يأخذون الرّ با على بني المغيرة  ،يزعمون أنھم مسعود وعبد ياليل وحبيب وربيعة  ،بنو عمرو بن عمير  ،فھم الذين كان لھم
وحبيب وربيعة وھال ٌل ومسعود(2) .
الرّ با على بني المغيرة  ،فأسلم عبد ياليل َ
 - 6260حدثني يحيى بن أبي طالب  ،قال  :حدثنا يزيد  ،قال  :حدثنا جويبر ،
__________
) (1في المخطوطة والمطبوعة  " :سلفا في الربا إلى أناس  " . . .بالفعل الماضي  ،والصواب ما أثبت من الدر المنثور  ، 366 : 1والبغوي )بھامش
ابن كثير(  . 63 : 2والسلف )بفتحتين(  :القرض  .والفعل  :أسلف وسلف )بتشديد الالم( .
) (2األثر  - 6259 :انظر ما قاله الحافظ في اإلصابة في ترجمة " ھالل الثقفي "  .وقال  " :وفي ذكر مصالحة ثقيف قبل قوله  " :فلما كان الفتح "
نظر  ،ذكرت توجيھه في أسباب النزول " .

َفإِنْ َل ْم َت ْف َعلُوا َفأْ َذ ُنوا ِب َحرْ ٍ
ُون )(279
ب م َِن َّ ِ
ُون َو َال ُت ْظ َلم َ
ﷲ َو َرسُولِ ِه َوإِنْ ُت ْب ُت ْم َف َل ُك ْم ُرءُوسُ أَم َْوالِ ُك ْم َال َت ْظلِم َ
عن الضحاك في قوله  " :اتقوا ﷲ وذروا ما بقي من الرّ با إن كنتم مؤمنين "  ،قال  :كان ربًا يتبايعون به في الجاھلية  ،فلما
أسلموا أمِروا أن يأخذوا رؤوس أموالھم.
***
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القول في تأويل قوله تعالى َ } :فإِنْ َل ْم َت ْف َعلُوا َفأْ َذ ُنوا ِب َح ْر ٍ
سولِ ِه {
ب مِنَ َّ ِ
ﷲ َو َر ُ
قال أبو جعفر  :يعني جل ثناؤه بقوله ) :فإن لم تفعلوا( فإن لم َتذروا ما بقي من الربا.
***
واختلف القرأة في قراءة قوله  " :فأذنوا بحرب من ﷲ ورسوله " .
فقرأته عامة قرأة أھل المدينة َ " :فأْ َذ ُن ْوا " بقصر األلف من " فآذنوا "  ،وفتح ذالھا  ،بمعنى  :كونوا على علم وإذن.
***
وقرأه آخرون وھي قراءة عامة قرأة الكوفيين َ " :فآ ِذ ُنوا " بم ّد األلف من قوله  " :فأذنوا " وكسر ذالھا  ،بمعنى  :فآذنوا
على حرْ بھم.
غيركم ،أعلمُوھم وأخبروھم بأنكم َ
َ
***
قال أبو جعفر  :وأولى القراءتين بالصواب في ذلك قراءة من قرأ َ " :
فأذنوا " بقصر ألفھا وفتح ذالھا  ،بمعنى  :اعلموا ذلك
واستيقنوه  ،وكونوا على إذن من ﷲ عز وجل لكم بذلك.
وإنما اخترنا ذلك  ،ألن ﷲ عز وجل أمر نبيه صلى ﷲ عليه وسلم أن ينبذ إلى من أقام على شركه الذي ال ُي َقرُّ على المقام
عليه  ،وأن يق ُتل المرت ّد عن اإلسالم منھم بكل حال إال أن يراجع اإلسالم  ،آذنه المشركون بأنھم على حربه أو لم يُؤذنوه(1) .
ْ
فإذ كان المأمور بذلك ال يخلو من أحد أمرين  ،إما أن يكون كان مشركا مقيمًا على شركه الذي ال ُي َقرُّ عليه  ،أو يكون كان
مسلمًا فارت َّد وأذن بحرب .فأي األمرين كان  ،فإنما ُنبذ إليه بحرب  ،ال أنه أمر باإليذان بھا إن َع َزم على ذلك (2) .ألن األمر
إن كان إليه  ،فأقام على أكل الربا مستحال له ولم يؤذن المسلمون بالحرب  ،لم َيلزمھم حرْ بُه  ،وليس ذلك حُ كمه في واحدة من
الحالين  ،فقد علم أنه المأذون بالحرب ال اآلذن بھا.
وعلى ھذا التأويل تأوله أھل التأويل.
ذكر من قال ذلك :
 - 6261حدثني المثنى قال  ،حدثنا عبد ﷲ بن صالح قال  ،حدثني معاوية  ،عن علي  ،عن ابن عباس في قوله ) :يا أيھا
الذين آمنوا اتقوا ﷲ وذروا ما بقي من الرّ با "  ،إلى قوله ) :فأذنوا بحرب من ﷲ ورسوله(  :فمن كان مقيمًا على الرّ با ال ينز ُع
عنه ٌّ ،
ضرب عنقه.
فحق على إمام المسلمين أن يستتيبه  ،فإن نزع  ،وإال َ
 - 6262حدثني المثنى قال  ،حدثنا مسلم بن إبراھيم قال  ،حدثنا ربيعة بن كلثوم قال  ،حدثني أبي  ،عن سعيد بن جبير  ،عن
ابن عباس  ،قال  :يُقال يوم القيامة آلكل الرّ با  " :خذ سالحك للحرْ ب " (3) .
 - 6263حدثني المثنى قال  ،حدثنا الحجاج  ،قال  ،حدثنا ربيعة بن كلثوم  ،قال  :حدثنا أبي  ،عن سعيد بن جبير  ،عن ابن
عباس مثله.
 - 6264حدثنا بشر  ،قال  ،حدثنا يزيد  ،قال  :حدثنا سعيد  ،عن قتادة قوله ) :وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين  .فإن
لم تفعلوا فأذنوا بحرب من ﷲ ورسوله( ْأوعدھم ﷲ بالقتل كما تسمعون  ،فجعلھم َبھ َْرجً ا أينما ثقفوا(4) .
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__________
) (1في المطبوعة  " :أذنه المشركون بأنھم على حربه أو لم يأذنوه "  .وھو خطأ في الرسم  ،وفساد في المعنى بھذا الرسم  .وصواب رسمه في
المخطوطة  ،وھو صواب المعنى .
) (2في المخطوطة  " :باإلنذار بھا إن عزم على ذلك "  ،وھي صواب في المعنى  ،ولكن ما في المطبوعة عندي أرجح .
) (3األثر  - 6262 :انظر األثر السالف رقم  ، 6241 :والتعليق عليه .
) (4البھرج  :الشيء المباح  .والمكان بھرج  :غير حمى  .وبھرج دمه  :أھدره وأبطله  .وفي الحديث  :أنه بھرج دم ابن الحارث .

 - 6265حدثني يعقوب بن إبراھيم قال  ،حدثنا ابن علية  ،عن سعيد بن أبي عروبة  ،عن قتادة  ،مثله.
 - 6266حدثني المثنى قال  ،حدثنا إسحاق قال  ،حدثنا ابن أبي جعفر  ،عن أبيه  ،عن الربيع  " :فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب
من ﷲ ورسوله "  ،أوعد اآلك َل الرّ با بالقتل(1) .
 - 6267حدثنا القاسم قال  ،حدثنا الحسين قال  ،حدثني حجاج  ،عن ابن جريج قال  ،قال ابن عباس  :قوله ) :فأذنوا بحرب
من ﷲ ورسوله( فاستيقنوا بحرب من ﷲ ورسوله.
***
قال أبو جعفر  :وھذه األخبار كلھا تنبئ عن أن قوله ) :فأذنوا بحرب من ﷲ( إيذان من ﷲ عز وجل لھم بالحرب والقتل  ،ال
أمر لھم بإيذان غيرھم.
***
وس أ ُ ْم َوالِ ُك ْم {
القول في تأويل قوله تعالى َ } :وإِنْ ُت ْب ُت ْم َف َل ُك ْم ُر ُء ُ
قال أبو جعفر  :يعني جل ثناؤه بذلك  " :إن تبتم " فتركتم أك َل الربا وأنبتم إلى ﷲ عز وجل " فلكم رؤوس أموالكم " من
الديون التي لكم على الناس  ،دون الزيادة التي أحدثتموھا على ذلك ربًا منكم  ،كما :
 - 6268حدثنا بشر قال  ،حدثنا يزيد قال  ،حدثنا سعيد  ،عن قتادة  " :وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم "  ،والمال الذي لھم
على ظھور الرجال  (2) ،جعل لھم رءوس أموالھم حين نزلت ھذه اآلية  ،فأما الربح والفضل فليس لھم  ،وال ينبغي لھم أن
يأخذوا منه شي ًئا.
__________
) (1في المطبوعة والمخطوطة  " :أوعد آلكل الربا  " . . .وھو ال شيء  ،والصواب ما أثبت .
) (2في المطبوعة  " :المال الذي لھم " بإسقاط الواو  ،وأثبت ما في المخطوطة وسيأتي على الصواب رقم  . 6297 :وفي المخطوطة " ظھور
الرحال " بالحاء .

 - 6269حدثني المثنى قال  ،حدثنا عمرو بن عون قال  ،حدثنا ھشيم  ،عن جويبر  ،عن الضحاك قال  :وضع ﷲ الرّ با ،
وجعل لھم رءوس أموالھم.
 - 6270حدثني يعقوب قال  ،حدثنا ابن علية  ،عن سعيد بن أبي عروبة  ،عن قتادة في قوله  " :وإن تبتم فلكم رؤوس
أموالكم "  ،قال  :ما كان لھم من دَ ين  ،فجعل لھم أن يأخذوا رءوس أموالھم  ،وال يزدا ُدوا عليه شي ًئا.
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 - 6271حدثني موسى بن ھارون قال  ،حدثنا عمرو قال  ،حدثنا أسباط  ،عن السدي  " :وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم "
الذي أسلفتم  ،وسقط الربا.
 - 6272حدثنا بشر قال  ،حدثنا يزيد قال  ،حدثنا سعيد  ،عن قتادة  :ذكر لنا أنّ نبيّ ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم قال في خطبته
وأول ربا أبتدئ به ربا العباس بن عبد المطلب " .
يوم الفتح  " :أال إن ربا الجاھلية موضوعٌ كله َّ ،
 - 6273حدثنا المثنى قال  ،حدثنا إسحاق قال  ،حدثنا ابن أبي جعفر  ،عن أبيه  ،عن الربيع  :أن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه
وسلم قال في خطبته  " :إنّ كل ربا موضوع  ،وأول ربًا يوضع ربا العباس " . (1) .
***
__________
) (1األثران  - 6273 ، 6272 :حديث خطبته صلى ﷲ عليه وسلم في حجة الوداع  ،رواه مسلم  183 ، 182 : 8في حديث جابر بن عبد ﷲ في
حجة الوداع  .وسنن البيھقي  . 275 ، 274 : 5وخرجه السيوطي في الدر المنثور  ، 367 : 1وقال " أخرج أبو داود والترمذي وصححه ،
والنسائي ،وابن ماجه  ،وابن أبي حاتم  ،والبيھقي في سننه عن عمرو بن األحوص أنه شھد حجة الوداع  ، " . . .وانظر ابن كثير . 65 : 2

القول في تأويل قوله تعالى  } :ال َت ْظلِ ُمونَ َوال ُت ْظ َل ُمونَ ){ (279
قال أبو جعفر  :يعني بقوله  " :ال َتظلمون " بأخذكم رؤوس أموالكم التي كانت لكم قبل اإلرباء على ُغرمائكم منھم  ،دون
أرباحھا التي زدتموھا ربًا على من أخذتم ذلك منه من غرمائكم  ،فتأخذوا منھم ما ليس لكم ُ
أخذه  ،أو لم يكن لكم قب ُل " وال
ُتظلمون "  ،يقول  :وال الغريم الذي يعطيكم ذلك دون الرّ با الذي كنتم ألزمتموه من أجل الزيادة في األجل  ،يبخسُكم ح ًّقا لكم
عليه فيمنعكموه  ،ألن ما زاد على رؤوس أموالكم لم يكن ح ًّقا لكم عليه  ،فيكون بمنعه إياكم ذلك ظالما لكم.
***
وبنحو الذي قلنا في ذلك كان ابن عباس يقول  ،وغيرُه من أھل التأويل.
ذكر من قال ذلك :
 - 6274حدثني المثنى قال  ،حدثنا أبو صالح قال  ،حدثني معاوية  ،عن علي  ،عن ابن عباس  " :وإن تبتم فلكم رؤوس
أموالكم ال َتظلمون "  ،ف ُتربون  " ،وال تظلمون " فتنقصون.
 - 6275وحدثني يونس قال  ،أخبرنا ابن وھب قال  ،قال ابن زيد في قوله  " :فلكم رؤوس أموالكم ال تظلمون وال تظلمون"،
قال  :ال تنقصون من أموالكم  ،وال تأخذون باطال ال يح ُّل لكم.
***
القول في تأويل قوله تعالى َ } :وإِنْ َكانَ ُذو ُع ْس َر ٍة َف َنظِ َرةٌ إِ َلى َم ْي َس َر ٍة {
رؤوس أموالكم " ذو عُسْ َرة " يعني :
قال أبو جعفر  :يعني جل ثناؤه بذلك  " :وإن كان " ممن تقبضون منه من غرمائكم
َ
معسرً ا برؤوس أموالكم التي كانت لكم عليھم قب َل اإلرباء  ،فأنظروھم إلى ميسرتھم.
وقوله  " :ذو عسرة "  ،مرفوع ب " كان "  ،فالخبر متروك  ،وھو ما ذكرنا .وإنما صلح ترك خبرھا  ،من أجل أنّ النكرات
أخبارھا  ،ولو وُ جِّ ھت " كان " في ھذا الموضع  ،إلى أنھا بمعنى الفعل المكتفِي بنفسه التام  ،لكان وجھًا
تضمِرُ لھا العربُ
َ
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صحيحً ا  ،ولم يكن بھا حاجة حينئذ إلى خبر .فيكون تأوي ُل الكالم عند ذلك  :وإن وُ جد ُذو عسرة من غرمائكم برؤوس أموالكم،
ف َنظِ رة إلى ميسرة.
ان َذا عُسْ َر ٍة (  ،بمعنى  :وإن كان الغريم ذا عسرة " فنظرة إلى ميسرة " .
وقد ذكر أنّ ذلك في قراءة أبي بن كعب َ ) :وإِنْ َك َ
وذلك وإن كان في العربية جائزا فغي ُر جائز القراءة به عندنا  ،لخالفه خطوط مصاحف المسلمين(1) .
***
ان ِم ْن ُك ْم َم ِريضًا أَ ْو ِب ِه أَ ًذى
وأما قوله َ ) :ف َنظِ َرةٌ إِ َلى َم ْي َس َر ٍة (  ،فإنه يعني  :فعليكم أن تنظروه إلى ميسرة  ،كما قال َ ) :ف َمنْ َك َ
مِنْ َر ْأسِ ِه َفف ِْد َي ٌة مِنْ صِ َي ٍام ( ]سورة البقرة  ، [196 :وقد ذكرنا وجه رفع ما كان من نظائرھا فيما مضى قب ُل  ،فأغنى عن
تكريره. (2) .
***
الميسرة "  ،المفعلة من " اليُسر "  ،مثل " المرْ حمة " و " والمشأمة " .
و"
َ
***
فيصير من أھل اليُسر
ومعنى الكالم  :وإن كان من غرمائكم ذو عسرة  ،فعليكم أن تنظروه حتى يُوسر بالدَّين الذي لكم (3) ،
َ
به.
وبنحو الذي قلنا في ذلك  ،قال أھل التأويل.
__________
) (1انظر معاني القرآن للفراء . 186 : 1
) (2انظر ما سلف . 34 : 4
) (3في المخطوطة والمطبوعة  " :حتى يوسر بما ليس لكم "  ،واجتھد مصحح المطبوعة وقال  " :لعل )ليس( زائدة من الناسخ "  .وال أراه كذلك ،
بل قوله " بما ليس "  ،ھي في األصل الذي نقل عنه الناسخ " بالدين " مرتبطة الحروف  ،كما يكون كثيرا في المخطوطة القديمة  ،فلم يحسن الناسخ
قراءتھا  ،فقرأھا " بما ليس "  ،وحذف " الذي "  ،لظنه أنھا زائدة سھوا من الناسخ قبله  ،وتبين صحة ما أثبتناه  ،من كالم الطبري بعد في آخر تفسير
اآلية  .ولو قرئت  " :برأس ما لكم "  ،لكان صوابا في المعنى  ،كما يتبين من اآلثار اآلتية .

ذكر من قال ذلك :
 - 6277حدثني واصل بن عبد األعلى قال  ،حدثنا محمد بن فضيل  ،عن يزيد بن أبي زياد  ،عن مجاھد  ،عن ابن عباس في
قوله  " :وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة "  ،قال  :نزلت في الربا.
خاصم رجال إلى ُ
ش َريح  ،قال :
 - 6278حدثني يعقوب قال  ،حدثنا ھشيم قال  ،حدثنا ھشام  ،عن ابن سيرين  :أن رجال
َ
وأمر بحبسه  ،قال  :فقال رجل عند شريح  :إنه مُعس ٌر  ،وﷲ يقول في كتابه  " :وإن كان ذو عسرة ف َنظِ رة إلى
فقضى عليه
َ
ت إِ َلى أَھْ لِ َھا َوإِ َذا
ﷲ َيأْ ُم ُر ُك ْم أَنْ ُت َؤدُّوا األ َما َنا ِ
ميسرة " ! قال  :فقال شريح  :إنما ذلك في الربا! وإن ﷲ قال في كتابه  ) :إِنَّ َّ َ
اس أَنْ َتحْ ُكمُوا ِب ْال َع ْد ِل ( ]سورة النساء  [58 :وال يأمرنا ﷲ بشيء ثم يعذبنا عليه.
َح َك ْم ُت ْم َبي َْن ال َّن ِ
 - 6279حدثني يعقوب قال  ،حدثنا ھشيم قال  ،أخبرنا مغيرة  ،عن إبراھيم في قوله  " :وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى
ميسرة "  ،قال  :ذلك في الربا.
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 - 6280حدثني يعقوب قال  ،حدثنا ھشيم قال  ،أخبرنا مغيرة  ،عن الشعبيّ أن الربيع بن خثيم كان له على رجل حق  ،فكان
يأتيه ويقوم على بابه ويقول  :أيْ فالن  ،إن كنت مُوسرً ا فأ ِّد  ،وإن كنت مُعسرً ا فإلى َميسرة(1) .
 - 6281حدثنا يعقوب قال  ،حدثنا ابن علية  ،عن أيوب  ،عن محمد  ،قال  :جاء رجل إلى شريح فكلَّمه فجعل يقول  :إنه
معسر  ،إنه مُعسر! ! قال  :فظننت أنه يكلِّمه في محبوس  ،فقال شريح  :إن الربا كان في ھذا الحي من األنصار ،
__________
) (1األثر  - 6280 :كان في المطبوعة  " :مغيرة  ،عن الحسن  ، " . . .وفي المخطوطة " مغيرة  ،عن الحسى " مشددة الياء بالقلم  ،والناسخ كثير
السھو والغفلة والتصحيف كما أسلفنا  .وإنما ھو " الشعبي "  ،وھذا اإلسناد إلى الشعبي قد مضى مئات من المرات  ،انظر مثال  . 4385 :وكان في
المطبوعة  " :الربيع بن خيثم " وھو تصحيف والصواب ما أثبت  ،وقد مضت ترجمته في رقم . 1430 :

ت إِ َلى
ﷲ َيأْمُرُ ُك ْم أَنْ ُت َؤدُّوا األ َما َنا ِ
فأنزل ﷲ عز وجل  " :وإنْ كان ُذو عُسْ َرة َفنظِ رة إلى ميسرة " وقال ﷲ عز وجل  ) :إِنَّ َّ َ
أَھْ لِ َھا (  ،فما كان ﷲ عز وجل يأمرنا بأمر ثم يعذبنا عليه  ،أدّوا األمانات إلى أھلھا.
 - 6282حدثني يعقوب قال  ،حدثنا ابن علية  ،عن سعيد  ،عن قتادة في قوله  " :وإن كان ذو عسرة فنطرة إلى ميسرة " ،
قال  :فنظرة إلى ميسرة برأس ماله.
 - 6283حدثني محمد بن سعد  ،قال  :حدثني أبي قال  ،حدثني عمي قال  ،حدثني أبي  ،عن أبيه  ،عن ابن عباس  " :وإن
كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة "  ،إنما أمر في الربا أن ينظر المعسر  ،وليست ال َّنظِ رة في األمانة  ،ولكن يؤ ِّدي األمانة إلى
أھلھا(1) .
 - 6284حدثني موسى قال  ،حدثنا عمرو بن حماد قال  ،حدثنا أسباط  ،عن السدي  " :وإن كان ذو عسرة فنظرة " برأس
المال " إلى ميسرة "  ،يقول  :إلى غنى.
 - 6285حدثنا القاسم قال  ،حدثنا الحسين قال  ،حدثني حجاج  ،عن ابن جريج قال  :قال ابن عباس  " :وإن كان ذو عسرة
فنظرة إلى ميسرة "  ،ھذا في شأن الربا.
 - 6286حدثت عن الحسين قال  ،سمعت أبا معاذ  ،قال  :أخبرنا عبيد بن سليمان قال ) (2سمعت الضحاك في قوله ) :وإن
كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة(  ،ھذا في شأن الربا  ،وكان أھل الجاھلية بھا يتبايعون  ،فلما أسلم من أسلم منھم  ،أمِروا أن
يأخذوا رءوس أموالھم.
__________
) (1في المخطوطة  " :ولكن مؤدي األمانة  ، " . . .وھو تصحيف من الناسخ .
) (2في المطبوعة  " :عبيد بن سلمان "  ،والصواب من المخطوطة  ،وقد مضى الكالم على ھذا اإلسناد فيما سلف .

 - 6287حدثني المثنى قال  ،حدثنا عبد ﷲ قال  ،حدثني معاوية  ،عن علي  ،عن ابن عباس  " :وإن كان ذو عسرة فنظرة
إلى ميسرة "  ،يعني المطلوب.
 - 6288حدثني ابن وكيع قال  ،حدثنا أبي  ،عن إسرائيل  ،عن جابر  ،عن أبي جعفر في قوله  " :وإن كان ُذو عسرة فنظِ ر َة
إلى ميسرة "  ،قال  :الموت.
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 - 6289حدثنا أحمد بن إسحاق قال  ،حدثنا أبو أحمد قال  ،حدثنا إسرائيل  ،عن جابر  ،عن محمد بن علي مثله.
 - 6290حدثني المثنى قال  ،حدثنا قبيصة بن عقبة قال  ،حدثنا سفيان  ،عن المغيرة  ،عن إبراھيم  " :وإن كان ُذو عسرة
فنظرة إلى ميسرة "  ،قال  :ھذا في الربا.
 - 6291حدثنا أحمد بن إسحاق قال  ،حدثنا أبو أحمد قال  ،حدثنا شريك  ،عن منصور  ،عن إبراھيم في الرجل يتزوج إلى
الميسرة  ،قال  :إلى الموت  ،أو إلى فُرْ قة.
 - 6292حدثنا أحمد قال  ،حدثنا أبو أحمد قال  ،حدثنا ھشيم  ،عن مغيرة  ،عن إبراھيم  " :فنظرة إلى ميسرة "  ،قال  :ذلك
في الربا.
 - 6293حدثنا أحمد قال  ،حدثنا أبو أحمد قال  ،حدثنا مندل  ،عن ليث  ،عن مجاھد  " :فنظرة إلى ميسرة "  ،قال ّ :
يؤخره ،
يزد عليه .وكان إذا ح ّل دين أحدھم فلم يجد ما يعطيه  ،زاد عليه َّ
وال ْ
وأخره.
 - 6294وحدثني أحمد بن حازم قال  ،حدثنا أبو نعيم  ،قال  :حدثنا مندل  ،عن ليث  ،عن مجاھد  " :وإن كان ذو عسرة
فنظرة إلى ميسرة " قال  :يؤخره وال ْ
يزد عليه.
***
وقال آخرون  :ھذه اآلية عامة في كل من كان له ِق َبل رجل معسر ٌّ
حق ) (1من أيّ وجھة كان ذلك الحق  ،من دين حالل أو
ربا.
ذكر من قال ذلك :
 - 6295حدثني يحيى بن أبي طالب قال  ،أخبرنا يزيد قال  ،أخبرنا جويبر  ،عن الضحاك قال  :من كان ذا عُسرة فنظرة إلى
ميسرة  ،وأن تصدّقوا خير لكم .قال  :وكذلك كل دين على مسلم  ،فال يح ّل لمسلم له دَ ين على أخيه يعلم منه عُسرة أن يسجنه،
وال يطلبه حتى ييسره ﷲ عليه .وإنما جعل النظرة في الحالل  ،فمن أجل ذلك كانت الدّيون على ذلك.
 - 6296حدثني علي بن حرب قال  ،حدثنا ابن فضيل  ،عن يزيد بن أبي زياد  ،عن مجاھد  ،عن ابن عباس  " :وإن كان ذو
عسرة فنظرة إلى ميسرة " قال  :نزلت في الدَّين(2) .
***
قال أبو جعفر  :والصواب من القول في قوله  " :وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة "  ،أنه معنيٌّ به غرماء الذين كانوا
أسلموا على عھد رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم  ،ولھم عليھم ديون قد أر َب ْوا فيھا في الجاھلية  ،فأدركھم اإلسالم قبل أن
يقبضوھا منھم  ،فأمر ﷲ بوضع ما بقي من الربا بعد ما أسلموا  ،وبقبض رؤوس أموالھم  ،ممن كان منھم من غرمائھم
موسرا  ،أو إنظار من كان منھم معسرا برؤوس أموالھم إلى ميسرتھم .فذلك حكم كل من أسلم وله ربا قد أربى على غريم له،
فإن اإلسالم يبطل عن غريمه ما كان له عليه من ِقبْل الربا  ،ويلزمه أداء رأس ماله  -الذي كان أخذ منه ،
__________
) (1في المخطوطة  " :ھذه اآلية عام  " . . .تصحيف من الناسخ وسھو .
) (2األثر  " - 6296 :علي بن حرب بن محمد بن علي الطائي "  .قال النسائي  " :صالح "  ،وقال أبو حاتم  " :صدوق " توفي سنة  ، 265مترجم
في التھذيب .
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أو لزمه من قبل اإلرباء  -إليه  ،إن كان موسرا (1) .وإن كان معسرا  ،كان منظرا برأس مال صاحبه إلى ميسرته  ،وكان
الفضل على رأس المال مبطال عنه.
غير أن اآلية وإن كانت نزلت فيمن ذكرنا  ،وإياھم عنى بھا  ،فإن الحكم الذي حكم ﷲ به  :من إنظاره المعسر برأس مال
المربي بعد بطول الربا عنه  ،حكم واجب لكل من كان عليه دين لرجل قد حل عليه  ،وھو بقضائه معسر  :في أنه منظر إلى
ميسرته  ،ألن دين كل ذي دين  ،في مال غريمه  ،وعلى غريمه قضاؤه منه  -ال في رقبته .فإذا عدم ماله  ،فال سبيل له على
رقبته بحبس وال بيع  ،وذلك أن مال رب الدين لن يخلو من أحد وجوه ثالثة  :إما أن يكون في رقبة غريمه  ،أو في ذمته
يقضيه من ماله  ،أو في مال له بعينه.
فإن يكن في مال له بعينه  ،فمتى بطل ذلك المال وعدم  ،فقد بطل دين رب المال  ،وذلك ما ال يقوله أحد.
ويكون في رقبته  (2) ،فإن يكن كذلك  ،فمتى عدمت نفسه  ،فقد بطل دين رب الدين  ،وإن خلف الغريم وفاء بحقه وأضعاف
ذلك  ،وذلك أيضا ال يقوله أحد.
فقد تبين إذا  ،إذ كان ذلك كذلك  ،أن دين رب المال في ذمة غريمه يقضيه من ماله  ،فإذا عدم ماله فال سبيل له على رقبته ،
ألنه قد عدم ما كان عليه أن يؤدي منه حق صاحبه لو كان موجودا  ،وإذا لم يكن على رقبته سبيل  ،لم يكن إلى حبسه وھو
معدوم بحقه  ،سبيل (3) .ألنه غير مانعه حقا  ،له إلى قضائه سبيل  ،فيعاقب بمطله إياه بالحبس(4) .
***
__________
) (1سياق العبارة " ويلزمه أداء رأس ماله  . . .إليه  ، " . . .وما بينھما فصل .
) (2في المطبوعة  " :ويكون في رقبته "  ،والصواب من المخطوطة .
) (3في المطبوعة  " :لم يكن إلى حبسه بحقه وھو معدوم سبيل " قدم " بحقه "  ،وأثبت ما في المخطوطة  ،فھو صواب جيد .
) (4في المطبوعة  " :فيعاقب بظلمه إياه  ، " . . .وفي المخطوطة " فيعاقب بطله إياه  " . .وصواب قراءتھا ما أثبت  .مطله حقه يمطله مطال ،
وماطله مطاال  :سوفه ودافعه بالعدة والدين  .ھذا  ،وأبو جعفر رضي ﷲ عنه  ،رجل قويم الحجة  ،أسد اللسان  ،سديد المنطق  ،عارف بالمعاني
ومنازلھا من الرأي  ،ومساقطھا من الصواب  .وھذه حجة بينة فاصلة من حججه التي أشرت إليھا كثيرا في بعض تعليقي على ھذا التفسير الجليل .

ُون )(280
ص َّدقُوا َخ ْي ٌر َل ُك ْم إِنْ ُك ْن ُت ْم َتعْ َلم َ
ان ُذو عُسْ َر ٍة َف َنظِ َرةٌ إِ َلى َمي َْس َر ٍة َوأَنْ َت َ
َوإِنْ َك َ
صدَّ قُوا َخ ْي ٌر َل ُك ْم إِنْ ُك ْن ُت ْم َت ْع َلمُونَ ){ (280
القول في تأويل قوله تعالى َ } :وأَنْ َت َ
قال أبو جعفر  :يعني جل وعز بذلك  :وأن تتصدقوا برؤوس أموالكم على ھذا المعسر  " ،خير لكم " أيھا القوم من أن تنظروه
إلى ميسرته  ،لتقبضوا رؤوس أموالكم منه إذا أيسر " إن كنتم تعلمون " موضع الفضل في الصدقة  ،وما أوجب ﷲ من
الثواب لمن وضع عن غريمه المعسر دينه.
***
واختلف أھل التأويل في تأويل ذلك.
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فقال بعضھم  :معنى ذلك  " :وأن تصدقوا " برؤوس أموالكم على الغني والفقير منھم " خير لكم " .
ذكر من قال ذلك :
 - 6297حدثنا بشر قال  ،حدثنا يزيد قال  ،حدثنا سعيد  ،عن قتادة  " :وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم "  ،والمال الذي لھم
على ظھور الرجال جعل لھم رؤوس أموالھم حين نزلت ھذه اآلية .فأما الربح والفضل فليس لھم  ،وال ينبغي لھم أن يأخذوا
منه شيئا " وأن تصدقوا خير لكم "  ،يقول  :أن تصدقوا بأصل المال  ،خير لكم(1) .
 - 6298حدثني يعقوب قال حدثنا ابن علية  ،عن سعيد  ،عن قتادة :
__________
) (1األثر  - 6297 :سلف برقم  . 6268 :وانظر التعليق ھناك .

" وأن تصدقوا "  ،أي برأس المال  ،فھو خير لكم.
 - 6299حدثنا ابن بشار قال  ،حدثنا عبد الرحمن قال  ،حدثنا سفيان  ،عن مغيرة  ،عن إبراھيم ) :وأن تصدقوا خير لكم(
قال :من رؤوس أموالكم.
 - 6300حدثنا ابن بشار قال  ،حدثنا يحيى  ،عن سفيان  ،عن المغيرة  ،عن إبراھيم بمثله.
 - 6301حدثني المثنى قال  ،حدثنا قبيصة بن عقبة قال  ،حدثنا سفيان  ،عن مغيرة  ،عن إبراھيم  " :وأن تصدقوا خير لكم"،
قال  :أن تصدقوا برؤوس أموالكم.
***
وقال آخرون  :معنى ذلك  :وأن تصدقوا به على المعسر  ،خير لكم  -نحو ما قلنا في ذلك.
ذكر من قال ذلك :
 - 6302حدثني موسى قال  ،حدثنا عمرو قال  ،حدثنا أسباط  ،عن السدي  " :وأن تصدقوا خير لكم "  ،قال  :وأن تصدقوا
برؤوس أموالكم على الفقير  ،فھو خير لكم  ،فتصدق به العباس.
ان ُذو عُسْ َر ٍة َف َنظِ َرةٌ
 - 6303حدثني المثنى قال  ،حدثنا إسحاق قال  ،حدثنا ابن أبي جعفر  ،عن أبيه  ،عن الربيع َ ) :وإِنْ َك َ
ص َّدقُوا َخ ْي ٌر َل ُك ْم (  ،يقول  :وإن تصدقت عليه برأس مالك فھو خير لك.
إِ َلى َمي َْس َر ٍة َوأَنْ َت َ
 - 6304حدثت عن الحسين قال  ،سمعت أبا معاذ  ،قال أخبرنا عبيد قال  ،سمعت الضحاك في قوله  ) :وأن تصدقوا خير
لكم(  ،يعني  :على المعسر  ،فأما الموسر فال ولكن يؤخذ منه رأس المال  ،والمعسر األخذ منه حالل والصدقة عليه أفضل.
 - 6305حدثني المثنى قال  ،حدثنا عمرو بن عون قال  :أخبرنا ھشيم  ،عن جويبر  ،عن الضحاك  :وأن تصدقوا برؤوس
أموالكم  ،خير لكم من نظرة إلى ميسرة .فاختار ﷲ عز وجل الصدقة على النظارة(1) .
 - 6306حدثني يونس قال  ،أخبرنا ابن وھب قال  ،قال ابن زيد في قوله  " :وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن
تصدقوا خير لكم "  ،قال  :من النظرة " إن كنتم تعلمون " .
 - 6307حدثني يحيى بن أبي طالب قال  ،أخبرنا يزيد قال  ،أخبرنا جويبر  ،عن الضحاك ) :فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا
خير لكم(  ،والنظرة واجبة  ،وخير ﷲ عز وجل الصدقة على النظرة  (2) ،والصدقة لكل معسر  ،فأما الموسر فال.
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***
قال أبو جعفر  :وأولى التأويلين بالصواب تأويل من قال  :معناه  " :وأن تصدقوا على المعسر برءوس أموالكم خير لكم " ألنه
يلي ذكر حكمه في المعنيين .وإلحاقه بالذي يليه  ،أحب إلي من إلحاقه بالذي بعد منه.
***
قال أبو جعفر  :وقد قيل إن ھذه اآليات في أحكام الربا  ،ھن آخر آيات نزلت من القرآن.
ذكر من قال ذلك :
 - 6308حدثنا محمد بن بشار قال  ،حدثنا ابن أبي عدي  ،عن سعيد وحدثني يعقوب قال  ،حدثنا ابن علية  ،عن سعيد  ،عن
قتادة  ،عن سعيد بن المسيب  :أن عمر بن الخطاب قال  :كان آخر ما نزل من القرآن آية الربا ،
__________
) (1النظارة )بكسر النون(  :اإلنظار وھو اإلمھال  .وھو مصدر لم أجده في كتب اللغة  ،ولكنه عريق في عربيته  .كالنذارة  ،من اإلنذار  ،وھو
عزيز ،ولكنه عربي البناء والقياس .
) (2يقال  " :اخترت فالنا على فالن " بمعنى  :فضلت فالنا على فالن  ،ولذلك عدى بعلى  .ومثله " خير فالنا على فالن "  ،أي فضله عليه  .وقد جاء
في األثر  " :خير بين دور األنصار "  ،أي فضل بعضھا على بعض  .وقلما تجد ھذا التعبير .

وإن نبي ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم قبض قبل أن يفسرھا  ،فدعوا الربا والريبة(1) .
 - 6039حدثنا حميد بن مسعدة قال  ،حدثنا بشر بن المفضل قال  ،حدثنا داود  ،عن عامر  :أن عمر رضي ﷲ عنه قام فحمد
ﷲ وأثنى عليه  ،ثم قال  " :أما بعد  ،فإنه وﷲ ما أدري لعلنا نأمركم بأمر ال يصلح لكم  ،وما أدري لعلنا ننھاكم عن أمر
يصلح لكم  ،وإنه كان من آخر القرآن تنزيال آيات الربا  ،فتوفي رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم قبل أن يبينه لنا  ،فدعوا ما
يريبكم إلى ما ال يريبكم " (2) .
__________
) (1الحديث  - 6308 :سعيد  :ھو ابن أبي عروبة .
والحديث رواه أحمد في المسند  ، 246 :عن يحيى  ،وھو القطان .
و  ، 350 :عن ابن علية  -كالھما عن ابن أبي عروبة  .بھذا اإلسناد .
ورواه ابن ماجه  ، 2276 :من طريق خالد بن الحارث  ،عن سعيد  ،وھو ابن أبي عروبة  ،به .
وذكره ابن كثير  ، 58 : 2عن الموضع األول من المسند .
وذكره السيوطي في الدر المنثور  ، 365 : 1وزاد نسبته البن الضريس  ،وابن المنذر  .وأشار إليه في اإلتقان  ، 33 : 1موجزا  ،منسوبا ألحمد وابن
ماجه فقط .
وھذا الحديث  -على جاللة رواته وثقتھم  -ضعيف اإلسناد  ،النقطاعه  .فإن سعيد بن المسيب لم يسمع من عمر  ،كما بينا في شرح المسند ، 109 :
وانظر كتاب المراسيل البن أبي حاتم  ،ص . 27 - 26 :
) (2الحديث  - 6309 :داود  :ھو ابن أبي ھند  .عامر  :ھو الشعبي .
وھذا اإلسناد ضعيف أيضًا  ،فإن الشعبي لم يدرك عمر  ،كما قلنا فيما مضى  ، 1608 :نقال عن ابن كثير .
وذكره الحافظ في الفتح  ، 153 : 8منسوبا للطبري  ،وقال  " :وھو منقطع  ،فإن الشعبي لم يدرك عمر " .
وذكر ابن كثير  ، 58 : 2نحو معناه  ،قال  " :رواه ابن ماجه وابن مردويه  ،من طريق ھياج ابن بسطام  ،عن داود بن أبي ھند  ،عن أبي نضرة ،
عن أبي سعيد الخدري  ،قال  :خطبنا عمر  " . . .إلخ .
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وھياج بن بسطام الھروي  :اختلفوا فيه جدا  ،فضعفه أحمد  ،وابن معين  ،وابن أبي حاتم  ،وغيرھم  .وقال المكي بن إبراھيم  -شيخ البخاري  " :ما
علمنا الھياج إال ثقة صادقا عالما "  .ووثقه محمد ابن يحيى الذھلي  .وقد أنكروا عليه أحاديث  ،ثم ظھر أن الحمل فيھا على ابنه خالد الذي رواھا عنه.
والراجح عندنا ھذا  ،فإن البخاري ترجمه في الكبير  ، 242/2/4فلم يذكر فيه جرحا  .وكأنه ذھب فيه إلى ما اختاره شيخاه  :المكي بن إبراھيم ،
ومحمد بن يحيى الذھلي .
وابن كثير لم يبين من رواه عن الھياج  .ثم لم أعرف موضعه في ابن ماجه  ،وليس عندي كتاب ابن مردويه .
ولكني وجدت له إسنادا إلى الھياج  .فرواه الخطيب في ترجمته في تاريخ بغداد  ، 81 - 80 : 14من طريق محمد بن بكار بن الريان  - ،وھو ثقة -
عن الھياج  ،بھذا اإلسناد .
فعن ھذا ظھر أن إسناده صحيح  ،والحمد

.

س َما َك َس َب ْ
ُون )(281
ُون فِي ِه إِ َلى َّ ِ
ت َو ُھ ْم َال ي ُْظ َلم َ
َوا َّت ُقوا َي ْومًا ُترْ َجع َ
ﷲ ُث َّم ُت َو َّفى ُك ُّل َن ْف ٍ
 - 6310حدثني أبو زيد عمر بن شبة قال  ،حدثنا قبيصة قال  ،حدثنا سفيان الثوري  ،عن عاصم األحول  ،عن الشعبي  ،عن
ابن عباس قال  :آخر ما أنزل على رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم آية الربا  ،وإنا لنأمر بالشيء ال ندري لعل به بأسا  ،وننھى
عن الشيء لعله ليس به بأس(1) .
***
س َبتْ َو ُھ ْم ال ُي ْظ َل ُمونَ ){ (281
القول في تأويل قوله تعالى َ } :وا َّتقُوا َي ْو ًما ُت ْر َج ُعونَ فِي ِه إِ َلى َّ ِ
س َما َك َ
ﷲ ُث َّم ُت َو َّفى ُكل ُّ َن ْف ٍ
قال أبو جعفر  :وقيل  :ھذه اآلية أيضا آخر آية نزلت من القرآن.
ذكر من قال ذلك :
__________
) (1الحديث  - 6310 :أبو زيد عمر بن شبة  -بفتح الشين المعجمة وتشديد الباء الموحدة  -النميري النحوي  :ثقة صاحب عربية وأدب  .قال
الخطيب " :كان ثقة عالما بالسير وأيام الناس "  .مترجم في التھذيب  ،وابن أبي حاتم  ، 116/1/3وتاريخ بغداد . 210 - 208 : 11
قبيصة  :ھو ابن عقبة  .مضت ترجمته في  . 2792 ، 489 :وھذا الحديث من روايته عن سفيان الثوري  .وقد بينا ھناك أن روايته عنه صحيحة ،
خالفا لمن تكلم فيھا .
عاصم األحول  :ھو عاصم بن سليمان  .وقد مضى مرارا  .ووقع في المطبوعة ھنا " عاصم عن األحول "  .وھو خطأ مطبعي  .وثبت على الصواب
في المخطوطة .
وھذا الحديث رواه البخاري في الصحيح ) 153 : 8فتح(  ،عن قبيصة  ،بھذا اإلسناد  .ولكنه اقتصر على أوله  ،إلى قوله " آية الربا " ألن الباقي
موقوف من كالم ابن عباس .
وذكر السيوطي  365 : 1رواية البخاري  ،وزاد نسبتھا ألبي عبيد  ،والبيھقي في الدالئل .
وقال الحافظ في الفتح  " :المراد باآلخرية في الربا  :تأخر نزول اآليات المتعلقة به من سورة البقرة  .وأما حكم تحريم الربا فنزوله سابق لذلك بمدة

طويلة  ،على ما يدل عليه قوله تعالى في آل عمران  ،في أثناء قصة أحد ) :يا أيھا الذين آمنوا ال تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة( اآلية " .
 - 6311حدثنا ابن حميد قال  ،حدثنا أبو تميلة قال  ،حدثنا الحسين بن واقد عن يزيد النحوي  ،عن عكرمة  ،عن ابن عباس
قال  :آخر آية نزلت على النبي صلى ﷲ عليه وسلم  " :واتقوا يوما ترجعون فيه إلى ﷲ " (1) .
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 - 6312حدثني محمد بن سعد  ،قال  ،حدثني أبي قال  ،حدثني عمي قال  ،حدثني أبي  ،عن أبيه  ،عن ابن عباس  " :واتقوا
يوما ترجعون فيه إلى ﷲ " ...اآلية  ،فھي آخر آية من الكتاب أنزلت.
__________
) (1الحديث  - 6311 :أبو تميلة  -بضم التاء المثناة  :ھو يحيى بن واضح  .مضت ترجمته في . 392 :
الحسين بن واقد  :مضت ترجمته في  . 4810 :ووقع ھناك في طبعتنا ھذه " الحسن "  .وھو خطأ مطبعي  ،مع أننا بيناه على الصواب في الترجمة ،
فيصحح ذلك .
يزيد النحوي  :ھو يزيد بن أبي سعيد النحوي المروزي  ،مولى قريش  .وھو ثقة  ،وثقه أبو زرعة  ،وابن معين  ،وغيرھما  .قتله أبو مسلم سنة 131
ألمره إياه بالمعروف  .والنحوي "  :نسبة إلى " بني نحو "  ،بطن من األزد .
وھذا إسناد صحيح .
والحديث ذكره الحافظ في الفتح  ، 153 : 8ونسبه للطبري فقط .
وذكره ابن كثير  ، 69 : 2عن رواية النسائي  ،فھو يريد بھا السنن الكبرى  .وكذلك صنع السيوطي في اإلتقان . 33 : 1
وذكر الھيثمي في مجمع الزوائد  ، 324 : 6وقال  " :رواه الطبراني بإسنادين  ،رجال أحدھما ثقات " .
وفي الدر المنثور  370 - 369 : 1زيادة نسبته ألبي عبيد  ،وعبد بن حميد  ،وابن المنذر  ،وابن األنباري في المصاحف  ،وابن مردويه  ،والبيھقي
في الدالئل .
وظاھر ھذه الرواية عن ابن عباس  ،يعارض ظاھر الرواية السابقة عنه  ، 6310 :أن آخر آية زلت ھي آية الربا .
فقال الحافظ في الفتح  " :وطريق الجمع بين ھذين القولين ] ،يريد الروايتين[  :أن ھذه اآلية ھي ختام اآليات المنزلة في الربا  ،إذ ھي معطوفة عليھن".
ويشير إلى ذلك صنيع البخاري  ،بدقته وثقوب نظره  ،فإنه روى الحديث الماضي تحت عنوان  " :باب )واتقوا يوما ترجعون فيه إلى ﷲ( "  .فجعل
بھذه اإلشارة الموضوع واحدا  ،والروايتين متحدتين غير متعارضتين  .رحمه ﷲ .

 - 6313حدثني محمد بن عمارة قال  ،حدثنا سھل بن عامر  ،قال  :حدثنا مالك بن مغول  ،عن عطية قال  :آخر آية نزلت:
"واتقوا يوما ترجعون فيه إلى ﷲ ثم توفى كل نفس ما كسبت وھم ال يظلمون " (1) .
 - 6314حدثنا ابن وكيع قال  ،حدثنا أبي  ،عن إسماعيل بن أبي خالد  ،عن السدي  ،قال  :آخر آية نزلت  " :واتقوا يوما
ترجعون فيه إلى ﷲ " .
 - 6315حدثنا القاسم قال  ،حدثنا الحسين قال  ،حدثنا أبو تميلة  ،عن عبيد بن سليمان  (2) ،عن الضحاك  ،عن ابن عباس
وحجاج  ،عن ابن جريج قال  ،قال ابن عباس آخر آية نزلت من القرآن  " :واتقوا يوما ترجعون فيه إلى ﷲ ثم توفى كل نفس
ما كسبت وھم ال يظلمون " قال ابن جريج  :يقولون إن النبي صلى ﷲ عليه وسلم مكث بعدھا تسع ليال  ،وبدئ يوم السبت ،
) (3ومات يوم االثنين.
 - 6316حدثني يونس قال  ،أخبرنا ابن وھب قال أخبرني يونس  ،عن ابن شھاب قال  ،حدثني سعيد بن المسيب  :أنه بلغه
أن أحدث القرآن بالعرش آية الدين(4) .
***
قال أبو جعفر  :يعني بذلك جل ثناؤه  :واحذروا أيھا الناس يوما ترجعون فيه إلى ﷲ " فتلقونه فيه  ،أن تردوا عليه بسيئات
تھلككم ،
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__________
) (1الخبر  - 6313 :سھل بن عامر  :مضت ترجمته في  ، 1971 :وأنه ضعيف جدا  .ووقع اسمه في المخطوطة والمطبوعة ھنا " إسماعيل بن
سھل بن عامر " ! وھو تخليط من الناسخين  ،فال يوجد راو بھذا االسم  .ثم ھذا اإلسناد نفسه ھو الماضي  . 1971 :ومضى أيضًا رواية محمد بن
عمارة  ،عن سھل  ،عن مالك بن مغول . 5431 :
) (2في المطبوعة  " :عبيد بن سلمان "  ،وھو خطأ  ،والصواب من المخطوطة  ،ومن كتب التراجم .
) (3في المخطوطة والمطبوعة  " :وبدا يوم السبت "  ،وھو خطأ فاحش  ،وأشد منه فظاظة شرح من شرحه فقال  " :يريد أنه احتجب عن الناس
لمرضه  ،ثم خرج لھم يوم السبت " ! وأولى بالمرء أن يدع ما ال يحسن! إنما ھو قولھم  " :بدئ الرجل " )بالبناء للمجھول( أي مرض  .يقال  :متى
بدئ فالن ؟ أي  :متى مرض  :وفي حديث عائشة  :أنھا قالت في اليوم الذي بدئ فيه رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم  " :وا رأساه " .
وانظر لھذا الخبر ما خرجه السيوطي في اإلتقان  ، 33 : 1وابن كثير . 70 ، 69 : 2
) (4الحديث  - 6316 :ھذا إسناد صحيح إلى ابن المسيب  ،ولكنه حديث ضعيف إلرساله  ،إذ لم يذكر ابن المسيب من حدثه به .
والحديث نقله ابن كثير  ، 71 - 70 : 2عن ھذا الموضع بإسناده  .وذكره السيوطي  " 370 : 1عن ابن جرير  ،بسند صحيح عن سعيد بن المسيب".

أو بمخزيات تخزيكم  ،أو بفاضحات تفضحكم  ،فتھتك أستاركم  (1) ،أو بموبقات توبقكم  ،فتوجب لكم من عقاب ﷲ ما ال قبل
لكم به  ،وإنه يوم مجازاة باألعمال  (2) ،ال يوم استعتاب  ،وال يوم استقالة وتوبة وإنابة  ،ولكنه يوم جزاء وثواب ومحاسبة ،
توفى فيه كل نفس أجرھا على ما قدمت واكتسبت من سيئ وصالح  ،ال تغادر فيه صغيرة وال كبيرة من خير وشر إال
أحضرت  (3) ،فوفيت جزاءھا بالعدل من ربھا  ،وھم ال يظلمون (4) .وكيف يظلم من جوزي باإلساءة مثلھا  ،وبالحسنة
عشر أمثالھا ؟! ) (5كال بل عدل عليك أيھا المسيء  ،وتكرم عليك فأفضل وأسبغ أيھا المحسن  ،فاتقى امرؤ ربه  ،وأخذ منه
حذره  (6) ،وراقبه أن يھجم عليه يومه  ،وھو من األوزار ظھره ثقيل  ،ومن صالحات األعمال خفيف  ،فإنه عز وجل حذر
فأعذر  ،ووعظ فأبلغ.
***
__________
) (1في المطبوعة  " :بفضيحات تفضحكم "  ،وال أدري لم غير ما كان في المخطوطة!!
) (2في المطبوعة  " :مجازاة األعمال "  ،وال أدري لم حذف " الباء " !!
) (3في المطبوعة  " :ال يغادر  " . . .بالياء  ،وفي المخطوطة غير منقوطة  ،والصواب ما أثبت .
) (4في المطبوعة  " :فتوفى جزاءھا "  ،وفي المخطوطة  " :فتوفيت " غير منقوطة كلھا  ،وصوت قراءتھا ما أثبت
) (5في المطبوعة  " :كيف " بحذف الواو  ،والصواب ما في المخطوطة .
) (6في المطبوعة  " :فأخذ " بالفاء  ،والصواب ما في المخطوطة .

ب َك َما َعلَّ َم ُه َّ
ْن إِ َلى أَ َج ٍل ُم َس ًّمى َف ْ
ب َكاتِبٌ أَنْ َي ْك ُت َ
اك ُتبُوهُ َو ْل َي ْك ُتبْ َب ْي َن ُك ْم َكاتِبٌ ِب ْال َع ْد ِل َو َال َيأْ َ
َيا أَ ُّي َھا الَّذ َ
ﷲُ
ِين آَ َم ُنوا إِ َذا َتدَ ا َي ْن ُت ْم ِب َدي ٍ
ضعِي ًفا أَ ْو َال َيسْ َتطِ ي ُع أَنْ
ان الَّذِي َع َل ْي ِه ْال َح ُّق َسفِيھًا أَ ْو َ
ﷲ َر َّب ُه َو َال َيب َْخسْ ِم ْن ُه َش ْي ًئا َفإِنْ َك َ
َف ْل َي ْك ُتبْ َو ْل ُي ْمل ِِل الَّذِي َع َل ْي ِه ْال َح ُّق َو ْل َي َّت ِق َّ َ
ض ْو َن م َِن ال ُّشھَدَ ا ِء أَنْ
ان ِممَّنْ َترْ َ
ُي ِم َّل ھ َُو َف ْليُمْ لِ ْل َولِ ُّي ُه ِب ْال َع ْد ِل َواسْ َت ْش ِھ ُدوا َش ِھيدَ ي ِ
ْن َف َرجُ ٌل َوامْ َرأَ َت ِ
ْن مِنْ ِر َجالِ ُك ْم َفإِنْ َل ْم َي ُكو َنا َر ُج َلي ِ
صغِيرً ا أَ ْو َك ِبيرً ا إِ َلى أَ َجلِ ِه َذلِ ُك ْم أَ ْق َس ُ
ط
ب ال ُّش َھدَ ا ُء إِ َذا َما ُدعُوا َو َال َتسْ أَمُوا أَنْ َت ْك ُتبُوهُ َ
َتضِ َّل إِحْ دَ ا ُھ َما َف ُت َذ ِّك َر إِحْ دَ ا ُھ َما ْاأل ُ ْخ َرى َو َال َيأْ َ
ْس َع َل ْي ُك ْم ُج َنا ٌح أَ َّال َت ْك ُتبُو َھا َوأَ ْش ِھ ُدوا إِ َذا
عِ ْندَ َّ ِ
ار ًة َحاضِ َر ًة ُت ِديرُو َن َھا َب ْي َن ُك ْم َف َلي َ
ون ت َِج َ
ﷲ َوأَ ْق َو ُم لِل َّشھَادَ ِة َوأَ ْد َنى أَ َّال َترْ َتابُوا إِ َّال أَنْ َت ُك َ
ﷲُ َو َّ
ﷲ َوي َُعلِّ ُم ُك ُم َّ
ُضارَّ َكا ِتبٌ َو َال َش ِھي ٌد َوإِنْ َت ْف َعلُوا َفإِ َّن ُه فُس ٌ
ﷲُ ِب ُك ِّل َشيْ ٍء َعلِي ٌم )(282
َت َبا َيعْ ُت ْم َو َال ي َ
ُوق ِب ُك ْم َوا َّتقُوا َّ َ
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س ًّمى {
القول في تأويل قوله تعالى َ } :يا أَ ُّي َھا ا َّلذِينَ آ َم ُنوا إِ َذا َتدَ ا َي ْن ُت ْم ِبدَ ْي ٍن إِ َلى أَ َج ٍل ُم َ
قال أبو جعفر  :يعني بذلك جل ثناؤه  :يا أيھا الذين صدقوا ﷲ ورسوله  " :إذا تداينتم "  ،يعني  :إذا تبايعتم بدين  ،أو اشتريتم
به  ،أو تعاطيتم أو أخذتم به " إلى أجل مسمى "  ،يقول  :إلى وقت معلوم وقتموه بينكم .وقد يدخل في ذلك القرض والسلم ،
وكل ما جاز ]فيه[ السلم مسمى أجل بيعه  ،يصير دينا على بائع ما أسلم إليه فيه (1) .ويحتمل بيع الحاضر الجائز بيعه من
األمالك باألثمان المؤجلة .كل ذلك من الديون المؤجلة إلى أجل مسمى  ،إذا كانت آجالھا معلومة بحد موقوف عليه.
***
وكان ابن عباس يقول نزلت ھذه اآلية في السلم خاصة.
ذكر الرواية عنه بذلك :
 - 6317حدثنا أبو كريب قال  ،حدثنا يحيى بن عيسى الرملي  ،عن سفيان  ،عن ابن أبي نجيح قال  ،قال ابن عباس في " :يا
أيھا الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى "  ،قال  :السلم في الحنطة  ،في كيل معلوم إلى أجل معلوم(2) .
__________
) (1في المخطوطة والمطبوعة  " :وقد يدخل في ذلك القرض والسلم في كل ما جاز السلم شرى أجل بيعه "  ،وھي عبارة غير مفھومة قد أخل بھا
التصحيف والتحريف  ،وقد اجتھدت في تصحيحھا على ھذا الوجه حتى تستقيم بعض االستقامة  .والسلم )بفتحتين(  :السلف  .يقال  :أسلم وسلم )بتشديد
الالم(  :إذا أسلف  ،وھو أن تعطى ذھبا وفضة في سلعة معلومة إلى أجل معلوم  ،فكأنك قد أسلمت الثمن إلى صاحب السلعة  .وحده عند بعض الفقھاء:
ھو بيع معلوم في الذمة  ،محصور بالصفة  ،بعين حاضرة  .أو ما في حكمھا  ،إلى أجل معلوم " .
) (2األثر  - 6317 :يحيى بن عيسى بن عبد الرحمن الرملي الھشلي الخزاز  ،سمع سفيان  ،ومات سنة  ، 201وقد تكلموا فيه قال أبو داود  " :بلغني
عن أحمد أنه أحسن الثناء عليه " وقال ابن معين  " :ليس بشيء "  ،وقال العجلي " ثقة "  ،وقال ابن عدي  " :عامة ما يرويه ال يتابع عليه " .
مترجم في التھذيب  ،والكبير  ، 296/2/4وابن أبي حاتم . 178/2/4

 - 6318حدثني محمد بن عبد ﷲ المخرمي قال  ،حدثنا يحيى بن الصامت قال  ،حدثنا ابن المبارك  ،عن سفيان  ،عن أبي
حيان  ،عن ابن أبي نجيح  ،عن ابن عباس  " :يا أيھا الذين آمنوا إذا تداينتم بدين "  ،قال  :نزلت في السلم  ،في كيل معلوم
إلى أجل معلوم(1) .
 - 6319حدثنا علي بن سھل قال  ،حدثنا زيد بن أبي الزرقاء  ،عن سفيان  ،عن أبي حيان  ،عن ابن عباس قال  :نزلت ھذه
اآلية  " :إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه "  ،في السلم  ،في الحنطة  ،في كيل معلوم إلى أجل معلوم(2) .
__________
) (1الحديث  - 6318 :يحيى بن الصامت  :ھكذا وقع في المخطوطة والمطبوعة  ،ولم نعرف من ؟ ولعله محرف من شيء آخر ؟ .
والذي في ھذه الطبقة  ،ونرجح أنه الراوي ھنا  :ھو " يحيى بن أيوب المقابري أبو زكريا العابد  .فھو الذي يروي عن عبد ﷲ بن المبارك  ،ويروي
عنه محمد بن عبد ﷲ بن المبارك المخرمي  ،كما في ترجمته في التھذيب  ، 188 : 11ولكن فيه " محمد بن عبد العزيز بن المبارك المخرمي " ،
وھو خطأ في " عبد العزيز " بدل " عبد ﷲ "  .ويحيى بن أيوب ھذا  :ثقة من شيوخ مسلم في صحيحه  .و " المقابري "  :نسبة إلى المقابر  ،لكثرة
زيارته إياھا  ،كما في اللباب  . 167 : 4وله ترجمة في ابن أبي حاتم  ، 128/2/4وتاريخ بغداد . 189 - 188 : 14
ومن المحتمل  -وھو رجل عابد زاھد  -أن يكون " الصامت " لقبا له  ،فيكون " يحيى الصامت "  .ولكن لم أجد نصا على ذلك  ،وال ما يشير إليه .
سفيان  :ھو الثوري .
أبو حيان  :ھو التيمي  ،يحيى بن سعيد بن حيان  .مضت ترجمته في . 5382 :
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ابن أبي نجيح  :ھو عبد ﷲ بن يسار الثقفي المكي  .وكنية أبيه " أبو نجيح "  .وھو ثقة  ،أخرج له أصحاب الكتب الستة  .ولكن روايته عن ابن عباس
منقطعة  ،فإنه يروى عن التابعين .
وسيأتي الحديث صحيحا  ،بإسناد آخر صحيح . 6321 :
وسيأتي بين ھذين بإسنادين ضعيفين .
) (2الحديث  - 6319 :زيد بن أبي الزرقاء  :مضت ترجمته في  . 1384 :ووقع في المطبوعة " يزيد " بدل " زيد "  .وھو خطأ فال يوجد من
يسمى بھذا في الرواة  .ثم ھذا الشيخ ھو الذي روى عن سفيان الثوري  ،ويروي عنه علي بن سھل الرملي  ،كما مضى في ذاك اإلسناد .
والحديث ضعيف كالذي قبله  .فالرجل المبھم الذي يروي عنه أبو حيان  -ھو ابن أبي نجيح  .ولم يدرك ابن عباس .

 - 6320حدثنا ابن بشار قال حدثنا محمد بن محبب قال  ،حدثنا سفيان  ،عن أبي حيان التيمي  ،عن رجل  ،عن ابن عباس
قال  :نزلت ھذه اآلية  " :يا أيھا الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى "  ،في السلف في الحنطة  ،في كيل معلوم إلى
أجل معلوم(1) .
 - 6321حدثنا ابن بشار قال  ،حدثنا معاذ بن ھشام قال  ،حدثني أبي  ،عن قتادة  ،عن أبي حسان  ،عن ابن عباس قال :
أشھد أن السلف المضمون  ،إلى أجل مسمى  ،أن ﷲ عز وجل قد أحله وأذن فيه .ويتلو ھذه اآلية  " :إذا تداينتم بدين إلى أجل
مسمى " )(2
***
__________
) (1الحديث  - 6320 :محمد بن محبب بن إسحاق القرشي  ،أبو ھمام الدالل صاحب الرقيق  :ثقة  ،وثقه أبو داود  ،وأبو حاتم  ،وغيرھما  .وأخطأ
المنذري في تھذيب السنن  ، 2537 :إذ قال  " :ال يحتج بحديثه "  .وإنما قلد ابن الجوزي حين ذكره في الضعفاء  .وغلطه في ذلك الذھبي في
الميزان.
و " محبب "  :بباءين موحدتين  ،وزان " محمد "  .كذا ضبطه عبد الغني في المؤتلف  ،ص  ، 123 :والذھبي في المشتبه  ،ص  ، 467 :والحافظ
في التھذيب والتقريب  .ووھم ابن أبي حاتم  ،حين جعله " محبب "  ،في الجرح . 96/1/4
" صاحب الرقيق "  :بالراء  ،كما في الكبير للبخاري  ، 247/1/1والجرح والتعديل البن أبي حاتم  .ووقع في التھذيب والخالصة  " :الدقيق " بالدال.
وقال العالمة الشيخ عبد الرحمن اليماني في ھوامش الجرح  " :والرقيق  -بالراء  :أشبه بقولھم الدالل "  ،وھو جيد .
والحديث مكرر ما قبله  ،وھو ضعيف اإلسناد كمثله .
) (2الحديث  - 6321 :معاذ بن ھشام الدستوائي  :ثقة مأمون  .أخرج له الستة .
أبوه ھشام بن أبي عبد ﷲ الدستوائي  :إمام ثقة حجة  ،وكان ممن سمى " أمير المؤمنين في الحديث "  -سماه به أبو داود الطيالسي  .وقال شعبة " :
كان ھشام أحفظ مني عن قتادة " .
أبو حسان  -بالسين  :ھو أبو حسان األعرج  ،مضت ترجمته في  . 5422 :ووقع في المخطوطة والمطبوعة " أبو حيان "  -بالياء  -وھو خطأ
وتخليط  ،كما سيبين من التخريج .
والحديث رواه عبد الرزاق في المصنف ) 252 : 4مخطوط مصور(  ،عن معمر  ،عن قتادة  ،به .
ورواه الشافعي في األم  ، 81 - 80 : 3عن سفيان  -وھو ابن عيينة  " ،عن أيوب  ،عن قتادة  ،عن أبي حسان األعرج  ،عن ابن عباس "  ،به .
ورواه الحاكم في المستدرك  ، 286 : 2من طريق إبراھيم بن بشار  ،عن سفيان  ،وھو ابن عيينة  ،به .
ورواه البيھقي في السنن الكبرى  ، 18 : 6من طريق سعيد بن عامر  ،عن شعبة  ،عن قتادة  ،به .
وتسرع الحافظ الذھبي في مختصر المستدرك  ،فعقب عليه  ،كأنه يريد تضعيف إسناده! فقال  " :إبراھيم ذو زوائد عن " ابن عيينة " !!
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وھي كلمة مرسلة دون تحقيق  .فإبراھيم بن بشار الرمادي  :مضت ترجمته وتوثيقه في  ، 892 :ونزيد ھنا  :أنه كان مكثرا عن ابن عيينة مغربا .
ولكن قال ابن حبان  " :كان متقنا ضابطا  ،صحب ابن عيينة سنين كثيرة  ،وسمع أحاديثه مرارا "  .فمثل ھذا ال يستبعد عليه أن يأتي عن شيخه بما لم
يأت به غيره  .ھذه واحدة .
وأخرى  :أنه لم ينفرد به عن ابن عيينة  -كما ترى  .وكفى برواية الشافعي إياه عن ابن عيينة ثقة وحجة .
ثم لم ينفرد به ابن عيينة عن أيوب عن قتادة  .كما تبين مما ذكرنا من األسانيد  ،ومن رواية الطبري ھنا  .فقد رواه ھشام الدستوائي  ،ومعمر  ،وشعبة
 ثالثتھم عن قتادة  ،كما ترى .ولذلك ذكره ابن كثير  ، 72 - 71 : 2قال  " :وقال قتادة  ،عن أبي حسان األعرج  ،عن ابن عباس  . " . . .فلم يذكر من رواه عن قتادة  ،لثبوته عنه
من غير وجه .
وذكره السيوطي  ، 370 : 1وزاد نسبته لعبد بن حميد  ،والبخاري  ،وابن المنذر  ،وابن أبي حاتم  ،والطبراني .

قال أبو جعفر  :فإن قال قائل  :وما وجه قوله  " :بدين "  ،وقد دل بقوله  " :إذا تداينتم "  ،عليه ؟ وھل تكون مداينة بغير دين،
فاحتيج إلى أن يقال " بدين " ؟ قيل  :إن العرب لما كان مقوال عندھا  " :تداينا " بمعنى  :تجازينا  ،وبمعنى  :تعاطينا األخذ
واإلعطاء بدين أبان ﷲ بقوله  " :بدين "  ،المعنى الذي قصد تعريف من سمع قوله  " :تداينتم "  (1) ،حكمه  ،وأعلمھم أنه
حكم الدين دون حكم المجازاة.
***
ُون ( ]سورة الحجر  \30 :سورة ص  ، [73 :وال معنى
وقد زعم بعضھم أن ذلك تأكيد كقوله َ ) :ف َس َجدَ ْال َمال ِئ َك ُة ُكلُّ ُھ ْم أَجْ َمع َ
لما قال من ذلك في ھذا الموضع(2) .
***
__________
) (1في المطبوعة  " :الذي قصد تعريفه من قوله تداينتم حكمه "  ، .وھو غير مستقيم  ،وفي المخطوطة  " :تعريفمن قوله تداينتم حكمه "  ،بين الكالم
بياض  ،وبالھامش حرف )ط( إشارة إلى الخطأ  ،فآثرت أن أقيم الجملة بزيادة " سمع " حتى يستقيم الكالم بعض االستقامة  .وقوله " حكمه " مفعول
للمصدر في قوله  " :تعريف من سمع "  .ثم انظر الناسخ والمنسوخ ألبي جعفر النحاس  ، 85 :فإنه نقل كالم الطبري مختصرا  ،آخره  " :المعنى
الذي قصد له " .
) (2لم أعرف قائله  ،ولكنه مشھور في كتب التفسير  ،انظر تفسير أبي حيان  ، 343 : 1والقرطبي . 377 : 3

القول في تأويل قوله تعالى َ } :ف ْاك ُت ُبوهُ {
قال أبو جعفر  :يعني جل ثناؤه بقوله  " :فاكتبوه "  ،فاكتبوا الدين الذي تداينتموه إلى أجل مسمى  ،من بيع كان ذلك أو قرض.
***
واختلف أھل العلم في اكتتاب الكتاب بذلك على من ھو عليه  ،ھل ھو واجب أو ھو ندب.
فقال بعضھم  :ھو حق واجب وفرض الزم.
ذكر من قال ذلك :
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 - 6322حدثني المثنى قال  ،حدثنا إسحاق قال  ،حدثنا أبو زھير  ،عن جويبر  ،عن الضحاك في قوله  " :يا أيھا الذين آمنوا
إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه "  ،قال  :من باع إلى أجل مسمى  ،أمر أن يكتب  ،صغيرا كان أو كبيرا إلى أجل
مسمى.
 - 6323حدثنا القاسم قال  ،حدثنا الحسين قال  ،حدثني حجاج  ،عن ابن جريج قوله  " :يا أيھا الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى
أجل مسمى فاكتبوه "  ،قال  :فمن ادان دينا فليكتب  ،ومن باع فليشھد.
 - 6324حدثني المثنى  ،قال  :حدثنا إسحاق قال  ،حدثنا ابن أبي جعفر  ،عن أبيه  ،عن الربيع في قوله  " :إذا تداينتم بدين
إلى أجل مسمى فاكتبوه "  ،فكان ھذا واجبا.
 - 6325وحدثت عن عمار قال حدثنا ابن أبي جعفر  ،عن أبيه  ،عن الربيع بمثله وزاد فيه  ،قال  :ثم قامت الرخصة
والسعة (1) .قال :
__________
) (1قوله  " :ثم قامت الرخصة والسعة "  ،أي ثبتت واستقامت  ،وھو مجاز  ،مثله قولھم  " :قام الماء " إذا ثبت متحيرا ال يجد منفذا  ،وإذا جمد أيضًا
" وقامت عينه "  :ثبتت لم تتحرك  .و " قام عندھم الحق "  :أي ثبت ولم يبرح  .كل ذلك مجاز.

ﷲ َر َّب ُه (.
) َفإِنْ أَم َِن َبعْ ُ
ض ُك ْم َبعْ ضًا َف ْلي َُؤ ِّد الَّذِي ْاؤ ُتم َِن أَ َما َن َت ُه َو ْل َي َّت ِق َّ َ
 - 6326حدثنا بشر قال  ،حدثنا يزيد قال  ،حدثنا سعيد  ،عن قتادة قال  :ذكر لنا أن أبا سليمان المرعشي  ،كان رجال صحب
كعبا  ،فقال ذات يوم ألصحابه  :ھل تعلمون مظلوما دعا ربه فلم يستجب له ؟ قالوا  :وكيف يكون ذلك ؟ قال  :رجل باع شيئا
فلم يكتب ولم يشھد  ،فلما حل ماله جحده صاحبه  ،فدعا ربه  ،فلم يستجب له  ،ألنه قد عصى ربه(1) .
***
ض ُك ْم َبعْ ضًا َف ْلي َُؤ ِّد الَّذِي ْاؤ ُتم َِن أَ َما َن َت ُه (.
وقال آخرون  :كان اكتتاب الكتاب بالدين فرضا  ،فنسخه قوله َ ) :فإِنْ أَم َِن َبعْ ُ
ذكر من قال ذلك :
 - 6327حدثنا الحسن بن يحيى قال  ،أخبرنا عبد الرزاق قال  ،أخبرنا الثوري  ،عن ابن شبرمة  ،عن الشعبي قال  :ال بأس
إذا أمنته أن ال تكتب وال تشھد  ،لقوله  " :فإن أمن بعضكم بعضا " قال ابن عيينة  ،قال ابن شبرمة  ،عن الشعبي  :إلى ھذا
انتھى.
 - 6328حدثنا المثنى  ،قال  ،حدثنا عبد الوھاب قال  ،حدثنا داود  ،عن عامر في ھذه اآلية  " :يا أيھا الذين آمنوا إذا تداينتم
بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه " حتى بلغ ھذا المكان  " :فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته "  ،قال  :رخص من
ذلك  (2) ،فمن شاء أن يأتمن صاحبه فليأتمنه.
__________
) (1األثر  " - 6326 :أبو سلمان المرعشي " في المخطوطة " المدعس "  ،وفي ابن كثير  . 72 : 2وقد ذكر البخاري في الكنى  " ، 37 :أبو
سليمان  ،عن كعب قوله  ،روى عن قتادة " .
) (2في المطبوعة  " :رخص في ذلك "  ،والذي في المخطوطة صواب  ،ولكنه سيأتي في المخطوطة كالمطبوعة ھنا في رقم . 6334 :
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 - 6329حدثنا ابن حميد قال  ،حدثنا ھارون  ،عن عمرو  ،عن عاصم  ،عن الشعبي  ،قال  :إن ائتمنه فال يشھد عليه وال
يكتب.
 - 6330حدثت عن عمار قال  ،حدثنا ابن أبي جعفر  ،عن أبيه  ،عن إسماعيل بن أبي خالد  ،عن الشعبي قال  :فكانوا يرون
أن ھذه اآلية  " :فإن أمن بعضكم بعضا "  ،نسخت ما قبلھا من الكتابة والشھود  ،رخصة ورحمة من ﷲ.
 - 6331حدثنا القاسم قال  ،حدثنا الحسين قال  ،حدثني حجاج  ،عن ابن جريج قال  :قال غير عطاء  (1) :نسخت الكتاب
والشھادة  " :فإن أمن بعضكم بعضا " .
 - 6332حدثني يونس قال  ،أخبرنا ابن وھب قال  ،قال ابن زيد  :نسخ ذلك قوله  " :فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي
اؤتمن أمانته "  ،قال  :فلوال ھذا الحرف  (2) ،لم يبح ألحد أن يدان بدين إال بكتاب وشھداء  ،أو برھن .فلما جاءت ھذه
نسخت ھذا كله  ،صار إلى األمانة.
 - 6333حدثني المثنى قال  ،حدثنا حجاج قال  ،حدثنا يزيد بن زريع  ،عن سليمان التيمي قال  :سألت الحسن قلت  :كل من
باع بيعا ينبغي له أن يشھد ؟ قال  :ألم تر أن ﷲ عز وجل يقول  " :فليؤد الذي اؤتمن أمانته " ؟
__________
) (1قوله  " :قال غيرعطاء "  ،لم يمض لقول عطاء ذكر فيما سلف في قول من قال إن االكتتاب حق واجب وفرض الزم  .ولعله سقط أثر فيه
التصريح بما قال عطاء  ،أو لعله اقتصر على ما قاله ابن جريج في األثر رقم  ، 6323 :كأنه من رواية ابن جريج عن عطاء .
) (2قوله  " :فلوال ھذا الحرف "  ،يعني  :فلوال ھذا القول من ﷲ تعالى  .واستعمال " الحرف " بمعنى القول  ،لم أجده في كتاب من كتب اللغة  ،ولكنه
مجاز حسن  ،كما سموا القصيدة " كلمة "  ،فجائز أن يقال لآلية وللقول كله " حرف " .

 - 6334حدثنا محمد بن المثنى قال  ،حدثنا عبد الوھاب قال  ،حدثنا داود  ،عن عامر في ھذه اآلية  " :يا أيھا الذين آمنوا إذا
تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه "  ،حتى بلغ ھذا المكان  " :فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته "  ،قال :
رخص في ذلك  ،فمن شاء أن يأتمن صاحبه فليأتمنه.
 - 6335حدثني يعقوب قال  ،حدثنا ابن علية  ،عن داود  ،عن الشعبي في قوله  " :فإن أمن بعضكم بعضا "  ،قال  :إن
أشھدت فحزم  ،وإن لم تشھد ففي حل وسعة.
 - 6336حدثني يعقوب قال  ،حدثنا ھشيم  ،عن إسماعيل بن أبي خالد قال  :قلت للشعبي  :أرأيت الرجل يستدين  ،من الرجل
الشيء  ،أحتم عليه أن يشھد ؟ قال  :فقرأ إلى قوله  " (1) :فإن أمن بعضكم بعضا "  ،قد نسخ ما كان قبله.
 - 6337حدثنا عمرو بن علي قال  ،حدثنا محمد بن مروان العقيلي قال  ،حدثنا عبد الملك بن أبي نضرة ] ،عن أبيه[  ،عن
أبي سعيد الخدري أنه قرأ  " :يا أيھا الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى " إلى  " :فإن أمن بعضكم بعضا " ) (2قال :
ھذه نسخت ما قبلھا(3) .
***
__________
) (1في المخطوطة  " :قال فقال إلى قوله  " . .بياض بين الكلمتين  ،و " فقال "  ،مكان " فقرأ " والذي في المطبوعة أشبه بالصواب .
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) (2في المطبوعة  " :قال فقرأ إلى  :فإن أمن  " . . .وفي المخطوطة تكرار بعد قوله  " :إلى أجل مسمى " نصه  " :قال فقرأ  :يا أيھا الذين آمنوا إذا
تداينتم بدين إلى أجل مسمى  .ھذه نسخت ما قبلھا " ولم يذكر " فإن أمن  " . . .وھي اآلية الناسخة  .وأثبت الصواب من الناسخ والمنسوخ ، 83 :
وروى الخبر  ،كما سيأتي .
) (3األثر  " - 6337 :محمد بن مروان بن قدمة العقيلي " روى عنه البخاري في التعاليق  ،وأبو داود في المراسيل  ،وروى عنه مسدد ويحيى معين
وغيرھم  .قال أحمد  " :رأيت محمد بن مروان العقيلي  ،وحدث بأحاديث وأنا شاھد  ،لم أكتبھا  ،تركتھا على عمد "  -كأنه ضعفه  .وقال ابن معين " :
ليس به بأس "  ،وعن أبي داود  " :صدوق "  .مترجم في التھذيب  .و " عبد الملك بن أبي نضرة العبدي " روى عن أبيه  .قال الحافظ في التھذيب " :
ذكره ابن حبان في الثقات وقال  :ربما أخطأ  .له عندھما حديث في آية الدين  :يا أيھا الذين آمنوا إذا تداينتم  .قلت  :وقال الدارقطني  :ال بأس به  .وقال
الحاكم في المستدرك  :من أعز البصريين حديثا "  .مترجم في التھذيب  .وأبوه " أبو نضرة " ھو  " :المنذر بن مالك بن قطعة العبدي " روى عن
علي بن أبي طالب  ،وأبي موسى األشعري  ،وأبي ذر  ،وأبي سعيد  ،وابن عباس وغيرھم من الصحابة  .قال أحمد  " :ثقة "  .وقال ابن سعد  " :ثقة
كثير الحديث  ،وليس كل أحد يحتج به "  .مترجم في التھذيب .
ھذا  ،وقد أسقطت المخطوطة والمطبوعة ما وضعناه بين القوسين ]عن أبيه[  ،وھو سھو من الناسخ  ،وقد جاء على الصواب في الناسخ والمنسوخ :
 83بھذا اإلسناد نفسه  ،كما أشرت إليه في التعليق السالف .

ب َك َما َع َّل َم ُه َّ
ﷲُ {
ِب أَنْ َي ْك ُت َ
ب َكات ٌ
ِب ِبا ْل َعدْ ِل َوال َيأْ َ
القول في تأويل قوله تعالى َ } :و ْل َي ْك ُت ْب َب ْي َن ُك ْم َكات ٌ
قال أبو جعفر  :يعني بذلك جل ثناؤه  :وليكتب كتاب الدين إلى أجل مسمى بين الدائن والمدين " كاتب بالعدل "  ،يعني :
بالحق واإلنصاف في الكتاب الذي يكتبه بينھما  ،بما ال يحيف ذا الحق حقه  ،وال يبخسه  (1) ،وال يوجب له حجة على من
عليه دينه فيه بباطل  ،وال يلزمه ما ليس عليه  ،كما :
 - 6338حدثنا بشر قال  ،حدثنا يزيد قال  ،حدثنا سعيد  ،عن قتادة في قوله  " :وليكتب بينكم كاتب بالعدل "  ،قال  :اتقى ﷲ
كاتب في كتابه  ،فال يدعن منه حقا  ،وال يزيدن فيه باطال.
***
وأما قوله  " :وال يأب كاتب أن يكتب كما علمه ﷲ "  ،فإنه يعني  :وال يأبين كاتب استكتب ذلك  ،أن يكتب بينھم كتاب الدين ،
كما علمه ﷲ كتابته فخصه بعلم ذلك  ،وحرمه كثيرا من خلقه.
***
وقد اختلف أھل العلم في وجوب الكتاب على الكاتب إذا استكتب ذلك  ،نظير اختالفھم في وجوب الكتاب على الذي له الحق.
__________
) (1في المطبوعة  " :ال يحيف ذا الحق "  ،وھو خطأ  ،والصواب من المخطوطة  ،وھي فيھا برسم ما أثبت غير منقوط  .حاف يحف حيفا  :مال
وجار  ،وھو فعل الزم غير متعد  .أما " تحيفه ماله وحقه "  :تنقصه من حافاته .

ذكر من قال ذلك :
 - 6339حدثنا محمد بن عمرو قال  :حدثنا أبو عاصم قال  ،حدثنا عيسى  ،عن ابن أبي نجيح  ،عن مجاھد في قول ﷲ عز
وجل  " :وال يأب كاتب "  ،قال  :واجب على الكاتب أن يكتب.
 - 6340حدثنا القاسم قال  ،حدثنا الحسين قال  ،حدثني حجاج  ،عن ابن جريج قال  :قلت لعطاء  :قوله  " :وال يأب كاتب أن
يكتب "  ،أواجب أن ال يأبى أن يكتب ؟ قال  :نعم قال  :ابن جريج  ،وقال مجاھد  :واجب على الكاتب أن يكتب.
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 - 6341حدثني المثنى قال  ،حدثنا أبو حذيفة قال  ،حدثنا شبل  ،عن ابن أبي نجيح  ،عن مجاھد  " :وال يأب كاتب أن يكتب
كما علمه ﷲ "  ،بمثله.
 - 6342حدثنا ابن وكيع قال  ،حدثنا أبي  ،عن إسرائيل  ،عن جابر  ،عن عامر وعطاء قوله  " :وال يأب كاتب أن يكتب كما
علمه ﷲ "  ،قاال إذا لم يجدوا كاتبا فدعيت  ،فال تأب أن تكتب لھم.
***
ذكر من قال  " :ھي منسوخة "  .قد ذكرنا جماعة ممن قال  " :كل ما في ھذه اآلية من األمر بالكتابة واإلشھاد والرھن
منسوخ باآلية التي في آخرھا "  (1) ،وأذكر قول من تركنا ذكره ھنالك ببعض المعاني.
 - 6343حدثني المثنى قال  ،حدثنا إسحاق قال  :حدثنا أبو زھير  ،عن جويبر  ،عن الضحاك  " :وال يأب كاتب "  ،قال :
ُضارَّ َكا ِتبٌ َوال َش ِھي ٌد (.
كانت عزيمة  ،فنسختھا َ ) :وال ي َ
__________
) (1انظر ما سلف من رقم . 6337 - 6327 :

 - 6344حدثني المثنى قال  ،حدثنا إسحاق قال  ،حدثنا ابن أبي جعفر .عن أبيه  ،عن الربيع  " :وليكتب بينكم كاتب بالعدل
وال يأب كاتب أن يكتب كما علمه ﷲ " فكان ھذا واجبا على الكتاب.
***
وقال آخرون  :ھو على الوجوب  ،ولكنه واجب على الكاتب في حال فراغه.
ذكر من قال ذلك :
 - 6345حدثني موسى قال  ،حدثنا عمرو قال  ،حدثنا أسباط  ،عن السدي قوله  " :وليكتب بينكم كاتب بالعدل وال يأب كاتب
أن يكتب كما علمه ﷲ "  ،يقول  :ال يأب كاتب أن يكتب إن كان فارغا.
***
قال أبو جعفر  :والصواب من القول في ذلك عندنا  :أن ﷲ عز وجل أمر المتداينين إلى أجل مسمى باكتتاب كتب الدين بينھم،
وأمر الكاتب أن يكتب ذلك بينھم بالعدل  ،وأمر ﷲ فرض الزم  ،إال أن تقوم حجة بأنه إرشاد وندب .وال داللة تدل على أن
أمره جل ثناؤه باكتتاب الكتب في ذلك  ،وأن تقدمه إلى الكاتب أن ال يأبى كتابة ذلك  ،ندب وإرشاد  ،فذلك فرض عليھم ال
يسعھم تضييعه  ،ومن ضيعه منھم كان حرجا بتضييعه(1) .
وال وجه العتالل من اعتل بأن األمر بذلك منسوخ بقوله  " :فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته "  .ألن ذلك إنما
أذن ﷲ تعالى ذكره به حيث ال سبيل إلى الكتاب أو إلى الكاتب .فأما والكتاب والكاتب موجودان  ،فالفرض  -إذا كان الدين إلى
أجل مسمى  -ما أمر ﷲ تعالى ذكره به في قوله  " :فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل وال يأب كاتب أن يكتب كما علمه
وﷲ".
__________
) (1قوله  " :حرجا "  ،أي آثما  .وانظر ما سلف مرارا في التعليق على ھذه الكلمة  /423 : 2ثم ) 224 : 4تعليق  / (1 :ثم  475تعليق  /2 :ثم
 566تعليق  ، 3 :ثم ص  567وما بعدھا .
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وإنما يكون الناسخ ما لم يجز اجتماع حكمه وحكم المنسوخ في حال واحدة  ،على السبيل التي قد بيناھا (1) .فأما ما كان
أحدھما غير ناف حكم اآلخر  ،فليس من الناسخ والمنسوخ في شيء.
ض ُك ْم َبعْ ضً ا َف ْلي َُؤ ِّد الَّذِي ْاؤ ُتم َِن
ُوض ٌة َفإِنْ أَم َِن َبعْ ُ
ولو وجب أن يكون قوله َ ) :وإِنْ ُك ْن ُت ْم َع َلى َس َف ٍر َو َل ْم َت ِج ُدوا َكا ِتبًا َف ِر َھانٌ َم ْقب َ
أَ َما َن َت ُه ( ناسخا قوله  " :إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل وال يأب كاتب أن يكتب كما علمه
ضى أَ ْو َع َلى َس َف ٍر أَ ْو َجا َء أَ َح ٌد ِم ْن ُك ْم م َِن ْال َغائِطِ أَ ْو ال َمسْ ُت ُم ال ِّن َسا َء َف َل ْم َت ِج ُدوا َما ًء
ﷲ "  -لوجب أن يكون قوله َ ) :وإِنْ ُك ْن ُت ْم َمرْ َ
صع ً
ِيدا َط ِّيبًا ( ]سورة المائدة  [6 :ناسخا الوضوء بالماء في الحضر عند وجود الماء فيه وفي السفر الذي فرضه ﷲ
َف َت َي َّممُوا َ
ِين آ َم ُنوا إِ َذا قُ ْم ُت ْم إِ َلى الصَّال ِة َف ْ
اغسِ لُوا وُ جُ و َھ ُك ْم َوأَ ْي ِد َي ُك ْم إِ َلى ْال َم َراف ِِق ( ]سورة المائدة  [6 :وأن
عز وجل بقوله َ ) :يا أَ ُّي َھا الَّذ َ
ْن ( ]سورة المجادلة  [4 :ناسخا قوله  ) :فتحرير رقبة من
ْن ُم َت َت ِاب َعي ِ
يكون قوله في كفارة الظھار َ ) :ف َمنْ َل ْم َي ِج ْد َفصِ َيا ُم َشھ َْري ِ
قبل أن يتماسا ( )] (2سورة المجادلة .[3 :
***
فيُسْ أل القائل إنّ قول ﷲ عز وجل  " :فإن أمن بعضكم بعضً ا فليؤ ّد الذي اؤتمن أمانته " ناس ٌخ قوله  " :إذا تداينتم بدين إلى أجل
ُ
قائل في التيمم وما ذكرنا قوله ) (3فزعم أنّ كل ما أبيح في حال الضرورة لعلة
الفرق َبينه وبين
مسمى فاكتبوه "  :ما
ٍ
الضرورة ،
__________
) (1يعني ما سلف له بيانه في  ، 582 : 4 /563 ، 385 : 3وما سيأتي في ھذا الجزء  ، 118 :تعليق . 1 :
) (2ساق رأي الطبري مختصرً ا  ،أبو جعفر النحاس في الناسخ والمنسوخ  ، 84 ، 83 :والقرطبي في تفسيره . 404 ، 403 : 3
) (3في المطبوعة  " :ما الفرق بينه وبين القائل في التيمم ما ذكرنا قوله "  ،أدخل التعريف على " قائل "  ،وحذف الواو من " وما ذكرنا " فصار
الكالم محفو ًفا بالفساد والخلط من كل مكان  ،وتخلع السياق تخلعًا فظي ًعا  .وقول الطبري " وما ذكرنا " يعني ما ذكره في آية الظھار السالفة  .ويعني
بقوله  " :وما ذكرنا قوله "  ،أي أنه منسوخ بتمام اآلية .

نظير قوله في أنّ األمر باكتتاب كتب الديون والحقوق منسو ٌخ بقوله " :
ناسخ حكمُه في حال الضرورة حك َمه في كل أحواله :
َ
وإن كنتم َعلى َسفر ولم تج ُدوا كاتبًا فرھانٌ مقبوضة فإن أمن بعضُكم بعضًا فليؤدّذ الذي اؤتمن أمانته( ؟
فإن قال  :الفرق بيني وبينه أن قوله  " :فإن أمن بعضُكم بعضًا " كالم منقطع عن قوله  " :وإن كنتم على َسفر ولم تجدوا كاتبًا
فرھان مقبوضة "  ،وقد انتھى الحكم في السفر إذا عُدم فيه الكاتب بقوله  " :فرھان مقبوضة "  .وإنما عنى بقوله  " :فإن أمن
بعضكم بعضًا "  " :إذا تداينتم بدَ ين إلى أجل مسمى "  ،فأمن بعضكم بع ً
ضا  ،فليؤ ّد الذي اؤتمن أمانته.
قيل له  :وما البرھان على ذلك من أصل أو قياس  ،وقد انقضى الحكم في الدّين الذي فيه إلى الكاتب والكتاب سبي ٌل بقوله " :
ويُعلّمكم ﷲ وﷲ ُ بكل شيء عليم " ؟ )(1
***
وأما الذين زعموا أن قوله  " :فاكتبوا "  ،وقوله  " :وال يأب كاتب " على وجه الندب واإلرشاد  ،فإنھم يُسألون البرھان على
دعواھم في ذلك  ،ثم يعارضون بسائر أمر ﷲ عز وجل الذي أمر في كتابه  ،ويُسألون الفرق بين ما ادّعوا في ذلك وأنكروه
في غيره .فلم يقولوا في شيء من ذلك قوال إال ألزموا في اآلخر مثله.
***
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ّ
الحق.
ذكر من قال  " :العدل " في قوله  " :وليكتب بينكم كاتب بالعدل " :
__________
) (1ھذه حجة حبر رباني بصير بمعاني الكالم .

..........................................................................
.........................................................................
(1) ............................................................................
***
س ِم ْن ُه َ
ش ْي ًئا { )(2
ﷲ َر َّب ُه َوال َي ْب َخ ْ
القول في تأويل قوله تعالى َ } :ف ْل َي ْك ُت ْب َو ْل ُي ْمل ِِل ا َّلذِي َع َل ْي ِه ا ْل َحقُّ َو ْل َي َّت ِق َّ َ
قال أبو جعفر  :يعني بذلك  " :فليكتب " الكاتب وليملل الذي عليه الحق "  ،وھو الغريم المدينُ يقول  :ليتو ّل المدَ ين إمال َل
ّ
الحق  ،فليحذر عقابه في بخس الذي له
كتاب ما عليه من دين ربّ المال على الكاتب " وليتق ﷲ ربه " المملي الذي عليه
صه منه ظلمًا أو يذھب به منه تع ّديًا  ،فيؤخذ به حيث ال يقدرُ على قضائه إال من حسناته  ،أو أن
الحق من حقه شي ًئا  ،أن ينقُ َ
يتحمل من سيئاته  ،كما :
 - 6346حدثت عن عمار قال  ،حدثنا ابن أبي جعفر  ،عن أبيه  ،عن الربيع  " :فليكتب وليملل الذي عليه الحق "  ،فكان ھذا
واجبًا  " -وليتق ﷲ ربه وال يبخس منه شي ًئا "  ،يقول  :ال يظلم منه شي ًئا.
 - 6347حدثني يونس قال  ،أخبرنا ابن وھب قال  ،قال ابن زيد في قوله  " :وال يبخس منه شي ًئا "  ،قال  :ال ينقص من ّ
حق
ھذا الرجل شي ًئا إذا أملى.
***
__________
) (1سقط من الناسخ في ھذا المكان  ،ما رواه أبو جعفر من أقوال القائلين في معنى " العدل " بإسناده إليھم  .وال سبيل إلى إتمام ذلك حتى توجد نسخة
من التفسير يقل سھو ناسخھا وإغفاله .
) (2في المطبوعة والمخطوطة  :سقط من الناسخ " فليكتب " قبل " وليملل "  ،فأثبتھا .

ضعِي ًفا أَ ْو ال َي ْس َتطِ ي ُع أَنْ ُي ِملَّ ھ َُو َف ْل ُي ْملِلْ َولِ ُّي ُه ِبا ْل َعدْ ِل {
سفِي ًھا أَ ْو َ
القول في تأويل قوله تعالى َ } :فإِنْ َكانَ ا َّلذِي َع َل ْي ِه ا ْل َحقُّ َ
قال أبو جعفر  :يعني بقوله جل ثناؤه  " :فإن كان الذي عليه الحق سفيھًا أو ضعي ًفا "  ،فإن كان المدين الذي عليه المال "
سفيھًا "  ،يعني  :جاھال بالصواب في الذي عليه أن يُملَّه على الكاتب  ،كما - :
 - 6348حدثني المثنى قال  ،حدثنا أبو حذيفة قال  ،حدثنا شبل  ،عن ابن أبي نجيح  ،عن مجاھد  " :فإن كان الذي عليه الحق
سفيھًا "  ،أما السفيه  :فالجاھل باإلمالء واألمور.
***
وقال آخرون  :بل " السفيه " في ھذا الموضع  ،الذي عناه ﷲ  :الطف ُل الصغير.
ذكر من قال ذلك :
 - 6349حدثني موسى بن ھارون قال حدثنا عمرو  ،حدثنا أسباط  ،عن السدي  " :فإن كان الذي عليه الحق سفيھًا "  ،أما
السفيه  ،فھو الصغير.
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 - 6350حدثني يحيى بن أبي طالب قال  ،أخبرنا يزيد قال  ،أخبرنا جويبر  ،عن الضحاك في قوله  " :فإن كان الذي عليه
الحق سفيھًا أو ضعي ًفا "  ،قال  :ھو الصبي الصغير  ،فليملل وليُّه بالعدل.
***
قال أبو جعفر  :وأولى التأويلين باآلية تأويل من قال  " :السفيه في ھذا الموضع  :الجاھل باإلمالء وموضع صواب ذلك من
خطئه "  ،لما قد بينا قبل من أن معنى " السفه " في كالم العرب  :الجھ ُل(1) .
__________
) (1انظر تفسير " السفه " فيما سلف . 130 ، 129 ، 90 : 3 /295 - 293 : 1

وقد يدخل في قوله  " :فإن كان الذي عليه الحق سفيھًا "  ،كل جاھل بصواب ما يُم ّل من خطئه  ،من صغير وكبير  ،وذكر
ً
مرادا بھا  :ك ُّل جاھل بموضع خطأ ما يم ّل وصوابه  :من بالغي الرجال
وأنثى .غير أن الذي ھو أولى بظاھر اآلية أن يكون
الذين ال يُولىَّ عليھم والنساء .ألنه جل ذكره ابتدأ اآلية بقوله  " :يا أيھا الذين آمنوا إذا تدينتم بدَ ين إلى أجل مسمى "  ،والصبي
الضعيف
أمرھم بإمالل كتاب الدَّين مع السفيه ،
َ
ومن يُولّى عليه  ،ال يجوز مُداينته  ،وأنّ ﷲ عز وجل قد استثنى من الذين َ
الضعيف من السفيه ومن ال يستطيع إمالء الكتاب في الصفة التي وصف بھا كل
ومن ال يستطيع إمالله  ،ففي فصْ له جل ثناؤه
َ
واحد منھم  (1) :ما أنبأ عن أن كل واحد من األصناف الثالثة الذين ميَّز بين صفاتھم  ،غير الصنفين اآلخرين(2) .
غير أنه وُ ضع عنه
وإذا كان ذلك كذلك  ،كان معلومًا أنّ الموصوف بالسفه منھم دون الضعف  ،ھو ذو القوة على اإلمالل َ ،
فرض اإلمالل بجھله بموضع صواب ذلك من خطئه وأن الموصوف بالضعف منھم  ،ھو العاجز عن إمالله  ،وإن كان شدي ًدا
ً
رشيدا  ،إما لعيّ لسانه أو خرس به وأنّ الموصوف بأنه ال يستطيع أن يم ّل  ،ھو الممنوع من إمالله  ،إما بالحبس الذي ال
يقدر معه على حضور الكاتب الذي يكتب الكتاب فيم ّل عليه  ،وإما لغيبته عن موضع اإلمالل  ،فھو غير قادر من أجل غيبته
عن إمالل الكتاب.
وأمر ،
فوضع ﷲ ج ّل وعز عنھم فرض إمالل ذلك  ،للعلل التي وصفنا  -إذا كانت بھم  -وعذرھم بترك اإلمالل من أجلھا ،
َ
ّ
عند سقوط فرض ذلك عليھم  ،وليَّ الحق بإمالله فقال  " :فإن كان الذي عليه
الحق سفيھًا أو ضعي ًفا أو ال يستطيع أن يم ّل ھو
ّ
الحق.
فليملل وليه بالعدل "  ،يعني  :وليُّ
__________
) (1في المخطوطة  " :فعن فصله جل ثناؤه الضعيف من السفيه  ،فالصفة ومن ال يستطيع إمالء الكتاب التي وصف ﷲ بھا كل واحد منھم  " . . .وھو
كالم مضطرب  ،وقد أصاب ناشر المطبوعة في تصحيحه .
) (2في المخطوطة  . . . " :الذين بين ﷲ صفاتھم "  ،وھو تصحيح لما كان في المخطوطة وھو  " :الذين سن منه صفاتھم " غير منقطة  ،ورجحت
قراءتھا كما أثبتھا .

***
الضعيف " ھو الكبير األحمق .ألن ذلك إن كان
وال وجه لقول من زعم أن " السفيه " في ھذا الموضع ھو الصغير  ،وأن "
َ
كما قال  ،يوجب أن يكون قوله  " :أو ال يستطيعُ أن يم ّل ھو " ھو  ،العاجز من الرجال العقالء الجائزي األمر في أموالھم
وأنفسھم عن اإلمالل  ،إما لعلة بلسانه من خرس أو غيره من العلل  ،وإما لغيبته عن موضع الكتاب .وإذا كان ذلك كذلك
معناه ،لبطل معنى قوله  " :فليملل وليه بالعدل "  (1) ،ألن العاقل الرشيد ال يولى عليه في ماله وإن كان أخرس أو غائبا ،
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) (2وال يجوز حُكم أحد في ماله إال بأمره .وفي صحة معنى ذلك  ،ما يقضي على فساد قول من زعم أن " السفيه " في ھذا
الموضع  ،ھو الطفل الصغير  ،أو الكبير األحمق.
ذكر من قال ذلك :
 - 6351حدثني المثنى قال  ،حدثنا إسحاق قال  ،حدثنا ابن أبي جعفر  ،عن أبيه  ،عن الربيع  " :فإن كان الذي عليه الحق
سفيھًا أو ضعي ًفا أو ال يستطيع أن يمل ھو فليملل وليه بالعدل "  ،يقول  :وليّ الحق.
 - 6352حدثني محمد بن سعد قال  ،حدثني أبي قال  ،حدثني عمي قال  ،حدثني أبي  ،عن أبيه  ،عن ابن عباس قوله  " :فإن
كان الذي عليه الحق سفيھًا أو ضعي ًفا أو ال يستطيع أن يم ّل ھو فليملل وليه بالعدل "  ،قال يقول  :إن كان عجز عن ذلك  ،أم َّل
صاحبُ الدَّين بالعدل.
***
__________
) (1في المطبوعة  " :بطل "  ،وفي المخطوطة  " :فبطل "  ،ورجحت قراءتھا كما أثبتھا .
) (2في المخطوطة  " :ال يولى عليه ماله "  ،وما في المطبوعة أشبه بالصواب .

ذكر الرواية عمن قال  " :عنى بالضعيف في ھذا الموضع  :األحمق "  ،وبقوله  " :فليملل وليه بالعدل "  ،ولي السفيه
والضعيف.
 - 6353حدثني المثنى قال  ،حدثنا إسحاق قال  ،حدثنا أبو زھير  ،عن جويبر  ،عن الضحاك  " :فإن كان الذي عليه الحق
سفيھًا أو ضعي ًفا أو ال يستطيع أن يمل ھو "  ،قال  :أمر وليّ السفيه أو الضعيف أن يم ّل بالعدل.
 - 6354حدثني موسى قال  ،حدثنا عمرو قال  ،حدثنا أسباط  ،عن السدي  :أما الضعيف  ،فھو األحمق.
 - 6355حدثني المثنى قال  ،حدثنا أبو حذيفة قال  ،حدثنا شبل  ،عن ابن أبي نجيح  ،عن مجاھد  :أما الضعيفُ فاألحمق.
 - 6356حدثنا يونس قال  ،أخبرنا ابن وھب قال  ،قال ابن زيد  " :فإن كان الذي عليه الحق سفيھًا أو ضعي ًفا " ال يعرف
فيثبت لھذا حقه ويجھل ذلك  ،فوليه بمنزلته حتى يضع لھذا حقه.
***
وقد دللنا على أولى التأويلين بالصواب في ذلك.
***
وأما قوله  " :فليملل وليه بالعدل "  ،فإنه يعني  :بالحق.
***
ش ِھدُوا َ
اس َت ْ
ش ِھيدَ ْي ِن مِنْ ِر َجالِ ُك ْم {
القول في تأويل قوله تعالى َ } :و ْ
قال أبو جعفر  :يعني بذلك جل ثناؤه  :واستشھدوا على حقوقكم شاھدين.
***
يقال  " :فالن " َشھيدي على ھذا المال  ،وشاھدي عليه " (1) .
***
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__________
) (1انظر تفسير " شھيد " فيما سلف . 377 ، 376 : 1

وأما قوله  " :من رجالكم "  ،فإنه يعني من أحراركم المسلمين  ،دون عبيدكم  ،ودون أحراركم الكفار  ،كما - :
 - 6357حدثنا ابن وكيع قال  ،حدثنا أبي  ،عن سفيان  ،عن ابن أبي نجيح  ،عن مجاھد  " :واستشھدوا شھيدين من رجالكم"،
قال  :األحرار.
 - 6358حدثني يونس قال  ،أخبرنا علي بن سعيد  ،عن ھشيم  ،عن داود بن أبي ھند  ،عن مجاھد مثله.
***
ض ْونَ مِنَ ال ُّ
شھَدَ اءِ {
القول في تأويل قوله تعالى َ } :فإِنْ َل ْم َي ُكو َنا َر ُج َل ْي ِن َف َر ُجل ٌ َو ْ
ان ِممَّنْ َت ْر َ
ام َرأَ َت ِ
قال أبو جعفر  :يعني بذلك جل ثناؤه  :فإن لم يكونا رجلين  ،فليكن رج ٌل وامرأتان على الشھادة .ورفع " الرجل والمرأتان " ،
شئت َ
َ
قلت  :فإن لم يكونا رجلين  ،فليشھد رجل وامرأتان على ذلك .وإن شئت  :فإن لم يكونا
بالرّ د على " الكون "  .وإن
رجلين فرجل وامرأتان يُشھدون عليه .وإن قلت  :فإن لم يكونا رجلين فھو رج ٌل وامرأتان  (1) ،كان صوابًا .كل ذلك جائز.
***
ً
جائزا  ،على تأويل  :فإن لم يكونا رجلين فاستشھدوا رجال وامرأتين(2) .
ولو كان " فرجال وامرأتين " نصبًا  ،كان
***
__________
) (1في المطبوعة والمخطوطة  " :فرجل وامرأتان "  ،والصواب ما أثبت  ،وھو الوجه الذي ذكره الفراء في معاني القرآن . 184 : 1
) (2أكثر ھذا نص معاني القرآن للفراء  . 184 : 1وفي المخطوطة والمطبوعة  " :فرجل وامرأتان " نصبًا  ،واألجود ما أثبت .

المرتضى دينھُم وصالحھم  ،كما - :
وقوله  " :ممن ترضون من الشھداء "  ،يعني  :من العدول
َ
 - 6359حدثني المثنى قال  ،حدثنا إسحاق قال  ،حدثنا ابن أبي جعفر  ،عن أبيه  ،عن الربيع في قوله  " :واستشھدوا شھيدين
من رجالكم "  ،يقول  :في الدَّين " فإن لم يكونا رجلين فرج ٌل وامرأتان "  ،وذلك في الدين " ممن َترْ ضون من الشھداء " ،
يقول  :عدو ٌل.
 - 6360حدثني المثنى قال  ،حدثنا إسحاق قال  ،حدثنا أبو زھير  ،عن جويبر  ،عن الضحاك  " :واستشھدوا شھيدين من
ترضون من
رجالكم "  ،أمر ﷲ عز وجل أن يُشھدوا َذ َويْ عدل من رجالھم " فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن
َ
الشھداء " .
***
القول في تأويل قوله  } :أَنْ َتضِ ل َّ إِ ْحدَ ا ُھ َما َف ُت َذ ِّك َر إِ ْحدَ ا ُھ َما ْ
األخ َرى {
قال أبو جعفر  :اختلفت القرأة في قراءة ذلك.
فقرأ عامة أھل الحجاز والمدينة وبعض أھل العراق  ) :أَنْ َتضِ َّل إِحْ دَ ا ُھ َما َف ُت َذ ِّك َر إِحْ دَ ا ُھ َما ْ
األخ َرى ( بفتح " األلف " من " أنْ "،
ضلّت .وھو
ونصب " َتض َّل "  ،و "
تذكر "  ،بمعنى  :فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان  ،كي تذكر إحداھما األخرى إن َ
َ
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عندھم من المقدّم الذي معناه التأخير .ألن " التذكير " عندھم ھو الذي يجب أن يكون مكان " تض ّل "  .ألن المعنى ما وصفنا
في قولھم .وقالوا  :إنما نصبنا " تذ ّكر "  ،ألن الجزاء لما تقدم اتص َل بما قبله  (1) ،فصار جوابه مردو ًدا عليه ،
__________
) (1في المخطوطة  " :لما تقدم تضل بما قبله "  ،والصواب من المخطوطة  ،ومعاني القرآن للفراء .

كما تقول في الكالم  " :إنه ليعجبني أن يسأل السائل فيُعطى "  ،بمعنى  :إنه ليعجبني أن يُعطى السائل إن سأل  -أو  :إذا سأل.
فالذي يعجبك ھو اإلعطاء دون المسألة .ولكن قوله  " :أنْ يسأل " لما تقدم  ،اتصل بما قبله وھو قوله  " :ليعجبني "  ،ففتح "
أنْ " ونصب بھا  (1) ،ثم أتبع ذلك قوله  " :يعطى "  ،فنصبه بنصب قوله  " :ليعجبني أن يسأل "  ،نس ًقا عليه  ،وإن كان في
معنى الجزاء(2) .
***
وقرأ ذلك آخرون كذلك  ،غير أنھم كانوا يقرأونه بتسكين " الذال " من) ُت ْذك َِر ( وتخفيف كافھا .وقارئو ذلك كذلك مختلفون
فيما بينھم في تأويل قراءتھم إياه كذلك.
وكان بعضھم يوجّ ھه إلى أن معناه  :فتصيِّر إحداھما األخرى َذكرً ا باجتماعھما  ،بمعنى  :أن شھادَ تھا إذا اجتمعت وشھادة
صاحبتھا  ،جازت كما تجوز شھادةُ الواحد من الذكور في الدَّين  ،ألن شھادة كل واحدة منھما منفرد ًة غي ُر جائزة فيما َ
جازت
فيه من الديون إال باجتماع اثنتين على شھادة واحد  ،فتصير شھادتھما حينئذ بمنزلة شھادة واحد من الذكور  (3) ،فكأن كل
واحدة منھما  -في قول متأوِّ لي ذلك بھذا المعنى  -صيرَّ ت صاحبتھا معھا َذ َكرً ا .وذھب إلى قول العرب  " :لقد أذكرت بفالن
أمُّه "  ،أي ولدته َذكرً ا  " ،فھي ُت ْذكِر به "  " ،وھي امرأةٌ م ُْذ ِك ٌر "  ،إذا كانت َتلد الذكور من األوالد .وھذا قول يروى عن
سفيان بن عيينه أنه كان يقوله.
__________
) (1في المطبوعة  " :فتح أن ونصب بھا "  ،وفي المخطوطة  " :ففلح ونصب بھا " تصحيف  ،وبإسقاط " أن " .
) (2انظر معاني القرآن للفراء . 184 : 1
) (3في المخطوطة والمطبوعة  " :منزلة شھادة واحد  " . . .بإسقاط الباء  ،والصواب ما أثبت .

 - 6361حدثت بذلك عن أبي عبيد القاسم بن سالم أنه قال  :حدثت عن سفيان بن عيينة أنه قال  :ليس تأويل قوله ْ " :
فتذكر
إحداھما األخرى " من ِّ
الذ ْكر بعد النسيان  ،إنما ھو من َّ
صارت َشھادتھما ك َشھادة
الذ َكر  ،بمعنى  :أنھا إذا شھدت مع األخرى َ
الذكر.
***
وكان آخرون منھم يوجھونه إلى أنه بمعنى " الذكر " بعد النسيان(1) .
***
وقرأ ذلك آخرون  ) :أَنْ َتضِ َّل إِحْ دَ ا ُھ َما َف ُت َذ ِّك َر إِحْ دَ ا ُھ َما ْ
األخ َرى ( " بكسر " إن " من قوله  " :إن تض َل " ورفع " تذكر "
وتشديده  ،كأنه بمعنى ابتداء الخبر عما تفعل المرأتان إن نسيت إحداھما شھادتھا  ،ذكرتھا األخرى  (2) ،من تثبيت الذاكرة
الناسي َة وتذكيرھا ذلك ) (3وانقطاع ذلك عما قبله (4) .ومعنى الكالم عند قارئ ذلك كذلك  :واستشھدوا شھيدين من رجالكم ،
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ضلت ذكرتھا األخرى على استئناف الخبر
فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشھداء  ،فإن إحداھما إن َ
عن فعلھا إن نسيت إحداھما شھادتھا  ،من تذكير األخرى منھما صاحبتھا الناسية(5) .
وھذه قراءة كان األعمش يقرؤھا ومن َ
أخذھا عنه .وإنما نصب األعمش " تضل "  ،ألنھا في محل جزم بحرف الجزاء  ،وھو
" إن " .
__________
) (1في المخطوطة والمطبوعة  " :وقال آخرون منھم يوجھونه " ليس صوابًا  ،والصواب ما أثبت .
) (2في المطبوعة " تذكرھا األخرى "  ،وفي المخطوطة " وذكرھا األخرى "  ،والسياق يقتضي ما أثبت  .وسيأتي بعد ما يدل على صواب ما رجحت
.
) (3في المخطوطة  " :وتنكيرھا ذلك "  ،تصحيف .
) (4قوله  " :وانقطاع ذلك عما قبله " معطوف على قوله آن ًفا  " :بمعنى ابتداء الخبر . " . . .
) (5في المخطوطة  " :من تنكير األخرى منھما  ، " . . .تصحيف  ،كالسالف في التعليق رقم . 3 :

وتأويل الكالم على قراءته ) " (1إن َتضْ ل ْل "  ،فلما اندغمت إحدى الالمين في األخرى  ،حركھا إلى أخفّ الحركات  ،ورفع "
تذكر " بالفاء  ،ألنه جواب الجزاء.
***
قال أبو جعفر  :والصواب من القراءة عندنا في ذلك  ،قراءةُ من قرأه بفتح " أن " من قوله  " :أن تض ّل إحداھما "  ،وبتشديد
الكاف من قوله  " :فتذ ِّكر إحداھما األخرى "  .ونصب الراء منه  ،بمعنى  :فإن لم يكونا رجلين  ،فليشھد رج ٌل وامرأتان  ،كي
إن ضلت إحداھما ذ َّكرتھا األخرى.
وأما نصب " فتذكر " فبالعطف على " تضل "  ،وفتحت " أن " بحلولھا محل " كي " وھي في موضع جزاء  ،والجواب
بعده ،اكتفا ًء بفتحھا أعني بفتح " أن " من " كي "  ،ونسق الثاني  -أعني  " :فتذكر "  -على " تضل "  ،ليعلم أن الذي قام
مقام ما كان يعمل فيه وھو ظاھر  ،قد د ّل عليه وأدّى عن معناه وعمله  -أي عن " كي " .
وإنما اخترنا ذلك في القراءة  ،إلجماع الحجة من قُدماء القرأة والمتأخرين على ذلك  ،وانفراد األعمش ومن قرأ قرا َءته في
ذلك بما انفرد به عنھم .وال يجوز تر ُ
ك قراءة جاء بھا المسلمون مستفيضة َبينھم  ،إلى غيرھا .وأما اختيارنا " فتذكر " بتشديد
الكاف  ،فإنه بمعنى  :ترديد الذكر من إحداھما على األخرى  ،وتعريفھا بأنھا ]نسيت[ ذلك  ،لتذكر (2) .فالتشديد به أولى من
التخفيف.
***
__________
) (1في المخطوطة والمطبوعة  " :تأويل الكالم " بإسقاط الواو  ،والصواب  ،ما أثبت .
) (2مطبوعة بوالق  " :فإنه بمعنى تأدية الذكر من إحداھما على األخرى وتعريفھا بأنھا ذلك لتذكر " وھو كالم بال معنى  .وفي مطبوعة أخرى قبله ،
مع " بإنھاء ذلك " مكان " بأنھا ذلك " وھو أشد ً
خلوا من المعنى  .وفي المخطوطة  " :بمعنى يوره الذكر  . . .بأنھا ذلك "  ،غير منقوطة  .وصواب
قراءتھا ما أثبت  ،مع زيادة " نسيت " التي وضعتھا بين القوسين .

وأما ما حكي عن ابن عيينة من التأويل الذي ذكرناه  ،فتأوي ٌل خطأ ال معنى له  ،لوجوه شتى :
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أحدھا  :أنه خالفٌ لقول جميع أھل التأويل.
والثاني  :أنه معلوم أن ضالل إحدى المرأتين في الشھادة التي شھدت عليھا  (1) ،إنما ھو ذھابُھا عنھا ونسيانھا إياھا (2) ،
كضالل الرجل في دينه  :إذا تحيَّر فيه فع َدل عن الحق ) . (3وإذا صارت إحداھما بھذه الصفة  ،فكيف يجوز أن تصير
األخرى ذكرً ا معھا  ،مع نسيانھا شھادتھا وضاللھا فيھا ؟ و َللضّالة منھما في شھادتھا حينئذ  (4) ،ال شك أنھا إلى التذكير
َ
شحذتھا على ذكر ما ضعفت عن ذكره
ضعُفت صاحب ُتھا عن ذكر شھادتھا
أحو ُج منھا إلى اإلذكار  ،إال إن أراد أنّ الذاكرة إذا َ
فنسيته  (5) ،فقوتھا بالذكر حتى صيرتھا كالرجل في قوتھا في ذكر ما ضعفت عن ذكره من ذلك  (6) ،كما يقال للشيء
القوي في عمله َ " :ذكرٌ "  ،وكما يقال للسيف الماضي في ضربه  " :سيف ذكر "  ،و " رجل َذ َكر " يراد به  :ماض في
عمله  ،قويّ البطش  ،صحي ُح العزم.
فإن كان ابن عيينة ھذا أراد  ،فھو مذھبٌ من مذاھب تأويل ذلك ؟
__________
) (1في المطبوعة  " :أنه معلوم بأن ضالل  " . . .بزيادة الباء  ،وھو ال خير فيه  ،والصواب من المخطوطة .
) (2في المطبوعة  " :إنما ھو خطؤھا عنھا بنسيانھا "  ،والصواب من المخطوطة  ،غير أنھا أسقطت الواو قبل " ونسيانھا " .
) (3انظر تفسير " الضالل " فيما سلف  / 195 : 1ثم . 496 ، 495 : 2
) (4في المطبوعة  " :فالضالة منھما "  ،وفي المخطوطة  " :وال الضالة منھما "  ،والصواب ما أثبت .
) (5في المطبوعة  " :ستجرئھا على ذكر ما ضعفت عن ذكره  ، " . . .وفي المخطوطة  " :سحدتھا " غير منقوطة  ،وصواب قراءتھا ما أثبت .
مجاز من قولھم  " :شحذ السكين والسيف "  :حدده بالمسن ومنه  " :شحذ الجوع معدته "  ،إذا أضرمھا وقواھا على الطعام وأحدھا  .ويقال  " :اشحذ
له غرب ذھنك "  ،و " ھذا الكالم مشحذة للفھم " .
) (6في المخطوطة  " :فقوته بالذكر "  ،وما في المطبوعة أجود .

إال أنه إذا ُتؤُ وِّ ل ذلك كذلك  (1) ،صار تأويله إلى نحو تأويلنا الذي تأولناه فيه  ،وإن خالفت القراءةُ بذلك المعنى  ،القراء َة التي
اخترناھا (2) .ومعنى القراءة حينئذ صحيح بالذي اختار قراءته من تخفيف الكاف من قوله  " :فتذكر "  (3) .وال نعلم أح ًدا
تأوّ ل ذلك كذلك  ،ويستحب قراءته كذلك بذلك المعنى .فالصواب في قراءته ْ -إذ كان األمر عا ًّما على ما وصفنا  -ما
اخترنا(4).
***
ذكر من تأول قوله  " :أنْ تض ّل إحداھما فتذ ِّكر إحداھما األخرى " نحو تأويلنا الذي قُلنا فيه :
 - 6362حدثنا بشر قال  ،حدثنا يزيد قال  ،حدثنا سعيد  ،عن قتادة قوله  " :واستشھدوا شھدين من رجالكم فإن لم يكونا
رجلين فرج ٌل وامرأتان ممن ترضون من الشھداء أن تض ّل إحداھما فتذ ِّكر إحداھما األخرى "  ،علم ﷲ أن ستكونُ حقوق ،
فأخذ لبعضھم من بعض ِّ
ك ألموالكم .ولعمري لئن كان تق ًّيا ال يزيده الكتاب إال
وأدر ُ
الثقة  ،فخذوا بثقة ﷲ  ،فإنه أطوع لربِّكم ،
َ
فبالحري أن يؤدّي إذا علم أنّ عليه شھو ًدا.
خيرً ا  ،وإن كان فاجرً ا
َ
 - 6363حدثني المثنى قال  ،حدثنا إسحاق قال  ،حدثنا ابن أبي جعفر  ،عن أبيه  ،عن الربيع  " :أن تضل إحداھما فتذكر
إحداھما األخرى "  ،يقول  :أن تنسى إحداھما فتذ ِّكرھا األخرى.
 - 6364حدثني موسى بن ھارون قال  ،حدثنا عمرو قال  ،حدثنا أسباط ،
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__________
) (1في المطبوعة  " :إذا تأول ذلك  " . . .وأثبت ما في المخطوطة .
) (2في المخطوطة  " :القراءة الذي اخترناھا "  ،وھو سھو من الناسخ الكثير السھو!!
) (3في المطبوعة  " :بأن تغير القراءة حينئذ الصحيحة بالذي اختار قراءته  " . . .وھو كالم قد أريق معناه ضياعًا  .وفي المخطوطة  " :بأن +تعين
القراءة حينئذ الصحيح بالذي اختار قراءته  ، " . . .وھو مصحف  ،وأرجح أن يكون صواب الجملة كما أثبتھا  ،ألنھا عندئذ مصيبة معنى ما أراد أبو
جعفر .
) (4في المطبوعة والمخطوطة  " :فالصواب في قوله  ، " . . .والصواب ما أثبت  .وسياق الجملة  " :فالصواب في قراءته  . . .ما اخترنا " .

عن السدي  " :أن تضل إحداھما "  ،يقول  :تنسى إحداھما الشھادة  ،فتذ ّكرھا األخرى.
 - 6365حدثني المثنى قال  ،حدثنا إسحاق قال  ،حدثنا أبو زھير  ،عن جويبر  ،عن الضحاك  " :أن تضل إحداھما " ،
س إحدَ اھما  ،كذ ِّترْ ھا األخرى.
يقول :إنْ تن َ
 - 6366حدثني يونس قال  ،أخبرنا ابن وھب قال  ،قال ابن زيد في قوله  " :أن تضل إحداھما ف ُت ْذك َِر إحداھما األخرى " ،
قال  :كالھما لغة  ،وھما سواء  ،ونحن نقرأ  " :فتذ ِّكر " .
***
القول في تأويل قوله تعالى َ } :وال َيأْ َب ال ُّ
ش َھدَ ا ُء إِ َذا َما ُد ُعوا {
قال أبو جعفر  :اختلف أھل التأويل في الحال التي َنھى ﷲ الشھدا َء عن إباء اإلجابة إذا دعوا بھذه اآلية.
فقال بعضھم  :معناه  :ال يأب الشھداء أن يجيبوا  ،إذا دعوا ليشھدوا على الكتاب والحقوق.
ذكر من قال ذلك :
 - 6367حدثنا بشر قال  ،حدثنا يزيد قال  ،حدثنا سعيد  ،عن قتادة قوله تعالى  " :وال يأب الشھداء إذا ما دعوا "  ،كان
الرجل يطوف في الح َِواء العظيم فيه القوم  (1) ،فيدعوھم إلى الشھادة  ،فال يتبعه أحد منھم .قال  :وكان قتادة يتأوّ ل ھذه اآلية:
يأب ال ّ
شھداء إذا ما ُدعوا " ليشھدوا لرجل على رجل.
" وال َ
 - 6368حدثت عن عمار قال حدثنا ابن أبي جعفر  ،عن أبيه  ،عن الربيع في قوله  " :وال يأب الشھداء إذا ما دعوا "  ،قال:
يأب الشھداء إذا ما
كان الرجل يطوف في القوم الكثير يدعوھم ليشھدوا  ،فال يتبعه أحد منھم  ،فأنزل ﷲ عز وجل  " :وال َ
ُدعوا " .
__________
) (1الحواء )بكسر الحاء(  :بيوت مجتمعة من الناس على ماء .

 - 6369حدثنا الحسن بن يحيى قال  ،أخبرنا عبد الرزاق قال  ،أخبرنا معمر  ،عن قتادة في قوله  " :وال يأب الشھداء إذا ما
دعوا "  ،قال  :ال تأب أن تشھد إذا ما دُعيت إلى شھادة.
***
وقال آخرون بمثل معنى ھؤالء  ،إال أنھم قالوا  :يجب فرضُ ذلك على َمن دعي لإلشھاد على الحقوق إذا لم يوجد غيره .فأما
إذا وُ جد غيره فھو في اإلجابة إلى ذلك مخيَّر  ،إن شاء أجاب  ،وإن شاء لم يجب.
47

ذكر من قال ذلك :
 - 6370حدثنا محمد بن بشار قال  ،حدثنا أبو عاصم قال  ،حدثنا سفيان  ،عن جابر  ،عن الشعبي قال  " :ال يأب الشھداء إذا
ما دعوا "  -قال  :إن شاء شھد  ،وإن شاء لم يشھد  ،فإذا لم يوجد غيره شھد.
***
وقال آخرون  :معنى ذلك  " :وال يأب الشھداء إذا ما دعوا "  -للشھادة على من أراد الدّاعي إشھادَ ه عليه  ،والقيا َم بما عنده
من الشھادة  -من اإلجابة.
ذكر من قال ذلك :
 - 6371حدثنا ابن بشار قال  ،حدثنا عبد الرحمن قال  ،حدثنا أبو عامر  ،عن الحسن  " :وال يأب الشھدا ُء إذا ما دعوا " ،
قال  :قال الحسن  :اإلقامة والشھادة(1) .
 - 6372حدثنا الحسن بن يحيى قال  ،أخبرنا عبد الرزاق قال  ،أخبرنا معمر في قوله  " :وال يأب الشھداء إذا ما دعوا " ،
قال  :كان الحسن يقول َ :ج َم ْ
َ
دعيت إلى شھادة.
عت أمرين  :ال تأب إذا كانت عندك شھادة أن تشھد  ،وال تأب إذا
__________
) (1األثر  " - 6371أبو عامر " ھو  " :صالح بن رستم المزني "  ،روى عن عبد ﷲ بن أبي مليكة  ،وأبي قالبة  ،وحميد بن ھالل  ،والحسن
البصري  ،وعكرمة وغيرھم  .روى عنه ابنه عامر  ،وإسرائيل  ،وھشيم  ،ومعتمر  ،وأبو داود الطيالسي  .قال ابن معين  " :ضعيف "  .وقال أحمد :
" صالح الحديث "  .وقال ابن أبي حاتم عن أبيه  " :شيخ  ،يكتب حديثه "  .وقال أبو داود  " :ثقة "  .وسيأتي في األسانيد رقم ، 6384 ، 6383 :
. 6387

 - 6373حدثني المثنى قال  ،حدثنا أبو صالح قال  ،حدثني معاوية  ،عن علي  ،عن ابن عباس قوله  " :وال يأب الشھداء إذا
ما دعوا "  ،يعني  :من احتيج إليه من المسلمين شھد على شھادة إن كانت عنده  ،وال يح ّل له أن يأبى إذا ما دُعي.
 - 6374حدثني المثنى قال  ،حدثنا عمرو بن عون قال  ،أخبرنا ھشيم  ،عن يونس  ،عن الحسن  " :وال يأب الشھداء إذا ما
دعوا "  ،قال  :إلقامتھا  ،وال يبدأ بھا  ،إذا دعاه ليشھده  ،وإذا دعاه ليقيمھا.
***
وقال آخرون  :بل معنى ذلك  " :وال يأب الشھداء إذا ما دعوا "  -للقيام بالشھادة التي عندھم للداعي  -من إجابته إلى القيام
بھا.
ذكر من قال ذلك :
 - 6375حدثنا ابن بشار قال  ،حدثنا عبد الرحمن قال  ،حدثنا سفيان  ،عن ابن أبي نجيح  ،عن مجاھد  " :وال يأب الشھداء
إذا ما دعوا "  ،قال  :إذا شھد.
 - 6376حدثني محمد بن عمرو قال  ،حدثنا أبو عاصم  ،عن عيسى  ،عن ابن أبي نجيح  ،عن مجاھد  " :وال يأب الشھداء
إذا ما دعوا "  ،قال  :إذا كانوا قد شھدوا قبل ذلك.
 - 6377حدثنا ابن وكيع قال  ،حدثنا أبي  ،عن سفيان  ،عن ابن أبي نجيح  ،عن مجاھد  " :وال يأب الشھداء إذا ما دعوا " ،
يقول  :إذا كانوا قد أ ْش ِھدوا.
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 - 6378حدثني يعقوب بن إبراھيم قال  ،حدثنا ابن علية  ،عن ابن أبي نجيح  ،عن مجاھد في قوله  " :وال يأب الشھداء إذا
ما دعوا "  ،قال  :إذا كانت عندك شھادة فدُعيت.
 - 6379حدثني يعقوب قال  ،حدثنا ابن علية قال  ،حدثنا ليث  ،عن مجاھد في قوله  " :وال يأب الشھداء إذا ما دعوا " ،
قال :إذا كانت شھادة فأقمھا  ،فإذا دُعيت لتشھد  ،فإن شئتَ ْ
فاذھب  ،وإن شئت فال تذھب.
 - 6380حدثنا سوّ ار بن عبد ﷲ قال  ،حدثنا عبد الملك بن الصّباح  ،عن عمران بن حُ دَ ير  ،قال  :قلت ألبي مجلز  :ناس
يدعونني ألشھد بينھم  ،وأنا أكره أن أشھد بينھم ؟ قال  :دع ما تكره  ،فإذا شھدتَ فأجب إذا دُعيت.
 - 6381حدثنا ابن وكيع قال  ،حدثنا أبي  ،عن سفيان  ،عن جابر  ،عن عامر قال  :الشاھد بالخيار ما لم َي ْشھد.
 - 6382حدثني المثنى قال  ،حدثنا عمرو قال  ،حدثنا ھشيم  ،عن يونس  ،عن عكرمة في قوله  " :وال يأب الشھداء إذا ما
دعوا "  .قال  :إلقامة الشھادة.
 - 6383حدثني المثنى قال  ،حدثنا عمرو بن عون قال  ،أخبرنا ھشيم  ،عن أبي عامر  ،عن عطاء قال  :في إقامة الشھادة.
 - 6384حدثني يعقوب قال  ،حدثنا ھشيم قال  ،حدثنا أبو عامر المزني قال  ،سمعت عطاء يقول  :ذلك في إقامة الشھادة
يعني قوله  " :وال يأب الشھداء إذا ما ُدعوا " (1) .
 - 6385حدثني يعقوب قال  ،حدثنا ھشيم قال  ،أخبرنا أبو حُرّ ة  ،أخبرنا عن الحسن أنه سأله سائل قال  :أ ُ ْد َعى إلى الشھادة
وأنا أكره أن أشھد عليھا .قال  :فال تجبْ إن شئت(2) .
 - 6386حدثنا يعقوب قال  ،حدثنا ھشيم  ،عن مغيرة قال  :سألت إبراھيم قلت  :أدعى إلى الشھادة وأنا أخاف أن أنسى ؟
َ
شئت.
قال :فال تشھد إن
__________
) (1األثران  - 6384 ، 6383 :أبو " عامر " مضت ترجمته برقم . 6372 :
) (2األثر  " - 6385 :أبو حرة " البصري  ،ھو  " :واصل بن عبد الرحمن "  .روى عن عكرمة بن عبد ﷲ المزني  ،والحسن  ،وابن سيرين ،
ومحمد بن واسع وغيرھم  .روى عنه حماد بن سلمة  ،وھشيم  ،والقطان  ،وابن مھدي  ،ووكيع  ،وغيرھم  .قال البخاري  " :يتكلمون في روايته عن
الحسن "  .قال عبد ﷲ بن أحمد  :سألت يحيى بن معين عن أبي حرة فقال  " :صالح  ،وحديثه عن الحسن ضعيف  ،يقولون  :لم يسمعھا من الحسن " .
مترجم في التھذيب  .وكان في المطبوعة  :أبو مرة  ،وھو خطأ .

 - 6387حدثنا ابن بشار قال  ،حدثنا عبد الرحمن قال  ،حدثنا أبو عامر  ،عن عطاء قال  :لإلقامة(1) .
 - 6388حدثنا ابن وكيع قال  ،حدثنا أبي  ،عن شريك  ،عن سالم األفطس  ،عن سعيد بن جبير  " :وال يأب الشھداء إذا ما
ُدعوا "  ،قال  :إذا كانوا قد شھدوا.
 - 6389حدثني المثنى قال  ،حدثنا سويد بن نصر قال  ،أخبرنا ابن المبارك  ،عن شريك  ،عن سالم  ،عن سعيد  " :وال يأب
الشھداء إذا ما دعوا "  ،قال  :ھو الذي عنده الشھادة.
يأب الشھداء إذا ما دعوا "  ،يقول :
 - 6390حدثني موسى قال  ،حدثنا عمرو قال  ،حدثنا أسباط  ،عن السدي قوله  " :وال َ
ال يأب الشاھد أن يتقدّم فيشھد  ،إذا كان فار ًغا.
يأب الشھداء إذا ما
 - 6391حدثنا القاسم قال  ،حدثنا الحسين قال  ،حدثني حجاج  ،عن ابن جريج قال  :قلت لعطاء  " :وال َ
دعوا "  ،قال  :ھم الذين قد شھدوا .قال  :وال يضرّ إنسا ًنا أن يأبى أن يشھد إن شاء .قلت لعطاء  :ما شأنه ؟ إذا ُدعي أن يكتب
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وجب عليه أن ال يأبى  ،وإذا دعي أن يشھد لم يجب عليه أن يشھد إن شاء! قال  :كذلك يجب على الكاتب أن يك ُتب  ،وال يجب
َ
على الشاھد أن يشھد إن شاء  ،الشھداء كثي ٌر.
 - 6392حدثني يونس قال  ،أخبرنا ابن وھب قال  ،قال ابن زيد في قوله  " :وال يأب الشھداء إذا ما دعوا "  ،قال  :إذا شھد
فال يأب إذا دُعي أن يأتي يؤدي شھاد ًة ويُقيمھا.
 - 6393حدثنا بشر قال  ،حدثنا يزيد قال  ،حدثنا سعيد  ،عن قتادة :
__________
) (1األثر  " - 6387 :أبو عامر "  ،انظر ما سلف رقم . 6372 :

" وال يأب الشھداء "  ،قال  :كان الحسن يتأوّ لھا  :إذا كانت عنده شھادة فدعي ليقيمھا.
 - 6394حدثني يحيى بن أبي طالب قال  ،أخبرنا يزيد قال  ،أخبرنا جويبر  ،عن الضحاك في قوله  " :وال يأب الشھداء إذا
أشھد لرجل فشھد  ،والكاتبُ الذي يكتب الكتاب  -دعوا إلى َمقطع الحق ،
ما دعوا "  ،قال  :إذا كتب الرجل شھادته  ،أو ِ
أشھدوا عليه(1) .
فعليھم أن يجيبوا وأن يشھدوا بما ِ
***
وقال آخرون  :ھو أمر من ﷲ عز وجل الرج َل والمرأ َة باإلجابة إذا دعي ليشھد على ما لم يشھد عليه من الحقوق  ،ابتدا ًء  ،ال
إلقامة الشھادة  (2) ،ولكنه أمر َن ْدب ال فرْ ض.
ذكر من قال ذلك :
 - 6395حدثني أبو العالية العبدي إسماعيل بن الھيثم قال  ،حدثنا أبو قتيبة  ،عن فضيل بن مرزوق  ،عن عطية العوفي في
قوله  " :وال يأب الشھداء إذا ما دعوا "  ،قال  :أمرت أن تشھد  ،فإن شئت فاشھد  ،وإن شئت فال تشھد(3) .
صريّ  ،عن عطاء  ،بمثله.
الع َ
 - 6396حدثني أبو العالية قال  ،حدثنا أبو قتيبة  ،عن محمد بن ثابت َ
***
قال أبو جعفر  :وأولى ھذه األقوال بالصواب قول من قال ] " :معنى[
__________
) (1قوله  " :مقطع الحق "  :ھو موضع الفصل في الحكم بين الحق والباطل  .من " القطع "  ،وھو الفصل بين األجزاء .
) (2في المطبوعة  " :ال إقامة الشھادة "  ،وفي المخطوطة كتب " ال إقامة " ثم ضرب على األلف ووضع تحت األلف من " ال " ھمزة  ،وظاھر أن
الذي أثبته ھو الصواب .
) (3الخبر  - 6395 :إسماعيل بن الھيثم  ،أبو العالية العبدي  ،شيخ الطبري  :لم نجد له ترجمة وال ذكرً ا في شيء من المراجع  ،إال رواية الطبري
ھذا الخبر والذي بعده  ،وروايته عنه في التاريخ  206 : 1مرة واحدة  ،عن أبي قتيبة أيضًا .
وأبو قتيبة  :ھو سلم بن قتيبة  ،مضت ترجمته في . 1924 :

ُ
يأخذ من الذي عليه ما
ذلك  (1) :وال يأب الشھداء من اإلجابة  ،إذا دعوا إلقامة الشھادة وأدائھا عند ذي سلطان أو حاكم
عليه ،للذي ھو له " .

50

وإنما قلنا ھذا القول بالصواب أولى في ذلك من سائر األقوال غيره  ،ألن ﷲ عز وجل قال  " :وال يأب الشھداء إذا ما ُدعوا"،
فإنما أمرھم باإلجابة للدعاء للشھادة وقد ألزمھم اسم " الشھداء "  .وغير جائز أن يلزمھم اسم " الشھداء " إال وقد اس ُتشھدوا
قبل ذلك فشھدوا على ما ألزمتھم شھادتھم عليه اسم " الشھداء "  (2) .فأما قبل أن يُستشھدوا على شيء  ،فغير جائز أن يقال
لھم " شھداء "  .ألن ذلك االسم لو كان يلزمھم ولمَّا يستشھدوا على شيء يستوجبون بشھادتھم عليه ھذا االسم  ،لم يكن على
األرض أحد له عقل صحيح إال وھو مستحق أن يقال له " شاھد "  ،بمعنى أنه سيشھد  ،أو أنه يصلح ألن يشھدْ .
وإذ كان خطأ
أن يسمى بذلك االسم إال من عنده شھادة لغيره  (3) ،أو من قد قام شھادته فلزمه لذلك ھذا االسم ) (4كان معلومًا أن المعنيَّ
يأب الشھدا ُء إذا ما دعوا "  ،من وصفنا صفته ممن قد اس ُترْ عى شھاد ًة  ،أو َشھد  ،فدعى إلى القيام بھا .ألن الذي
بقوله  " :وال َ
لم يُست ْشھد ولم يُسترْ َع شھاد ًة قبل اإلشھاد  ،غيرُ مستحق اسم " شھيد " وال " شاھد "  ،لما قد وصفنا قبل.
ً
ً
واضحة على أن المسمَّى بالنھي عن ترك اإلجابة للشھادة ،
داللة
مع أن في دخول " األلف والالم " في " الشھداء " ،
أشخاصٌ معلومون قد عرفوا بالشھادة ،
__________
) (1ما بين القوسين زيادة ال بد منھا .
) (2في المطبوعة  " :على ما ألزمھم شھادتھم عليه "  ،وفي المخطوطة  " :لزمھم شھادتھم "  ،والصواب في قراءة ذلك ما أثبت .
) (3في المطبوعة  " :وإن كان خطأ  " . . .والصواب من المخطوطة  .وفي المخطوطة  " :شھادة لغيرھم "  ،والصواب ما في المطبوعة .
) (4في المطبوعة  " :من قد قام بشھادته "  ،وفي المخطوطة  " :من قد قام شھادته "  ،وصواب القراءة ما أثبت .

وأنھم الذين أمر ﷲ عز وجل أھ َل الحقوق باستشھادھم بقوله  " :واستشھدوا شھيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل
ترضون من الشھداء " ْ .
كان معلومًا أنھم إنما أمروا بإجابة داعيھم إلقامة شھادتھم بعد ما
وامرأتان ممن
وإذ كان ذلك كذلك َ ،
َ
يأب شاھد إذا ما
أعرض من الناس فدُعي إلى الشھادة يشھد عليھا  ،لقيل  (1) :وال َ
اس ُت ْشھدوا فشھدوا .ولو كان ذلك أمرً ا لمن َ
دعى.
غير أنّ األمر وإن كان كذلك  ،فإنّ الذي نقول به في الذي يُدعى لشھادة ليشھد عليھا إذا كان بموضع ليس به سواه ممن يصل ُح
َ
الفرض عليه إجاب ُة داعيه إليھا  ،كما َفرضٌ على الكاتب إذا استكتب بموضع ال كاتب به سواه  ،ففرضٌ عليه أن
للشھادة  ،فإنّ
َ
يكتب  ،كما فرضٌ على من كان بموضع ال أحد به سواه يعرف اإليمان وشرائع اإلسالم  ،فحضره جاھ ٌل باإليمان وبفرائض
ﷲ  ،فسأله تعليمه وبيان ذلك له  ،أنْ يعلمه ويبيِّنه له (2) .ولم نوجب ما أوجبنا على الرجل من اإلجابة للشھادة إذا دعي ابتدا ًء
ليشھد على ما أ ْش ِھد عليه بھذه اآلية  ،ولكن بأدلة سواھا  ،وھي ما ذكرنا .وإنَّ فرْ ً
ضا على الرجل إحيا ُء ما َقدَ ر على إحيائه من
ِ
حق أخيه المسلم(3) .
***
" والشھداء " جمع " شھيد " (4) .
***
__________
) (1في المخطوطة  " :إلى الشھادة فشھد "  ،والصواب ما في المطبوعة .
) (2سياق ھذه الجملة  :كما فرض على من كان بموضع  . . .أن يعلمه . " . .
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) (3في المطبوعة  " :وقد فرضنا على الرجل  ، " . . .وھو خطأ فاسد  ،وتحريف لما في المخطوطة من الصواب المحض .
) (4انظر ما سلف في بيان " الشھداء "  /377 /1ثم  /145 ، 97 : 3وما سلف قريبًا ص . 60 :

يرا إِ َلى أَ َجلِ ِه {
ِيرا أَ ْو َك ِب ً
صغ ً
القول في تأويل قوله تعالى َ } :وال َت ْسأ َ ُموا أَنْ َت ْك ُت ُبوهُ َ
صغير الحق  ،يعني  :قليله،
قال أبو جعفر  :يعني بذلك جل ثناؤه  :وال تسأموا  ،أيھا الذين ُتداينون الناس إلى أجل  ،أن تكتبوا
َ
أو كبيره يعني  :أو كثيره إلى أجله إلى أجل الحق  ،فإنّ الكتاب أحصى لألجل والمال.
 - 6397حدثني المثنى قال حدثنا سويد قال  ،أخبرنا ابن المبارك  ،عن شريك  ،عن ليث  ،عن مجاھد  " :وال تسأموا أن
تكتبوه صغيرً ا أو كبيرً ا إلى أجله "  ،قال  :ھو الدّين.
***
وس ً
ُ
أمة "  ،ومنه قول لبيد :
ومعنى قوله  " :وال تسأموا "  :ال تملوا .يقال منه " :
سئمت فأنا أسأم َسآمة َ
لح َيا ِة َو ُ
ال َ
َو َل َق ْد َس ِئم ُ
ْف َلبي ُد ؟ )(1
اس َ :كي َ
ْت م َِن ا َ
طولِ َھاَ ...وس َُؤ ِ
ھذا ال َّن ِ
ومنه قول زھير :
َسئِمْ ُ
ِين َعامًا  ،ال أَ َبا َل َك َ ،يسْ أ َ ِم )(2
الح َيا ِة َ ،و َمنْ َيعِشْ َ ...ث َمان َ
ِيف َ
ت َت َكال َ
يعني مللت.
***
وقال بعض نحويي البصريين  :تأويل قوله  " :إلى أجله "  ،إلى أجل الشاھد .ومعناه إلى األجل الذي تجوز شھادته فيه .وقد
بينا القول فيه(3) .
***
__________
) (1ديوانه  ،القصيدة رقم  ، 7 :يذكر فيھا طول عمره  ،ومآثره في ماضيه .
) (2ديوانه  . 9 :تكاليف الحياة  :مشقاتھا ومتاعبھا  .وھذا البيت ھو مطلع أبياته الحكيمة التي ختم بھا معلقته .
) (3انظر ما قاله في " األجل " فيما سلف قريبًا ص . 43 :

ﷲ{
س ُط عِ ْندَ َّ ِ
القول في تأويل قوله تعالى َ } :ذلِ ُك ْم أَ ْق َ
قال أبو جعفر  :يعني جل ثناؤه بقوله  " :ذلكم "  ،اكتتاب كتاب الدين إلى أجله.
***
ويعني بقوله  " :أقسط "  ،أعدل عند ﷲ.
ً
إقساطا  ،وھو مُقسط "  ،إذا عدل في حكمه وأصاب الحق فيه .فإذا جار قيل َ " :ق َسط فھو
يقال منه  " :أقسط الحاكم فھو يُقسط
َي ْقسِ ط قُ ً
سوطا "  .ومنه قول ﷲ عز وجل َ ) :وأَمَّا ْال َقاسِ ُ
ون َف َكا ُنوا ل َِج َھ َّن َم َح َطبًا ( ]سورة الجن  ، [15 :يعني الجائرون.
ط َ
***
وبمثل ما قلنا في ذلك قال جماعة أھل التأويل.
ذكر من قال ذلك :
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 - 6398حدثني موسى قال  ،حدثنا عمرو قال  ،حدثنا أسباط  ،عن السدي قوله  " :ذلكم أقسط عند ﷲ "  ،يقول  :أعدل عند
ﷲ.
***
القول في تأويل قوله تعالى َ } :وأَ ْق َو ُم لِل َّ
ش َھادَ ِة {
قال أبو جعفر  :يعني بذلك جل ثناؤه  :وأصوب للشھادة.
***
ُ
أقمت من َع َوجه "  (1) ،إذا سويته فاستوى.
وأصله من قول القائل " :
***
وإنما كان الكتاب أعدل عند ﷲ  ،وأصوب لشھادة الشھود على ما فيه ،
__________
) (1في المخطوطة والمطبوعة  " :أقمته من عوجه "  ،والصواب ما أثبت .

ألنه يحوي األلفاظ التي أقرّ بھا البائع والمشتري وربّ الدَّين والمستدين على نفسه  ،فال َيقع بين الشھود اختالف في ألفاظھم
بشھادتھم  ،الجتماع شھادتھم على ما حواه الكتاب  ،وإذا اجتمعت شھادتھم على ذلك  ،كان فص ُل الحكم بينھم أب َين لمن اح ُتكم
ُ
أقسط
ك أنه عند ﷲ
إليه من الحكام  ،مع غير ذلك من األسباب .وھو أعدل عند ﷲ  ،ألنه قد أمر به .واتبا ُع أمر ﷲ ال َش ّ
وأعد ُل من تركه واالنحراف عنه.
***
القول في تأويل قوله تعالى َ } :وأَدْ َنى أَال َت ْر َتا ُبوا {
قال أبو جعفر  :يعني جل ثناؤه بقوله  " :وأدنى "  ،وأقرب  ،من " الدنو "  ،وھو القرب.
***
ويعني بقوله  " :أن ال ترتابوا "  ،أن ال َتشكوا في الشھادة  (1) ،كما - :
 - 6399حدثنا موسى قال  ،حدثنا عمرو قال  ،حدثنا أسباط  ،عن السدي " ذلك أدنى أن ال ترتابوا "  ،يقول  :أن ال تشكوا
في الشھادة.
***
وھو " تفتعل " من " الرِّ يبة " (2) .
***
ّ
ومعنى الكالم  :وال تملُّوا أيھا القوم أن تكتبوا
الحق الذي لكم ِق َبل من داينتموه من الناس إلى أجل  ،صغيرً ا كان ذلك الحق قليال
أو كثيرً ا  ،فإن كتابكم ذلك أعدل عند ﷲ  ،وأصوبُ لشھادة شھودكم عليه  ،وأقربُ لكم أن ال تشكوا فيما شھد به شھودكم
عليكم من الحق واألجل إذا كان مكتوبًا.
***
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__________
) (1في المطبوعة والمخطوطة  " :من أن ال تشكوا "  ،والصواب حذف " من "  ،أو جعلھا " أي أن ال تشكوا " .
) (2في المخطوطة  " :وھو تفعيل "  ،وھو خطأ محض وتحريف .

ح أَال َت ْك ُت ُبوھَا {
س َع َل ْي ُك ْم ُج َنا ٌ
ار ًة َحاضِ َر ًة ُتدِي ُرو َن َھا َب ْي َن ُك ْم َف َل ْي َ
القول في تأويل قوله تعالى  } :إِال أَنْ َت ُكونَ ت َِج َ
قال أبو جعفر  :ثم استثنى جل ذكره مما نھاھم عنه أن يسأموه من اكتتاب كتب حقوقھم على غرمائھم بالحقوق التي لھم عليھم
حق عن مُبايعة بالنقود الحاضرة ي ًدا بيد َّ ،
ما وجب لھم ِق َبلھم من ّ
فرخص لھم في ترك اكتتاب ال ُكتب بذلك .ألن كل واحد منھم،
أعني من الباعة والمشترين  ،يقبض إذا كان الواجب بينھم فيما يتبايعونه ً
نقدا ما وجب له ِق َبل مبايعيه قبْل المفارقة  (1) ،فال
الواجب لھم عليھم.
حاجة لھم في ذلك إلى اكتتاب أحد الفريقين على الفريق اآلخر كتابًا بما وجب لھم قبلھم  ،وقد تقابضوا
َ
فلذلك قال تعالى ذكره  " :إال أن تكون تجارة حاضرة تديرونھا بينكم "  ،ال أجل فيھا وال تأخير وال َن َساء " فليس عليكم جُ ناح
أن ال تكتبوھا "  ،يقول  :فال حرج عليكم أن ال تكتبوھا  -يعني التجارة الحاضر َة.
***
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال جماعة من أھل التأويل.
ذكر من قال ذلك :
 - 6400حدثني موسى قال  ،حدثنا عمرو قال  ،حدثنا أسباط  ،عن السدي قوله  " :إال أن تكون تجارة حاضرة تديرونھا
ُ
فتأخذ وتعطى  ،فليس على ھؤالء جناح أن ال يكتبوھا.
بينكم "  ،يقول  :معكم بالبلد َت َر ْونھا ،
***
__________
) (1في المطبوعة  " :إذا كان التواجب بينھم فيما يتابعونه بعد ما وجب له قبل مبايعيه  " . .وھو كالم ال معنى له  .وفي المخطوطة  " :إذا كان
التواجب بينھم فيما يتبايعون نق ًدا ما وجب له قبل مبايعيه "  ،وقوله "  ++ما وجب " غير منقوطة  .فرأيت صواب قراءة " التواجب "  " ،الواجب "
وصواب األخرى " نقدا " فاستقام الكالم  .وسياق العبارة  " :ألن كل واحد منھم  . .يقبض  . . .ما وجب له قبل مبايعيه قبل المفارقة " وقوله  " :إذا
كان الواجب بينھم فيما يتبايعونه نق ًدا "  ،جملة فاصلة .

 - 6401حدثني المثنى قال  ،حدثنا إسحاق قال  ،حدثنا أبو زھير  ،عن جويبر  ،عن الضحاك " .وال تسأموا أن تكتبوه
صغيرً ا أو كبيرً ا إلى أجله "  ،إلى قوله  " :فليس عليكم جناح أن ال تكتبوھا "  ،قال  :أمر ﷲ أن ال تسأموا أن تكتبوه صغيرً ا
أو كبيرً ا إلى أجله  ،وأمر ما كان ي ًدا بيد أن يُشھد عليه  ،صغيرً ا كان أو كبيرً ا  ،ورخصّ لھم أن ال يكتبوه.
القرأة في قراءة ذلك.
واختلفت َ
ارةٌ َحاضِ َرةٌ ( بالرفع.
ون ت َِج َ
فقرأته عامة قرأة الحجاز والعراق وعامة القرأة  ) :إِال أَنْ َت ُك َ
وانفرد بعض قرأة الكوفيين فقرأ به بالنصب (1) .وذلك وإن كان جا ً
ئزا في العربية  ،إذ كانت العربُ تنصبُ النكرات
والمنعوتات مع " كان "  ،وتضمر معھا في " كان " مجھوال فتقول  " :إن كان طعامًا طيبًا فأتنا به "  ،وترفعھا فتقول  " :إن
خبرھا بمثل إعرابھا فإن الذي أختار من القراءة  ،ثم ال أستجيز القراء َة بغيره  ،الرف ُع
كان طعا ٌم طيبٌ فأتنا به "  ،فتتبع النكر َة َ
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في " التجارة الحاضرة "  ،إلجماع القرأة على ذلك  ،وشذوذ من قرأ ذلك نصبًا عنھم  ،وال يُعترض بالشاذ على الحجة .ومما
جاء نصبًا قو ُل الشاعر (2) :
كان َطعْ ًنا َب ْي َن ُھ ْم وعِ َنا َقا )(3
ان عِ َفا َقاَ ...إذا َ
أَ َعي َ
ْني َھال َت ْب ِك َي ِ
__________
) (1في المطبوعة  " :فقرأه "  ،وأثبت ما في المخطوطة  ،وھو صواب .
) (2لم أعرف قائله  ،ولكن أخشى أن يكون ھو متمم بن نويرة  ،كما سترى في التعليق التالي .
) (3معاني القرآن للفراء  . 186 : 1أرجح أن " عفا ًقا " ھذا  ،ھو " عفاق بن أبي مليل اليربوعي "  ،الذي قتل يوم العظالى )انظر ھذا ، 337 : 1
تعليق  (2 :فرثاه متمم بن نويرة اليربوعي  ،ورثى أخاه بجيرً ا  ،وقد سلف شعر متمم في رثائھما ) . (337 : 1ومن أجل ذلك قلت إن الشعر خليق أن
يكون لمتمم  .أما ما زعمه زاعمون من أنه في " عفاق " الذي أكلته باھلة  .والذي يقول فيه القائل  :إنَّ عِ َفا ًقا أَك َل ْت ُه با َ ِھ َلهْ  ...تم َّش ُ
شوا عِ َظا َم ُه وكا ِھ َل ْه
فذاك " عفاق " آخر  ،ھو " عفاق بن مرى بن سلمة بن قشير " )القاموس  -التاج عفق( .

وقول اآلخر (1) :
ِب أَ ْش َن َعا! ! )(2
ان َي ْومًا َذا َك َواك َ
َو ِ ِ َقومِي  :أَيُّ َق ْو ٍم لِحُرَّ ٍةَ ...إذا َك َ
وإنما تفعل العرب ذلك في النكرات  ،لما وصفنا من إتباع أخبار النكرات أسما َءھا .و " كان " من حكمھا أن يكون معھا
خبرھا  ،وإذا نصبوھما  ،تذكروا صحبة " كان " لمنصوب
مرفوع ومنصوب  ،فإذا رفعوھما جميعھما  ،تذكروا إتباع النكرة َ
ومرفوع (3) .ووجدوا النكرة يتبعھا خبرُ ھا  ،وأضمروا في " كان " مجھوال الحتمالھا الضمير.
***
وقد ظن بعض الناس أن من قرأ ذلك  " :إال أن َتكون تجار ًة حاضر ًة "  ،إنما قرأه على معنى  :إال أن يكون تجارة حاضرة ،
موضع صواب قراءته من جھة اإلعراب  ،وألزمه غير ما
فزعم أنه كان يلزم قارئ ذلك أنْ يقرأ " يكون " بالياء  ،وأغفل
َ
ً
مؤنثا بنعتھا أو خبرھا  ،أ َّنثوا " كان " مرة  ،وذكروھا أخرى  ،فقالوا " :
العرب إذا جعلوا مع " كان " نكرة
يلزمه .وذلك أن
َ
ً
إن كانت جارية صغيرة فاشترُوھا  ،وإن كان
جارية صغير ًة فاشتروھا "  ،تذكر " كان "  -وإن نصبت النكرة المنعوتة أو
َرفعت  -أحيا ًنا  ،وتؤنث أحيا ًنا.
***
__________
) (1ھو عمرو بن شأس  ،على الشك في ذلك كما سترى في التعليق التالي .
) (2معاني القرآن للفراء  ، 186 : 1سيبويه  ، 22 : 1وصدره في سيبويه منسوبًا لعمرو بن شأس  " :بَني أَسَ ٍد َھ ْل َتعْ َلمُونَ َبالَءَنا "
وأنا أخشى أن يكون الشعر لغير عمرو بن شأس  ،ولكني لم أجده  ،وإن كنت أذكر أني قرأته في أبيات غير شعر عمرو  .وقوله  " :ذا كواكب "  ،أي
شديد عصيب  ،قد ظھرت النجوم فيه نھارً ا  ،كأنه أظلم فبدت كواكبه  ،ألن شمسه كسفت بارتفاع الغبار في الحرب  ،وإذا كسفت الشمس  ،ظھرت
الكواكب  .ويقال  " :أمر أشنع وشنيع "  ،أي فظيع قبيح  .وكان في المطبوعة  " :بحرة "  ،وھو خطأ  ،صوابه من المخطوطة  ،ومعاني القرآن
للفراء .يعني أن أمھم حرة  ،فولدتھم أحرارً ا .
) (3في المطبوعة والمخطوطة  " :منصوب ومرفوع " والصواب ما أثبت  .وانظر ما قاله الفراء في معاني القرآن . 187 - 185 : 1
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وقد زعم بعض نحويي البصرة أن قوله  " :إال أن تكون تجارةٌ حاضرةٌ " مرفوعة فيه " التجارة الحاضرة "  ،ألن " تكون " ،
تقع أو تحدث .فألزم نفسه ما لم يكن لھا الزمًا  ،ألنه إنما
بمعنى التمام  ،وال حاجة بھا إلى الخبر  ،بمعنى  :إال أن ُتوجد أو َ
ألزم نفسه ذلك ْ ،إذ لم يكن يجدك لـ " كان " منصوبًا  (1) ،ووجد " التجارة الحاضرة " مرفوعة  ،وأغفل َجواز قوله " :
تديرونھا بينكم " أن يكون خبرً ا لـ " كان "  ،فيستغني بذلك عن إلزام نفسه ما ألزم.
***
غير أن الذي قلنا بكالم العرب أشبه  ،وفي المعنى أص ّح :
والذي قال من حكينا قوله من البصريين غي ُر خطأ في العربية َ ،
وھو أن يكون في قوله  " :تديرونھا بينكم " وجھان  :أحدھما أنه في موضع نصب  ،على أنه حل محل خبر " كان "  ،و "
خبر النكرة يتبعھا .فيكون
التجارة الحاضرة " اسمھا .واآلخر  :أنه في موضع رفع على إتباع " التجارة الحاضرة "  ،ألن َ
تأويله  :إال أن تكون تجارةٌ حاضرةٌ دائر ًة بينكم.
***
القول في تأويل قوله تعالى َ } :وأَ ْ
ش ِھدُوا إِ َذا َت َبا َي ْع ُت ْم {
قال أبو جعفر  :يعني بذلك جل ثناؤه  :وأشھدوا على صغير ما تبايعتم وكبيره من حقوقكم  ،عاجل ذلك وآجله  ،ونقده و َن َسائه ،
فإنّ إرخاصي لكم في ترك اكتتاب الكتب بينكم فيما كان من حقوق تجري بينكم لبعضكم من قبل بعض عن تجارة حاضرة
ً
ونقدا  ،ليس بإرخاص مني لكم في ترك اإلشھاد منكم على َمنْ بعتموه شي ًئا أو ابتعتم منه .ألن في ترككم
دائرة بينكم ي ًدا بي ٍد
خوف المضرّ ة على كل من الفريقين.
اإلشھاد على ذلك
َ
__________
) (1في المطبوعة والمخطوطة  " :إذا لم يكن يجد "  ،والسياق يقتضي  " :إذ " .

أما على المشتري  ،فأنْ يجحد البائ ُع البيع  (1) ،وله بيِّنة على ملكه ما قد باع  ،وال بيِّنة للمشتري منه على الشراء منه ،
ُقضى له به  ،فيذھب ما ُل المشتري باطل وأما على البائع  ،فأنْ يجحد المشتري
فيكون القو ُل حينئذ قو َل البائع مع يمينه وي َ
الشرا َء  ،وقد زال ملك البائع عما باع  ،ووجب له قِبل المبتاع ثمن ما باع  ،فيحلفُ على ذلك  ،فيبطل ّ
حق البائع ِق َب َل المشتري
من ثمن ما باعه .فأمر ﷲ عز وجل الفريقين باإلشھاد  ،لئال يضيع حق أحد الفريقين قبل الفريق اآلخر.
***
ثم اختلفوا في معنى قوله  " :وأشھدوا إذا تبايعتم "  ،أھو أم ٌر من ﷲ واجبٌ باإلشھاد عند المبايعة  ،أم ھو ندب ؟
فقال بعضھم  " :ھو َن ْدبٌ  ،إن شاء أشھد  ،وإن شاء لم يُشھد " .
ذكر من قال ذلك :
 - 6402حدثنا ابن وكيع قال  ،حدثنا أبي  ،عن الربيع  ،عن الحسن وشقيق  ،عن رجل  ،عن الشعبي في قوله  " :وأشھدوا
إذا تبايعتم "  ،قال  :إن شاء أشھد  ،وإن شاء لم يشھد  ،ألم تسمع إلى قوله  " :فإن أمن بعضكم بعضًا فليؤ ّد الذي اؤتمن
أمانته"؟
 - 6403حدثني المثنى قال  ،حدثنا الحجاج بن المنھال قال  ،حدثنا الربيع ابن صبيح قال  :قلت للحسن  :أرأيتَ قول ﷲ عز
وجل  " :وأشھدوا إذا تبايعتم " ؟ قال  :إن أشھدت عليه فھو ثقة للذي لك  ،وإن لم ُتشھد عليه فال بأس.
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 - 6404حدثني المثنى قال  ،حدثنا سويد قال  ،أخبرنا ابن المبارك  ،عن الربيع بن صبيح قال  :قلت للحسن  :يا أبا سعيد ،
قول ﷲ عز وجل  " :وأشھدوا إذا تبايعتم "  ،أبيع الرجل وأنا أعلم أنه ال ينقدني شھرين وال ثالثة (2) ،
__________
) (1في المطبوعة  . . " :البائع المبيع  ، " . .والصواب من المخطوطة .
) (2في المطبوعة  " :ينقد في شھرين "  ، . . .وأثبت ما في المخطوطة .

أترى بأسً ا أن ال أشھد عليه ؟ قال  :إن أشھدت فھو ثقة للذي لك  ،وإن لم تشھد فال بأس(1) .
 - 6405حدثني المثنى قال  ،حدثنا الحجاج قال  ،حدثنا يزيد بن زريع  ،عن داود  ،عن الشعبي  " :وأشھدوا إذا تبايعتم " ،
قال  :إن شاؤوا أشھدوا  ،وإن شاؤوا لم يشھدوا.
***
وقال آخرون  " :اإلشھاد على ذلك واجب " .
ذكر من قال ذلك :
 - 6406حدثني المثنى قال  ،حدثنا إسحاق قال  ،حدثنا أبو زھير  ،عن جويبر  ،عن الضحاك  " :إال أن تكون تجارة حاضرة
تديرونھا بينكم فليس عليكم جناح أن ال تكتبوھا "  ،ولكن أشھدوا عليھا إذا تبايعتم .أمر ﷲ ُ  ،ما كان ًيدا بيد أن يُشھدوا عليه ،
صغيرً ا كان أو كبيرً ا.
 - 6407حدثني يحيى بن أبي طالب قال  ،أخبرنا يزيد قال  ،أخبرنا جويبر  ،عن الضحاك قال  :ما كان من بيع حاضر فإن
شاء أشھد  ،وإن شاء لم يشھد .وما كان من بيع إلى أجل  ،فأمر ﷲ أن يكتب و ُي ْشھد عليه .وذلك في المقام.
***
قال أبو جعفر  :وأولى األقوال في ذلك بالصواب  :أنّ اإلشھاد على كل َمبيع ومُشترً ي ٌّ ،
حق واجبٌ وفرضٌ الزم  ،لما قد بيَّنا:
أمر
من أن ك َّل ٍ
__________

ففرضٌ ،

) (1األثران  " - 6404 ، 6403 :الربيع بن صبيح السعدي "  .روى عن الحسن  ،وحميد الطويل ومجاھد بن جبر  ،وغيرھم  .وروى عنه الثوري،
وابن المبارك  ،وابن مھدي  ،ووكيع وغيرھم  .قال حرملة عن الشافعي  " :كان الربيع بن صبيح غزاء  -وإذا مدح الرجل بغير صناعته  ،فقد وھص ،
أي دق عنقه "  .وقال أحمد  " :رجل صالح ال بأس به "  .وقال ابن معين وابن سعد والنسائي  " :ضعيف الحديث "  .وقال ابن حبان  " :كان من عباد
أھل البصرة وزھادھم  ،وكان يشبه بيته بالليل ببيت النحل من كثرة التھجد  ،إال أن الحديث لم يكن من صناعته  ،فكان يھم فيما يروى كثيرً ا  ،حتى
وقع في حديثه المناكير من حيث ال يشعر  .ال يعجبني االحتجاج به إذا انفرد "  .مترجم في التھذيب .

إال ما قامت حُ جته من الوجه الذي يجب التسليم ل ُه بأنه ندبٌ وإرشاد(1) .
***
وقد دللنا على َوھْ يِ قول من قال  (2) :ذلك منسوخ بقوله  " :فليؤ ِّد الذي اؤتمن أمانته "  ،فيما مضى فأغنى عن إعادته(3) .
***
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ِب َوال َ
ش ِھي ٌد {
ار َكات ٌ
ض َّ
القول في تأويل قوله تعالى َ } :وال ُي َ
قال أبو جعفر  :اختلف أھ ُل التأويل في تأويل ذلك.
الكتاب بين أھل الحقوق والشھيدَ أن يضارّ أھله  (4) ،فيكتب ھذا ما لم يُملله المملي ،
الكاتب
فقال بعضھم  :ذلك نھيٌ من ﷲ
َ
َ
المستشھد(5) .
و َيشھد ھذا بما لم يستشھده
ِ
ذكر من قال ذلك :
 - 6408حدثني الحسن بن يحيى قال  ،أخبرنا عبد الرزاق قال  ،أخبرنا معمر  ،عن ابن طاوس  ،عن أبيه في قوله  " " :وال
يضارّ كاتب وال شھيد "  " ،وال يضار كاتب " فيكتب ما لم يم َّل عليه  " ،وال شھيد " فيشھد بما لم يُستشھد.
 - 6409حدثني يعقوب بن إبراھيم قال  ،حدثنا ابن علية  ،عن يونس  ،قال  :كان الحسن يقول  " :ال يضارّ كاتب " فيزيد
ْ
يشھد إال بحق.
شي ًئا أو يحرّ ف " وال شھيد "  ،قال  :ال يكتم الشھادة  ،وال
__________
) (1انظر ما سلف قريبًا ص . 53 :
) (2في المخطوطة  " :على وھاء قول من قال "  ،وقد سلف ما قلته في قول الفقھاء " الوھاء " بمعنى " الوھى "  ،وھو الضعف الشديد في / 18 : 4
ثم ص  155 :تعليق  /1 :ثم ص  ، 361 :تعليق ، 3فراجعه .
) (3انظر ما سلف قريبًا ص . 55 - 53 :
) (4في المطبوعة  " :نھي من ﷲ لكاتب الكتاب "  ،وأثبت ما في المخطوطة  .وقوله  " :الكاتب الكتاب  . .والشھيد " منصوب بالمصدر " نھى "  ،و
" الكتاب " منصوب باسم الفاعل " الكاتب "
) (5في المخطوطة والمطبوعة  " :بما لم يستشھده الشھيد "  ،وھو محال وخطأ  ،وإنما " الشھيد الشاھد  ،وھو ال يعني إال " المستشھد "  ،فكذلك
أثبتھا.

 - 6410حدثنا بشر قال  ،حدثنا يزيد قال  ،حدثنا سعيد  ،عن قتادة قال  :اتقى ﷲ شاھ ٌد في شھادته  ،ال ينقص منھا ح ًّقا وال
يزيد فيھا باطال .اتقى ﷲ كاتب في كتابه  ،فال َيدَعنَّ منه ح ًّقا وال يزيدنَّ فيه باطال(1) .
 - 6411حدثني المثنى قال  ،حدثنا إسحاق قال  ،حدثنا عبد الرزاق  ،عن معمر  ،عن قتادة  " :وال يضار كاتب وال شھيد " ،
قال  " :ال يضار كاتب " فيكتب ما لم يُملل " وال شھيد "  ،فيشھد بما لم يستشھد.
 - 6411حدثني المثنى قال  ،حدثنا إسحاق قال  ،حدثنا عبد الرزاق  ،عن معمر  ،عن قتادة  " :وال يضار كاتب وال شھيد " ،
قال  " :ال يضار كاتب " فيكتب ما لم يُملل " وال شھيد "  ،فيشھد بما لم يستشھد.
 - 6412حدثني المثنى قال  ،حدثنا سويد قال  ،أخبرنا ابن المبارك  ،عن معمر  ،عن قتادة نحوه.
 - 6413حدثني يونس قال  ،أخبرنا ابن وھب قال  ،قال ابن زيد في قوله  " :وال يضار كاتب وال شھيد "  ،قال  " :ال يضار
كاتب " فيكتب غير الذي أملي عليه .قال  :والكتاب يومئذ قلي ٌل  ،وال يدرون أي شيء يُكتب  ،فيضار
فيكتب غير الذي أملي
َ
عليه  ،فيبطل حقھم .قال  :والشھيد  :يضارّ فيحوِّ ل شھادته  ،فيبطل حقھم.
***
يضاررْ كاتبٌ وال شھيد  ،ثم أدغمت " الراء " في "
قال أبو جعفر  :فأصل الكلمة على تأويل من ذكرنا من ھؤالء  :وال
ِ
الراء"  ،ألنھما من جنس  ،و ُحرِّ كت إلى الفتح وموضعھا جزم  ،ألنّ الفتح أخفّ الحركات(2) .

58

***
وقال آخرون ممن تأول ھذه الكلمة ھذا التأويل  :معنى ذلك  " ، :وال يضارّ كاتب وال شھيد " باالمتناع عمن دعاھما إلى أداء
ما عندھما من العلم أو الشھادة.
__________
) (1األثر  - 6410 :في المطبوعة  " :قال حدثنا يزيد بن قتادة "  ،وفي المخطوطة  " :قال حدثنا يزيد  ،قال حدثنا يزيد  ،عن قتادة "  ،وھو إسناد
دائر في الطبري كما أثبته  ،أقربه رقم  ، 6393 :ھذا وقد سلف ھذا األثر مختصرً ا برقم . 6338 :
) (2انظر ما سلف  ، 53 - 46 : 5وفي " تضار " وقراءاتھا  ،وفي قوله  " :ألن الفتح أخف الحركات "  ، 52 : 5تعليق  ، 1 :ثم ھذا فيما سلف
قريبا ص  65 :س . 2 :

ذكر من قال ذلك :
 - 6414حدثنا الحسن بن يحيى قال  ،أخبرنا عبد الرزاق قال  ،أخبرنا ابن جريج  ،عن عطاء في قوله  " :وال يضار كاتب
وال شھيد "  ،يقول  :أن يؤديا ما ِق َبلھما.
 - 6415حدثنا القاسم قال  ،حدثنا الحسين قال  ،حدثني حجاج  ،عن ابن جريج قال  :قلت لعطاء " .وال يضار كاتب وال
شھيد " ؟ قال  " :ال يضار "  ،أن يؤديا ما عندھما من العلم(1) .
 - 6416حدثني المثنى قال  ،حدثنا إسحاق قال  ،أخبرنا ابن المبارك  ،عن سفيان  ،عن يزيد بن أبي زياد  ،عن مقسم  ،عن
ابن عباس قال  " :ال يضار " كاتب وال شھيد "  ،قال  :أن يدعوھما  ،فيقوالن  :إن لنا حاجة(2) .
 - 6417حدثني المثنى قال  ،حدثنا إسحاق قال  ،حدثنا عبد الرزاق  ،عن ابن جريج  ،عن عطاء ومجاھد  " :وال يضار
كاتب وال شھيد "  ،قاال واجب على الكاتب أن يكتب " وال شھيد "  ،قاال إذا كان قد شھد ْ ،
اقبل ُه(3) .
***
الكاتب والشھيدَ "  .وتأويل الكلمة على مذھبھم  :وال
والمستشھد
وقال آخرون  :بل معنى ذلك  " :وال يضارّ المستكتِب
َ
ِ
اررْ  ،على وجه ما لم يس ّم فاعله.
يض َ
َ
ذكر من قال ذلك :
 - 6418حدثنا الحسن بن يحيى قال  ،أخبرنا عبد الرزاق  ،عن ابن عيينة  ،عن عمرو  ،عن عكرمة قال  ،كان عمر يقرأ :
اررْ كاتبٌ وال شھيد " .
ُض َ
" وال ي َ
__________
) (1في المطبوعة  " :ال يضارا أن يؤديا " وھو خطأ  ،وفاسد المعنى  ،وأثبت ما في المخطوطة .
) (2في المطبوعة  " :فيقوال "  ،والصواب من المخطوطة .
) (3قوله  " :اقبله "  ،ھكذا في المخطوطة والمطبوعة  ،وأنا في شك منھا  ،وضبطتھا على أقرب المعاني إلى الصواب  ،ولكني أخشى أن يكون في
الكلمة تحريف لم أقف على وجھه .

 - 6419حدثت عن الحسين قال  ،سمعت أبا معاذ قال  ،أخبرنا عبيد قال  ،سمعت الضحاك قال  :كان ابن مسعود يقرأ ) :وال
اررْ (.
ُض َ
ي َ
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 - 6420حدثنا القاسم قال  ،حدثنا الحسين قال  ،حدثني حجاج  ،عن ابن جريج  ،قال أخبرني عبد ﷲ بن كثير  ،عن مجاھد
اررْ كاتب وال شھيد "  ،وأنه كان يقول في تأويلھا  :ينطلق الذي له الحق فيدعو كات َبه وشاھدَ ه إلى أن
ُض َ
أنه كان يقرأ  " :وال ي َ
يشھد  ،ولعله أن يكون في ُ
شغل أو حاجة  ،ليؤثمه إن ترك ذلك حينئذ لشغله وحاجته وقال مجاھد  :ال يق ْم عن شغله وحاجته ،
يحرج.
فيجدَ في نفسه أو َ
 - 6421حدثني المثنى قال  ،حدثنا عبد ﷲ قال  ،حدثني معاوية  ،عن علي  ،عن ابن عباس  ،قال  " :وال يضار كاتب وال
شھيد "  ،والضِّرار أن يقول الرجل للرجل وھو عنه غنىّ  :إنّ ﷲ قد أمرك أن ال تأ َبى إذا دعيت! فيضارُّ ه بذلك  ،وھو مكتف
بغيره .فنھاه ﷲ عز وجل عن ذلك وقال  " :وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم " .
 - 6422حدثني محمد بن سعد قال  ،حدثني أبي قال  ،حدثني عمي قال  ،حدثني أبي  ،عن أبيه  ،عن ابن عباس قال  " :وال
ٌ
حاجة ليس منھا ب ٌّد ؛ فيقول  :خلُّوا سبيله.
يضار كاتب وال شھيد "  ،يقول  :إنه يكون للكاتب والشاھد
 - 6423حدثني يعقوب قال  ،حدثنا ابن علية  ،عن يونس  ،عن عكرمة في قوله  " :وال يضار كاتب وال شھيد "  ،قال :
يكون به العلة أو يكون مشغوال يقول  :فال يضاره.
 - 6424حدثني المثنى قال  ،حدثنا أبو حذيفة قال  ،حدثنا شبل  ،عن ابن أبي نجيح  ،عن مجاھد أنه كان يقول  " :وال يضار
كاتب وال شھيد "  ،يقول  :ال يأت الرجل فيقول  :انطلق فاكتبْ لي  ،واشھد لي  ،فيقول  :إن لي حاجة فالتمسْ غيري! فيقول :
اتق ﷲ  ،فإنك قد أم َ
ِرت أن تكتب لي! فھذه المضارّ ة  ،ويقول  :دعه والتمس غيره  ،والشاھ ُد بتلك المنزلة.
 - 6425حدثني المثنى قال  ،حدثنا إسحاق قال  ،حدثنا أبو زھير  ،عن جويبر  ،عن الضحاك في قوله  " :وال يضار كاتب
الكاتب أو الشھي َد  ،فيقو ُل الكاتب أو الشاھد  :إن لنا حاجة! فيقو ُل الذي يدعوھما  :إن ﷲ عز
وال شھيد "  ،يقول  :يدعو الرجل
َ
وجل أمركما أن تجيبا في الكتابة والشھادة! يقول ﷲ عز وجل ال يضارّ ھما.
 - 6426حدثت عن الحسن قال  ،سمعت أبا معاذ قال  ،حدثنا عبيد بن سليمان قال  ،سمعت الضحاك في قوله  " :وال يضار
كاتب وال شھيد "  ،ھو الرجل يدعو الكاتب أو الشاھدَ وھما على حاجة مھمة  ،فيقوالن  :إ ّنا على حاجة مھمة فاطلب غيرنا!
فيقول  :وﷲ لقد أمركما أن تجيبا! ) (1فأمره أن يطلب غيرھما وال يضارھما  ،يعني  :ال يشغلھما عن حاجتھما المھمة وھو
يجد غيرھما.
 - 6427حدثني موسى قال  ،حدثنا عمرو قال  ،حدثنا أسباط  ،عن السدي قوله  " :وال يضار كاتب وال شھيد "  ،يقول :
ً
شاھدا
ليس ينبغي أن تعترض رجال له حاجة فتضاره فتقول له  :اكتب لي! فال تتركه حتى يكتب لك وتفوته حاجته ) (2وال
َ
وأنت تجد غيره.
من شھودك وھو مشغول  ،فتقول  :اذھب فاشھد لي! تحبسه عن حاجته ،
 - 6428حدثت عن عمار قال  ،حدثنا ابن أبي جعفر  ،عن أبيه  ،عن الربيع قوله  " :وال يضار كاتب وال شھيد "  ،قال  :لما
نزلت ھذه اآلية  " :وال يأب كاتبٌ أن يكتب كما علَّمه ﷲ "  ،كان أحدھم يجيء إلى الكاتب فيقول  :اكتب لي! فيقول  :إني
مشغول أو  :لي حاجة  ،فانطلق إلى غيري! َ
فيلزمه ويقول  :إنك قد أ ِمرتَ أن تكتب لي!
__________
) (1في المطبوعة  " :ﷲ أمركما أن تجيبا "  ،والصواب من المخطوطة .
) (2في المخطوطة والمطبوعة  " :حتى يكتب له "  ،والسياق يقتضي " لك "  .وقوله بعد " وال شاھ ًدا من شھودك  " . . .معطوف على قوله قبل " :
أن تعترض رجال . " . . .
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فال يدعه ويضارّ ه بذلك وھو يجد غيره .ويأتي الرجل فيقول  :انطلق معي فاشھد لي! فيقول  :انطلق إلى غيري فإني مشغول
أو  :لي حاجة! ) (1فيلزمه ويقول  :قد أمِرت أن تتبعني .فيضاره بذلك  ،وھو يجد غيره  ،فأنزل ﷲ عز وجل  " :وال يضار
كاتب وال شھيد " .
 - 6429حدثني المثنى قال  ،حدثنا سويد قال  ،أخبرنا ابن المبارك  ،عن معمر  ،عن ابن طاوس  ،عن أبيه  " :وال يضار
كاتب وال شھيد "  ،يقول  :إن لي حاجة فدعني! فيقول  :اكتب لي " وال شھيد "  ،كذلك.
***
قال أبو جعفر  :وأولى األقوال في ذلك بالصواب قول من قال  :معنى ذلك  " :وال يضار كاتب وال شھيد "  ،بمعنى  :وال
يكتب له وھو مشغول بأمر نفسه  ،ويأبى على ھذا إال أن
ب ھذا أو استشھدَ ھذا  ،بأن يأبى على ھذا إال أن
َ
يضارھما من استك َت َ
يجيبه إلى الشھادة وھو غير فارغ ) (2على ما قاله قائلو ذلك من القول الذي ذكرنا قبل.
وإنما قلنا ھذا القول أولى بالصواب من غيره  ،ألن الخطاب من ﷲ عز وجل في ھذه اآلية من ُمبتدئھا إلى انقضائھا على
وجه " :افعلوا أو  :ال تفعلوا "  ،إنما ھو خطابٌ ألھل الحقوق والمكتوب بينھم الكتابُ  ،والمشھود لھم أو عليھم بالذي تداينوه
بينھم من الديون .فأما ما كان من أمر أو نھي فيھا لغيرھم  ،فإنما ھو على وجه األمر والنھي للغائب غير المخاطب  ،كقوله :
" وليكتب بينكم كاتب "  ،وكقوله  " :وال يأب الشھداء إذا ما دعوا "  ،وما أشبه ذلك .فالوج ُه ْإذ كان المأمورون فيھا مخاطبين
بقوله  " :وإن َتفعلوا فإنه فُ ٌ
سوق بكم " ]بأن يكون األمر مردو ًدا على المستكتب والمستشھد[ ،
__________
) (1في المطبوعة  " :ويأتي الرجل فيقول  :انطلق معي  .فيقول  :اذھب إلى غيري فإني مشغول " وكان في المخطوطة  " :ويأتي الرجل فيقول :
انطلق معي إلى غيري فإني مشغول "  ،وھو فاس ًدا  ،وآثرت تصحيحه على وجه غير الوجه الذي كان في المطبوعة  ،ليكون أوضح وأقرب إلى معنى
الشھادة .
) (2في المطبوعة  " :أن يجيب " وأثبت ما في المخطوطة .

ً
مردودا على الكاتب والشھيد (1) .ومع ذلك  ،فإنّ الكاتب والشھيد لو كانا ھما المنھيَّين عن الضرار
أشبه منه بأن يكون
ٌ
فسوق بھما  ،ألنھما اثنان  ،وأنھما غير مخاطبين بقوله  " :وال يضارّ "  ،بل النھي بقوله  " :وال
لقيل (2):وإن يفعال فإنه
يضار "  ،نھ ٌي للغائب غير المخاطب .فتوجي ُه الكالم إلى ما كان نظيرً ا لما في سياق اآلية  ،أولى من توجيھه إلى ما كان
مُنعدِال عنه.
***
سوقٌ ِب ُك ْم {
القول في تأويل قوله تعالى َ } :وإِنْ َت ْف َعلُوا َفإِ َّن ُه فُ ُ
قال أبو جعفر  :يعني بذلك جل ثناؤه  :وإن تضارّ وا الكاتب أو الشاھدَ  ،وما ُنھيتم عنه من ذلك " فإنه فسوق بكم "  ،يعني  :إثم
ٌ
ومعصية(3) .
بكم
***
واختلف أھل التأويل في تأويل ذلك.
فقال بعضھم بنحو الذي قلنا.
ذكر من قال ذلك :
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 - 6430حدثني المثنى قال  ،حدثنا إسحاق قال  ،حدثنا أبو زھير  ،عن جويبر  ،عن الضحاك  " :وإن تفعلوا فإنه فُسوق
بكم" ،يقول  :إن تفعلوا غير الذي آمركم به  ،فإنه فسوق بكم.
__________
) (1في المخطوطة والمطبوعة  " :فالواجب إذ كان المأمورون مخاطبين بقوله  :وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم  ،أشبه منه بأن يكون مردو ًدا على الكاتب
والشھيد "  ،وھو كالم مختل أشد االختالل  ،وھو في المطبوعة أشد اختالال إذ جعل " إذ كان المأمورون "  " -إذ كان  ، " . . .وقد وضعت بين
القوسين ما ھو أشبه بسياق المعنى  ،وكأنه الصواب إن شاء ﷲ .
) (2في المخطوطة والمطبوعة  " :ومع ذلك إن الكاتب والشھيد " والصواب ما أثبت .
) (3انظر تفسير " الفسوق " فيما سلف  / 410 ، 409 : 1ثم  / 399 ، 119 ، 118 : 2ثم . 140 - 135 : 4

 - 6431حدثني المثنى قال  ،حدثنا عبد ﷲ قال  ،حدثنا معاوية  ،عن علي  ،عن ابن عباس  " :وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم " ،
ُ
والفسوق المعصية.
 - 6432حدثت عن عمار  ،قال  ،حدثنا ابن أبي جعفر  ،عن أبيه  ،عن الربيع  " :وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم "  ،الفسوق
العصيان.
***
وقال آخرون  :معنى ذلك  :وإن يضارّ كاتبٌ
ويغيرھا " فإنه
فيكتب غير الذي أم َلى المملي  ،ويضارّ شھي ٌد فيحوِّ َل شھادته
َ
َ
فسوق بكم "  ،يعني  :فإنه كذب.
ذكر من قال ذلك :
 - 6433حدثني يونس قال  ،أخبرنا ابن وھب قال  ،قال ابن زيد  " :وإن تفعلوا فإنه فُسوق بكم "  ،الفسوق الكذب .قال  :ھذا
فكذب َ ،
فحول كتابه َ
وكذب الشاھ ُد فحوّ ل شھادته  ،فأخبرھم ﷲ أنه كذبٌ .
فسوق  ،ألنه كذب الكاتبُ َّ
***
قال أبو جعفر  :وقد دللنا فيما مضى على أن المعنىّ بقوله  " :وال يضار كاتب وال شھيد "  ،إنما معناه  :ال يضارّ ھما
المستكتب والمستشھد  ،بما فيه الكفاية(1) .
عصى ربه وأثم به  (2) ،وركب ما
فقوله  " :وإن تفعلوا " إنما ھو إخبا ُر من يضارّ ھما بحكمه فيھما  ،وأنّ من يضارّ ھما فقد
َ
ال يح ّل له  ،وخرج عن طاعة ربه في ذلك.
__________
) (1انظر ما سلف قريبًا في تفسير اآلية .
) (2قوله  " " :أثم به "  .قد سلف في  530 : 4تعليق  3ما نصه  " :آثما بربه " غير منقوطة  ،كأنھا " بربه " ولكني لم أجد في كتب اللغة " آثم بربه
" وإن كنت أخشى أن يكون صوابًا له وجه لم أتحققه " وغيرتھا ھناك " أثم بريائه "  ،فقد جاء ھذا النص ھنا محق ًقا ما خشيت  ،فصح أن الصواب
ھناك " آثمًا بربه "  ،فقيده ھناك  ،وفي كتب اللغة  .ومعنى  " :أثم بربه "  :أي  :قدم اإلثم إلى ربه بمعصيته  ،فالباء فيه للغاية  ،كما في قوله تعالى
ت
} َو َق ْد أَحْ َس َن ِبي ْإذ أَ ْخ َر َجنِي م َِن السِّجْ ِن{ وكما قال كثير  :أَسِ يئِي ِب َنا أَ ْو أَحْ سِ نِي  ،ال َملُو َم ًة َ ...ل َد ْي َنا  ،وال مقلِي ًَّة إن َت َقلَّ ِ
فھذه ھي الحجة الناھضة في صواب التعبير الذي جاء في كالم الطبري  ،والحمد
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رب العالمين على حسن توفيقه إيانا إلى الصواب .

ﷲُ َو َّ
ﷲ َو ُي َع ِّل ُم ُك ُم َّ
ﷲُ ِب ُكل ِّ َ
ش ْيءٍ َعلِي ٌم ){ (282
القول في تأويل قوله تعالى َ } :وا َّتقُوا َّ َ
قال أبو جعفر  :يعني بقوله جل ثناؤه  " :واتقوا ﷲ "  ،وخافوا ﷲ  ،أيھا المتداينون في الكتاب والشھود  ،أن تضاروھم  ،وفي
غير ذلك من حدود ﷲ أن ُتضِ يعوه .ويعني بقوله  " :ويُعلَّمكم ﷲ "  ،ويبين لكم الواجب لكم وعليكم  ،فاعملوا به " وﷲ بكل
شيء عليم "  ،يعني ] :بكل شيء[ من أعمالكم وغيرھا  (1) ،يحصيھا عليكم  ،ليجازيكم بھا.
***
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أھل التأويل.
ذكر من قال ذلك :
 - 6434حدثني المثنى قال  ،حدثنا إسحاق قال  ،حدثنا أبو زھير  ،عن جويبر  ،عن الضحاك قوله  " :ويعلمكم ﷲ "  ،قال :
ھذا تعليم علَّمكموه ُ
فخذوا به.
***
__________
) (1ھذه الزيادة بين القوسين ال بد منھا  ،وليست في المخطوطة وال المطبوعة .

ﷲ َر َّب ُه َو َال َت ْك ُتمُوا
ُوض ٌة َفإِنْ أَم َِن َبعْ ُ
َوإِنْ ُك ْن ُت ْم َع َلى َس َف ٍر َو َل ْم َت ِج ُدوا َكا ِتبًا َف ِر َھانٌ َم ْقب َ
ض ُك ْم َبعْ ضًا َف ْلي َُؤ ِّد الَّذِي ْاؤ ُتم َِن أَ َما َن َت ُه َو ْل َي َّت ِق َّ َ
ال َّشھَادَ َة َو َمنْ َي ْك ُت ْم َھا َفإِ َّن ُه آَ ِث ٌم َق ْل ُب ُه َو َّ
ون َعلِي ٌم )(283
ﷲُ ِب َما َتعْ َملُ َ
وض ٌة {
القول في تأويل قوله تعالى َ } :وإِنْ ُك ْن ُت ْم َع َلى َس َف ٍر َو َل ْم َت ِجدُوا َكا ِت ًبا َف ِرھَانٌ َم ْق ُب َ
قال أبو جعفر  :اختلفت القرأة في قراءة ذلك.
كتاب الدَّين الذي تداينتموه إلى أجل مس ًّمى " ،
فقرأته القرأة في األمصار جميعًا) َكا ِتبًا(  ،بمعنى  :ولم تجدوا من يكتب لكم
َ
فرھان مقبوضة " .
***
ّ
ٌ
بتعذر الدواة
جماعة من المتقدمين َ ) :و َل ْم َت ِج ُدوا َكا ِتبًا (  ،بمعنى  :ولم يكن لكم إلى اكتتاب كتاب الدين سبي ٌل  ،إما
وقرأ
والصحيفة  ،وإما بتعذر الكاتب وإن وجدتم الدواة والصحيفة.
***
والقراءة التي ال يجوز غيرھا عندنا ھي قراءة األمصار  " :ولم تجدوا كاتبًا "  ،بمعنى  :من يكتب  ،ألن ذلك كذلك في
مصاحف المسلمين.
***
]قال أبو جعفر  :يعني بذلك جل ثناؤه[  (1) :وإن كنتم  ،أيھا المتداينون  ،في سفر بحيث ال تجدون كاتبًا يكتب لكم  ،ولم يكن
لكم إلى اكتتاب كتاب الدين الذي تداينتموه إلى أجل مسمى بينكم الذي أمرتكم باكتتابه واإلشھاد عليه سبي ٌل  ،فارتھنوا بديونكم
التي تداينتموھا إلى األجل المسمى رھو ًنا تقبضونھا ممن تداينونه كذلك  ،ليكون ً
ثقة لكم بأموالكم.
ذكر من قال ما قلنا في ذلك :
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 - 6435حدثني المثنى  ،قال  :حدثنا إسحاق  ،قال  :حدثنا أبو زھير  ،عن جويبر  ،عن الضحاك قوله  " :وإن كنتم على
سفر ولم تجدوا كاتبًا فرھان مقبوضة "  ،فمن كان على سفر فبايع بيعًا إلى أجل فلم يجد كاتبًا  ،فرخص له في الرھان
المقبوضة  ،وليس له إن َوجد كاتبًا أن يرتھن.
__________
) (1ھذه الزيادة بين القوسين ال بد منھا  ،حتى يستقيم الكالم .

 - 6436حدثت عن عمار قال  :حدثنا ابن أبي جعفر  ،عن أبيه  ،عن الربيع قوله  " :وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبًا " ،
يقول  :كاتبًا يكتب لكم " فرھان مقبوضة " .
 - 6437حدثني يحيى بن أبي طالب قال  ،أخبرنا يزيد قال  ،أخبرنا جويبر  ،عن الضحاك قال  :ما كان من بيع إلى أجل ،
فأمر ﷲ عز وجل أنْ يكتب و ُي ْشھد عليه  ،وذلك في المُقام .فإن كان قوم على سفر تبايعوا إلى أجل فلم يجدوا ]كاتبًا[  ،فرھان
مقبوضة(1) .
***
ذكر قول من تأول ذلك على القراءة التي حكيناھا :
 - 6438حدثنا أبو كريب قال  ،حدثنا ھشيم قال  ،أخبرنا يزيد بن أبي زياد  ،عن مقسم  ،عن ابن عباس  " :فإن لم تجدوا
الكاتب والصحيفة والدواة والقلم.
كتابًا "  ،يعني بالكتاب ،
َ
 - 6439حدثني يعقوب قال  ،حدثنا ابن علية قال  ،أخبرنا ابن جريج قال  ،أخبرني أبي  ،عن ابن عباس أنه قرأ  " :فإن لم
تجدوا كتابًا "  ،قال  :ربما وجد الرجل الصحيفة ولم يجد كاتبًا.
 - 6440حدثني يعقوب قال  ،حدثنا ابن علية قال  ،حدثنا ابن أبي نجيح  ،عن مجاھد  ،كان يقرأھا  " :فإن لم تجدوا كتابًا " ،
ويقول  :ربما وجد الكاتبُ ولم ُتوجد الصحيفة أو المداد  ،ونحو ھذا من القول.
 - 6441حدثني المثنى قال  ،حدثنا أبو حذيفة قال  ،حدثنا شبل  ،عن ابن أبي نجيح  ،عن مجاھد  " :وإن كنتم على سفر ولم
ً
ً
مدادا  ،فعند ذلك تكون الرھون المقبوضة " فرھن
مدادا  - ،يقرأھا كذلك  -يقول  :فإن لم تجدوا
تجدوا كتابًا "  ،يقول :
مقبوضة "  ،قال  :ال يكون الرھن إال في السفر.
__________
) (1الزيادة بين القوسين  ،أخشى أن تكون سقطت من الناسخ .

 - 6442حدثني المثنى قال  ،حدثنا الحجاج قال  ،حدثنا حماد بن زيد  ،عن شعيب بن الحبحاب قال  :إن أبا العالية كان
يقرؤھا  " ،فإن لم تجدوا كتابًا "  ،قال أبو العالية ُ :توجد الدواةُ وال توجد الصحيفة.
***
قال أبو جعفر  :واختلف القرأة في قراءة قوله  " :فرھان مقبوضة " .
ُوض ٌة (  ،بمعنى جماع " َرھْ ن " كما " الكباش " جماع " كبش "  ،و
فقرأ ذلك عامة قرأة الحجاز والعراق َ ) :ف ِر َھانٌ َم ْقب َ
"البغال " جماع " َبغل "  ،و " النعال " جماع " نعل " .
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***
ُوض ٌة ( على معنى جمع ِ " :رھان "  " ،ورُھن " جمع الجمع  ،وقد وجھه بعضھم إلى
وقرأ ذلك جماعة آخرون َ ) :ف ُرھُنٌ َم ْقب َ
أنھا جمع " َرھْ ن "  ، :مثل " َس ْقف و ُسقُف " .
***
وقرأه آخرون َ ) :ف ُرھْ نٌ ( مخففة الھاء على معنى جماع " َرھْ ن "  ،كما تجمع " ال َّس ْقف ُس ْق ًفا "  .قالوا  :وال نعلم اسمًا على "
َفعْ ل " يجمع على " فُعُل وفُعْ ل " إال " الرُّ ھُنُ والرُّ ھْ ن "  .و " ال ُّسقُف وال ُّس ْقف " .
قال أبو جعفر  :والذي ھو أولى بالصواب في ذلك قراءة من قرأه  " :فرھان مقبوضة "  .ألن ذلك الجم ُع المعروفُ لما كان
من اسم على " َفعْ ل "  ،كما يقال َ " :ح ْب ٌل وحبال " و " َكعْ ب وكعاب "  ،ونحو ذلك من األسماء .فأما جمع " ال َفعْ ل " على "
ّ
فشاذ قليل  ،إنما جاء في أحرف يسيرة وقيل َ " :س ْقف و ُسقُفٌ و ُس ْقف " " ْ
وقلبٌ و ُقلُب وقُ ْلب " من  " :قلب
الفُعُل أو الفُعْ ل "
الحظ (2) .وأما ما جاء من جمع " َفعْ ل " على " فُعْ ل " ف " َث ٌّط ُ ،
ّ
وث ّط"،
وج ٌّد و ُج ٌّد "  ،للجد الذي ھو بمعنى
النخل " َ " (1) .
و " َورْ ٌد ووُ رْ د " و " َخ ْو ٌد و ُخود " .
__________
) (1ھذا كله غريب لم يرد في كتب اللغة .
) (2وھذا أيضًا غريب لم أجده في كتب اللغة  ،وإنما قالوا في جمعه " أجداد وأجد وجدود "  .وكان في المطبوعة " حد وحد " بالحاء  ،و " الخط " ،
وھو خطأ  ،وفي المخطوطة غير منقوط .

وإنما دعا الذي قرأ ذلك  " :فرُھْ نٌ مقبوضة " إلى قراءته فيما أظن كذلك  ،مع شذوذه في جمع " َفعْ ل "  ،أنه وجد " الرِّ ھان "
مستعملة في ِر َھان الخيل  ،فأحبّ صرف ذلك عن اللفظ الملتبس برھان الخيل  ،الذي ھو بغير معنى " الرھان " الذي ھو
جمع " َرھْ ن "  ،ووجد " الرُّ ھُن " مقوال في جمع " َرھْ ن "  ،كما قال َقعْ َنب :
ت سُعا ُد وأَ ْم َسى دُو َن َھا َع َدنُ َ ...وغَ لِ َق ْ
َبا َن ْ
ت عِ ْندَ َھا مِنْ َق ْل ِب َك الرُّ ھُنُ )(1
***
ﷲ َر َّب ُه {
ض ُك ْم َب ْع ً
القول في تأويل قوله تعالى َ } :فإِنْ أَمِنَ َب ْع ُ
ضا َف ْل ُي َؤدِّ ا َّلذِي ْاؤ ُتمِنَ أَ َما َن َت ُه َو ْل َي َّت ِق َّ َ
قال أبو جعفر  :يعني بذلك جل ثناؤه  :فإن كان المدين أمي ًنا عند رب المال والدَّين فلم يرتھن منه في سفره َرھْ ًنا بدينه ألمانته
عنده على ماله وثقته  " ،فليتق ﷲ "  ،المدينُ " َربّه "  ،يقول  :فليخف ﷲ ربه في الذي عليه من دين صاحبه أن يجحده  ،أو
َيلُ ّط دونه  (2) ،أو يحاول الذھاب به  ،فيتعرّ ض من عقوبة ﷲ لما ال قبل له  (3) ،به وليؤ ّد دينه الذي ائتمنه عليه  ،إليه.
***
وقد ذكرنا قول من قال  " :ھذا الحكم من ﷲ عز وجل ناس ٌخ األحكا َم التي في اآلية قبلھا :
__________
) (1مختارات ابن الشجرى  ، 6 : 1ولباب اآلداب  ، 404 - 402اللسان )رھن(  ،وروايته ھناك " من قبلك "  ،وھي أجود فيما أرى  .غلق الرھن
غل ًقا )بفتحتين( وغلو ًقا  :إذا لم تجد ما تخلص به الرھن وتفكه في الوقت المشروط  ،فعندئذ يملك المرتھن الرھن الذي عنده  .كان ھذا على رسم
الجاھلية  ،فأبطله اإلسالم  .يقول  :فارقتك بعد العھود والمواثيق والمحبات التي أعطيتھا  ،فذھبت بذلك كله  ،كما يذھب بالرھان من كانت تحت يده .
) (2يقال  " :لط الغريم بالحق دون الباطل "  :دافع ومنع الحق  .و " لط حقه  ،ولط عليه " جحده ومنعه .
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) (3في المطبوعة والمخطوطة  " :ما ال قبل " بحذف الالم  ،وما أثبت ھو أقرب إلى الجودة .

من أمر ﷲ عز وج ّل بالشھود والكتاب "  .وقد دللنا على أولى ذلك بالصواب من القول فيه  ،فأغنى ذلك عن إعادته في ھذا
الموضع (1) .وقد - :
 - 6443حدثني يحيى بن أبي طالب قال  ،أخبرنا يزيد قال  ،أخبرنا جويبر  ،عن الضحاك في قوله  " :فإن أمِن بعضكم
فليس له أن يرتھن وال يأمن
بعضًا فليؤد الذي اؤتمن أمانته "  ،إنما يعني بذلك  :في السفر  ،فأما الحضر فال وھو واجد كات ًبا ،
َ
بعضُھم بعضًا.
***
قال أبو جعفر  :وھذا الذي قاله الضحاك من أنه ليس لرب الدين ائتمانُ المدين وھو واجد إلى الكاتب والكتاب واإلشھاد عليه
سبيال وإن كانا في سفر  ،فكما قال  ،لما قد دللنا على صحّ ته فيما مضى قبل.
وأما ما قاله من أنّ األمر في الرّ ھن أيضًا كذلك  ،مثل االئتمان  :في أنه ليس لربّ الحق االرتھان بماله إذا وجد إلى الكاتب
والشھيد سبيال في حضر أو سفر فإنه قو ٌل ال معنى له  ،لصحة الخبر عن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم - :
 - 6444أنه اشترى طعامًا َن َسا ًء  ،ورھن به درعًا ل ُه(2) .
***
فجائز للرجل أن يرھن بما عليه  ،ويرتھن بما َل ُه من ّ
حق  ،في السفر والحضر  -لصحة الخبر بما ذكرنا عن رسول ﷲ صلى
ﷲ عليه وسلم  ،وأنّ معلومًا أنّ النبيّ صلى ﷲ عليه وسلم لم يكن  -حين َرھن من ذكرنا  -غير واجد كاتبًا وال شھي ًدا  ،ألنه لم
برھْ ن  ،فالواجب عليھما إذا وجدا سبيال
يكن متعذرً ا عليه بمدينته في وقت من األوقات الكاتبُ والشاھ ُد  ،غير أنھما إذا تبايعا َ
إلى كاتب وشھيد ،
__________
) (1انظر ما سلف آن ًفا  :ص . 55 - 53
) (2األثر  - 6444 :ذكره الطبري بغير إسناد  .وقد رواه البخاري في صحيحه )الفتح  (102 - 100 : 5ومسلم في صحيحه  40 ، 39 : 11من
طرق  ،عن عائشة أم المؤمنين  .وسنن البيھقي  . 36 : 6يقال نسأت عنه دينه نساء ) :بالمد وفتح النون(  :أخرته  .و " بعته بنسيئة "  ،أي  :بأخرة .

أو كان البيع أو الدَّين إلى أجل مسمى ) (1أن يكتبا ذلك ويشھدَ ا على المال والرّ ھن .وإنما يجوز ترك الكتاب واإلشھاد في
ذلك ،حيث ال يكون لھما إلى ذلك سبي ٌل.
***
شھَادَ َة َومَنْ َي ْك ُت ْم َھا َفإِ َّن ُه آ ِث ٌم َق ْل ُب ُه َو َّ
القول في تأويل قوله تعالى َ } :وال َت ْك ُت ُموا ال َّ
ﷲُ ِب َما َت ْع َملُونَ َعلِي ٌم ){ (283
المستدين وربَّ المال بإشھادھم  ،فقال لھم  " :وال يأب
قال أبو جعفر  :وھذا خطابٌ من ﷲ عز وجل للشھود الذين أمر
َ
الشھدا ُء إذا ما دعوا "  -وال تكتموا  ،أيھا الشھود  ،بعد ما شھدتم شھادَ تكم عند الحكام  ،كما شھدتم على ما شھدتم عليه  ،ولكن
ُ
يأخذ له بحقه.
أجيبوا من شھدتم له إذا دعاكم إلقامة شھادتكم على خصمه على حقه عند الحاكم الذي
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ثم أخبر الشاھ َد جل ثناؤه ما عليه في كتمان شھادته  ،وإبائه من أدائھا والقيام بھا عند حاجة المستشھد إلى قيامه بھا عند حاكم
أو ذي سلطان  ،فقال  " :ومن َيكتمھا "  .يعني  :ومن يكتم شھادته " فإنه آثم َقلبه "  ،يقول  :فاج ٌر قلبه  ،مكتسبٌ بكتمانه إياھا
معصية ﷲ  (2) ،كما - :
 - 6445حدثني المثنى قال  ،أخبرنا إسحاق قال  ،حدثنا ابن أبي جعفر  ،عن أبيه  ،عن الربيع في قوله  " :وال تكتموا
الشھادة ومن يكتمھا فإنه آث ُم قلبه "  ،فال يحل ألحد أن يكتم شھاد ًة ھي عنده  ،وإن كانت على نفسه والوالدين  ،ومن يكتمھا فقد
ركب إثمًا عظيمًا.
 - 6446حدثني موسى قال  ،حدثنا عمرو قال  ،حدثنا أسباط  ،عن السدي قوله  " :ومن يكتمھا فإنه آثم قلبه "  ،يقول  :فاجر
قلبه.
__________
) (1في المطبوعة  " :وكان البيع  " . . .وأثبت ما في المخطوطة .
) (2انظر تفسير " اإلثم " فيما سلف من فھارس اللغة .

 - 6447حدثني المثنى قال  ،حدثنا أبو صالح قال  ،حدثني معاوية  ،عن علي  ،عن ابن عباس قال  :أكبر الكبائر اإلشراك
با  ،ألن ﷲ يقول  ) :إِ َّن ُه َمنْ ُي ْش ِركْ ِبا َّ ِ َف َق ْد َحرَّ َم َّ
ﷲُ َع َل ْي ِه ْال َج َّن َة َو َمأْ َواهُ ال َّنارُ ( )] (1سورة المائدة  ، [72 :وشھادة الزور ،
وكتمان الشھادة  ،ألن ﷲ عز وجل يقول  " :و َمنْ يكتمھا فإنه آث ٌم قلبه " .
***
ُ
حيث اس ُتخبر " .
وقد روي عن ابن عباس أنه كان يقول  " :على الشاھد أن يشھد حيثما اس ُتشھد  ،ويخبر بھا
 - 6448حدثني المثنى قال  ،حدثنا سويد قال  ،أخبرنا ابن المبارك  ،عن محمد بن مسلم قال  ،أخبرنا عمرو بن دينار  ،عن
ابن عباس قال  :إذا كانت عندك شھادة فسألك عنھا فأخبره بھا  ،وال تقل ْ " :
أخ ِبر بھا عند األمير "  ،أخبره بھا  ،لعله يراجع
أو َيرْ َعوي.
***
وأما قوله  " :وﷲ بما تعملون علي ٌم "  ،فإنه يعني  " :بما تعملون " في شھادتكم من إقامتھا والقيام بھا  ،أو كتمانكم إياھا عند
حاجة من استشھدكم إليھا  ،وبغير ذلك من سرائر أعمالكم وعالنيتھا " علي ٌم "  ،يحصيه عليكم  ،ليجزيكم بذلك كله جزاءكم ،
شرا على قدر استحقاقكم.
إما خيرً ا وإما ًّ
***
__________
) (1في المخطوطة والمطبوعة  " :ومن يشرك با "  ،وليست ھذه قراءتھا  ،أخطأ الناسخ وسھا .

ﷲُ َف َي ْغفِرُ لِ َمنْ َي َشا ُء َوي َُع ِّذبُ َمنْ َي َشا ُء َو َّ
ض َوإِنْ ُت ْب ُدوا َما فِي أَ ْنفُسِ ُك ْم أَ ْو ُت ْخفُوهُ ي َُحاسِ ْب ُك ْم ِب ِه َّ
ِ َّ ِ َما فِي ال َّس َم َاوا ِ
ت َو َما فِي ْاألَرْ ِ
ﷲُ
َع َلى ُك ِّل َشيْ ٍء َقدِيرٌ )(284
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ض َوإِنْ ُت ْبدُوا َما فِي أَ ْنفُسِ ُك ْم أَ ْو ُت ْخفُوهُ ُي َحاسِ ْب ُك ْم ِب ِه َّ
الس َم َاوا ِ
األر ِ
القول في تأويل قوله تعالى َ ِ َّ ِ } :ما فِي َّ
ت َو َما فِي ْ
ﷲُ
ب َمنْ َي َ
َف َي ْغفِ ُر لِ َمنْ َي َ
شا ُء {
شا ُء َو ُي َع ِّذ ُ
)(1
قال أبو جعفر  :يعني جل ثناؤه بقوله " :

ما في السموات وما في األرض " ،

ملك كل ما في السموات وما في األرض

من صغير وكبير  ،وإليه تدبير جميعه  ،وبيده صرفه وتقليبه  ،ال يخفى عليه منه شيء  ،ألنه مدبره ومالكه ومصرّ فه.
كتمان الشھود الشھاد َة  ،يقول  :ال تكتموا الشھادة أيھا الشھود  ،ومن يكتمھا يف ُجرْ قلبه  ،ولن يخفى
وإنما عنى بذلك جل ثناؤه
َ
صرْ ف كل شيء في السموات واألرض ومِلكه  ،أعل ُم خفيّ ذلك َوجليّه (2) ،
عليّ كتمانه ذلك  ،ألني بكل شيء عليم  ،وبيدي َ
ً
وعيدا من ﷲ بذلك َمنْ كتمھا  ،وتخوي ًفا منه له به .ثم أخبرھم عما ھو فاعل بھم في
فاتقوا عقابي إياكم على كتمانكم الشھادة
نظرائھم ممن انطوى كشحً ا على معصية فأضمرھا  ،أو أظھر مُوبقة فأبداھا من نفسه  -من المحاسبة
آخرتھم وبمن كان من
َ
عليھا فقال  " :وإن ُتب ُدوا ما في أنفسكم أو تخفوه "  ،يقول  :وإن تظھروا فيما عندكم من الشھادة على ّ
المال الجحودَ
حق ربّ
ِ
واإلنكار  ،أو تخفوا ذلك فتضمروه في أنفسكم  ،وغير ذلك من سيئ أعمالكم " يحاسبكم به ﷲ "  ،يعني
__________
) (1لم تثبت المخطوطة وال المطبوعة قوله تعالى  " :فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء " في ھذا الموضع وال في غيره إلى القول في تفسير تمام اآلية،
وأثبتھا في مكانھا .
) (2في المخطوطة والمطبوعة  " :أعلمه خفي  ، " . .والسياق يقتضي ما أثبت  .وفي المخطوطة  " :وجليله "  ،وال بأس بھا  ،ولكن ما في المطبوعة
أمثل بالسياق .

فمجاز من شاء منكم من المسيئين بسوء عمله  (2) ،وغافرٌ لمن شاء منكم من
بذلك  :يحتسب به عليكم من أعمالكم (1) ،
ٍ
المسيئين(3) .
***
ثم اختلف أھل التأويل فيما عنى بقوله  " :وإن ُتب ُدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به ﷲ " .
فقال بعضھم بما قلنا  :من أنه عنى به الشھودَ في كتمانھم الشھادة  ،وأنه الحق بھم كل من كان من نظرائھم ممن أضمر
معصية أو أبداھا.
ذكر من قال ذلك :
 - 6449حدثني أبو زائدة زكريا بن يحيى بن أبي زائدة قال  ،حدثنا ابن فضيل  ،عن يزيد بن أبي زياد  ،عن مجاھد  ،عن
ابن عباس في قوله  " :وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يُحاسبكم به ﷲ "  ،يقول  :يعني في الشھادة(4) .
 - 6450حدثنا ابن بشار قال  ،حدثنا أبو أحمد قال  ،حدثنا سفيان  ،عن يزيد بن أبي زياد  ،عن مقسم  ،عن ابن عباس في
قوله  " :وإن ُتبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه "  ،قال  :في الشھادة.
 - 6451حدثنا محمد بن المثنى قال  ،حدثنا عبد األعلى قال  :سئل داود عن قوله  " :وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه
يحاسبكم به ﷲ "  ،فحدثنا عن عكرمة قال  :ھي الشھادة إذا كتمتھا.
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__________
) (1في المطبوعة والمخطوطة  " :يحسب به عليه من أعماله " بالضمير المفرد  ،والسياق يقتضي الجمع كما أثبته  .ويقال  " :احتسب عليه بالمال " ،
أي  :عددته عليه وحاسبته به  .و " احتسب " من " الحساب " مثل " اعتد " من " العد " .
) (2في المخطوطة والمطبوعة  " :فيجازي من شاء  " . .والسياق يقتضي ما أثبت .
) (3في المخطوطة والمطبوعة  " :وغافر منكم لمن شاء  ، " . . .وھو تقديم من عجلة الناسخ  ،والصواب ما أثبت .
) (4األثر  " - 6449 :ابن فضيل "  ،ھو محمد بن فضيل  ،وقد سلف مرارً ا  .وكان في المخطوطة والمطبوعة " أبو نفيل " وليس في الرواة من يقال
له " أبو نفيل " يروي عن يزيد بن أبي زياد  ،والذي يروي عنه ھو ابن فضيل .

 - 6452حدثنا ابن المثنى قال  ،حدثنا محمد بن جعفر قال  ،حدثنا شعبة  ،عن عمرو وأبي سعيد  :أنه سمع عكرمة يقول في
ھذه اآلية  " :وإنْ ُتبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه "  ،قال  :في الشھادة.
 - 6453حدثنا ابن بشار قال  ،حدثنا أبو أحمد قال  ،حدثنا سفيان  ،عن السدي  ،عن الشعبي في قوله  " :وإن ُتبدوا ما في
أنفسكم أو تخفوه " قال  :في الشھادة.
 - 6454حدثنا يعقوب قال  ،حدثنا ھشيم قال  ،أخبرنا يزيد بن أبي زياد  ،عن مقسم  ،عن ابن عباس أنه قال في ھذه اآلية " ،
وإنْ تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به ﷲ "  ،قال  :نزلت في كتمان الشھادة وإقامتھا.
 - 6455حدثني يحيى بن أبي طالب قال  ،أخبرنا يزيد قال  ،أخبرنا جويبر  ،عن عكرمة في قوله  " :وإن تبدوا ما في
أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به ﷲ "  ،يعني  :كتمان الشھادة وإقامتھا على وجھھا.
***
وقال آخرون  " :بل نزلت ھذه اآلية إعالمًا من ﷲ تبارك وتعالى عبادَ ه أنه مؤاخذھم بما كسبته أيديھم وحدثتھم به أنفسھم مما
لم يعملوه " .
ثم اختلف متأوِّ لو ذلك كذلك.
فقال بعضھم  " :ثم نسخ ﷲ ذلك بقوله  ) :ال ُي َكلِّفُ َّ
ت َو َع َل ْي َھا َما ا ْك َت َس َب ْ
ﷲُ َن ْفسًا إِال وُ سْ َع َھا َل َھا َما َك َس َب ْ
ت ( ]سورة البقرة :
" [286
ذكر من قال ذلك :
 - 6456حدثنا أبو كريب قال  ،حدثنا إسحاق بن سليمان  ،عن مصعب بن ثابت  ،عن العالء بن عبد الرحمن  ،عن أبيه ،
ْ
نزلت  " :ما في السموات وما في األرض وإن ُتب ُدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به ﷲ " ،
عن أبي ھريرة  ،قال  :لما
اشتد ذلك على القوم  ،فقالوا  :يا رسول ﷲ  ،إنا لمؤاخذون بما نحدّث به أنفسنا! ھلكنا! فأنزل ﷲ عز وجل  ) :ال ُي َكلِّفُ َّ
ﷲُ
َن ْفسً ا إِال وُ سْ َع َھا ( اآلية إلى قوله َ ) :ر َّب َنا ال ُت َؤاخ ِْذ َنا إِنْ َنسِ ي َنا أَ ْو أَ ْخ َطأْ َنا (  ،قال أبي  :قال أبو ھريرة  :قال رسول ﷲ صلى ﷲ
ِين مِنْ َق ْبلِ َنا ( إلى آخر اآلية قال أبي  :قال أبو
عليه وسلم  :قال ﷲُ  :نعم ) َر َّب َنا َوال َتحْ ِم ْل َع َل ْي َنا إِصْ رً ا َك َما َح َم ْل َت ُه َع َلى الَّذ َ
ھريرة  :قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم  :قال ﷲ عز وجل  :نعم(1) .
 - 6457حدثنا أبو كريب قال  ،حدثنا وكيع وحدثنا سفيان بن وكيع قال :
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__________
) (1الحديث  - 6456 :إسحاق بن سليمان الرازي العبدي  :ثقة ثبت في الحديث  ،متعبد كبير  ،من خيار المسلمين  .أخرج له الجماعة .
مصعب بن ثابت بن عبد ﷲ بن الزبير  :تكلم فيه األئمة  ،فضعفه أحمد  ،وابن معين  ،وغيرھم  .وأثنى عليه الزھري  .وقال أبو حاتم  " :صدوق كثير
الغلط  ،ليس بالقوي  ،ويروي عنه إسحاق بن سليمان "  ،ولكن ترجمه البخاري في الكبير  ، 353/1/4فلم يذكر فيه جرحً ا  .والظاھر أن من ضعفه
فإنما ذھب إلى كثرة غلطه  ،كما فعل أبو حاتم  .وأيًا ما كان  ،فھو لم ينفرد بھذا الحديث  ،كما سيأتي في التخريج .
والحديث سيأتي بعضه  ، 6538 :بھذا اإلسناد .
ورواه أحمد في المسند  412 : 2) 9333 :حلبي(  ،عن عفان  ،عن عبد الرحمن بن إبراھيم القاص المدني  ،عن العالء بن عبد الرحمن  ،به ،
مطوال عما ھنا .
وعبد الرحمن بن إبراھيم  -ھذا  -ثقة  ،وثقه ابن معين وغيره  .مترجم في التعجيل  ،وابن أبي حاتم . 211/2/2
ورواه مسلم  -مطوال أيضًا  ، 47 - 46 : 11 -وابن حبان في صحيحه  - 226 - 225 : 1) 139 :من مخطوطة اإلحسان(  -كالھما من طريق
يزيد بن زريع  ،عن روح بن القاسم  ،عن العالء  ،به .
ونقله ابن كثير  ، 80 - 79 : 2عن رواية المسند .
وأشار إليه الحافظ في الفتح  ، 154 : 8من رواية مسلم .
وذكره السيوطي  ، 374 : 1وزاد نسبته ألبي داود في ناسخه  ،وابن المنذر  ،وابن أبي حاتم  .ولم ينسبه لصحيح ابن حبان .

حدثنا أبي قال  ،حدثنا سفيان  ،عن آدم بن سليمان مولى خالد بن خالد  ،قال  :سمعت سعيد بن جبير يحدّث  ،عن ابن عباس
قال  :لما نزلت ھذه اآلية  " :وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به ﷲ فيغف ُر لمن يشاء ويعذب من يشاء "  ،دخل
قلوبھم منھا شيء لم يدخلھا من شيء  ،فقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم  " :سمعنا وأطعنا وسلَّمنا .قال  :فألقى ﷲ عز
وجل اإليمان في قلوبھم  ،قال  :فأنزل ﷲ عز وجل  ) :آ َم َن الرَّ سُو ُل ِب َما أ ُ ْن ِز َل إِ َل ْي ِه مِنْ َر ِّب ِه ( قال أبو كريب  :فقرأ َ ) :ر َّب َنا ال
ِين مِنْ َق ِب ْل َنا ( قال  :قد فعلت
ُت َؤاخ ِْذ َنا إِنْ َنسِ ي َنا أَ ْو أَ ْخ َطأْ َنا ( قال فقال  :قد فعلت ) َر َّب َنا َوال َتحْ ِم ْل َع َل ْي َنا إِصْ رً ا َك َما َح َم ْل َت ُه َعلَى الَّذ َ
) َر َّب َنا َوال ُت َحم ِّْل َنا َما ال َطا َق َة َل َنا ِب ِه ( قال  :قال  :قد فعلت ) َواعْ فُ َع َّنا َو ْ
اغفِرْ َل َنا َوارْ َحمْ َنا أَ ْن َ
ت َم ْوال َنا َفا ْنصُرْ َنا َع َلى ْال َق ْو ِم
ين ( قال  :قد فعلت(1) .
ْال َكاف ِِر َ
 - 6458حدثني أبو الردّاد المصري عبد ﷲ بن عبد السالم قال  ،حدثنا أبو زرعة وھب ﷲ بن راشد  ،عن حيوة بن شريح
ُ
جئت عبد ﷲ بن عمر فتال ھذه اآلية :
قال  ،سمعت يزيد بن أبي حبيب يقول  :قال ابن شھاب  ،حدثني سعيد ابن مرجانة قال :
" وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به ﷲ فيغفر لمن يشا ُء ويعذب من يشاء "  .ثم قال ابن عمر  :لئن َ
آخذنا بھذه
ُ
جئت عبدَ ﷲ بن العباس فقلت  :يا أبا عباس  ،إني جئت ابن عمر
اآلية ،لنھلِكنّ ! ثم بكى ابن عمر حتى سالت دُموعه .قال  ،ثم
فتال ھذه اآلية  " :وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه " اآلية  ،ثم قال  :لئن َواخذنا بھذه اآلية لنھلكنّ ! ثم بكى حتى سالت
دموعه! فقال ابن عباس  :يغفر ﷲ لعبد ﷲ بن عمر! لقد َف ِرق أصحابُ رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم منھا كما َف ِرق ابن عمر
منھا  ،فأنزل ﷲ  ) :ال ُي َكلِّفُ َّ
ﷲُ َن ْفسًا إِال وُ سْ َع َھا َل َھا َما َك َس َب ْ
ت َو َع َل ْي َھا َما ا ْك َت َس َب ْ
الوسوسة  ،وأثبت القول
ت (  ،فنسخ ﷲ َ
والفع َل(2) .
 - 6459حدثني يونس قال  ،أخبرنا ابن وھب قال  ،أخبرني يونس بن يزيد  ،عن ابن شھاب  ،عن سعيد بن مرجانة يحدث :
أنه بينا ھو جالس سمع عبد ﷲ بن عمر تال ھذه اآلية " ،

ما في السموات وما في األرض َوإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه
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" اآلية  ،فقال  :وﷲ لئن آخذنا ﷲ بھذا لنھلِكنّ ! ثم بكى ابن عمر حتى سُمع َنشيجه  ،فقال ابن مرجانة  :فقمت حتى أتيت ابن
ُ
فذكرت ل ُه ما تال ابن عمر ،
عباس
__________
) (1الحديث  - 6457 :سفيان بن وكيع يرويه عن أبيه  .وأبوه يرويه عن سفيان  ،وھو الثوري  ،ووقع في المطبوعة ھنا حذف قوله " قال  :حدثنا
أبي "  .وھو خطأ  .وسيأتي اإلسناد على الصواب  ، 6537 :حيث روى الطبري بعضه مختصرً ا  .بھذا اإلسناد .
آدم بن سليمان القرشي  ،مولى خالد بن بن خالد بن عقبة بن أبي معيط  :ثقة  ،وھو والد يحيى بن آدم صاحب كتاب الخراج .
والحديث رواه أحمد في المسند  ، 2070 :عن وكيع  ،بھذا اإلسناد .
وكذلك رواه مسلم  ، 47 : 1عن أبي بكر بن أبي شيبة  ،وأبي كريب  ،وإسحاق بن إبراھيم  -وھو ابن راھويه  : -ثالثتھم عن وكيع  ،به .
وفي التھذيب  ،في ترجمة آدم بن سليمان  ،أن مسلمًا أخرج له ھذا الحديث الواحد متابعة ؛ وليس كذلك  ،بل ھو أصل ال متابعة  ،إذ لم يروه مسلم من
طريق غيره .
ورواه الحاكم في المستدرك  ، 286 : 2من طريق ابن راھويه  ،عن وكيع  .وقال  " :ھذا حديث صحيح اإلسناد ولم يخرجاه "  .ووافقه الذھبي .
وذكره ابن كثير  ، 81 : 2عن رواية المسند  .ثم أشار إلى رواية مسلم .
وأشار إليه الحافظ في الفتح  ، 154 : 8من رواية مسلم .
وذكره السيوطي  ، 374 : 1وزاد نسبته للترمذي  ،والنسائي  ،وابن المنذر  ،والبيھقي في األسماء والصفات .
وسيأتي بعض معناه  ، 6464 :عن سعيد بن جبير  ،مرسال غير متصل  ،فيستفاد وصله من ھذه الرواية .
) (2الحديث  - 6458 :أبو الرداد المصري  ،عبد ﷲ بن عبد السالم  -شيخ الطبري  :ثقة ترجمة ابن أبي حاتم  ، 107/2/2وقال  " :سمعنا منه
بمصر  ،وھو صدوق " .
أبو زرعة وھب ﷲ بن راشد  :ھذه أول مرة يثبت فيھا اسمه في المطبوعة على الصواب  ،فقد مضى في  - 5386 ، 2891 ، 2377 :وكان فيھا
كلھا محر ًفا في المطبوعة  .وترجمنا له في أولھن .
سعيد ابن مرجانة  :ھو سعيد بن عبد ﷲ  ،مولى قريش  .ومرجانة  -بفتح الميم وسكون الراء  :أمه  .قال الحافظ في التھذيب  " :فعلى ھذا فيكتب  :ابن
مرجانة  -باأللف "  .وھو تابعي ثقة  .ثبت سماعه من أبي ھريرة  ،خال ًفا لمن زعم غير ذلك  ،كما بينا في المسند . 7583 :
والحديث سيأتي عقبه  ، 6459 :من وجه آخر عن ابن شھاب  .ونذكر تخريجه ھناك .

وما فعل حين تالھا  ،فقال عبد ﷲ بن عباس  :يغفر ﷲ ألبي عبد الرحمن! لعمري لقد َو َجد المسلمون منھا حين أنزلت مثل ما
َوجد عبد ﷲ بن عمر  ،فأنزل ﷲ ُ بعدھا) ال ُي َكلِّفُ َّ
ﷲُ َن ْف ًسا إِال وُ سْ َع َھا ( إلى آخر السورة .قال ابن عباس  :فكانت ھذه الوسوسة
مما ال طاقة للمسلمين بھا  ،وصار األمر إلى أن قضى ﷲ عز وجل أنّ للنفس ما كسبت وعليھا ما اكتسبت في ْ
القول
والفعل(1).
ُ
سمعت الزھري يقول في قوله  " :وإن
 - 6460حدثنا الحسن بن يحيى قال  ،أخبرنا عبد الرزاق قال  ،أخبرنا معمر قال ،
تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه "  ،قال  :قرأھا ابن عمر فبكى وقال  :إنا لمؤاخذون بما نح ِّدث به أنفسنا! فبكى حتى سُمع نشيجه،
فقام رجل من عنده فأتى ابن عباس فذكر ذلك له  ،فقال َ :رحم ﷲ ابن عُمر! لقد َو َجد المسلمون ً
نحوا مما َوجدَ  ،حتى نزلت :
) ال ُي َكلِّفُ َّ
ت َو َع َل ْي َھا َما ْ
اك َت َس َب ْ
ﷲُ َن ْفسًا إِال وُ سْ َع َھا َل َھا َما َك َس َب ْ
ت ((2) .
 - 6461حدثني المثنى قال  ،حدثنا إسحاق قال  ،حدثنا عبد الرزاق  ،عن جعفر بن سليمان  ،عن حميد األعرج  ،عن مجاھد
قال  :كنت عند ابن عمر فقال  " :وإن ُتبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه " اآلية  ،فبكى .فدخلت على ابن عباس فذكرت له ذلك ،
فضحك ابن عباس فقال  :يرحم ﷲ ابن عمر!
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__________
) (1الحديث  - 6459 :ھو الحديث السابق  ،نحوه .
وقد ذكره ابن كثير  ، 82 - 81 : 2عن ھذا الموضع من الطبري .
وذكره الحافظ في الفتح  ، 154 : 8مختصرً ا  ،عن ھذا الموضع أيضًا  .قال  " :أخرج الطبري  ،بإسناد صحيح عن الزھري  - " . . .إلخ .
وذكره السيوطي  ، 374 : 1ونسبه لعبد بن حميد  ،وأبي داود في ناسخه  ،وابن جرير  ،والطبراني  ،والبيھقي في الشعب .
وانظر األحاديث اآلتية . 6464 - 6460 :
) (2الحديث  - 6460 :ھذا حديث مرسل  ،لم يسمعه الزھري  ،من ابن عمر  ،وال من ابن عباس  .وھو مختصر من الحديثين قبله  ،ومن الحديث :
 . 6462فقد سمع الزھري القصة من سعيد ابن مرجانة  ،ومن سالم بن عبد ﷲ بن عمر .

َأو ما يدري فيم أنزلت ؟ إن ھذه اآلية حين أنزلت َغمَّت أصحاب رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم غ ًّما شدي ًدا وقالوا  :يا رسول
ﷲ  ،ھلكنا! فقال لھم رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم  :قولوا  " :سمعنا وأطعنا "  ،فنسختھا  ) :آ َم َن الرَّ سُو ُل ِب َما أ ُ ْن ِز َل إِ َل ْي ِه مِنْ
ون ُك ٌّل آ َم َن ِبا َّ ِ َو َمال ِئ َك ِت ِه َو ُك ُت ِب ِه َو ُر ُسلِ ِه ال ُن َفرِّ ُق َبي َْن أَ َح ٍد مِنْ رُ ُسلِ ِه ( إلى قوله َ ) :و َع َل ْي َھا َما ا ْك َت َس َب ْ
ت ( َف ُتجُوِّ ز لھم
َر ِّب ِه َو ْالم ُْؤ ِم ُن َ
منْ حديث النفس  ،وأخِذوا باألعمال(1) .
 - 6462حدثني المثنى قال  ،حدثنا إسحاق قال  ،حدثنا يزيد بن ھارون  ،عن سفيان بن حسين  ،عن الزھري  ،عن سالم :
ابن عباس  ،فقال  :يرحم ﷲ
أن أباه قرأ  " :وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به ﷲ "  ،فدمعت عينه  ،فبلغ َ
صنِيعه َ
ْ
أنزلت  ،فنسختھا اآلية التي بعدھا  ) :ال
نع كما صنع أصحاب رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم حين
ص َ
أبا عبد الرحمن! لقد َ
ُي َكلِّفُ َّ
ﷲُ َن ْف ًسا إِال وُ سْ َع َھا ((2) .
__________
) (1الحديث  - 6461 :جعفر بن سليمان  :ھو الضبعي  ،وقد مضى توثيقه في . 2905 :
حميد األعرج  :ھو حميد بن قيس المكي  ،قارئ أھل مكة  .مضى توثيقه في . 3352 :
والحديث رواه أحمد في المسند  ، 3071 :عن عبد الرزاق  ،عن معمر  ،عن حميد األعرج  ،به .
فظھر من رواية الطبري ھذه  :أن عبد الرزاق سمعه من شيخين  ،من معمر  ،ومن جعفر بن سليمان  -كالھما حدثه به عن حميد األعرج .
وقد ذكره ابن كثير  ، 81 : 2عن رواية أحمد في المسند  ،وكذلك ذكره الحافظ في الفتح  ، 154 : 8عن رواية أحمد .
وذكره السيوطي  ، 374 : 1وزاد نسبته لعبد الرزاق  ،وابن المنذر .
وھو في معنى األحاديث السابقة . 6460 - 6458 :
وقوله  " :كنت عند ابن عمر فقال ) :وإن تبدوا ما في أنفسكم(  - " . . .ھكذا في المخطوطة والمطبوعة  .ولعل صوابه  " :فقرأ "  ،بدل " فقال " .
وھو الثابت في رواية المسند ومن نقل عنه .
وقوله في آخر الحديث  " :فتجوز لھم من حديث النفس "  -ھكذا في المخطوطة والمطبوعة أيضًا  .ولعل صوابه " عن حديث النفس "  ،كرواية
المسند.
) (2الحديث  - 6462 :سفيان بن حسين الواسطي  :مضى الكالم في روايته عن الزھري  ،وأن فيھا تخاليط  ،في  . 3471ولكن يظھر لي اآلن أن
في ھذا ً
غلوا من ابن حبان  .فإن البخاري ترجم له في الكبير  ، 90/2/2وأشار إلى رواية عن الزھري  ،فلم يذكر فيھا قدحً ا  ،ثم إن األئمة صححوا
ھذا الحديث من روايته عن الزھري  ،كما سيجيء .
فالحديث رواه أبو جعفر بن النحاس في الناسخ والمنسوخ  ،ص  . 86 :والحاكم في المستدرك  - 287 : 2كالھما من طريق يزيد بن ھارون  ،عن
سفيان بن حسين  ،بھذا اإلسناد  .وقال الحاكم  " :ھذا حديث صحيح اإلسناد ولم يخرجاه "  .ووافقه الذھبي .
ثم قد ذكره ابن كثير  ، 82 : 2عن ھذا الموضع  -بعد الروايات السابقة  ،ثم قال  " :فھذه طرق صحيحة عن ابن عباس " .
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وقد رجحت توثيق سفيان بن حسين  -وفي روايته عن الزھري  -فيما كتبت تعلي ًقا على تھذيب السنن للمنذري  ،ج 3ص  ، 402 :فأنسيته حين كتبت
ما مضى في . 3471 :
والحديث ذكره أيضًا السيوطي  ، 374 : 1وزاد نسبته البن أبي شيبة .

 - 6463حدثنا محمد بن بشار قال  ،حدثنا أبو أحمد قال  ،حدثنا سفيان  ،عن عطاء بن السائب  ،عن سعيد بن جبير قال :
نسخت ھذه اآلية  " :وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه "  ) -ال ُي َكلِّفُ َّ
ﷲُ َن ْفسً ا إِال وُ سْ َع َھا ((1) .
 - 6464حدثنا ابن بشار قال  ،حدثنا أبو أحمد قال  :حدثنا سفيان  ،عن آدم بن سليمان  ،عن سعيد بن جبير قال  :لما نزلت
ھذه اآلية  " :إن ُتبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه "  ،قالوا  :أنؤاخذ بما ح ِّدثنا به أنفسنا  ،ولم تعمل به جوارحنا ؟ قال  :فنزلت ھذه
اآلية  ) :ال ُي َكلِّفُ َّ
ت َو َع َل ْي َھا َما ْاك َت َس َب ْ
ﷲ ُ َن ْفسً ا إِال وُ سْ َع َھا َل َھا َما َك َس َب ْ
ت َر َّب َنا ال ُت َؤاخ ِْذ َنا إِنْ َنسِ ي َنا أَ ْو أَ ْخ َطأْ َنا (  ،قال  :ويقول  :قد
فعلت .قال  :فأعطيت ھذه األمة خواتيم " سورة البقرة "  ،لم ُتعطھا األمم قبلھا(2) .
__________
) (1الحديث  - 6463 :أبو أحمد  :ھو الزبيري  ،محمد بن عبد ﷲ بن الزبير األسدي  .وھو يروي عن سفيان الثوري  .ويروي عنه محمد بن بشار .
وھذا الحديث مرسل  ،ألنه حكاية من سعيد بن جبير عن إخبار بنسخ اآلية .
وقد سبقت رواية لسعيد بن جبير عن ابن عباس  ، 6457 :لعلھا تشير إلى ھذا المعنى .
) (2الحديث  - 6464 :وھذا حديث مرسل أيضًا  ،من رواية سعيد بن جبير  ،ولكنه بعض معنى الحديث السابق  ، 6457 :الذي رواه سعيد عن ابن
عباس متصال .
وسيأتي بعضه  ، 6539 :بھذا اإلسناد  ،مع تحريف في اسم الراوي عن سفيان  ،كما سنذكر ھناك  ،إن شاء ﷲ .

 - 6465حدثنا أبو كريب قال  ،حدثنا جابر بن نوح قال  ،حدثنا إسماعيل  ،عن عامر  " :وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه
يحاسبكم به ﷲ فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء "  ،قال  :فنسختھا اآلية بعدھا  ،قوله  ) :ال ُي َكلِّفُ َّ
ﷲُ َن ْف ًسا إِال وُ سْ َع َھا َل َھا َما
ت َو َع َل ْي َھا َما ْاك َت َس َب ْ
َك َس َب ْ
ت (.
 - 6466حدثنا ابن حميد قال  ،حدثنا جرير  ،عن مغيرة  ،عن الشعبي  " :وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به ﷲ"،
قال  :نسختھا اآلية التي بعدھا  ) :ال ُي َكلِّفُ َّ
ﷲُ َن ْفسًا إِال وُ سْ َع َھا ( وقوله  " :وإن ُتبدوا "  ،قال  :يحاسب بما أبدَى من سرّ أو
أخفى من سر  ،فنسختھا التي بعدھا.
 - 6467حدثني يعقوب قال  ،حدثنا ھشيم قال  ،أخبرنا سيّار  ،عن الشعبي  ،قال  :لما نزلت ھذه اآلية  " :وإن ُتبدوا ما في
أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به ﷲ فيغف ُر لمن يشاء ويعذب من يشاء "  ،قال  :فكان فيھا شدّة  ،حتى نزلت ھذه اآلية التي بعدھا :
ت َو َع َل ْي َھا َما ا ْك َت َس َب ْ
) َل َھا َما َك َس َب ْ
ت (  ،قال  :فنسخت ما كان قبلھا.
 - 6468حدثني يعقوب قال  ،حدثنا ابن علية  ،عن ابن عون قال  :ذكروا عند الشعبي  " :وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه
ت َو َع َل ْي َھا َما ْاك َت َس َب ْ
" حتى بلغ) َل َھا َما َك َس َب ْ
رج ْ
عت إلى آخر اآلية.
ت (  ،قال  ،فقال الشعبي  :إلى ھذا صار َ ،
 - 6469حدثني يحيى بن أبي طالب قال  ،أخبرنا يزيد قال  ،أخبرنا جويبر  ،عن الضحاك في قوله  " :وإن ُتبدوا ما في
ت َو َع َل ْي َھا َما ْ
اك َت َس َب ْ
أنفسكم أو تخفوه "  ،قال قال ابن مسعود  :كانت المحاسبة قبل أن تنزل َ ) :ل َھا َما َك َس َب ْ
ت (  ،فلما نزلت
نسخت اآلية التي كانت قبلھا.
 - 6470حدثت عن الحسين قال  ،سمعت أبا معاذ يقول  ،حدثنا عبيد قال  ،سمعت الضحاك يذكر  ،عن ابن مسعود نحوه.
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 - 6471حدثنا ابن حميد قال  ،حدثنا جرير  ،عن بيان  ،عن الشعبي قال  :نسخت " وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه " ) َل َھا
ت َو َع َل ْي َھا َما ْاك َت َس َب ْ
َما َك َس َب ْ
ت (.
 - 6472حدثنا ابن وكيع قال  ،حدثنا أبي  ،عن موسى بن عبيدة  ،عن محمد بن كعب وسفيان  ،عن جابر  ،عن مجاھد وعن
إبراھيم بن مھاجر  ،عن مجاھد قالوا  :نسخت ھذه اآلية) ال ُي َكلِّفُ َّ
ﷲ ُ َن ْف ًسا إِال وُ سْ َع َھا (  " ،وإن تبدوا ما في أنفسكم أو
تخفوه" ،اآلية.
 - 6473حدثنا ابن وكيع قال  ،حدثنا أ  ،عن إسرائيل  ،عن جابر  ،عن عكرمة وعامر بمثله.
 - 6474حدثنا المثنى قال  ،حدثنا الحجاج قال  :حدثنا حماد  ،عن حميد  ،عن الحسن في قوله  " :وإن تبدوا ما في أنفسكم أو
تخفوه " إلى آخر اآلية  ،قال  :محتھا  ) :ال ُي َكلِّفُ َّ
ت َو َع َل ْي َھا َما ْ
اك َت َس َب ْ
ﷲ ُ َن ْفسً ا إِال وُ سْ َع َھا َل َھا َما َك َس َب ْ
ت ((1) .
 - 6475حدثنا بشر قال  ،حدثنا يزيد قال  ،حدثنا سعيد  ،عن قتادة  :أنه قال  :نسخت ھذه اآلية يعني قوله  ) :ال ُي َكلِّفُ َّ
ﷲُ
َن ْفسً ا إِال وُ سْ َع َھا ( اآلية التي كانت قبلھا  " :وإن ُتبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به ﷲ " .
 - 6476حدثنا الحسن بن يحيى قال  ،أخبرنا عبد الرزاق قال  ،أخبرنا معمر  ،عن قتادة في قوله  " :وإن تبدوا ما في أنفسكم
أو تخفوه يحاسبكم به ﷲ "  ،قال  :نسختھا قوله  ) :ال ُي َكلِّفُ َّ
ﷲ ُ َن ْف ًسا إِال وُ سْ َع َھا (.
 - 6477حدثني يونس قال  ،أخبرنا ابن وھب قال  ،حدثني ابن زيد قال  :لما نزلت ھذه اآلية  " :وإن تبدوا ما في أنفسكم أو
تخفوه يحاسبكم به ﷲ " إلى آخر اآلية ،
__________
) (1األثر  " - 6474 :حماد " ھو حماد بن سلمة  ،و " حميد " ھو حميد الطويل  .وكان في المطبوعة والمخطوطة " حماد بن حميد "  ،وليس في
رواة األثر من يعرف بھذا االسم  ،وحجاج بن المنھال يروي عن حماد بن سلمة  ،وحماد يروي عن خاله حميد الطويل  ،وحميد الطويل يروي عن
الحسن .

ً
اشتدّت على المسلمين  ،وش َّق ْ
مشقة شديدة  ،فقالوا  :يا رسول ﷲ  ،لو َوقع في أنفسنا شيء لم نعمل به َوأخذنا ﷲ به ؟ قال :
ت
" فلعلكم تقولون كما قال بنو إسرائيل  " :سمعنا وعصينا " ! قالوا  :بل سمعنا وأطعنا يا رسول ﷲ! قال  :فنزل القرآن يفرِّ جھا
عنھم  " :آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون ك ٌّل آمن با ومالئكته وكتبه ورسله " إلى قوله  ) :ال ُي َكلِّفُ َّ
ﷲُ َن ْف ًسا
ت َو َع َل ْي َھا َما ا ْك َت َس َب ْ
إِال وُ سْ َع َھا َل َھا َما َك َس َب ْ
ت (  ،قال  :فصيَّره إلى األعمال  ،وترك ما يقع في القلوب.
سيار عن أبي الحكم  ،عن الشعبي  ،عن أبي عبيدة بن
 - 6478حدثني المثنى قال  ،حدثنا الحجاج قال  ،حدثنا ھشيم  ،عن
ٍ
عبد ﷲ بن مسعود في قوله  " :وإن ُتبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به ﷲ "  ،قال  :نسخت ھذه اآلية التي بعدَ ھا َ ) :ل َھا
ت َو َع َل ْي َھا َما ْ
اك َت َس َب ْ
َما َك َس َب ْ
ت (.
 - 6479حدثني موسى قال  ،حدثنا عمرو قال  ،حدثنا أسباط  ،عن السدي قوله  " :وإن تب ُدوا ما في أنفسكم أو تخفوه
يحاسبكم به ﷲ "  ،قال  :يوم نزلت ھذه اآلية كانوا يؤاخذون بما َوسْ وست به أنفسھم وما عملوا  ،فشكوا ذلك إلى النبي صلى
الوسوسة!! فنسخھا ﷲ بھذه اآلية التي بع ُد
ﷲ عليه وسلم  ،فقالوا  :إن عمل أح ُدنا وإن لم يعم ْل أخِذنا به ؟ وﷲ ما نملك َ
بقوله ) (1):ال ُي َكلِّفُ َّ
ﷲُ َن ْفسًا إِال وُ سْ َع َھا ( اآلية  ،فكان حديث النفس مما لم تطيقوا(2) .
***
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 - 6480حدثت عن عمار قال  ،حدثنا ابن أبي جعفر  ،عن أبيه  ،عن قتادة أن عائشة أم المؤمنين رضي ﷲ عنھا قالت :
ت َو َع َل ْي َھا َما ا ْك َت َس َب ْ
نسختھا قوله َ ) :ل َھا َما َك َس َب ْ
ت (.
__________
) (1في المطبوعة  " :التي بعدھا بقوله "  ،وأثبت ما في المخطوطة .
) (2في المخطوطة والمطبوعة  " :مما لم تطيقوا  ،اآلية " أخر الناسخ " اآلية "  ،فرددتھا إلى مكانھا قبل .

وقال آخرون ممن قال معنى ذلك  " :اإلعالم من ﷲ عز وجل عبادَ ه أنه مؤاخذھم بما كسبته أيديھم وعملته جوارحھم  ،وبما
حدثتھم به أنفسھم مما لم يعلموه " ) " (1ھذه اآلية محكمة غي ُر منسوخة  ،وﷲ عز وجل محاسبٌ خل َقه على ما عملوا من عمل
وعلى ما لم يعملوه مما أصرّ وه في أنفسھم ونووه وأرا ُدوه  ،فيغفره للمؤمنين  ،ويؤاخذ به أھ َل الكفر والنفاق " .
ذكر من قال ذلك :
 - 6481حدثني المثنى قال  ،حدثنا عبد ﷲ بن صالح قال  ،حدثني معاوية  ،عن عليّ  ،عن ابن عباس قوله  " :وإن ُتبدوا ما
في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به ﷲ "  ،فإنھا لم تنسخ  ،ولكن ﷲ عز وجل إذا َجمع الخالئق يوم القيامة  ،يقول ﷲ عز وجل :
" إني أخبركم بما أخفيتم في أنفسكم مما لم تطلع عليه مالئكتي "  ،فأما المؤمنون فيخبرھم ويغفر لھم ما حدَّثوا به أنفسھم ،
وھو قوله  " :يحاسبكم به ﷲ "  ،يقول  :يخبركم .وأما أھل الشك والرَّ يْب  ،فيخبرھم بما أخفوا من التكذيب  (2) ،وھو قوله :
) َو َلكِنْ ي َُؤاخ ُِذ ُك ْم ِب َما َك َس َب ْ
ك والنفاق.
ت قُلُو ُب ُك ْم ( ]سورة البقرة  ، [225 :من الش ّ
 - 6482حدثني محمد بن سعد قال  ،حدثني أبي قال  ،حدثني عمي قال  ،حدثني أبي  ،عن أبيه  ،عن ابن عباس  " :وإن
تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به ﷲ "  ،فذلك سِ رُّ عملكم وعالنيته  ،يحاسبكم به ﷲ  ،فليس من عبد مؤمن يُسرّ في
نفسه خيرً ا ليعمل به ،
__________
) (1انظر ما سلف ص  103 :وما بعدھا .
) (2في المخطوطة والمطبوعة بعد قوله  " :من التكذيب " ما نصه  " :وھو قوله  :فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء "  .وھي زيادة بال شك من
الناسخ .فإال تكن منه  ،فمكانھا قبل ذلك بعد قوله " يحاسبكم به ﷲ " وقبل قوله  " :وأما أھل الشك والريب  ، " . . .ولكني آثرت إسقاطھا  ،ألن
السيوطي خرجه في الدر المنثور  375 : 1بغير ذكر ھذه الزيادة في الموضعين .

فإن عمل به ُكتبت له به عشرُ حسنات  ،وإن ھو لم يُقدَ ر له أن يعمل به كتبت له به حسنة  ،من أجل أنه مؤمن  ،وﷲ َيرْ ضى
سرّ المؤمنين وعالنيتھم .وإن كان سُوءًا حدَّث به نفسه  ،اطلع ﷲ عليه وأخبره به يوم ُتبلى السرائر  ،وإن ھو لم يعمل به لم
جاو ُز
يؤاخذه ﷲ به حتى يعمل به  ،فإن ھو عمل به
ِين َن َت َق َّب ُل َع ْن ُھ ْم أَحْ َس َن َما َع ِملُوا َو َن َت َ
َ
ِك الَّذ َ
تجاوز ﷲ عنه  ،كما قال  ) :أُو َلئ َ
َعنْ َس ِّي َئات ِِھ ْم ( ]سورة األحقاف .[16 :
 - 6483حدثني يحيى بن أبي طالب قال  ،أخبرنا يزيد قال  ،أخبرنا جويبر  ،عن الضحاك في قوله َ ) :وإِنْ ُت ْب ُدوا َما فِي
أَ ْنفُسِ ُك ْم أَ ْو ُت ْخفُو ُه ي َُحاسِ ْب ُك ْم ِب ِه َّ
ﷲُ (  ،اآلية  ،قال  :قال ابن عباس  :إن ﷲ يقول يوم القيامة  " :إن ُك ّتابي لم يكتبوا من أعمالكم
ّ
وأعذب من شئت " .
إال ما َظھر منھا  ،فأما ما أسررتم في أنفسكم فأنا أحاسبكم به اليو َم  ،فأغفر لمن شئت
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 - 6484حدثني يحيى بن أبي طالب قال  ،أخبرنا علي بن عاصم قال  ،أخبرنا بيان  ،عن بشر  ،عن قيس بن أبي حازم قال :
إذا كان يوم القيامة قال ﷲ عز وجل يُسمع الخالئق  " :إنما كان ُك ّتابي يكتبون عليكم ما ظھر منكم  ،فإما ما أسررتم فلم يكونوا
ّ
ُ
وأعذب من شئت " .
شئت ،
يكتبونه وال يعلمونه  ،أنا ﷲُ أعلم بذلك كله منكم  ،فأغفر لمن
 - 6485حدثت عن الحسين قال  ،سمعت أبا معاذ قال  ،أخبرنا عبيد قال  ،سمعت الضحاك يقول في قوله  " :وإن تبدوا ما
أخبرھم ﷲ بما كانوا يسرُّ ون في أنفسھم
في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به ﷲ "  ،كان ابن عباس يقول  :إذا دعي الناس للحساب
َ
مما لم يعملوه فيقول  " :إنه كان ال يع ُزب عني شيء  ،وإني مخبركم بما كنتم تسرُّ ون من السُّوء  ،ولم تكن حفظتكم عليكم
َّ
مطلعين عليه "  .فھذه المحاسبة.
 - 6486حدثنا القاسم قال  ،حدثنا الحسين قال  ،حدثنا أبو تميلة  ،عن عبيد بن سليمان  ،عن الضحاك  ،عن ابن عباس نحوه.
 - 6487حدثني المثنى قال  ،حدثنا إسحاق قال  ،حدثنا ابن أبي جعفر  ،عن أبيه  ،عن الربيع في قوله  " :وإن تبدوا ما في
أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به ﷲ "  ،قال  :ھي محكمة  ،لم ينسخھا شيء يقول  " :يحاسبكم به ﷲ "  ،يقول  :يعرّ فه ﷲ يوم
َ
أخفيت في صدرك كذا وكذا " ! ال يؤاخذه.
القيامة  " :إنك
 - 6488حدثني المثنى قال  ،حدثنا إسحاق قال  ،حدثنا ابن أبي جعفر  ،عن أبيه  ،عن عمرو بن عبيد  ،عن الحسن قال  :ھي
محكمة لم تنسخ.
 - 6489حدثني يعقوب قال  ،حدثنا ابن علية  ،قال  ،حدثنا ابن أبي نجيح  ،عن مجاھد في قوله  " :وإن تبدوا ما في أنفسكم
أو تخفوه يحاسبكم به ﷲ "  ،قال  :من الشك واليقين.
 - 6490حدثني محمد بن عمرو قال  ،حدثنا أبو عاصم  ،عن عيسى  ،عن ابن أبي نجيح  ،عن مجاھد في قول ﷲ عز وجل:
" وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به ﷲ "  ،يقول  :في الشك واليقين(1) .
 - 6491حدثني المثنى قال  ،حدثنا أبو حذيفة قال  ،حدثنا شبل  ،عن ابن أبي نجيح  ،عن مجاھد مثله.
***
قال أبو جعفر  :فتأويل ھذه اآلية على قول ابن عباس الذي رواه على بن أبي طلحة  (2) :وإن تبدوا ما في أنفسكم من شيء
من األعمال فتظھروه بأبدانكم وجوارحكم  ،أو تخفوه فتسروه في أنفسكم  ،فلم يطلع عليه أحد من خلقي  ،أحاسبكم به  ،فأغفر
ِّ
وأعذب أھ َل الشرك والنفاق في ديني.
كل ذلك ألھل اإليمان ،
***
__________
) (1في المطبوعة  " :في اليقين والشك "  ،قدم وأخر  ،وأثبت ما في المخطوطة .
) (2ھو رقم . 6481 :

وأما على الرواية التي رواھا عنه الضحاك من رواية عبيد بن سليمان عنه  (1) ،وعلى ما قاله الربيع بن أنس  (2) ،فإن
تأويلھا  :إنْ تظھروا ما في أنفسكم فتعملوه من المعاصي  ،أو تضمروا إرادته في أنفسكم فتخفوه  ،يُعْ لمكم به ﷲ يوم القيامة ،
ّ
ويعذب من يشاء.
فيغفر لمن يشاء ،
***
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وأما قول مجاھد  (3) ،فشبي ٌه معناه بمعنى قول ابن عباس الذي رواه علي بن أبي طلحة.
***
وقال آخرون ممن قال  " :ھذه اآلية محكمة  ،وھي غير منسوخة "  ،ووافقوا الذين قالوا  " :معنى ذلك  :أن ﷲ عز وجل أعلم
عبادَ ه ما ھو فاعل بھم فيما أبدَ ْوا وأخفوا من أعمالھم " معناھا  :إن ﷲ محاسبٌ
جميع خلقه بجميع ما أبدَ ْوا من سيئ أعمالھم ،
َ
غير أن عقوبته إياھم على ما أخفوه مما لم يعملوه  ،ما يحدث لھم في الدنيا من المصائب
وجميع ما أسروه  ،وُ معاقبھم عليهَ .
واألمور التي َ
يحزنون عليھا ويألمون منھا.
ذكر من قال ذلك :
 - 6492حدثني يحيى بن أبي طالب قال  ،حدثنا يزيد قال  ،أخبرنا جويبر  ،عن الضحاك في قوله  " :وإن تبدوا ما في
أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به ﷲ "  ،اآلية  ،قال  :كانت عائشة رضي ﷲ عنھا تقول  :من ھ ّم بسيئة فلم يعملھا  ،أرسل ﷲ عليه
َ
والحزن مثل الذي ھ ّم به من السيئة فلم يعملھا  ،فكانت ك ّفارته.
من الھم
 - 6493حدثت عن الحسين قال  ،سمعت أبا معاذ قال  ،أخبرنا عبيد قال ،
__________
) (1ھي رقم . 6486 :
) (2ھو رقم . 6487 :
) (3ھو رقم  6489 :وما بعده .

سمعت الضحاك يقول في قوله  " :وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به ﷲ "  ،قال  :كانت عائشة تقول  :كل عبد يھ ّم
بمعصية  ،أو يحدّث بھا نفسه  ،حاسبه ﷲ بھا في الدنيا  ،يخافُ ويحزن ويھتم.
 - 6494حدثنا القاسم قال  ،حدثنا الحسين قال  ،حدثني أبو تميلة  ،عن عبيد  ،عن الضحاك قال  :قالت عائشة في ذلك  :كل
َ
ويحزن ويشت ّد ھمّه  ،ال يناله من ذلك شيء  ،كما ھ ّم
عبد ھ ّم بسوء ومعصية  ،وحدّث نفسه به  ،حاسبه ﷲ في الدنيا  ،يخاف
بالسوء ولم يعمل منه شي ًئا.
 - 6495حدثنا الربيع قال  ،حدثنا أسد بن موسى قال  ،حدثنا حماد بن سلمة  ،عن علي بن زيد  ،عن أميّة أنھا سألت عائشة
عن ھذه اآلية  " :وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به ﷲ " و) َمنْ َيعْ َم ْل سُوءًا يُجْ َز ِب ِه ( ]سورة النساء [123 :
فقالت  :ما سألني عنھا أحد ْ
مذ سألت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم  ،فقال  :يا عائشة  ،ھذه متابعة ﷲ العبدَ بما يصيبه من
الحمَّى والنكبة وال َّشوكة  ،حتى البضاعة يضعھا في كمِّه فيفقدھا  ،فيفزع لھا فيج ُدھا في ضِ بْنه  ،حتى إن المؤمن ليخرج من
ذنوبه كما يخرُج التبر األحمر من الكير(1) .
***
__________
) (1الحديث  - 6495 :علي بن زيد  :ھو ابن جدعان .
أمية  :ھي بنت عبد ﷲ  ،وھي تابعية لم ترو عن عائشة غير ھذا الحديث  .وعلي بن زيد  ،ھو بن زوجھا  .وقد مضى البيان عن ترجمتھا في :
. 4897
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ووقع في المطبوعة ھنا  " :عن أمه "  .وھو خطأ  .وقع مثل ذلك في بعض نسخ الترمذي  .ولو صحت ھذه النسخ لم يكن بذلك بأس  ،إذ ال يبعد أن
يسميھا ربيبھا " أمه " .
والحديث رواه الطيالسي  ، 1584 :عن حماد بن سلمة  ،عن علي بن زيد  ،عن " أمية بنت عبد ﷲ " .
ورواه أحمد في المسند ) 218 : 6حلبي(  ،عن بھز  ،عن حماد  -وھو ابن سلمة  ،وفيه  " :عن أمية " .
ورواه الترمذي  ، 79 - 78 : 4من طريق روح بن عبادة  ،عن حماد بن سلمة  ،به  .وفيه  " :عن أمية "  ،قال الترمذي  " :ھذا حديث حسن غريب
من حديث عائشة  ،ال نعرفه إال من حديث حماد ابن سلمة " .
ورواه ابن أبي حاتم  -فيما نقله عنه ابن كثير  - 85 : 2من طريق سليمان بن حرب  ،عن حماد ابن سلمة  .وفيه " عن أبيه " بدل " عن أمية " ؛ وھو
تحريف مطبعي .
وقال ابن كثير  " :علي بن زيد بن جدعان  :ضعيف يغرب في رواياته  .وھو يروي ھذا الحديث عن امرأة أبيه  :أم محمد أمية بنت عبد ﷲ عن
عائشة ،وليس لھا عنھا في الكتب سواه " .
أقول  :وعلي بن زيد ليس بضعيف  ،كما قلنا في  ، 4897 :وكما رجحنا في شرح المسند . 783 :
وذكره السيوطي  ، 375 : 1وزاد نسبته البن المنذر  ،والبيھقي في الشعب .
قول " ھذه متابعة ﷲ العبد "  -يعني ما يصيب اإلنسان ما يؤلمه  ،يتابعه ﷲ به ليكفر عنه من سيئاته  .وھذا ھو الثابت في الطبري والمسند  .والذي في
الطيالسي والترمذي والدر المنثور  " :معاتبة ﷲ " ومعناه قريب من ھذا  .وفي ابن كثير  " :مبايعة "  .وھو تحريف .
النكبة  -بفتح النون  :أن ينكبه الحجر إذا أصاب ظفره أو إصبعه  .ومنه قيل لما يصيب اإلنسان  :نكبة .
البضاعة  :اليسير من المال تبعثه في التجارة  ،ثم سميت السلعة  :بضاعة .
الضبن  -بكسر فسكون  :ما بين اإلبط والكشح .
التبر  :فتات الذھب والفضة قبل أن يصاغ  ،فإذا صيغ فھو ذھب أو فضة .
الكير  -بكسر الكاف  ،كير الحداد  :وھو زق أو جلد غليظ ذو حافات  ،ينفخ النار حتى تتوھج .

قال أبو جعفر  :وأولى األقوال التي ذكرناھا بتأويل اآلية قول من قال  " :إنھا محكمة  ،وليست بمنسوخة "  .وذلك أن النسخ
ال يكون في حكم إال بنفيه بآخر  ،ھو له ناف من كل وجوھه (1) .وليس في قوله جل وعز  " :ال يكلف ﷲ نفسًا إال وسعھا لھا
ما كسبت وعليھا ما اكتسبت "  ،نفى الحكم الذي أعلم عبا َده بقوله  " :أو تخفوه يحاسبكم به ﷲ "  .ألن المحاسبة ليست بموجبة
ً
عقوبة  ،وال مؤاخذ ًة بما حوسب عليه العبد من ذنوبه.
ب ال
وقد أخبر ﷲ عز وجل عن المجرمين أنھم حين تعرض عليھم كتب أعمالھم يوم القيامة يقولون َ ) :يا َو ْي َل َت َنا َما ِل َھ َذا ْال ِك َتا ِ
صا َھا ( ]سورة الكھف .[49 :
ير ًة إِال أَحْ َ
ِير ًة َوال َك ِب َ
صغ َ
ي َُغا ِد ُر َ
__________
) (1في المطبوعة  " :إال ينفيه "  ،بالياء في أوله  ،وھو في المخطوطة غير منقوط  .وفيھما معًا " بآخر له ناف "  ،والصواب زيادة " ھو " كما
أثبت .وبذلك يستقيم الكالم .
وانظر ما قال في " النسخ " فيما سلف ص  ، 54 :والتعليق . 1 :

ٌ
ب
صغائر الذنوب
وكبائرھا  ،فلم تكن الكتب  -وإن أحصت
صغائر أعمالھم
محصية عليھم
فأخبر أن كتبھم
وكبائرھا  -بموج ِ
َ
َ
َ
َ
إحصاؤھا على أھل اإليمان با ورسوله  ،وأھل الطاعة له  ،أن يكونوا بكل ما أحصته الكتب من الذنوب معاقبين .ألن ﷲ
العفو عن الصغائر  ،باجتنابھم الكبائر فقال في تنزيله  ) :إِنْ َتجْ َت ِنبُوا َك َبائ َِر َما ُت ْن َھ ْو َن َع ْن ُه ُن َك ِّفرْ َع ْن ُك ْم َس ِّي َئا ِت ُك ْم
عز وجل َوعدھم
َ
َو ُن ْدخ ِْل ُك ْم م ُْد َخال َك ِريمًا ( ]سورة النساء  .[31 :فذلك محاسبة ﷲ عبا َده المؤمنين بما ھو محاسبھم به من األمور التي أخفتھا
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غير موج ٍ
ب لھم منه عقوبة  (1) ،بل محاسبته إياھم  -إن شاء ﷲ  -عليھا  ،ليعرّ فھم تفضُّله عليھم بعفوه لھم عنھا ،
أنفسھم َ ،
كما بلغنا عن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم في الخبر الذي - :
صفوان بن مُحْ رز ،
 - 6496حدثني به أحمد بن المقدام قال  ،حدثنا المعتمر بن سليمان قال  ،سمعت أبي  ،عن قتادة  ،عن َ
عن ابن عمر  ،عن نبي ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم قال  :ي ُْدني ﷲ عبدَ ه المؤمن يوم القيامة حتى يضع عليه َك َنفه  ،فيقرِّ ره بسيئاته
يقول  :ھل تعرف ؟ فيقول  :نعم! فيقول  :سترتھا في الدنيا وأغفرھا اليوم! ثم يظھر له حسناته فيقول َ ) :ھاؤُ ُم ا ْق َرأُوا ِك َت ِاب َي ْه (
]سورة الحاقة  [19 :أو كما قال وأما الكافر فإنه ينادي به على رؤوس األشھاد(2) .
 - 6497حدثنا ابن بشار قال  ،حدثنا ابن أبي عدي  ،عن سعيد  ،وھشام وحدثني يعقوب قال  ،حدثنا ابن علية قال  ،أخبرنا
ھشام قاال جميعا في حديثھما عن قتادة ،
__________
) (1في المطبوعة  " :فدل أن محاسبة ﷲ  ، " . . .وأثبت ما في المخطوطة  .وفي المطبوعة والمخطوطة بعد  " :غير موجبة لھم منه عقوبة " ،
والسياق يقتضي  " :غير موجب  " . .كما أثبتھا .
) (2الحديث  - 6496 :صفوان بن محرز المازني  :تابعي ثقة جليل  ،له فضل وورع  .والحديث مختصر من الذي بعده  .وسنذكر تخريجه فيه  ،إن
شاء ﷲ .

عن صفوان بن محرز قال  :بينما نحن نطوف بالبيت مع عبد ﷲ بن عمر وھو يطوف  ،إذ عرض له رجل فقال  :يا ابن
عمر ،أما سمعت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم يقول في النجوى ؟ فقال  :سمعت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم يقول  :يدنو
المؤمن من ربه حتى يضع عليه كنفه  ،فيقرره بذنوبه فيقول  " :ھل تعرف كذا " ؟ فيقول  " :رب اغفر "  -مرتين  -حتى إذا
بلغ به ما شاء ﷲ أن يبلغ قال  " :فإني قد سترتھا عليك في الدنيا  ،وأنا أغفرھا لك اليوم "  .قال  :فيعطى صحيفة حسناته -
ﷲ َع َلى
ِين َك َذبُوا َع َلى َرب ِِّھ ْم أَال َلعْ َن ُة َّ ِ
أو :كتابه  -بيمينه  ،وأما الكفار والمنافقون فينادي بھم على رؤوس األشھاد َ ) :ھؤُ ال ِء الَّذ َ
َّ
ِين (] (1) .سورة ھود .[18 :
الظالِم َ
***
__________
) (1الحديث  - 6497 :سعيد  :ھو ابن أبي عروبة  ،الثقة المأمون الحافظ  .وھشام  :ھو ابن أبي عبد ﷲ الدستوائي .
ووقع في المطبوعة  " :حدثنا ابن أبي عدي  ،وسعيد  ،وھشام "  ،وھو تحريف .
وصوابه  " :عن سعيد "  ،ألن ابن أبي عدي  -وھو محمد بن إبراھيم  -إنما يروي عن ابن أبي عروبة وعن ھشام الدستوائي  .فھو ليس من طبقتھما .
ثم ھو لم يدرك أن يروي عن قتادة  .وكذلك ابن بشار  -وھو محمد بن بشار  .شيخ الطبري  -إنما يروي عن ابن أبي عدي وطبقته  ،لم يدرك أن يروي
عن ابن أبي عروبة والدستوائي .
وأيضًا  ،فإن قوله في اإلسناد  -بعد تحويله إلى ابن علية عن ھشام  " -قاال جميعا في حديثھما عن قتادة "  ،يرجع ضمير المثنى فيه إلى سعيد وھشام ،
دون ابن أبي عدي  .إذ لو كان معھما لكان القول أن يقول  " :قالوا جميعا " .
ثم قد ثبت أنه " عن سعيد " في نقل ابن كثير ھذا الحديث عن ھذا الموضع  ، 84 : 2وإن وقع فيه خطأ مطبعي آخر  ،إذ فيه  " :عن سعيد بن ھشام "
بدل " وھشام "  .وفيه بعد ابن علية " حدثنا ابن ھشام " بزيادة " ابن " زيادة ھي غلط غير مستساغ .
ثم الحديث سيأتي في تفسر الطبري ) 14 : 12بوالق(  ،بھذا اإلسناد  ،على الصواب  .ولكنه جعله ھناك إسنادين  :فصل إسناد ابن علية عن إسناد ابن
أبي عدي .
والحديث رواه أحمد في المسند  ، 5436 :عن بھز وعفان  ،كالھما عن ھمام  -وھو ابن يحيى  -عن قتادة  ،بھذا اإلسناد .
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ورواه أيضًا  ، 5825 :عن عبد الوھاب بن عطاء  ،عن سعيد  ،وھو ابن أبي عروبة  ،عن قتادة  ،به .
ورواه البخاري ) 70 : 5فتح(  ،ومسلم  - 329 : 2كالھما من طريق ھشام الدستوائي  ،عن قتادة  ،به .
ورواه البخاري أيضًا  ، 267 - 266 : 8من طريق سعيد بن أبي عروبة وھشام الدستوائي  ،عن قتادة .
ورواه أيضًا  ، 407 - 406 : 10 :و  ، 398 - 397 : 13من طريق أبي عوانة  ،عن قتادة
ورواه أبو جعفر بن النحاس  ،في كتاب الناسخ والمنسوخ  ،ص  ، 87 - 86 :من طريق ابن علية  ،عن ھشام  .وقال  " :وإسناده إسناد ال يدخل القلب
منه لبس  .وھو من أحاديث أھل السنة والجماعة " .
وذكره ابن كثير  ، 85 - 84 : 2كما قلنا من قبل  ،عن ھذا الموضع من الطبري .
وذكره أيضًا  ، 353 : 4عن رواية المسند األولى .
وذكره السيوطي  . 325 : 3وزاد نسبته البن المبارك  ،وابن أبي شيبة  ،وابن المنذر  ،وابن أبي حاتم وابن مردويه  ،والبيھقي في األسماء والصفات.
ونسبه القسطالني  ، 206 : 4للنسائي في التفسير والرقائق  ،وابن ماجه في السنة .
ووقع في المخطوطة  -ھنا  " -وأما الكفار أو المنافقين "  ،وھو خطأ واضح .

أن ﷲ يفعل بعبده المؤمن  (1) :من تعريفه إياه سيئات أعماله  ،حتى يعرفه تفضله عليه بعفوه له عنھا .فكذلك فعله تعالى
ذكره في محاسبته إياه بما أبداه من نفسه وبما أخفاه من ذلك  ،ثم يغفر له كل ذلك بعد تعريفه تفضله وتكرمه عليه  ،فيستره
عليه .وذلك ھو المغفرة التي وعد ﷲ عباده المؤمنين فقال  " :فيغفر لمن يشاء " (2) .
***
قال أبو جعفر  :فإن قال قائل  :فإن قوله  " :لھا ما كسبت وعليھا ما اكتسبت "  ،ينبئ عن أن جميع الخلق غير مؤاخذين إال
بما كسبته أنفسھم من ذنب  ،وال مثابين إال بما كسبته من خير ؟
قيل  :إن ذلك كذلك  ،وغير مؤاخذ العبد بشيء من ذلك إال بفعل ما نھي عن فعله  ،أو ترك ما أمر بفعله.
فإن قال  :فإذ كان ذلك كذلك  ،فما معنى وعيد ﷲ عز وجل إيانا على ما أخفته أنفسنا بقوله  " :ويعذب من يشاء "  ،إن كان
لھا ما كسبت وعليھا ما اكتسبت ،
__________
) (1سياق ھذه الجملة من قبل الخبرين السالفين  " :كما بلغنا عن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم  . . .أن ﷲ يفعل بعبده المؤمن  ، " . . .فجملة " أن
ﷲ يفعل "  ،ھي فاعل قوله  " :بلغنا " .
) (2في المطبوعة  " :يغفر لمن يشاء " بغير فاء  ،وأثبت نص اآلية كما في المخطوطة .

وما أضمرته قلوبنا وأخفته أنفسنا  : -من ھم بذنب  ،أو إرادة لمعصية  -لم تكتسبه جوارحنا ؟
قيل له  :إن ﷲ جل ثناؤه قد وعد المؤمنين أن يعفو لھم عما ھو أعظم مما ھم به أحدھم من المعاصي فلم يفعله  ،وھو ما ذكرنا
من وعده إياھم العفو عن صغائر ذنوبھم إذا ھم اجتنبوا كبائرھا  ،وإنما الوعيد من ﷲ عز وجل بقوله  " :ويعذب من يشاء " ،
سعلى ما أخفته نفوس الذين كانت أنفسھم تخفي الشك في ﷲ  ،والمرية في وحدانيته  ،أو في نبوة نبيه صلى ﷲ عليه وسلم وما
جاء به من عند ﷲ  ،أو في المعاد والبعث  -من المنافقين  (1) ،على نحو ما قال ابن عباس ومجاھد  ،ومن قال بمثل قولھما ،
إن تأويل قوله  " :أو تخفوه يحاسبكم به ﷲ "  ،على الشك واليقين.
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غير أنا نقول إن المتوعد بقوله  " :ويعذب من يشاء "  ،ھو من كان إخفاء نفسه ما تخفيه الشك والمرية في ﷲ  (2) ،وفيما
يكون الشك فيه با كفرا والموعود الغفران بقوله  " (3) :فيغفر لمن يشاء " ھو الذي إخفاء ما يخفيه  (4) ،الھمة بالتقدم على
بعض ما نھاه ﷲ عنه من األمور التي كان جائزا ابتدا ًء تحليلُه وإباحته  ،فحرمه على خلقه جل ثناؤه ) (5أو على ترك بعض
ما أمر ﷲ بفعله  ،مما كان جائزا ابتدا ًء إباحة تركه  ،فأوجب فعله على خلقه .فإن الذي يھم بذلك من المؤمنين  -إذا ھو لم
يصحح ھمه بما يھم به  ،ويحقق ما أخفته نفسه من ذلك بالتقدم عليه  -لم يكن مأخوذا به  ،كما روي عن رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه وسلم أنه قال :
__________
) (1سياق الجملة  " :على ما أخفته نفوس الذين كانت أنفسھم تخفي الشك في ﷲ  . .من المنافقين "  ،وما بينھما صفات فاصلة .
) (2قوله  " :الشك والمرية  " . . .خبر " كان " .
) (3قوله  " :الموعود " منصوب معطوف على قوله " إن المتوعد  ، " . . .وقوله  " :الغفران " منصوب باسم المفعول وھو " الموعود "  ،أي الذي
وعد الغفران .
) (4في المطبوعة  " :ھو الذي أخفى وما يخفيه الھمة بالتقدم  " . . .وفي المخطوطة  " :ھو الذي إحفا وما يخفيه +الھمه " غير منقوطة بھذا الرسم :
وصواب قراءة المخطوطة ھو ما أثبت .
) (5قوله  " :أو على ترك  " . . .معطوف على قوله آن ًفا  " :بالتقدم على بعض ما نھاه " . . .

 " - 6498من ھم بحسنة فلم يعملھا كتبت له حسنة  ،ومن ھم بسيئة فلم يعملھا لم تكتب عليه " (1) .
***
فھذا الذي وصفنا ھو الذي يحاسب ﷲ به مؤمني عباده  ،ثم ال يعاقبھم عليه .فأما من كان ما أخفته نفسه شكا في ﷲ وارتيابا
في نبوة أنبيائه  ،فذلك ھو الھالك المخلد في النار الذي أوعده جل ثناؤه العذاب األليم بقوله  " :ويعذب من يشاء " .
***
قال أبو جعفر  :فتأويل اآلية إذا  " :وإن تبدوا ما في أنفسكم "  ،أيھا الناس  ،فتظھروه " أو تخفوه "  ،فتنطوي عليه نفوسكم "
يحاسبكم به ﷲ "  ،فيعرف مؤمنكم تفضله بعفوه عنه ومغفرته له فيغفره له  ،ويعذب منافقكم على الشك الذي انطوت عليه
نفسه في وحدانية خالقه ونبوة أنبيائه(2) .
***
القول في تأويل قوله تعالى َ } :و َّ
ﷲُ َع َلى ُكل ِّ َ
ش ْيءٍ َقدِي ٌر ){ (284
قال أبو جعفر  :يعني بذلك جل ثناؤه  :وﷲ عز وجل على العفو عما أخفته نفس ھذا المؤمن من الھمة بالخطيئة  ،وعلى عقاب
ھذا الكافر على ما أخفته نفسه من الشك في توحيد ﷲ عز وجل ونبوة أنبيائه  ،ومجازاة كل واحد منھما على كل ما كان منه ،
وعلى غير ذلك من األمور قادر.
***
__________
) (1األثر  - 6498 :لم يذكر الطبري إسناده  ،وأحاديث تجاوز ﷲ عن حديث النفس في مسلم  152 - 146 : 2بغير ھذا اللفظ  ،ثم سائر كتب السنة.
) (2في المخطوطة  " :فيعرف مؤمنيكم  . . .ويعذب منافقيكم " بالجمع  ،والذي في المطبوعة أصح وأجود .
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ون ُك ٌّل آَ َم َن ِبا َّ ِ َو َم َال ِئ َك ِت ِه َو ُك ُت ِب ِه َو ُر ُسلِ ِه َال ُن َفرِّ ُق َبي َْن أَ َح ٍد مِنْ ُر ُسلِ ِه َو َقالُوا َسمِعْ َنا
آَ َم َن الرَّ سُو ُل ِب َما أ ُ ْن ِز َل إِ َل ْي ِه ِمنْ َر ِّب ِه َو ْالم ُْؤ ِم ُن َ
ْك ْالمَصِ ي ُر )(285
َوأَ َطعْ َنا ُغ ْف َرا َن َك َر َّب َنا َوإِ َلي َ
سلِ ِه {
سول ُ ِب َما أ ُ ْن ِزل َ إِ َل ْي ِه مِنْ َر ِّب ِه َوا ْل ُم ْؤ ِم ُنونَ ُكل ٌّ آ َمنَ ِبا َّ ِ َو َمال ِئ َك ِت ِه َو ُك ُت ِب ِه َو ُر ُ
الر ُ
القول في تأويل قوله تعالى  } :آ َمنَ َّ
قال أبو جعفر  :يعني بذلك جل ثناؤه  :صدق الرسول يعني رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم  ،فأقر " بما أنزل إليه "  ،يعني :
بما أوحي إليه من ربه من الكتاب  ،وما فيه من حالل وحرام  ،ووعد وعيد  ،وأمر ونھي  ،وغير ذلك من سائر ما فيه من
المعاني التي حواھا.
***
وذكر أن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم لما نزلت ھذه اآلية عليه قال  :يحق له.
 - 6499حدثنا بشر قال  ،حدثنا يزيد قال  ،حدثنا سعيد  ،عن قتادة قوله  " :آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه "  ،ذكر لنا أن
نبي ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم لما نزلت ھذه اآلية قال  :ويحق له أن يؤمن(1) .
***
وقد قيل  :إنھا نزلت بعد قوله  " :وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به ﷲ فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وﷲ على
كل شيء قدير "  ،ألن المؤمنين برسول ﷲ من أصحابه شق عليھم ما توعدھم ﷲ به من محاسبتھم على ما أخفته نفوسھم ،
فشكوا ذلك إلى النبي صلى ﷲ عليه وسلم فقال لھم رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم  :لعلكم تقولون  " :سمعنا وعصينا " كما
قالت بنو إسرائيل! فقالوا :
__________
) (1األثر  - 6499 :أخرج الحاكم في المستدرك  287 : 2من طريق خالد بن يحيى  ،عن أبي عقيل  ،عن يحيى بن أبي كثير  ،عن أنس قال  " :لما
نزلت ھذه اآلية على النبي صلى ﷲ عليه وسلم  " :آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه " قال النبي صلى ﷲ عليه وسلم  :وأحق له أن يؤمن "  .ثم قال
الحاكم  " :ھذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه " واستدرك عليه الذھبي فقال  " :منقطع " .

بل نقول  " :سمعنا وأطعنا " ! فأنزل ﷲ لذلك من قول النبي صلى ﷲ عليه وسلم وقول أصحابه  " :آمن الرسول بما أنزل إليه
من ربه والمؤمنون كل آمن با ومالئكته وكتبه ورسله "  ،يقول  :وصدق المؤمنون أيضا مع نبيھم با ومالئكته وكتبه
ورسله  ،اآليتين .وقد ذكرنا قائلي ذلك قبل(1) .
***
قال أبو جعفر  :واختلفت القرأة في قراءة قوله  " :وكتبه " .
فقرأ ذلك عامة قرأة المدينة وبعض قرأة أھل العراق)وكتبه( على وجه جمع " الكتاب "  ،على معنى  :والمؤمنون كل آمن با
ومالئكته وجميع كتبه التي أنزلھا على أنبيائه ورسله.
***
وقرأ ذلك جماعة من قرأة أھل الكوفة ) :وكتابه(  ،بمعنى  :والمؤمنون كل آمن با ومالئكته وبالقرآن الذي أنزله على نبيه
محمد صلى ﷲ عليه وسلم.
***
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وقد روي عن ابن عباس أنه كان يقرأ ذلك  " :وكتابه "  ،ويقول  :الكتاب أكثر من الكتب .وكأن ابن عباس يوجه تأويل ذلك
ان َلفِي ُخسْ ٍر ( ]سورة العصر  ، [2 - 1 :بمعنى جنس " الناس " وجنس " الكتاب "  ،كما
إلى نحو قوله َ ) :و ْال َعصْ ِر إِنَّ اإل ْن َس َ
يقال  " :ما أكثر درھم فالن وديناره "  ،ويراد به جنس الدراھم والدنانير (2) .وذلك  ،وإن كان مذھبا من المذاھب معروفا ،
فإن الذي ھو أعجب إلي من القراءة في ذلك أن يقرأ بلفظ الجمع .ألن الذي قبله جمع  ،والذي بعده كذلك  -أعني بذلك " :
ومالئكته وكتبه ورسله "  -فإلحاق " الكتب " في الجمع لفظا به  ،أعجب إلي من توحيده وإخراجه في اللفظ به بلفظ الواحد ،
ليكون الحقا في اللفظ والمعنى بلفظ ما قبله وما بعده  ،وبمعناه.
***
__________
) (1انظر ما سلف رقم . 6477 :
) (2انظر ما سلف . 263 : 4

سلِ ِه {
القول في تأويل قوله تعالى  } :ال ُن َف ِّرقُ َبيْنَ أَ َح ٍد مِنْ ُر ُ
قال أبو جعفر  :وأما قوله  " :ال نفرق بين أحد من رسله "  ،فإنه أخبر جل ثناؤه بذلك عن المؤمنين أنھم يقولون ذلك .ففي
الكالم في قراءة من قرأ  " :ال نفرق بين أحد من رسله " بالنون  ،متروك  ،قد استغني بداللة ما ذكر عنه .وذلك المتروك ھو
" يقولون "  .وتأويل الكالم  :والمؤمنون كل آمن با ومالئكته وكتبه ورسله  ،يقولون  :ال نفرق بين أحد من رسله .وترك
ون َع َلي ِْھ ْم مِنْ ُك ِّل َبا ٍ
ص َبرْ ُت ْم(
ب َسال ٌم َع َل ْي ُك ْم ِب َما َ
ذكر " يقولون " لداللة الكالم عليه  ،كما ترك ذكره في قوله َ ) :و ْال َمال ِئ َك ُة َي ْد ُخل ُ َ
]سورة الرعد  ، [24 - 23 :بمعنى  :يقولون  :سالم.
***
وقد قرأ ذلك جماعة من المتقدمين  ) :ال ُن َفرِّ ُق َبي َْن أَ َح ٍد مِنْ رُ ُسلِ ِه ( ب " الياء "  ،بمعنى  :والمؤمنون كلھم آمن با ومالئكته
وكتبه ورسله  ،ال يفرق الكل منھم بين أحد من رسله  ،فيؤمن ببعض ويكفر ببعض  ،ولكنھم يصدقون بجميعھم  ،ويقرون أن
ما جاءوا به كان من عند ﷲ  ،وأنھم دعوا إلى ﷲ وإلى طاعته  ،ويخالفون في فعلھم ذلك اليھود الذين أقروا بموسى وكذبوا
عيسى  ،والنصارى الذين أقروا بموسى وعيسى وكذبوا بمحمد صلى ﷲ عليه وسلم  ،وجحدوا نبوته  ،ومن أشبھھم من األمم
الذين كذبوا بعض رسل ﷲ  ،وأقروا ببعضه  ،كما - :
 - 6500حدثني يونس قال  ،أخبرنا ابن وھب قال  ،قال ابن زيد  " :ال نفرق بين أحد من رسله "  ،كما صنع القوم  -يعني
بني إسرائيل  -قالوا  :فالن نبي  ،وفالن ليس نبيا  ،وفالن نؤمن به  ،وفالن ال نؤمن به.
***
قال أبو جعفر  :والقراءة التي ال نستجيز غيرھا في ذلك عندنا بالنون  " :ال نفرق بين أحد من رسله "  ،ألنھا القراءة التي
قامت حجتھا بالنقل المستفيض  (1) ،الذي يمتنع معه التشاعر والتواطؤ والسھو والغلط ) (2بمعنى ما وصفنا من  :يقولون ال
نفرق بين أحد من رسله ) (3وال يعترض بشاذ من القراءة  ،على ما جاءت به الحجة نقال ووراثة(4) .
***
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ير ){ (285
سم ِْع َنا َوأَ َط ْع َنا ُغ ْف َرا َن َك َر َّب َنا َوإِ َل ْي َك ا ْل َمصِ ُ
القول في تأويل قوله تعالى َ } :و َقالُوا َ
قال أبو جعفر  :يعني بذلك جل ثناؤه  :وقال الكل من المؤمنين  " :سمعنا " قول ربنا وأمره إيانا بما أمرنا به  ،ونھيه عما نھانا
عنه " وأطعنا "  ،يعني  :أطعنا ربنا فيما ألزمنا من فرائضه  ،واستعبدنا به من طاعته  ،وسلمنا له وقوله  " :غفرانك ربنا " ،
يعني  :وقالوا  " :غفرانك ربنا "  ،بمعنى  :اغفر لنا ربنا غفرانك  ،كما يقال  " :سبحانك "  ،بمعنى  :نسبحك سبحانك.
***
__________
) (1في المطبوعة  " :التي قامت حجة  ، " . . .وفي المخطوطة  " :التي قامت حجته "  ،وصواب قراءتھا ما أثبت .
) (2في المطبوعة  " :التشاغر " بغين معجمة  ،وھو خطأ غث  .والصواب من المخطوطة  .و " تشاعروا األمر  ،أو على األمر "  ،أي تعالموه بينھم
 .من قولھم  " :شعر " أي " علم "  .وھي كلمة قلما تجدھا في كتب اللغة  ،ولكنھا دائرة في كتب الطبري ومن في طبقته من القدماء  .وانظر الرسالة
العثمانية للجاحظ  ، 3 :وتعلق  ، 5 :ثم ص  ، 263 :وصواب شرحھا ما قلت  .وانظر ما سيأتي ص  ، 155 :تعليق . 1
) (3في المطبوعة  " :يعني ما وصفنا "  ،والصواب من المخطوطة .
) (4في المطبوعة  " :نقال ورواية "  ،وفي المخطوطة " نقال وراثة "  ،وھي الصواب  ،وآثرت زيادة الواو قبلھا  ،فإني أرجح أنھا كانت كذلك  .وقد
أكثر الطبري استعمال " وراثة " و " موروثة " فيما سلف  ،من ذلك فيما مضى في  . . . " 33 : 4بالحجة القاطعة العذر  ،نقال عن نبينا صلى ﷲ
عليه وسلم وراثة  / " . . .ثم في  " 238 : 5لخالفھا القراءة المستفيضة الموروثة  . " . . .وانظر ما سيأتي ص  ، 155 :تعليق . 1 :

وقد بينا فيما مضى أن " الغفران " و " المغفرة "  ،الستر من ﷲ على ذنوب من غفر له  ،وصفحة له عن ھتك ستره بھا في
الدنيا واآلخرة  ،وعفوه عن العقوبة  -عليه(1) .
***
وأما قوله  " :وإليك " المصير "  ،فإنه يعني جل ثناؤه أنھم قالوا  :وإليك يا ربنا مرجعنا ومعادنا  ،فاغفر لنا ذنوبنا(2) .
***
قال أبو جعفر  :فإن قال لنا قائل  :فما الذي نصب قوله  " :غفرانك " ؟
قيل له  :وقوعه وھو مصدر موقع األمر .وكذلك تفعل العرب بالمصادر واألسماء إذا حلت محل األمر  ،وأدت عن معنى
األمر نصبتھا  ،فيقولون  " :شكرا

يا فالن "  ،و " حمدا له "  ،بمعنى  :اشكر ﷲ واحمده " .والصالة  ،الصالة "  .بمعنى :

صلوا .ويقولون في األسماء  " :ﷲ ﷲ يا قوم "  ،ولو رفع بمعنى  :ھو ﷲ  ،أو  :ھذا ﷲ  -ووجه إلى الخبر وفيه تأويل األمر،
كان جائزا  ،كما قال الشاعر (3) :
إن قوما منھم عمير وأشبا ...ه عمير ومنھم السفاح ) (4لجديرون بالوفاء إذا قا ...ل أخو النجدة  :السالح السالح ! !
ولو كان قوله  " :غفرانك ربنا " جاء رفعا في القراءة  ،لم يكن خطأ  ،بل كان صوابا على ما وصفنا(5) .
***
وقد ذكر أن ھذه اآلية لما نزلت على رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم ثناء من
__________
) (1انظر ما سلف . 110 ، 109 : 2
) (2انظر ما سلف في تفسير " المصير " . 56 : 3
) (3لم أعرف قائله .
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) (4معاني القرآن للفراء  ، 188 : 1وشواھد العيني )بھامش الخزانة(  . 306 : 4ولم أستطع تعييني " عمير " و " السفاح "  ،فھما كثير .
) (5أكثر ھذا من معاني القرآن للفراء . 188 : 1

َال ُي َكلِّفُ َّ
ت َو َع َل ْي َھا َما ْاك َت َس َب ْ
ﷲ ُ َن ْفسً ا إِ َّال وُ سْ َع َھا َل َھا َما َك َس َب ْ
ت َر َّب َنا َال ُت َؤاخ ِْذ َنا إِنْ َنسِ ي َنا أَ ْو أَ ْخ َطأْ َنا َر َّب َنا َو َال َتحْ ِم ْل َع َل ْي َنا إِصْ رً ا َك َما
ِين مِنْ َق ْبلِ َنا َر َّب َنا َو َال ُت َحم ِّْل َنا َما َال َطا َق َة َل َنا ِب ِه َواعْ فُ َع َّنا َو ْ
اغفِرْ َل َنا َوارْ َح ْم َنا أَ ْن َ
ت َم ْو َال َنا َفا ْنصُرْ َنا َع َلى ْال َق ْو ِم
َح َم ْل َت ُه َع َلى الَّذ َ
ين )(286
ْال َكاف ِِر َ
ﷲ عليه وعلى أمته  ،قال له جبريل صلى ﷲ عليه وسلم  :إن ﷲ عز وجل قد أحسن عليك وعلى أمتك الثناء  ،فسل ربك.
 - 6501حدثنا ابن حميد قال  ،حدثنا جرير  ،عن بيان  ،عن حكيم بن جابر قال  :لما أنزلت على رسول ﷲ صلى ﷲ عليه
وسلم  " :آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن با ومالئكته وكتبه ورسله ال نفرق بين أحد من رسله وقالوا
سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير "  ،قال جبريل  :إن ﷲ عز وجل قد أحسن الثناء عليك  ،وعلى أمتك  ،فسل تعطه!
فسأل  " :ال يكلف ﷲ نفسا إال وسعھا " إلى آخر السورة(1) .
***
ف َّ
سا إِال ُو ْس َع َھا {
ﷲُ َن ْف ً
القول في تأويل قوله تعالى  } :ال ُي َك ِّل ُ
قال أبو جعفر  :يعني بذلك جل ثناؤه  :ال يكلف ﷲ نفسا فيتعبدھا إال بما يسعھا  (2) ،فال يضيق عليھا وال يجھدھا.
***
__________
) (1الحديث  - 6501 :بيان  :ھو ابن بشر األحمسي  ،مضت ترجمته في  " . 259 :حكيم بن جابر بن طارق بن عوف األحمسي "  :تابعي كبير ثقة
 ،أرسل عن النبي صلى ﷲ عليه وسلم  .روى عن أبيه  ،وعمر  ،وابن مسعود  ،وطلحة  ،وعبادة بن الصامت  .وروى عنه إسماعيل ابن أبي خالد  ،و
" بيان "  .ثقة  .مات في آخر إمارة الحجاج  .وقيل سنة  ، 82وقيل سنة  . 95مترجم في التھذيب  ،والكبير  . 12/1/2وصرح بأنه سمع عمر .
فھذا الحديث مرسل .
وذكره السيوطي  ، 376 : 1ونسبه أيضًا لسعيد بن منصور  ،وابن أبي حاتم .
ونقله ابن كثير  ، 89 : 2عن ھذا الموضع من الطبري  .ولكن وقع فيه تحريف في اإلسناد  ،من ناسخ أو طابع  -ھكذا  " :عن سنان  ،عن حكيم  ،عن
جابر " ؛ فصار اإلسناد موھما أنه حديث متصل من رواية جابر بن عبد ﷲ الصحابي  .فيصحح من ھذا الموضع .
) (2في المخطوطة والمطبوعة  " :ال يكلف ﷲ نفسا إال وسعھا فيتعبدھا إال بما يسعھا " وبين أن الناسخ عجل فزاد " إال وسعھا "  ،والسياق يقتضي
تركھا ھنا  ،فتركتھا .

وقد بينا فيما مضى قبل أن " الوسع " اسم من قول القائل  " :وسعني ھذا األمر "  ،مثل " الجھد " و " الوجد " من  " :جھدني
ھذا األمر " و " وجدت منه "  (1) ،كما - :
 - 6502حدثني المثنى قال  ،حدثنا عبد ﷲ قال  ،حدثني معاومة  ،عن علي  ،عن ابن عباس قوله  " :ال يكلف ﷲ نفسا إال
ين مِنْ َح َر ٍج ( ]سورة
وسعھا " قال  :ھم المؤمنون  ،وسع ﷲ عليھم أمر دينھم  ،فقال ﷲ جل ثناؤه َ ) :و َما َج َع َل َع َل ْي ُك ْم فِي ال ِّد ِ
الحج  ، [78 :وقال  ) :ي ُِري ُد َّ
ﷲ َما اسْ َت َطعْ ُت ْم (
ﷲُ ِب ُك ُم ْاليُسْ َر َوال ي ُِري ُد ِب ُك ُم ْالعُسْ َر ( ]سورة البقرة  ، [185 :وقال َ ) :فا َّتقُوا َّ َ
)] (2سورة التغابن .[16 :
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 - 6503حدثنا القاسم قال  ،حدثنا الحسين قال  ،حدثني حجاج  ،عن ابن جريج  ،عن الزھري  ،عن عبد ﷲ بن عباس قال :
لما نزلت  ،ضج المؤمنون منھا ضجة وقالوا  :يا رسول ﷲ  ،ھذا نتوب من عمل اليد والرجل واللسان! ) (3كيف نتوب من
الوسوسة ؟ كيف نمتنع منھا ؟ فجاء جبريل صلى ﷲ عليه وسلم بھذه اآلية  " ،ال يكلف ﷲ نفسا إال وسعھا "  ،إنكم ال
تستطيعون أن تمتنعوا من الوسوسة.
 - 6504حدثني موسى قال  ،حدثنا عمرو قال  ،حدثنا أسباط  ،عن السدي  " :ال يكلف ﷲ نفسا إال وسعھا "  ،وسعھا ،
طاقتھا .وكان حديث النفس مما لم يطيقوا(4) .
***
__________
) (1انظر ما سلف . 45 : 5
) (2في المخطوطة والمطبوعة  " :اتقوا ﷲ  " . .وأثبت نص القراءة .
) (3قوله  " :ھذا نتوب  ، " . . .تعبير فصيح يكون مع التعجب  ،وقد جاء في الشعر  ،ولكن سقط عني موضعه اآلن فلم أجده .
) (4في المطبوعة  " :مما ال يطيقون "  ،وأثبت ما في المخطوطة .

س َبتْ {
س َبتْ َو َع َل ْي َھا َما ا ْك َت َ
القول في تأويل قوله تعالى َ } :ل َھا َما َك َ
قال أبو جعفر  :يعني بقوله جل ثناؤه  " :لھا " للنفس التي أخبر أنه ال يكلفھا إال وسعھا .يقول  :لكل نفس ما اجترحت وعملت
من خير " وعليھا "  ،يعني  :وعلى كل نفس " ما اكتسبت "  ،ما عملت من شر  (1) ،كما - :
 - 6505حدثنا بشر قال  ،حدثنا يزيد قال  ،حدثنا سعيد  ،عن قتادة قوله  " :ال يكلف ﷲ نفسا إال وسعھا لھا ما كسبت "  ،أي:
من خير " وعليھا ما اكتسبت "  ،أي  :من شر  -أو قال  :من سوء.
 - 6506حدثني موسى قال  ،حدثنا عمرو قال  ،حدثنا أسباط .عن السدي " .لھا ما كسبت "  ،يقول  :ما عملت من خير "
وعليھا ما اكتسبت "  ،يقول  :وعليھا ما عملت من شر.
 - 6507حدثت عن عمار قال  ،حدثنا ابن أبي جعفر  ،عن أبيه  ،عن قتاده  ،مثله.
 - 6508حدثنا القاسم قال  ،حدثنا الحسين قال  ،حدثني حجاج  ،عن ابن جريج  ،عن الزھري  ،عن عبد ﷲ بن عباس " :
لھا ما كسبت وعليھا ما اكتسبت "  ،عمل اليد والرجل واللسان.
***
قال أبو جعفر  :فتأويل اآلية إذا  :ال يكلف ﷲ نفسا إال ما يسعھا فال يجھدھا  ،وال يضيق عليھا في أمر دينھا  ،فيؤاخذھا بھمة
إن ھمت  ،وال بوسوسة إن عرضت لھا  ،وال بخطرة إن خطرت بقلبھا.
***
__________
) (1انظر تفسير " الكسب " و " االكتساب " فيما سلف  / 274 ، 273 : 2ثم  / 129 ، 128 ، 101 ، 100 : 3ثم . 449 : 4
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القول في تأويل قوله تعالى َ } :ر َّب َنا ال ُت َؤاخ ِْذ َنا إِنْ َنسِ ي َنا أَ ْو أَ ْخ َطأْ َنا {
قال أبو جعفر  :وھذا تعليم من ﷲ عز وجل عباده المؤمنين دعاءه كيف يدعونه  ،وما يقولونه في دعائھم إياه .ومعناه  :قولوا:
" ربنا ال تؤاخذنا إن نسينا " شيئا فرضت علينا عمله فلم نعمله  " ،أو أخطأنا " في فعل شيء نھيتنا عن فعله ففعلناه  ،على
غير قصد منا إلى معصيتك  ،ولكن على جھالة منا به وخطأ  ،كما - :
 - 6509حدثني يونس قال  ،أخبرنا ابن وھب قال  ،قال ابن زيد في قوله  " :ربنا ال تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا "  ،إن نسينا
شيئا مما افترضته علينا  ،أو أخطأنا ] ،فأصبنا[ شيئا مما حرمته علينا(1) .
 - 6510حدثنا الحسن بن يحيى قال  ،أخبرنا عبد الرزاق قال  ،أخبرنا معمر  ،عن قتادة في قوله  " :ربنا ال تؤاخذنا إن نسينا
أو أخطأنا "  ،قال  :بلغني أن النبي صلى ﷲ عليه وسلم قال  :إن ﷲ عز وجل تجاوز لھذه األمة عن نسيانھا وما حدثت به
أنفسھا(2) .
 - 6511حدثني موسى قال  ،حدثنا عمرو قال  ،حدثنا أسباط قال  ،زعم السدي أن ھذه اآلية حين نزلت  " :ربنا ال تؤاخذنا
إن نسينا أو أخطأنا "  ،قال له جبريل صلى ﷲ عليه وسلم  :فقل ذلك يا محمد.
***
__________
) (1الزيادة بين القوسين  ،توشك أن تكون زيادة ال يستقيم بغيرھا الكالم .
) (2األثر  - 6510 :أخرجه مسلم في صحيحه ) (147 ، 146 : 2من طرق  ،عن قتادة  ،عن زرارة بن أوفى  ،عن أبي ھريرة ولفظه  " :إن ﷲ
تجاوز ألمتي عما حدثت به أنفسھا  ،ما لم يتكلموا أو يعملوا " .

قال أبو جعفر  :إن قال لنا قائل  :وھل يحوز أن يؤاخذ ﷲ عز وجل عباده بما نسوا أو أخطأوا  ،فيسألوه أن ال يؤاخذھم بذلك ؟
قيل  :إن " النسيان " على وجھين  :أحدھما على وجه التضييع من العبد والتفريط  ،واآلخر على وجه عجز الناسي عن حفظ
ما استحفظ ووكل به  ،وضعف عقله عن احتماله.
فأما الذي يكون من العبد على وجه التضييع منه والتفريط  ،فھو ترك منه لما أمر بفعله .فذلك الذي يرغب العبد إلى ﷲ عز
وجل في تركه مؤاخذته به  ،وھو " النسيان " الذي عاقب ﷲ عز وجل به آدم صلوات ﷲ عليه فأخرجه من الجنة  ،فقال في
ذلك َ ) :و َل َق ْد َع ِھ ْد َنا إِ َلى آدَ َم مِنْ َق ْب ُل َف َنسِ َي َو َل ْم َن ِج ْد َل ُه َع ْزمًا ( ]سورة طه  ، [115 :وھو " النسيان " الذي قال جل ثناؤه ) :
َف ْال َي ْو َم َن ْن َسا ُھ ْم َك َما َنسُوا لِ َقا َء َي ْوم ِِھ ْم َھ َذا ( ]سورة األعراف  .[51 :فرغبة العبد إلى ﷲ عز وجل بقوله  " :ربنا ال تؤاخذنا إن
نسينا أو أخطأنا "  ،فيما كان من نسيان منه لما أمر بفعله على ھذا الوجه الذي وصفنا  ،ما لم يكن تركه ما ترك من ذلك
تفريطا منه فيه وتضييعا  ،كفرا با عز وجل .فإن ذلك إذا كان كفرا با  ،فإن الرغبة إلى ﷲ في تركه المؤاخذة به غير
جائزة  ،ألن ﷲ عز وجل قد أخبر عباده أنه ال يغفر لھم الشرك به  ،فمسألته فعل ما قد أعلمھم أنه ال يفعله  ،خطأ .وإنما تكون
مسألته المغفرة  ،فيما كان من مثل نسيانه القرآن بعد حفظه بتشاغله عنه وعن قراءته  ،ومثل نسيانه صالة أو صياما ،
باشتغاله عنھما بغيرھما حتى ضيعھما.
وأما الذي العبد به غير مؤاخذ  ،لعجز بنيته عن حفظه  ،وقلة احتمال عقله ما وكل بمراعاته  ،فإن ذلك من العبد غير معصية،
وھو به غير آثم  ،فذلك الذي ال وجه لمسألة العبد ربه أن يغفره له  ،ألنه مسألة منه له أن يغفر له ما ليس له بذنب  ،وذلك
مثل األمر يغلب عليه وھو حريص على تذكره وحفظه  ،كالرجل يحرص على حفظ القرآن بجد منه فيقرأه  ،ثم ينساه بغير
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تشاغل منه بغيره عنه  ،ولكن بعجز بنيته عن حفظه  ،وقلة احتمال عقله ذكر ما أودع قلبه منه  ،وما أشبه ذلك من النسيان ،
فإن ذلك مما ال تجوز مسألة الرب مغفرته  ،ألنه ال ذنب للعبد فيه فيغفر له باكتسابه.
***
وكذلك " الخطأ " وجھان :
أحدھما  :من وجه ما نھي عنه العبد فيأتيه بقصد منه وإرادة  ،فذلك خطأ منه  ،وھو به مأخوذ .يقال منه  " :خطئ فالن
وأخطأ " فيما أتى من الفعل  ،و " أثم "  ،إذا أتى ما يأثم فيه وركبه  (1) ،ومنه قول الشاعر (2) :
الناس يلحون األمير إذا ھم ...خطئوا الصواب وال يالم المرشد )(3
يعني  :أخطأوا الصواب وھذا الوجه الذي يرغب العبد إلى ربه في صفح ما كان منه من إثم عنه  (4) ،إال ما كان من ذلك
كفرا.
واآلخر منھما  :ما كان عنه على وجه الجھل به  ،والظن منه بأن له فعله  ،كالذي يأكل في شھر رمضان ليال وھو يحسب أن
الفجر لم يطلع أو يؤخر صالة في يوم غيم وھو ينتظر بتأخيره إياھا دخول وقتھا ،
__________
) (1في المطبوعة  " :ما يتأثم فيه "  ،والصواب من المخطوطة  .وانظر معنى " خطئ " فيما سلف . 110 : 2
) (2ھو عبيد بن األبرص األسدي  ،وفي حماسة البحتري  " 236 ،عبيد بن منصور األسدي "  ،وكأنه تحريف .
) (3ديوانه  ، 54 :وحماسة البحتري  236واللسان )أمر( ورواية ديوانه  :والناس يلحون األمير إذا غوى  ...خطب الصواب . . . . . . . .
أما رواية اللسان  ،فھي كما جاءت في الطبري  .ولحاه يلحاه  :المه وقرعه  .واألمير  :صاحب األمر فيھم  ،يأمرھم فيطيعونه  .والمرشد )اسم مفعول
بفتح الشين(  :من ھداه ﷲ إلى الصواب  .وھو شبيه بقول القطامي  :والناس من يلق خيرا قائلون له  ...ما يشتھى  ،وألم المخطئ الھبل
) (4استعمل أبو جعفر " الصفح " ھنا بمعنى  :الرد والصرف  ،ولو كان من قولھم " صفح عن ذنبه " لكان صواب العبارة " في صفحه عما كان منه
من إثم "  .واستعمال أبي جعفر جيد صحيح .

فيخرج وقتھا وھو يرى أن وقتھا لم يدخل .فإن ذلك من الخطأ الموضوع عن العبد  ،الذي وضع ﷲ عز وجل عن عباده اإلثم
فيه  ،فال وجه لمسألة العبد ربه أن ال يؤاخذه به.
***
وقد زعم قوم أن مسألة العبد ربه أن ال يؤاخذه بما نسي أو أخطأ  ،إنما ھو فعل منه لما أمره به ربه تبارك وتعالى  ،أو لما
ندبه إليه من التذلل له والخضوع بالمسألة  ،فأما على وجه مسألته الصفح  ،فما ال وجه له عندھم )(1
وللبيان عن ھؤالء كتاب سنأتي فيه إن شاء ﷲ على ما فيه الكفاية  ،لمن وفق لفھمه.
***
ص ًرا َك َما َح َم ْل َت ُه َع َلى ا َّلذِينَ مِنْ َق ْبلِ َنا {
القول في تأويل قوله تعالى َ } :ر َّب َنا َوال َت ْح ِملْ َع َل ْي َنا إِ ْ
قال أبو جعفر  :ويعني بذلك جل ثناؤه  :قولوا  " :ربنا وال تحمل علينا إصرا "  ،يعني ب " اإلصر " العھد  ،كما قال جل
ثناؤه َ ) :قا َل أَأَ ْق َررْ ُت ْم َوأَ َخ ْذ ُت ْم َعلَى َذلِ ُك ْم إِصْ ِري ( ]سورة آل عمران  .[81 :وإنما عنى بقوله َ " :وال َتحْ ِم ْل َع َل ْي َنا إِصْ رً ا ( وال
تحمل علينا عھدا فنعجز عن القيام به وال نستطيعه " كما حملته على الذين من قبلنا "  ،يعني  :على اليھود والنصارى الذين
كلفوا أعماال وأخذت عھودھم ومواثيقھم على القيام بھا  ،فلم يقوموا بھا فعوجلوا بالعقوبة .فعلم ﷲ عز وجل أمة محمد صلى
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ﷲ عليه وسلم  -الرغبة إليه بمسألته أن ال يحملھم من عھوده ومواثيقه على أعمال  -إن ضيعوھا أو أخطأوا فيھا أو نسوھا -
مثل الذي حمل من قبلھم  ،فيحل بھم بخطئھم فيه وتضييعھم إياه  ،مثل الذي أحل بمن قبلھم.
__________
) (1انظر أمالي الشريف المرتضى . 132 ، 131 : 2

***
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أھل التأويل.
ذكر من قال ذلك :
 - 6512حدثنا الحسن بن يحيى قال  ،أخبرنا عبد الرزاق قال  ،أخبرنا معمر  ،عن قتادة قي قوله  " :ال تحمل علينا إصرا "،
قال  :ال تحمل علينا عھدا وميثاقا  ،كما حملته على الذين من قبلنا .يقول  :كما غلظ على من قبلنا.
 - 6513حدثنا ابن وكيع قال  ،حدثنا أبي  ،عن موسى بن قيس الحضرمي  ،عن مجاھد في قوله  " :وال تحمل علينا إصرا"،
قال  :عھدا )(1
 - 6514حدثني محمد بن عمرو قال  ،حدثنا أبو عاصم  ،عن عيسى  ،عن ابن أبي نجيح  ،عن مجاھد في قوله  " :إصرا " ،
قال  :عھدا.
 - 6515حدثني المثنى قال  ،حدثنا عبد ﷲ قال  ،حدثنا معاوية  ،عن علي  ،عن ابن عباس في قوله  " :إصرا "  ،يقول :
عھدا.
 - 6516حدثني موسى قال  ،حدثنا عمرو قال  ،حدثنا أسباط  ،عن السدي  " :ربنا وال تحمل علينا إصرا كما حملته على
الذين من قبلنا "  ،واإلصر  :العھد الذي كان على من قبلنا من اليھود.
 - 6517حدثنا القاسم قال  ،حدثنا الحسين قال  ،حدثني حجاج  ،عن ابن جريج قوله  " :وال تحمل علينا إصرا "  ،قال :
عھدا ال نطيقه وال نستطيع القيام به " كما حملته على الذين من قبلنا "  ،اليھود والنصارى فلم يقوموا به  ،فأھلكتھم.
__________
) (1األثر  " - 6513 :موسى بن قيس الحضرمي " الفراء  ،الكوفي  ،لقبه  " :عصفور الجنة "  .روى عن سلمة بن كھيل  ،ومحمد بن عجالن ،
ومسلم البطين وغيرھم  .روى عنه وكيع  ،ويحيى بن آدم  ،وأبو نعيم  ،وغيرھم  .قال أحمد  " :ال أعلم إال خيرا "  .وقال ابن سعد  " :كان قليل
الحديث "  .ووثقه ابن معين  .وقال العقيلي  " :كان من الغالة في الرفض  . . .يحدث بأحاديث مناكير  -أو  :بواطيل "  .مترجم في التھذيب .

 - 6518حدثني يحيى بن أبي طالب قال  ،أخبرنا يزيد قال  ،أخبرنا جويبر  ،عن الضحاك  " :إصرا "  ،قال  :المواثيق.
 - 6519حدثني المثنى قال  ،حدثنا إسحاق قال  ،حدثنا عبد ﷲ بن أبي جعفر  ،عن أبيه  ،عن الربيع  " :اإلصر "  ،العھد.
) َوأَ َخ ْذ ُت ْم َع َلى َذلِ ُك ْم إِصْ ِري ( ]سورة آل عمران  ، [81قال  :عھدي.
 - 6520حدثني محمد بن سعد قال  ،حدثني أبي قال  ،حدثني عمي قال  ،حدثني أبي  ،عن أبيه  ،عن ابن عباس َ ) :وأَ َخ ْذ ُت ْم
َع َلى َذلِ ُك ْم إِصْ ِري (  ،قال  :عھدي.
وقال آخرون  " :معنى ذلك  :وال تحمل علينا ذنوبًا وإثمًا  ،كما حملت ذلك على من قبلنا من األمم  ،فتمسخنا قرد ًة وخنازير
كما مسختھم " .
ذكر من قال ذلك :
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 - 6521حدثني سعيد بن عمرو السكوني قال  ،حدثنا بقية بن الوليد  ،عن علي بن ھارون  ،عن ابن جريج  ،عن عطاء بن
أبي رباح في قوله  " :وال تحمل علينا إصرً ا كما حملته على الذين من قبلنا "  ،قال  :ال تمسخنا قردة وخنازير(1) .
 - 6522حدثني يونس قال  ،أخبرنا ابن وھب قال  :قال ابن زيد في قوله  " :ربنا وال تحمل علينا إصرً ا كما حملته على
ً
توبة وال كفارة.
الذين من قبلنا "  ،ال تحمل علينا ذنبًا ليس فيه
***
وقال آخرون  " :معنى " اإلصر " بكسر األلف ِّ :
الث ْقل " .
__________
) (1األثر  " - 6521 :سعيد بن عمرو السكوني "  ،سلفت ترجمته في رقم  . 5563 :أما " علي بن ھارون " فلم أجده  ،وأظن صوابه " يزيد بن
ھارون "  ،و " بقية بن الوليد "  ،يروي عن " يزيد بن ھارون " ومات قبله  .وھم جميعًا مترجمون في التھذيب .

ذكر من قال ذلك :
 - 6523حدثت عن عمار قال  ،حدثنا ابن أبي جعفر  ،عن أبيه  ،عن الربيع قوله  " :ربنا وال تحمل علينا إصرً ا كما حملته
على الذين من قبلنا "  ،يقول  :التشديد الذي شدّدته على من قبلنا من أھل الكتاب.
 - 6524حدثني يونس قال  ،أخبرنا ابن وھب قال  ،سألته  -يعنى مال ًكا  -عن قوله  " :وال تحمل علينا إصرً ا "  ،قال :
اإلصر  ،األمر الغليظ.
***
أصرتني َرحم
قال أبو جعفر  :فأما " األصر "  ،بفتح األلف  :فھو ما َعطف الرج َل على غيره من َرحم أو قرابة  ،يقال َ " :
بيني وبين فالنٌ عليه "  ،بمعنى  :عطفتني عليه " .وما يأصِ رُني عليه "  ،أي  :ما يعطفني عليه " .وبيني وبينه آصرةُ َرحم
تأصرني عليه أصرً ا "  ،يعني به  :عاطفة َرحم تعطفني عليه(1) .
***
القول في تأويل قوله َ } :ر َّب َنا َوال ُت َح ِّم ْل َنا َما ال َطا َق َة َل َنا ِب ِه {
قال أبو جعفر  :يعني بذلك جل ثناؤه  :وقولوا أيضًا  :ربنا ال تكلفنا من األعمال ما ال نطيق القيام به  ،ل ِث َقل حمله علينا.
وكذلك كانت جماعة أھل التأويل يتأولونه.
ذكر من قال ذلك :
 - 6525حدثنا بشر قال  ،حدثنا يزيد قال  ،حدثنا سعيد  ،عن قتادة  " :ربنا وال تحملنا ما ال طاقة لنا به "  ،تشدي ٌد يش ِّدد به ،
كما شدّد على من كان قبلكم.
__________
) (1في المخطوطة والمطبوعة  " :وبيني وبينه أصر رحم يأصرني عليه "  ،وسياق شرحه يقتضي ما أثبتته كتب اللغة  ،وھو الذي أثبته ھنا .

 - 6526حدثني يحيى بن أبي طالب قال  ،أخبرنا يزيد قال  ،أخبرنا جويبر  ،عن الضحاك قوله  " :وال تحملنا ما ال طاقة لنا
به "  ،قال  :ال تحملنا من األعمال ما ال نطيق.
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 - 6527حدثني يونس قال  ،أخبرنا ابن وھب قال  ،قال ابن زيد في قوله  " :ربنا وال تحملنا ما ال طاقة لنا به "  ،ال تفترض
علينا من الدّين ما ال طاقة لنا به فنعجز عنه.
 - 6528حدثنا القاسم قال  ،حدثنا الحسين قال  ،حدثني حجاج  ،عن ابن جريج  " :وال تحملنا ما ال طاقة لنا به " َ ،مس ُخ
القردة والخنازير.
 - 6529حدثني سالم بن سالم الخزاعي قال  ،حدثنا أبو حفص عمر بن سعيد التنوخي قال  ،حدثنا محمد بن شعيب بن
شابور ،عن سالم بن شابور في قوله  " :ربنا وال تحملنا ما ال طاقة لنا به "  ،قال  :ال ُغ ْلمة(1) .
 - 6530حدثني موسى قال  ،حدثنا عمرو قال  ،حدثنا أسباط  ،عن السدي  " :ربنا وال تحملنا ما ال طاقة لنا به "  ،من
التغليظ واألغالل التي كانت عليھم من التحريم.
***
قال أبو جعفر  :وإنما قلنا إن تأويل ذلك  :وال تكلفنا من األعمال ما ال نطيق القيام به  ،على نحو الذي قلنا في ذلك  ،ألنه
َعقيب مسألة المؤمنين ربَّھم أن ال يؤاخذھم إن نسوا أو أخطأوا  ،وأن ال يحمل عليھم إصرً ا كما حمله على الذين من قبلھم ،
__________
) (1األثر  " - 6529 :سالم بن سالم الخزاعي "  ،سلفت ترجمته برقم  . 252 :وأما " أبو حفص عمر بن سعيد التنوخي "  ،فھو " عمر بن سعيد بن
سليمان  ،أبو حفص القرشي الدمشقي "  ،راوية سعيد بن عبد العزيز التنوخي  ،فكأنه نسب إليه  .روى عن محمد بن شعيب ابن شابور  .مترجم في
التھذيب  ،وتاريخ بغداد ) . (200 : 11و " محمد بن شعيب بن شابور " الدمشقي  ،أحد الكبار  .روى عن األوزاعي وسعيد بن عبد العزيز التنوخي ،
وغيرھما  .كان يسكن بيروت  ،وذكره ابن حبان في الثقات  .مات سنة . 200
والغلمة  :غليان شھوة المواقعة من الرجل والمرأة .

التيسير في الدين  ،أولى مما خالف ذلك المعنى.
فكان إلحاق ذلك بمعنى ما قبله من مسألتھم
َ
***
ف َع َّنا َو ْ
اغف ِْر َل َنا {
اع ُ
القول في تأويل قوله َ } :و ْ
قال أبو جعفر  :وفي ھذا أيضًا  ،من قول ﷲ عز وجل  ،خبرً ا عن المؤمنين من مسألتھم إياه ذلك ) (1الدالل ُة الواضحة أنھم
ً
مسألة منھم
سألوه تيسير فرائضه عليھم بقوله  " :وال تحملنا ما ال طاقة لنا به "  ،ألنھم عقبوا ذلك بقولھم  " :واعف عنا " ،
يعفو لھم عن تقصير إن كان منھم في بعض ما أمرھم به من فرائضه  ،فيصفح لھم عنه وال يعاقبھم عليه .وإن خفّ
ربَّھم أن َ
ما كلفھم من فرائضه على أبدانھم.
***
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال بعض أھل التأويل.
ذكر من قال ذلك :
 - 6531حدثني يونس قال  ،أخبرنا ابن وھب قال  ،قال ابن زيد في قوله  " :واعف عنا "  ،قال  :اعفُ عنا إن قصرنا عن
شيء من أمرك مما أمرتنا به.
***
وكذلك قوله  " :واغفر لنا "  ،يعني  :واستر علينا زلَّة إن أتيناھا فيما بيننا وبينك  ،فال تكشفھا وال تفضحنا بإظھارھا.
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***
وقد دللنا على معنى " المغفرة " فيما مضى قبل(2) .
***
__________
) (1سياق العبارة  " :وفي ھذا أيضًا  . . .الداللة الواضحة " خبر ومبتدأ .
) (2انظر  ،ما سلف قريبًا  128 ، 127 :تعليق  ، 1 :والمراجع ھناك  .وانظر فھارس اللغة )غفر( .

 - 6532حدثني يونس قال  ،أخبرنا ابن وھب قال  ،قال ابن زيد  " :واغفر لنا " إن انتھكنا شي ًئا مما نھيتنا عنه.
***
القول في تأويل قوله َ } :و ْار َح ْم َنا {
قال أبو جعفر  :يعني بذلك جل ثناؤه  :تغمدنا منك برحمة تنجينا بھا من عقابك  ،فإنه ليس بناج من عقابك أحد إال برحمتك إياه
ُدون عمله  ،وليست أعمالنا منجيتنا إن أنت لم ترحمنا  ،فوفقنا لما يرضيك عنا  ،كما - :
 - 6533حدثني يونس قال  ،أخبرنا ابن وھب قال  ،قال ابن زيد قوله  " :وارحمنا "  ،قال يقول  :ال ننال العمل بما أمرتنا
ترك ما نھيتنا عنه إال برحمتك (1) .قال  :ولم ينج أح ٌد إال برحمتك.
به ،وال
َ
***
ص ْر َنا َع َلى ا ْل َق ْو ِم ا ْل َكاف ِِرينَ ){ (286
القول في تأويل قوله  } :أَ ْنتَ َم ْوال َنا َفا ْن ُ
قال أبو جعفر  :يعني بقوله جل ثناؤه  " :أنت َم ْوالنا "  ،أنت َوليُّنا بنصرك  ،دون من َعاداك وكفر بك  ،ألنا مؤمنون بك ،
ومطيعوك فيما أمرتنا ونھيتنا  ،فأنت وليّ من أطاعك  ،وعدوّ من كفر بك فعصاك  " ،فانصرنا "  ،ألنا ْ
حزبك
__________
) (1في المطبوعة  " :ال نترك "  ،وأثبت ما في المخطوطة  ،وھو الصواب  ،منصوبًا بقوله  " :تنال " معطو ًفا على قوله " العمل " .

" على القوم الكافرين "  ،الذين جحدوا وحدانيتك  ،وعبدوا اآللھة واألندادَ دونك  ،وأطاعوا في معصيتك الشيطان.
***
أمر فُالن  ،فھو يليه َوالية  ،وھو وليُّه ومواله "  (1) .وإنما
و " المولى " في ھذا الموضع "
المفعل "  ،من َ " :ولى فالنٌ َ
َ
صارت " الياء " من " ولى " " أل ًفا "  ،النفتاح " الالم " قبلھا  ،التي ھي عينُ االسم.
***
وقد ذكروا أن ﷲ عز وجل لما أنزل ھذه اآلية على رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم  ،فتالھا رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم ،
استجاب ﷲ له في ذلك كله.
ذكر األخبار التي جاءت بذلك :
 - 6534حدثني المثنى بن إبراھيم ومحمد بن خلف قاال حدثنا آدم قال  ،حدثنا ورقاء  ،عن عطاء بن السائب  ،عن سعيد بن
جبير  ،عن ابن عباس قال  :لما نزلت ھذه اآلية  " :آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه "  ،قال  :قرأھا رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه وسلم  ،فلما انتھى إلى قوله ُ " :غفرانك ربنا "  ،قال ﷲ عز وجل  " :قد غفرت لكم .فلما قرأ  " :ربنا ال تؤاخذنا إنْ
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نسينا أو أخطأنا "  ،قال ﷲ عز وجل  :ال أحملكم .فلما قرأ  " :واغفر لنا "  ،قال ﷲ تبارك وتعالى  :قد غفرت لكم .فلما قرأ :
" وارحمنا "  ،قال ﷲ عز وجل  " :قد رحمتكم "  ،فلما قرأ  " :وانصرنا على القوم الكافرين "  ،قال ﷲ عز وجل  :قد
نصر ُتكم عليھم(2) .
__________
) (1انظر تفسير " الولي "  ،و " المولى " فيما سلف  / 564 ، 489 : 2ثم . 424 : 5
) (2الحديث  - 6534 :محمد بن خلف بن عمار العسقالني  ،شيخ الطبري  :ثقة  ،من شيوخ النسائي  ،وابن ماجه  ،وابن خزيمة  ،وقد مضت رواية
أخرى للطبري عنه في . 126 :
آدم  :ھو ابن أبي إياس العسقالني  ،وھو ثقة مأمون  .وكان مكي ًنا عند شعبة  .وقد مضت ترجمته في . 187 :
ورقاء  :ھو ابن عمر اليشكري  ،أبو بشر  .وھو كوفي ثقة  ،أثنى عليه شعبة ج ًدا  .والراجح  -عندي  -أن ورقاء ممن سمع من عطاء قديمًا قبل تغيره،
ألنه من القدماء من طبقة شعبة  ،وألنه كوفي  ،وعطاء تغير في مقدمه البصرة آخر حياته .
وھذا الحديث من ھذا الوجه  -من رواية عطاء بن سعيد بن المسيب  -لم أجده في شيء من الدواوين  ،غير تفسير الطبري  .فرواه ھنا مرفوعًا  ،ثم
سيرويه بنحوه  6540 :موقو ًفا على ابن عباس .
وذاك الموقوف في الحقيقة مرفوع حكمًا  ،ألنه ليس مما يعرف بالرأي وال القياس  .فھو مؤيد لصحة ھذا المرفوع .
ثم رفع الحديث في ھذا اإلسناد زيادة في ثقة  ،فھي مقبولة .
بل إن ھذا اإلسناد أرجح صحة من ذاك  .ألن ورقاء قديم  ،رجحنا أنه سمع من عطاء قبل تغيره .
وأما ذاك اإلسناد  ،فإنه من رواية محمد بن فضيل عن عطاء  .وابن فضيل سمع من عطاء بأخرة  ،بعد تغيره  .كما نص على ذلك ابن أبي حاتم عن
أبيه . 334 /3
ومعنى الحديث ثابت صحيح من وجه آخر  ،كما مضى في  ، 6457 :من رواية آدم بن سليمان  ،عن سعيد بن جبير  ،عن ابن عباس  .وھناك اإلجابة
بعد كل دعاء  " :قد فعلت "  .وھنا اإلجابة من لفظ الدعاء  .والمعنى واحد .
والظاھر أن متن الحديث ھنا سقط منه شيء ً ،
سھوا من الناسخين  ،عند قوله  " :فلما قرأ ) :ربنا ال تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا(  ،قال ﷲ عز وجل :
ال أحملكم "  .وفي الرواية اآلتية  " :قال  :ال أؤاخذكم "  ،ثم ذكر ھناك ما بعدھا من الدعاء ) :ربنا وال تحمل علينا إصرار كما حملته على الذين من
قبلنا(  " -قال  :ال أحمل عليكم "  .وذاك ھو السياق الصحيح الكامل  ،الذي يدل على نقص من ھذا السياق ھنا .
واضطرب كاتب المخطوطة اضطرابًا أشد من ھذا  ،ألنه كرر في متن الحديث  " :فلما انتھى إلى قوله )غفرانك ربنا(  ،قال ﷲ عز وجل  :قد غفرت
لكم "  -مرتين  .ثم أسقط باقي الحديث فلم يذكره .

 - 6535حدثني يحيى بن أبي طالب قال  ،أخبرنا يزيد قال  ،أخبرنا جويبر  ،عن الضحاك قال  :أتى جبريل النبيّ صلى ﷲ
عليه وسلم فقال  :يا محمد  ،قل  " :ربنا ال تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا "  ،فقالھا  ،فقال جبريل  :قد فعل .وقال له جبريل :
قل " :ربنا وال َتحمل علينا إصرً ا كما حملته على الذين من قبلنا "  ،فقالھا  ،فقال جبريل  :قد فعل .فقال  :قل " ربنا وال تحملنا
ما ال طاقة لنا به "  ،فقالھا  ،فقال جبريل صلى ﷲ عليه وسلم  :قد فعل .فقال  :قل  " :واعف َعنا واغفر لنا وارحمنا أنت
موالنا فانصرنا على القوم الكافرين "  ،فقالھا  ،فقال جبريل  :قد َفعل.
 - 6536حدثني موسى قال  ،حدثنا عمرو قال  ،حدثنا أسباط قال  :زعم السدي أن ھذه اآلية حين نزلت  " :ر َبنا ال تؤاخذنا
إن نسينا أو أخطأنا "  ،فقال له جبريل  :فعل ذلك يا محمد " ربنا وال تحمل علينا إصرً ا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا وال
تحملنا ما ال طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت موالنا فانصرنا على القوم الكافرين "  ،فقال له جبريل في كل
ذلكَ :ف َعل ذلك يا محمد.
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 - 6537حدثنا أبو كريب قال  ،حدثنا وكيع وحدثنا سفيان قال  ،حدثنا أبي عن سفيان  ،عن آدم بن سليمان  ،مولى خالد قال ،
سمعت سعيد بن جبير  ،عن ابن عباس قال  :أنزل ﷲ عز وجل  " :آمن الرسول بما أنزل من ربه " إلى قوله  " :ربنا ال
تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا "  ،فقرأ  " :ربنا ال تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا "  ،قال فقال  :قد فعلت " ربنا وال تحمل علينا
إصرً ا كما حملته على الذين من قبلنا "  ،فقال  :قد فعلت " ربنا وال تحملنا ما ال طاقه لنا به "  ،قال  :قد فعلت " واعف عنا
واغفر لنا وارحمنا أنت موالنا فانصرنا على القوم الكافرين "  ،قال  :قد فعلت(1) .
 - 6538حدثنا أبو كريب قال  ،حدثنا إسحاق بن سليمان  ،عن مصعب بن ثابت  ،عن العالء بن عبد الرحمن بن يعقوب ،
عن أبيه  ،عن أبي ھريرة قال  :أنزل ﷲ عز وجل  " :ربنا ال تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا "  ،قال  :أبي  :قال أبو ھريرة  :قال
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم  :قال ﷲ عز وجل  :نعم(2) .
 - 6539حدثنا ابن بشار قال  ،حدثنا أبو أحمد  ،عن سفيان  ،عن آدم بن سليمان ،
__________
) (1الحديث  - 6537 :ھو مختصر من الحديث  ، 6457 :بھذا اإلسناد .
وقد ثبت اإلسناد ھنا على الصواب  ،كما أشرنا ھناك .
) (2الحديث  - 6538 :ھو مختصر من الحديث  ، 6456 :بھذا اإلسناد  .وقد أشرنا إليه ھناك .

عن سعيد بن جبير  " :ال يكلف ﷲ نفسًا إال وسعھا لھا ما كسبت وعليھا ما اكتسبت ربنا ال تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا "  ،قال
ويقول  :قد فعلت " ربنا وال تحمل علينا إصرً ا كما حملته على الذين من قبلنا "  ،قال ويقول  :قد فعلت .فأعطيت ھذه األمة
خواتيم " سورة البقرة "  ،ولم تعطھا األمم قبلھا(1) .
 - 6540حدثنا علي بن حرب الموصلي قال  ،حدثنا ابن فضيل قال  ،حدثنا عطاء بن السائب  ،عن سعيد بن جبير  ،عن ابن
عباس في قول ﷲ عز وجل  " :آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه " إلى قوله  " :غفرانك ربنا "  ،قال  :قد غفرت لكم " ال
يكلف ﷲ نفسًا إال وسعھا " إلى قوله  " :ال تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا "  ،قال  :ال أؤاخذكم " ربنا وال تحمل علينا إصرً ا كما
حملته على الذين من قبلنا "  ،قال  :ال أحمل عليكم إلى قوله  " :واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت موالنا "  ،إلى آخر
السورة  ،قال  :قد عفوت عنكم وغفرت لكم  ،ورحمتكم  ،ونصرُ تكم على القوم الكافرين(2) .
***
__________
) (1الحديث  - 6539 :ھو حديث مرسل  .وھو بعض الحديث الماضي  ، 6464 :بھذا اإلسناد .
ولكن ثبت ھنا في المخطوطة والمطبوعة " أبو حميد "  ،بدل " أبو أحمد "  .وھو خطأ يقي ًنا  ،فإنه " أبو أحمد الزبيري  ،محمد بن عبد ﷲ بن الزبير" ،
كما بينا في . 6463 :
ووقع في المخطوطة ھنا بياض بين قوله " أبو حميد "  ،وبين " سفيان "  .وآخر بين قوله " عن سعيد بن جبير "  ،وبين اآلية .
ولعل كاتبھا شك في قوله " عن سفيان "  ،وظنه كالرواية الماضية " حدثنا سفيان "  ،فترك مكان " حدثنا " بياضا  .ثم شك في ذكر اآلية بعد اسم "
سعيد بن جبير "  ،دون تمھيد لھا بقوله " فنزلت ھذه اآلية "  ،كما في الرواية الماضية  ،فترك لذلك بياضًا .
) (2الحديث  - 6540 :علي بن حرب بن محمد بن علي  ،أبو الحسن الطائي الموصلي  :ثقة ثبت  ،وثقه الدارقطني وغيره  .وكان عالمًا بأخبار
العرب  ،أديبًا شاعرً ا  .روى عنه النسائي  ،وأبو حاتم  ،وابنه  ،وترجمه  . 183/1/3وله ترجمة جيدة في تاريخ بغداد . 240 - 418 : 11
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لفظا مرفوع معنى  ،وذاك مرفوع ً
وھذا الحديث تكرار للحديث  ، 6534 :بنحوه  .وھذا موقوف ً
لفظا ومعنى  .وذاك أرجح إسنا ًدا وأصح  ،كما بينا
ھناك .
وذكر ابن كثير  89 : 2قطعة منه  ،من رواية ابن أبي حاتم  ،عن علي بن حرب الموصلي  ،بھذا اإلسناد  .فال ندري  :أرواه ابن أبي حاتم ھكذا
مختصرً ا  ،أم اختصره ابن كثير ؟

وروى عن الضحاك بن مزاحم أن إجاب َة ﷲ للنبيّ صلى ﷲ عليه وسلم خاصّة :
 - 6541حدثت عن الحسين قال  ،سمعت أبا معاذ قال  ،أخبرنا عبيد قال  ،سمعت الضحاك يقول في قوله  " :ربنا ال تؤاخذنا
إن نسينا أو أخطأنا "  :كان جبريل عليه السالم يقول له  :سلھا! ) (1فسألھا نبيّ ﷲ َربَّه جل ثناءه  ،فأعطاه إياھا  (2) ،فكانت
ً
خاصة.
للنبي صلى ﷲ عليه وسلم
 - 6542حدثني المثنى بن إبراھيم قال  ،حدثنا أبو نعيم قال  ،حدثنا سفيان  ،عن أبي إسحاق  :أن م ً
ُعاذا كان إذا فرغ من ھذه
السورة  " :وانصرنا على القوم الكافرين "  ،قال  :آمين(3) .
***
آخر تفسير سورة البقرة
***
__________
) (1في المخطوطة  . . . " :أو أخطأنا كان جبريل صلى ﷲ عليه فسألھا نبي ﷲ " وما بين الكالم بياض  ،وأئمته المطبوعة كما ترى  .أما الدر
المنثور  378 : 1فقال  " :أخرج ابن جرير عن الضحاك في ھذه اآلية قال  :كان  3عليه الصالة والسالم فسألھا نبي ﷲ ربه  " . . .ورقم "  " 3داللة
على سقط في الكالم  .فالظاھر أن السقط قديم في بعض النسخ  ،ولذلك ترك له السيوطي بياضًا في نسخته من الدر المنثور .
) (2في المخطوطة  " :فأعطاھا إياھا "  ،وأثبت ما في المطبوعة  ،ألنه موافق لما في الدر المنثور .
) (3األثر  - 6542 :في تفسير ابن كثير  ، 91 : 2والدر المنثور  378 : 1وفيھما تخريجه .
وفي ختام الصورة من النسخة العتيقة ما نصه :
" آخر تفسير سورة البقرة "
" والحمد

أوال وآخرً ا  ،وصلى ﷲ على محمد النبي وآله وسلم "

" يتلوه تفسير سورة آل عمران  .الحمد

رب العالمين " .
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تفسير سورة آل عمران
الم )(1
سر
رب َي ِّ
بسم ﷲ الرحمن الرحيم ِّ
أخبرنا أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد (1) :
***
القول في تأويل قوله  } :الم )َّ (1
ﷲُ ال إِ َل َه إِال ھ َُو {
قال أبو جعفر  :قد أتينا على البيان عن معنى قوله  " :ألم " فيما مضى  ،بما أغنى عن إعادته في ھذا الموضع (2) .وكذلك
البيان عن قوله  " :ﷲ " (3) .
***
ٌ
خاصة به دون ما سواه من اآللھة
أخبر عبادَه أن األلوھية
وأما معنى قوله  " :ال اله إال ھو "  ،فإنه خب ٌر من ﷲ جل وعز ،
َ
واألنداد  ،وأن العبادة ال تصل ُح وال تجوز إال له النفراده بالربوبية  ،وتوحُّ ده باأللوھية  ،وأن كل ما دونه فملكه  ،وأنّ كل ما
سواه فخلقه  ،ال شريك له في سلطانه ومُلكه ) (4احتجاجً ا منه تعالى ذكره عليھم بأن ذلك ْإذ كان كذلك  ،فغي ُر جائزة لھم عبادةُ
َّ
معظم غيرُه فخلق ُه  ،وعلى المملوك إفرا ُد
غيره  ،وال إشراك أحد معه في سلطانه  ،إذ كان ك ّل معبود سواه فملكه  ،وكل
الطاعة لمالكه ،
__________
) (1في المطبوعة  " :أخبرنا أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبري  ،رضي ﷲ عنه "  ،وأثبت ما في المخطوطة.
) (2انظر ما سلف .224 - 205 : 1
) (3انظر ما سلف .126 - 122 : 1
) (4سياق العبارة  " :أخبر عباده أن األلوھية خاصة به ...احتجاجً ا منه تعالى ذكره عليھم " .

وصرفُ خدمته إلى مواله ورازقه ومعرِّ ًفا َمنْ كان مِنْ َخلقه )َ (1يوم أنزل ذلك إلى نبيه محمد صلى ﷲ عليه وسلم بتنزيله
ذلك إليه  ،وإرساله به إليھم على لسانه صلوات ﷲ عليه وسالمه  (2) -مقيمًا على عبادة وثن أو صنم أو شمس أو قمر أو
ً
مقيمة على عبادته وإالھته ) (4) - (3وم َّت َ
خذه دون مالكه وخالقه إلھًا
إنسي أو َم َلك أو غير ذلك من األشياء التي كانت بنو آدم
ور ًّبا ) (5أنه مقيم على ضاللة  ،ومُنعد ٌل عن المحجة  (6) ،وراكبٌ غير السبيل المستقيمة  ،بصرفه العبادة إلى غيره  ،وال
أحدَ له األلوھية غيره.
***
قال أبو جعفر  :وقد ُذكر أن ھذه السورة ابتدأ ﷲ بتنزيله فاتحتھا بالذي ابتدأ به  :من نفي " األلوھية " أن تكون لغيره ،
وصفھا به في ابتدائھا  ،احتجاجً ا منه بذلك على طائفة من النصارى قدموا على رسول ﷲ صلى ﷲ عليه
ووصفه نفسه بالذي َ
وسلم من َنجْ َران فحاجُّ وه في عيسى صلوات ﷲ عليه  ،وألحدوا في ﷲ .فأنزل ﷲ عز وجل في أمرھم وأمر عيسى من ھذه
السورة ني ًفا وثمانين آية من أولھا  (7) ،احتجاجً ا عليھم وعلى من كان على مثل مقالتھم  ،لنبيّه محمد صلى ﷲ عليه وسلم ،
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فأبوا إال المقام على ضاللتھم وكفرھم  ،فدعاھم إلى المباھلة  ،فأبوا ذلك  ،وسألوا َقبول الجزية منھم  ،فقبلھا صلى ﷲ عليه
وسلم منھم  ،وانصرفوا إلى بالدھم.
__________
) (1قوله  " :ومعر ًفا "  ،في المطبوعة والمخطوطة " ومعرف "  ،والصواب نصبھا  ،ألن سياق الجملة " أخبر عباده أن األلوھية خاصة به ...معر ًفا
من كان من خلقه ، " ...أما الواو العاطفة في قوله  " :ومعر ًفا "  ،فليست تعطف " معر ًفا " على " احتجاجً ا " فھذا غير جائز  ،بل ھي عاطفة على
جملة " أخبر عباده ، " ...كأنه قال " وأخبرھم ذلك معر ًفا " .
) (2السياق " ومعر ًفا من كان من خلقه ...مقيما على عبادة وثن. " . . .
) (3اإلالھة  :عبادة إله  ،كما سلف في تفسيره .124 : 1
) (4في المطبوعة  " :ومتخذته دون مالكه ، " ...وھو ال يستقيم  ،وقد أشكل عليه قوله قبل " التي كانت بنو آدم مقيمة على عبادته "  ،فظن ھذا
معطوفا عليه  ،وھو خطأ مفسد للسياق  ،بل ھو معطوف على قوله  " :مقيما على عبادة وثن " .
) (5سياق الجملة  " :ومعر ًفا من كان من خلقه ...مقيما على عبادة وثن ...أنه مقيم على ضاللة. " ...
) (6في المطبوعة  " :ومنعزل " وھو خطأ  ،لم يحسن قراءة المخطوطة  ،وھي فيھا غير منقوطة  ،والدال شبيھة بالراء!! وانعدل عن الطريق  :مال
عنه وانحرف .يقال  :عدل عن الشيء  :حاد  ،وعدل عن الطريق  :جار ومال واعوج سبيله.
) (7في المطبوعة والمخطوطة  " :ني ًفا وثالثين آية "  ،وھو خطأ صرف  ،فالتنزيل بين عدده  ،واألثر التالي فيه ذكر العدد صريحً ا "  ...إلى بضع
وثمانين آية " .

غير أن األمر وإن كان كذلك  ،وإياھم قصد بالحِجاج  ،فإن من كان معناه من سائر الخلق معناھم في الكفر با  ،واتخاذ ما
سوى ﷲ ر ًّبا وإلھًا ومعبو ًدا  ،معمومون بالحجة التي ح ّج ﷲ تبارك وتعالى بھا من نزلت ھذه اآليات فيه  ،ومحجوجون في
الفُرْ قان الذي َف َرق به لرسوله صلى ﷲ عليه وسلم بينه وبينھم(1) .
***
ذكر الرواية عمن ذكرنا قوله في نزول افتتاح ھذه السورة أنه نزل في الذين وصفنا صفتھم من النصارى - :
 - 6543حدثنا محمد بن حميد قال  ،حدثنا سلمة بن الفضل قال  ،حدثني محمد بن إسحاق  ،عن محمد بن جعفر قال  :قدم
عشر رجال من أشرافھم  ،في األربعة عشر
على رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم وفد نجران  (2) :ستون راكبًا  ،فيھم أربعة
َ
ٌ
ثالثة نفر إليھم يؤول أم ُرھم  " :العاقب " أمي ُر القوم وذو رأيھم وصاحبُ مشورتھم  ،والذي ال يصدرون إال عن رأيه  ،واسم ُه
" عبد المسيح " و " السيد " ثِمالھم وصاحب َرحْ لھم ومجتمعھم  ،واسمه " األيھم " ) (3وأبو حارثة بن علقمة أخو بكر بن
وحبْرھم وإمامھم وصاحبُ م ِْد َراسھم (4) .وكان أبو حارثة قد شرُ ف فيھم ودَ َرس كتبھم حتى حسن علمه في
وائل  ،أسق ُّفھم َ
دينھم  ،فكانت ملوك الروم من أھل النصرانية قد شرفوه وموّ لوه وأخدَ موه  ،وبنوا له الكنائس  ،وبسطوا عليه الكرامات  ،لما
يبلغھم عنه من علمه واجتھاده في دينھم(5) .
__________
) (1في المطبوعة  " :لرسول ﷲ ، " ...وأثبت ما في المخطوطة.
) (2في ابن ھشام  " :وفد نصارى نجران "  .ثمال القوم  :عمادھم وغياثھم ومطعمھم وساقيھم والقائم بأمرھم في كل ذلك.
) (3في ابن ھشام  " :وفد نصارى نجران "  .ثمال القوم  :عمادھم وغياثھم ومطعمھم وساقيھم والقائم بأمرھم في كل ذلك.
) (4المدراس )بكسر الميم وسكون الدال(  :ھو البيت الذي يدرسون فيه كتبھم  ،ويعني بقوله  " :صاحب مدراسھم "  ،عالمھم الذي درس الكتب ،
يفتيھم ويتكلم بالحجة في دينھم.
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) (5في المطبوعة  " :في دينه "  ،وأثبت ما في المخطوطة وابن ھشام .وقد أسقط الطبري من روايته ھنا عن ابن إسحاق  ،ما أثبته ابن ھشام في
السيرة  ، 223 - 222 : 2كما سيأتي في التخريج.

قال ابن إسحاق قال  ،محمد بن جعفر بن الزبير  (1) :قدموا على رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم المدينة فدخلوا عليه في
مسجده حين صلى العصر  ،عليھم ثيابُ ال ِح َب َرات جُ بب وأرْ دية  ،في ]جمال ِرجال[ َب ْلحارث بن كعب ) (2قال  :يقول بعض
من رآھم من أصحاب رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم يومئذ  :ما رأينا بعدھم ً
وفدا مثلھم! وقد حانت صالتھم فقاموا يصلون في
مسجد رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم  ،فقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم  " :دعوھم! فصلوا إلى المشرق.
قال  :وكانت تسمية األربعة عشر منھم الذين يؤول إليھم أمرھم  " :العاقب "  ،وھو " عبد المسيح "  ،والسيد  ،وھو "
األيھم" ،و " أبو حارثة بن علقمة " أخو بكر بن وائل  ،وأوس  ،والحارث  ،وزيد  ،وقيس  ،ويزيد  ،وُ نبيه  ،وخويلد ،
وعمرو  (3) ،وخالد  ،وعبد ﷲ .وي َُح َّنس  :في ستين راكبًا .فكلم رسو َل ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم منھم  " :أبو حارثة بن
علقمة"  ،و " العاقب "  ،عبد المسيح  ،و " األيھم " السيد  ،وھم من النصرانية على دين الملك  (4) ،مع اختالف من أمرھم.
يقولون  " :ھو ﷲ "  ،ويقولون  " :ھو ولد ﷲ "  ،ويقولون  " :ھو ثالث ثالثة "  ،وكذلك قول النصرانية.
فھم يحتجون في قولھم  " :ھو ﷲ "  ،بأنه كان يُحيي الموتى  ،ويبرئ األسقام  ،ويخبر بالغيوب  ،ويخلق من الطين كھيئة
الطير  ،ثم ينفخ فيه فيكون طائرً ا  ،وذلك كله بإذن ﷲ  ،ليجعله آية للناس(5) .
__________
) (1في ابن ھشام  " :فلما قدموا. " ...
) (2ما بين القوسين زيادة ال بد منھا  ،من نص ابن ھشام .والحبرات )بكسر الحاء وفتح الباء( جمع حبرة )بكسر الحاء وفتح الباء(  :وھو ضرب
موشى من برود اليمن منمر  ،وھو من جياد الثياب.
) (3في المطبوعة والمخطوطة  " :وخويلد بن عمرو "  ،وھو خطأ  ،صوابه من ابن ھشام.
) (4في المطبوعة والمخطوطة  " :وھو من النصرانية "  ،والصواب من ابن ھشام.
) (5في ابن ھشام  " :ولنجعله آية للناس "  ،كنص اآلية.

ويحتجون في قولھم  " :إنه ولد ﷲ "  ،أنھم يقولون  " :لم يكن له أب يُعلم  ،وقد تكلم في المھد  ،شي ٌء لم يصنعه أحد من ولد
آدم قبله " (1) .
ويحتجون في قولھم  " :إنه ثالث ثالثة "  ،بقول ﷲ عز وجل  " :فعلنا  ،وأ َمرنا  ،وخلقنا  ،وقضينا "  .فيقولون  " :لو كان
ُ
ُ
وقضيت  ،وخلقت "  ،ولكنه ھو وعيسى ومريم " .
وأمرت
واح ًدا ما قال  :إال " فعلت ،
ففي كل ذلك من قولھم قد نزل القرآن  ،وذكر ﷲ لنبيه صلى ﷲ عليه وسلم فيه قولھم.
فلما كلمه الحبران قال لھما رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم  :أسلما! قاال قد أسلمنا .قال  :إنكما لم تسلما  ،فأسلما! قاال َبلى قد
أسلمنا َقبلك! قال  :كذبتما  ،يمنعكما من اإلسالم دعاؤكما

الصليب  ،وأكلكما الخنزير .قاال فمنْ
عز وجل ول ًدا  ،وعبادتكما
َ

أبوه يا محمد ؟ فصمت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم عنھما فلم يجبھما  ،فأنزل ﷲ في ذلك من قولھم واختالف أمرھم كله ،
صدر " سورة آل عمران " إلى بضع وثمانين آية منھا .فقال  " :ألم ﷲ ال إله إال ھو الحي القيوم "  (2) ،فافتتح السورة
َ
نفسه تبارك وتعالى مما قالوا  (3) ،وتوحيده إياھا بالخلق واألمر  ،ال شريك له فيه َر ًّدا عليھم ما ابتدعوا من الكفر ،
بتبرئته َ
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) (4وجعلوا معه من األنداد واحتجاجً ا عليھم بقولھم في صاحبھم  ،ليعرّ فھم بذلك ضاللتھم  ،فقال  " :ﷲُ ال إله إال ھو "  ،أي:
ليس معه شريك في أمره(5) .
__________
) (1في المطبوعة  " :بشيء لم يصنعه ، " ...وھو كالم فاسد  ،والصواب من المخطوطة .وفي ابن ھشام  " :وھذا لم يصنعه. " ...
) (2في المطبوعة والمخطوطة لم يذكر " ألم "  ،وأثبتھا من ابن ھشام.
) (3في المطبوعة  " :بتبرئة نفسه "  ،وأثبت ما في المخطوطة  ،وفي ابن ھشام  " :بتنزيه نفسه " .
) (4في المطبوعة والمخطوطة  " :ور ًدا عليه " بواو العطف  ،وھو خطأ  ،والصواب من ابن ھشام.
) (5األثر  - 6543 :في ابن ھشام  " :ليس معه غيره شريك في أمره "  .واألثر رواه ابن ھشام في سيرته مطوال  ،وسيأتي بعد تمامه في اآلثار
التالية .سيرة ابن ھشام .225 - 222 : 2

 - 6544حدثني المثنى قال  ،حدثنا إسحاق قال  ،حدثنا ابن أبي جعفر  ،عن أبيه  ،عن الربيع في قوله  " :ألم ﷲُ ال إله إال ھو
الحي القيوم "  ،قال  :إنّ النصارى أتوا رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم  ،فخاصموه في عيسى ابن مريم وقالوا له  :من أبوه ؟
والبھتان  ،ال إله إال ھو لم يتخذ صاحبة وال ول ًدا  ،فقال لھم النبي صلى ﷲ عليه وسلم  :ألستم تعلمون
الكذب
وقالوا على ﷲ
َ
َ
أنه ال يكون ول ٌد إال وھو يشبه أباه ؟ قالوا  :بلى! قال  :ألستم تعلمون أن ربَّنا حيّ ال يموت  ،وأنّ عيسى يأتي عليه الفناء ؟
قالوا  :بلى! قال  :ألستم تعلمون أن ربنا َق ِّي ٌم على كل شيء يكألهُ ويحفظه ويرزقه ؟ قالوا  :بلى! قال  :فھل يملك عيسى من
ذلك شي ًئا ؟ قالوا  :ال! قال  :أفلستم تعلمون أن ﷲ عز وجل ال يخفى عليه شيء في األرض وال في السماء ؟ قالوا  :بلى! قال :
فھل يعلم عيسى من ذلك شي ًئا إال ما عُلِّم ؟ قالوا  :ال! قال  :فإنّ ربنا صوّ ر عيسى في الرحم كيف شاء  ،فھل تعلمون ذلك ؟
قالوا  :بلى! ) (1قال  :ألستم تعلمون أن ربنا ال يأكل الطعام وال يشرب الشراب وال يُحدِث الحدَ ث ؟ قالوا  :بلى! قال  :ألستم
تعلمون أن عيسى حملته أمه كما تحمل المرأة  (2) ،ثم وضعته كما تضع المرأة ولدھا  ،ثم ُغ ِّذي كما ّ
يغذى الصبيّ  ،ثم كان
الشراب ويُحدث الحدَ ث ؟ قالوا بلى! قال  :فكيف يكون ھذا كما زعمتم ؟ قال  :فعرفوا  ،ثم أبوا إال
َيطعم الطعام  ،ويشرب
َ
جحو ًدا  ،فأنزل ﷲ عز وجل  " :ألم * ﷲُ ال إله إال ھو الحي القيوم "
***
__________
) (1في المخطوطة والدر المنثور  3 : 2ما نصه  " :فإن ربنا صور عيسى في الرحم كيف شاء قال  :ألستم تعلمون أن ربنا ال يأكل الطعام وال يشرب
الشراب "  ،إال أن الدر المنثور قد أسقط " قال " من ھذه العبارة .أما البغوي )ھامش تفسير ابن كثير(  " : 93 : 2فإن ربنا صور عيسى في الرحم
كيف شاء  ،وربنا ال يأكل وال يشرب "  .وتركت ما في المطبوعة على حاله مخافة أن يكون من نسخة أخرى  ،كان فيھا ھذا.
) (2في المطبوعة والمخطوطة  " :أن عيسى حملته امرأة " ...والصواب " أمه "  ،كما في الدر المنثور والبغوي.

َّ
ﷲُ َال إِ َل َه إِ َّال ھ َُو ْال َحيُّ ْال َقيُّو ُم )(2
القول في تأويل قوله  } :ا ْل َح ُّي ا ْل َق ُّيو ُم ){ (2
القرأةُ في ذلك.
قال أبو جعفر  :اختلفت َ
فقرأته قرأة األمصار) ْال َحيُّ ْال َقيُّوم(.
وقرأ ذلك عمر بن الخطاب وابن مسعود فيما ذكر عنھما ْ ) :ال َحيُّ ْال َقيُّو ُم (.
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***
وذكر عن علقمة بن قيس أنه كان يقرأ ْ ) :ال َحيُّ ْال َق ِّي ُم (.
 - 6545حدثنا بذلك أبو كريب قال  ،حدثنا عثام بن علي قال  ،حدثنا األعمشُ  ،عن إبراھيم  ،عن أبي معمر قال  ،سمعت
علقمة يقرأ  " :الحيّ القيِّم " .
ُ
قلت  :أنت سمعته ؟ قال  :ال أدري.
 - 6546حدثنا أبو ھشام الرفاعي قال  ،حدثنا وكيع قال  ،حدثنا األعمش  ،عن إبراھيم  ،عن أبي معمر  ،عن علقمة مثله.
***
وقد روى عن علقمة خالف ذلك  ،وھو ما - :
 - 6547حدثنا أبو ھشام قال  ،حدثنا عبد ﷲ قال  ،حدثنا شيبان  ،عن األعمش  ،عن إبراھيم  ،عن أبي معمر  ،عن علقمة
أنه قرأ  " :الحيّ القيَّام " .
قال أبو جعفر  :والقراءة التي ال يجوز غيرھا عندنا في ذلك  ،ما جاءت به َق َرأة المسلمين نقال مستفيضً ا  ،عن غير تشاعُر وال
ً
وراثة  (1) ،وما كان مثب ًتا في مصاحفھم  ،وذلك قراءة من قرأ  " ،الحي القيُّو ُم " .
تواطؤ ،
***
__________
) (1في المطبوعة  " :تشاغر "  ،بالغين  ،وھو خطأ  ،وانظر ما سلف  127 :تعليق  .2 :وانظر ما قلته عن قوله  " :وراثة " فيما سبق ص 127 :
تعليق .3 :

الحي " (1) .
القول في تأويل قوله  } :ا ْل َح ُّي { " اختلف أھل التأويل في معنى قوله " :
ّ
فقال بعضھم  :معنى ذلك من ﷲ تعالى ذكره  :أنه وصف نفسه بالبقاء  ،ونفى الموتَ  -الذي يجوز على من سواه من خلقه -
عنھا.
ذكر من قال ذلك :
 - 6548حدثنا محمد بن حميد قال  ،حدثنا سلمة بن الفضل قال  ،حدثني محمد بن إسحاق  ،عن محمد بن جعفر بن الزبير :
" الحي "  ،الذي ال يموت  ،وقد مات عيسى وصُلب في قولھم يعني في قول األحْ بار الذين حاجُّ وا َرسول ﷲ صلى ﷲ عليه
وسلم من نصارى أھل نجران(2) .
 - 6549حدثني المثنى قال  ،حدثنا إسحاق قال  ،حدثنا ابن أبي جعفر  ،عن أبيه  ،عن الربيع قوله  " :الحي "  ،قال  :يقول :
ُ
يموت.
حي ال
***
وقال آخرون  :معنى " الحي "  ،الذي عناه ﷲ عز وجل في ھذه اآلية  ،ووصف به نفسه  :أنه المتيسِّر له تدبير كل ما أراد
وشاء  ،ال يمتنع عليه شيء أراده  ،وأنه ليس كمن ال تدبير له من اآللھة واألنداد.
***
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ً
صفة  ،وال تزال كذلك .وقالوا  ،إنما وصف نفسه بالحياة  ،ألن
وقال آخرون  :معنى ذلك  :أن له الحيا َة الدائمة التي لم َت َزل له
له حياة كما وصفھا
__________
) (1انظر تفسير  " :الحي " فيما سلف .387 ، 386 : 5
) (2األثر  - 6548 :سيرة ابن ھشام  ، 225 : 2وھو من بقية األثر السالف .6543 :

بالعلم  ،ألن لھا علمًا وبالقدرة  ،ألن لھا قدرةٌ.
***
قال أبو جعفر  :ومعنى ذلك عندي  (1) :أنه وصف نفسه بالحياة الدائمة التي ال فنا َء لھا وال انقطاع  ،ونفى عنھا ما ھو حا ٌّل
بكل ذي حياة من خلقه من الفناء وانقطاع الحياة عند مجيء أجله .فأخبر عبادَه أنه المستوجب على خلقه العبادة واأللوھة ،
والحي الذي ال يموت وال يبيد  ،كما يموت كل من اتخذ من دونه ر ًّبا  ،ويبيد ك ُّل من ادعى من دونه إلھًا .واحتج على خلقه
بأن من كان يبيد فيزول ويموت فيفنى  ،فال يكون إلھًا يستوجب أن يعبد دون اإلله الذي ال يبيد وال يموت وأنّ اإلله  ،ھو الدائم
الذي ال يموت وال يبيد وال يفنى  ،وذلك ﷲ الذي ال إله إال ھو.
***
القول في تأويل قوله  } :ا ْل َق ُّيو ُم {
قال أبو جعفر  :قد ذكرنا اختالف القرأة في ذلك  ،والذي نختار منه  ،وما العلة التي من أجلھا اخترنا ما اخترنا من ذلك.
***
القرأة قرأت بھا  ،فمتقارب .ومعنى ذلك كله  :القيّم بحفظ كل شيء ورزقه وتدبيره
فأما تأويل جميع الوجوه التي ذكرنا أنّ
َ
وتصريفه فيما شاء وأحبّ من تغيير وتبديل وزيادة ونقص  ،كما - :
 - 6550حدثني محمد بن عمرو قال  ،حدثنا أبو عاصم قال  ،حدثنا عيسى بن ميمون قال  ،حدثنا ابن أبي نجيح  ،عن مجاھد
في قول ﷲ جل ثناؤه  " :الحي القيوم "  ،قال  :القائم على كل شيء.
__________
) (1انظر تفسير " الحي " فيما سلف .387 ، 386 : 5

 - 6551حدثني المثنى قال  ،حدثنا أبو حذيفة قال  ،حدثنا شبل  ،عن ابن أبي نجيح  ،عن مجاھد مثله.
 - 6552حدثني المثنى قال  ،حدثنا إسحاق قال  ،حدثنا ابن أبي جعفر  ،عن أبيه  ،عن الربيع  " :القيوم "  ،قيِّم على كل
شيء يكأله ويحفظه ويرزقه.
***
وقال آخرون  " :معنى ذلك  :القيام على مكانه "  .ووجَّ ھوه إلى القيام الدائم الذي ال زوا َل معه وال انتقال  ،وأنّ ﷲ عز وجل
َ
حدوث التبدّل الذي يحدث في اآلدميين وسائر خلقه
إنما نفى عن نفسه َبوصفھا بذلك  ،التغي َُّر والتنق َل من مكان إلى مكان  ،و
غيرھم.
ذكر من قال ذلك :
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 - 6553حدثنا ابن حميد قال  ،حدثنا سلمة  ،عن محمد بن إسحاق  ،عن محمد بن جعفر بن الزبير  " :القيوم "  ،القائم على
مكانه من سلطانه في خلقه ال يزول  ،وقد زال عيسى في قولھم يعني في قول األحْ بار الذين حاجوا النبي صلى ﷲ عليه وسلم
من أھل نجران في عيسى عن مكانه الذي كان به  ،وذھب عنه إلى غيره(1) .
***
قال أبو جعفر  :وأولى التأويلين بالصواب ما قاله مجاھد والربيع  ،وأنّ ذلك وصفٌ من ﷲ تعالى ذكره نفسه بأنه القائم بأمر
كل شيء  ،في رزقه والدفع عنه  ،وكال َءته وتدبيره وصرفه في قدرته من قول العرب  " :فالن قائم بأمر ھذه البلدة "  ،يعنى
تدبير أمرھا.
بذلك  :المتولي
َ
__________
) (1األثر  - 6553 :في المخطوطة والمطبوعة  " :عمر بن إسحاق " وھو خطأ بين  ،وھذا إسناد أبي جعفر إلى " محمد بن إسحاق "  ،الذي يدور
في تفسيره .وھذا الخبر تمام الخبرين السالفين  ، 6548 ، 6543 :في سيرة ابن ھشام  .225 : 2وفي المطبوعة والمخطوطة خطأ آخر  " :القيام
على مكانه "  ،مكان " القائم على مكانه " والصواب من سيرة ابن ھشام.

فـ " القيوم " إذ كان ذلك معناه " الفيعول " من قول القائل  " :ﷲ يقوم بأمر خلقه "  .وأصله " القيووم "  ،غير أن " الواو "
األولى من " القيووم " لما سبقتھا " ياء " ساكنة وھي متحركة  ،قلبت " ياء "  ،فجعلت ھي و " الياء " التي قبلھا " ياء "
مشدّدة .ألن العرب كذلك تفعل بـ " الواو " المتحركة إذا تقدمتھا " ياء " ساكنة(1) .
***
وأما " القيَّام "  ،فإن أصله " القيوام "  ،وھو " الفيعال " من " قام يقوم "  ،سبقت " الواو " المتحركة من " قيوام " " ياء "
ساكنة  ،فجعلتا جمي ًعا " ياء " مشدّدة.
القوام " ،
القووم "  ،ولكنه " الفيعول "  .وكذلك " القيّام "  ،لو كان " الفعَّال "  ،لكان " َّ
ولو أن " القيوم " " َفعُّول "  ،كان " ُّ
ِين ِ َّ ِ ُ
ش َھدَ ا َء ِب ْالقِسْ طِ ( ]سورة المائدة  ، [8 :ولكنه "
كما قيل  " :الصوّ ام والقوّ ام "  ،وكما قال جل ثناؤه ُ ) :كو ُنوا َق َّوام َ
الفيعال"  ،فقيل  " :القيام " .
***
وأما " القيِّم "  ،فھو " الفيعل " من " قام يقوم "  ،سبقت " الواو " المتحركة " ياء " ساكنة  ،فجعلتا " ياء " مشددة  ،كما قيل :
" فالن سي ُد قومه " من " ساد يسود "  ،و " ھذا طعام جيد " من " جاد يجود "  ،وما أشبه ذلك.
***
وإنما جاء ذلك بھذه األلفاظ  ،ألنه قصد به قصدَ المبالغة في المدح  ،فكان " القيوم " و " القيّام " و " القيم " أبلغ في المدح من
" القائم "  ،وإنما كان عمر رضي ﷲ عنه يختار قراءته  ،إن شاء ﷲ  " ،القيام "  ،ألنّ ذلك الغالب على منطق أھل الحجاز
في ذوات الثالثة من " الياء " " الواو "  ،فيقولون للرجل الصوّ اغ :
__________
) (1انظر ما سلف في تفسير " القيوم "  ، 389 ، 388 : 5 :وھنا زيادة في " القيام " و " القيم " لم يذكرھا ھناك.
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َ
اإل ْن ِجي َل )(3
اب ِب ْال َح ِّق م َ
ْك ْال ِك َت َ
َن َّز َل َع َلي َ
ُص ِّد ًقا لِ َما َبي َْن َيدَ ْي ِه َوأ ْن َز َل ال َّت ْو َرا َة َو ْ ِ
ض م َِن
" الصيّاغ "  ،ويقولون للرجل الكثير الدّوران  " :الدَّيار "  (1) .وقد قيل إن قول ﷲ جل ثناؤه  ) :ال َت َذرْ َع َلى األرْ ِ
ين دَ يَّارً ا ( ]سورة نوح  [26 :إنما ھو " دوّ ار "  " ،فعَّاال " من " دار َي ُدور "  ،ولكنھا نزلت بلغة أھل الحجاز  ،وأقِرّ ت
ْال َكاف ِِر َ
كذلك في المصحف.
***
صدِّ ًقا لِ َما َب ْينَ َيدَ ْي ِه {
القول في تأويل قوله َ } :ن َّزل َ َع َل ْي َك ا ْل ِك َت َ
اب ِبا ْل َحقِّ ُم َ
قال أبو جعفر  :يقول جل ثناؤه  :يا محمد  ،إنّ ربك وربَّ عيسى وربَّ كل شيء  ،ھو الرّ بّ الذي أنزل عليك الكتاب يعني بـ
" الكتاب "  ،القرآن " بالحق " يعني  :بالصّدق فيما اختلف فيه أھل التوراة واإلنجيل  ،وفيما خالفك فيه محاجُّ وك من نصارى
ص ّد ًقا لما بين يديه "  ،يعني بذلك القرآن  ،أنه مصدّق لما كان قبله من كتب ﷲ التي
أھل نجران وسائر أھل الشرك غيرھم " ُم َ
أنزلھا على أنبيائه ورسله  ،ومحقق ما جاءت به رُسل ﷲ من عنده (2) .ألن منزل جميع ذلك واحد  ،فال يكون فيه اختالف ،
ولو كان من عند غيره كان فيه اختالف كثير.
***
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أھل التأويل.
ذكر من قال ذلك :
 - 6554حدثني محمد بن عمرو قال  ،حدثنا أبو عاصم قال  ،حدثنا عيسى ،
__________
) (1انظر معاني القرآن للفراء .110 : 1
) (2في المخطوطة " ومخفو ما جاءت به رسل ﷲ "  ،وھو خطأ  ،والصواب ما في المطبوعة.

عن ابن أبي نجيح  ،عن مجاھد  " :مصد ًقا لما بين يديه "  .قال  :لما قبله من كتاب أو رسول.
 - 6555حدثني المثنى قال  ،حدثنا أبو حذيفة قال  ،حدثنا شبل  ،عن ابن أبي نجيح  ،عن مجاھد  " :مصد ًقا لما بين يديه " ،
لما قبله من كتاب أو رسول.
 - 6556حدثني محمد بن حميد قال  ،حدثنا سلمة قال  ،حدثنى محمد بن إسحاق  ،عن محمد بن جعفر بن الزبير  " :نزل
عليك الكتاب بالحق "  ،أي بالصدق فيما اختلفوا فيه(1) .
 - 6557حدثنا بشر قال  ،حدثنا يزيد قال  ،حدثنا سعيد  ،عن قتادة  " :نزل عليك الكتاب بالحق مصد ًقا لما بين يديه " ،
يقول :القرآن  " ،مص ّد ًقا لما بين يديه " من الكتب التي قد خلت قبله.
 - 6558حدثني المثنى قال  ،حدثنا إسحاق قال  ،حدثني ابن أبي جعفر  ،عن أبيه  ،عن الربيع قوله  " :نزل عليك الكتاب
بالحق مصد ًقا لما بين يديه "  ،يقول  :مص ّد ًقا لما قبله من كتاب ورسول.
***
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اس {
القول في تأويل قوله جل ثناؤه َ } :وأَ ْن َزل َ ال َّت ْو َرا َة َواإل ْن ِجيلَ ) (3مِنْ َق ْبل ُ ُھ ًدى لِل َّن ِ
قال أبو جعفر  :يعني بذلك جل ثناؤه  " :وأنزل التوراة "  ،على موسى " واإلنجيل " على عيسى " من قبل "  ،يقول  :من
قبل الكتاب الذي نزله عليك ويعني بقوله ُ " :ھ ًدى للناس "  ،بيا ًنا للناس من ﷲ فيما اختلفوا فيه
__________
) (1األثر  - 6556 :ھو بقية اآلثار السالفة  ،التي آخرھا آن ًفا رقم .6553 :

ﷲ َل ُھ ْم َع َذابٌ َشدِي ٌد َو َّ
ﷲُ َع ِزي ٌز ُذو ا ْن ِت َق ٍام )(4
ِين َك َفرُوا ِبآ َ َيا ِ
ت َّ ِ
ان إِنَّ الَّذ َ
اس َوأَ ْن َز َل ْالفُرْ َق َ
مِنْ َق ْب ُل ُھ ًدى لِل َّن ِ
من توحيد ﷲ وتصديق رسله  ،و َنعْ تِيك يا محمد بأنك نبيّى ورسولى  (1) ،وفي غير ذلك من شرائع دين ﷲ  ،كما - :
 - 6559حدثنا بشر قال  ،حدثنا يزيد قال  ،حدثنا سعيد  ،عن قتادة  " :وأنزل التوراة واإلنجيل من قبل ھدى للناس "  ،ھما
ٌ
وعصمة لمن أخذ به وصدّق به  ،وعمل بما فيه.
كتابان أنزلھما ﷲ  ،فيھما بيانٌ من ﷲ ،
 - 6560حدثنا ابن حميد قال  ،حدثنا سلمة  ،عن ابن إسحاق  ،عن محمد بن جعفر بن الزبير  " :وأنزل التوراة واإلنجيل " ،
التوراة على موسى  ،واإلنجيل على عيسى  ،كما أنزل الكتب على من كان قبله(2) .
***
القول في تأويل قوله َ } :وأَ ْن َزل َ ا ْلفُ ْر َقانَ {
قال أبو جعفر  :يعني جل ثناؤه بذلك  :وأنزل الفصْ ل بين الحق والباطل فيما اختلفت فيه األحزابُ وأھ ُل الملل في أمر عيسى
وغيره.
***
وقد بينا فيما مضى أنّ " الفرْ قان "  ،إنما ھو " الفعالن " من قولھم :
__________
) (1في المطبوعة  " :ومفي ًدا يا محمد أنك نبيي رسولي "  ،وفي المخطوطة ھكذا  " :وحفيك يا محمد بأنك نبيي ورسولي "  ،الحرف األول حاء ،
والثاني " فاء " والثالث " ياء "  ،والرابع كالدال  ،إال أنه بالكاف أشبه .وقد رجحت أن تكون الكلمة  " :نعتيك "  ،ألن ﷲ لما نعت محم ًدا بأنه نبيه
ورسوله  ،اختلف الناس في صفته ھذه .وكذلك فعل ھذا الوفد من نصارى نجران  ،كما ھو واضح من حديثھم في سيرة ابن ھشام .وقوله " ونعتيك "
معطوف على قوله  " :من توحيد ﷲ  ،وتصديق رسوله "  ،أي ومن نعتيك .أما ما جاء في المطبوعة  ،فھو فاسد في السياق وفي المعنى جميعًا.
) (2األثر  - 6560 :ھو بقية اآلثار السالفة  ،التي آخرھا رقم  ، 6556 :وفي المطبوعة " على من كان قبلھما "  ،والصواب من المخطوطة وسيرة
ابن ھشام.

َّ
الحق على الباطل  (1) ،إما بالحجة البالغة  ،وإما بالقھر والغلبة باألي ِد
" فرق ﷲ بين الحق والباطل "  ،فصل بينھما بنصره
والقوة(2) .
***
وبما قلنا في ذلك قال أھ ُل التأويل  ،غير أنّ بعضھم وجّ ه تأويله إلى أنه فصل بين الحق والباطل في أمر عيسى وبعضھم  :إلى
أنه فصل بين الحق والباطل في أحكام الشرائع.
ذكر من قال  :معناه  " :الفصل بين الحق والباطل في أمر عيسى واألحزاب " :
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 - 6561حدثنا ابن حميد قال  ،حدثنا سلمة  ،عن ابن إسحاق  ،عن محمد بن جعفر بن الزبير  " :وأنزل الفرقان "  ،أي :
الفص َل بين الحق والباطل فيما اختلف فيه األحزاب من أمر عيسى وغيره(3) .
***
ذكر من قال  :معنى ذلك  " :الفصل بين الحق والباطل في األحكام وشرائع اإلسالم " :
 - 6562حدثنا بشر قال  ،حدثنا يزيد قال  ،حدثنا سعيد  ،عن قتادة  " :وأنزل الفرقان "  ،ھو القرآن  ،أنزله على محمد ،
فرائضه،
وفرق به بين الحق والباطل  ،فأح ّل فيه حالله وحرّ م فيه حرامه  ،وشرع فيه شرائعه  ،وح ّد فيه حدوده  ،وفرض فيه
َ
وبين فيه بيانه  ،وأمر بطاعته  ،ونھى عن معصيته.
 - 6563حدثني المثنى قال  :حدثنا إسحاق قال  ،حدثنا ابن أبي جعفر  ،عن أبيه  ،عن الربيع  " :وأنزل الفرقان "  ،قال :
الفرقان  ،القرآن  ،فرق بين الحق والباطل.
***
__________
) (1في المطبوعة والمخطوطة  " :يفصل بينھما ...بالحق " مضارعًا  ،والصواب أن يكون ماضيًا كما أثبته.
) (2انظر ما سلف  / 99 ، 98 : 1ثم  .448 : 3وفي المطبوعة " باأليدي " بالياء في آخره  ،وھو خطأ .واأليد  :الشدة والقوة.
) (3األثر  - 6561 :ھو بقية اآلثار التي آخرھا .6560 :

قال أبو جعفر  :والتأويل الذي ذكرناه عن محمد بن جعفر بن الزبير في ذلك  ،أولى بالصحة من التأويل الذي ذكرناه عن قتادة
والربيع وأن يكون معنى " الفرقان " في ھذا الموضع  :فصل ﷲ بين نبيه محمد صلى ﷲ عليه وسلم والذين حاجُّ وه في أمر
وعذر ُنظرائھم من أھل الكفر با .
عذرھم
عيسى  ،وفي غير ذلك من أموره  ،بالحجة البالغة القاطعة
َ
َ
القرآن  -قبل إخباره عن تنزيله التوراة واإلنجيل في ھذه اآلية -
إخبار ﷲ عن تنزيله
وإنما قلنا ھذا القول أولى بالصواب  ،ألن
َ
َ
ّ
بالحق مص ّد ًقا لما بين يديه "  .وال شك أن ذلك " الكتاب "  ،ھو القرآن ال غيره  ،فال
قد مضى بقوله  " :نزل عليك الكتاب
وجه لتكريره مرة أخرى  ،إذ ال فائدة في تكريره  ،ليست في ذكره إياه وخبره عنه ابتدا ًء.
***
شدِي ٌد َو َّ
اب َ
القول في تأويل قوله  } :إِنَّ ا َّل ِذينَ َك َف ُروا ِبآ َيا ِ
ﷲُ َع ِزي ٌز ُذو ا ْن ِت َق ٍام ){ (4
ت َّ ِ
ﷲ َل ُھ ْم َع َذ ٌ
قال أبو جعفر  :يعني بذلك جل ثناؤه  :إنّ الذين جحدوا أعالم ﷲ وأدلته على توحيده وألوھته  ،وأن عيسى عب ٌد له  ،واتخذوا
المسيح إلھًا ور ًّبا  ،أو ادَّعوه

ول ًدا  ،لھم عذاب من ﷲ شدي ٌد يوم القيامة.
***

و " الذين كفروا "  ،ھم الذين جحدوا آيات ﷲ و " آيات ﷲ "  ،أعال ُم ﷲ وأدلته وحججه(1) .
***
__________
) (1انظر فھارس اللغة فيما سلف " كفر " و " أبى " .
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وھذا القول من ﷲ عز وجل ينبئ عن معنى قوله  " (1) :وأنزل الفرقان " أنه معنِيٌّ به الفصل الذي ھو حجة ألھل الحق على
والفرقان الذي
أھل الباطل (2) .ألنه عقب ذلك بقوله  " :إن الذين كفروا بآيات ﷲ "  ،يعني  :إن الذين جحدوا ذلك الفصل
َ
ّ
الحق بعد وضوحه له  ،وخالف سبي َل الھدى بعد
أنزله فر ًقا بين المحق والمبطل " لھم عذاب شدي ٌد "  ،وعي ٌد من ﷲ لمن عاند
قيام الحجة عليه ثم أخبرھم أنه " عزيز " في سلطانه ال يمنعه مانع ممن أراد عذابه منھم  ،وال يحول بينه وبينه حائل  ،وال
يستطيع أن يعانده فيه أح ٌد وأنه " ذو انتقام " ممنّ جحد حججه وأدلته بعد ثبوتھا عليه  ،وبعد وضوحھا له ومعرفته بھا.
***
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أھل التأويل.
ذكر من قال ذلك :
 - 6564حدثنا ابن حميد قال  ،حدثنا سلمة  ،عن محمد بن إسحاق  ،عن محمد بن جعفر بن الزبير  " :إن الذين كفروا بآيات
ﷲ لھم عذاب شديد وﷲ عزي ٌز ذو انتقام "  ،أي  :إن ﷲ منتقم ممن كف َر بآياته بعد علمه بھا  ،ومعرفته بما جاء منه فيھا(3) .
 - 6565حدثني المثنى قال  ،حدثنا إسحاق قال  ،حدثنا ابن أبي جعفر  ،عن أبيه  ،عن الربيع  " ،إن الذين كفروا بآيات ﷲ
لھم عذاب شديد وﷲ عزي ٌز ذو انتقام " ،
.........................................................................
(4) ............................................................................
***
__________
) (1في المخطوطة  " :يعني عن معنى قوله "  ،والصواب ما في المطبوعة.
) (2في المطبوعة والمخطوطة  " :أنه معنى به الفصل عن الذي ھو حجة ، " ...وقوله  " :عن " زائدة بال ريب في الكالم من عجلة الناسخ  ،فلذلك
أسقطتھا .والسياق بعد يدل على صواب ذلك.
) (3األثر  - 6564 :ھو من بقية اآلثار التي آخرھا رقم .6561 :
) (4مكان ھذه النقط ما سقط من تتمة الخبر رقم  ، 6565 :واألخبار بعده  ،إن كانت بعده أخبار .وھكذا ھو المطبوعة وسائر المخطوطات التي بين
أيدينا.

ض َو َال فِي ال َّس َما ِء )(5
ﷲ َال َي ْخ َفى َعلَ ْي ِه َشيْ ٌء فِي ْاألَرْ ِ
إِنَّ َّ َ
ﷲ ال َي ْخ َفى َع َل ْي ِه َ
سمَاءِ ){ (5
األر ِ
ض َوال فِي ال َّ
ش ْي ٌء فِي ْ
القول في تأويل قوله  } :إِنَّ َّ َ
قال أبو جعفر  :يعني بذلك جل ثناؤه  :إن ﷲ ال يخفى عليه شيء ھو في األرض وال شيء ھو في السماء .يقول  :فيكف يخفى
ُضاھى به ھؤالء الذين يجادلونك في آيات ﷲ من نصارى نجران في عيسى ابن
علىّ يا محم ُد  -وأنا عال ُم جميع األشياء  -ما ي َ
مريم  ،في مقالتھم التي يقولونھا فيه ؟ ! كما - :
 - 6566حدثنا ابن حميد قال  ،حدثنا سلمة  ،عن محمد بن إسحاق  ،عن محمد بن جعفر بن الزبير  " :إنّ ﷲ ال يخفى عليه
ُضاھون بقولھم في عيسى  ،إذ جعلوه ر ًّبا وإلھًا،
شيء في األرض وال في السماء "  ،أي  :قد علم ما يريدون وما َيكيدون وما ي َ
وعندھم من علمه غيرُ ذلك  ،غِ رّ ًة با وكفرً ا به(1) .
***
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ف َي َ
شا ُء {
األر َح ِام َك ْي َ
ص ِّو ُر ُك ْم فِي ْ
القول في تأويل قوله  } :ھ َُو الَّذِي ُي َ
قال أبو جعفر  :يعني بذلك جل ثناؤه  :ﷲ الذي يصوّ ركم فيجعلكم صورً ا أشباحً ا في أرحام أمھاتكم كيف شاء وأحب  ،فيجعل
ھذا ذكرً ا وھذا أنثى  ،وھذا أسود وھذا أحمر .يُعرّ ف عباده بذلك أنّ جميع من اشتملت عليه أرحا ُم النساء  ،ممنّ صوره وخلقه
كيف شاء ) (2وأنّ عيسى ابن مريم ممن صوّ ره في رحم أمه وخلقه فيھا كيف شاء وأحبّ ،
__________
) (1األثر  - 6566 :ھو من بقية اآلثار التي آخرھا رقم  ، 6564 :من سيرة ابن إسحاق.
) (2في المطبوعة  " :ممن صوره " بإسقاط الفاء من أولھا .والصواب من المخطوطة.

وأنه لو كان إلھًا لم يكن ممن اشتملت عليه رحم أمه  ،ألن خالق ما في األرحام ال تكون األرحا ُم عليه مشتملة  ،وإنما تشتمل
على المخلوقين  ،كما - :
 - 6567حدثني ابن حميد قال  ،حدثنا سلمة  ،عن ابن إسحاق  ،عن محمد بن جعفر بن الزبير  " :ھو الذي يصوّ ركم في
األرحام كيف يشاء "  ،أي  (1) :قد كان عيسى ممن صُوّ ر في األرحام  ،ال يدفعون ذلك وال ينكرونه  ،كما صُوّ ر غيره من
فكيف يكون إلھًا وقد كان بذلك المنزل ؟ )(2
بني آدم ،
َ
 - 6568حدثنا المثنى قال  ،حدثنا إسحاق قال  ،حدثنا ابن أبي جعفر  ،عن أبيه عن الربيع  " :ھو الذي يصوّ ركم في األرحام
كيف يشاء "  ،أي  :أنه صوّ ر عيسى في الرحم كيف شاء.
***
قال آخرون في ذلك ما - :
 - 6569حدثنا به موسى بن ھارون قال  ،حدثنا عمرو بن حماد قال  ،حدثنا أسباط  ،عن السدي  ،عن أبي مالك  ،وعن أبي
صالح  ،عن ابن عباس وعن مرة الھمداني  ،عن ابن مسعود  ،وعن ناس من أصحاب النبي صلى ﷲ عليه وسلم قوله  " :ھو
الذي يصوّ ركم في األرحام كيف يشاء "  ،قال  :إذا وقعت النطفة في األرحام طارت في الجسد أربعين يومًا  ،ثم تكون َع ً
لقة
أربعين يومًا  ،ثم تكون مُضْ غة أربعين يومًا  ،فإذا بلغ أن يُخلق  ،بعث ﷲ مل ًكا يصوِّ رھا .فيأتي الملك بتراب بين إصبعيه ،
فيخلطه في المضْ غة  ،ثم يعجنه بھا  ،ثم يصوّ رھا كما يؤمر  ،فيقول  :أذكر أو أنثى ؟ أشقي أو سعيد  ،وما رزقه ؟ وما عمره؟
وما أثره ؟
__________
) " (1أي " ساقطة من المخطوطة والمطبوعة  ،وأثبتھا من سيرة ابن ھشام  ،وقد مضى نھج ابن إسحاق على ذلك في اآلثار السالفة.
) (2األثر  - 6567 :ھو من بقية اآلثار التي آخرھا رقم  6566 :عن ابن إسحاق.

ْف َي َشا ُء َال إِ َل َه إِ َّال ھ َُو ْال َع ِزي ُز ْال َحكِي ُم )(6
ُصوِّ ُر ُك ْم فِي ْاألَرْ َح ِام َكي َ
ھ َُو الَّذِي ي َ
وما مصائبه ؟ فيقول ﷲ  ،ويكتب الملك .فإذا مات ذلك الجس ُد ُ ،دفن حيث أخذ ذلك التراب(1) .
 - 6570حدثنا بشر قال  ،حدثنا يزيد قال  ،حدثنا سعيد  ،عن قتادة قوله  " :ھو الذي يصوّ ركم في األرحام كيف يشاء " ،
قاد ٌر وﷲ ربُّنا أن يصوّ ر عبادَ ه في األرحام كيف يشاء  ،من ذكر أو أنثى  ،أو أسود أو أحمر  ،تا ّم خلقُه وغير تا ّم.
***
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القول في تأويل قوله  } :ال إِ َل َه إِال ھ َُو ا ْل َع ِزي ُز ا ْل َحكِي ُم ){ (6
نفسه أن يكون له في ربوبيته ن ّد أو مِثل  ،أو أن َتجوز األلوھة لغيره
قال أبو جعفر  :وھذا القول تنزيه من ﷲ تعالى ذكره َ
وتكذيبٌ منه للذين قالوا في عيسى ما قالوا  ،من وفد نجران الذين قدموا على رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم  ،وسائر من كان
على مثل الذي كانوا عليه من قولھم في عيسى  ،ولجميع من ادّعى مع ﷲ معبو ًدا  ،أو أقرّ بربوبية غيره (2) .ثم أخبر جل
ً
وعيدا منه لمن عبد غيره  ،أو أشرك في عبادته أح ًدا سواه  ،فقال  " :ھو العزيز " الذي ال ينصر من أرا َد
ثناؤه خلقه بصفته ،
االنتقام منه أح ٌد  ،وال ينجيه منه َو ْأ ٌل وال َل َجأ ٌ  (3) ،وذلك لعزته التي يذ ُّل لھا كل مخلوق  ،ويخضع لھا كل موجود (4) .ثم
أعلمھم أنه " الحكيم "
__________
) (1األثر  - 6569 :قد مضى الكالم في ھذا اإلسناد في رقم  .168 :وحديث خلق اآلدمي في بطن أمه بغير ھذا اللفظ  ،وبغير ھذا اإلسناد في مسلم
 ، 195 - 189 : 16وفي البخاري في كتاب " بدء الخلق " في باب ذكر المالئكة .وفي كتاب " الحيض " باب  :مخلقة وغير مخلقة.
) (2قوله  " :ولجميع من ادعى " ...معطوف على قوله  " :وتكذيب للذين قالوا. " ..
) " (3وأل " )بفتح الواو وسكون الھمزة  ،على وزن سمع(  :ھو الموئل  ،وھو الملجأ الذي يفر إليه الخائف .و " لجأ " )بفتح الالم والجيم(  :ھو
الملجأ ،وھو المعقل الذي يحتمى به.
) (4انظر فھارس اللغة )عزز( فيما سلف.

ب َوأ ُ َخرُ ُم َت َش ِاب َھ ٌ
ات مُحْ َك َم ٌ
اب ِم ْن ُه آَ َي ٌ
ُون َما َت َشا َب َه ِم ْن ُه
ات ھُنَّ أ ُ ُّم ْال ِك َتا ِ
وب ِھ ْم َز ْي ٌغ َف َي َّت ِبع َ
ات َفأَمَّا الَّذ َ
ْك ْال ِك َت َ
ھ َُو الَّذِي أَ ْن َز َل َع َلي َ
ِين فِي قُلُ ِ
ا ْبت َِغا َء ْال ِف ْت َن ِة َوا ْبت َِغا َء َتأْ ِويلِ ِه َو َما َيعْ َل ُم َتأْ ِوي َل ُه إِ َّال َّ
ون آَ َم َّنا ِب ِه ُك ٌّل مِنْ عِ ْن ِد َر ِّب َنا َو َما َي َّذ َّك ُر إِ َّال أُولُو
ون فِي ْالع ِْل ِم َيقُولُ َ
ﷲُ َوالرَّ اسِ ُخ َ
ب )َ (7ر َّب َنا َال ُت ِز ْغ قُلُو َب َنا َبعْ دَ إِ ْذ َھدَ ْي َت َنا َو َھبْ َل َنا مِنْ َل ُد ْن َك َرحْ َم ًة إِ َّن َك أَ ْن َ
ت ْال َوھَّابُ )(8
ْاألَ ْل َبا ِ
في تدبيره وإعذاره إلى خلقه  ،ومتابعة حججه عليھم  ،ليھلك من ھلك منھم عن بيّنة  ،ويحيا من حيَّ عن بينة  (1) ،كما - :
 - 6571حدثنا ابن حميد قال  ،حدثنا سلمة  ،عن ابن إسحاق  ،عن محمد بن جعفر بن الزبير قال  :ثم قال  -يعني الرب عز
ً
وتوحيدا لھا مما جعلوا معه  " :ال إله إال ھو العزيز الحكيم "  ،قال  :العزيز في انتصاره ممن كفر به
وجل  : -إنزاھًا لنفسه ،
إذا شاء  (2) ،والحكيم في ع ُْذره وحجته إلى عباده(3) .
 - 6572حدثني المثنى قال  ،حدثنا إسحاق قال  ،حدثنا ابن أبي جعفر  ،عن أبيه  ،عن الربيع  " :ال إله إال ھو العزيز
الحكيم"  ،يقول  :عزيز في نقمته  ،حكي ٌم في أمره.
***
ب َوأ ُ َخ ُر ُم َت َ
اب ِم ْن ُه آ َياتٌ ُم ْح َك َماتٌ ھُنَّ أ ُ ُّم ا ْل ِك َتا ِ
اب َھاتٌ {
القول في تأويل قوله  } :ھ َُو الَّذِي أَ ْن َزل َ َع َل ْي َك ا ْل ِك َت َ
ش ِ
قال أبو جعفر  :يعني بقوله جل ثناؤه  " :ھو الذي أنزل عليك الكتاب "  ،إن ﷲ الذي ال يخفى عليه شيء في األرض وال في
السماء  ،ھو الذي أنزل عليك الكتاب يعني ب " الكتاب "  ،القرآن.
***
__________
) (1انظر فھارس اللغة )حكم( فيما سلف.
) (2في المطبوعة والمخطوطة  " :في نصرته " وھو خطأ في المعنى  ،فإن " النصرة "  ،اسم من " النصر " وھو ال مكان له ھنا .وأما " االنتصار "
فھو  :االنتقام .وانتصر منه  :انتقم.
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) (3في ابن ھشام  " :في حجته وعذره إلى عباده "  ،وھي أجود لمكان " إلى " من الكالم .أعذر إليه إعذارً ا وعذرً ا  :بلغ الغاية في إرشاده حتى لم يبق
موضع لالعتذار.

وقد أتينا على البيان فيما مضى عن السبب الذي من أجله سمى القرآن " كتابًا " بما أغنى عن إعادته في ھذا الموضع(1) .
***
وأما قوله  " :منه آيات محكمات " فإنه يعني  :من الكتاب آيات .يعني ب " اآليات " آيات القرآن.
وأما " المحكمات "  ،فإنھن اللواتي قد أحكمن بالبيان والتفصيل  ،وأثبتت حججھن وأدلتھن على ما جُعلن أدلة عليه من حالل
وحرام  ،ووعد ووعيد  ،وثواب وعقاب  ،وأمر وزجر  ،وخبر ومثل  ،وعظة وعِ بر  ،وما أشبه ذلك.
***
ثم وصف جل ثناؤه  :ھؤالء " اآليات المحكمات "  ،بأنھن  " :ھُنّ أ ّم الكتاب " ) . (2يعني بذلك  :أنھن أصل الكتاب الذي فيه
عماد الدين والفرائض والحدود  ،وسائر ما بالخلق إليه الحاجة من أمر دينھم  ،وما كلفوا من الفرائض في عاجلھم وآجلھم.
***
وإنما سماھن " أ ّم الكتاب "  ،ألنھن معظم الكتاب  ،وموضع َم َ
الجامع
فزع أھله عند الحاجة إليه  ،وكذلك تفعل العرب  ،تسمي
َ
معظم الشيء " أ ًّما " له .فتسمى راية القوم التي تجمعھم في العساكر  " :أمّھم "  ،والمدبر معظم أمر القرية والبلدة  " :أمھا" .
وقد بينا ذلك فيما مضى بما أغنى عن إعادته(3) .
***
ووحَّ د " أ ّم الكتاب "  ،ولم يجمع فيقول  :ھن أمَّھات الكتاب  ،وقد قال  " :ھُنّ " ألنه أراد جميع اآليات المحكمات " أم
الكتاب" ،ال أن كل آية منھن " أم الكتاب "  .ولو كان معنى ذلك أن كل آية منھن " أم الكتاب " ،
__________
) (1انظر ما سلف  / 99 : 1ثم  86 : 3وفھارس اللغة.
) (2في المخطوطة " بأنھن من الكتاب " وھو خطأ  ،والصواب ما في المطبوعة.
) (3انظر ما سلف .108 ، 107 : 1

لكان ال شك قد قيل  " :ھن أمھات الكتاب "  .ونظير قول ﷲ عز وجل  " :ھن أ ّم الكتاب " على التأويل الذي قلنا في توحيد "
األم " وھي خبر لـ " ھُنّ "  ،قوله تعالى ذكره َ ) :و َج َع ْل َنا اب َْن َمرْ َي َم َوأ ُ َّم ُه آ َي ًة ( ]سورة المؤمنون  [50 :ولم يقل  :آيتين  ،ألن
معناه  :وجعلنا جميعھما آية .إذ كان المعنى واح ًدا فيما جُعال فيه للخلق عبرة (1) .ولو كان مرا ًدا الخب ُر عن كل واحد منھما
على انفراده  (2) ،بأنه جعل للخلق عبرة  ،لقيل  :وجعلنا ابن مريم وأمه آيتين  ،ألنه قد كان في كل واحد منھما لھم عبرة.
وذلك أن مريم ولدت من غير رجل  ،ونطق ابنھا فتكلم في المھد صب ًّيا  ،فكان في كل واحد منھما للناس آية.
***
وقد قال بعض نحويي البصرة  :إنما قيل  " :ھن أم الكتاب "  ،ولم َيقل  " :ھن أمھات الكتاب " على وجه الحكاية  ،كما يقول
الرجل  " :ما لي أنصار "  ،فتقول  " :أنا أنصارك " أو  " :ما لي نظير "  ،فتقول  " :نحن نظيرك "  (3) .قال  :وھو شبي ُه :
" َدعنى من َتمرْ َتان "  ،وأنشد لرجل من فقعس (4) :
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ان َح ِّلَ ...تعرُّ ض ال ُمھ َْر ِة فِي ِّ
ض ْ
الط َو ِّل َت َعرُّ ضًا َل ْم َتأ ُل َعنْ َق ْتال لِي )(5
َت َعرَّ َ
ت لِي ِب َم َك ِ
__________
) (1في المطبوعة  " :إذا كان المعنى وإحداثھما جعلنا فيه للخلق عبرة " وھو كالم بال معنى  ،ولكن الناقل عن المخطوطة لم يحسن القراءة  ،فإن
األلف األخيرة في " واح ًدا " نزلت في مستقر الفاء من " فيما " غير منقوطة  ،فظنھا " وإحداثھما "  ،وبدل " جعال " فصيرھا " جعلنا "  ،وھذا من
عجائب الخلط.
) (2في المطبوعة  " :ولو كان مراده الخبر " ...والصواب الجيد من المخطوطة.
) (3ربما كان الصواب  " :ما لي نصير "  ،فتقول  " :نحن نصيرك "  ،والذي في المطبوعة والمخطوطة صواب ال شك فيه.
) (4ھو منظور بن مرثد بن فروة الفقعسي األسدي .ويقال  " :منظور بن فروة بن مرثد "  ،وھو نفسه " منظور بن حبة الفقعسي األسدي "  ،و " حبة
" أمه  ،ويعرف بھا.
) (5مجالس ثعلب ) 602 :أبيات كثيرة من ھذا الرجز( وشرح شواھد الشافية  ، 251 - 248 :وسر صناعة اإلعراب  / 179 - 177 : 1ثم ، 235
واللسان )طول( )قتل(  ،وغيرھا .ورواية البيت األول في مجالس ثعلب " بمجاز حل "  ،واألخير " عن قتللى "  ،وال شاھد في ھذه الرواية .وقد ذكر
في اللسان اختالف روايته " .والطول " )بكسر الطاء وفتح الواو والالم غير مشددة كما في الرجز(  :ھو الجبل الذي يطول للدابة فترعى فيه  ،وإنما
ان َل ْي َلى? َمنْ لِي? َ ...والحَ ب ِْل
شدد الراجز .لم تأل  :لم تقصر .والضمير في ھذا الشعر إلى صاحبته التي يقول فيھا قبل ھذه األبيات َ :منْ لِيَ مِنْ ھِجْ رَ ِ
صالِ َھا ال ُم ْن َح ِّل؟
مِنْ ِو َ

نودي  :الصال َة الصال َة "  ،يحكي قول
" َح ِّل " أي  :يح ّل به (1) .على الحكاية  ،ألنه كان منصوبًا قبل ذلك  ،كما يقول " :
َ
القائل  " :الصال َة الصال َة " .
وقال  :قال بعضھم  :إنما ھي  " :أنْ قتال لي "  ،ولكنه جعله " عي ًنا "  (2) ،ألن " أن " في لغته تجعل موضعھا " عن " ،
والنصبُ على األمر  ،كأنك قلت  " :ضربًا لزيد " .
***
قال أبو جعفر  :وھذا قول ال معنى له .ألن كل ھذه الشواھد التي استشھدَ ھا  (3) ،ال شك أنھن حكايات حاكيھنّ  (4) ،بما
حكى عن قول غيره وألفاظه التي نطق بھن وأن معلومًا أن ﷲ جل ثناؤه لم يحك عن أحد قوله  " :أ ّم الكتاب "  ،فيجوز أن
ُخرج الحكاية عمن قال ذلك كذلك(5) .
يقال  :أخرج ذلك م َ
***
وأخرُ " فإنھا جمع " ْ
وأما قوله َ " :
أخ َرى " (6) .
***
__________
) (1في المطبوعة  " :كل أي يحكى به على الحكاية "  ،وھو كالم فاسد  ،ولكن العجب للذي أراد أن يصححه فقال  " :لعل أصلھا كما ھو المفھوم من
السياق  :لم يقل  ،عن قتل  ،وأتى به على الحكاية "  ،أراد أن يصحح  ،فكرر الكالم  ،وھو أسخف ما يكون .بيد أن القارئ الذي نقل عن المخطوطة ،
لم يحسن قراءة نصھا  ،فأفسدھا إفسا ًدا  ،ولكنھا بينة كما كتبتھا من رسم المخطوطة.
وقوله " بمكان حل " ضبط بالقلم في اللسان وفي مجالس ثعلب بتنوين " مكان " و " مجاز "  ،وكسر الحاء من " حل "  .وال أظنه صوابًا  ،فلم أجدھم
يقولون  " :مكان حل " بكسر الحاء  ،وإنما ھو بفتحھا باإلضافة  ،ال بالنعت  : " :حل بالمكان حلوال وحال "  .أي  :نزل به.
وقوله  " :على الحكاية " في سياق قوله  " :وأنشد لرجل من فقعس. " ...
) (2في المطبوعة  " :جعله عن "  ،وال خير في ھذا التغيير  ،والذي في المخطوطة عين الصواب.
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) (3في المطبوعة  " :استشھد بھا "  ،والذي في المخطوطة صواب عريق في العربية.
) (4في المطبوعة  " :حكايات حالھن "  ،وھو كالم ال مفھوم له .وفي المخطوطة " حالسھن " ولم يضع شرطة الكاف  ،فلذلك اشتبھت على الناسخ.
) (5في المخطوطة  " :أخرج ذلك محلر الحكاية "  ،وكأن الصواب المحض ما في المطبوعة  ،وھذا تحريف من عجلة الناسخ  ،أراد أن يكتب "
مخرج "  ،فزاد القلم المًا  ،ثم راجع راء  ،ثم أسقط الجيم.
) (6انظر ما سلف  .459 : 3وفي المطبوعة  " :جمع آخر "  ،وفي المخطوطة  ،بغير مدة على األلف  ،ورجحت أن تكون " أخرى "  ،لما مضى
من قوله في ذلك ولما سيأتي بعد قليل  ،وألنه القياس.

ثم اختلف أھل العربية في العلة التي من أجلھا لم يصرف " َ
أخر " .
ٌ
نعت  ،واحدتھا " أخرى "  ،كما لم تصرف " ُج َمع " و " ُك َتع "  ،ألنھن
فقال بعضھم  :لم يصرف " أخر " من أجل أنھا
ٌ
نعوت.
***
وقال آخرون  :إنما لم تصرف " األخر "  ،لزيادة الياء التي في واحدتھا  ،وأنّ جمعھا مبنيّ على واحدھا في ترك الصرف.
قالوا  :وإنما ترك صرف " أخرى "  ،كما ترك صرف " حمراء " و " بيضاء "  ،في النكرة والمعرفة  ،لزيادة المدة فيھا
والھمزة بالواو (1) .ثم افترق جمع " حمراء " و " أخرى "  ،فبنى جمع " أخرى " على واحدته فقيل  " :فُ َع ٌل " و " أخر " ،
) (2فترك صرفھا كما ترك صرف " أخرى " وبنى جمع " حمراء " و " بيضاء " على خالف واحدته فصرف  ،فقيل " :
اختلف إعرابھما عندھم في الصرف .والتفاق حالتيھما في الواحدة ،
حمر " و " بيض "  ،فالختالف حالتھما في الجمع ،
َ
اتفقت حالتاھما فيھا.
***
وأما قوله  " :متشابھات "  ،فإن معناه  :متشابھات في التالوة  ،مختلفات في المعنى  ،كما قال جل ثناؤه َ ) :وأ ُ ُتوا ِب ِه ُم َت َش ِابھًا (
]سورة البقرة  ، [25 :يعني في المنظر  ،مختل ًفا في المطعم ) (3وكما قال مخبرً ا عمن أخبر عنه من بني إسرائيل أنه قال :
)إِنَّ ْال َب َق َر َت َشا َب َه َع َل ْي َنا ( ]سورة البقرة  ، [70 :يعنون بذلك  :تشابه علينا في الصفة  ،وإن اختلفت أنواعه(4) .
***
__________
) (1تركت قوله  " :بالواو " على حاله  ،فإني لم أستطع أن أرجح زيادتھا  ،ولم أعرف ما أراد بھا إال أن يكون أراد بھا ألف التأنيث المقصورة ،
كالتي في " حبلى "  .واألخرى ألف التأنيث الممدودة.
) (2المرجح عندي أن قوله  " :فعل " زيادة من الناسخ.
) (3انظر ما سلف .394 - 385 : 1
) (4انظر ما سلف .211 - 209 : 2

فتأويل الكالم ًإذا  :إن الذي ال يخفى عليه شيء في األرض وال في السماء  ،ھو الذي أنزل عليك يا محمد القرآن  ،منه آيات
محكمات بالبيان  ،ھن أصل الكتاب الذي عليه عما ُدك وعماد أمتك في الدّين  ،وإليه مفزعُك ومفزعھم فيما افترضت عليك
ٌ
متشابھات في التالوة  ،مختلفات في المعاني.
وعليھم من شرائع اإلسالم وآيات أخر  ،ھنّ
***
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وقد اختلف أھل التأويل في تأويل قوله  " :منه آيات محكمات ھنّ أم الكتاب َ
وأخر متشابھات "  ،وما المحكم من آي الكتاب ،
وما المتشابه منه ؟
ُ
المثبتات األحكا َم " والمتشابھات " من آية ،
فقال بعضھم  " :المحكمات " من آي القرآن  ،المعمول بھن  ،وھنّ الناسخات أو
ُ
المنسوخات.
المتروك العم ُل بھنّ ،
ذكر من قال ذلك :
 - 6573حدثني يعقوب بن إبراھيم قال  ،حدثنا ھشيم قال  ،أخبرنا العوّ ام  ،عمن حدثه  ،عن ابن عباس في قوله  " :منه آيات
محكمات "  ،قال  :ھي الثالث اآليات من ھھنا  ) :قُ ْل َت َعا َل ْوا أَ ْت ُل َما َحرَّ َم َر ُّب ُك ْم َع َل ْي ُك ْم ( ]سورة األنعام  ، [152 ، 151 :إلى
ُّك أَال َتعْ ُب ُدوا إِال إِيَّا ُه ( ]سورة اإلسراء  ، [39 - 23 :إلى آخر
ضى َرب َ
ثالث آيات  (1) ،والتي في " بني إسرائيل " َ ) :و َق َ
اآليات(2) .
__________
) (1في المطبوعة  " :التي ھاھنا "  ،وھو خطأ  ،فإن اآليات كما ترى من سورة األنعام وأثبت ما في الدر المنثور  .4 : 2وانظر التخريج في آخر
األثر.
) (2األثر  - 6573 :ھكذا إسناده في المخطوطة والمطبوعة  ،وأنا أخشى أن يكون سقط من إسناده " عن أبي إسحاق "  ،بعد " قال أخبرنا العوام " .
و " العوام " ھو العوام بن حوشب  ،يروي أبي إسحاق السبيعي .أما قوله في اإلسناد " عمن حدثه " فإن ذلك كذلك  ،ألن الذي روى عنه أبو إسحاق
السبيعي  ،ھو " عبد ﷲ بن قيس "  ،مذكور بروايته ھذا األثر  ،وراويه عنه ھو أبو إسحاق السبيعي  ،ولم يعرف من روى عنه غير أبي إسحاق.
)تھذيب التھذيب  .(365 : 5واألثر نفسه رواه الحاكم في المستدرك  288 : 2من طريق  " :علي بن صالح بن حي  ،عن أبي إسحاق  ،عن عبد ﷲ
بن قيس  ،عن ابن عباس "  .ونصه  " :آيات محكمات  ،ھي التي في األنعام  :قل تعالوا أتل ما حرم ربكم  -إلى آخر الثالث اآليات "  .وقال الحاكم :
" صحيح "  ،ووافقه الذھبي .من أجل ذلك خشيت أن يكون سقط من إسناد الطبري " عن أبي إسحاق "  ،ولكني لم أثبته في نصه.

 - 6574حدثني المثنى قال  :حدثنا أبو صالح قال  ،حدثنا معاوية بن صالح  ،عن على بن أبي طلحة  ،عن ابن عباس قوله :
وحرامه  ،وحدوده
" ھو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات ھنّ أم الكتاب "  ،المحكمات  :ناسخه  ،وحاللُه ،
َ
وفرائضُه  ،وما يؤمن به ويعمل به قال  " :وأخر متشابھات "  ،والمتشابھات  :منسوخه  ،ومقدّمه ومؤخره  ،وأمثاله وأقسامه،
وما يؤمن به وال يُعمل به.
 - 6575حدثني محمد بن سعد قال  ،حدثني أبي قال  ،حدثني عمي قال  ،حدثني أبي  ،عن أبيه  ،عن ابن عباس في قوله " :
ھو الذي أنزل عليك الكتاب " إلى " وأخر متشابھات "  ،فالمحكمات التي ھي أ ّم الكتاب  :الناسخ الذي يُدان به ويعمل به.
والمتشابھات  ،ھن المنسوخات التي ال يُدان بھنّ .
 - 6576حدثني موسى قال  ،حدثنا عمرو قال  ،حدثنا أسباط  ،عن السدي في خبر ذكره  ،عن أبي مالك وعن أبي صالح ،
عن ابن عباس وعن مرة الھمداني  ،عن ابن مسعود  ،وعن ناس من أصحاب النبي صلى ﷲ عليه وسلم  " :ھو الذي أنز َل
عليك الكتاب منه آيات محكمات ھن أم الكتاب " إلى قوله  " :كل من عندنا ربنا "  ،أما " اآليات المحكمات "  :فھن الناسخات
التي يع َمل بھن وأما " المتشابھات " فھن المنسوخات.
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 - 6577حدثنا بشر قال  ،حدثنا يزيد قال  ،حدثنا سعيد  ،عن قتادة  " :ھو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات ھن أم
الكتاب "  ،و " المحكمات "  :الناسخ الذي يعمل به  ،ما أح ّل ﷲ فيه حالله وحرّ م فيه حرامه وأما " المتشابھات "  :فالمنسوخ
الذي ال يُعمل به ويُؤمن به.
 - 6578حدثنا الحسن بن يحيى قال  ،أخبرنا عبد الرزاق قال  ،أخبرنا معمر  ،عن قتادة في قوله  " :آيات محكمات "  ،قال:
المحكم ما يعمل به.
 - 6579حدثني المثنى قال  ،حدثنا إسحاق قال  ،حدثنا ابن أبي جعفر  ،عن أبيه  ،عن الربيع  " :ھو الذي أنزل عليك الكتاب
منه آيات محكمات ھنّ أم الكتاب وأخر متشابھات "  ،قال  " :المحكمات "  ،الناسخ الذي يعمل به و " المتشابھات " :
المنسوخ الذي ال يعمل به ويؤمن به.
 - 6580حدثني المثنى قال  ،حدثنا عمرو قال  ،حدثنا ھشيم  ،عن جويبر  ،عن الضحاك في قوله  " :آيات محكمات ھن أم
الكتاب "  ،قال  :الناسخات " وأخر متشابھات "  ،قال  :ما ُنسخ و ُترك يُتلى.
 - 6581حدثني ابن وكيع قال  ،حدثنا أبي  ،عن سلمة بن نبيط  ،عن الضحاك بن مزاحم قال  :المحكم  ،ما لم ينسخ وما
تشابه منه  :ما نسخ.
 - 6582حدثني يحيى بن أبي طالب قال  ،أخبرنا يزيد قال  ،أخبرنا جويبر  ،عن الضحاك في قوله  " :آيات محكمات ھن أم
الكتاب "  ،قال  :الناسخ " وأخر متشابھات "  ،قال  :المنسوخ.
 - 6583حدثت عن الحسين بن الفرج قال  ،سمعت أبا معاذ يحدث قال  ،أخبرنا عبيد بن سليمان قال  ،سمعت الضحاك يقول
في قوله  " :منه آيات محكمات "  ،يعني الناسخ الذي يعمل به " وأخر متشابھات "  ،يعنى المنسوح  ،يؤمن به وال يعمل به.
 - 6584حدثني أحمد بن حازم قال  ،حدثنا أبو نعيم قال  ،حدثنا سلمة  ،عن الضحاك  " :منه آيات محكمات "  ،قال  :ما لم
ينسخ " وأخر متشابھات "  ،قال  :ما قد نسخ.
***
بيان حالله وحرامه " والمتشابه " منھا  :ما أشبه بعضُه بعضًا
وقال آخرون  " :المحكمات " من آي الكتاب  :ما أحكم ﷲ فيه َ
في المعاني  ،وإن اختلفت ألفاظه.
ذكر من قال ذلك :
 - 6585حدثني محمد بن عمرو قال  ،حدثنا أبو عاصم  ،عن عيسى  ،عن ابن أبي نجيح  ،عن مجاھد في قوله  " :منه آيات
محكمات "  ،ما فيه من الحالل والحرام  ،وما سوى ذلك فھو " متشابه "  ،يصدّق بعضُه بعضًا وھو مثل قوله َ ) :و َما يُضِ ُّل
ِين ( ]سورة البقرة  ، [26 :ومثل قوله َ ) :ك َذل َِك َيجْ َع ُل َّ
ون ( ]سورة األنعام :
ِين ال ي ُْؤ ِم ُن َ
س َع َلى الَّذ َ
ﷲُ الرِّ جْ َ
ِب ِه إِال ْال َفاسِ ق َ
ِين اھْ َتدَ ْوا َزادَ ُھ ْم ُھ ًدى َوآ َتا ُھ ْم َت ْق َوا ُھ ْم ( ]سورة محمد .[17 :
 ،[125ومثل قوله َ ) :والَّذ َ
 - 6586حدثني المثنى قال  ،حدثنا أبو حذيفة قال  ،حدثنا شبل  ،عن ابن أبي نجيح  ،عن مجاھد مثله.
***
وقال آخرون  " :المحكمات " من آي الكتاب  :ما لم يحتمل من التأويل غير وجه واحد " والمتشابه " منھا  :ما احتمل من
التأويل أوجھًا.
ذكر من قال ذلك :
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 - 6587حدثنا ابن حميد قال  ،حدثنا سلمة  ،عن محمد بن إسحاق قال  ،حدثني محمد بن جعفر بن الزبير  " :ھو الذي أنزل
عليك الكتاب منه آيات محكمات "  ،فيھن حجة الربّ  ،وعصم ُة العباد  ،ودفع الخصُوم والباطل  ،ليس لھا تصريف وال
تحريف عما وضعت عليه )َ " (1
وأخ ُر متشابھات "  ،في الصدق  (2) ،لھن تصريف وتحريف وتأويل  (3) ،ابتلى ﷲ فيھن
العبادَ  ،كما ابتالھم في الحالل والحرام  ،ال يُصرفن إلى الباطل وال يحرّ فن عن الحق(4) .
***
__________
) (1في نص ابن ھشام  " :ليس لھن تصريف ...عما وضعن " .
) (2في المطبوعة  " :وأخر متشابھة "  ،والصواب من المخطوطة وابن ھشام .وليس في نص ابن ھشام  " :في الصدق "  ،ولكنھا ثابتة في
المخطوطة.
) (3ليس في نص رواية ابن ھشام " وتحريف " .
) (4األثر  - 6587ھو بقية اآلثار السالفة التي آخرھا  ، 6571 :من روايته عن ابن إسحاق.

صص األمم ورُسلھم الذين أرسلوا إليھم  ،ففصّله ببيان
وقال آخرون  :معنى " المحكم "  :ما أحكم ﷲ فيه من آي القرآن  ،و َق َ
ذلك لمحمد وأمته " والمتشابه "  ،ھو ما اشتبھت األلفاظ به من قصصھم عند التكرير في السور  ،ب َقصّه باتفاق األلفاظ
واختالف المعاني  ،وبقصّه باختالف األلفاظ واتفاق المعانى(1) .
ذكر من قال ذلك :
 - 6588حدثني يونس قال  ،أخبرنا ابن وھب قال  ،قال ابن زيد وقرأ  ) :ألر ِك َتابٌ أُحْ ِك َم ْ
ص َل ْ
ت آ َيا ُت ُه ُث َّم فُ ِّ
ِيم
ت مِنْ َلدُنْ َحك ٍ
َ
َ
وحديث نوح
حديث رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم في أربع وعشرين آية منھا (2) :
ير ( ]سورة ھود  ، [1 :قال  :وذكر
َخ ِب ٍ
ب ( ]سورة ھود  ، [49 :ثم ذكر) َوإِ َلى َعا ٍد (  ،فقرأ حتى بلغ)
في أربع وعشرين آية منھا .ثم قال  ) :ت ِْل َك مِنْ أَ ْن َبا ِء ْال َغ ْي ِ
ً
َواسْ َت ْغ ِف ُروا َر َّب ُك ْم ( ) (3ثم مضى .ثم ذكر صالحً ا وإبراھيم
ولوطا وشعيبًا وفرغ من ذلك .وھذا تبيين ذلك  ،تبيين " أحكمت
آياته ثم فصلت " )(4
__________
) (1في المطبوعة  " :فقصة اتفاق األلفاظ ...وقصة باختالف األلفاظ " ...وھو فاسد  ،والصواب من المخطوطة.
) (2يعني من " سورة ھود "  ،وھذا التعداد اآلتي على الترتيب في المصحف.
) (3كأنه يعني أنه قرأ حتى بلغ ھذه اآلية من سورة ھود  - 89 :ولكن ھذه اآلية في ذكر خبر شعيب عليه السالم  ،فال أدري ما قوله بعد  " :ثم مضى،
ً
ولوطا وشعيبًا "  .وظني أن نص عبارته :
ثم ذكر صالحً ا وإبراھيم
ً
ولوطا وشعيبًا " ...بإسقاط " ثم " الثانية .وانظر التعليق التالي.
" ثم مضى .ذكر صالحً ا وإبراھيم
) (4في المطبوعة والمخطوطة  :وھذا يقين ذلك يقين أحكمت " ...وكأن الصواب ما أثبت.
ھذا ولم أجد ھذا األثر في مكان  ،ولكني وجدت السيوطي في الدر المنثور  ، 320 : 3في تفسير " سورة ھود " قال  " :أخرج ابن أبي حاتم  ،عن ابن
زيد رضي ﷲ عنه أنه قرأ  " :ألر كتاب أحكمت آياته " قال  :ھي كلھا مكية محكمة  -يعني سورة ھود  " -ثم فصلت "  .قال  :ثم ذكر محم ًدا صلى ﷲ
عليه وسلم  ،فحكم فيما بينه وبين من خالفه  ،وقرأ  " :مثل الفريقين "  ،اآلية كلھا .ثم ذكر قوم نوح  ،ثم قوم ھود  ،فكان ھذا تفصيل ذلك  ،وكان أوله
محكمًا .قال  :وكان أبي رضي ﷲ عنه يقول ذلك  -يعني  :زيد بن أسلم " .
فمن أجل ذلك  ،رجحت التصحيح السالف في التعليق الماضي  ،ورجحت أن تكون " يقين " في الموضعين  " :تبيين " .
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قال  :والمتشاب ُه ذكر موسى في أمكنة كثيرة  ،وھو متشابه  ،وھو كله معنى واحد .ومتشابه َ ) :فاسْ لُكْ ِفي َھا () احْ ِم ْل فِي َھا ( ،
) اسْ لُكْ َيدَ َك () أدخل يدك ( َ ) ،حي ًَّة َتسْ َعى () ُثعْ َبانٌ م ُِبينٌ ( ) (1قال  :ثم ذكر ً
ھودا في عشر آيات منھا  (2) ،وصالحً ا في
ً
ثماني آيات منھا  ،وإبراھيم في ثماني آيات أخرى ،
ولوطا في ثماني آيات منھا  ،وشعيبًا في ثالث عشرة آية  ،وموسى في
أربع آيات  ،ك ّل ھذا يقضي بين األنبياء وبين قومھم في ھذه السورة  ،فانتھى ذلك إلى مئة آية من سورة ھود  ،ثم قال َ ) :ذل َِك
ك ِم ْن َھا َقا ِئ ٌم َو َحصِ ي ٌد ( ]سورة ھود  .[100 :وقال في المتشابه من القرآن  :من يرد ﷲ به البالء
مِنْ أَ ْن َبا ِء ْالقُ َرى َنقُ ُّ
ص ُه َع َل ْي َ
والضاللة يقول  :ما شأن ھذا ال يكون ھكذا ؟ وما شأن ھذا ال يكون ھكذا ؟
***
وقال آخرون  :بل " المحكم " من آي القرآن  :ما عرف العلما ُء تأويله  ،وفھموا معناه وتفسيره و " المتشابه "  :ما لم يكن
ألحد إلى علمه سبيل  ،مما استأثر ﷲ بعلمه دون خلقه  ،وذلك نحو الخبر عن وقت َم ْخرج عيسى ابن مريم  ،ووقت ُ
طلوع
الشمس من مغربھا  ،وقيام الساعة  ،وفنا ِء الدنيا  ،وما أشبه ذلك  ،فإن ذلك ال يعلمه أح ٌد .وقالوا  :إنما سمى ﷲ من آي الكتاب
ّ
المقطعة التي في أوائل بعض سور القرآن  ،من نحو " ألم " و " ألمص "  ،و " ألمر "  ،و " ألر " ،
" المتشابه "  ،الحروف
وما أشبه ذلك  ،ألنھن متشابھات في األلفاظ  ،وموافقات حروف حساب الجمَّل .وكان قو ٌم من اليھود على عھد رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه وسلم َطمِعوا أن يدركوا من ِق َبلھا معرفة مدّة اإلسالم وأھله ،
__________
) (1من أول قوله  " :قال  :والمتشابه " ...معترض في سياق حديثه عن تفصيل القصص في " سورة ھود " وتعداد آيات كل قصة .أما اآليات
المذكورة ھنا  ،فھذا بيان مواضعھا على الترتيب  " :سورة المؤمنون  " / " 27 :سورة ھود  " / " 40 :سورة القصص  " / " 32 :سورة النمل 12 :
"  " /سورة طه  " / " 20 :سورة األعراف  " 107 :و " سورة الشعراء .22 :
) " (2منھا " يعني من " سورة ھود "  ،وكذلك سائر ما بعده.

ويعلموا نھاي َة أ ُ ْك ِل محمد وأمته  (1) ،فأكذب ﷲ أحدوثتھم بذلك  ،وأعلمھم أنّ ما ابتغوا علمه من ذلك من ِق َبل ھذه الحروف
المتشابھة ال يدركونه وال من قبل غيرھا  ،وأن ذلك ال يعلمه إال ﷲ.
***
قال أبو جعفر  :وھذا قو ٌل ُذكر عن جابر بن عبد ﷲ بن رئاب  (2) :أن ھذه اآلية نزلت فيه  (3) ،وقد ذكرنا الرواية بذلك
ْب فِي ِه ( )] (4سورة البقرة [2 :
عنه وعن غيره ممن قال نحو مقالته  ،في تأويل ذلك في تفسير قوله  ) :الم َذل َِك ْال ِك َتابُ ال َري َ
***
قال أبو جعفر  :وھذا القول الذي ذكرناه عن جابر بن عبد ﷲ أشبه بتأويل اآلية .وذلك أن جميع ما أنزل ﷲ عز وجل من آي
القرآن على رسوله صلى ﷲ عليه وسلم  ،فإنما أنزله عليه بيا ًنا له وألمته وھ ًدى للعالمين  ،وغي ُر جائز أن يكون فيه ما ال
حاجة بھم إليه  ،وال أن يكون فيه ما بھم إليه الحاج ُة  ،ثم ال يكون لھم إلى علم تأويله سبيلْ .
فإذ كان ذلك كذلك  ،فكل ما فيه
بخلقه إليه الحاجة  (5) ،وإن كان في بعضه ما بھم عن بعض معانيه الغنى ]وإن اضطرته الحاجة إليه في معان كثيرة[ )(6
وذلك كقول ﷲ عز وجل :
َ

115

__________
) (1في المطبوعة  " :أجل أمته "  ،وھو تحريف من الطابع  ،وأثبت ما في المخطوطة  :واألكل )بضم فسكون(  :مدة العمر  ،وانظر التعليق ص :
 ، 196تعليق .1 :
) (2في المطبوعة  " :بن رباب " وھو خطأ  ،والصواب ما أثبت و " رئاب " بكسر الراء .وانظر ما سلف  216 : 1وما سيأتي في التعليق ، 4 :
وفيه المرجع.
) (3قوله  " :فيه "  ،أي  :في ھذا القول .ال في " جابر بن عبد ﷲ " .
) (4انظر ما سلف  224 - 245 : 1في تفسير " ألم "  ،واألثر رقم  246 :والتعليق عليه.
) (5في المطبوعة  " :لخلقه "  ،وفي المخطوطة  " :محلقه " غير منقوطة  ،والحرف األول كأنه ميم مطموسة  ،وصواب قراءته ما أثبت.
) (6ھذه الجملة التي بين القوسين  ،ھكذا جاءت في المطبوعة  ،ومثلھا في المخطوطة وإن كان قوله " اصطرته " غير منقوطة ھكذا .وھي عبارة غير
واضحة المعنى  ،وأنا أخشى أن يكون الناسخ قد أغفل أسطرً ا من ھذا الموضع  ،فاختلط الكالم علينا وعليه! وإسقاط ھذه الجملة من سياق الكالم ال
يضر .ولكني تركتھا على حالھا  ،ووضعتھا بين قوسين  ،وحصرتھا بين الخطوط  ،ليعرف مكانھا  ،ومكان السقط الذي رجحت أنه سھو من الناسخ.

ت مِنْ َق ْب ُل أَ ْو َك َس َب ْ
ِّك ال َي ْن َف ُع َن ْفسً ا إِي َما ُن َھا َل ْم َت ُكنْ آ َم َن ْ
ت فِي إِي َما ِن َھا َخيْرً ا ( ]سورة األنعام ، [158 :
) َي ْو َم َيأْتِي َبعْ ضُ آ َيا ِ
ت َرب َ
فأعلم النبي صلى ﷲ عليه وسلم أمته أن تلك اآلية التي أخبر ﷲ جل ثناؤه عبادَ ه أنھا إذا جاءت لم ينفع نف ًسا إيمانھا لم تكن
آمنت من قبل ذلك  ،ھي ُ
طلوع الشمس من مغربھا (1) .فالذي كانت بالعباد إليه الحاجة من علم ذلك  ،ھو العلم منھم بوقت
َنفع التوبة بصفته  ،بغير تحديده بعدد السنين والشھور واأليام (2) .فقد بين ﷲ ذلك لھم بداللة الكتاب  ،وأوضحه لھم على
لسان رسوله صلى ﷲ عليه وسلم مفسَّرً ا .والذي ال حاجة بھم إلى علمه منه  (3) ،ھو العلم بمقدار المدة التي بين وقت نزول
ھذه اآلية ووقت حدوث تلك اآلية  ،فإن ذلك مما ال حاجة بھم إلى علمه في دين وال دنيا .وذلك ھو العلم الذي استأثر ﷲ جل
ثناؤه به دون خلقه  ،فحجبه عنھم .وذلك وما أشبھه  ،ھو المعنى الذي طلبت اليھو ُد معرفته في مدّة محمد صلى ﷲ عليه وسلم
ّ
المقطعة المتشابھات  ،التي أخبر ﷲ
وأمته من قبل قوله  " :ألم " و " ألمص " و " ألر " و " ألمر " ونحو ذلك من الحروف
جل ثناؤه أنھم ال يدركون تأويل ذلك من قبله  ،وأنه ال يعلم تأويله إال ﷲ.
ْ
فإذ كان المتشابه ھو ما وصفنا  ،فكل ما عداه فمحكم .ألنه لن يخلو من أن يكون محكمًا بأنه بمعنى واحد ال تأويل له غير
تأويل واحد  ،وقد استغنى بسماعه عن بيان يُبينه ) (4أو يكون محكمًا  ،وإن كان ذا وُ جوه وتأويالت وتصرف في معان
كثيرة .فالداللة على المعنى المراد منه  ،إما من بيان ﷲ تعالى ذكره عنه  ،أو بيان رسوله صلى ﷲ عليه وسلم ألمته .ولن
يذھب علم ذلك عن علماء األمة لما قد ب َّي َّنا.
َ
__________
) (1انظر تفصيل ذلك والعلة في تفسير اآلية من تفسير الطبري ) 77 - 71 : 8بوالق(.
) (2في المطبوعة  " :بعد بالسنين ، " ...وفي المخطوطة  " :بعد السنين ، " ...وظاھر أن الناسخ أسقط الدال الثانية من " بعدد " .
) (3في المطبوعة  " :ال حاجة لھم " بالالم  ،وأثبت صوابھا من المخطوطة.
) (4في المطبوعة والمخطوطة " مبينة "  ،ولكن ميم المخطوطة كأنھا ليست " ميما "  ،وصواب قراءة النص ھو ما أثبت.

***
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القول في تأويل قوله  } :ھُنَّ أ ُ ُّم ا ْل ِك َتاب {
قال أبو جعفر  :قد أتينا على البيان عن تأويل ذلك بالداللة الشاھدة على صحة ما قلناه فيه (1) .ونحن ذاكرو اختالف أھل
التأويل فيه  ،وذلك أنھم اختلفوا في تأويله.
فقال بعضھم  :معنى قوله  " :ھن أم الكتاب "  ،ھنّ الالئي فيھن الفرائض والحدود واألحكام  ،نحو قولنا الذي قلنا فيه(2) .
ذكر من قال ذلك :
 - 6589حدثنا عمران بن موسى القزاز قال  ،حدثنا عبد الوارث بن سعيد قال  ،حدثنا إسحاق بن سويد  ،عن يحيى بن يعمر
أنه قال في ھذه اآلية  " :محكمات ھنّ أم الكتاب "  .قال يحيى  :ھن الالتي فيھنّ الفرائضُ والحدو ُد وعما ُد الدين وضرب لذلك
أمرھم  ،ويُعنى بھم في
مثال فقال  " :أ ّم القرى " مكة  " ،وأم خراسان " َ ،مرْ و  " ،وأ ّم المسافرين "  ،الذي يجعلون إليه َ
سفرھم  ،قال  :فذاك أمھم(3) .
 - 6590حدثني يونس قال  ،أخبرنا ابن وھب قال  ،قال ابن زيد في قوله  " :ھن أم الكتاب "  ،قال  :ھن جماع الكتاب.
***
__________
) (1انظر ما سلف قريبًا .170 :
) (2في المطبوعة  " :نحو قلنا " وھو سھو صوابه من المخطوطة.
) (3األثر  " - 6589 :عمران بن موسى الفزار "  ،و " عبد الوارث بن سعيد " مضت ترجمتھما برقم  .2154وانظر التعليق على األثر رقم :
 ، 6591التالي.

وقال آخرون  :بل يعني بذلك  (1) :فواتح السور التي منھا يستخرج القرآن.
ذكر من قال ذلك :
 - 6591حدثنا عمران بن موسى قال  ،حدثنا عبد الوارث بن سعيد قال  ،حدثنا إسحاق بن سويد  ،عن أبي فاختة أنه قال في
ھذه اآلية  " :منه آيات محكمات ھن أم الكتاب "  ،قال  " :أم الكتاب " فواتح السور  ،منھا يستخرج القرآن  ) -الم َذل َِك
ْال ِك َتابُ (  ،منھا استخرجت " البقرة "  ،و) الم َّ
ﷲُ ال إِ َل َه إِال ھ َُو ( منھا استخرجت " آل عمران " (2) .
***
وب ِھ ْم َز ْي ٌغ {
القول في تأويل قوله َ } :فأ َ َّما ا َّلذِينَ فِي قُلُ ِ
قال أبو جعفر  :يعني بذلك جل ثناؤه  :فأما الذين في قلوبھم ميل عن الحق وانحرافٌ عنه.
***
يقال منه  " :زاغ فالن عن الحق  ،فھو َيزيغ عنه َزي ًْغا وز َيغا ًنا وز ْي ُغ َ
وغة و ُزيو ًغا "  ،و " أزاغه ﷲ "  -إذا أماله  " -فھو
يُزيغه "  ،ومنه قوله جل ثناؤه َ ) :ر َّب َنا ال ُت ِز ْغ قُلُو َب َنا ( ال تملھا عن الحق ) َبعْ َد إِ ْذ َھدَ ْي َت َنا ( ]سورة آل عمران .[8 :
***
__________
) (1في المطبوعة  " :معنى بذلك "  ،وأثبت ما في المخطوطة.
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) (2األثر  " - 6591 :أبو فاختة " ھو " سعيد بن عالقة الھاشمي "  ،مولى أم ھانئ  ،ثقة مترجم في التھذيب .وانظر األثر السالف رقم  .6589 :فقد
خرجھما السيوطي في الدر المنثور  ، 4 : 2أثرً ا واح ًدا مختصرً ا وقال  " :عن إسحاق بن سويد أن يحيى بن يعمر وأبا فاختة تراجعا ھذه اآلية  :ھن أم
الكتاب  ،فقال أبو فاختة ...وقال يحيى بن يعمر " ...وساق ما في ھذين األثرين مختصرً ا.

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أھل التأويل - :
ذكر من قال ذلك :
 - 6592حدثنا ابن حميد قال  ،حدثنا سلمة قال  ،حدثني ابن إسحاق  ،عن محمد بن جعفر بن الزبير  " :فأما الذين في قلوبھم
زي ٌغ "  ،أي  :ميل عن الھدى(1) .
 - 6593حدثني محمد بن عمرو قال  ،حدثنا أبو عاصم  ،عن عيسى  ،عن ابن أبي نجيح  ،عن مجاھد في قول ﷲ  " :في
قلوبھم زيغ "  ،قال  :شك.
 - 6594حدثني المثنى قال  ،حدثنا أبو حذيفة قال  ،حدثنا شبل  ،عن ابن أبي نجيح  ،عن مجاھد مثله.
 - 6595حدثني المثنى قال  ،حدثنا عبد ﷲ بن صالح قال  ،حدثني معاوية بن صالح  ،عن علي بن أبي طلحة  ،عن ابن
عباس  " :فأما الذين في قلوبھم زيغ "  ،قال  :من أھل الشك.
 - 6596حدثني موسى بن ھارون قال  ،حدثنا عمرو قال  ،حدثنا أسباط  ،عن السدي في خبر ذكره عن أبي مالك وعن أبي
صالح  ،عن ابن عباس وعن مرة الھمداني  ،عن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب النبي صلى ﷲ عليه وسلم  " :فأما الذين
في قلوبھم زيغ "  ،أما الزيغ فالشك.
 - 6597حدثنا القاسم قال  ،حدثنا الحسين قال  ،حدثني حجاج  ،عن ابن جريج  ،عن مجاھد  :قال  " :زيغ " شك قال ابن
جريج  " :الذين في قلوبھم زيغ "  ،المنافقون.
***
__________
) (1األثر  - 6592 :ھو بقية اآلثار السالفة التي آخرھا رقم  ، 6587 :عن ابن إسحاق.

القول في تأويل قوله َ } :ف َي َّت ِب ُعونَ َما َتشا َب َه ِم ْن ُه {
قال أبو جعفر  :يعني بقوله جل ثناؤه  " :فيتبعون ما تشابه "  ،ما تشابھت ألفاظه وتصرَّ فت معانيه بوجوه التأويالت  ،ليحققوا
ّ
ّ
الحق  ،تلبيسًا منھم بذلك على من ضعفت
والزيغ عن محجة
بادّعائھم األباطي َل من التأويالت في ذلك ما ھم عليه من الضاللة
معرفته بوجوه تأويل ذلك وتصاريف معانيه  ،كما - :
 - 6598حدثني المثنى قال  ،حدثنا عبد ﷲ بن صالح قال  ،حدثني معاوية  ،عن علي  ،عن ابن عباس  " :فيتبعون ما تشابه
منه "  ،فيحملون المحكم على المتشابه  ،والمتشابه على المحكم  ،ويلبِّسون  ،فلبَّس ﷲ عليھم.
 - 6599حدثنا ابن حميد قال  ،حدثنا سلمة  ،عن ابن إسحاق  ،عن محمد بن جعفر بن الزبير  " :فيتبعون ما تشابه منه " ،
شب ً
أي  :ما تحرّ ف منه وتصرف  (1) ،ليصدقوا به ما ابتدعوا وأحدثوا  ،ليكون لھم حجة على ما قالوا و ُ
ْھة(2) .
 - 6600حدثنا القاسم قال  ،حدثنا الحسين قال  ،حدثني حجاج  ،عن ابن جريج  ،عن مجاھد في قوله  " :فيبعون ما تشابه
منه"  ،قال  :الباب الذي ضلُّوا منه وھلكوا فيه ابتغا َء تأويله.
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***
وقال آخرون في ذلك بما :
__________
) (1في ابن ھشام  " :أي  :ما تصرف منه "  ،وليس فيه " تحرف " .
) (2األثر  - 6599 :ھو بقية اآلثار السالفة التي آخرھا رقم  ، 6592 :بإسناده عن ابن إسحاق .ونص ما في سيرة ابن ھشام  " 226 : 2لتكون لھم
حجة  ،ولھم على ما قالوا شبھة " .
وتركت ما في التفسير ھنا على حاله  ،ألن روايته عن ابن إسحاق  ،غير رواية ابن ھشام " .

 - 6601حدثني به موسى بن ھارون قال  ،حدثنا عمرو قال  ،حدثنا أسباط عن السدي في قوله  " :فيتبعون ما تشابه منه " ،
َ
َ
والناسخ فيقولون  :ما بال ھذه اآلية عمل بھا كذا وكذا مجان ھذه اآلية  (1) ،فتركت األولى وعُمل بھذه
المنسوخ
يتبعون
العذاب َمنْ عمل عمال يعذبه ]في[ النار ،
األخرى ؟ ھال كان العمل بھذه اآلية قبل أن تجيء األولى التي ُنسخت ؟ وما باله يعد
َ
) (2وفي مكان آخر َ :منْ عمله فإنه لم يُوجب النار ؟
***
واختلف أھل التأويل فيمن عني بھذه اآلية.
فقال بعضھم  :عُني به الوف ُد من نصارى نجران الذين َقدِموا على رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم  ،فحاجُّ وه بما حاجُّ وه به ،
وخاصموه بأن قالوا  :ألست تزعم أنّ عيسى روح ﷲ وكلمته ؟ وتأولوا في ذلك ما يقولون فيه من الكفر.
ذكر من قال ذلك :
 - 6602حدثني المثنى قال  ،حدثنا إسحاق قال  ،حدثنا ابن أبي جعفر  ،عن أبيه  ،عن الربيع قال َ :عمدوا  -يعني الوفد الذين
قدموا على رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم من نصارى نجران  -فخاصموا النبيَّ صلى ﷲ عليه وسلم  ،قالوا  :ألست تزعم أنه
كلم ُة ﷲ ورُو ٌح منه ؟ قال  :بلى! قالوا  :فحسبُنا! فأنزل ﷲ عز وجل  " :فأما الذين في قلوبھم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء
ﷲ َك َم َث ِل آدَ َم ( ] سورة آل عمران  ، [59 :اآلية.
يسى عِ ْن َد َّ ِ
الفتنة "  ،ثم إن ﷲ جل ثناؤه  :أنزل) إِنَّ َم َث َل عِ َ
__________
) (1في المطبوعة  " :مجاز ھذه اآلية "  ،أما المخطوطة  ،فھي غير بينة  ،وآثرت قراءتھا " مكان " .
) (2في المطبوعة  " :يعد به النار " بالدال المھملة  ،وال معنى له .وفي المخطوطة " عد به " غير منقوطة  ،وصواب قراءتھا " يعذبه "  ،وما بين
القوسين زيادة يقتضيھا سياق الكالم.

***
وقال آخرون  :بل أنزلت ھذه اآلية في أبي ياسر بن أخطب  ،وأخيه ُحييّ بن أخطب  ،والنفر الذين ناظروا رسول ﷲ صلى
ﷲ عليه وسلم في َق ْدر مُدة أ ُ ْكلِه ْ
وأكل أمته  (1) ،وأرادوا علم ذلك من قِ َبل قوله  " :ألم و " ألمص "  ،و " ألمر " و " ألر " ،
فقال ﷲ جل ثناؤه فيھم  " :فأما الذين في قلوبھم زيغ "  -يعني ھؤالء اليھود الذين قُلوبھم مائلة عن الھدى والحق " فيتبعون ما
ّ
المقطعة المحتملة التصريف في الوجوه المختلفة التأويالت " ابتغا َء الفتنة " .
َتشابه منه " يعني  :معاني ھذه الحروف
وقد ذكرنا الرواية بذلك فيما مضى قبل  ،في أول السورة التي تذكر فيھا " البقرة " (2) .
***
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ً
مخالفة لما ابتعث به رسوله محم ًدا صلى ﷲ عليه وسلم ،
وقال آخرون  :بل عنى ﷲ عز وجل بذلك كل مبتدع في دينه بدعة
بيان ذلك  ،إما في كتابه  ،وإما على لسان
بتأويل يتأوله من بعض آي القرآن المحتملة التأويالت  ،وإن كان ﷲ قد أحكم َ
رسوله.
ذكر من قال ذلك :
 - 6603حدثنا الحسن بن يحيى قال  ،أخبرنا عبد الرزاق قال  ،أخبرنا معمر  ،عن قتادة في قوله  " :فأما الذين في قُلوبھم
َز ٌ
يغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغا َء الفتنة "  ،وكان قتادة إذا قرأ ھذه اآلية  " :فأما الذين في قلوبھم زيغ " قال  :إن لم يكونوا
الحرُوريّة والسبائية  (3) ،فال أدري من ھم!
__________
) (1في المطبوعة  " :أجله وأجل أمته "  ،وانظر تفسير " األكل " فيما سلف ص  ، 180 :تعليق .1 :
) (2انظر األثر السالف رقم .246 :
) " (3الحرورية "  ،ھم الخوارج  ،اجتمعوا بحروراء بظاھر الكوفة  ،فكان ھناك أول اجتماعھم بھا وتحكيمھم حين خالفوا عليًا  ،وأما " السبائية " ،
فھم منسوبون إلى ابن السوداء اليھودي " عبد ﷲ بن سبأ " وھو الذي قال لعلي  " :أنت أنت " يعني أن األمام فيه الجزء اإللھي  ،تعالى ﷲ عن ذلك
ً
علوا كبيرً ا فنفاه علي إلى المدائن .ھذا وقد كتبت في المخطوطة " السبائية "  ،وفي المطبوعة " السبئية "  ،وآثرت ما في المخطوطة ألنھا ھكذا ھي في
أكثر الكتب.

ولعمري لقد كان في أھل بدر والحديبية الذين شھدوا مع رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم بيعة الرّ ضوان من المھاجرين
واألنصار خب ٌر لمن استخبر  ،وعبرةٌ لمن استعبر  ،لمن كان َيعْ قِل أو يُبصر (1) .إن الخوارج خرجوا وأصحاب رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه وسلم يومئذ كثيرٌ بالمدينة والشأم والعراق  ،وأزواجه يومئذ أحياء .وﷲ إنْ َخ َرج منھم ذك ٌر وال أنثى حرور ًّيا
قط  ،وال رضوا الذي ھم عليه  ،وال ماألوھم فيه  ،بل كانوا يحدّثون بعيب رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم إياھم ونعتِه الذي
نعتھم به  ،وكانوا يبغضونھم بقلوبھم  ،ويعادونھم بألسنتھم  ،وتشت ّد وﷲ عليھم أيديھم إذا لقوھم .ولعمري لو كان أمر الخوارج
ُھ ًدى الجتمع  ،ولكنه كان ضالال فتفرّ ق .وكذلك األمر إذا كان من عند غير ﷲ وجدت فيه اختال ًفا كثيرً ا .فقد أالصوا ھذا
األمر منذ زمان طويل (2) .فھل أفلحوا فيه يومًا أو أنجحوا ؟ يا سبحان ﷲ ؟ كيف ال يعتبر آخر ھؤالء القوم بأوّ لھم ؟ لو كانوا
على ھدى  ،قد أظھره ﷲ وأفلجه ونصره  (3) ،ولكنھم كانوا على باطل أكذبه ﷲ وأدحضه .فھم كما رأيتھم  ،كلما َخرج لھم
َقرْ نٌ أدحض ﷲ حجتھم  ،وأكذب أحدوثتھم ،
وأھراق دماءھم .إن كتموا كان َقرْ حً ا في قلوبھم  (4) ،وغ ًّما عليھم .وإن أظھروه
َ
دين َس ْوء فاجتنبوه .وﷲ إنّ اليھودية لبدعة  ،وإن النصرانية ْ
لبدعة  (5) ،وإن الحرورية لبدعة ،
أھراق ﷲ دماءھم .ذاكم وﷲ َ
َ
وإن السبائية لبدعة  ،ما نزل بھن كتابٌ وال س َّنھنّ نبيّ .
 - 6604حدثنا بشر قال  ،حدثنا يزيد قال  ،حدثنا سعيد  ،عن قتادة  " :فأما الذين في قلوبھم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء
الفتنة وابتغاء تأويله "  ،طلب القوم التأويل  ،فأخطأوا التأويل وأصابوا الفتنة  ،فاتبعوا ما تشابه منه  ،فھلكوا من ذلك .لعمري
لقد كان في أصحاب بدر والحديبية الذي شھدوا بيعة الرضوان وذكر نحو حديث عبد الرزاق  ،عن معمر  ،عنه.
 - 6605حدثني محمد بن خالد بن خداش ويعقوب بن إبراھيم قاال حدثنا إسماعيل بن علية  ،عن أيوب  ،عن عبد ﷲ بن أبي
مليكة  ،عن عائشة قالت  :قرأ رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم  " :ھو الذي أنزل عليك الكتاب " إلى قوله  " :وما َّيذكر إال
أولوا األلباب "  ،فقال  :فإذا رأيتم الذين يجادلون فيه  ،فھم الذين عنى ﷲ  ،فاحذرُوھم(6) .
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__________
) (1يعني بذلك العبرة التي كانت في بدر  ،حين أشار على رسول ﷲ أصحابه أن يدع منزله األول الذي نزله  ،إلى المنزل الذي أشاروا به عليه -
والعبرة التي كانت في الحديبية حين قال بعض أصحاب بيعة الرضوان ما قالوا في كراھة الصلح الذي عقده رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم بينه وبين
قريش .وفي ذلك برھان على فساد مقالة الخوارج  ،ومقالة السبائية.
) (2أالص األمر  :أداره وحاوله .وأالص فال ًنا على ھذا األمر  :أداره على الشيء الذي يريده.
) (3في المطبوعة  " :أفلحه " بالحاء المھملة  ،وھو في المخطوطة غير منقوطة  ،وصواب قراءته بالجيم .أفلج ﷲ حجته  :أظھرھا  ،وجعل له الفلج ،
أي الفوز والغلبة.
) (4في المخطوطة والمطبوعة  " :وإن كتموا ، " ...والسياق يقتضي حذف الواو.
) (5عنى باليھودية والنصرانية  ،ما ابتدعه اليھود والنصارى من القول في عزير  ،وأنه ابن ﷲ  ،وغير ذلك من مذاھبھم  -ومن القول في المسيح ،
وأنه ابن ﷲ  ،وغير ذلك من مقاالتھم.
) (6الحديث  - 6605 :ھذا الحديث رواه الطبري ھنا بأحد عشر إسنا ًدا  ،كلھا من رواية ابن أبي مليكة  ،إال واح ًدا  ،وھو الحديث  .6611 :واختلف
الرواة عن ابن أبي مليكة  ،فبعضھم يرويه عنه عن عائشة مباشرة  ،وبعضھم يرويه عنه عن القاسم عن عائشة .وكل صحيح  ،كما سيأتي.
وابن أبي مليكة  :ھو عبد ﷲ بن عبيد ﷲ بن عبد ﷲ بن أبي مليكة  ،القرشي المكي .وھو تابعي كبير ثقة  ،سمع عائشة وغيرھا من الصحابة .ترجمه
البخاري في الصغير  ،ص  ، 131 :وابن سعد  ، 348 - 347 : 5وابن أبي حاتم  ، 100 - 99 / 2 / 2والمصعب في نسب قريش  ،ص .293 :
فقال الترمذي  ، 80 : 4 :بعد أن روى الحديث بالوجھين  ،كما سيأتي  " : -ھكذا روى غير واحد ھذا الحديث عن ابن أبي مليكة عن عائشة  ،ولم
يذكروا فيه  :عن القاسم بن محمد .وإنما ذكره يزيد بن إبراھيم  :عن القاسم بن محمد  ،في ھذا الحديث .وابن أبي مليكة  ،ھو " عبد ﷲ بن عبيد ﷲ بن
أبي مليكة .وقد سمع من عائشة أيضًا " .
ولم ينفرد يزيد بن إبراھيم بذكر " القاسم " في اإلسناد  ،كما زعم الترمذي .وسيجيء بيان ذلك  ،إن شاء ﷲ.
وقال الحافظ في الفتح  " : 157 : 8قد سمع ابن أبي مليكة من عائشة كثيرً ا  ،وكثيرً ا ما يدخل بينھا وبينه واسطة .وقد اختلف عليه في ھذا الحديث. "..
والحديث  -من ھذا الوجه  ،من رواية ابن علية  ،عن أيوب  : -رواه أحمد في المسند ) 48 : 6حلبي(  ،عن ابن علية  ،بھذا اإلسناد .وكذلك رواه ابن
ماجه  ، 47 :عن محمد بن خالد بن خداش  -شيخ الطبري ھنا  -عن ابن علية  ،به.
ومحمد بن خالد بن خداش  ،ھذا  :مترجم في التھذيب .وقال  " :ذكره ابن حبان في الثقات  ،وقال  :ربما أغرب عن أبيه " .
ولم يترجمه ابن أبي حاتم  ،ولم يذكره الخطيب في تاريخ بغداد  ،مع أنه سكنھا  ،كما في التھذيب.
والحديث ذكره ابن كثير  ، 97 : 2عن رواية المسند .ثم قال  " :ھكذا وقع ھذا الحديث في مسند اإلمام أحمد  ،من رواية ابن أبي مليكة  ،عن عائشة
رضي ﷲ عنھا  ،ليس بينھما أحد "  .ثم أشار إلى رواية ابن ماجه  ،وإلى روايات أخر  ،تذكر فيما سيأتي.
ولكن وقع في ابن كثير " يعقوب " بدل " أيوب " ! وھو خطأ ناسخ أو طابع .وثبت في المسند على الصواب " أيوب " .

 - 6606حدثنا ابن عبد األعلى قال  ،حدثنا المعتمر بن سليمان قال  ،سمعت أيوب  ،عن عبد ﷲ بن أبي مليكة  ،عن عائشة
أنھا قالت  :قرأ نبيّ ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم ھذه اآلية  " :ھو الذي أنزل عليك الكتاب " إلى " وما يذكر إال أولوا األلباب " ،
قالت  :فقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم  :فإذا رأيتم الذين يجادلون فيه  -أو قال  :يتجادلون فيه  -فھم الذين عنى ﷲ ،
عنى ﷲ فاحذروھم(1) .
فاحذرھم قال مطر  ،عن أيوب أنه قال  :فال تجالسوھم  ،فھم الذين
َ
__________
) (1الحديث  - 6606 :ابن عبد األعلى  :ھو محمد بن عبد األعلى الصنعاني .مضت ترجمته في .1236 :
مطر  :ھو ابن طھمان  -بفتح الطاء المھملة وسكون الھاء  -الوراق .وھو ثقة  ،تكلم فيه بعضھم من قبل حفظه .مات سنة .125
والحديث  -من ھذا الوجه  -رواه ابن حبان في صحيحه  ،رقم  75 :بتحقيقنا  ،من طريق عاصم بن النضر األحول  ،عن المعتمر بن سليمان  ،بھذا
اإلسناد.
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وقال ابن حبان عقب روايته  " :سمع ھذا الخبر أيوب عن مطر الوراق وابن أبي مليكة جميعًا " .
وھذا خطأ  ،فاتنا أن ننبه إليه ھناك  ،إذ فھمناه على المعنى الصحيح  ،لم نتنبه إلى اللفظ! فابن حبان يريد أن يقول  " :سمع ھذا الخبر أيوب ومطر
الوراق  ،جميعًا عن ابن أبي مليكة " .
فإما كان ما ثبت فيه سبق قلم من ابن حبان  ،وإما كان ً
سھوا من الناسخين .فما كان ابن حبان ليخفى عليه أن مطرً ا الوراق لم يدرك عائشة  ،وھو قد
ذكره في الثقات  ،ص  ، 345 - 344 :وذكر أنه يروي عن أنس بن مالك  ،وأنه مات سنة  ، 125قيل  .129 :ومع ذلك فلم يسلم له ھذا  ،فقد روى
ابن أبي حاتم في المراسيل  ،ص  ، 78 :عن أبي زرعة  ،قال  " :مطر لم يسمع من أنس شي ًئا .وھو مرسل " .
ولكن يعكر على كالم ابن حبان  -إذا قرئ على الوجه الصواب الذي ذكرنا  : -أن رواية الطبري ھنا صريحة في أن مطرً ا سمعه من أيوب بالزيادة
التي زادھا في لفظ الحديث .ويكون المعتمر بن سليمان سمعه من أيوب مختصرً ا  ،بلفظ " فاحذروھم "  ،وسمعه من مطر الوراق عن أيوب مطوال ،
باللفظ اآلخر .وھذا ھو الصواب إن شاء ﷲ .ومطر وأيوب من طبقة واحدة.

 - 6607حدثنا ابن بشار قال حدثنا عبد الوھاب قال  ،حدثنا أيوب  ،عن ابن أبي مليكة  ،عن عائشة  ،عن النبي صلى ﷲ
عليه وسلم بنحو معناه(1) .
 - 6608حدثنا الحسن بن يحيى قال  ،أخبرنا عبد الرزاق قال  ،أخبرنا معمر  ،عن أيوب  ،عن ابن أبي مليكة  ،عن عائشة ،
عن النبي صلى ﷲ عليه وسلم نحوه(2) .
 - 6609حدثني يونس قال  ،أخبرنا ابن وھب قال  ،أخبرنا الحارث  ،عن أيوب  ،عن ابن أبي مليكة  ،عن عائشة زوج النبي
صلى ﷲ عليه وسلم  ،قالت  :قرأ رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم ھذه اآلية  " :ھو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات
ھُنّ أم الكتاب وأخر متشابھات " اآلية كلھا  ،فقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم  :إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه ،
والذين يجادلون فيه  ،فھم الذين عنى ﷲ  ،أولئك الذين قال ﷲ  ،فال تجالسوھم(3) .
__________
) (1الحديث  - 6607 :عبد الوھاب  :ھو ابن عبد المجيد الثقفي .مضت ترجمته في  .2039 :والحديث  -من ھذا الوجه  : -رواه ابن ماجه ، 47 :
عن أحمد بن ثابت الجحدري  ،ويحيى بن حكيم  ،كالھما عن عبد الوھاب  ،به.
وأشار إليه ابن كثير  ، 97 : 2من رواية ابن ماجه .ثم قال  " :ورواه محمد بن يحيى العبدي  ،في مسنده  ،عن عبد الوھاب الثقفي  ،به " .
) (2الحديث  - 6608 :ھو الحديث السابق .وھو من رواية معمر عن أيوب .وأشار إليه ابن كثير  ، 97 : 2قال  " :وكذا رواه عبد الرزاق  ،عن
معمر  ،عن أيوب .وكذا رواه غير واحد عن أيوب " .
ولم يذكر ابن كثير تخريجً ا آخر لرواية معمر ھذه .وتفسير عبد الرزاق  ،مخطوطة دار الكتب المصرية  -فيه خرم من أواخر سورة البقرة  ،إلى أوائل
سورة النساء.
) (3الحديث  - 6609 :الحارث  :ھو ابن بنھان الجرمي البصري .وھو ضعيف ج ًدا .قال البخاري في الكبير  " : 282 / 2 / 1منكر الحديث " .
وكذلك قال في الصغير  ،ص  .185 :وفي التھذيب عن الترمذي في العلل الكبير  ،عن البخاري  " :منكر الحديث  ،ال يبالي ما حدث .وضعفه ج ًدا " .
وروى ابن أبي حاتم  ، 92 - 91 / 2 / 1عن أحمد بن حنبل  ،قال  " :رجل صالح  ،ولم يكن يعرف بالحديث  ،وال يحفظه  ،منكر الحديث " .
وعلى الرغم من ضعف الحارث ھذا  ،فإن أصل الحديث صحيح  ،باألسانيد األخر  :السابقة والالحقة.

 - 6610حدثنا ابن وكيع قال  ،حدثنا أبو أسامة  ،عن يزيد بن إبراھيم  ،عن ابن أبي مليكة قال  :سمعت القاسم بن محمد
يحدث  ،عن عائشة قالت  :تال النبي صلى ﷲ عليه وسلم ھذه اآلية  " :ھو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات ھُنّ أم
الكتاب "  ،ثم قرأ إلى آخر اآليات  ،فقال  " :إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه  ،فأولئك الذين سمَّى ﷲ  ،فاحذروھم(1) .
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 - 6611حدثنا علي بن سھل قال  ،حدثنا الوليد بن مسلم  ،عن حماد بن سلمة  ،عن عبد الرحمن بن القاسم  ،عن أبيه  ،عن
عائشة ،
__________
) (1الحديث  - 6610 :ابن وكيع  :ھو سفيان بن وكيع .وھو ضعيف  ،كما بينا في .1692 :
أبو أسامة  :ھو حماد بن أسامة الكوفي الحافظ .مضت ترجمته .2995 :
يزيد بن إبراھيم التستري البصري الحافظ  :ثقة ثبت .وثقه أحمد  ،ووكيع  ،وأبو حاتم  ،وغيرھم .وجعله ابن معين أثبت من جرير بن حازم.
وھذا اإلسناد أحد الروايات في ھذا الحديث  ،التي فيھا زيادة " القاسم بن محمد "  ،بين ابن أبي مليكة وعائشة .وكل صحيح .فھو من المزيد في متصل
األسانيد  :سمعه ابن أبي مليكة من عائشة  ،وسمعه من القاسم عن عائشة .فحدث به على الوجھين  ،تارة ھكذا  ،وتارة ھكذا.
والحديث  -من ھذا الوجه  : -رواه أبو داود الطيالسي  ، 1433 :عن يزيد بن إبراھيم  ،بھذا اإلسناد  ،نحوه  ،مختصرً ا قليال.
ورواه البخاري ) 159 - 157 : 8فتح( .ومسلم  .304 - 303 : 2وأبو داود  - 4598 :ثالثتھم عن القعنبي  ،عن يزيد بن إبراھيم  ،بھذا اإلسناد.
ورواه الترمذي  ، 80 : 4 :عن عبد بن حميد  ،عن أبي الوليد الطيالسي  ،عن يزيد بن إبراھيم  ،به  ،نحوه .وقال  " :ھذا حديث حسن صحيح " .
ورواه ابن حبان في صحيحه  ،رقم  72 :بتحقيقنا  ،من طريق عبد ﷲ  -وھو ابن المبارك اإلمام شيخ اإلسالم  -عن يزيد بن إبراھيم  ،به.
ولم ينفرد يزيد بن إبراھيم بزيادة " القاسم " بين ابن أبي مليكة وعائشة  ،فسيأتي بإسناد آخر  ، 6615 :بزيادة القاسم  ،وسيأتي أيضًا عقب ھذا :
 6611من رواية عبد الرحمن بن القاسم  ،عن أبيه.

قالت  :نزع رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم  " :يتبعُون ما َتشابه منه "  ،فقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم  :قد حذركم ﷲ ،
فإذا رأيتموھم فاعرفوھم(1) .
 - 6612حدثنا علي قال  ،حدثنا الوليد  ،عن نافع بن عمر  ،عن ]ابن أبي مليكة  ،حدثتني[ عائشة قالت  :قال رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه وسلم  :إذا رأيتموھم فاحذروھم  ،ثم نزع  " :فأما الذين في قلوبھم زيغ فيتبعون ما تشابه منه "  ،وال يعملون
بمحكمه(2) .
__________
) (1الحديث  - 6611 :علي بن سھل الرملي  ،شيخ الطبري  :مضت ترجمته في  .1384 :الوليد بن مسلم الدمشقي  ،عالم الشام  :مضت ترجمته
في.2184 :
عبد الرحمن  :ھو ابن القاسم بن محمد بن أبي بكر .مضت ترجمته في .2836 :
وھذا إسناد صحيح .وھو متابعة صحيحة قوية لرواية ابن أبي مليكة عن القاسم بن محمد.
وقد نقله ابن كثير  .98 : 2ثم قال  " :ورواه ابن مردويه  ،من طريق أخرى  ،عن القاسم  ،عن عائشة  ،به " .
وانظر الحديث اآلتي .6615 :
وقوله  " :نزع رسول ﷲ "  -يقال  :انتزع باآلية والشعر  :تمثل .ويقال للرجل إذا استنبط معنى آية من كتب ﷲ  " :قد انتزع معنى جي ًدا " و " نزعه"،
أي استخرجه .ولعلھا عنت بقولھا " نزع " ھنا  : -استشھد  ،أو قرأ مستشھ ًدا .وانظر الحديث التالي لھذا.
) (2الحديث  - 6612 :نافع بن عمر بن عبد ﷲ بن جميل  ،الجمحي القرشي المكي  :ثقة  ،قال أحمد بن حنبل  " :ثبت ثبت صحيح الحديث "  .وھو
مترجم في التھذيب  ،والكبير  ، 86 / 2 / 4وابن سعد  .363 : 5ونسب قريش للمصعب  .400 :وابن أبي حاتم  ، 456 / 1 / 4وتذكرة الحفاظ : 1
.213
ووقع في المخطوطة والمطبوعة ھنا  " :نافع عن عمر " ! بدل " نافع بن عمر "  .وھو خطأ .تصويبه عن الفتح  ، 157 : 8حيث ذكر فيمن روى ھذا
الحديث " عن ابن أبي مليكة دون ذكر القاسم "  .... " -ونافع بن عمر  ،وابن جريج  ،وغيرھما "  .وكذلك صححناه عن ابن كثير  ،كما سنذكر.
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ثم وقع في األصلين خطأ آخر أشد من ذاك وأشنع! ففيھما  " :عن نافع  ،عن عمر  ،عن عائشة " !! فحذف " ابن أبي مليكة " من اإلسناد .ثم حذف
تصريحه بالسماع من عائشة.
فصححنا اإلسناد  ،وأثبتنا ما سقط منه خطأ من الناسخين  ،وھو ما زدناه بعد كلمة " عن "  ،بين عالمتي الزيادة ] :ابن أبي مليكة  ،حدثتني[.
وھذه الزيادة أخذناھا من ابن كثير  ، 98 : 2حيث قال  " :ورواه ابن جرير  ،من حديث روح بن القاسم  ،ونافع بن عمر الجمحي  ،كالھما عن ابن
أبي مليكة  ،عن عائشة .وقال نافع في روايته  :عن ابن أبي مليكة  ،حدثتني عائشة .فذكره " .
فھذا ھو الصواب  ،الذي أفادنا ما سقط ھنا من اإلسناد من الناسخين .والحمد .
ثم إن الحديث سيأتي  ، 6614 :من ھذا الوجه  ،على الصواب  ،من رواية خالد بن نزار  ،عن نافع  -وھو ابن عمر الجمحي  " -عن ابن أبي مليكة ،
عن عائشة " .

 - 6613حدثني أحمد بن عبد الرحمن بن وھب قال  ،أخبرنا عمي قال  ،أخبرني شبيب بن سعيد  ،عن روح بن القاسم  ،عن
ابن أبي مليكة  ،عن عائشة  :أن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم سُئل عن ھذه اآلية  " :فأما الذين في قلوبھم زيغ فيتبعون ما
تشابه منه ابتغا َء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إال ﷲ والراسخون في العلم "  ،فقال  :فإذا رأيتم الذين يجادلون فيه  ،فھم
الذين عنى ﷲ  ،فاحذروھم(1) .
 - 6614حدثني محمد بن عبد ﷲ بن عبد الحكم قال  ،حدثنا خالد بن نزار  ،عن نافع  ،عن ابن أبي مليكة  ،عن عائشة في
ھذه اآلية  " ،ھو الذي أنزل عليك الكتاب "  ،اآلية  " ،يتبعھا "  ،يتلوھا  ،ثم يقول  :فإذا رأيتم الذين يجادلون فيه فاحذروھم ،
فھم الذين عنى ﷲ(2) .
__________
) (1الحديث  - 6613 :أحمد بن عبد الرحمن بن وھب  :مضت ترجمته في  .2747 :وعمه  :ھو عبد ﷲ بن وھب.
شبيب بن سعيد التميمي الحبطي البصري  :قال ابن المديني  " :ثقة  ،كان يختلف إلى مصر في تجارة  ،وكتابه كتاب صحيح "  .وفي مصر سمع منه
ابن وھب .مترجم في التھذيب  ،والكبير  ، 234 / 2 / 2وابن أبي حاتم .359 / 1 / 2
و " الحبطي "  :بفتح الحاء المھملة والباء الموحدة .نسبة إلى " الحبطات "  .بطن من تميم.
روح بن القاسم التميمي العنبري البصري  :ثقة  ،وثقه أحمد  ،وابن معين  ،وغيرھما .وقال سفيان بن عيينة  " :لم أر أح ًدا طلب الحديث وھو مسن
أحفظ من روح بن القاسم " .
وھذا اإلسناد أشار إليه ابن كثير  ، 98 : 2كما نقلنا كالمه عند اإلسناد الذي قبله.
) (2الحديث  - 6614 :خالد بن نزار بن المغيرة األيلي  :ثقة .مترجم في التھذيب فقط .وشيخه نافع  :ھو ابن عمر الجمحي.
وھذا الحديث تكرار للحديث  ، 6612 :من رواية نافع الجمحي  ،ومؤيد لما ذكرنا أنه سقط من ذاك اإلسناد.
فھؤالء  :أيوب  ،ونافع بن عمر  ،وخالد بن نزار رووه عن ابن أبي مليكة  ،عن عائشة  -مباشرة  ،دون واسطة " القاسم " بينھما  ،بل صرح نافع بن
عمر بسماع ابن أبي مليكة إياه من عائشة  ،كما مضى في .6612 :
وتابعھم على ذلك أبو عامر الخزاز :
فرواه الترمذي  ، 80 : 4عن محمد بن بشار  ،عن أبي داود الطيالسي  ،عن أبي عامر الخزاز  ،عن ابن أبي مليكة  ،عن عائشة  -دون ذكر القاسم.
وأبو عامر الخزاز  -بمعجمات  -ھو صالح بن رستم .مضت ترجمته .5458 :
وھذه المتابعة ذكرھا ابن كثير  ، 98 : 2والحافظ في الفتح  .157 : 8وإسنادھا صحيح.
ورواه أيضًا سعيد بن منصور  ،عن حماد بن يحيى  ،عن ابن أبي مليكة .عن عائشة  ،نقله ابن كثير  .98 : 2وھو إسناد صحيح.
وتابعھم أيضًا ابن جريج .ذكره الحافظ في الفتح  ، 157 : 8ولكن لم يذكر من خرجه .ولم أجده في مصدر آخر مما بين يدي من المصادر.
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 - 6615حدثنا ابن وكيع قال  ،حدثنا يزيد بن ھارون  ،عن حماد بن سلمة  ،عن ابن أبي مليكة  ،عن القاسم  ،عن عائشة ،
عن النبي صلى ﷲ عليه وسلم في ھذه اآلية  " :ھو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات ھن أم الكتاب " إلى آخر اآلية،
قال  :ھم الذين َسمّاھم ﷲ  ،فإذا أريتموھم فاحذروھم(1) .
***
قال أبو جعفر  :والذي يدل عليه ظاھر ھذه اآلية  ،أنھا نزلت في الذين جادَ لوا رسو َل ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم بمتشابه ما أنزل
إليه من كتاب ﷲ ،
__________
) (1الحديث  - 6615 :وھذا إسناد صحيح أيضًا .ولكنه بزيادة " القاسم " بين ابن أبي مليكة وعائشة  ،كمثل رواية يزيد بن إبراھيم عن ابن أبي
مليكة ،الماضية .6610 :
وھو يرد ادعاء الترمذي أن يزيد بن إبراھيم انفرد بھذه الزيادة  ،كما ذكرنا في  .6605فقد تابعه على ذلك حماد بن سلمة  ،في ھذا اإلسناد.
وكذلك رواه أبو داود الطيالسي في مسنده  ، 1432 :عن حماد بن سلمة  ،عن ابن أبي مليكة  ،عن القاسم بن محمد  ،عن عائشة.
وقد جمع الروايتين  :رواية يزيد ورواية حماد  -أبو الوليد الطيالسي في روايته عنھما .فرواه ابن أبي حاتم  ،عن أبيه  ،عن أبي الوليد الطيالسي  ،عن
يزيد بن إبراھيم التستري وحماد بن سلمة  -معًا  -عن ابن أبي مليكة  ،عن القاسم بن محمد  ،عن عائشة .نقله ابن كثير  ، 98 : 2عن ابن أبي حاتم ،
وأشار إليه الحافظ في الفتح .157 : 8
وقد مضت من قبل  6611 :رواية حماد بن سلمة  ،عن عبد الرحمن بن القاسم  ،عن أبيه  ،عن عائشة .فدل ھذا وذاك على أن حماد بن سلمة رواه
عن شيخين عن القاسم  :رواه عن عبد الرحمن بن القاسم  ،وعن ابن أبي مليكة  -كالھما عن القاسم.
وھناك متابعة أخرى عن القاسم  ،ال نعرف تفصيل إسنادھا .إذ قال ابن كثير  " 98 : 2ورواه ابن مردويه  ،من طريق أخرى  ،عن القاسم  ،عن
عائشة  ،به "  .فلم يذكر ما ھي  ،وال ما إسنادھا  ،ولم يشر إليھا الحافظ في الفتح.
ولحديث  -في أصله  -ذكره السيوطي  ، 5 : 2وزاد نسبته إلى البيھقي في الدالئل.

إمّا في أمر عيسى  ،وأما في مدة أكله وأكل أمته(1) .
وھو بأن تكون في الذين جادلوا رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم بمتشابھه في مدّته ومدّة أُمّته  ،أشبُه  ،ألن قوله  " :وما يع َل ُم
تأوي َله إال ﷲ "  ،دا ٌّل على أن ذلك إخبار عن المدة التي أرادوا علمھا من ِق َبل المتشابه الذي ال يعلمه إال ﷲ .فأما أم ُر عيسى
وأسبابه  ،فقد أعلم ﷲ ذلك نبيه محم ًدا صلى ﷲ عليه وسلم وأمته  ،وبيّنه لھم .فمعلو ٌم أنه لم يعن به إال ما كان خف ًّيا عن
اآلجال(2) .
***
اء ا ْلفِ ْت َن ِة {
القول في تأويل قوله  } :ا ْبت َِغ َ
قال أبو جعفر  :اختلف أھل التأويل في تأويل ذلك(3) .
فقال بعضھم  :معنى ذلك  :ابتغاء الشرك.
ذكر من قال ذلك :
 - 6616حدثني موسى بن ھارون قال  ،حدثنا عمرو بن حماد قال  :حدثنا أسباط  ،عن السدي  " :ابتغاء الفتنة "  ،قال :
إرادة الشرك.
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 - 6617حدثني المثنى قال  ،حدثنا إسحاق قال  ،حدثنا ابن أبي جعفر  ،عن أبيه  ،عن الربيع في قوله ) :ابتغاء الفتنة( يعني
الشرك.
***
__________
) (1في المطبوعة  " :إما مدة أجله وأجل أمته "  ،والتصحيح من المخطوطة  ،وقد سلف مثل ذلك التحريف في ص  ، 180 :تعليق  ، 1 :وص :
 ، 187تعليق  1 :وفي الجزء األول من التفسير ص  217 :تعليق  .4 :واألكل " )بضم األلف وسكون الكاف(  :الرزق  ،ألنه يؤكل .ومنه قيل لمدة
العمر التي يعيشھا المرء في الدنيا " أكل "  .يقال للميت  " :انقطع أكله "  ،انقضت مدته  ،وفنى عمره.
) (2في المطبوعة  ... " :أنه لم يعن إال ما كان خفيًا عن اآلحاد "  ،وال معنى لھا .وفي المخطوطة  " :أنه يعره إال ما كان عليه خفيًا عن اآلحاد " ،
فرجحت أن صواب قراءتھا كما أثبتھا  " ،اآلجال " جمع أجل  ،وھو الذي أرادوا معرفته من مدة ھذه األمة .والناسخ ھنا كثير السھو والتحريف من
عجلته.
) (3انظر تفسير " االبتغاء " فيما سلف  / 508 : 3ثم  .163 : 4وتفسير " الفتنة " فيما سلف  / 444 ، 443 : 2 ،ثم ، 570 ، 566 ، 565 : 3
 / 571ثم .301 : 4

وقال آخرون  :معنى ذلك  :ابتغا َء ال ّ
شبھات.
ذكر من قال ذلك :
 - 6618حدثني محمد بن عمرو قال  ،حدثنا أبو عاصم  ،عن عيسى  ،عن ابن أبي نجيح  ،عن مجاھد  " :ابتغاء الفتنة " ،
قال  :الشبھات  ،بھا أھْ لِكوا.
 - 6619حدثني المثنى قال  ،حدثنا أبو حذيفة قال  ،حدثنا شبل  ،عن ابن أبي نجيح  ،عن مجاھد في قوله  " :ابتغاء الفتنة " ،
الشبھات  ،قال  :ھلكوا به.
 - 6620حدثنا القاسم قال  ،حدثنا الحسين قال  ،حدثنا حجاج  ،عن ابن جريج  ،عن مجاھد  " :ابتغاء الفتنة "  ،قال :
الشبھات .قال  :والشبھات ما أھلكوا به.
 - 6621حدثنا ابن حميد قال  ،حدثنا سلمة  ،عن ابن إسحاق  ،عن محمد بن جعفر بن الزبير  " :ابتغاء الفتنة "  ،أي
اللَّبْس(1).
***
قال أبو جعفر  :وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال  :معناه  " :إرادةُ الشبھات واللبس " .
***
وحيْفٌ عنه  ،فيتبعون من آي الكتاب ما َتشابھت ألفاظه  ،واحتمل
فمعنى الكالم ًإذا  :فأما الذين في قلوبھم مي ٌل عن الحق َ
صرْ ف صارفه في وجوه التأويالت ) - (2باحتماله المعاني المختلفة  -إراد َة اللبس على نفسه وعلى غيره  ،احتجاجً ا به على
َ
باطله الذي ما َل إليه قلبه  ،دون الحق الذي أبانه ﷲ فأوضحه بالمحكمات من آي كتابه.
***
__________
) (1األثر  - 6621 :ھو بقية اآلثار السالفة التي آخرھا رقم  ، 6599بإسناده عن ابن إسحاق.
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) (2في المطبوعة والمخطوطة  " :واحتمل صرفه في وجوه التأويالت "  ،وقد قطعت بأن ذلك خطأ من الناسخ  ،ألن الضمائر السابقة كلھا جموع ،
والتي تليھا كلھا أفراد  ،وھو ال يستقيم .فرجحت أن الناسخ قرأ " صرف صرفه " )بغير ألف في  :صارفه( كما كانت تكتب قديمًا  ،فظنھا خطأ ،
فحذف األولى " صرف " وأبقى األخرى " صرفه "  ،فاضطربت الضمائر.

قال أبو جعفر  :وھذه اآلية وإن كانت نزلت فيمن ذكرنا أنھا نزلت فيه من أھل الشرك  ،فإنه معنىّ بھا كل مبتدع في دين ﷲ
ً
بدعة فمال قلبه إليھا  ،تأويال منه لبعض مُتشابه آي القرآن  ،ثم حا ّج به وجادل به أھل الحق  ،وعدل عن الواضح من أدلة آيه
المحكمات  ،إراد ًة منه بذلك اللبس على أھل الحق من المؤمنين  ،وطلبًا لعلم تأويل ما تشابه عليه من ذلك  ،كائ ًنا من كان ،
وأيّ أصناف المبتدعة كان ) (1من أھل النصرانية كان أو اليھودية أو المجوسية  ،أو كان َسبئيًا  (2) ،أو حرور ًّيا  ،أو قدر ًّيا،
أو جھم ًّيا  ،كالذي قال صلى ﷲ عليه وسلم  " :فإذا رأيتم الذين يجادلون به  ،فھم الذين عنى ﷲ  ،فاحذروھم "  ،وكما - :
 - 6622حدثني يونس قال  ،أخبرنا سفيان  ،عن معمر  ،عن ابن طاوس  ،عن أبيه  ،عن ابن عباس ُ -
وذكر عنده الخوار ُج
وما ي ُْل َق ْو َن عند القرآن  (3) ،فقال  :يؤمنون بمحكمه  ،ويھلكون عند متشابھه! وقرأ ابن عباس  " :وما يعلم تأويله إال ﷲ " ،
اآلية.
***
قال أبو جعفر  :وإنما قلنا القول الذي ذكرنا أنه أولى التأويلين بقوله  " :ابتغاء الفتنة "  ،ألن الذين نزلت فيھم ھذه اآلية كانوا
واالحتجاج به عليھم  ،ليصدّوھم عما ھم عليه
اللبس على المسلمين ،
أھ َل شرك  ،وإنما أرادوا بطلب تأويل ما طلبوا تأويله ،
َ
َ
من الحق  ،فال معنى ألن يقال  " :فعلوا ذلك إراد َة الشرك "  ،وھم قد كانوا مشركين.
__________
) (1في المطبوعة والمخطوطة  " :البدعة "  ،وصواب قراءتھا إن شاء ﷲ " المبتدعة "  ،كما يدل عليه السياق.
) (2ھكذا كتبت ھنا " سبئيًا "  ،وقد أسلفنا أنھا كتبت في المواضع الماضية " سبائيًا "  ،فتركت ھذا الرسم كما ھو  ،وھو صواب.
) (3في المخطوطة والمطبوعة  " :وما يلقون عند الفرار "  ،وھو كالم ال معنى له  ،وإنما أراد أنه ذكر عند ابن عباس ما عليه الخوارج من الخشوع
والعبادة واإلخبات عند سماع القرآن  ،وذلك من أمر الخوارج مشھور  ،وھم الذين جاء في صفتھم  " :تحقرون صالتھم إلى صالتكم " في الحديث
المشھور .ولذلك قطعت بأن قراءة ما في المخطوطة ھو ما أثبت .ويؤيد ذلك جواب ابن عباس  " :يؤمنون بمحكمه  ،ويھلكون عند متشابھه " متعجبًا
من فعلھم في خشوعھم  ،وضاللھم في تأويلھم المبتدع الذي استحلوا به دماء المسلمين وأموالھم.

***
اء َتأْ ِويلِ ِه {
القول في تأويل قوله َ } :وا ْبت َِغ َ
قال أبو جعفر  :اختلف أھل التأويل في معنى " التأويل "  ،الذي َعنى ﷲ جل ثناؤه بقوله  " :وابتغاء تأويله " .
فقال بعضھم  :معنى ذلك  :األجل الذي أرادت اليھود أن تعرفه من انقضاء ُمدّة أمر محمد صلى ﷲ عليه وسلم وأمر أمته ،
من قبل الحروف المقطعة من حساب ال ُجمَّل  " ،ألم "  ،و " ألمص "  ،و " ألر "  ،و " ألمر "  ،وما أشبه ذلك من اآلجال.
ذكر من قال ذلك :
 - 6623حدثني المثنى قال  ،حدثنا عبد ﷲ بن صالح قال  ،حدثني معاوية  ،عن علي  ،عن ابن عباس أما قوله  " :وما يعلم
تأويله إال ﷲ "  ،يعني تأويله يوم القيامة " إال ﷲ " .
***
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وقال آخرون  :بل معنى ذلك  " :عواقبُ القرآن "  .وقالوا  " :إنما أرادوا أن يعلموا متى يجيء ناسخ األحكام التي كان ﷲ جل
َ
فنسخ ما قد كان َش َرعه قبل ذلك " .
ثناؤه َش َرعھا ألھل اإلسالم قبل مجيئه ،
ذكر من قال ذلك :
 - 6624حدثني موسى قال  ،حدثنا عمرو قال  ،حدثنا أسباط  ،عن السدي  " :وابتغاء تأويله "  ،أرادوا أن يعلموا تأوي َل
القرآن  -وھو عواقبه – قال ﷲ  " :وما يعلم تأويله إال ﷲ "  ،وتأويله  ،عواقبه متى يأتي الناسخ منه فينسخ المنسوخ ؟
***
وتصاريف في التأويالت -
وقال آخرون  :معنى ذلك  " :وابتغاء تأويل ما َتشابه من آي القرآن  ،يتأوّ لونه  -إذ كان ذا وجوه
َ
على ما في قلوبھم من َّ
الزيغ  ،وما ركبوه من الضاللة " .
ذكر من قال ذلك :
 - 6625حدثنا ابن حميد قال  ،حدثنا سلمة  ،عن ابن إسحاق  ،عن محمد بن جعفر بن الزبير  " :وابتغاء تأويله "  ،وذلك
على ما ركبوا من الضاللة في قولھم ) " (1خلقنا "  ،و " قضينا " .
***
قال أبو جعفر  :والقول الذي قاله ابن عباس  :من أنّ  " :ابتغاء التأويل " الذي طلبه القوم من المتشابه  ،ھو معرفة انقضاء
المدة ووقت قيام الساعة والذي ذكرنا عن السدي  :من أنھم طلبوا وأرادوا معرفة َوق ٍ
ت ھو َجا ٍء قبل مجيئه ) (2أولى
ص َرفه إلى َحصره على أن معناه  :أن القوم طلبوا معرفة وقت مجيء
بالصواب ،وإن كان السدّي قد أغفل معنى ذلك من وج ٍه َ
الناسخ لما قد أحكِم قبل ذلك.
وإنما قلنا  :إن طلب القوم معرفة الوقت الذي ھو جا ٍء قبل مجيئه المحجوب علمه عنھم وعن غيرھم  ،بمتشابه آي القرآن -
) (3أولى بتأويل قوله  " :وابتغاء تأويله " ،
__________
) (1في المطبوعة  " :في قوله "  ،والصواب من المخطوطة وسيرة ابن ھشام  .226 : 2وقوله بعد ذلك  " :خلقنا  ،وقضينا "  ،كالم منقطع  ،إشارة
إلى ما مضى من صدر ھذا األثر الطويل المتتابع  ،الذي يرويه الطبري مفر ًقا عن ابن إسحاق  ،وذلك مذكور في األثر رقم  6543 :فيما سلف ص :
 153س  .4 ، 3 :إذ قال  " :ويحتجون في قولھم  " :إنه ثالث ثالثة  ،بقول ﷲ  :فعلنا  ،وأمرنا  ،وخلقنا  ،وقضينا .فيقولون  :لو كان واح ًدا ما قال إال
 :فعلت  ،وقضيت  ،وأمرت  ،وخلقت  ،ولكنه ھو وعيسى ومريم " .
) " (2جاء " اسم فاعل من الفعل " جاء يجيء فھو جاء "  .وسياق الجملة  " :والقول الذي قاله ابن عباس ...والذي ذكرنا عن السدي ...أولى
بالصواب " .
) (3قوله  " :بمتشابه آي القرآن " ...من صلة قولھم  " :إن طلب القوم معرفة الوقت " ..جار ومجرور  ،متعلق بقوله  " :طلب " .

ك أن معنى قوله  " :قضينا " " فعلنا "  ،قد
لما قد دللنا عليه قب ُل من إخبار ﷲ جل ثناؤه أن ذلك التأويل ال يعلمه إال ﷲ .وال ش ّ
علم تأويله كثي ٌر من جھلة أھل الشرك  ،فضال عن أھل اإليمان وأھل الرسوخ في العلم منھم.
***
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القول في تأويل قوله َ } :و َما َي ْع َل ُم َتأْ ِوي َل ُه إِال َّ
الراسِ ُخونَ فِي ا ْل ِع ْل ِم َيقُولُونَ آ َم َّنا ِب ِه ُكل ٌّ مِنْ عِ ْن ِد َر ِّب َنا {
ﷲُ َو َّ
قال أبو جعفر  :يعني جل ثناؤه بذلك  :وما يعلم وقتَ قيام الساعة  ،وانقضاء مدة أكل محمد وأمته  (1) ،وما ھو كائن  ،إال
دون منْ سواه من البشر الذين أمَّلوا إدراك علم ذلك من قبل الحساب والتنجيم والكھانة .وأما الراسخون في العلم فيقولون:
ﷲَ ،
دون
" آمنا به  ،كل من عند ربنا "  -ال يعلمون ذلك  ،ولكن َفضْ ل عِ لمھم في ذلك على غيرھم  ،العل ُم بأن ﷲ ھو العالم بذلك َ
منْ سواه من خلقه.
***
واختلف أھل التأويل في تأويل ذلك  ،وھل " الراسخون " معطوف على اسم " ﷲ "  ،بمعنى إيجاب العلم لھم بتأويل المتشابه،
أ ْم ھم مستأ َنفٌ ذكرھم  (2) ،بمعنى الخبر عنھم أنھم يقولون  :آمنا بالمتشابه وصدّقنا أنّ علم ذلك ال يعلمه إال ﷲ ؟
فقال بعضھم  :معنى ذلك  :وما يعلم تأويل ذلك إال ﷲ وحده منفر ًدا بعلمه .وأما الراسخون في العلم  ،فإنھم اب ُتدئ الخبر عنھم
بأنھم يقولون  :آمنا بالمتشابه والمحكم  ،وأنّ َجميع ذلك من عند ﷲ.
ذكر من قال ذلك :
__________
) (1في المطبوعة  " :مدة أجل محمد ، " ...والصواب ما في المخطوطة  ،وانظر التعليق السالف ص  196 :رقم .1 :
) (2في المطبوعة  " :أوھم مستأنف ، " ...وأثبت ما في المخطوطة.

 - 6626حدثني محمد بن عبد ﷲ بن عبد الحكم قال  ،حدثنا خالد بن نزار  ،عن نافع  ،عن ابن أبي مليكة  ،عن عائشة قوله :
" والراسخون في العلم يقولون آمنا به "  ،قالت  :كان من رسوخھم في العلم أن آمنوا بمحكمه ومتشابھه  ،ولم يعلموا
تأويله(1).
 - 6627حدثنا الحسن بن يحيى قال  ،أخبرنا عبد الرزاق قال  ،أخبرنا معمر  ،عن ابن طاوس  ،عن أبيه قال  :كان ابن
عباس يقول  ) :وما يعلم تأويله إال ﷲ ويقول الراسخون ]في العلم[ آمنا به ( )(2
 - 6628حدثني يونس قال  ،أخبرنا ابن وھب قال  ،أخبرني ابن أبي الزناد قال  ،قال ھشام بن عروة  :كان أبي يقول في ھذه
اآلية  " ،وما يعلم تأويله إال ﷲ والراسخون في العلم "  ،أنّ الراسخين في العلم ال يعلمون تأويله  ،ولكنھم يقولون  " :آمنا به
كل من عند ربنا " .
 - 6629حدثنا ابن حميد قال  ،حدثنا يحيى بن واضح قال  ،حدثنا عبيد ﷲ  ،عن أبي نھيك األسدي قوله  " :وما يعلم تأويله
إال ﷲ والراسخون في العلم "  ،فيقول  :إنكم َتصلون ھذه اآلية  ،وإنھا مقطوعة  " :وما يعلم تأويله إال ﷲ والراسخون في
العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا "  ،فانتھى علمھم إلى قولھم الذي قالوا.
__________
) (1األثر  - 6626 :انظر األثر السالف رقم  ، 6614 :والتعليق عليه.
) (2في المطبوعة " يقول الراسخون " بحذف الواو .والصواب إثباتھا  ،ألنه سيأتي في ص  204 :س  13 :أن ابن عباس ھكذا كان يقرأھا .وأنا
أرجح أن الصواب كان في األصل " كان ابن عباس يقرأ " " وما يعلم تأويله ، " ..ولكن الناسخ مضى على عجلته  ،فكتب مكان " يقرأ " " يقول "  ،ثم
أسقط الواو من " ويقول الراسخون . " ...فلذلك أثبت الواو  ،وھي الصواب المحض إن شاء ﷲ .ومن أجل ذلك زدت بين القوسين ]في العلم[  ،ألن
ھذه قراءة في اآلية  ،ال تفسير من ابن عباس  ،ولم يرو إسقاط ]في العلم[ من قراءة أحد من القرأة.
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 - 6630حدثنا المثنى قال  ،حدثنا ابن دكين قال  ،حدثنا عمرو بن عثمان بن عبد ﷲ بن موھب قال  :سمعت عمر بن عبد
العزيز يقول  " :والراسخون في العلم "  ،انتھى علم الراسخين في العلم بتأويل القرآن إلى أن قالوا  " ،آمنا به ك ٌّل من عند
ربنا " .
 - 6631حدثني يونس قال  ،أخبرنا أشھب  ،عن مالك في قوله  " :وما يعلم تأويله إال ﷲّ "  ،قال  :ثم ابتدأ فقال " :
والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا "  ،وليس يعلمون تأويله.
***
وقال آخرون  :بل معنى ذلك  :وما يعلم تأويله إال ﷲ والراسخون في العلم  ،وھم مع علمھم بذلك ورسوخھم في العلم يقولون:
" آمنا به ك ّل من عند ربنا " .
ذكر من قال ذلك :
 - 6632حدثني محمد بن عمرو قال  ،حدثنا أبو عاصم  ،عن عيسى  ،عن ابن أبي نجيح  ،عن مجاھد  ،عن ابن عباس أنه
قال  :أنا ممن يعلم تأويله.
 - 6633حدثني محمد بن عمرو قال  ،حدثنا أبو عاصم  ،عن عيسى  ،عن ابن أبي نجيح  ،عن مجاھد  " :والراسخون في
العلم " يعلمون تأويله  ،ويقولون  " :آمنا به " .
 - 6634حدثني المثنى قال  ،حدثنا أبو حذيفة قال  ،حدثنا شبل  ،عن ابن أبي نجيح  ،عن مجاھد  " :والراسخون في العلم
يعلمون تأويله  ،ويقولون  " :آمنا به " .
 - 6635حدثت عن عمار بن الحسن قال  ،حدثنا ابن أبي جعفر  ،عن أبيه  ،عن الربيع  " :والراسخون في العلم " يعلمون
تأويله ويقولون  " :آمنا به " .
 - 6636حدثنا ابن حميد قال  ،حدثنا سلمة  ،عن ابن إسحاق  ،عن محمد بن جعفر بن الزبير  " :وما يعلم تأويله " الذي أراد،
ما أراد  " (1) ،إال ﷲ والراسخون في العلم يقولون آمنا به ك ّل من عند ربنا "  ،فكيف يختلف ،
__________
) (1ھكذا في المخطوطة والمطبوعة وتفسير ابن كثير  ، 100 : 2أما سيرة ابن ھشام  226 ، 2ففيھا " أي  :الذي به أرادوا ما أرادوا " وكأن
الصواب ما في التفسير  ،وقوله  " :ما أراد " استفھام .أما قوله  " :الذي أراد "  ،أي الذي أراده ﷲ سبحانه .وما في سيرة ابن ھشام صواب أيضًا ،
والضمير في " أرادوا " يعني به الذين يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله  ،فھذا ما أرادوا.

وھو قو ٌل واح ٌد من ربّ واحد ؟ ) (1ثم ردّوا تأويل المتشابه على ما عرفوا من تأويل المحكمة التي ال تأويل ألحد فيھا إال
تأويل واحد  ،فا َّتسق بقولھم الكتاب وصدق بعضه بعضًا َ ،
وزاح به الباطل  (2) ،ودُمغ
فنفذت به الحجة  ،وظھر به العذر ،
َ
به الكفر(3) .
***
قال أبو جعفر  :فمن قال القول األول في ذلك  ،وقال  :إن الراسخين ال يعلمون تأويل ذلك  ،وإنما أخبر ﷲ عنھم بإيمانھم
وتصديقھم بأنه من عند ﷲ  ،فإنه يرفع " الراسخين في العلم " باالبتداء في قول البصريون  ،ويجعل خبره  " :يقولون آمنا
به" .وأما في قول بعض الكوفيين  ،فبالعائد من ذكرھم في " يقولون "  .وفي قول بعضھم  :بجملة الخبر عنھم  ،وھي " :
يقولون " .
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***
ومن قال القول الثاني  ،وزعم أنّ الراسخين يعلمون تأويله  ،عطف بـ " الراسخين " على اسم " ﷲ "  ،فرفعھم بالعطف عليه.
***
قال أبو جعفر  :والصواب عندنا في ذلك أنھم مرفوعون بجملة خبرھم بعدھم وھو  " :يقولون "  ،لما قد بينا قبل من أنھم ال
ون فِي
يعلمون تأويل المتشابه الذي ذكره ﷲ عز وجل في ھذه اآلية  ،وھو فيما بلغني مع ذلك في قراءة أبيّ َ ) :و َيقُو ُل الرَّ اسِ ُخ َ
ون فِي ْالع ِْل ِم
ْالع ِْل ِم ( كما ذكرناه عن ابن عباس أنه كان يقرأه (4) .وفي قراءة عبد ﷲ  ) :إِنْ َتأْ ِويلُ ُه إِال عِ ْندَ َّ ِ
ﷲ َوالرَّ اسِ ُخ َ
ون( .
َيقُولُ َ
***
قال أبو جعفر  :وأما معنى " التأويل " في كالم العرب  ،فإنه التفسير والمرجع والمصير .وقد أنشد بعضُ الرواة َ
بيت
األعشى:
__________
) (1من أول قوله  " :كل من عند ربنا " إلى قوله  " :من رب واحد " زيادة من نص رواية ابن ھشام في السيرة  ، 226 : 2وال شك أن الناسخ قد
أسقطھا من عجلته وسھوه.
) (2زاح الشيء يزيح زيحً ا وزيوحً ا  ،وانزاح ھو أيضًا )كالھما الزم(  :ذھب وتباعد وزال.
) (3األثر  - 6636ھو بقية اآلثار السالفة التي آخرھا رقم  6625 :بإسناده عن ابن إسحاق  ،وھو في سيرة ابن ھشام .226 : 2
) (4انظر التعليق السالف على األثر  ، 6627 :ص  202 :س  ، 7 :تعليق .2 :

َع َلى أَ َّن َھا َكا َن ْ
ب َفأَصْ َح َبا )(1
ت َتأ َ ُّو ُل حُ ِّب َھاَ ...تأَوُّ َل ِر ْبعِيِّ ال ِّس َقا ِ
وأصل ُه من  " :آل الشيء إلى كذا "  -إذا صار إليه ورجع " َيؤُ ول ْأوال " و " َّأولته أنا " صيرته إليه .وقد قيل إنّ قوله :
) َوأَحْ َسنُ َتأْ ِويال ( ]سورة النساء  \ 59 :سورة اإلسراء  [35 :أي جزا ًء .وذلك أن " الجزاء " ھو الذي آل إليه أمر القوم
وصار إليه.
ويعني بقوله  " :تأوّ ُل حُبھا "  :تفسير حبھا ومرجعه (2) .وإنما يريد بذلك أنّ حبھا كان صغيرً ا في قلبه  ،فآ َل من الصّغر إلى
العظم  ،فلم يزل ينبت حتى
ب فصار كبيرً ا مثل
أصحب  ،فصار قديمًا  ،كالسَّقب الصغير الذي لم يزل َيشبّ حتى
َ
أصح َ
َ
أمه(3).
__________
) (1ديوانه  ، 88 :مجاز القرآن ألبي عبيدة  86 : 1الصاحبي  ، 164 :اللسان )صحب( )ربع( )أول( )ولى(  ،ثم ما سيأتي بعد قليل من ذكر رواية
أخرى  ،لم أجدھا في غيره بعد.
أما الرواية األخرى التي جاءت في اللسان )ربع( ) ،ولى( فھي َ :ع َلى أَ َّنھَا َكا َن ْ
ب َفأَصْ حَ بَا
ت َن ًوى أَجْ َن ِبي ًَّة َ ...ت َوالِىَ ِر ْبعِيِّ ال ِّس َقا ِ
الربعي  :الذي ولد في أول النتاج .والسقاب جمع سقب )بفتح فسكون(  :وولد الناقة ساعة تضعھا يقال له " سليل " قبل أن يعرف أذكر ھو أم أنثى ،
فإذا علم أنه ذكر فھو " سقب "  .وأصحب  :ذل وانقاد وأطاع .وھذا البيت بھذه الرواية التي ذكرتھا ھنا  ،قد فسرھا األزھري وقال  " :ھكذا سمعت
العرب تنشده .وفسروا " توالي ربعى السقاب " أنه من المواالة  :وھو تمييز شيء من شيء .يقال  " :والينا الفصالن عن أمھاتھا فتوالت "  ،أي
فصلناھا عنھا عند تمام الحول  ،وتشتد عليھا المواالة  ،ويكثر حنينھا في إثر أمھاتھا  ،ويتخذ لھا خندق تحبس فيه وتسرح األمھات في وجه من
مراتعھا .فإذا تباعدت عن أوالدھا سرحت األوالد في جھة غير جھة األمھات  ،فترعى وحدھا  ،فتستمر على ذلك وتصحب بعد أيام .أخبر األعشى أن
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نوى صاحبته اشتدت عليه  ،فحن إليھا حنين ربعى السقاب إذا وولى )فصل( عن أمه .وأخبر أن ھذا الفصيل يستمر على المواالة  ،وأنه يصحب
إصحاب السقب .قال األزھري  :وإنما فسرت ھذا البيت  ،ألن الرواة لما أشكل عليھم معناه  ،تخبطوا في استخراجه وخلطوا  ،ولم يعرفوا منه ما يعرفه
من شاھد القوم في باديتھم " .
أما الرواية األولى  ،فقد شرحھا أبو جعفر فيما يلي  ،وأما روايته الثانية  ،وھي قوله  " :توابع حبھا "  ،فإني لم أدر ما معناھا  ،وأخشى أن يكون
صوابھا  " :نزائع حبھا "  .والنزائع جمع نزيعة  ،يقال  :ناقة نازع من نوق نوازع .وناقة نزيعة  :وھي التي تحن إلى وطنھا .نزع البعير إلى وطنه :
حن واشتاق.
) (2في المخطوطة  " :وتفسير حبھا " ...بزيادة الواو  ،وھو خطأ .وھذا نص أبي عبيدة في مجاز القرآن  ، 87 : 1على خطأ فيه  ،إذ ظن الناشر أن
قوله  " :تفسيره "  ،بمعنى الشرح والبيان لھذه الكلمة فوضع بعد نقطتان ھكذا  " :تفسيره  :ومرجعه " وعندئذ فال معنى للواو في " ومرجعه " ،
والصواب ما أثبتناه.
) (3انظر مجاز القرآن ألبي عبيدة .87 : 1

وقد يُنشد ھذا البيت :
َع َلى أَ َّن َھا َكا َن ْ
ب َفأَصْ َح َبا )(1
ت َت َوابعُ ُح ِّب َھاَ ...ت َوال َِى ِر ْبعِيِّ ال ِّس َقا ِ
***
الراسِ ُخونَ فِي ا ْل ِع ْل ِم َيقُولُونَ آ َم َّنا ِب ِه {
القول في تأويل قوله َ } :و َّ
ً
حفظا  ،ال يدخلھم في معرفتھم
وو َع ْوه فحفظوه
قال أبو جعفر  :يعني ب " الراسخين في العلم "  ،العلماء الذين قد أتقنوا علمھم َ
ك وال لبس.
وعلمھم بما علموه َش ّ
***
وأصل ذلك من  " :رسوخ الشيء في الشيء "  ،وھو ثبوته وولوجه فيه .يقال منه  " :رسخ اإليمان في قلب فالن  ،فھو َيرْ َس ُخ
َرسْ ًخا و ُرس ً
ُوخا " (2) .
***
وقد روى في نعتھم خبرٌ عن النبي صلى ﷲ عليه وسلم  ،وھو ما - :
 - 6637حدثنا موسى بن سھل الرملي قال  ،حدثنا محمد بن عبد ﷲ قال  ،حدثنا فياض بن محمد الرقي قال  ،حدثنا عبد ﷲ
بن يزيد بن آدم  ،عن أبي الدرداء وأبي أمامة قاال سئل رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم َ :من الراسخ في العلم ؟ قال  " :من
وص َ
دق لسانه  ،واستقام به قلبه  ،وعفّ بطنه  ،فذلك الراس ُخ في العلم(3) .
َبرَّ ت يمين ُه َ ،
***
__________
) (1انظر ص  ، 204تعليق 4 :
ً
رسخا "  ،ھذا مصدر لم تذكره كتب اللغة.
) (2قوله " :
) (3الحديث  - 6637 :فياض بن محمد الرقى  :ترجمه البخاري  ، 135 / 1 / 4وابن أبي حاتم  ، 87 / 2 / 3فلم يذكرا فيه جرحً ا.
عبد ﷲ بن يزيد بن آدم  :ترجمه ابن أبي حاتم  ، 197 / 2 / 2قال  " :روى عن أبي الدرداء  ،وأبي أمامة  ،وواثلة بن األسقع  :أن النبي صلى ﷲ
عليه وسلم سئل  :كيف تبعث األنبياء ؟ روى عنه فياض بن محمد الرقى ...سألت أبي عنه ؟ فقال  :ال أعرفه .وھذا حديث باطل " .
وترجمه الذھبي في الميزان  ،والحافظ في اللسان .وذكرا عن أحمد  ،قال  " :أحاديثه موضوعة "  .وليس في ترجمته كلمة طيبة عنه .وكفى أن يرميه
أحمد بالوضع.
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 - 6638حدثني المثنى وأحمد بن الحسن الترمذي قال  ،حدثنا نعيم بن حماد قال  ،حدثنا فياض الرقي قال  ،حدثنا عبد ﷲ بن
يزيد األودي قال  :وكان أدرك أصحاب رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم قال  ،حدثنا أنس بن مالك وأبو أمامة وأبو الدرداء :
أن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم سُئل عن الراسخين في العلم فقال  :من برَّ ت يمينه  ،وصدق لسانه  ،واستقام به قلبه ،
وعفّ بطنه وفرجه  ،فذلك الراسخ في العلم(1) .
***
وقد قال جماعة من أھل التأويل  :إنما سمى ﷲ عز وجل ھؤالء القوم " الراسخين في العلم "  ،بقولھم  " :آمنا به كل من عند
ربنا " .
__________
) (1الحديث  - 6638 :ھو الحديث الماضي بزيادة قليلة  ،وزيادة " أنس بن مالك " .
ولكن في ھذا اإلسناد " عبد ﷲ بن يزيد األودي "  .والراجح أن ھذا خطأ من أحد الرواة  ،أو من الناسخين  ،وأن صوابه كاإلسناد السابق " عبد ﷲ بن
يزيد بن آدم "  .وأما " عبد ﷲ بن يزيد األودي "  ،فھو غير ھذا يقي ًنا .وقد مضى في  .5461 :وترجمته عند ابن أبي حاتم  : 200 / 2 / 2أنه "
روى عن سالم بن عبد ﷲ  ،عن حفصة  ،في الصالة الوسطى  ،روى عنه أبو بشر جعفر بن أبي وحشية "  .والمباينة بينھما في الطبقة واضحة .ثم
األودي ثقة  ،والراوي ھنا كذاب.
والحديث رواه أيضًا ابن أبي حاتم  ،عن محمد بن عوف الحمصي  ،عن نعيم بن حماد  ،عن فياض الرقى " حدثنا عبد ﷲ بن يزيد "  ،بھذا اإلسناد.
ولم يذكر أنه " األودي "  .ووقع في ابن كثير " عبيد ﷲ "  ،بدل " عبد ﷲ "  ،وھو خطأ.
وذكره الھيثمي في مجمع الزوائد  " 324 : 6عن عبد ﷲ بن يزيد بن آدم  ،قال  :حدثني أبو الدرداء  ،وأبو أمامة  ،وواثلة بن األسقع وأنس بن
مالك . "...وقال  " :رواه الطبراني  ،وعبد ﷲ بن يزيد  :ضعيف "  .فزاد في رواية الطبراني صحابيًا رابعًا  ،ھو واثلة بن األسقع.
وذكره السيوطي  ، 7 : 2عن ھؤالء الصحابة األربعة  ،ونسبه البن جرير  ،وابن أبي حاتم  ،والطبراني .وھو تساھل منه  ،فليس في رواية الطبري
وال ابن أبي حاتم " واثلة بن األسقع "  ،بل ھو في رواية الطبراني فقط.
ثم ذكر السيوطي نحو معناه من رواية ابن عساكر  " :من طريق عبد ﷲ بن يزيد األودي  ،سمعت أنس بن مالك يقول. " ...
فھذا يرجح أن زيادة " األودي "  -خطأ من أحد الرواة  ،ال من الناسخين.

ذكر من قال ذلك :
 - 6639حدثنا ابن وكيع قال  ،حدثنا أبي  ،عن سفيان  ،عن جابر  ،عن مجاھد  ،عن ابن عباس قال  " :والراسخون في
العلم يقولون آمنا به  (1) ،قال  " :الراسخون " الذين يقولون  " :آمنا به كل من عند ربنا " .
 - 6640حدثني موسى قال  ،حدثنا عمرو قال  ،حدثنا أسباط  ،عن السدي  " :والراسخون في العلم "  ،ھم المؤمنون  ،فإنھم
يقولون  " :آم َّنا به "  ،بناسخه ومنسوخه " ك ٌّل من عند ربنا " .
 - 6641حدثنا القاسم قال  ،حدثنا الحسين قال  ،حدثني حجاج قال  ،قال ابن جريج  ،قال ابن عباس قال  ،عبد ﷲ بن سالم :
)الراسخون في العلم( وعلمھم قولھم قال ابن جريج  " :والراسخون في العلم يقولون آمنا به "  ،وھم الذين يقولون ) َر َّب َنا ال
ْب فِي ِه ( اآلية.
اس لِ َي ْو ٍم ال َري َ
ُت ِز ْغ قُلُو َب َنا ( ويقولون َ ) :ر َّب َنا إِ َّن َك َجامِعُ ال َّن ِ
***
وأما تأويل قوله  " :يقولون آمنا به "  ،فإنه يعني أنّ الراسخين في العلم يقولون  :صدقنا بما تشابه من آي الكتاب  ،وأنه ّ
حق
وإن لم َنعلم تأويله  ،وقد - :
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 - 6642حدثني أحمد بن حازم قال  ،حدثنا أبو نعيم قال  ،حدثنا سلمة بن نبيط  ،عن الضحاك  " :والراسخون في العلم
يقولون آمنا به "  ،قال  :المحكم والمتشابه.
***
__________
) (1في المخطوطة والمطبوعة  " :الراسخون في العلم ، " ...بغير واو  ،وأثبت نص اآلية.

القول في تأويل قوله ُ } :كل ٌّ مِنْ عِ ْن ِد َر ِّب َنا {
قال أبو جعفر  :يعني بقوله جل ثناؤه  " :كل من عند ربنا "  ،ك ّل المحكم من الكتاب والمتشابه منه " من عند ربنا "  ،وھو
تنزيله ووحيه إلى نبيه محمد صلى ﷲ عليه وسلم  ،كما - :
 - 6643حدثنا ابن وكيع قال  ،حدثنا أبي  ،عن سفيان  ،عن جابر  ،عن مجاھد  ،عن ابن عباس في قوله  " :كل من عند
ربنا "  ،قال  :يعني َما ُنسخ منه وما لم يُنسخ.
 - 6644حدثنا بشر قال  ،حدثنا يزيد قال  ،حدثنا سعيد  ،عن قتادة قوله  " :وما يعلم تأويله إال ﷲ والراسخون في العلم " ،
قالوا  " :ك ّل من عند ربنا "  ،آمنوا بمتشابھه  ،وعملوا بمحكمه.
 - 6645حدثت عن عمار بن الحسن قال  ،حدثنا ابن أبي جعفر  ،عن أبيه  ،عن الربيع قوله  " :كل من عند ربنا "  ،يقولون:
المحكم والمتشابه من عند ربنا.
 - 6646حدثني محمد بن سعد قال  ،حدثني أبي قال  ،حدثني عمي قال  ،حدثني أبي  ،عن أبيه  ،عن ابن عباس " :
والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا "  ،نؤمن بالمحكم وندين به  ،ونؤمن بالمتشابه وال ندين به  ،وھو من
عند ﷲ كله(1) .
 - 6647حدثنا يحيى بن أبي طالب قال  ،حدثنا يزيد قال  ،أخبرنا جويبر  ،عن الضحاك في قوله  " :والراسخون في العلم "
يعملون به  ،يقولون  :نعمل بالمحكم ونؤمن به  ،ونؤمن بالمتشابه وال نعمل به  ،وكل من عند ربنا.
***
__________
) (1في المطبوعة  " :يؤمن ...ويدين " جميعًا بالياء  ،والسياق يقتضي أن تكون بالنون.

قال أبو جعفر  :واختلف أھل العربية في حكم " ك ّل " إذا أضمر فيھا .فقال بعض نحويي البصريين  :إنما جاز حذفُ المراد
الذي كان معھا الذي " الكل " إليه مضاف في ھذا الموضع  (1) ،ألنھا اس ٌم  ،كما قال  ) :إِ َّنا ُك ٌّل فِي َھا ( ]سورة غافر ، [48 :
بمعنى  :إنا كلنا فيھا .قال  :وال يكون " كل " مضمرً ا فيھا وھي صفة  ،ال يقال  " :مررت بالقوم كل " وإنما يكون فيھا
مضم ٌر إذا جعلتھا اسمًا .لو كان  " :إنا ُكال فيھا " على الصفة لم يجز  ،ألن اإلضمار فيھا ضعيفٌ ال يتمكن في ك ّل مكان.
***
ٌ
صفة أو اسم  ،سوا ًء .ألنه غير جائز أن يُحذف ما بعدھا عنده إال وھي
وكان بعض نحويي الكوفيين يرى اإلضمار فيھا وھي
كافية بنفسھا عما كانت تضاف إليه من المضمر  ،وغير جائز أن تكون كافية منه في حال  ،وال تكون كافية في أخرى .وقال:
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ً
صفة كانت أو
سبيل " الكل " و " البعض " في الداللة على ما بعدھما بأنفسھما وكفايتھما منه بمعنى واحد في كل حال ،
اسمًا(2).
***
حال لداللتھا عليھا  ،فالحكم
قال أبو جعفر  :وھذا القول الثاني أولى بالقياس  ،ألنھا إذا كانت كافية بنفسھا مما حذف منھا في ٍ
فيھا أنھا كلما وجدت دالة على ما بعدھا فھي كافية منه.
***
__________
) (1في المطبوعة  " :إذا جاز حذف المراد "  ،وعلق الطابعون السابقون أنھا زائدة من قلم الناسخ!! وسبب ذلك سوء كتابة الناسخ  ،فلم يحسنوا
قراءته.
) (2انظر ما سلف عن " كل "  / 195 : 3ثم .509 : 5

القول في تأويل قوله َ } :و َما َي َّذ َّك ُر إِال أُولُو األ ْل َبا ِ
ب ){ (7
قال أبو جعفر  :يعني بذلك جل ثناؤه  :وما يتذكر وي ّتعظ وينزجر عن أن يقول في متشابه آي كتاب ﷲ ما ال علم له به  ،إال
أولو العقول والنھى  (1) ،وقد - :
 - 6648حدثنا ابن حميد قال  ،حدثنا سلمة  ،عن ابن إسحاق  ،عن محمد بن جعفر بن الزبير  " :وما يذكر إال أولوا
األلباب" ،يقول  :وما يذكر في مثل ھذا يعني  :في ر ّد تأويل المتشابه إلى ما قد عرف من تأويل المحكم  ،حتى َي ّتسقا على
معنى واحد " إال أولو األلباب " (2) .
***
َّاب ){ (8
القول في تأويل قوله َ } :ر َّب َنا ال ُت ِز ْغ قُلُو َب َنا َب ْعدَ إِ ْذ َھ َد ْي َت َنا َوھ ْ
َب لَ َنا مِنْ َل ُد ْن َك َر ْح َم ًة إِ َّن َك أَ ْنتَ ا ْل َوھ ُ
قال أبو جعفر  :يعني بذلك جل ثناؤه  :أنّ الراسخين في العلم يقولون  :آمنا بما تشابه من آي كتاب ﷲ  ،وأنه والمحكم من آيه
ً
رغبة منھم إلى ربھم في أن
من تنزيل ربنا ووحيه .ويقولون أيضًا  " :ربنا ال تزغ قلوبنا بعد إذ ھديتنا "  ،يعني أنھم يقولون
يصرف عنھم ما ابتلى به الذين زاغت قلوبھم من اتباع متشابه آي القرآن  ،ابتغا َء الفتنة وابتغا َء تأويله الذي ال يعلمه غيرُ ﷲ :
يا ربنا  ،ال تجعلنا مثل ھؤالء الذين زاغت قلوبھم عن الحق فصدوا عن سبيلك " ال تزغ قلوبنا " ،
__________
) (1انظر ما سلف في تفسير " يذكر "  5 : 6 / 580 : 5وفي تفسير " األلباب "  / 68 : 3 :ثم  / 162 : 4ثم .80 : 5
) (2األثر  - 6648 :ھو بقية اآلثار السالفة التي آخرھا رقم  6636 :بإسناده عن ابن إسحاق.

ال تملھا فتصرفھا عن ھُدَ اك بعد إذ ھديتنا له  ،فوفقتنا لإليمان بمحكم كتابك ومتشابھه " وھب لنا " يا ربنا " من لدنك رحمة"،
يعني  :من عندك رحمة  ،يعني بذلك  :ھب لنا من عندك توفي ًقا وثبا ًتا للذي نحن عليه من اإلقرار بمحكم كتابك ومتشابھه "
َ
إنك َ
التوفيق والسدادَ للثبات على دينك  ،وتصديق كتابك ورسلك  ،كما - :
أنت الوھاب "  ،يعني  :إنك أنت المعطي عبادك
 - 6649حدثنا ابن حميد قال  ،حدثنا سلمة  ،عن ابن إسحاق  ،عن محمد بن جعفر بن الزبير  " :ربنا ال تزغ قلوبنا بعد إذ
ھديتنا "  ،أي  :ال تمل قلوبنا وإن ملنا بأحداثنا ) " (1وھب لنا من لدنك رحمة " (2) .
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***
ً
رحمة
قال أبو جعفر  :وفي مدح ﷲ جل ثناؤه ھؤالء القوم بما مدحھم به من رغبتھم إليه في أن ال يزيغ قلوبھم  ،وأن يعطيھم
منه معونة لھم للثبات على ما ھُم عليه من حسن البصيرة بالحق الذي ھم عليه مقيمون ما أبان عن خطأ قول الج َھلة من
القدَ رية  (3) :أن إزاغة ﷲ قلب من أزاغ قلبه من عباده عن طاعته وإمالته له عنھا َ ،ج ْورٌ  .ألن ذلك لو كان كما قالوا  ،لكان
الذين قالوا  " :ربنا ال تزغ قلوبنا بعدَ إذ ھدَ يتنا "  ،بالذم أولى منھم بالمدح .ألن القول لو كان كما قالوا  ،لكان القوم إنما سألوا
يجور عليھم .وذلك من السائل جھ ٌل  ،ألن ﷲ جل ثناؤه ال يظلم
ربَّھم بمسألتھم إياه أن ال يزيغ قلوبھم ) (4أن ال يظلمھم وال
َ
عبادَ ه وال يجور عليھم .وقد أعلم عبادَ ه ذلك و َنفاه عن نفسه بقوله :
__________
) (1في المطبوعة  " :بأجسادنا "  ،وھو ال معنى له  ،وھو تحريف للرواية عن ابن إسحاق .وصوابھا من المخطوطة وابن ھشام  .226 : 2واألحداث
جمع حدث  :وھو الفعل .يسألون ﷲ أن يثبت قلوبھم باإليمان  ،وإن مالت أفعالھم إلى بعض المعصية.
) (2األثر  - 6649 :ھو بقية اآلثار السالفة التي آخرھا رقم .6648 :
) (3القدرية  :ھم نفاة القدر والصفات  ،ويعني المعتزلة.
) (4في المطبوعة  " :مسألتھم " بحذف الباء  ،والصواب من المخطوطة.

الم ل ِْل َع ِبي ِد ( ]سورة فصلت  .[46 :وال وجه لمسألته أن يكون بالصفة التي قد أخبرھم أنه بھا .وفي فساد ما قالوا
) َو َما َر ُّب َ
ك ِب َظ ٍ
َ
ّ
المدح َمنْ
استحق
أزاغ قلبه من عباده عن طاعته  ،فلذلك
من ذلك  ،الدلي ُل الواضح على أن عدال من ﷲ عز وجل  :إزاغ ُة من
َ
رغب إليه في أن ال يزيغه  ،لتوجيھه الرغبة إلى أھلھا  ،ووضعه مسألته موضعھا  ،مع تظاھر األخبار عن رسول ﷲ صلى
ﷲ عليه وسلم برغبته إلى ربه في ذلك  ،مع محله منه وكرامته عليه.
 - 6650حدثنا أبو كريب قال  ،حدثنا وكيع  ،عن عبد الحميد بن بھرام  ،عن شھر بن حوشب  ،عن أم سلمة  :أن رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه وسلم قال  " :يا مقلِّب القلوب ثبِّت قلبي على دينك! ثم قرأ  " :ربنا ال ُتزغ قُلوبنا بعدَ إذ ھديتنا "  ،إلى آخر
اآلية(1) .
 - 6651حدثنا أبو كريب قال  ،حدثنا وكيع  ،عن عبد الحميد بن بھرام  ،عن شھر بن حوشب  ،عن أسماء  ،عن رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه وسلم  ،بنحوه(2) .
__________
) (1الحديث  - 6650 :ھذا إسناد صحيح.
عبد الحميد بن بھرام  :ثقة  ،مضت ترجمته في  .1605 :وشھر بن حوشب  :ثقة أيضًا  ،كما قلنا في .1489 :
وھذا الحديث مختصر .وسيأتي مطوال في  ، 6652 :ونخرجه ھناك  ،إن شاء ﷲ .ويأتي بأطول من ھذا ومختصرً ا عن ذاك  ،في .6658 :
) (2الحديث  - 6651 :وھذا إسناد صحيح أيضًا .ولكنه ھنا من رواية شھر عن أسماء  ،وھي بنت يزيد بن السكن األنصارية .والذي قبله من رواية
شھر عن أم سلمة أم المؤمنين.
ولم أجده من حديث أسماء إال في ھذه الرواية عند الطبري  ،وإال رواية ذكرھا ابن كثير  ،عن ابن مردويه.
قال ابن كثير  102 : 2بعد ذكر رواية أم سلمة الماضية  " :ورواه ابن مردويه  ،من طريق محمد بن بكار  ،عن عبد الحميد بن بھرام  ،عن شھر بن
حوشب  ،عن أم سلمة  ،عن أسماء بنت يزيد بن السكن  ،سمعتھا تحدث  :أن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم كان يكثر من دعائه - " ...فذكر نحو
الرواية التالية لھذا الحديث.
ثم قال ابن كثير  " :وھكذا رواه ابن جرير  ،من حديث أسد بن موسى  ،عن عبد الحميد بن بھرام  ،به  ،مثله " .
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ثم قال  " :ورواه أيضًا عن المثنى  ،عن الحجاج بن منھال  ،عن عبد الحميد بن بھرام  ،به  ،مثله " .
ومن البين الواضح أن قوله في رواية ابن مردويه " عن أم سلمة  ،عن أسماء بنت يزيد بن السكن "  -خطأ ال شك فيه .والظاھر أنه خطأ من الناسخين،
في زيادة حرف " عن "  .وأن صوابه " عن أم سلمة أسماء. " ...
و " أسماء بنت يزيد بن السكن األنصارية "  :صحابية معروفة  ،وھي بنت عم معاذ بن جبل  ،وكنيتھا " أم سلمة "  .وشھر بن حوشب معروف
بالرواية عنھا  ،بل قال ابن السكن  " :ھو أروى الناس عنھا "  .وكان من مواليھا.
ولم نسمع قط أن " أم سلمة أم المؤمين " روت عن أسماء ھذه  ،وال روت عن غيرھا من الصحابة.
وأما إشارة ابن كثير إلى روايتي الطبري من حديث " أسد بن موسى " و " الحجاج بن منھال "  -عن عبد الحميد بن بھرام  -وھما الروايتان اآلتيتان :
 : - 6658 ، 6652فھي مشكلة  ،إذ توھم أنھا مثل رواية ابن مردويه  " :عن أم سلمة أسماء بنت يزيد " .
ولعل ابن كثير ذھب إلى ھذا  ،ظ ًنا منه أن ھذه الروايات التي في الطبري  ، 6658 ، 6652 ، 6650 :التي فيھا " عن أم سلمة " مراد بھا " أم سلمة
أسماء بنت يزيد " .
فإن يكن ھذا ظنه يكن أخطأ الظن .فإن " أم سلمة " في ھذه الروايات الثالث  -ھي أم المؤمنين يقي ًنا  ،كما سيأتي في تخريج الحديث التالي لھذا :
.6652

 - 6652حدثنا المثنى قال  ،حدثنا الحجاج بن المنھال قال  ،حدثنا عبد الحميد بن بھرام الفزاري قال  ،حدثنا شھر بن حوشب
قال  :سمعت أم سلمة تحدّث  :أن رسو َل ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم كان يكثر في دعائه أن يقول  :اللھم مُقلِّب القلوب ثبِّت قلبي
على دينك! قالت ُ :
قلت  :يا رسول ﷲ  ،وإن القلب ليقلَّب ؟ قال  :نعم  ،ما خلق ﷲ من بني آدم من بشر إال وقلبه بين إصبعين
يھب لنا من لدنه
من أصابعه  ،فإن شاء أقامه وإن شاء أزاغه  ،فنسأل ﷲ ربنا أن ال يزيغ قلوبنا بعد إذ ھدَ انا  ،ونسأله أن
َ
ً
رحمة إنه ھو الوھاب .قالت ُ :
قلت  :يا رسول ﷲ  ،أال تعلمني دعوة أدعو بھا لنفسي ؟ قال  :بلى ؛ قولي  :اللھم ربّ النبي
محم ٍد  ،اغفر لي ذنبي  ،وأذھب َغ َ
يظ قلبي  ،وأجرني من مُضِ الت الفتن(1) .
__________
) (1الحديث  - 6652 :ھذه ھي الرواية المطولة  ،التي أشرنا إليھا في  ، 6650 :وسيأتي مختصرً ا قليال  ، 6658 :كما قلنا من قبل.
والحديث رواه أحمد مختصرً ا  -في مسند أم سلمة أم المؤمنين ) 294 : 6 -حلبي(  ،عن وكيع  ،عن عبد الحميد بن بھرام  ،عن شھر بن حوشب  ،عن
أم سلمة  " :أن النبي صلى ﷲ عليه وسلم كان يقول  :يا مقلب القوب  ،ثبت قلبي على دينك "  .وھذا نحو الرواية الماضية  ، 6650 :إال أن أبا كريب
زاد فيه قراءة اآلية.
ورواه أحمد أيضًا  -في مسندھا  ، 302 - 301 : 6 -عن ھاشم  -وھو ابن القاسم أبو النضر  -عن عبد الحميد بن بھرام  ،بھذا اإلسناد  ،نحوه .إال أنه
قال في آخره  " :وأجرني من مضالت الفتن ما أحييتنا " .
ثم رواه مختصرً ا  ،بدون ذكر اآلية  ،وال قوله " فنسأل ﷲ ربنا "  -إلخ ) 315 : 6 ،حلبي(  ،عن معاذ بن معاذ  ،قال  " :حدثنا أبو كعب صاحب
الحرير  ،قال  :حدثني شھر بن حوشب  ،قال  :قلت ألم سلمة  :يا أم المؤمنين  ،ما كان أكثر دعاء رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم إذا كان عندك ؟. " ..
ثم قال عبد ﷲ بن أحمد  -عقبه  : -سألت أبي عن أبي كعب ؟ فقال  :ثقة  ،واسمه عبد ربه بن عبيد " .
وكذلك رواه الترمذي  ، 266 : 4عن أبي موسى األنصاري  ،عن معاذ بن معاذ  ،به .وقال  " :ھذا حديث حسن " .
وأبو كعب صاحب الحرير  ،عبد ربه بن عبيد األزدي الجرموزي  :وثقه أيضًا يحيى بن سعيد  ،وابن معين وغيرھما .مترجم في التھذيب  ،وابن أبي
حاتم .42 - 41 / 1 / 3
وذكره الھيثمي في مجمع الزوائد ثالث مرات  ، 176 : 10 ، 210 : 7 ، 325 : 6 ،عن رواية المسند  ،وأشار إلى أن الترمذي روى بعضه ،
وأعله في موضعين بشھر بن حوشب  " ،وھو ضعيف وقد وثق "  .وقال في األخير  " :إسناده حسن " .
وذكره السيوطي  ، 8 : 2وزاد نسبته البن أبي شيبة  ،دون فصل بين الروايات.
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ورواه إمام األئمة ابن خزيمة  ،في كتاب التوحيد  ،ص  ، 55 :من رواية ابن وھب  ،عن إبراھيم بن نشيط الوعالني  ،عن عبد ﷲ بن عبد الرحمن بن
أبي حسين المكي  ،عن شھر بن حوشب  ،عن أم سلمة  ،بنحوه .وھذا إسناده صحيح أيضًا.
ورواه أبو بكر اآلجري  ،في كتاب الشريعة  ،ص  ، 316 :من وجھين آخرين  ،عن أم سلمة.
ووقع في المطبوعة  " :ما خلق ﷲ من بشر  ،من بني آدم "  ،بالتقديم والتأخير .وأثبتنا ما في المخطوطة  ،وھو الموافق لسائر الروايات التي فيھا ھذه
الكلمة.

 - 6653حدثني محمد بن منصور الطوسي قال  ،حدثنا محمد بن عبد ﷲ الزبيري قال  ،حدثنا سفيان  ،عن األعمش  ،عن
أبي سفيان  ،عن جابر قال  :كان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم يكثر أن يقول  :يا مقلِّب القلوب ثبِّت قلبي على دينك .فقال له
بعض أھله  :يُخاف علينا وقد آمنا بك وبما جئت به ؟! قال  :إن القلب بين إصبعين من أصابع الرحمن تبارك وتعالى  ،يقول
بھما ھكذا وحرّ ك أبو أحمد إصبعيه قال أبو جعفر  :وإن الطوسي َو َسق بين إصبعيه(1) .
__________
) (1الحديث  - 6653 :محمد بن منصور بن داود  ،الطوسي العابد  ،شيخ الطبري  :ثقة  ،أثنى عليه أحمد  ،ووثقه النسائي وغيره.
والحديث رواه الحاكم في المستدرك  ، 289 - 288 : 2من طريق األعمش  ،بھذا اإلسناد .وصححه على شرط مسلم .ولكن أول إسناده  ،من الحاكم
إلى األعمش  -غير مذكور  ،ألن في أصول المستدرك خرمًا في ھذا الموضع .وأثبت مكانه من تلخيص الذھبي.
وذكره السيوطي  : 9 : 2وزاد نسبته للطبراني في السنة.
وأشار إليه الترمذي  ، 199 : 3كما سنذكر في الحديث بعده.
وقوله  " :يقول بھما " ھو الصواب الثابت في المخطوطة .وفي المطبوعة " يقول به " .
قوله  " :وسق بين إصبعيه "  ،وسق الشيء  :جمعه .يريد  :ضم إصبعيه.

 - 6654حدثني سعيد بن يحيى األموي قال  ،حدثنا أبو معاوية قال  ،حدثنا األعمش  ،عن أبي سفيان  ،عن أنس قال  :كان
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم كثيرً ا ما يقول  " :يا مقلِّب القلوب ثبِّت قلبي على دينك .قلنا  :يا رسول ﷲ  ،قد آمنا بك ،
وصدّقنا بما جئت به  ،فيُخاف علينا ؟! قال  :نعم  ،إن القلوب بين إصبعين من أصابع ﷲ  ،يقلبھا تبارك وتعالى(1) .
__________
) (1الحديث  - 6654 :رواه أحمد في المسند ) ، 12133 :ج  3ص  112 :حلبي(  ،عن أبي معاوية  ،عن األعمش  ،بھذا اإلسناد.
ثم رواه ) 13731 :ج  3ص  257 :حلبي(  ،عن عفان  ،عن عبد الواحد  ،عن سليمان بن مھران  -وھو األعمش  -به.
ورواه الترمذي  ، 199 : 3عن ھناد  ،عن أبي معاوية  ،به .ثم قال  " :ھذا حديث حسن صحيح وھكذا روى غير واحد عن األعمش  ،عن أبي سفيان،
عن أنس .وروى بعضھم عن األعمش  ،عن أبي سفيان  ،عن جابر  ،عن النبي صلى ﷲ عليه وسلم .وحديث أبي سفيان عن أنس  -أصح " .
يريد الترمذي تعليل الحديث الذي قبل ھذا .وھي علة غير قائمة .وأبو سفيان طلحة بن نافع  :تابعي ثقة  ،سمع من جابر ومن أنس  ،وأخرج له أصحاب
الكتب الستة .وكثيرً ا ما يسمع التابعي الحديث الواحد من صحابيين.
ورواه الحاكم  ، 526 : 1مختصرً ا  ،من طريق أبي معاوية  ،عن األعمش  ،وصححه ھو والذھبي.
ورواه ابن ماجه  -مطوال  -من وجه آخر  ،فرواه  ، 3834 :من طريق ابن نمير  ،عن األعمش  ،عن يزيد الرقاشي  ،عن أنس .وقال البوصيري في
زوائده  " :مدار الحديث على يزيد الرقاشي  ،وھو ضعيف " .
وقد وھم الحافظ الدمياطي  -كما ترى  -في زعمه أي مداره على يزيد الرقاشي ؛ وھا ھو ذا من رواية األعمش  ،عن أبي سفيان  ،عن أنس  ،كمثل
رواية الرقاشي .فلم ينفرد به.
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وقد جمع البخاري الوجھين في األدب المفرد  ،ص  .100 :فرواه مختصرً ا  ،من طريق أبي األحوص  " :عن األعمش  ،عن أبي سفيان ويزيد  ،عن
أنس " .
وذكره السيوطي  ، 8 : 2وزاد نسبته البن أبي شيبة.

 - 6655حدثني محمد بن عبد ﷲ بن عبد الحكم قال  ،حدثنا بشر بن بكر وحدثني علي بن سھل قال  ،حدثنا أيوب بن بشر
النواس بن سمعان
جميعً ا  ،عن ابن جابر قال  :سمعت بُسْ ر بن عبيد ﷲ قال  ،سمعت أبا إدريس الخوالني يقول  :سمعت َّ
الكالبي قال  :سمعت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم يقول  :ما من قلب إال بين إصبعين من أصابع الرحمن  :إن شاء أقامه ،
وإن شاء أزاغه .وكان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم يقول  :يا مقلِّب القلوب ث ِّبت قُلوبنا على دينك  -والميزان ب َيد الرحمن ،
يرفع أقوامًا ويخفضُ آخرين إلى يوم القيامة(1) .
__________
) (1الحديث  - 6655 :بشر بن بكر التنيسي  :ثقة مأمون .روى عنه الشافعي  ،والحميدي  ،وغيرھما .وأخرج له البخاري.
أيوب بن بشر  :لم أجد راويًا بھذا االسم  ،وال ما يقاربه في الرسم  ،إال رواة باسم " أيوب بن بشير " ليسوا من ھذه الطبقة  ،وال يكونون في ھذا
اإلسناد .ومن الرواة عن ابن جابر  " :أيوب بن سويد الرملي "  .ومن القريب ج ًدا أن يروي عنه بلديه " علي بن سھل الرملي "  .ولكن تصحيف "
سويد " إلى " بشر " صعب.
ابن جابر  :ھو عبد الرحمن بن يزيد بن جابر  ،األزدي الشامي الداراني .وھو ثقة  ،أخرج له الجماعة .وقال ابن المديني  " :يعد في الطبقة الثانية من
فقھاء أھل الشأم بعد الصحابة " .
بسر بن عبيد ﷲ الحضرمي الشامي  :تابعي ثقة .أخرج له الجماعة .وقال أبو مسھر  " :ھو أحفظ أصحاب أبي إدريس " يعني الخوالني.
و " بسر "  :بضم الباء الموحدة وسكون السين المھملة .وأبوه " عبيد ﷲ "  :بالتصغير .ووقع في المطبوعة ھنا " بشر "  .وھو تصحيف .وكذلك وقع
في بعض مراجع الحديث التي سنذكر  ،ووقع في بعضھا اسم أبيه " عبد ﷲ "  .وھو خطأ أيضًا .فيصحح ھذا وذاك حيث وقع.
أبو إدريس الخوالني  :عائذ ﷲ بن عبد ﷲ .مضت ترجمته في .4840 :
النواس  :بفتح النون وتشديد الواو  ،وھو صحابي معروف .والحديث رواه أحمد في المسند ) 17707 :ج  4ص  182 :حلبي(  ،عن الوليد بن مسلم،
عن ابن جابر  ،بھذا اإلسناد.
ورواه ابن ماجه  ، 199 :من طريق صدقة بن خالد  ،عن ابن جابر  ،به .وقال البوصيري في زوائده  " :إسناده صحيح " .
ورواه إمام األئمة ابن خزيمة  ،في كتاب التوحيد  ،ص  ، 54 :وأبو بكر اآلجري  ،في كتاب الشريعة  ،ص  ، 318 - 317 :كالھما من طريق الوليد
بن مسلم  ،عن ابن جابر.
ورواه الحاكم في المستدرك  ، 289 : 2والبيھقي في األسماء والصفات  ،ص  - 248 :عن الحاكم  ،من طريق محمد بن شعيب بن شابور  ،عن ابن
جابر .وصححه الحاكم والذھبي على شرط الشيخين.
وھذا الموضع في المستدرك  ،مخروم في أصله المطبوع عنه  ،فأثبته الناشر عن مختصر الذھبي .ولكن يستفاد إسناد ھذا الطريق من رواية البيھقي
عن الحاكم.
ورواه الحاكم أيضًا  ، 321 : 4عن أبي العباس األصم  ،عن محمد بن عبد ﷲ بن عبد الحكم  -شيخ الطبري في اإلسناد األول ھنا  ،بھذا اإلسناد.
ورواه أيضًا  .525 : 1عن األصم  ،عن بحر بن نصر  ،عن بشر بن بكر  ،عن ابن جابر  ،به.
وقال الحاكم في الموضعين  " :ھذا حديث صحيح على شرط مسلم " ! ومن عجب أن يوافقه الذھبي على تصحيحه على شرط الشيخين من رواية ابن
شابور .وابن شابور  ،وإن كان ثقة  ،فإنه لم يخرج له شيء في الصحيحين ؛ ثم يوافقه على تصحيحه على شرط مسلم من رواية بشر بن بكر .وبشر
بن بكر خرج له البخاري  ،ولم يخرج له مسلم شي ًئا!!
والحديث ذكره السيوطي  ، 9 : 2وزاد نسبته للنسائي .فھو يريد السنن الكبرى  ،ألنه لم يروه في السنن الصغرى.
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 - 6656حدثني عمر بن عبد الملك الطائي قال  ،حدثنا محمد بن عبيدة قال  ،حدثنا الجرّ اح بن مليح البھراني  ،عن الزبيدي ،
عن جويبر  ،عن سمرة بن فاتك األسْ دي  -وكان من أصحاب رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم  -عن النبي صلى ﷲ عليه وسلم
أنه قال  :الموازين بيد ﷲ  ،يرفع أقوامًا ويضع أقوامًا  ،وقلبُ ابن آدم بين إصبعين من أصابع الرحمن  ،إذا شاء أزاغه  ،وإذا
شاء أقامه(1) .
__________
) (1الحديث  - 6656 :عمر بن عبد الملك بن حكيم الطائي الحمصي  -شيخ الطبري  :لم أجد له إال ترجمة موجزة في التھذيب  ،فيھا  " :روى عنه
النسائي وقال  :صالح " .
محمد بن عبيدة  :ال أدري من ھو ؟ وال وجدت له ترجمة  ،إال أن التھذيب ذكره ً
شيخا لعمر بن عبد الملك الطائي  ،وذكره باسم  " :محمد بن عبيدة ،
المددي  ،اليماني "  .ولم أجد معنى لنسبة " المددي " ھذه  ،بدالين .ومن المحتمل أن تكون محرفة عن " المدري " بالراء  ،نسبة إلى " مدر " بفتح
الميم والدال وآخرھا راء  ،وھي قرية باليمن  ،على عشرين ميال من صنعاء  ،كما في معجم البلدان .416 : 7
الجراح بن مليح البھراني  -بفتح الباء الموحدة وسكون الھاء  -الحمصي  :ثقة  ،وھو مشھور في أھل الشام .وھو غير " الجراح بن مليح بن عدي "
والد " وكيع بن الجراح " .
الزبيدي  -بضم الزاي  :ھو محمد بن الوليد بن عامر الزبيدي  ،أبو الھذيل الحمصي  ،قاضيھا .وھو ثقة ثبت  ،قال ابن سعد  " : 169 / 2 / 7كان
أعلم أھل الشأم بالفتوى والحديث "  .وكان األوزاعي " يفضل محمد بن الوليد على جميع من سمع من الزھري " .
جويبر  :ھكذا وقع في الطبري .والراجح الظاھر أنه تحريف من الناسخين  ،وال شأن لجويبر  -وھو ابن سعيد األزدي  -في ھذا الحديث .وجويبر :
ضعيف ج ًدا  ،كما بينا في  .284 :وإنما الحديث معروف عن " جبير بن نفير "  ،كما سيأتي.
سمرة بن فاتك األسدي  :ھكذا ثبت في الطبري " سمرة " بالميم  ،فتكون مضمومة مع فتح السين المھملة .وھو قول في اسمه.
والصحيح الراجح أن اسمه " سبرة "  ،بفتح السين المھملة وسكون الباء الموحدة.
وھناك صحابي آخر  ،اسمه  " :سمرة بن فاتك األسدي "  .غير ھذا .وكذلك فرق البخاري بينھما في التاريخ الكبير  ، 188 / 2 / 2 :في " سبرة " و
 178 :في " سمرة "  .وذكر ھذا الحديث في " سبرة " وكذلك فرق بينھما ابن أبي حاتم  " ، 295 / 2 / 1سبرة " و  " ، 155 :سمرة " .
وقد قيل أيضًا في الصحابي اآلخر  ،الذي اسمه " سمرة "  " -سبرة "  .وھو اضطراب من الرواة أو تصحيف .والراجح الذي صححه الحافظ في
اإلصابة  : 132 - 131 ، 64 - 63 : 3أنھما اثنان  ،كما قلنا  ،وأن راوي ھذا الحديث ھو " سبرة " .
ولم أستجز تغيير ما في نص الطبري إلى الصحيح الراجح  " :سبرة "  -لوجود القول اآلخر .فلعله وقع له في روايته ھكذا.
و " سبرة "  :بسكون الباء الموحدة  ،كما قلنا .ووقع في ضبطه في ترجمته في اإلصابة خطأ شديد  ،إذ قال الحافظ  " :بفتح أوله وكسر ثانيه " ؛ ولم
يقل أحد ذلك في ضبط اسم " سبرة " مطل ًقا  ،بل ھو نفسه ضبط اسم " سبرة "  ،في غير ھذه الترجمة " بسكون الموحدة "  .وضبط اسم ھذا الصحابي
بالسكون أيضًا  ،في المشتبه للذھبي  ،ص  .255 :ولم يذكر اسم آخر بھذا الرسم بكسر الموحدة .وكذلك صنع الحافظ في تبصير المنتبه .فما وقع في
اإلصابة إنما ھو سھو منه  -رحمه ﷲ  -وسبق قلم.
و " األسدي "  -في ھذه الترجمة  " :بفتح الھمزة وسكون السين "  .وھو  :األزدي .ھكذا يقال بالسين والزاي .صرح بذلك أبو القاسم في طبقات حمص
"  .قاله الحافظ في اإلصابة.
وھذا الحديث رواه البخاري في الكبير  ،في ترجمة " سبرة بن فاتك "  .قال  " :حدثنا حيوة بن شريح  ،حدثنا محمد بن حرب  ،عن الزبيدي  ،عمن
حدثه  ،عن جبير بن نفير  ،عن سبرة بن فاتك  ،قال النبي صلى ﷲ عليه وسلم  :الموازين بيد ﷲ  ،يرفع قومًا ويضع قومًا  ،وقلب ابن آدم بين إصبعين
من أصابع الرب عز وجل  ،فإذا شاء أقامه  ،وإذا شاء أزاغه " .
فھكذا ثبت براو مبھم بين الزبيدي وجبير بن نفير  -عنه البخاري.
وقال الحافظ في اإلصابة  " :وقد وقع لي في غرائب شعبة  ،البن مندة  ،من طريق جبير بن نفير .عن سبرة بن فاتك  ،قال  :قال رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه وسلم  :الميزان بيد الرحمن  ،يرفع أقوامًا ويضع آخرين  -الحديث .وأخرجه من طريق أخرى  ،فقال  :سمرة " .
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فلم نعرف رواية ابن مندة  :أفيھا الرجل المبھم عن جبير بن نفير  ،أم عرف باسمه فيھا ؟ وأنا أظن أن لو كان فيھا اسمه مبھمًا لبين الحافظ ذلك .ومن
المحتمل أن يكون ھذا المبھم  -ھو " عبد الرحمن بن جبير بن نفير " فإنه يروي عن أبيه  ،ويروي عنه الزبيدي.
ومما يرجح  -عندي  -أن ھذا المبھم مذكور باسمه في بعض الروايات  :أن الھيثمي ذكر ھذا الحديث في مجمع الزوائد  " 211 : 7عن سمرة بن فاتك
األسدي "  ،ثم قال  " :رواه الطبراني  ،ورجاله ثقات " .
وذكره السيوطي  ، 8 : 2ونسبه للبخاري في تاريخه  ،وابن جرير  ،والطبراني .ولم يزد.
في المطبوعة  " :إن شاء ...وإن شاء "  .وأثبت ما في المخطوطة .وھو الموافق لرواية الكبير للبخاري.

 - 6657حدثني المثنى قال  ،حدثنا سويد بن نصر قال  ،أخبرنا ابن المبارك  ،عن حيوة بن شريح قال  ،أخبرني أبو ھانئ
الخوالني  :أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبلي يقول  :سمعت عبد ﷲ عمرو بن العاص يقول  :سمعت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه
وسلم يقول  :إن قلوب بني آدم كلھا بين إصبعين من أصابع الرّ حمن كقل ٍ
ب واحد  ،يصرّ ف كيف يشاء .ثم يقول رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه وسلم  :اللھ ّم مصرِّ ف القلوب صرِّ ف قُلو َبنا إلى طاعتك(1) .
 - 6658حدثنا الربيع بن سليمان قال  ،حدثنا أسد بن موسى قال  ،حدثنا عبد الحميد بن بھرام قال  ،حدثنا شھر بن حوشب
قال  :سمعت أم سلمة تحدث  :أن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم كان يكثر في دعائه أن يقول  :اللھم ثبت قلبي على دينك.
قالت  :قلت  :يا رسول ﷲ  ،وإن القلوب لتقلَّب ؟ قال  :نعم  ،ما من خلق ﷲ من بني آدم بش ٌر إال إنّ قلبه بين إصبعين من
أصابع ﷲ  ،إن شا َء أقامه  ،وإن شاء أزاغه  ،فنسأل ﷲ ربنا أن ال يزيغ قلوبنا بعد إذ ھدانا  ،ونسأله أن يھب لنا من ل ُدنه
ً
رحمة إنه ھو الوھاب(2) .
***
__________
) (1الحديث  - 6657 :أبو ھانئ الخوالني  -بفتح الخاء المعجمة وسكون الواو  :ھو حميد بن ھانئ المصري .وھو ثقة معروف.
أبو عبد الرحمن الحبلي  -بضم الحاء المھملة والباء الموحدة  :ھو عبد ﷲ بن يزيد المعافري  -بفتح الميم والعين المھملة  -المصري .وھو تابعي ثقة.
وھو أحد العشرة من التابعين الذين ابتعثھم عمر بن عبد العزيز ليفقھوا أھل إفريقية ويعلموھم أمر دينھم .انظر كتاب رياض النفوس ألبي بكر المالكي ،
ج  1ص  ، 65 - 64 :وطبقات علماء إفريقية ألبي العرب  ،ص .21 :
والحديث رواه أحمد في المسند  ، 6569 :عن أبي عبد الرحمن  ،وھو المقرئ  ،عن حيوة بن شريح  ،بھذا اإلسناد.
ورواه مسلم  ، 301 : 2عن زھير بن حرب وابن نمير  -كالھما عن أبي عبد الرحمن المقرئ.
ورواه أبو بكر اآلجري في كتاب الشريعة  ،ص  ، 316 :بإسنادين  ،والبيھقي في األسماء والصفات  ،ص  - 248 :كالھما من طريق المقرئ.
وذكره السيوطي  ، 9 : 2وزاد نسبته للنسائي.
) (2الحديث  - 6658 :ھو مختصر من الحديث  .6652 :وقد وفينا تخريجه  ،وأشرنا إلى ھذا ھناك.
ووقع ھنا في المخطوطة والمطبوعة  " :من بني آدم بشر "  .ولعل األجود أن يكون " من بشر "  ،كالروايات األخر.

ِيعادَ )(9
ﷲ َال ي ُْخلِفُ ْالم َ
اس لِ َي ْو ٍم َال َري َ
ْب فِي ِه إِنَّ َّ َ
َر َّب َنا إِ َّن َك َجا ِم ُع ال َّن ِ
ِيعادَ ){ (9
ﷲ ال ُي ْخل ُ
اس لِ َي ْو ٍم ال َر ْي َ
ِف ا ْلم َ
ب فِي ِه إِنَّ َّ َ
القول في تأويل قوله َ } :ر َّب َنا إِ َّن َك َجام ُِع ال َّن ِ
قال أبو جعفر  :يعني بذلك جل ثناؤه أنھم يقولون أيضًا مع قولھم  :آمنا بما تشابه من آي كتاب ربّنا  ،ك ّل المحكم والمتشابه
الذي فيه من عند ربنا  :يا ربنا  " ،إنك جام ُع الناس ليوم ال ريب فيه إنّ ﷲ ال يخلف الميعاد " .
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وھذا من الكالم الذي اس ُتغنى بذكر ما ذكر منه عما ترك ذكره .وذلك أن معنى الكالم  :ربنا إنك جامع الناس ليوم القيامة ،
فاغفر لنا يومئذ واعف عنا  ،فإنك ال تخلف َوعْ دك  :أنّ من آمن بك  ،وا َّتبع َرسُولك  ،وعمل بالذي أمر َته به في كتابك  ،أنك
غافره يومئذ.
وإنما ھذا من القوم مسألة ربَّھم أن يثبِّتھم على ما ھم عليه من حُسن َبصيرتھم  (1) ،باإليمان با ورسوله  ،وما جاءھم به من
ْ
تنزيله  ،حتى يقبضھم على أحسن أعمالھم وإيمانھم  ،فإنه إذا فعل ذلك بھم ،
وجبت لھم الجنة  ،ألنه قد وعد من فعل ذلك به
من عباده أنه يُدخله الجنة.
ٌ
مسألة ودعا ٌء ورغبة إلى ربھم.
فاآلية  ،وإن كانت قد خرجت مخرج الخبر  ،فإن تأوي َلھا من القوم :
***
وأما معنى قوله  " :ليوم ال ريب فيه "  ،فإنه  :ال شك فيه .وقد بينا ذلك باألدلة على صحته فيما مضى قبل(2) .
***
__________
) (1في المطبوعة  " :من حسن نصرتھم "  ،وال معنى لھا  ،وفي المخطوطة  " :نصرتھم "  .غير منقوطة  ،والذي أثبته ھو صواب قراءتھا.
) (2انظر ما سلف  / 378 ، 228 : 1ثم .78 : 6

العرضْ والحساب.
ومعنى قوله  " :ليوم "  ،في يوم .وذلك يو ٌم يجمع ﷲ فيه خل َقه لفصل القضاء بينھم في موقف َ
***
" والميعاد " " المفعال "  ،من " الوعد " .
***
ار )(10
ِين َك َفرُوا َلنْ ُت ْغن َِي َع ْن ُھ ْم أَم َْوالُ ُھ ْم َو َال أَ ْو َال ُد ُھ ْم م َِن َّ ِ
إِنَّ الَّذ َ
ﷲ َش ْي ًئا َوأُو َلئ َ
ِك ُھ ْم َوقُو ُد ال َّن ِ
ﷲ َ
ار ){ (10
القول في تأويل قوله  } :إِنَّ ا َّلذِينَ َك َف ُروا َلنْ ُت ْغن َِي َع ْن ُھ ْم أَ ْم َوالُ ُھ ْم َوال أَ ْوال ُد ُھ ْم مِنَ َّ ِ
ش ْي ًئا َوأُو َل ِئ َك ُھ ْم َوقُو ُد ال َّن ِ
نبوة محمد صلى ﷲ
قال أبو جعفر  :يعني جل ثناؤه بقوله  " :إنّ الذين كفروا "  ،إن الذين جحدوا الحق الذي قد عرفوه من َّ
عليه وسلم من يھود بني إسرائيل ومنافقيھم ومنافقي العرب وكفارھم  ،الذين في قلوبھم َزي ٌغ فھم ي َّتبعون من كتاب ﷲ المتشابه
ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله " لنْ ُتغني عنھم أموالھم وال أوالدھم من ﷲ شي ًئا "  ،يعني بذلك أنّ أموالھم وأوالدھم لن ُتنجيھم من
عقوبة ﷲ إن أحلَّھا بھم  -عاجال في الدنيا على تكذيبھم بالحق بعد تبيُّنھم (1) ،
لب اللبس  -فتدفعھا عنھم  ،وال يغني ذلك عنھم منھا شي ًئا  ،وھم في اآلخرة " وقو ُد النار "  ،يعني بذلك :
واتباعھم المتشابه ط َ
َحطبُھا(2) .
***
__________
) (1في المطبوعة  " :بعد تثبيتھم "  ،وال معنى لھا .وفي المخطوطة " تثبيتھم " غير منقوطة  ،والذي أثبته ھو صواب قراءتھا.
) (2انظر تفسير " الوقود " فيما سلف .380 : 1
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وب ِھ ْم َو َّ
ِين مِنْ َق ْبل ِِھ ْم َك َّذبُوا ِبآ َ َيا ِت َنا َفأ َ َخ َذ ُھ ُم َّ
ب )(11
ﷲُ َش ِدي ُد ْال ِع َقا ِ
َكدَ ْأ ِ
ب آَ ِل فِرْ َع ْو َن َوالَّذ َ
ﷲُ ِب ُذ ُن ِ
آل ف ِْر َع ْونَ َوا َّلذِينَ مِنْ َق ْبلِ ِھ ْم َك َّذ ُبوا ِبآ َيا ِت َنا َفأ َ َخ َذ ُھ ُم َّ
وب ِھ ْم َو َّ
القول في تأويل قوله َ } :ك ْ
ﷲُ َ
شدِي ُد ا ْل ِع َقا ِ
دَأ ِ
ب ){ (11
ب ِ
ﷲُ بِ ُذ ُن ِ
قال أبو جعفر  :يعني بذلك جل ثناؤه  :إن الذين كفروا لن تغني عنھم أموالھم وال أوالدھم من ﷲ شي ًئا عند حلول عقوبتنا بھم ،
ك ُس َّنة آل فرعون وعادتھم ) " (1والذين من قبلھم " من األمم الذين كذبوا بآياتنا  ،فأخذناھم بذنوبھم فأھلكناھم حين كذبوا
بآياتنا ،فلم تغن عنھم أموالھم وال أوالدھم من ﷲ شي ًئا حين جاءھم بأسنا  (2) ،كالذين عوجلوا بالعقوبة على تكذيبھم ربَّھم من
قبل آل فرعون  :من قوم نوح وقوم ھود وقوم لوط وأمثالھم.
***
واختلف أھل التأويل في تأويل قوله  " :كدأب آل فرعون " .
فقال بعضھم  :معناه  :ك ُس َّنتھم.
ذكر من قال ذلك :
 - 6659حدثني المثنى قال  ،حدثنا إسحاق بن الحجاج قال  ،حدثنا عبد ﷲ بن أبي جعفر  ،عن أبيه  ،عن الربيع في قوله " :
كدأب آل فرعون "  ،يقول  :كسنتھم.
***
وقال بعضھم  :معناه  :كعملھم.
ذكر من قال ذلك :
__________
) (1في المخطوطة  " :ودعاتھم " غير منقوطة  ،والصواب ما في المطبوعة  ،وإنما ھو سبق قلم من الناسخ  ،وھذا اللفظ ھو نص أبي عبيدة في مجاز
القرآن .87 : 1
) (2في المطبوعة  " :فلن تغني عنھم ، " ...وھو مخالف للسياق .وفي المخطوطة  " :فلن تغن عنھم " ...وھو سھو من الناسخ  ،والصواب ما أثبت.

 - 6660حدثنا محمد بن بشار قال  ،حدثنا مؤمل قال  ،حدثنا سفيان وحدثني المثنى قال  ،حدثنا أبو نعيم قال  ،حدثنا سفيان
جميعً ا  ،عن جويبر  ،عن الضحاك  " :كدأب آل فرعون "  ،قال  :كعمل آل فرعون.
 - 6661حدثنا يحيى بن أبي طالب قال  ،حدثنا يزيد قال  ،حدثنا جويبر  ،عن الضحاك في قوله  " :كدأب آل فرعون " ،
قال :كعمل آل فرعون.
 - 6662حدثني يونس قال  ،أخبرنا ابن وھب قال  ،قال ابن زيد في قوله  " :كدأب آل فرعون "  ،قال  :كفعلھم  ،كتكذيبھم
حين ّ
وح ( ]سورة غافر  ، [31 :أن يصيبكم مثل الذي أصابھم عليه من عذاب
كذبوا الرسل وقرأ قول ﷲ  ) :م ِْث َل دَ ْأ ِ
ب َق ْو ِم ُن ٍ
ﷲ .قال  :الدأبُ العمل.
 - 6663حدثنا القاسم قال  ،حدثنا الحسين قال  ،حدثنا أبو تميلة يحيى بن واضح  ،عن أبي حمزة  ،عن جابر  ،عن عكرمة
ومجاھد في قوله  " :كدأب آل فرعون "  ،قال  :كفعل آل فرعون  ،كشأن آل فرعون.
 - 6664حدثت عن المنجاب قال  ،حدثنا بشر بن عمارة  ،عن أبي روق  ،عن الضحاك  ،عن ابن عباس في قوله  " :كدأب
آل فرعون "  ،قال  :كصنع آل فرعون.
***
143

وقال آخرون  :معنى ذلك  :كتكذيب آل فرعون.
ذكر من قال ذلك :
 - 6665حدثني موسى بن ھارون قال  ،حدثنا عمرو بن حماد قال  ،حدثنا أسباط  ،عن السدي  " :كدأب آل فرعون والذين
من قبلھم كذبوا بآياتنا فأخذھم ﷲ بذنوبھم "  ،ذكر الذين كفروا وأفعا َل تكذيبھم  ،كمثل تكذيب الذين من قبلھم في الجحود
والتكذيب.
***
قال أبو جعفر  :وأصل " الدأب " من  " :دأبت في األمر ْ
دأبًا "  ،إذا أدمنت العمل والتعب فيه .ثم إن العرب نقلت معناه إلى :
الشأن  ،واألمر  ،والعادة  ،كما قال امرؤ القيس بن حجر :
ب ِب َمأْ َس ِل
ار ِت َھا أ ُ ِّم الرَّ َبا ِ
س مِنْ م َُعوَّ ِل )َ (1كدَ ْأ ِب َك مِنْ أ ُ ِّم ْالح َُوي ِْرث َق ْب َل َھاَ ...و َج َ
ار ٍ
َوإنَّ شِ َفائِي َعب َْرةٌ ُم َھ َرا َقةَ ...ف َھ ْل عِ ْندَ َرسْ ٍم دَ ِ
يعني بقوله  " :كدأبك "  ،كشأنك وأمرك وفعلك .يقال منه  " :ھذا دَ أبي ودأبك ً
أبدا "  .يعني به .فعلي وفعلك  ،وأمري وأمرك،
ْت ُدؤُ وبًا ْ
ودأبًا "  .وحكى عن العرب سما ًعا  " :دأب ُ
وشأني وشأنك  ،يقال منه  " :دَ أب ُ
ْت دأَبًا "  ،مثقله محركة الھمزة  ،كما
شع ٌر  ،و َن َھر "  (2) ،فتحرك ثانيه ألنه حرفٌ من الحروف الستة  (3) ،فألحق " الدأب " إذ كان ثانية من الحروف
قيل " :ھذا َ
الستة  ،كما قال الشاعر (4) :
ِس ُ
ب ِريحُ َھاَ ...وإنْ وُ ضِ َع ْ
ت )(5
ش َّم ِ
َل ُه َن َع ٌل ال َت َّط ِبي ال َك ْل َ
ت َبي َْن ْال َم َجال ِ
***
وأما قوله  " :وﷲُ شدي ُد العقاب "  ،فإنه يعنى به  :وﷲ شديد عقابه لمن كفر به ّ
وكذب رسله بعد قيام الحجة عليه.
***
__________
) (1ديوانه  125 :من معلقته المشھورة  ،ثم يأتي في التفسير ) 136 : 12بوالق( البيت الثاني .وھو شعر مشھور خبره  ،فاطلبه في موضعه.
) (2في المطبوعة  " :بھر " بالباء  ،وھي في المخطوطة غير منقوطة  ،وصواب قراءتھا بالنون.
) " (3الحروف الستة "  ،يعني حروف الحلق.
) (4ھو كثير عزة.
) (5ديوانه  ، 112 : 2الحيوان  ، 266 : 1والبيان  112 ، 109 : 3واللسان )نعل( .ورواية اللسان " وسط المجالس "  ،أما رواية الديوان فبخالف
ت
اجا ِ
الح َ
ھذا وال شاھد فيھا  ،كما سترى .والشعر مما قاله كثير حين بلغه وفاة عبد العزيز بن مروان بمصر  ،فرثاه  ،فكان مما قال فيه َ :يؤُ وبُ أُولُو َ
ت
ب َغي ِْر م َُؤ َّم ِ
ب األَ ْث َوا ِ
ِم ْن ُه إ َذا َبدَا  ...إ َلى َط ِّي ِ
َكأَنَّ ا ُ ْبنَ َل ْي َلى حِينَ َي ْبدُو َف َت ْنجَ لِي ُ ...سجُوفُ ال ِخبَا ِء َعنْ م َِھي ٍ
ت
ب ُم َش َّم ِ
ِيف ال ِّ
ت
ش َراكِ َ ،س ْھ َل َة ال ُم َت َس َّم ِ
اربُ َخ ْط ٍو ال يُغَ يِّر َنعْ َل ُه َ ...رھ َ
ُم َق ِ
إِ َذا ُ
عت في َمجْ لِس ال َق ْوم ُ
ط ِر ْ
ب ِري ُح َھا َ ...وإِنْ وُ ضِ ْ
ت
ش َّم ِ
حت َل ْم َت َّط ِ
ب ال َك ْل َ
يقول  :ال يلبس من النعال إال المدبوغ الجلد  ،فذھبت رائحة الجلد منھا  ،ألن النعل إذا كانت من جلد غير مدبوغ  ،وظفر بھا كلب أقبل عليھا بريحھا
فأكلھا .يصفه بأنه من أھل النعمة واليسار والترف .ثم زادھا صفة أخرى بأن جعلھا قد كسبت من طيب رائحته طيبًا  ،حتى لو وضعت في مجلس قوم،
تلفتوا يتشممون شذاھا من طيبھا .وقوله  " :يطبى " من  " :اطباه " أي  :دعاه إليه.
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س ْال ِم َھا ُد )(12
ُون إِ َلى َج َھ َّن َم َو ِب ْئ َ
ُون َو ُتحْ َشر َ
ِين َك َفرُوا َس ُت ْغ َلب َ
قُ ْل لِلَّذ َ
س ُت ْغ َل ُبونَ َو ُت ْح َ
س ا ْل ِم َھا ُد ){ (12
ش ُرونَ إِ َلى َج َھ َّن َم َو ِب ْئ َ
القول في تأويل قوله  } :قُلْ لِلَّذِينَ َك َف ُروا َ
قال أبو جعفر  :اختلفت القرأة في ذلك.
ون ( بالتاء  ،على وجه الخطاب للذين كفروا بأنھم سيغلبون .واحتجوا
ُون َو ُتحْ َشرُ َ
ِين َك َفرُوا َس ُت ْغ َلب َ
فقرأه بعضھم  ) :قُ ْل لِلَّذ َ
ْن ( .قالوا  :ففي ذلك دليل على أن قوله  " :ستغلبون "  ،كذلك ،
الختيارھم قراءة ذلك بالتاء بقوله َ ) :ق ْد َك َ
ان َل ُك ْم آ َي ٌة فِي ِف َئ َتي ِ
خطابٌ لھم .وذلك ھو قراءة عامة قرأة الحجاز والبصرة وبعض الكوفيين .وقد يجوز لمن كانت نيته في ھذه اآلية  :أنّ
الخطاب بالوحي
يقرأه بالياء والتاء .ألن
َ
الموعودين بأن يُغلبوا  ،ھم الذين أُمِر النبي صلى ﷲ عليه وسلم بأن يقول ذلك لھم أن َ
حين نزل  ،لغيرھم .فيكون نظير قول القائل في الكالم  " :قلت للقوم  :إنكم مغلوبون "  ،و " قلت لھم  :إنھم مغلوبون "  .وقد
ِين َك َفرُوا إِنْ َت ْن َتھُوا ي ُْغ َف ُر َل ُك ْم ( ]سورة األنفال  ، [38 :وھي في قراءتنا  ) :إِنْ َي ْن َتھُوا ي ُْغ َفرْ
ذكر أن في قراءة عبد ﷲ  ) :قُ ْل لِلَّذ َ
َل ُھ ْم ( .
***
ُون (  ،على معنى  :قل لليھود  :سيغلب مشركو العرب
ُون َويُحْ َشر َ
وقرأت ذلك جماعة من قرأة أھل الكوفة َ ) :سي ُْغ َلب َ
ويحشرون إلى جھنم .ومن قرأ ذلك كذلك على ھذا التأويل  ،لم يجز في قراءته غير الياء(1) .
***
قال أبو جعفر  :والذي نختار من القراءة في ذلك  ،قراءةُ من قرأه بالتاء  ،بمعنى  :قل يا محمد للذين كفروا من يھود بني
إسرائيل الذين يتبعون ما تشابه من آي الكتاب الذي أنزلته إليك ابتغا َء الفتنة وابتغا َء تأويله  " :ستغلبون وتحشرون إلى جھنم
وبئس المھاد " .
ْن (  ،على أنھم بقوله  " :ستغلبون"،
وإنما اخترنا قراءة ذلك كذلك  ،على قراءته بالياء  ،لداللة قوله َ ) :ق ْد َك َ
ان َل ُك ْم آ َي ٌة فِي ِف َئ َتي ِ
مخاطبون خطابھم بقوله  " :قد كان لكم "  ،فكان إلحاق الخطاب بمثله من الخطاب  ،أولى من الخطاب بخالفه من الخبر عن
غائب.
وأخرى أنّ - :
 - 6666أبا كريب حدثنا قال  ،حدثنا يونس بن بكير  ،عن محمد بن إسحاق قال  ،حدثني محمد بن أبي محمد مولى زيد ،
عن سعيد بن جبير أو عكرمة  ،عن ابن عباس قال  ،لما أصاب رسو ُل ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم قري ًشا يوم ْبدر فقدم المدينة ،
جمع يھو َد في سوق بني َقي ُنقاع .فقال  :يا معشر يھود  ،أسلموا قبل أن يصيبكم مثل ما أصاب قري ًشا! فقالوا  :يا محمد  ،ال
َ
قتلت نفرً ا من قريش كانوا أغمارً ا ال يعرفون القتال  (2) ،إنك وﷲ لو قاتلتنا لعرفت أنا نحن الناس  ،وأنك
تغرّ نك نفسك أنك
لم تأت مثلنا!! ) (3فأنزل ﷲ عز وجل في ذلك من قولھم  " :ق ْل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جھنم وبئس المھاد " إلى
قوله  " :ألولي األبصار " .
__________
) (1انظر ھذا كله في معاني القرآن للفراء .192 - 191 : 1
) (2في سيرة ابن ھشام  " :ال يغرنك من نفسك "  .واألغمار جمع غمر )بضم فسكون(  :وھو الجاھل الغر الذي لم يجرب األمور  ،ولم تحنكه
التجارب.
) (3في ابن ھشام  " :لم تلق مثلنا " .
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 - 6667حدثنا ابن حميد قال  ،حدثنا سلمة قال  ،حدثنا محمد بن إسحاق  ،عن عاصم بن عُمر بن قتادة  ،قال  :لما أصاب ﷲ
قري ًشا يوم بدر  ،جمع رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم يھودَ في سوق بني قينقاع حين قدم المدينة ثم ذكر نحو حديث أبي
كريب ،عن يونس(1) .
 - 6668حدثنا ابن حميد قال  ،حدثنا سلمة  ،عن ابن إسحاق قال  :كان من أمر بني قينقاع أن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم
جمعھم بسوق بني َقي ُنقاع  ،ثم قال  :يا معشر اليھود  ،احذروا من ﷲ مثل ما نزل بقريش من ال ِّنقمة  ،وأسلموا  ،فإنكم قد
عرفتم أني نبيٌّ مُرْ سل  ،تجدون ذلك في كتابكم وعھد ﷲ إليكم! فقالوا  :يا محمد  ،إنك ترى أنا كقومك! ) (2ال يغرَّ نك أنك
َ
لقيت قومًا ال علم لھم بالحرب
فأصبت فيھم فرصة! إنا وﷲ لئن حاربناك لتعلمنّ أنا نحن الناس(3) .
 - 6669حدثنا ابن حميد قال  ،حدثنا سلمة  ،عن محمد بن إسحاق  ،عن محمد بن أبي محمد مولى آل زيد بن ثابت  ،عن
وتحشرون إلى
سعيد بن جبير أو عكرمة  ،عن ابن عباس  ،قال  :ما نزلت ھؤالء اآليات إال فيھم  " :قُ ْل للذين كفروا ستغلبون
َ
جھنم وبئس المھاد " إلى " ألولي األبصار " (4) .
 - 6670حدثنا القاسم قال  ،حدثنا الحسين قال  ،حدثني حجاج  ،عن ابن جريج  ،عن عكرمة في قوله  " :قل للذين كفروا
ستغلبون وتحشرون إلى جھنم وبئس المھاد "  ،قال ِف ْنحاص اليھودي في يوم بدر  :ال يغرَّ نَّ محم ًدا أنْ غلب قري ًشا وقتلھم! إنّ
قري ًشا ال ُتحسنُ القتال! فنزلت ھذه اآلية  " :قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جھنم وبئس المھاد " .
***
__________
) (1األثر  - 6667 ، 6666 :في سيرة ابن ھشام .201 : 2
) (2في ابن ھشام  " :أنا قومك " بحذف الكاف  ،وھي جيدة ج ًدا  ،ولكن ما في التفسير موافق لما في التاريخ.
) (3األثر  - 6668 :سيرة ابن ھشام  / 50 : 3تاريخ الطبري .297 : 2
) (4األثر  - 6669 :سيرة ابن ھشام . 51 : 3

ْن َو َّ
ﷲُ ي َُؤ ِّي ُد ِب َنصْ ِر ِه َمنْ َي َشا ُء إِنَّ فِي
يل َّ ِ
ﷲ َوأ ُ ْخ َرى َكاف َِرةٌ َي َر ْو َن ُھ ْم م ِْث َلي ِْھ ْم َر ْأ َ
َق ْد َك َ
ْن ْال َت َق َتا ِف َئ ٌة ُت َقا ِت ُل فِي َس ِب ِ
ان َل ُك ْم آَ َي ٌة فِي ِف َئ َتي ِ
ي ْال َعي ِ
ار )(13
َذل َِك َل ِعب َْر ًة ِألُولِي ْاألَب َ
ْص ِ
قال أبو جعفر  :فكل ھذه األخبار تنبئ عن أن المخاطبين بقوله  " :ستغلبون وتحشرون إلى جھنم وبئس المھاد "  ،ھم اليھود
المقو ُل لھم  " :قد كان لكم آية في فئتين "  ،اآلية  -وتدل على أن قرا َءة ذلك بالتاء  ،أولى من قراءته بالياء.
***
ومعنى قوله  " :وتحشرون "  ،وتجمعون  ،فتجلبون إلى جھنم(1) .
***
وأما قوله  " :وبئس المھاد "  ،وبئس الفراش جھنم التي تحشرون إليھا (2) .وكان مجاھد يقول كالذي - :
 - 6671حدثني محمد بن عمرو قال  ،حدثنا أبو عاصم  ،عن عيسى  ،عن ابن أبي نجيح  ،عن مجاھد في قوله  " :وبئس
المھاد "  ،قال  :بئسما َمھ ُدوا ألنفسھم.
 - 6672حدثني المثنى قال  ،حدثنا أبو حذيفة قال  ،حدثنا شبل  ،عن ابن أبي نجيح  ،عن مجاھد مثله.
***
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ﷲ َوأ ُ ْخ َرى َكاف َِرةٌ {
يل َّ ِ
القول في تأويل قوله َ } :قدْ َكانَ َل ُك ْم آ َي ٌة فِي فِ َئ َت ْي ِن ا ْل َت َق َتا فِ َئ ٌة ُت َقا ِتل ُ فِي َ
س ِب ِ
قال أبو جعفر  :يعني بذلك جل ثناؤه  :قُ ْل  ،يا محمد  ،للذين كفروا من اليھود الذين بين ظھرا َنيْ بلدك  " :قد كان لكم آية " ،
ٌ
ٌ
وداللة على صدق ما أقول  :إنكم ستغلبون  ،وعبرة  (3) ،كما - :
عالمة
يعني :
 - 6673حدثنا بشر قال  ،حدثنا يزيد قال  ،حدثنا سعيد  ،عن قتادة :
__________
) (1لم يفسر أبو جعفر " تحشرون " فيما سلف  ، 228 : 4وذلك دليل على ما روى من اختصاره ھذا التفسير اختصارً ا.
) (2انظر ما سلف .246 : 4
) (3انظر تفسير " اآلية " في )أيى( من فھارس اللغة.

" قد كان لكم آية "  ،عبرةٌ وتفكر.
 - 6674حدثني المثنى قال  ،حدثنا إسحاق قال  ،حدثنا ابن أبي جعفر  ،عن أبيه  ،عن الربيع مثله إال أنه قال  :و ُم َت َف َّكر.
***
" في فئتين "  ،يعني  :في فرقتين وحزبين و " الفئة " الجماعة من الناس " (1) .التقتا " للحرب  ،وإحدى الفئتين رسو ُل ﷲ
صلى ﷲ عليه وسلم ومن كان معه ممن شھد وقعة بدر  ،واألخرى مشركو قريش.
" فئة ُتقاتل في سبيل ﷲ "  ،جماعة تقاتل في طاعة ﷲ وعلى دينه  (2) ،وھم رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم وأصحابه "
وأخرى كافرة "  ،وھم مشركو قريش  ،كما - :
 - 6675حدثنا أبو كريب قال  ،حدثنا يونس بن بكير  ،عن محمد بن إسحاق قال  ،حدثني محمد بن أبي محمد مولى زيد بن
ثابت  ،عن سعيد بن جبير أو عكرمة  ،عن ابن عباس  " :قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل ﷲ "  ،أصحابُ
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم ببدر " وأخرى كافرة "  ،فئة قريش الكفار(3) .
 - 6676حدثنا ابن حميد قال  ،حدثنا سلمة  ،عن ابن إسحاق  ،عن محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت  ،عن سعيد بن
جبير أو عكرمة  ،عن ابن عباس مثله(4) .
 - 6677حدثنا القاسم قال  ،حدثنا الحسين قال  ،حدثني حجاج  ،عن ابن جريج  ،عن عكرمة  " :قد كان لكم آية في فئتين
التقتا فئة تقاتل في سبيل ﷲ "  ،محمد صلى ﷲ عليه وسلم وأصحابه " وأخرى كافرة "  ،قريش يوم بدر.
__________
) (1انظر ما سلف في تفسير " فئة " .353 ، 352 : 5
) (2انظر تفسير " سبيل ﷲ " فيما سلف  / 497 : 2ثم  / 583 ، 563 : 3ثم  / 318 : 4ثم .280 : 5
) (3األثران  - 6676 ، 6675 :سيرة ابن ھشام  51 : 3باختالف في اللفظ  ،الختالف الرواية عنه.
) (4األثران  - 6676 ، 6675 :سيرة ابن ھشام  51 : 3باختالف في اللفظ  ،الختالف الرواية عنه.

 - 6678حدثني محمد بن عمرو قال  ،حدثنا أبو عاصم قال  ،حدثنا عيسى  ،عن ابن أبي نجيح  ،عن مجاھد في قوله  " :قد
كان لكم آية في فئتين "  ،قال  :في محمد وأصحابه  ،ومشركي قريش يوم بدر.
 - 6679حدثني المثنى قال  ،حدثنا أبو حذيفة قال  ،حدثنا شبل  ،عن ابن أبي نجيح  ،عن مجاھد مثله.
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 - 6680حدثنا الحسن بن يحيى قال  ،أخبرنا عبد الرزاق قال  ،أخبرنا الثوري  ،عن ابن أبي نجيح  ،عن مجاھد في قوله " :
قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل ﷲ "  ،قال  :ذلك يوم بدر  ،التقى المسلمون والكفار.
***
قال أبو جعفر  :ورفعت ٌ " :
فئة تقاتل في سبيل ﷲ "  ،وقد قيل قبل ذلك  " :في فئتين "  ،بمعنى  :إحداھما تقاتل في سبيل ﷲ
 على االبتداء  ،كما قال الشاعر (1) :ِيح ٌةَ ...و ِرجْ ٌل َر َمى فِي َھا َّ
َف ُك ْن ُ
ت )(2
الز َمانُ َف َشلَّ ِ
صح َ
ْن ِرجْ ٌل َ
ت َكذِي ِرجْ َلي ِ
__________
) (1ھو كثير عزة.
) (2ديوانه  ، 46 : 1ومعاني القرآن للفراء  ، 192 : 1ومجاز القرآن ألبي عبيدة  ، 87 : 1وسيبويه  ، 215 : 1والخزانة  376 : 2وغيرھا كثير،
وسيأتي في التفسير ) 58 : 30بوالق(  ،وھو من قصيدته التائية المشھورة  ،وھذا البيت معطوف على أمنية تمناھا في األبيات السالفة َ :ف َليْتَ َقلُوصِ ي
ضعي ٍ
ت
ف ُغرَّ ِم ْنھَا َفضَ لَّ ِ
ِع ْن َد عَ َّز َة قُ ّي َد ْت ِبحَ ب ٍْل َ ...
ت
باغ سِ َوايَ َف َبلَّ ِ
و ُغودِرَ فِي الحَ يِّ ال ُمقِيمِينَ رَ حْ لُھَا  ...و َكانَ َلھَا ٍ
صح ٌ
َو ُك ْن ُ
ِيحة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...
ْن ِ :رجْ ٌل َ
ت َكذِي ِرجْ َلي ِ
قال األعلم  " :تمنى أن تشل إحدى رجليه وھو عندھا  ،وتضل ناقته فال يرحل عنھا "  .وقال آخرون  " :تمنى أن تضيع قلوصه فيبقى في حي عزة ،
فيكون ببقائه في حي عزة كذي رجل صحيحة  ،ويكون من عدمه لقلوصه كذي رجل عليلة "  .وقال ابن سيد ْه  " :لما خانته عزة العھد فزلت عن
عھده ،وثبت ھو على عھدھا  ،صار كذي رجلين  :رجل صحيحة  :ھو ثباته على عھدھا  ،وأخرى مريضة  :وھو زللھا عن عھده "  .وقال آخرون :
" معنى البيت  :أنه بين خوف ورجاء  ،وقرب وثناء "  ،ولي في معنى األبيات رأي ليس ھذا موضع بيانه.

وكما قال ابن مفرِّ غ (1) :
ت َفأ َ ْز ُد َش ُنو َء ٍة َ ... ،وأَمَّا الّتِي َشلَّ ْ
صحَّ ْ
َف ُك ْن ُ
ت
ان )َ (2فأَمَّا الَّتِي َ
ِيح ٌةَ ...و ِرجْ ٌل ِب َھا َريْبٌ م َِن َ
صح َ
ْن ِ :رجْ ٌل َ
الحدَ َث ِ
ت َكذِي ِرجْ لَي ِ
ان
َفأ َ ْز ُد ُع َم ِ
وكذلك تفعل العرب في كل مكرر على نظير له قد تقدمه  ،إذا كان مع المكرر خبر  :تردُّه على إعراب األوّ ل مرة  ،وتستأنفه
ً
ثانية بالرفع  ،وتنصبه في التا ِّم من الفعل والناقص  ،وقد جُ رّ ذلك كله  ،فخفض على الر ّد على أوّ ل الكالم  ،كأنه يعني إذا
خفض ذلك  :فكنت كذلك رجلين  :كذي رجل صحيحة ورجل سقيمة .وكذلك الخفض في قوله  " :فئة "  ،جائز على الر ّد على
قوله  " :في فئتين التقتا "  ،في فئة تقاتل في سبيل ﷲ.
ً
القرأة على خالفه .ولو كان قوله  " :فئة " ،
وھذا وإن كان
جائزا في العربية  ،فال أستجيز القراءة به  ،إلجماع الحجة من َ
ً
جائزا أي ً
ضا على قوله  " :قد كان لكم آية في فئتين التقتا "  ،مُختلفتين(3) .
جاء نصبًا  ،كان
***
__________
) (1لم أعرف نسبة ھذا الشعر إلى ابن مفرغ  ،وھو بال شك للنجاشي الحارثي  ،من قصيدته في معاوية وعلي  ،وأكثرھا في الوحشيات ألبي تمام ،
ووقعة صفين .605 - 601 :
) (2الوحشيات رقم  ، 183 :وحماسة ابن الشجري  ، 33 :وخزانة األدب  ، 378 : 2وأزد شنوءة  ،وأزد عمان  ،كانا من القبائل التي قاتلت يوم
صفين  ،وكانت أزد شنودة مع أھل الشام  ،وأزد عمان في أھل العراق .ورواية الشعر  " :وكنتم كذي رجلين ، " ...والخطاب لبني تميم وغطفان في
الحيَّ مِنْ غَ َط َفان
قوله قبل ذلك  :أَ َيا َرا ِكبًا إِمَّا َع َرضْ تَ َف َبلِّغَنْ َ ...تمِيمًا َ ،وھ َذا َ
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ت َفأَز ُد َش ُنوء ٍة  ...وأَمَّا التي صَحَّ ْ
بيد أن رواية البيت  :فأمَّا التي َشلَّ ْ
ان
ت َفأَز ُد ُع َم ِ
ألن النجاشي كان مع علي  ،وكانت أزد عمان معه .أما أزدشنوءة فكانت مع معاوية.
) (3انظر أكثر ھذا وأبسط منه في معاني القرآن للفراء  ، 194 - 192 : 1ومجاز القرآن ألبي عبيدة .88 ، 87 : 1

ي ا ْل َع ْي ِن {
القول في تأويل قوله َ } :ي َر ْو َن ُھ ْم ِم ْث َل ْي ِھ ْم َر ْأ َ
قال أبو جعفر  :اختلفت القرأةُ في قراءة ذلك.
فقرأته قرأة أھل المدينة َ ) :ت َر ْو َن ُھ ْم ( بالتاء  ،بمعنى  :قد كان لكم أيھا اليھود ٌ
آية في فئتين التقتا  ،فئة تقاتل في سبيل ﷲ ،
رأى العين .يريد بذلك عِ َظتھم  ،يقول  :إن لكم عبر ًة  ،أيھا اليھود  ،فيما
ترون المشركين م ِْثلي المسلمين
واألخرى كافرةٌ ،
َ
َ
رأيتم من قلة عدد المسلمين وكثرة عدد المشركين  ،وظفر ھؤالء مع قلة عددھم  ،بھؤالء مع كثرة عددھم.
***
وقرأ ذلك عامة قرأة الكوفة والبصرة وبعض المكيين َ ) :ي َر ْو َن ُھ ْم م ِْث َلي ِْھ ْم ( بالياء  ،بمعنى  :يرى المسلمون الذين يقاتلون في
سبيل ﷲ  ،الجماع َة الكافر َة مثلي المسلمين في ْ
القدر .فتأويل اآلية على قراءتھم  :قد كان لكم  ،يا معشر اليھود  ،عبرةٌ ومتفك ٌر
في فئتين التقتا  ،فئة تقاتل في سبيل ﷲ وأخرى كافرة  ،يرى ھؤالء المسلمون مع قلة عددھم  ،ھؤالء المشركين في كثرة
عددھم.
***
فإن قال قائل  :وما وجه تأويل قراءة من قرأ ذلك بالياء ؟ وأيّ الفئتين رأت صاحبتھا مثليھا ؟ الفئة المسلم ُة ھي التي رأت
المشركة مثليھا  ،أم المشركة ھي التي رأت المسلمة كذلك  ،أم غيرھما رأت إحداھما كذلك ؟
قيل  :اختلف أھل التأويل في ذلك.
فقال بعضھم  :الفئ ُة التي رأت األخرى مثلى أنفسھا  ،الفئ ُة المسلمة رأت عدَ د الفئة المشركة مثلي عدد الفئة المسلمة  ،قلَّلھا ﷲ
عز وجل في أعينھا حتى رأتھا مثلي عدد أنفسھا  (1) ،ثم قللھا في حال أخرى فرأتھا مثل َعدَ د أنفسھا.
__________
) (1قوله  " :قللھا ﷲ عز وجل في أعينھا "  ،وذلك أن المشركين كانوا أكثر منھم أمثاال  ،فأراھم ﷲ عددھم مثليھم وحسب .وسيأتي بيان ذلك بعد
قليل .وانظر التعليق التالي.

ذكر من قال ذلك :
 - 6681حدثنا موسى قال  ،حدثنا عمرو قال  ،حدثنا أسباط  ،عن السدي في خبر ذكره  ،عن مرة الھمداني  ،عن ابن
مسعود " :قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل ﷲ وأخرى كافرة يرونھم مثليھم رأي العين "  ،قال  :ھذا يوم بدر.
قال عبد ﷲ بن مسعود  :قد نظرنا إلى المشركين  ،فرأيناھم يُضْ عِفون علينا  ،ثم نظرنا إليھم فما رأيناھم يزيدون علينا رجال
واح ًدا  ،وذلك قول ﷲ عز وجل َ ) :وإِ ْذ ي ُِري ُكمُو ُھ ْم إِ ِذ ْال َت َق ْي ُت ْم فِي أَعْ ُي ِن ُك ْم َقلِيال َو ُي َقلِّلُ ُك ْم فِي أَعْ ُين ِِھ ْم ( ]سورة األنفال [44 :
***
فمعنى اآلية على ھذا التأويل  :قد كان لكم  ،يا معشر اليھود ٌ ،
آية في فئتين التقتا  :إحداھما مسلمة واألخرى كافرة  ،كثي ٌر عدد
الكثير عد ُدھا أمثاال أنھا إنما تكثر من العدد بمثل واحد  (1) ،فھم
الكافرة  ،قلي ٌل عدد المسلمة  ،ترى الفئة القلي ُل عد ُدھا ،
َ
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يرونھم مثليھم .فيكون أح ُد المثلين عند ذلك  ،العد ُد الذي ھو مثل عدد الفئة التي رأتھم  ،والمثل اآلخر الضّعف الزائد على
عددھم .فھذا أحد معنيي التقليل الذي أخبر ﷲ عز وجل المؤمنين أنه قلَّلھم في أعينھم.
والمعنى اآلخر منه  :التقليل الثاني  ،على ما قاله ابن مسعود  :وھو أنْ أراھم عددَ المشركين مثل عددھم  ،ال يزيدون عليھم.
فذلك التقليل الثاني الذي قال ﷲ جل ثناؤه َ ) :وإِ ْذ ي ُِري ُكمُو ُھ ْم إِ ِذ ْال َت َق ْي ُت ْم فِي أَعْ ُي ِن ُك ْم َقلِيال (.
***
وقال آخرون من أھل ھذه المقالة  :إن الذين رأوا المشركين مثليْ أنفسھم  ،ھم المسلمون.
__________
) (1في المطبوعة  . . . " :أمثاال لھا أنھا تكثرھا ، " . . .والصواب من المخطوطة  ،وكأن الطابع خفي عليه معنى الحصر في ھذا الكالم  ،فغيره.
وانظر التعليق السالف.

غير أن المسلمين َرأوھم على ما كانوا به من عددھم لم يقلَّلوا في أعينھم  ،ولكن ﷲ أيدھم بنصره .قالوا  :ولذلك قال ﷲ عز
أح َّل بأھل بدر على أيديھم.
وجل لليھود  :قد كان لكم فيھم عبرةٌ  ،يخوّ فھم بذلك أنْ يحل بھم منھم مثل الذي َ
ذكر من قال ذلك :
 - 6682حدثنا محمد بن سعد قال  ،حدثني أبي قال  ،حدثني عمي قال  ،حدثني أبي  ،عن أبيه  ،عن ابن عباس  " :قد كان
لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل ﷲ وأخرى كافرة "  ،أنزلت في التخفيف يوم بدر  ،فإن المؤمنين كانوا يومئذ ثلثمئة
وثالثة عشر رجال ) (1وكان المشركون مثليھم  ،فأنزل ﷲ عز وحل  " :قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل ﷲ
وأخرى كافرة يرونھم مثليھم رأي العين "  ،وكان المشركون ً
ستة وعشرين وستمئة  ،فأيد ﷲ المؤمنين .فكان ھذا الذي في
التخفيف على المؤمنين.
***
قال أبو جعفر  :وھذه الرواية خالفُ ما تظاھرت به األخبار عن عدة المشركين يوم بدر .وذلك أن الناس إنما اختلفوا في
عددھم على وجھين.
فقال بعضھم  :كان عددھم أل ًفا وقال بعضھم  :ما بين التسعمئة إلى األلف.
ذكر من قال  " :كان عددھم أل ًفا " .
 - 6683حدثني ھارون بن إسحاق الھمداني قال  ،حدثنا مصعب بن المقدام قال  ،حدثنا إسرائيل قال  ،حدثنا أبو إسحاق  ،عن
حارثة  ،عن علي قال  :سار رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم إلى بدر  ،فسبقنا المشركين إليھا  ،فوجدنا فيھا رجلين  ،منھم
رجل من قريش ومولى لعقبة بن أبي معيط .فأما القرشيّ فانفلت ،
__________
) (1في المطبوعة  " :كأن المؤمنين كانوا ، " ...وھو فاسد ج ًدا  ،لم يحسن الناشر أن يقرأ المخطوطة  ،فقرأھا على وجه ال يصح.

وأما مولى عقبة فأخذناه  ،فجعلنا نقول  :كم القوم ؟ فيقول  :ھم وﷲ كثير شدي ٌد بأسُھم! فجعل المسلمون إذا قال ذلك
ضربوه (1)،حتى انتھوا به إلى رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم فقال له  :كم القوم ؟ فقال  :ھم وﷲ كثير شدي ٌد بأسھم! فجھد
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النبي صلى ﷲ عليه وسلم على أن يخبره كم ھم  ،فأبى .ثم إن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم سأله  " :كم َينحرون من
ُ
الجزر؟ قال  :عشرة كل يوم (2) .قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم  :القو ُم ألفٌ (3) .
 - 6684حدثني أبو سعيد بن يوشع البغدادي قال  ،حدثنا إسحاق بن منصور  ،عن إسرائيل  ،عن أبي إسحاق  ،عن أبي
عبيدة  ،عن عبد ﷲ قال  :أسرنا رجال منھم  -يعني من المشركين  -يوم بدر  ،فقلنا  :كم كنتم ؟ قال  :أل ًفا(4) .
***
ذكر من قال  " :كان عددھم ما بين التسعمئة إلى األلف " :
 - 6685حدثنا ابن حميد قال  ،حدثنا سلمة قال  ،قال ابن إسحاق  :حدثني يزيد بن رومان  ،عن عروة بن الزبير قال  :بعث
ً
النبي صلى ﷲ عليه وسلم نفرً ا من أصحابه إلى ماء بدر يلتمسون
راوية من قريش  (6) :فيھا
الخبر له عليه  (5) ،فأصابوا
َ
وعريض أبو يسار غالم بني العاص .فأتوا بھما رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم ،
أسلم  ،غالم بني الحجاج َ ،
__________
) (1في المخطوطة والمطبوعة  " :إذا قال ذلك صدقوه "  ،وھو خطأ بين  ،والصواب من تاريخ الطبري  ،وسيأتي مرجعه في آخر األثر.
) (2في التاريخ  " :عشرً ا " وھي األجود .والجزر جمع جزور  :وھي الناقة المجزورة أو البعير المجزور  ،فھو يقع على الذكر واألنثى.
) (3األثر  - 6683 :تاريخ الطبري .269 : 2
) (4األثر  " - 6684 :أبو سعيد بن يوشع البغدادي "  ،لم أجد له ترجمة فيما بين يدي من الكتب  ،وانظر رقم  6690 :أيضًا.
) (5في المخطوطة  " :يلتمسون له عليه " بينھما بياض  ،وأتمتھا المطبوعة  ،كنص ابن ھشام.
) (6الرواية  :ھي المزادة فيھا الماء  ،ثم سمي البعير الذي يستسقى عليه الماء " راوية "  ،وسمي الرجل المستسقى أيضًا " راوية "  .وجاء في روايته
ھنا باإلفراد " راوية "  ،وھي بمعنى الجمع  ،أي الذين يستقون للقوم  ،أو اإلبل التي يستقى عليھا.

فقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم لھما  :كم القوم ؟ قاال كثير! قال  :ما عدّتھم ؟ قاال ال ندري! قال  :كم َينحرون كل يوم ؟
قاال يومًا تس ًعا  ،ويومًا عشرً ا .قال  :رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم  :القو ُم ما بين التسعمئة إلى األلف(1) .
 - 6686حدثنا بشر قال  ،حدثنا يزيد قال  ،حدثنا سعيد  ،عن قتادة قوله  " :قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل
ﷲ وأخرى كافرة يرونھم مثليھم رأي العين "  ،ذلكم يوم بدر  ،ألفٌ المشركون أو قاربوا  (2) ،وكان أصحاب رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه وسلم ثلثمئة وبضعة عشر رجال.
 - 6687حدثنا الحسن بن يحيى قال  ،أخبرنا عبد الرزاق قال  ،أخبرنا معمر عن قتادة في قوله  " :قد كان لكم آية في فئتين
التقتا فئة " إلى قوله  " :رأي العين "  ،قال  :يُضْ عفون عليھم  ،فقتلوا منھم سبعين وأسروا سبعين  ،يوم بدر.
 - 6688حدثنا المثنى قال  ،حدثنا إسحاق قال  ،حدثنا ابن أبي جعفر  ،عن أبيه  ،عن الربيع في قوله  " :قد كان لكم آية في
فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل ﷲ وأخرى كافرة يرونھم مثليھم رأى العين "  ،قال  :كان ذلك يوم بدر  ،وكان المشركون
تسعمئة وخمسين  ،وكان أصحاب محمد صلى ﷲ عليه وسلم ثلثمئة وثالثة عشر.
 - 6689حدثني القاسم قال  ،حدثنا الحسين قال  ،حدثني حجاج قال  ،قال ابن جريج  :كان أصحاب رسول ﷲ صلى ﷲ عليه
وسلم ثلثمئة وبضعة عشر  ،والمشركون ما بين التسعمئة إلى األلف.
***
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__________
) (1األثر  - 6685 :ھو مختصر ما في سيرة ابن ھشام  ، 269 ، 268 : 2وتاريخ الطبري .275 : 2
) (2في المخطوطة  " :أللف "  ،وعلى الالم األولى شدة  ،وأظنه كان أراد أن يكتب  " :أللف " .

قال أبو جعفر  :فكل ھؤالء الذين ذكرنا مخالفون القو َل الذي رويناه عن ابن عباس في عدد المشركين يوم بدرْ .
فإذ كان ما قاله
من حكينا قوله  -ممن ذكر أن عددھم كان ً
زائدا على التسعمئة ] -صحيحً ا[  (1) ،فالتأويل األول الذي قلناه على الرواية التي
روينا عن ابن مسعود  ،أولى بتأويل اآلية.
***
وقال آخرون  :كان عد ُد المشركين زائ ًدا على التسعمئة  ،فرأى المسلمون عدَ دَ ھم على غير ما كانوا به من العدد .وقالوا  :أرى
ﷲُ المسلمين عددَ المشركين قليال آية للمسلمين .قالوا  :وإنما عنى ﷲ عز وجل بقوله  " :يرونھم مثليھم "  ،المخاطبين بقوله:
غير أنه رجع من المخاطبة إلى الخبر عن الغائب  ،ألنه أم ٌر من ﷲ جل
" قد كان لكم آية في فئتين "  .قالوا  :وھم اليھود َ ،
ويخبر عنھم على وجه الخبر مرّ ة أخرى  ،كما
ثناؤه لنبيه صلى ﷲ عليه وسلم أن يقول ذلك لھم  ،فحسن أن يخاطب مرة ،
َ
ْ ْ
َ
يح َط ِّي َب ٍة ( )] (2سورة يونس [22 :
قال َ ) :ح َّتى إِذا ُك ْن ُت ْم فِي الفُلكِ َو َج َري َْن ِب ِھ ْم ِب ِر ٍ
وقالوا  :فإن قال لنا قائل  :فكيف قيل  " :يرونھم مثليھم رأي العين "  ،وقد علمتم أن المشركين كانوا يومئذ ثالثة أمثال
المسلمين ؟
قلنا لھم  :كما يقول القائل وعنده عبد  " :أحتاج إلى مثله "  ،فأنت محتاج إليه وإلى مثله  (3) ،ثم يقول  " :أحتاج إلى مثليه"،
فيكون ذلك خبرً ا عن حاجته إلى مثله  ،وإلى مثلَيْ ذلك المثل (4) .وكما يقول الرجل  " :معي ألفٌ وأحتاج إلى مثليه " .
__________
) (1في المخطوطة والمطبوعة  " :فإذا كان ما قاله من حكيناه ممن ذكر أن عددھم كان زائ ًدا على التسعمئة فالتأويل األول ، " ...وھي عبارة غير
مستقيمة  ،وسھو من الناسخ كثير  ،فرجحت أن صوابھا  " :حكينا قوله " في الموضع األول  ،وزيادة " صحيحً ا " في آخر الجملة كما وضعتھا بين
القوسين.
) (2انظر معاني القرآن للفراء .195 : 1
) (3في المطبوعة  " :أنا محتاج إليه وإلى مثله "  ،وھو إفساد .والصواب من المخطوطة ومعاني القرآن للفراء .194 : 1
) (4عبارة الفراء أوضح وھي  " :فأنت إلى ثالثة محتاج " .

فھو محتاج إلى ثالثة (1) .فلما نوى أن يكون " األلف " داخال في معنى " المثل " صار " المثل " اثنين  ،واالثنان ثالثة(2) .
قال  :ومثله في الكالم  " (3) :أراكم مثلكم "  ،كأنه قال  :أراكم ضعفكم ) " (4وأراكم مثليكم "  .يعني  :أراكم ضعفيكم.
قالوا :فھدا على معنى ثالثة أمثالھم(5) .
***
وقال آخرون  :بل معنى ذلك  :أنّ ﷲ أرى الفئ َة الكافر َة عد َد الفئة المسلمة مث َليْ عددھم.
وھذا أي ً
ضا خالف ما د ّل عليه ظاھر التنزيل .ألن ﷲ جل ثناؤه قال في كتابه َ ) :وإِ ْذ ي ُِري ُكمُو ُھ ْم إِ ِذ ْال َت َق ْي ُت ْم فِي أَعْ ُي ِن ُك ْم َقلِيال
َو ُي َقلِّلُ ُك ْم فِي أَعْ ُين ِِھ ْم ( ]سورة األنفال  ، [44 :فأخبر أن كال من الطائفتين قلل عددھا في مرأى األخرى.
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***
قال أبو جعفر  :وقرأ آخرون ذلك ُ ) :ت َر ْو َن ُھ ْم ( بضم التاء  ،بمعنى  :يريكموھم ﷲ مثليھم.
***
قال أبو جعفر  :وأولى ھذه القراءات بالصواب  ،قراءةُ من قرأ  " :يرونھم " بالياء  ،بمعنى  :وأخرى كافرة  ،يراھم المسلمون
مثليھم  -يعني  :مثلي عدد المسلمين ،
__________
) (1في المطبوعة والمخطوطة  " :وھو محتاج "  ،والسياق يقتضي الفاء  ،كما في معاني القرآن للفراء  " :فھو يحتاج. " ...
) (2في المطبوعة  " :صار المثل أشرف واالثنان ثالثة "  ،وھو تصحيف  ،وفي المخطوطة  " :اسرب " غير واضحة بل مضطربة  ،والصواب من
معاني القرآن للفراء.
) (3قوله  " :قال " يعني الفراء  ،فالذي مضى والذي يأتي نص كالمه أو شبيه بنص كالمه أحيا ًنا  ،وقلما يصرح أبو جعفر باسم الفراء  ،كما رأيت في
جميع المواضع التي أشرنا إليھا مرارً ا  ،أنه نقل عنه نص كالمه.
) (4في المطبوعة والمخطوطة  " :كما يقال إن لكم ضعفكم "  ،وھو كالم بال معنى  ،واستظھرت صوابه من نص الفراء في معاني القرآن وھو " :
ومثله في الكالم أن تقول  :أراكم مثلكم  -كأنك قلت  :أراكم ضعفكم " .
) (5أكثر ھذا بنصه من معاني القرآن للفراء .194 : 1

لتقليل ﷲ إياھم في أعينھم في حال  ،فكان َح ْزرھم إياھم كذلك  ،ثم قللھم في أعينھم عن التقليل األول  ،فحزروھم مثل عدد
المسلمين  (1) ،ثم تقليال ً
ثالثا  ،فحزروھم أقل من عدد المسلمين  ،كما - :
 - 6690حدثني أبو سعيد البغدادي قال  ،حدثنا إسحاق بن منصور  ،عن إسرائيل  ،عن أبي إسحاق  ،عن أبي عبيدة  ،عن
عبد ﷲ قال  :لقد قُلِّلوا في أعيننا يوم بدر  ،حتى قلت لرجل إلى جنبي َ :ت َراھم سبعين ؟ قال  :أراھم مائة .قال  :فأسرنا رجال
منھم فقلنا  :كم كنتم ؟ قال  :أل ًفا.
***
وقد روى عن قتادة أنه كان يقول  :لو كانت  " :ترونھم "  ،لكانت " مثليكم " .
 - 6691حدثني المثنى قال  ،حدثني عبد الرحمن بن أبي حماد  ،عن ابن المبارك  ،عن معمر  ،عن قتادة بذلك(2) .
***
قال أبو جعفر  :ففي الخبرين اللذين روينا عن عبد ﷲ بن مسعود  ،ما أبان عن اختالف َح ْزر المسلمين يومئذ عد َد المشركين
في األوقات المختلفة  ،فأخبر ﷲ عز وجل  -عما كان من اختالف أحوال عددھم عند المسلمين  -اليھودَ ،
__________
) (1في المطبوعة والمخطوطة  " :مثلى عدد المسلمين " ھنا أيضًا  ،وھو خطأ ظاھر  ،والسياق الماضي واآلتي يدل على خالفه  ،وھو كما أثبت.
) (2األثر  " - 6691 :عبد الرحمن بن أبي حماد " لم أعرف من ھو على التحقيق .وقد مر " عبد الرحمن بن أبي حماد الكوفي القارئ " في رقم :
 ، 4077 ، 3109ولكن لم يرو عنه " المثنى " إال بالواسطة  ،وإسناده  " :حدثني المثنى قال حدثنا إسحاق  ،عن عبد الرحمن بن أبي حماد "  ،وال
أظنه ھو ھو .وقد جاء في تاريخ الطبري  " : 171 : 1حدثني المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي حماد ، " ...فأكبر الظن أنھما رجالن.
أما " ابن المبارك " فھو " عبد ﷲ المبارك " فيما رجحت  ،وقد كان في المطبوعة " عن ابن المعرك "  ،ولم أجد من يسمى بھذا االسم  ،وفي
المخطوطة  " :عن ابن المسرل " كأنھا ميم وسين ثم راء ثم كاف أو الم .فلعلھا كانت مكتوبة في األصل " ابن المبرك " بغير ألف بين الباء والراء ،
فقرأھا الناسخ ھكذا .وﷲ أعلم.
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على ما كان به عندھم  (1) ،مع علم اليھود بمبلغ عدد الفئتين ) (2إعالمًا منه لھم أنه مؤيد المؤمنين بنصره  ،لئال يغتروا
بعددھم وبأسھم  ،وليحذروا منه أن يُح ّل بھم من العقوبة على أيدي المؤمنين  ،مث َل الذي أح ّل بأھل الشرك به من قريش على
أيديھم ببدر(3) .
***
ٌ
حسنة "  ،غير
وأما قوله  " :رأي العين "  ،فإنه مصدر َ " :رأيت ُه " يقال  " :رأيته رأيًا ور ُْؤية "  ،و " رأيت في المنام رؤ َيا
ورئا َء العين "  (4) ،بالنصب والرفع  ،يراد  :حيث يقع عليه بصري  ،وھو من "
مُجْ راة .يقال  " :ھو مني َر َ
أي العين ِ ،
الرأي " مثله .و " القوم رئا ٌء "  (5) ،إذا جلسوا حيث يرى بعضُھم بعضً ا.
***
فمعنى ذلك  :يرونھم  -حيث تلحقھم أبصارُھم وتراھم عيو ُنھم  -مثليْھم.
***
__________
) (1ھكذا جاءت في المطبوعة  ،وھي جملة ال تكاد تستقيم  ،وقوله  " :اليھود " مفعول به لقوله  " :فأخبر ﷲ عز وجل . " ...وقوله  " :على ما كان
به عندھم "  ،مما لم أعرف له وجھًا أرضاه .أما المخطوطة فھكذا نصھا  " :فأخبر ﷲ عز وجل عما كان من اختالف أحوال عددھم عرم المسلمين
اليھود على ما كان به عندھم "  ،وھو كالم مضطرب أخشى أن يكون قد سقط منه شيء.
) (2سياق الكالم على ما ترى  " :فأخبر ﷲ عز وجل ...اليھود ...إعالمًا منه لھم " .
) (3في المخطوطة والمطبوعة  " :ببدرھم "  ،وھو كالم ليس بعربي  ،فآثرت حذف الضمير  ،وجعلتھا " ببدر "  ،إال أن يكون في الكالم تحريف لم
أتبينه .ھذا والناسخ كما ترى  ،في كثير من ھذه الصفحات قد عجل فزاد وحرف ونقص .غفر ﷲ له.
) (4في المطبوعة  " :ورأي العين "  ،وفي المخطوطة " ورآا العين "  ،وصواب قراءتھا ما أثبت وإنما حمل الناشر األول أن يقرأھا كذلك  ،أنه لم
يجد نصھا في كتب اللغة  ،ولكن قوله بعد  " :وھو من الرأى مثله "  ،إنما يعني به ھذه الكلمة  ،ثم ما سيأتي في الجملة التالية  " :والقوم رثاء "  ،مما
استدل به على ذلك أيضًا .ولكن الناشر األول  ،لم يحسن قراءة المخطوطة فتصرف فيه  ،وأعانه ذلك على التصرف في رسم الذي قبله  ،كما سنرى
في التعليق التالي .وانظر أيضًا مجاز القرآن ألبي عبيدة .88 : 1
) (5في المطبوعة  " :والقوم راأوا "  ،وال أدري كيف أراد أن يقرأھا الناشر األول  ،وماذا ظنھا!! والصواب ما أثبت  ،ورسمه في المخطوطة "
والقوم رآء " وتحت الراء كسرة  ،وصواب قراءتھا ما أثبت  ،وانظر التعليق السالف.

القول في تأويل قوله َ } :و َّ
ص ِر ِه َمنْ َي َ
ار ){ (13
شا ُء إِنَّ فِي َذلِ َك َل ِع ْب َر ًة ألولِي األ ْب َ
ﷲ ُ ُي َؤ ِّي ُد ِب َن ْ
ص ِ
قال أبو جعفر  :يعني بقوله جل ثناؤه  " (1) :وﷲ يؤيد "  ،يقوّ ي " بنصره من يشاء " .
***
من قول القائل  " :قد أيَّدت فال ًنا بكذا "  ،إذا قوّ يته وأعنته  " ،فأنا أؤيّده تأيي ًدا "  .و " َف َعلت " منه  " :إدته فأنا أئيده أي ًدا " ،
) (2ومنه قول ﷲ عز وجل َ ) :و ْاذ ُكرْ َعبْدَ َنا دَ اوُ دَ َذا األ ْي ِد ( ]سورة ص  ، [17 :يعني  :ذا القوة(3) .
***
قال أبو جعفر  :وتأويل الكالم  :قد كان لكم ) (4يا معشر اليھود  ،في فئتين التقتا  ،إحداھما تقاتل في سبيل ﷲ وأخرى كافرة ،
يراھم المسلمون مثليھم رأي أعينھم  ،فأيدنا المسلمة وھم قلي ٌل عددھم  ،على الكافرة وھم كثير ع َد ُدھم حتى ظفروا بھم )(5
معتبر ومتفكر  ،وﷲ يقوّ ى بنصره من يشاء.
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***
__________
) (1في المخطوطة والمطبوعة  " :يعني بذلك جل ثناؤه "  ،ولكن السياق كما ترى يقتضي ما أثبت.
) (2لم تذكر كتب اللغة ھذا الفعل الثالثي متعديًا  ،بل قالوا  " :آد يئيد أي ًدا  ،إذا اشتد وقوى " ؛ فھذه زيادة لم أجدھا في غير ھذا التفسير الجليل.
) (3انظر تفسير " األيد " و " أيد " فيما سلف  / 320 ، 319 : 2ثم .379 : 5
) (4في المخطوطة والمطبوعة  " :قد كان لكم آية "  ،وذكر " آية " ھنا سبق قلم من الناسخ لسبق اآلية على لسانه  ،فإن اسم " كان " سيأتي بعد قليل
وھو  " :معتبر ومتفكر "  ،وھو معنى " آية " ھنا  ،كما سلف في أول تفسير ھذه اآلية.
) (5في المخطوطة والمطبوعة  " :قد كان لكم آية "  ،وذكر " آية " ھنا سبق قلم من الناسخ لسبق اآلية على لسانه  ،فإن اسم " كان " سيأتي بعد قليل
وھو  " :معتبر ومتفكر "  ،وھو معنى " آية " ھنا  ،كما سلف في أول تفسير ھذه اآلية.

ير ْال ُم َق ْن َط َر ِة م َِن َّ
ث َذل َِك
ب َو ْال ِف َّ
الذ َھ ِ
ض ِة َو ْال َخي ِْل ْالم َُس َّو َم ِة َو ْاألَ ْن َع ِام َو ْال َحرْ ِ
اس حُبُّ ال َّش َھ َوا ِ
ت م َِن ال ِّن َسا ِء َو ْال َبن َ
ُزي َِّن لِل َّن ِ
ِين َو ْال َق َناطِ ِ
َم َتاعُ ْال َح َيا ِة ال ُّد ْن َيا َو َّ
ب )(14
ﷲُ عِ ْن َدهُ حُسْ نُ ْال َمآ َ ِ
وقال جل ثناؤه " إنّ في ذلك "  ،يعني  :إن فيما فعلنا بھؤالء الذين وصفنا أمرھم  :من تأييدنا الفئة المسلمة مع قلة عددھا ،
على الفئة الكافرة مع كثرة عددھا " لعبرة "  ،يعني  :لمتفكرً ا وم َّت ً
عظا لمن عقل وادّكر فأبصر الحق  ،كما - :
 - 6692حدثنا بشر قال  ،حدثنا يزيد قال  ،حدثنا سعيد  ،عن قتادة  " :إن في ذلك لعبر ًة ألولي األبصار "  ،يقول  :لقد كان
لھم في ھؤالء عبرة وتفكر  ،أيَّدھم ﷲ ونصرھم على عدوّ ھم.
 - 6693حدثني المثنى قال  ،حدثنا إسحاق قال  ،حدثنا ابن أبي جعفر  ،عن أبيه  ،عن الربيع مثله.
***
ير ا ْل ُم َق ْن َط َر ِة مِنَ َّ
ب ال َّ
الذ َھ ِ
ش َھ َوا ِ
ِض ِة {
ب َوا ْلف َّ
ت مِنَ ال ِّن َ
اس ُح ُّ
القول في تأويل قوله ُ } :ز ِّينَ لِل َّن ِ
ساءِ َوا ْل َبنِينَ َوا ْل َق َناطِ ِ
قال أبو جعفر  :يعني تعالى ذكره ُ :زيِّن للناس محبة ما يشتھون من النساء والبنين وسائر ما ع ّد .وإنما أراد بذلك توبيخ اليھود
الذين آثرُوا الدنيا وحبَّ الرياسة فيھا  ،على اتباع محمد صلى ﷲ عليه وسلم بعد علمھم بصدقه.
***
وكان الحسن يقول  :منْ َز ْينِھا  ،ما أح ٌد أش ّد لھا ذ ًّما من خالقھا(1) .
 - 6694حدثني بذلك أحمد بن حازم قال  ،حدثنا أبو نعيم قال  ،حدثنا أبو األشعث عنه.
__________
) (1في القرطبي  " : 28 : 4من زينھا ؟ " استفھام " زينھا " فعل .ولم أجد خبر الحسن  ،ولكني أذكر كأني قرأته قديمًا  ،وھو يسخر من أمر الدنيا ،
ويقول  :من حسنھا  ،أن الذي يذمھا ويقبحھا ھو الذي خلقھا! و " الزين " خالف الشين  ،مصدر " زان الشيء يزينه زي ًنا " .

 - 6695حدثنا ابن حميد قال  ،حدثنا جرير  ،عن عطاء  ،عن أبي بكر بن حفص بن عمر بن سعد قال  ،قال عمر  :لما نزل:
ِين ا َّت َق ْوا عِ ْندَ َرب ِِّھ ْم
" ُزيِّن للناس حب الشھوات "  ،قلت  :اآلن يا َربِّ حين زيَّنتھا لنا! فنزلت  ) :قُ ْل أَؤُ َن ِّب ُئ ُك ْم ِب َخي ٍْر مِنْ َذلِ ُك ْم لِلَّذ َ
َج َّن ٌ
ات َتجْ ِري مِنْ َتحْ ِت َھا األ ْن َھا ُر ( ] سورة آل عمران  ، [15 :اآلية.
***
وأما " القناطير " فإنھا جمع " القنطار " .
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واختلف أھل التأويل في مبلغ القنطار.
فقال بعضھم  :ھو ألف ومئتا أوقية.
ذكر من قال ذلك :
 - 6696حدثنا ابن بشار قال  ،حدثنا عبد الرحمن قال  ،حدثنا سفيان  ،عن أبي حصين  ،عن سالم بن أبي الجعد  ،عن معاذ
بن جبل قال  :القنطار  :ألف ومئتا أوقية.
 - 6697حدثنا أبو كريب قال  ،حدثنا أبو بكر بن عياش قال  ،حدثنا أبو حصين  ،عن سالم بن أبي الجعد  ،عن معاذ مثله.
 - 6698حدثني يونس قال  ،أخبرنا ابن وھب قال  ،أخبرنا  -يعني حفص بن ميسرة  -عن أبي مروان  ،عن أبي طيبة  ،عن
ابن عمر قال  :القنطار ألف ومئتا أوقية.
 - 6699حدثني يعقوب بن إبراھيم قال  ،حدثنا القاسم بن مالك المزني قال  ،أخبرني العالء بن المسيب  ،عن عاصم بن أبي
النجود قال  :القنطار ألف ومئتا أوقية.
 - 6700حدثنا ابن بشار قال  ،حدثنا عبد الرحمن بن مھدي قال  ،حدثنا حماد بن زيد  ،عن عاصم بن بھدلة  ،عن أبي
صالح ،عن أبي ھريرة مثله(1) .
__________
) (1األثر  - 6700 :ذكره ابن كثير في تفسيره  ، 110 ، 109 : 2وأشار إلى رواية أحمد  " :حدثنا عبد الصمد  ،حدثنا حماد  ،عن عاصم  ،عن
أبي صالح  ،عن أبي ھريرة  ،قال  :قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم  :القنطار اثنا عشر ألف أوقيه  ،كل أوقية خير مما بين السماء واألرض "
وذكر رواية ابن ماجه ووكيع  ،وصحح أن ھذا األثر موقوف  ،كما رواه ابن جرير ووكيع.

 - 6701حدثني زكريا بن يحيى الضرير قال  ،حدثنا شبابة قال  ،حدثنا مخلد بن عبد الواحد  ،عن علي بن زيد  ،عن عطاء
بن أبى ميمونة  ،عن ِزرّ بن حبيش  ،عن أبي بن كعب قال  :قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم  :القنطار ألف أوقية ومئتا
أوقية(1) .
***
وقال آخرون  :القنطار ألف دينار ومئتا دينار.
ذكر من قال ذلك :
 - 6702حدثنا عمران بن موسى قال  ،حدثنا عبد الوارث بن سعيد قال  ،حدثنا يونس  ،عن الحسن قال  :قال رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه وسلم القنطا ُر ألف ومئتا دينار.
__________
) (1األثر  " - 6701 :زكريا بن يحيى الضرير " ھو  " :زكريا بن يحيى بن أيوب  ،أبو علي الضرير المدائني "  ،حدث عن زياد البكائي  ،وشبابة
بن سوار  ،وسليمان بن سفيان الجھني  ،روى عنه محمد بن علي المعروف بمعدان  ،ومحمد بن غالب التمتام  ،ويحيى بن صاعد  ،والقاضي
المحاملي .مترجم في تاريخ بغداد  .457 : 8وكان في المطبوعة والمخطوطة  " :زكريا بن يحيى الصديق "  ،وھو خطأ  ،والصواب من تفسير ابن
كثير .110 : 2
و " شبابة " ھو " شبابة بن سوار الفزاري "  .قال أحمد  " :تركته لم أكتب عنه لإلرجاء  ،كان داعية "  .وقال زكريا الساجي  " :صدوق  ،يدعو إلى
اإلرجاء .كان أحمد يحمل عليه "  .وقد وثقه ابن معين وابن سعد على إرجائه .مترجم في التھذيب  ،و " مخلد بن عبد الواحد " أبو الھذيل البصري
روى عن علي ابن زيد بن جدعان  ،وروى عنه شبابة .قال ابن حبان  " :منكر الحديث ج ًدا "  .وقال أبو حاتم  " :ضعيف الحديث .مترجم في لسان
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الميزان  ،وابن أبي حاتم  .348 / 1 / 4و " علي بن زيد بن جدعان " مضى برقم  .40 :و " عطاء بن أبي ميمونة " روى عن أنس وعمران وجابر
بن سمرة  ،وغيرھم .وثقه أبو زرعة والنسائي .وقال أبو حاتم  " :ال يحتج بحديثه وكان قدريًا "  ،وقال ابن عدي  " :في أحاديثه بعض ما ينكر عليه" .
وقد روى ابن كثير ھذا األثر في تفسيره  110 : 2وقال  " :وھذا حديث منكر أيضًا "  .واألقرب أن يكون موقو ًفا على أبي بن كعب  ،كغيره من
الصحابة "  -يعني كاألثر السالف الموقوف على أبي ھريرة  ،وما قبله عن معاذ بن جبل وابن عمر.

 - 6703حدثنا بشر قال  ،حدثنا يزيد قال  ،حدثنا يونس  ،عن الحسن قال  :القنطار  :ألف ومئتا دينار.
 - 6704حدثني محمد بن سعد قال  ،حدثنا أبي قال  ،حدثني عمي قال  ،حدثني أبي  ،عن أبيه  ،عن ابن عباس قال  :القنطار
ألف ومئتا دينار  ،ومن الفضة ألف ومئتا مثقال.
 - 6705حدثت عن الحسين قال  ،سمعت أبا معاذ قال  ،أخبرنا عبيد بن سليمان قال  ،سمعت الضحاك بن مزاحم يقول " :
القناطير المقنطرة "  ،يعني  :الما َل الكثير من الذھب والفضة  ،والقنطار ألف ومئتا دينار  ،ومن الفضة ألف ومئتا مثقال.
***
وقال آخرون  :القنطار اثنا عشر ألف درھم  ،أو ألف دينار.
ذكر من قال ذلك :
 - 6706حدثني علي بن داود قال  ،حدثنا أبو صالح قال  ،حدثني معاوية  ،عن علي  ،عن ابن عباس قال  :القنطار اثنا عشر
ألف درھم  ،أو ألف دينار.
 - 6707حدثني المثنى قال  ،حدثنا عمرو بن عون قال  ،أخبرنا ھشيم  ،عن جويبر  ،عن الضحاك قال  :القنطار ألف دينار،
الو ِرق اثنا عشر ألف درھم(1) .
ومن َ
 - 6708حدثنا بشر قال  ،حدثنا يزيد قال  ،حدثنا سعيد  ،عن قتادة  ،عن الحسن  :أن القنطار اثنا عشر ألفا.
 - 6709حدثنا بشر قال  ،حدثنا يزيد قال  ،أخبرنا عوف  ،عن الحسن  :القنطار اثنا عشر ألفا.
__________
) (1الورق )بفتح الواو وكسر الراء(  :الفضة  ،أو الدراھم من الفضة.

 - 6710حدثنا ابن بشار قال  ،حدثنا  ....................قال أخبرنا عوف  ،عن الحسن  :اثنا عشر ألفا(1) .
 - 6711حدثنا ابن بشار قال  ،حدثنا عبد األعلى قال  ،حدثنا سعيد  ،عن قتادة  ،عن الحسن بمثله.
 - 6712حدثني المثنى قال  ،حدثنا عمرو بن عون قال  ،أخبرنا ھشيم  ،عن عوف  ،عن الحسن قال  :القنطار ألفُ دينار ،
دي ُة أحدكم.
***
وقال آخرون  :ھو ثمانون أل ًفا من الدراھم  ،أو مئة رطل من الذھب.
ذكر من قال ذلك :
 - 6713حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى قاال حدثنا يحيى بن سعيد  ،عن سليمان التيمي  ،عن قتادة  ،عن سعيد بن
المسيب قال  :القنطار ثمانون أل ًفا.
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 - 6714حدثني المثنى قال  ،حدثنا عمرو بن عون قال  ،أخبرنا ھشيم  ،عن علي بن زيد  ،عن سعيد بن المسيب قال :
القنطار ثمانون أل ًفا.
 - 6715حدثنا بشر قال  ،حدثنا يزيد قال  ،حدثنا سعيد  ،عن قتادة قال  :كنا ُنحدَّث أن القنطار مئة رطل من ذھب  ،أو
الو ِرق.
ثمانون أل ًفا من َ
 - 6716حدثنا الحسن بن يحيى قال  ،أخبرنا عبد الرزاق قال  ،أخبرنا معمر  ،عن قتادة قال  :القنطار مئة رطل من ذھب ،
أو ثمانون ألف درھم من َو ِرق.
 - 6717حدثنا أحمد بن حازم قال  ،حدثنا أبو نعيم قال  ،حدثنا سفيان  ،عن إسماعيل  ،عن أبي صالح قال  :القنطار مئة
رطل.
 - 6718حدثني موسى قال  ،حدثنا عمرو قال  ،حدثنا أسباط  ،عن السدي  :القنطار يكون مئة رطل  ،وھو ثمانية آالف
مثقال.
__________
) (1األثر  - 6710 :ھذا إسناد ناقص بال ريب  ،وقد وضعت مكان الخرم ھذه النقط  ،وسبب ذلك أن الناسخ انتھى في آخر الصفحة بقوله  " :حدثنا
ابن بشار قال  ،حدثنا " وانتقل إلى الصفحة التالية فبدأھا  " :قال أخبرنا عوف " فھو سھو منه .وإسناد " محمد بن بشار " إلى " عوف عن الحسن " ،
مختلف  ،منه األسناد رقم  2570 :مثال  " :حدثنا محمد بن بشار  ،قال حدثنا يحيى  ،عن سعيد  ،عن عوف  ،عن الحسن "  ،وغيره مما لم أستطع أن
أتتبعه اآلن.

***
وقال آخرون  :القنطار سبعون أل ًفا.
ذكر من قال ذلك :
 - 6719حدثني محمد بن عمرو قال  ،حدثنا أبو عاصم قال  ،حدثنا عيسى  ،عن ابن أبي نجيح  ،عن مجاھد في قول ﷲ " :
القناطير المقنطرة "  ،قال  :القنطار  :سبعون ألف دينار.
 - 6720حدثني المثنى قال  ،حدثنا أبو حذيفة قال  ،حدثنا شبل  ،عن ابن أبي نجيح  ،عن مجاھد مثله.
 - 6721حدثنا الحسن بن يحيى قال  ،أخبرنا عبد الرزاق قال  ،أخبرنا عمر بن حوشب قال  ،سمعت عطاء الخراساني قال :
سئل ابن عمر عن القنطار فقال  :سبعون أل ًفا(1) .
***
وقال أخرون  :ھي مِلء َمسْ ك ثور ذھ ًبا(2) .
ذكر من قال ذلك :
الجريْري  ،عن أبي نضرة قال  :مل ُء َمسك ثور ذھبًا.
 - 6722حدثنا ابن بشار قال  ،حدثنا سالم بن نوح قال  ،حدثنا سعيد
َ
 - 6723حدثني أحمد بن حازم قال  ،حدثنا أبو نعيم قال  ،حدثنا أبو األشعث  ،عن أبي نضرة  :ملء َمسك ثور ذھبًا.
***
__________
) (1األثر  " - 6721 :عمر بن حوشب الصنعاني "  ،روى إسماعيل بن أمية .وروى عنه عبد الرزاق ذكره ابن حبان في الثقات .قال ابن القطان " :
ال يعرف حاله "  ،مترجم في التھذيب .وابن أبي حاتم .105 / 1 / 3
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) (2المسك )بفتح الميم وسكون السين(  :ھو مسالخ الجلد الذي يكون فيه الثور وغيره.

وقال آخرون  :ھو المال الكثير.
ذكر من قال ذلك :
 - 6724حدثني المثنى قال  ،حدثنا إسحاق قال  ،حدثنا عبد ﷲ بن أبي جعفر  ،عن أبيه  ،عن الربيع بن أنس قال  " :القناطير
المقنطرة "  ،المال الكثير  ،بعضُه على َبعض.
***
وقد ذكر بعض أھل العلم بكالم العرب  (1) :أن العرب ال تح ّد القنطار بمقدار معلوم من الوزن  ،ولكنھا تقول  " :ھو َق ْد ُر
وزن " (2) .
ٍ
قال أبو جعفر  :وقد ينبغي أن يكون ذلك كذلك  ،ألن ذلك لو كان محدو ًدا قدرُه عندھا  ،لم يكن بين متقدمي أھل التأويل فيه ك ّل
ھذا االختالف.
***
قال أبو جعفر  :فالصواب في ذلك أن يقال  :ھو المال الكثير  ،كما قال الربيع بن أنس  ،وال يح ُّد قد ُر وزنه بح ٍّد على َتعسُّف.
) (3وقد قيل ما قيل مما روينا.
***
وأما " المقنطرة "  ،فھي المضعَّفة  ،وكأن " القناطير " ثالثة  ،و " المقنطرة " تسعة (4) .وھو كما قال الربيع بن أنس :
المال الكثيرُ بعضه على بعض  ،كما - :
 - 6725حدثنا بشر قال  ،حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد  ،عن قتادة  " :القناطير المقنطرة من الذھب والفضة "  ،والمقنطرة
المال الكثيرُ بعضه على بعض.
__________
) (1يعني أبا عبيدة معمر بن المثنى  ،كما أشار إليه بذلك مرارً ا سلفت  ،وانظر مجاز القرآن ألبي عبيدة .88 : 1
) (2نص أبي عبيدة " ھو قدر وزن  ،ال يحدونه "  ،بإضافة " قدر " إلى " وزن "  ،وھو كذلك في المخطوطة  ،ولكن المطبوعة زادت ً
واوا فجعلته "
قدر ووزن " .
) (3في المطبوعة  " :على تعنف "  ،وفي المخطوطة  " :على تعنف " غير منقوطة  ،وأظن صواب قراءتھا ما أثبت.
) (4ھذا من كالم الفراء في معاني القرآن  195 : 1بتصرف  ،ونصه " والقناطير ثالثة  ،والمقنطرة تسعة  ،كذلك سمعت " .

 - 6726حدثت عن الحسين قال  ،سمعت أبا معاذ قال  ،أخبرنا عبيد بن سليمان قال  ،سمعت الضحاك في قوله  " :القناطير
المقنطرة "  ،يعني المال الكثير من الذھب والفضة.
***
وقال آخرون  :معنى " المقنطرة "  :المضروبة دراھم أو دنانير.
ذكر من قال ذلك :
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 - 6727حدثنا موسى قالى  ،حدثنا عمرو قال  ،حدثنا أسباط  ،عن السدي  :أما قوله  " :المقنطرة "  ،فيقول  :المضروبة
حتى صارت دنانير أو دراھم.
***
وقد روي عن النبي صلى ﷲ عليه وسلم في قوله  " :وآتيتم إحداھن قنطارً ا "  -خبرٌ لو ص ّح سندُه  ،لم نعدُه إلى غيره .وذلك
ما - :
 - 6728حدثنا به ابن عبد الرحمن البرقي قال  ،حدثني عمرو بن أبي سلمة قال  ،حدثنا زھير بن محمد قال  ،حدثني أبان بن
أبي عياش وحميد الطويل  ،عن أنس بن مالك  ،عن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم َ ) :وآ َت ْي ُت ْم إِحْ دَ اھُنَّ ِق ْن َطارً ا ( ]سورة النساء:
 ، [20قال  :ألفا مئين يعني ألفين(1) .
***
__________
) (1الحديث  - 6728 :ابن عبد الرحمن البرقي  :ھكذا ثبت في المخطوطة والمطبوعة  ،ولم أعرف من ھو .ونقل ابن كثير  110 : 2ھذا الحديث من
تفسير ابن أبي حاتم  :أنبأنا أحمد بن عبد الرحمن الرقي  ،أنبأنا عمرو بن أبي سلمة . " ...فلم أجد أيضًا " أحمد بن عبد الرحمن الرقي "  -ولم يترجمه
ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل .ويبعد ج ًدا أن ال يترجم لشيخه.
ولكن من شيوخ الطبري  :أحمد بن عبد ﷲ بن عبد الرحيم البرقي الحافظ .روى عنه في  22 :باسم " ابن البرقي "  .وفي  ، 160 :باسم " أحمد بن
عبد الرحيم البرقي "  .نسب إلى جده .وفي  ، 5444 :باسم " ابن البرقي "  .وھو في الرواية األخيرة يروى عن عمرو بن أبي سلمة  ،كمثل الرواية
التي ھنا.
فمن المحتمل أن يكون ھو الذي ھنا  ،وأن تكون كتابة " ابن عبد الرحمن " بدال من " ابن عبد الرحيم " خطأ من الناسخين.
ولكن يعكر عليه اتفاق " بن عبد الرحمن " في رواية ابن أبي حاتم وما ثبت ھنا .فإنه يبعد ج ًدا اتفاق الناسخين على خطأ واحد معين  ،في كتابين
مختلفين  ،لمؤلفين  ،ليس أحدھما ناقال عن اآلخر.
فلعل " أحمد بن عبد الرحمن الرقي " أو " البرقي "  -شيخ آخر روى عنه الطبري وابن أبي حاتم لم تقع إلينا ترجمته.
عمرو بن أبي سلمة  :مضت ترجمته في .5444 :
زھير بن محمد التميمي الخراساني المروزي  :ثقة  ،وثقه أحمد وغيره.
أبان بن أبي عياش  ،واسم أبي عياش " فيروز "  :تابعي روى عن أنس  ،ولكنه ضعيف .قال أحمد  " :منكر الحديث "  .وقال ابن معين  " :ليس
حديثه بشيء "  .وقال أبو حاتم  " :متروك الحديث  ،وكان رجال صالحً ا  ،ولكن بلى بسوء الحفظ "  .وقال البخاري  " :كان شعبة سيئ الرأي فيه " .
ولكن ضعف أبان ال يؤثر في صحة ھذا الحديث  ،ألن زھير بن محمد سمعه منه  ،وسمعه أيضًا من " حميد الطويل "  ،وحميد  :ثقة  ،كما مضت
ترجمته في .3877 :
والحديث رواه الحاكم في المستدرك  ، 178 : 2عن أبي العباس األصم  ،عن أحمد بن عيسى بن زيد اللخمي  ،عن عمرو بن أبي سلمة  ،عن زھير
بن محمد  " :حدثنا حميد الطويل  ،ورجل آخر  ،عن أنس بن مالك  ،قال  :سئل رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم عن قول ﷲ عز وجل ) :والقناطير
المقنطرة( ؟ قال  :القنطار ألفا أوقية "  .وقال الحاكم  " :ھذا حديث صحيح على شرط الشيخين  ،ولم يخرجاه "  .ووافقه الذھبي .ووقع في مختصر
الذھبي المطبوع مع المستدرك " ألف أوقية " باإلفراد  ،وھو خطأ مطبعي  ،وثبت على الصواب في مخطوطة المختصر التي عندي  ،مواف ًقا لما في
أصل المستدرك.
ونقله ابن كثير  - 110 : 2كما قلنا من قبل  -عن رواية ابن أبي حاتم  ،عن أحمد بن عبد الرحمن الرقي  ،عن عمرو بن أبي سلمة  ،عن زھير بن
محمد  " :أنبأنا حميد الطويل  ،ورجل آخر قد سماه  ،يعني يزيد الرقاشي  ،عن أنس "  .وفيه  " :يعني ألف دينار " .
فالرجل اآلخر المبھم في رواية الحاكم  ،يحتمل أن يكون أبان بن أبي عياش  ،كما في رواية الطبري ھذه  ،ويحتمل أن يكون يزيد الرقاشي  ،كما في
رواية ابن أبي حاتم  ،ويزيد بن أبان الرقاشي  :ضعيف أيضًا  ،كما مضى في شرح .6654 :
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وقد ذكر السيوطي رواية الحاكم  ،في ھذا الموضع من تفسير آية آل عمران  10 : 2وذكر رواية الطبري التي ھنا  ،في موضعھا من تفسير اآلية :
 20من سورة النساء  ،الدر المنثور .133 : 2
ولفظ الحديث ھنا اضطربت فيه النسخ  ،ففي المطبوعة  " :ألفا مئين  ،يعني ألفين " وذكر مصححھا بالھامش أن ھذا في بعض النسخ  ،وأن في
بعضھا " :أل ًفا ومئين "  .ورواية السيوطي  -نقال عن الطبري  " :ألفا ومئتين  ،يعني ألفين " .
والراجح عندي أن ھذا كله تحريف  ،وأن الصحيح اللفظ الذي في رواية الحاكم.

س َّو َم ِة {
القول في تأويل قوله َ } :وا ْل َخ ْي ِل ا ْل ُم َ
المسومة " .
قال أبو جعفر  :اختلف أھل التأويل في معنى "
َّ
فقال بعضھم  :ھى الراعية.
ذكر من قال ذلك :
 - 6729حدثنا ابن وكيع قال  ،حدثنا أبي  ،عن سفيان  ،عن حبيب بن أبي ثابت  ،عن سعيد بن جبير  " :الخيل المسوّ مة " ،
قال  :الراعية  ،التي ترعى.
 - 6730حدثنا ابن بشار قال  ،حدثنا عبد الرحمن قال  ،حدثنا سفيان  ،عن حبيب  ،عن سعيد بن جبير  ،مثله.
 - 6731حدثني المثنى قال  ،حدثنا أبو نعيم قال  ،حدثنا سفيان  ،عن حبيب  ،عن سعيد بن جبير مثله.
 - 6732حدثنا الحسن بن يحيى قال  ،أخبرنا عبد الرزاق قال  ،أخبرنا سفيان  ،عن حبيب بن أبي ثابت  ،عن سعيد بن جبير:
ھي الراعية  ،يعني  :السائمة.
 - 6733حدثنا ابن وكيع قال  ،حدثنا أبي  ،عن طلحة القناد قال  ،سمعت عبد ﷲ بن عبد الرحمن بن أبزى يقول  :الراعية.
 - 6734حدثني محمد بن سعد قال  ،حدثني أبي قال  ،حدثني عمي قال  ،حدثني أبي  ،عن أبيه  ،عن ابن عباس  " :والخيل
المسومة "  .قال  :الراعية.
 - 6735حدثنا بشر قال  ،حدثنا يزيد قال  ،حدثنا سعيد  ،عن قتادة  ،عن الحسن  " : ،والخيل المسومة " المسرَّ حة في
الرّ عي.
 - 6736حدثت عن عمار بن الحسن قال  ،حدثنا ابن أبي جعفر  ،عن أبيه  ،عن الربيع قوله  " :والخيل المسوّ مة  ،قال :
الخيل الراعية.
 - 6737حدثت عن عمار قال ثنا ابن أبي جعفر  ،عن أبيه  ،عن ليث  ،عن مجاھد  :أنه كان يقول  :الخيل الراعية.
***
وقال آخرون  " :المسوّ مة "  :الحسان.
ذكر من قال ذلك :
 - 6738حدثنا محمد بن بشار قال  ،حدثنا عبد الرحمن قال  ،حدثنا سفيان  ،عن حبيب قال  :قال مجاھد  " :المسوّ مة " ،
المطھَّمة.
 - 6739حدثنا الحسن بن يحيى قال  ،أخبرنا عبد الرزاق قال  ،أخبرنا الثوري  ،عن حبيب بن أبي ثابت  ،عن مجاھد في
قوله  " :والخيل المسومة "  ،قال  :المطھَّمة الحسان.
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 - 6740حدثني محمد بن عمرو قال  ،حدثنا أبو عاصم قال  ،حدثنا عيسى  ،عن ابن أبي نجيح  ،عن مجاھد في قوله " :
والخيل المسوّ مة "  ،قال  :المطھمة حسْ ًنا.
 - 6741حدثني المثنى قال  ،حدثنا أبو حذيفة قال  ،حدثنا شبل  ،عن ابن أبي نجيح  ،عن مجاھد مثله.
 - 6742حدثني المثنى قال  ،حدثنا أبو نعيم قال  ،حدثنا سفيان  ،عن حبيب  ،عن مجاھد  :المطھمة.
 - 6743حدثنا ابن حميد قال  :حدثنا أبو عبد الرحمن المقرئ قال  ،حدثنا سعيد بن أبي أيوب  ،عن بشير بن أبي عمرو
الخوالني قال  :سألت عكرمة عن " الخيل المسوّ مة "  ،قال َ :تسويمھا  ،حُسنھا(1) .
 - 6744حدثني يونس قال  ،أخبرنا ابن وھب قال  ،أخبرني سعيد بن أبي أيوب  ،عن بشير بن أبي عمرو الخوالني قال :
سمعت عكرمة يقول  " :الخيل المسوّ مة "  ،قال  :تسويمھا  :الحُسن(2) .
 - 6745حدثني موسى بن ھارون قال  ،حدثنا عمرو قال  ،حدثنا أسباط  ،عن السدي  " :الخيل المسوّ مة واألنعام " ،
الرائعة.
***
وقد حدثني بھذا الحديث عن عمرو بن حماد غيرُ موسى  ،قال  :الراعية.
***
وقال آخرون  " :الخيل المسوّ مة "  ،المع َلمة.
__________
) (1األثر  " - 6743 :أبو عبد الرحمن المقرئ " ھو  " :عبد ﷲ بن يزيد العدوي مولى آل عمر " مترجم في التھذيب .و " بشير بن أبي عمرو
الخوالني " مصري  ،روى عن عكرمة والوليد بن قيس التجيبي  ،روى عنه سعيد بن أبي أيوب والليث وابن لھيعة .ثقة مترجم في التھذيب  ،وابن أبي
حاتم  .377 / 1 / 1وفي المطبوعة والمخطوطة  " :بشر بن أبي عمرو الخوالني " وھو خطأ.
) (2األثر  - 6744 :في المخطوطة والمطبوعة  " :بشر بن أبي عمرو الخوالني " وھو خطأ .انظر التعليق السالف.

ذكر من قال ذلك :
 - 6746حدثني علي بن داود قال  ،حدثنا أبو صالح قال  ،حدثني معاوية  ،عن علي  ،عن ابن عباس  " :والخيل المسوّ مة"،
يعني  :المع َلمة.
 - 6747حدثنا بشر قال  ،حدثنا يزيد قال  ،حدثنا سعيد  ،عن قتادة  " :والخيل المسوّ مة "  ،وسيماھا  ،شِ َي ُتھا(1) .
 - 6748حدثنا الحسن بن يحيى قال  ،أخبرنا عبد الرزاق قال  ،أخبرنا معمر  ،عن قتادة في قوله  " :والخيل المسوّ مة " ،
قال  :شِ َية الخيل في وُ جوھھا.
***
وقال غيرھم  " :المسوّ مة "  ،المعدّة للجھاد.
ذكر من قال ذلك :
 - 6749حدثني يونس قال  ،أخبرنا ابن وھب قال  ،قال ابن زيد  " :والخيل المسومة "  ،قال  :المعدّة للجھاد.
***
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قال أبو جعفر  :وأولى ھذه األقوال بالصواب في تأويل قوله  " :والخيل المسوّ مة "  ،المع َلمة بال ِّشيات  ،الحسان  ،الرائعة
حس ًنا من رآھا .ألن " التسويم " في كالم العرب  :ھو اإلعالم .فالخيل الحسان مُع َل ٌ
مة بإعالم ﷲ إياھا بالحسن من ألوانھا
وشِ ياتھا وھيئاتھا  ،وھي " المطھَّمة "  ،أيضًا .ومن ذلك قول نابغة بني ذبيان في صفة الخيل :
ُسوما ٍ
تَ ...ع َل ْي َھا َمعْ َش ٌر أَ ْش َباهُ ِجنِّ )(2
ِب ُ
اح م َّ
ضم ٍْر َكالقِدَ ِ
__________
) " (1الشية "  :كل ما خالف اللون من جميع جسد الفرس أو غيره  ،وجمعھا " شيات "  ،وأصلھا من " الوشي "  .وشي الثوب وشيًا وشية  :حسنه
ونمنمه ونقشه.
) (2ديوانه  ، 86 :من قصيدته حين قتلت بنو عبس نضلة األسدي  ،وقتلت بنو أسد منھم رجلين  ،فأراد عيينة بن حصن عون بني عبس  ،وأن يخرج
بني أسد من حلف بني ذبيان  ،فقال  :إِ َذا حَ َاو ْلتَ فِي أَسَ ٍد ُفجُورً ا  ...فإِ ِّني َلسْ ُ
ت ِم ْنكَ َو َلسْ تَ ِم ِّني
َّان َ
بزحْ ٍ
ب أَرْ عَ نَ مُرْ جَ حِنِّ
ب السَّرْ ِ
ف  ...رَ حِي ِ
ثم أثنى عليھم  ،وذكر أيامھم  ،فمما ذكر َ :و َق ْد َزحَ فُوا لِغَ س ٍ
ِب ُك ِّل م َُحرَّ ٍ
َّال ِر َفنِّ
ب كاللَّ ْي ِ
ث َيسْ مُو َ ...ع َلى ْأو َ
ال َذي ٍ
ص ِ
اح . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . .
وضُمْ ٍر َكالقِ َد ِ
وكان في المطبوعة والمخطوطة  " :بسمر "  ،وليس من صفة الجياد أن يقال " سمر "  ،بل السمر الرماح  ،أما الضمر )بضم فسكون( فجمع ضامر ،
وقياس جمعه ضوامر  ،إال أن )فاعل( الصفة منه ما يجمع على )فعل( بضم الفاء والعين  ،مثل " بازل وبزل  ،وشارف وشرف "  ،شبھوه بفعول
لمناسبته له في عدد الحروف .ثم يخفف )فعل( عند بني تميم فتسكن عينه .والقداح جمع قدح )بكسر فسكون(  :وھو السھم إذا قوم وأنى له أن يراش.
تشبه به الخيل الضوامر.

يعني ب " المسوّ مات "  ،المعلمات  ،وقول لبيد :
ْن أَ َت ْي َن ُھ ْمُ ...ز َجال ُيلُو ُح خِال َل َھا ال َّتسْ ِوي ُم )(1
اع القُرْ َن َتي ِ
َو َغدَ ا َة َق ِ
فمعنى تأويل من تأول ذلك  " :المطھم َة  ،والمعلمة  ،والرائعة "  ،واح ٌد.
***
ُ
أسمْت الماشية فأنا أُسيمھا إسامة "  ،إذا رعيتھا الكأل
وأما قول من تأوّ له بمعنى  :الراعية  ،فإنه ذھب إلى قول القائل " :
والعشب ،
__________
) (1ديوان قصيدة  ، 16 :البيت  ، 41 :والبيت من أبيات في القصيدة يذكر فيھا عزه وعز قومه  ،أولھا  :إ ِّني ا ْم ُر ٌء َم َن َع ْ
ض ْيمِى ،
ت أَرُو َم ُة َعام ٍِر َ ...
وقد جَ َن َف ْ
ت عَ َليَّ ُخصُو ُم
جَ َھدُوا ال َعدَاو َة ُكلَّھا  ،فأَصَ دَّھا  ...عِّني َم َناكِبُ عِ ُّزھا َمعْ لُو ُم
ِم ْنھا  :ح َُويٌّ ُّ ،
ان َك ِري ُم
والذھابُ  ،و َق ْب َل ُه َ ...ي ْو ٌم ِببُرْ َق ِة َرحْ َر َح َ
اع القُرْ نتين. . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . .
و َغدَ ا َة َق ِ
و " حوى "  ،و " الذھاب " و " برقة رحرحان " و " قاع القرنتين " كلھا مواضع كانت لقومه فيھا وقائع  ،ظفروا فيھا .وقوله  " :أتينھم " الضمير
ً
رھوا "  ،أي
للخيل عليھا أصحابھا .والضمير اآلخر ألعدائه .والزجل جمع زجلة )بضم فسكون(  :الجماعة من الناس والخيل .ورواية ديوانه " :
متتابعة .وخاللھا  :وسطھا.

ترع ْون  ،ومنه قول األخطل :
ُون ( ]سورة النحل  ، [10 :بمعنى َ :
كما قال ﷲ عز وجل َ ) :و ِم ْن ُه َش َج ٌر فِي ِه ُتسِ يم َ
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ْن َب ْز َع َة أَ ْو َ
ال! )(1
كآخ َر م ِْثلِ ِه  ... ،أَ ْو َلى َل َك اب َْن مُسِ ي َم ِة األجْ َم ِ
م ِْث َل اب ِ
يعني بذلك  :راعية األجمال .فإذا أريد أنّ الماشية ھي التي رعت  ،قيل  " :سامت الماشية تسوم سومًا "  ،ولذلك قيل  " :إبل
سو ُ
مت الماشي َة "  ،بمعنى أرعيتھا  ،وإنما يقال إذا أريد
سائمة "  ،بمعنى  :راعية  ،غير أنه غير مستفيض في كالمھم َّ " :
ذلك  " :أسمتھا " .
***
__________
) (1ديوانه  ، 159 :واألغاني  ، 319 : 8وطبقات فحول الشعراء  ، 418 :وسيأتي في التفسير ) 60 : 14بوالق(  ،وھو من قصيدته التي رفع فيھا
ذكر عكرمة بن ربعي الفياض  ،كاتب بشر بن مروان .وذلك أن األخطل أتى حوشب بن رويم الشيباني فقال  :إني تحملت حمالتين ألحقن بھما دماء
قومي! فنھره .فأتى شداد بن البزيعة ) ،ھو شداد بن المنذر الذھلي  ،أخو الحضين بن المنذر صاحب راية علي يوم صفين(  ،فسأله  ،فاعتذر إليه شداد.
فأتى عكرمة الفياض فأخبره بما قال له الرجالن  ،فقال  :أما إني ال أنھرك وال أعتذر إليك  ،ولكني أعطيك إحداھما عي ًنا  ،واألخرى عرضًا .فأشاد به
ال
األخطل وھجا الرجلين فقال َ :و َل َق ْد َم َن ْنتَ َع َلى َر ِبي َع َة كلَّھا  ...و َك َفيْتَ ُك َّل مُوا ٍ
ِكل َخ ّذ ِ
ْن َع ِن ال َعطِ َّي ِة مُمْسِ كٍ َ ...لي َْس ْ
الل
ت َت ِبضُّ َ
ص َفا ُت ُه ِبب ِ
َك ْز ِم اليَدَ ي ِ
كابن ال َب ِز َيع ِة  ،أو َ
ال!
كآخ َر م ِْثلِه  ... ،أَ ْو َلى لك اب َْن مُسِ َيم ِة األَجْ َم ِ
ِ
َ
ْ
َ
َّ
ْ
ال
إِنَّ اللئِي َم إذا سَ ألتَ َب َھرْ َت ُه  ...وترَ ى ال َك ِري َم يَرَ ا ُح كالمُخ َت ِ
وفي المخطوطة  " :أولى ابن مسيمة ، " ...خطأ " .وابن البزيعة "  ،ھو " ابن بزعة " في رواية الطبري ھنا .والبزيعة )على وزن كريمة( أم شداد بن
ً
مضبوطا بالقلم .ولكني ھنا أستدرك ھذا  ،وأرجح أني كما
المنذر .وقد ضبطتھا في طبقات فحول الشعراء بالتصغير  ،اتباعًا لما في تاريخ الطبري
ضبطته ھنا  " :البزيعة "  :الجارية الظريفة المليحة الذكية القلب .وقد ذكر شداد بن بزيعة عند زياد بن أبي سفيان في الشھود وھو )زياد بن سمية ،
وابن أبيه( فلما قيل  " :ابن بزيعة " قال  :ما لھذا أب ينسب إليه ؟ ألقوا ھذا من الشھود "  .فقيل له  :إنه أخو حضين بن المنذر! قال  :فانسبوه إلى أبيه.
فبلغ ذلك شدا ًدا فقال  :ويل علي ابن الزانية! أو ليست أمه أعرف منه بأبيه ؟ وﷲ ما ينسب إال إلى أمه سمية!! )تاريخ الطبري .(151 : 6

ْ
فإذ كان ذلك كذلك  ،فتوجيه تأويل " المسوّ مة " إلى أنھا " المعلمة " بما وصفنا من المعاني التي تقدم ذكرھا  ،أص ّح.
***
بمعز ٍل.
وأما الذي قاله ابن زيد  :من أنھا المعدّة في سبيل ﷲ  ،فتأويل من معنى " المسوّ مة " ،
ِ
***
القول في تأويل قوله َ } :واأل ْن َع ِام َوا ْل َح ْر ِ
ث{
قال أبو جعفر  :فـ " األنعام " جمع " َن َعم "  ،وھي األزواج الثمانية التي ذكرھا في كتابه  :من الضّأن والمعِز والبقر
واإلبل(1).
***
وأما " الحرث "  ،فھو ّ
الزرع(2) .
***
وتأويل الكالم ُ :زيِّن للناس حب الشھوات من النساء  ،ومن البنين  ،ومن كذا  ،ومن كذا  ،ومن األنعام والحرث.
***
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اع ا ْل َح َيا ِة ال ُّد ْن َيا َو َّ
ﷲُ عِ ْندَ هُ ُح ْسنُ ا ْل َمآ ِ
ب ){ (14
القول في تأويل قوله َ } :ذلِ َك َم َت ُ
قال أبو جعفر  :يعني بقوله َجل ثناؤه  " :ذلك " ،
جميع ما ُذكر في ھذه اآلية من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذھب
َ
والفضّة والخيل المسوّ مة
__________
) (1في سورة األنعام .144 - 142 :
) (2انظر تفسير " الحرث " فيما سلف .397 ، 243 - 240 : 4

واألنعام والحرث .فكنى بقوله  " :ذلك " عن جميعھن .وھذا يدل على أن " ذلك " يشتمل على األشياء الكثيرة المختلفة
المعاني ،ويكنى به عن جميع ذلك.
***
وأما قوله  " :متاع الحياة الدنيا "  ،فإنه خبر من ﷲ عن أن ذلك كله مما َيستمتع به في الدنيا أھلھا أحيا ًء  ،فيتبلَّغون به فيھا ،
ويجعلونه وُ صْ لة في معايشھم  ،وسببًا لقضاء شھواتھم  ،التي ُزيِّن لھم حبھا في عاجل دنياھم  (1) ،دون أن تكون عدّة
لمعادھم  ،وقُرْ بة لھم إلى ربھم  ،إال ما أسلِك في سبيله  ،وأنفق منه فيما أ َمر به(2) .
***
وأما قوله  " :وﷲ عنده حسن المآب "  ،فإنه يعني بذلك جل ثناؤه  :وعند ﷲ حُسن المآب يعني  :حسن المرْ جع  ،كما - :
 - 6750حدثني موسى قال  ،حدثنا عمرو قال  ،حدثنا أسباط  ،عن السدّي  " :وﷲ عنده حسن المآب "  ،يقول  :حسن
المنقلب  ،وھي الجنة.
***
ً
وأيبة َومآبًا " ،
وھو مصدر على مثال " َم ْف َعل " من قول القائل  " :آب الرجل إلينا "  ،إذا رجع  " ،فھو يؤوب إيابًا وأوبة
) (3غير أن موضع الفاء منھا مھموز  ،والعين مبدلة من " الواو " إلى " األلف " بحركتھا إلى الفتح .فلما كان حظھا الحركة
إلى الفتح  (4) ،وكانت حركتھا منقولة إلى الحرف الذي قبلھا  -وھو فاء الفعل  -انقلبت فصارت " ألفا "  ،كما قيل  " :قال "
فصارت عين الفعل " أل ًفا "  ،ألن حظھا الفتح " .والمآب " مثل " المقال " و " المعاد " و " المجال " (5) ،
__________
) (1في المخطوطة  " :زين لھم حملھا ، " ...وھو من أوھام صاحبنا الناسخ.
) (2انظر تفسير " المتاع " فيما سلف  / 540 ، 539 : 1ثم  / 55 : 3ثم .260 : 5
) " (3أيبة " بفتح الھمزة وكسرھا وسكون الياء  ،وھي على المعاقبة من الواو.
) (4في المخطوطة  " :قلنا كان حظھا " ...وھي من لطائف صاحبنا غفر ﷲ له.
) (5في المخطوطة والمطبوعة  " :المحال " بالحاء  ،والصواب ما أثبت.

ِين فِي َھا َوأَ ْز َوا ٌج م َ
ِين ا َّت َق ْوا عِ ْندَ َرب ِِّھ ْم َج َّن ٌ
ﷲ
ُطھ ََّرةٌ َو ِرضْ َوانٌ م َِن َّ ِ
قُ ْل أَؤُ َن ِّب ُئ ُك ْم ِب َخي ٍْر مِنْ َذلِ ُك ْم لِلَّذ َ
ات َتجْ ِري مِنْ َتحْ ِت َھا ْاألَ ْن َھا ُر َخالِد َ
َو َّ
ﷲُ بَصِ ي ٌر ِب ْال ِع َبا ِد )(15
مفعل " منقولة حركة عينه إلى فائه  ،فمصيَّرةٌ واوه أو ياؤه " أل ًفا " لفتحة ما قبلھا.
كل ذلك " َ
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***
قال أبو جعفر  :فإن قال قائل  :وكيف قيل  " :وﷲ عنده حسن المآب "  ،وقد علمتَ ما عنده يومئذ من أليم العذاب وشديد
العقاب ؟
قيل  :إن ذلك معنىّ به خاصٌ من الناس  ،ومعنى ذلك  (1) :وﷲ عنده حسن المآب للذين اتقوا ربھم .وقد أنبأنا عن ذلك في
ھذه اآلية التي تليھا.
***
فإن قال  :وما " حسن المآب " ؟ قيل  :ھو ما وصفه به جل ثناؤه  ،وھو المرجع إلى جنات تجري من تحتھا األنھار مُخلَّ ًدا
فيھا  ،وإلى أزواج مطھرة ورضوان من ﷲ.
***
القول في تأويل قوله  } :قُلْ أَؤُ َن ِّب ُئ ُك ْم ِب َخ ْي ٍر مِنْ َذلِ ُك ْم لِ َّلذِينَ ا َّت َق ْوا عِ ْندَ َر ِّب ِھ ْم َج َّناتٌ َت ْج ِري مِنْ َت ْح ِت َھا األ ْن َھا ُر َخالِدِينَ فِي َھا
ﷲ َو َّ
ﷲُ َبصِ ي ٌر ِبا ْل ِع َبا ِد ){ (15
ض َوانٌ مِنَ َّ ِ
ج ُم َط َّھ َرةٌ َو ِر ْ
َوأَ ْز َوا ٌ
قال أبو جعفر  :يعني جل ثناؤه  :قل  ،يا محمد  ،للناس الذين ُزيِّن لھم حب الشھوات من النساء والبنين  ،وسائر ما ذكر ربنا
جل ثناؤه  " :أؤنبئكم "  ،أأخبركم وأعلمكم ) " (2بخير من ذلكم "  ،يعني  :بخير وأفضل لكم " من ذلكم " ،
__________
) (1في المخطوطة كتب " وبين " والواو متصلة بما بعدھا  ،حتى ما تكاد تقرأ  ،والذي في المطبوعة ال بأس به في قراءة ھذه الكلمة.
) (2انظر تفسير " أنبأ " فيما سلف .489 ، 488 : 1

يعني  :مما ُزيِّن لكم في الدنيا حبُّ شھوته من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذھب والفضة  ،وأنواع األموال التي ھي
متاع الدنيا.
***
ثم اختلف أھل العربية في الموضع الذي تناھى إليه االستفھام من ھذا الكالم.
فقال بعضھم  :تناھى ذلك عند قوله  " :من ذلكم "  ،ثم ابتدأ الخبر عما للذين اتقوا عند ربھم  ،فقيل  " :للذين اتقوا عند ربھم
ٌ
جنات تجري من تحتھا األنھار خالدين فيھا "  ،فلذلك رفع " الجنات " .
***
ومن قال ھذا القول لم يجز في قوله  " :جنات تجري من تحتھا األنھار " إال الرفع  ،وذلك أنه خبر مبتدأ غيرُ مردود على
قوله  " :بخير "  ،فيكون الخفض فيه جائزا .وھو وإن كان خبرً ا مبتدأ عندھم  ،ففيه إبانة عن معنى " الخير " الذي أمر ﷲ
عز وجل نبيه صلى ﷲ عليه وسلم أن يقول  :للناس  :أؤنبئكم به ؟ " والجنات " على ھذا القول مرفوعة بالالم التي في قوله :
" للذين اتقوا عند ربھم " .
***
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وقال آخرون منھم بنحو من ھذا القول  ،إال أنھم قالوا  :إن جعلت الالم التي في قوله  " :للذين " من صلة " اإلنباء "  ،جاز
خبر مبتدأ ،
في " الجنات " الخفض والرفع  :الخفضُ على الرد على " الخير "  ،والرفع على أن يكون قوله  " :للذين اتقوا " َ
على ما قد بيَّناه قب ُل.
***
ٌ
جنات تجري من تحتھا األنھار "  .وقالوا  :تأويل
وقال آخرون  :بل منتھى االستفھام قوله  " :عند ربھم "  ،ثم ابتدأ " :
الكالم " :قل أؤنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربھم "  ،ثم كأنه قيل  " :ماذا لھم "  .أو  " :ما ذاك " ؟ ) (1فقال  :ھو "
ج ٌ
نات تجري من تحتھا األنھار "  ،اآلية.
***
__________
) (1في المطبوعة والمخطوطة بعد ھذا  ،وقيل قوله  " :فقال  :ھو جنات " ...ما نصه  " :أو على أنه يقال  :ماذا لھم ؟ أو ما ذاك ؟ " ومن البين أن
ھذا تكرار ال معنى له  ،وأنه من سھو الناسخ الكثير السھو .فمن أجل ذلك طرحته من المتن.

قال أبو جعفر  :وأولى ھذه األقوال عندي بالصواب  ،قو ُل من جعل االستفھام متناھيًا عند قوله  " :بخير من ذلكم "  ،والخبر
بعده مبتدأ عمن له الجنات بقوله  " :للذين اتقوا عند ربھم جنات "  ،فيكون مخرج ذلك مخرج الخبر  ،وھو إبانة عن معنى "
الخير " الذي قال  :أؤنبئكم به ؟ ) (1فال يكون بالكالم حينئذ حاجة إلى ضمير .قال أبو جعفر محمد بن جرير الطبري  :وأما
قوله  " :خالدين فيھا "  ،فمنصوب على القطع )(2
***
ومعنى قوله  " :للذين اتقوا "  ،للذين خافوا ﷲ فأطاعوه بأداء فرائضه واجتناب معاصيه " (3) .عند ربھم "  ،يعني بذلك :
لھم جنات تجري من تحتھا األنھار عند ربھم.
***
" والجنات "  ،البساتين  ،وقد بينا ذلك بالشواھد فيما مضى وأنّ قوله  " :تجري من تحتھا األنھار "  ،يعني به  :من تحت
األشجار  ،وأن " الخلود " فيھا دوام البقاء فيھا  ،وأن " األزواج المطھرة "  ،ھن نساء الجنة اللواتي ُ
طھِّرن من كل
__________
) (1في المخطوطة والمطبوعة  " :أنبئكم به "  ،والصواب ما أثبت  ،وانظر تفصيل ذلك في معاني القرآن للفراء .198 - 195 : 1
) (2عند ھذا انتھى آخر جزء من التقسيم القديم الذي نقلت عنه نسختنا  ،وفيھا ما نصه :
" يتلوه  :وأما قوله } :خالدين فيھا{ فمنصوب على القطع.
وسلّم كثيرً ا "
وصلى ﷲ على سيدنا محمد النب ّي وعلى آله الطاھرين َ
ويتلوه ما نصه :
" بسم ﷲ الرحمن الرحيم " .
" القطع "  ،يعني  :الحال  ،كما بينت في  ، 392 : 2والمراجع ھناك  ،وانظر فھرس المصطلحات في األجزاء السالفة .ثم انظر ما سيأتي  :ص
 ،270تعليق . 3 :
) (3انظر تفسير " اتقى " في فھارس اللغة مادة " وقى " .
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ْ
والبول والنفاس وما أشبه َذلك من األذى بما أغنى عن إعادته في ھذا
ًأذى يكون بنساء أھل الدنيا  ،من الحيض والمنىّ
الموضع(1) .
***
ورضْ َوانٌ من ﷲ "  ،يعني  :ورضى ﷲ  ،وھو مصدر من قول القائل َ " :رضي ﷲ عن فالن فھو َيرْ ضى عنه
وقوله ِ " :
ورضْ وا ًنا و ُرضْ وا ًنا و َمرْ ضا ًة "  .فأما " الرُّ ضوان " بضم الراء  ،فھو لغة قيس  ،وبه كان عاصم يقرأ.
رضًى " منقوص " ِ
***
قال أبو جعفر  :وإنما ذكر ﷲ جل ثناؤه فيما ذكر للذين اتقوا عنده من الخير رضْ وا َنه  ،ألن رضوانه أعلى منازل كرامة أھل
الجنة  ،كما - :
 - 6751حدثنا ابن بشار قال  ،حدثني أبو أحمد الزبيري قال  ،حدثنا سفيان  ،عن محمد بن المنكدر  ،عن جابر بن عبد ﷲ
قال  :إذا دخل أھ ُل الجنة الجنة  ،قال ﷲ تبارك وتعالى  :أعطيكم أفض َل من ھذا! فيقولون  :أيْ ربنا  ،أيّ شيء أفضل من
ھذا؟ قال ِ :رضْ واني(2) .
***
وقوله  " :وﷲ بصير بالعباد "  ،يعني بذلك  :وﷲُ ذو بصر بالذي يتقيه من عباده فيخافه  (3) ،فيطيعه  ،ويؤثر ما عنده مما
ذكر أنه أعدّه للذين اتقوه على حُبّ ما ُزي َِّن له في عاجل الدنيا من شھوات النساء والبنين وسائر ما عدّد منھا تعالى ذكره
وبالذي ال يتقيه فيخافه ،
__________
) (1انظر تفسير " الجنة " فيما سلف  / 384 : 1ثم  542 ، 535 : 5وتفسير " الخلود " فيما سلف : 5 / 317 : 4 / 286 : 2 / 398 ، 397 : 1
 429وتفسير " األزواج المطھرة " فيما سلف .397 - 395 : 1
) (2األثر  - 6751 :ھذا خبر غير مرفوع  ،ولكن شاھده من المرفوع ما رواه البخاري عن أبي سعيد الخدري قال  " :قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه
وسلم  :إن ﷲ يقول ألھل الجنة  :يا أھل الجنة! يقولون  :لبيك ربنا وسعديك! فيقول  :ھل رضيتم ؟ فيقولون  :وما لنا ال نرضى  ،وقد أعطيتنا ما لم تعط
أح ًدا من خلقك! فيقول  :أنا أعطيكم أفضل من ذلك! قالوا  :يا رب  ،وأي شيء أفضل من ذلك ؟ فيقول  :أحل عليكم رضواني  ،فال أسخط عليكم أب ًدا ".
وقد أشار الحافظ ابن حجر إلى حديث جابر في الفتح  ، 364 : 11وقال  :عند البزار وصححه ابن حبان "  .ولم أجد لفظه.
) (3انظر تفسير " بصير " فيما سلف  / 506 ، 376 ، 140 : 2ثم .167 ، 76 : 5

ولكنه يعصيه ويطيع الشيطان ويؤثر ما زيِّن له في الدنيا من حب شھوة النساء والبنين واألموال  ،على ما عنده من النعيم
المحسن بإحسانه  ،والمسي َء بإساءته.
المقيم عال ٌم تعالى ذكره بك ّل فريق منھم  ،حتى يجازي كلَّھم عند معادھم إليه جزا َءھم ،
َ
***
ون َر َّب َنا إِ َّن َنا آَ َم َّنا َف ْ
ار )(16
اغفِرْ َل َنا ُذ ُنو َب َنا َو ِق َنا َع َذ َ
ِين َيقُولُ َ
الَّذ َ
اب ال َّن ِ
القول في تأويل قوله  } :ا َّلذِينَ َيقُولُونَ َر َّب َنا إِ َّن َنا آ َم َّنا َف ْ
ار ){ (16
اغف ِْر َل َنا ُذ ُنو َب َنا َوقِ َنا َع َذ َ
اب ال َّن ِ
قال أبو جعفر  :ومعنى ذلك .قل ھل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا ] ،الذين[ يقولون  " :ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا
عذاب النار " .
***
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وقد يحتمل " الذين يقولون "  ،وجھين من اإلعراب  :الخفض على الر ّد على " الذين " األولى  ،والرفع على االبتداء  ،إذ كان
في مبتدأ آية أخرى غير التي فيھا " الذين " األولى  ،فيكون رفعھا نظير قول ﷲ عز وجل  ) :إِنَّ َّ
ِين
ﷲَ ا ْش َت َرى م َِن ْالم ُْؤ ِمن َ
ون ( ]سورة التوبة .[112 :
ُون ْال َع ِاب ُد َ
أَ ْنفُ َس ُھ ْم َوأَ ْم َوالَ ُھ ْم ( ]سورة التوبة  ، [111 :ثم قال في مبتدأ اآلية التي بعدھا  ) :ال َّتا ِئب َ
ً
جائزا(1) .
ولو كان جاء ذلك مخفوضً ا كان
***
ومعنى قوله  " :الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا "  :الذين يقولون  :إننا صدّقنا بك وبنبيك وما جاء به من عندك "
فاغفر لنا ذنوبنا "  ،يقول  :فاستر علينا ذنوبنا  ،بعفوك عنھا  ،وتركك عقوبتنا عليھا " وقنا عذاب النار " ،
__________
) (1انظر معاني القرآن للفراء .198 : 1

ين ِب ْاألَسْ َحا ِر )(17
ِين َو ْالمُسْ َت ْغف ِِر َ
ِين َو ْال ُم ْن ِفق َ
ِين َو ْال َقا ِنت َ
ين َوالصَّا ِدق َ
َّاب ِر َ
الص ِ
ادفع عنا عذابك إيانا بالنار أن تعذبنا بھا .وإنما معنى ذلك  :ال تعذبنا يا ربنا بالنار.
وإنما خصّوا المسأل َة بأن يقيھم عذاب النار  ،ألن من ُزحزح يومئذ عن النار فقد فاز بالنجاة من عذاب ﷲ وحسن مآبه.
***
وأصل قوله  " :قنا " من قول القائل  " :وقى ﷲ فال ًنا كذا "  ،يراد  :دفع عنه  " ،فھو يقيه "  .فإذا سأل بذلك سائ ٌل قال " :
ِقنِى كذا " (1) .
***
الصا ِدقِينَ َوا ْل َقا ِنتِينَ َوا ْل ُم ْن ِفقِينَ {
اب ِرينَ َو َّ
القول في تأويل قوله َّ } :
الص ِ
قال أبو جعفر  :يعني بقوله  " :الصابرين "  ،الذين صبروا في البأساء والضراء وحين البأس.
اإلقرار به وبرسوله وما جاء به من عنده  ،بالعمل بما أمره به
ويعني بـ " الصادقين "  ،الذين صدقوا ﷲ في قولھم بتحقيقھم
َ
واالنتھاء عما نھاه عنه.
ويعني بـ " القانتين "  ،المطيعين له.
***
وقد أتينا على اإلبانة عن كل ھذه الحروف ومعانيھا بالشواھد على صحة ما قلنا فيھا  ،وباألخبار عمن قال فيھا قوال فيما
مضى  ،بما أغنى عن إعادته في ھذا الموضع(2) .
***
وقد كان قتادة يقول في ذلك بما - :
 - 6752حدثنا به بشر قال  ،حدثنا يزيد قال  ،حدثنا سعيد  ،عن قتادة قوله :
__________
) (1انظر تفسير " قنا " و " وقى " فيما سلف .206 : 4
) (2انظر تفسير " الصابرين " فيما سلف  / 11 : 2ثم  349 ، 214 : 3وتفسير " الصادقين " فيما سلف  356 : 3وتفسير " القانتين " فيما سلف 2
 / 539 ، 538 :ثم .237 - 228 : 5
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وصدقوا في
" الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين "  " ،الصادقين "  :قوم صدَ قت أفواھھم واستقامت قُلوبھم وألسنتھم َ ،
وصبروا عن محارمه " والقانتون "  ،ھم المطيعون .
السرّ والعالنية " والصابرين "  ،قوم صبروا على طاعة ﷲ َ ،
***
وأما " المنفقون "  ،فھم المؤتون زكوات أموالھم  ،وواضعوھا على ما أمرھم ﷲ بإتيانھا  ،والمنفقون أموالھم في الوجوه التي
أذن ﷲ لھم جل ثناؤه بإنفاقھا فيھا(1) .
***
وأما " الصابرين " و " الصادقين "  ،وسائر ھذه الحروف  ،فمخفوض ر ًدا على قوله  " :الذين يقولون ربنا إننا آمنا " ،
والخفض في ھذه الحروف يدل على أن قوله  " :الذين يقولون " خفض  ،ر ًّدا على قوله  " :للذين اتقوا عند ربھم " (2) .
***
ار ){ (17
القول في تأويل قوله َ } :وا ْل ُم ْس َت ْغف ِِرينَ ِب ْ
األس َح ِ
قال أبو جعفر  :اختلف أھل التأويل في القوم الذين ھذه الصفة صفتھم.
فقال بعضھم  :ھم المصلون باألسحار.
ذكر من قال ذلك :
 - 6753حدثنا بشر قال  ،حدثنا يزيد قال  ،حدثنا سعيد  ،عن قتادة  " :والمستغفرين باألسحار "  ،ھم أھل الصالة.
 - 6754حدثني المثنى قال  ،حدثنا إسحاق قال  ،حدثنا ابن أبي جعفر  ،عن أبيه  ،عن قتادة  " :والمستغفرين باألسحار " ،
قال  :يصلون باألسحار.
***
__________
) (1انظر تفسير " اإلنفاق " فيما سلف .580 ، 555 : 5 :
) (2انظر معاني القرآن للفراء .199 : 1

وقال آخرون  :ھم المستغفرون.
ذكر من قال ذلك :
 - 6755حدثنا ابن وكيع قال  ،حدثنا أبي  ،عن حريث بن أبي مطر  ،عن إبراھيم بن حاطب  ،عن أبيه قال  :سمعت رجال
في السحر في ناحية المسجد وھو يقول  :ربّ أمرتني فأطعتك  ،وھذا سح ٌر  ،فاغفر لي .فنظرت فإذا ابنُ مسعود(1) .
 - 6756حدثني المثنى قال  ،حدثنا إسحاق قال  ،حدثنا الوليد بن مسلم قال  :سألت عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن قول ﷲ
عز وجل  " :والمستغفرين باألسحار "  ،قال  :حدثني سليمان بن موسى قال  ،حدثنا نافع  :أن ابن عمر كان يحيي الليل صال ًة
أسحرْ نا ؟ فيقول  :ال .فيعاود الصالة  ،فإذا قلت  :نعم! قعد يستغفر ويدعو حتى يُصْ بح.
ثم يقول  :يا نافع َ ،
 - 6757حدثنا ابن وكيع قال  ،حدثنا أبي  ،عن بعض البصريين  ،عن أنس بن مالك قال  :أمرنا أن نستغفر باألسحار سبعين
استغفارة.
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 - 6758حدثني المثنى قال  ،حدثنا إسحاق قال  ،حدثنا زيد بن الحباب قال  ،حدثنا أبو يعقوب الضبي قال  :سمعت جعفر بن
محمد يقول  :من صلَّى من الليل ثم استغفر في آخر الليل سبعين مرة  ،كتب من المستغفرين باألسحار.
***
وقال آخرون  :ھم الذين يشھدون الصّبح في جماعة.
__________
) (1األثر  " - 6755 :حريث بن أبي مطر عمرو الفزاري  ،أبو عمر الحناط " روى عن الشعبي والحكم بن عتيبة  ،وروى عنه شريك  ،وابن نمير
 ،ووكيع  ،قال ابن معين  " :ال شيء "  ،وقال أبو حاتم " ضعيف الحديث "  .وقال البخاري  " :فيه نظر  ،ليس بالقوي عندھم "  .وعلق له البخاري
في األضاحي  ،مترجم في التھذيب .وأما " إبراھيم بن حاطب " فلم أجد له وال ألبيه " حاطب " ترجمة  ،وأخشى أن يكون في اسمه تحريف أو سقط ،
وأن يكون " حاطب " ھذا  ،ھو " حاطب بن أبي بلتعة " صاحب رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم  ،واألثر بنصه ھذا في تفسير ابن كثير ، 113 : 2
ولم يقل فيه شي ًئا.

َش ِھدَ َّ
ﷲُ أَ َّن ُه َال إِ َل َه إِ َّال ھ َُو َو ْال َم َال ِئ َك ُة َوأُولُو ْالع ِْل ِم َقا ِئمًا ِب ْالقِسْ طِ َال إِ َل َه إِ َّال ھ َُو ْال َع ِزي ُز ْال َحكِي ُم )(18
ذكر من قال ذلك :
 - 6759حدثني المثنى قال  ،حدثنا إسماعيل بن مسلمة أخو القعنبي قال  (1) ،حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن قال  ،قلت لزيد
بن أسلم َ :منْ " المستغفرين باألسحار "  ،قال  :ھم الذين يشھدون الصّبح.
***
قال أبو جعفر  :وأولى ھذه األقوال بتأويل قوله  " :والمستغفرين باألسحار "  ،قول من قال  :ھم السائلون ربھم أن يستر
عليھم فضيحتھم بھا.
***
" باألسحار " وھى جمع " َس َحر " .
***
غير أنّ
وأظھر معاني ذلك أن تكون مسألتھم إياه بالدعاء .وقد يحتمل أن يكون معناه  :تعرّ ضھم لمغفرته بالعمل والصالة َ ،
أظھر معانيه ما ذكرنا من الدعاء.
***
ش ِھدَ َّ
القول في تأويل قوله َ } :
ﷲُ أَ َّن ُه ال إِ َل َه إِال ھ َُو َوا ْل َمال ِئ َك ُة َوأُولُو ا ْل ِع ْل ِم َقا ِئ ًما ِبا ْلق ِْسطِ ال إِ َل َه إِال ھ َُو ا ْل َع ِزي ُز ا ْل َحكِي ُم ){ (18
قال أبو جعفر  :يعني بذلك جل ثناؤه  :شھد ﷲ أنه ال إله إال ھو  ،وشھدت المالئكة  ،وأولو العلم.
فـ " المالئكة " معطوف بھم على اسم " ﷲ "  ،و " أنه " مفتوحة بـ " شھد " .
***
قال أبو جعفر  :وكان بعض البصريين يتأول قوله  " :شھد ﷲ "  ،قضى ﷲ  ،ويرفع " المالئكة "  ،بمعنى  :والمالئكة شھود
وأولو العلم(2) .
***
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__________
) (1أخوه ھو  " :عبد ﷲ بن مسلمة بن قعنب الحارثي القعنبي "  ،شيخ البخاري ومسلم وأبي داود.
) (2ھذا قول أبي عبيدة في مجاز القرآن  ، 89 : 1ولم يسمه الطبري  ،بل قال " بعض البصريين "  .وانظر رد الطبري قوله في ص .272 :

وھكذا قرأت قرأة أھل اإلسالم بفتح األلف من " أنه "  ،على ما ذكرت من إعمال " شھد " في " أنه " األولى  ،وكسر األلف
من " إن " الثانية وابتدائھا (1) .سوى أنّ بعض المتأخرين من أھل العربية  (2) ،كان يقرأ ذلك جمي ًعا بفتح ألفيھما  ،بمعنى :
شھد ﷲ أنه ال إله إال ھو  ،وأنّ الدين عند ﷲ اإلسالم  -فعطف بـ " أن الدين " على " أنه " األولى  ،ثم حذف " واو "
العطف ،وھى مرادة في الكالم .واحتج في ذلك بأن ابن عباس قرأ ذلك َ ) :ش ِھدَ َّ
ﷲُ أَ َّن ُه ال إِ َل َه إِال ھ َُو ( اآلية .ثم قال  " :أنّ
الدين "  ،بكسر " إنّ " األولى  ،وفتح " أنّ " الثانية بإعمال " شھد " فيھا  ،وجعل " أن " األولى اعترا ً
ضا في الكالم غير
عامل فيھا " َشھد " وأن ابن مسعود قرأ  " :شھد ﷲ أنه ال إله إال ھو " بفتح " أن " وكسر " إنّ " من  " :إنّ الدّين عند ﷲ
اإلسالم " على معنى إعمال " الشھادة " في " أن " األولى  ،و " أن " الثانية مبتدأة .فزعم أنه أراد بقراءته إياھما بالفتح ،
جميع قرأة أھل اإلسالم المتقدّمين
جمع قراءة ابن عباس وابن مسعود (3) .فخالف بقراءته ما قرأ من ذلك على ما وصفت ،
َ
تأويل على ابن عباس وابن مسعود  ،زعم أنھما قااله وقرآ به .وغيرُ معلوم ما ادّعى عليھما برواية
منھم والمتأخرين  ،بدعوى
ٍ
ً
شاھدا على خطأ قراءته  ،خروجھا من قراءة أھل اإلسالم.
صحيحة وال سقيمة .وكفى
***
قال أبو جعفر  :فالصواب إذ كان األمر على ما وصفنا من قراءة ذلك  -فت ُح األلف من " أنه " األولى  ،وكسر األلف من " إنّ
" الثانية  ،أعني من قوله :
__________
) (1يعني  ،في قوله في صدر اآلية التالية  " :إن الدين عند ﷲ اإلسالم " .
) (2ھو الكسائي  ،انظر معاني القرآن للفراء  200 : 1وتفسير القرطبي .43 ، 42 : 4
) (3انظر معاني القرآن للفراء .200 - 199 : 1

" إنّ الدين عند ﷲ اإلسالم "  ،ابتدا ًء.
***
وقد روي عن السدي في تأويل ذلك قول كالدا ّل على تصحيح ما قرأ به في ذلك من ذكرنا قوله من أھل العربية  ،في فتح " أنّ
" من قوله  " :أنّ الدين "  ،وھو ما - :
 - 6760حدثني موسى قال  ،حدثنا عمرو قال  ،حدثنا أسباط  ،عن السدي  " :شھد ﷲ أنه ال إله إال ھو والمالئكة " إلى " ال
إله إال ھو العزيز الحكيم "  (1) ،قال  :ﷲ يشھد ھو والمالئكة والعلماء من الناس  :أنّ الدين عند ﷲ اإلسالم.
***
فھذا التأويل يدل على أن " الشھادة " إنما ھي عاملة في " أنّ " الثانية التي في قوله  " :أن الدين عند ﷲ اإلسالم "  .فعلى ھذا
التأويل جائز في " أن " األولى وجھان من التأويل (2) :

172

ً
منصوبة على وجه الشرط  ،بمعنى  :شھد ﷲ بأنه واحد فتكون مفتوحة بمعنى الخفض في مذھب
أحدھما  :أن تكون األولى
بعض أھل العربية  ،وبمعنى النصب في مذھب بعضھم " والشھادة " عاملة في " أن " الثانية  ،كأنك قلت  :شھد ﷲ أن الدّين
عند ﷲ اإلسالم  ،إلنه واح ٌد  ،ثم تقدم " ألنه واحد "  ،فتفتحھا على ذلك التأويل.
والوجه الثاني  :أن تكون " إنّ " األولى مكسورة بمعنى االبتداء  ،ألنھا معترضٌ بھا  " ،والشھادة " واقعة على " أنّ " الثانية:
فيكون معنى الكالم :
__________
) (1في المطبوعة  " :فإن ﷲ يشھد "  ،وفي المخطوطة  :فأن ﷲ يشھد "  ،وكأن صواب قراءتھا ما أثبت.
) (2في المطبوعة  " :في أن في األولى وجھان "  ،أما المخطوطة فقد وضع فوق " أن " " في " صغيرة .كأنه أراد  " :جائز في األولى "  ،بحذف "
أن "  ،ألنه لم يضع عالمة تدل على الزيادة .فلذلك أسقطتھا.

ٌ
محق  -أنك مما تعاب به
شھد ﷲ فإنه ال إله إال ھو  -والمالئكة  ،أنّ الدين عند ﷲ اإلسالم  ،كقول القائل  " :أشھد  -فإني
برئ"  ،فـ " إن " األولى مكسورة  ،ألنھا معترضة  " ،والشھادة " واقعة على " أنّ " الثانية(1) .
***
قال أبو جعفر  :وأما قوله  " :قائمًا بالقسط "  ،فإنه بمعنى  :أنه الذي يلي العدل بين خلقه.
***
" والقسط "  ،ھو العدل  ،من قولھم  " :ھو مقسط " و " قد أقسط "  ،إذا َعدَ ل(2) .
***
ونصب " قائمًا " على القطع(3) .
***
وكان بعض نحويي أھل البصرة يزعم أنه حال من " ھو " التي في " ال إله إال ھو " .
***
وكان بعض نحويي الكوفة يزعم أنه حا ٌل من اسم " ﷲ " الذي مع قوله  " :شھد ﷲ "  ،فكان معناه  :شھد ﷲ القائ ُم بالقسط أنه
ال إله إال ھو .وقد ُذكر أنھا في قراءة ابن مسعود كذلك َ ) :وأُولُو ْالع ِْل ِم ْال َقا ِئ ُم ِب ْالقِسْ طِ (  ،ثم حذفت " األلف والالم " من "
القائم"  ،فصار نكرة وھو نعت لمعرفة  ،فنصب.
***
قال أبو جعفر  :وأولى القولين بالصواب في ذلك عندي  ،قو ُل من جعله َقط ًعا (4) ،
__________
) (1انظر بيان ذلك أيضًا في معاني القرآن للفراء .200 : 1
) (2انظر تفسير " القسط " فيما سلف ص .77 :
) " (3القطع " ھو الحال  ،كما سلف منذ قريب  :ص  .261 :تعليق  .3 :وقد بينه الفراء في كالمه في معاني القرآن  200 : 1إذ قال  " :منصوب
على القطع  ،ألنه نكرة نعت به معرفة "  .وبين أن الحال ضرب من النعت .تقول  " :جاءني زيد الراكب " بالرفع  ،فيكون نع ًتا ألنه معرفة نعت
بمعرفة  ،فإذا نعته بالنكرة لم يجز أن تقول  " :جاءني زيد راكب " بالرفع  ،إال أن تجعله بدال من المعرفة  ،وإنما الوجه أن تقطعه عن إعراب النعت ،
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فتنصبه  ،فيكون حاال .فذلك تفسير " القطع " على أنه الحال ولم أجد تفسيره في كتاب مما بين يدي .وھو من اصطالح أھل الكوفة فيما أرجح ،
الستعمال الفراء إياه  ،ولذكر الطبري له في مقالة الكوفيين كثيرً ا  ،كما سلف .وكما سيتبين من قول الطبري بعد ذلك " أنه حال " في الجمل اآلتية.
) " (4القطع " ھو الحال  ،كما سلف منذ قريب  :ص  .261 :تعليق  .3 :وقد بينه الفراء في كالمه في معاني القرآن  200 : 1إذ قال  " :منصوب
على القطع  ،ألنه نكرة نعت به معرفة "  .وبين أن الحال ضرب من النعت .تقول  " :جاءني زيد الراكب " بالرفع  ،فيكون نع ًتا ألنه معرفة نعت
بمعرفة  ،فإذا نعته بالنكرة لم يجز أن تقول  " :جاءني زيد راكب " بالرفع  ،إال أن تجعله بدال من المعرفة  ،وإنما الوجه أن تقطعه عن إعراب النعت ،
فتنصبه  ،فيكون حاال .فذلك تفسير " القطع " على أنه الحال ولم أجد تفسيره في كتاب مما بين يدي .وھو من اصطالح أھل الكوفة فيما أرجح ،
الستعمال الفراء إياه  ،ولذكر الطبري له في مقالة الكوفيين كثيرً ا  ،كما سلف .وكما سيتبين من قول الطبري بعد ذلك " أنه حال " في الجمل اآلتية.

على أنه من نعت ﷲ جل ثناؤه  ،ألن " المالئكة وأولي العلم "  ،معطوفون عليه .فكذلك الصحيح أن يكون قوله  " :قائمًا "
حاال منه.
***
ّ
يستحق العُبودَ ة غير الواحد الذي ال شريك له في
وأما تأويل قوله  " :ال إله إال ھو العزيز الحكيم "  ،فإنه نفى أن يكون شيء
ملكه(1) .
***
ويعني ب " العزيز "  ،الذي ال يمتنع عليه شيء أراده  ،وال ينتصر منه أحد عاقبه أو انتقم منه ) " (2الحكيم " في تدبيره ،
فال يدخله َخلل(3) .
***
النصارى الذين حاجُّ وا رسو َل ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم في
قال أبو جعفر  :وإنما عنى جل ثناؤه بھذه اآلية َن ْف َي ما أضافت
َ
ُ
الخالق
عيسى من البنوّ ة  ،وما نسب إليه سائ ُر أھل الشرك من أنّ له شري ًكا  ،واتخاذھم دونه أربابًا .فأخبرھم ﷲ عن نفسه أنه
ك ّل ما سواه  ،وأنه ربّ ك ِّل ما اتخذه كل كافر وكل مشرك ر ًّبا دونه  ،وأنّ ذلك مما يشھد به ھو ومالئكته وأھ ُل العلم به من
خلقه .فبدأ جل ثناؤه بنفسه  ،تعظيمًا لنفسه  ،وتنزيھًا لھا عما نسب الذين ذكرنا أمرھم من أھل الشرك به  -ما نسبوا إليھا  ،كما
سنّ لعباده أن يبدأوا في أمورھم بذكره قبل ذكر غيره  ،مؤ ِّدبًا خلقه بذلك.
__________
) (1قوله  " :العبودة " ھو مصدر من " عبد " على وزن " شرف " يقال  " :ھو عبد بين العبودة والعبودية والعبدية " وقد استعملھا الطبري بھذا
المعنى فيما سلف  ، 347 : 3وانظر التعليق ھناك .وھو بمعنى الخضوع والتذلل  ،فكأنه استعمله ھنا أيضًا بذلك المعنى  ،كأنه قال  :فإنه نفي أن يكون
شيء يستحق الخضوع له والتذلل  ،غير الواحد الذي ال شريك له في ملكه .وقد صرح ابن القطاع في كتاب األفعال  337 : 2أن مصدر " عبد ﷲ
يعبده "  " :عبادة وعبودة وعبودية "  ،أي  :خدم  ،وذل أشد الذل.
) (2انظر تفسير " العزيز " فيما سلف  / 88 : 3ثم ھذا ص  169 ، 168 :وفھارس اللغة )عزز(.
) (3انظر تفسير " الحكيم " فيما سلف  ، 88 : 3وفھارس اللغة )حكم(.

والمرا ُد من الكالم  ،الخب ُر عن شھادة من ارتضاھم من خلقه فقدّسوه  (1) :من مالئكته وعلماء عباده .فأعلمھم أن مالئكته -
التي ِّ
يعظمھا العابدون غيره من أھل الشرك ويعبدُھا الكثير منھم  -وأھ َل العلم منھم  (2) ،منكرون ما ھم عليه مقيمون من
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كفرھم وقولھم في عيسى  ،وقو َل من اتخذ ر ًّبا غيره من سائر الخلق  (3) ،فقال  :شھدت المالئكة وأولُو العلم أنه ال إله إال
ھو ،وأن كل من اتخذ ر ًّبا دون ﷲ فھو كاذبٌ احتجاجً ا منه لنبيه عليه السالم على الذين حاجُّ وه من وفد نجران في عيسى.
***
واعترض بذكر ﷲ وصفته  ،على ما بي ُ
َّنت  (4) ،كما قال جل ثناؤه َ ) :واعْ َلمُوا أَ َّن َما غَ ِن ْم ُت ْم مِنْ َشيْ ٍء َفأَنَّ ِ َّ ِ ُخم َُس ُه ( ]سورة
األنفال  ، [41 :افتتاحً ا باسمه الكالم  (5) ،فكذلك افتتح باسمه والثناء على نفسه الشھاد َة بما وصفناه  :من َن ْفي األلوھة عن
غيره  ،وتكذيب أھل الشرك به.
***
فأما ما قال الذي وصفنا قوله  :من أنه عنى بقوله  " :شھد "  ،قضى  -فمما ال يعرف في لغة العرب وال العجم  ،ألن "
الشھادة "  ،مع ًنى  " ،والقضاء " غيرھا(6) .
***
__________
) (1في المخطوطة والمطبوعة  " :فقدموه " كأنه أراد معنى  " :البدء بذكره تعالى "  ،ولو كان كذلك لكان أجود أن يقول  " :فقدموا ذكره "  ،ولكنى
أستظھر من سياق كالمه معنى التنزيه  ،فلذلك رأيت أنھا تصحيف قوله  " :فقدسوه " .
) (2سياق الكالم  :فأعلمھم أن مالئكته . . .وأھل العلم منھم  ،منكرون. " . . .
) (3قوله  " :وقول من اتخذ ربًا غيره " . . .بنصب " وقول " عط ًفا على قولھم " ما ھم عليه مقيمون "  ،وھو مفعول به لقوله  " :منكرون " .
) (4في المطبوعة  " :على ما نبينه "  ،وھو خطأ  ،والصواب من المخطوطة  ،ولكنه لم يحسن قراءتھا.
) (5معنى ذلك  :أن ذكر " ﷲ " في آية األنفال ھذه  ،إنما ھي افتتاح كالم  ،قال أبو جعفر في تفسيرھا ) 3 : 10بوالق(  " :قال بعضھم  :قوله  " :فأن
ﷲ خمسه " مفتاح كالم  ،و الدنيا واآلخرة وما فيھما .وإنما معنى الكالم  :فأن للرسول خمسه "  .وھذا القول ھو الذي رجحه الطبري في تفسير اآلية
ھناك.
) (6ھذا رد على مقالة أبي عبيدة في مجاز القرآن  ،كما سلف في ص  267 :تعليق .2 :

اإلسْ َال ُم َو َما ْ
ﷲ َس ِري ُع
اب إِ َّال مِنْ َبعْ ِد َما َجا َء ُھ ُم ْال ِع ْل ُم َب ْغيًا َب ْي َن ُھ ْم َو َمنْ َي ْكفُرْ ِبآ َ َيا ِ
ت َّ ِ
ين عِ ْندَ َّ ِ
ِين أُو ُتوا ْال ِك َت َ
ف الَّذ َ
اخ َت َل َ
إِنَّ ال ِّد َ
ﷲ َفإِنَّ َّ َ
ﷲ ِْ
ب )(19
ْالح َِسا ِ
وبنحو الذي قلنا في ذلك روي عن بعض المتقدمين القول في ذلك.
 - 6761حدثنا ابن حميد قال  ،حدثنا سلمة  ،عن ابن إسحاق  ،عن محمد بن جعفر بن الزبير  " :شھد ﷲ أنه ال إله إال ھو
والمالئكة وأولو العلم "  ،بخالف ما قالوا  -يعني  :بخالف ما قال وف ُد نجران من النصارى " قائمًا بالقسط "  ،أي بالعدل(1).
 - 6762حدثني المثنى قال  ،حدثنا أبو حذيفة قال  ،حدثنا شبل  ،عن ابن أبي نجيح  ،عن مجاھد  " :بالقسط "  ،بالعدل.
***
اإلسال ُم {
القول في تأويل قوله  } :إِنَّ الدِّينَ عِ ْندَ َّ ِ
ﷲ ْ
قال أبو جعفر  :ومعنى " الدين "  ،في ھذا الموضع  :الطاعة ّ
والذلة  ،من قول الشاعر (2) :
الح ْز ِن إِ ْذ حُشِ دَ ْ
ان ال َّناسُ  ،إِال َنحْ نُ دِي َنا )(3
ت َم َع ٌّدَ ...و َك َ
َو َي ْو ُم َ
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__________
) (1األثر  - 6761 :ھو ما رواه ابن ھشام من سيرة ابن إسحاق  ، 227 : 2وھو من بقية اآلثار التي آخرھا فيما سلف رقم .6649 :
) (2لم أعرف قائله بعد.
) (3سيأتي في التفسير ) 115 : 26بوالق( ومعه بيت سنذكره .والشطر الثاني من البيت األول في اللسان )دين(  ،وفي غيره من كتب اللغة .وأنا في
شك من صحة ھذا البيت  ،ولم أعرف " يوم الحزن "  ،ما أراد به .وأظن " حشدت "  " ،حشرت " من " الحشر "  ،والبيت الذي يليه  :عَ صَ ْي َنا عَ ْز َم َة
ص َبحْ َنا الجُرْ فَ أل ًفا مُعْ لِمِي َنا
َّار  ،ح َّتى َ ...
الجَ ب ِ
ھكذا صححته ھنا من معاني القرآن للفراء  ،تفسير سورة )ق( مخطوطة  ،وھو في المطبوعة من التفسير ) " (115 : 26صحبنا الخوف أك ًفا " وھو
كالم ال معنى له .وقد قال الطبري بعد ھذا البيت ھناك " ويروى  :الحوف .وقال  :أراد بالجبار  :المنذر  ،لواليته " وصوابه " الجرف " فإذا كان ذلك
كذلك  ،فأكبر ظني أنه كما أثبته " الجرف " )بضم الجيم وسكون الراء(  :وھو موضع بالحيرة كانت به منازل المنذر.
وفي الطبري ھناك " صحبنا " وھو خطأ .و " صبحنا "  ،من قولھم  " :صبح القوم شرً ا " أي جاءھم به  ،و " صبحتھم الخيل "  ،جاءتھم صبحً ا .و "
أل ًفا " يعني  :ألف فرس عليھا فرسانھا .و " المعلم "  :الفارس يجعل لنفسه عالمة الشجعان  ،أو جعل على فرسه عالمة  ،فھو فرس معلم .يريد :
غزونا معقل المنذر الجبار ومنازله  ،وصبحناه فدمرنا عليه منازله .وفي الطبري " حرمة الجبار "  ،والتصحيح من معاني القرآن للفراء  ،كما أسلفت.

يعني بذلك  :مطيعين على وجه الذل  ،ومنه قول القطامي :
كا َن ْ
ت َن َوارُ َتدِي ُنك ْ
األديانا )(1
يعني ُ :تذلك  ،وقول األعشى ميمون بن قيس :
ال )(2
اب ْإذ َك ِرھُوا ال ِّد َ ...
ان الرِّ َب َ
ھ َُو دَ َ
ين د َِرا ًكا ِب َغ ْز َو ٍة َوصِ َي ِ
يعني بقوله  " :دان " ذلل وبقوله  " :كرھوا الدين "  ،الطاعة.
***
وكذلك " اإلسالم "  ،وھو االنقياد بالتذلل والخشوع  ،والفعل منه  " :أسلم " بمعنى  :دخل في السلم  ،كما يقال  " :أقحط
القوم"  ،إذا دخلوا في القحط ،
__________
) (1ديوانه  ، 15 :من أبيات جياد وصف فيھا صاحبته " أميمة "  ،وسماھا " جنوب " في البيت الذي رواه الطبري  ،وسماھا " نوار "  ،ويروى " :
ك َ ،بعْ دَ ما  ...كا َن ْ
ت جَ ُنوبُ َتدِي ُنكَ ْ
األديا َنا
ظلوم "  ،فكان مما قال  :رَ َم ِ
ت ال َم َقا ِت َل مِنْ فُ َؤا ِد َ
َ
ٌ
َاح َت َل َّونُ األَ ْل َوا َنا
" " أي "  :تفعل بك األفاعيل .ويقال  :تستعبدك  ،أو  :أنھا كانت تعذبك .أو تدينك  :تجزيك " َ .وأرَ ى الغ ََوانِي إ ّنمَا ھِيَ ِج َّنة َ ...ش َب ُه الرِّ ي ِ
ص َفا ُء َم َكا َنا
َف َإذا دَ عَ ْو َنكَ عَ َّمھُنّ َ ،فالَ ُت ِجبْ َ ...ف ُھ َناكَ الَ َي ِج ُد ال َّ
ت َش َب ِاب ِھنّ َھ َوا َنا
وع َلى َذ َوا ِ
ار ًة َ ...
ُك عِ ْن َدھُنّ َح َق َ
َن َسبٌ َي ِزيد َ
َوإ َذا َو َع ْد َن َ ،فھُنَّ أك َث ُر واعِ ٍد ُ ...خ ْل ًفا َ ،وأمْ َل ُح حانِ ٍ
ث أ ْي َما َنا
َوإ َذا َرأَي َْن م َِن ال ّ
ب لدُو َن ًة َ ... ،ف َع َس ْ
كون ِم َتا َنا!
ت ِ
ش َبا ِ
ح َبالُ َك أَنْ َت َ
وھذا شعر بارع مقدم.
) (2مضى بيان ھذا البيت فيما سلف .571 : 3

" وأربعوا "  ،إذا دخلوا في الربيع فكذلك " أسلموا "  ،إذا دخلوا في السلم  ،وھو االنقياد بالخضوع وترك الممانعة(1) .
***
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ْ
فإذ كان ذلك كذلك  ،فتأويل قوله  " :إنّ الدّين عند ﷲ اإلسالم "  :إنَّ الطاع َة التي ھي الطاعة عنده  ،الطاع ُة له  ،وإقرار
األلسن والقلوب له بالعبودية ّ
والذلة  ،وانقيادُھا له بالطاعة فيما أمر ونھى  ،وتذلُّلھا له بذلك  ،من غير استكبار عليه  ،وال
انحراف عنه  ،دون إشراك غيره من خلقه معه في العبودة واأللوھة(2) .
***
وبنحو ما قلنا في ذلك قال جماعة من أھل التأويل.
ذكر من قال ذلك :
 - 6763حدثنا بشر قال  ،حدثنا يزيد قال  ،حدثنا سعيد  ،عن قتادة قوله  " :إنّ الدين عندَ ﷲ اإلسالم "  ،واإلسالم  :شھادة أنّ
ال إله إال ﷲ  ،واإلقرار بما جاء به من عند ﷲ  (3) ،وھو دين ﷲ الذي شرع لنفسه  ،وبعث به رسله  ،ود ّل عليه أولياءه  ،ال
غيره وال يجزى إال به.
يقبل َ
 - 6764حدثني المثنى قال  ،حدثنا إسحاق قال  ،حدثنا ابن أبي جعفر  ،عن أبيه  ،عن الربيع قال  ،حدثنا أبو العالية في قوله:
" إن الدين عند ﷲ اإلسالم "  ،قال  " :اإلسالم "  ،اإلخالص

وحده  ،وعبادته ال شريك له ،

__________
) (1انظر تفسير " اإلسالم " و " السلم " فيما سلف  / 511 ، 510 : 2ثم  / 110 ، 94 ، 92 ، 74 ، 73 : 3ثم .255 - 251 : 4
) (2في المطبوعة  " :في العبودية واأللوھية "  ،وأثبت ما في المخطوطة  ،وقد مضى استعماله العبودة فيما سلف ص  ، 271 :تعليق  .1 :و "
األلوھة  ،واإلالھة  ،واأللوھية "  :العبادة  ،وانظر ما سلف  124 : 1وما قبلھا.
) (3قوله  " :بما جاء به "  ،الضمير إلى رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم  ،كأنه قال  " :شھادة أن ال إله إال ﷲ وأن محم ًدا رسول ﷲ "  ،وال تتم شھادة
إال به  ،بأبي ھو وأمي .وھكذا ذكره السيوطي بنصه في الدر المنثور  ، 12 : 2ونسبه إلى عبد بن حميد أيضًا بھذا اللفظ.

وإقا ُم الصّالة  ،وإيتا ُء الزكاة  ،وسائرُ الفرائض لھذا َتب ٌع.
 - 6765حدثني يونس قال  ،أخبرنا ابن وھب قال  ،قال ابن زيد في قوله  ) :أَسْ َل ْم َنا ( ]سورة الحجرات  ، [14 :قال  :دخلنا
في السِّلم  ،وتركنا الحرب(1) .
 - 6766حدثنا ابن حميد قال  ،حدثنا سلمة  ،عن ابن إسحاق  ،عن محمد بن جعفر بن الزبير  " :إنّ الدين عند ﷲ اإلسالم"،
أي  :ما أنت عليه يا محمد من التوحيد للربّ  ،والتصديق للرسل(2) .
***
القول في تأويل قوله َ } :و َما ْ
اء ُھ ُم ا ْل ِع ْل ُم َب ْغ ًيا َب ْي َن ُھ ْم {
اب إِال مِنْ َب ْع ِد َما َج َ
ف ا َّلذِينَ أُو ُتوا ا ْل ِك َت َ
اخ َت َل َ
قال أبو جعفر  :يعني بذلك جل ثناؤه  :وما اختلف الذين أوتوا اإلنجيل  -وھو " الكتاب " الذي ذكره ﷲ في ھذه اآلية  -في أمر
عيسى  ،وافترائھم على ﷲ فيما قالوه فيه من األقوال التي كثر بھا اختالفھم بينھم  ،وتش ّتتت بھا كلمتھم  ،وباين بھا بعضھم
ّ
الحق فيما
بعضًا ؛ حتى استح ّل بھا بعضُھم دما َء بعض " إال من بعد ما َجاءھم العلم بغيًا بينھم "  ،يعني  :إال من بعد ما علموا
اختلفوا فيه من أمره  ،وأيقنوا أنھم فيما يقولون فيه من عظيم الفِرْ ية مبطلون (3) .فأخبر ﷲ عباده أنھم أتوا ما أتوا من الباطل،
وقالوا من القول الذي ھو كفر با  ،على علم منھم بخطأ ما قالوه ،
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__________
) (1األثر  - 6765 :سيأتي في تفسير " سورة الحجرات " ) 90 - 26بوالق(  ،بغير ھذا اللفظ مطوال  " :وأسلمنا  :استسلمنا  ،دخلنا في السلم ،
وتركنا المحاربة والقتال "  .وإسناده ھو ھو.
) (2األثر  - 6766 :رواه ابن ھشام في سيرته عن ابن إسحاق  ، 227 : 2وأسقط " من " من قوله  " :من التوحيد "  .وھو من بقية اآلثار التي
آخرھا رقم .6761 :
) (3انظر تفسير " البغي " فيما سلف  / 342 : 2ثم تفسير مثل ھذه اآلية فيما سلف .282 ، 281 : 4

االختالف الذي ھم عليه  ،تع ِّديًا من بعضھم على بعض ،
وأنھم لم يقولوا ذلك جھال منھم بخطئه  ،ولكنھم قالوه واختلفوا فيه
َ
طلب الرياسات والملك والسلطان  ،كما - :
و َ
 - 6767حدثني المثنى قال  ،حدثنا إسحاق قال  ،حدثنا ابن أبي جعفر  ،عن أبيه  ،عن الربيع في قوله  " :وما اختلف الذين
أتوا الكتاب إال من بعد ما جاءھم العلم بغيا بينھم "  ،قال  :قال أبو العالية  ،إال من بعد ما جاءھم الكتابُ والعلم " بغيًا بينھم " ،
وطلب ملكھا وسلطانھا  ،فقتل بعضھم بعضًا على الدنيا  ،من بعد ما كانوا علما َء الناس.
يقول  :بغيًا على الدنيا ،
َ
 - 6768حدثني المثنى قال  ،حدثنا إسحاق قال  ،حدثنا عبد ﷲ بن أبي جعفر  ،عن أبيه  ،عن الربيع  ،عن ابن عمر  :أنه
كان يكثر تالوة ھذه اآلية  " :إنّ الدين عند ﷲ اإلسالم وما اختلف الذين أتوا الكتاب إال من بعد ما جاءھم العلم بغيًا بينھم " ،
كتاب
وطلب ملكھا وسلطانھا .مِنْ ِق َبلھا وﷲ أتِينا! ما كان علينا َمنْ يكون علينا  (1) ،بعد أن يأخذ فينا
يقول  :بغيًا على الدنيا ،
َ
َ
ﷲ وسنة نبيه  ،ولكنا أتِينا من قبلھا.
 - 6769حدثني المثنى قال  ،حدثنا إسحاق قال  ،حدثنا ابن أبي جعفر  ،عن أبيه  ،عن الربيع  ،قال  :إن موسى لما حضره
ُ
الموت دعا سبعين َحبرا من أحبار بني إسرائيل  ،فاستودعھم التوراة  ،وجعلھم أمناء عليه  ،ك ّل حبر جُزءًا منه (2) ،
واستخلف موسى يوشع بن نون .فلما مضى القرن األول ومضى الثاني ومضى الثالث  ،وقعت الفرقة بينھم  -وھم الذين أوتوا
العلم من أبناء أولئك السبعين -
__________
) (1في المطبوعة  " :ما كان علينا من يكون بعد أن يأخذ فينا " ...حذف " علينا " الثانية فاختلط الكالم اختال ًطا  ،والصواب من المخطوطة .ومعناه :
ما كان يضيرنا أن يكون علينا واليًا كائ ًنا من كان  ،بعد أن يقيم فينا كتاب ﷲ وسنة رسوله ؟
) (2ھكذا جاء نص ھذه العبارة في المخطوطة أيضًا  ،وفي الدر المنثور  ، 13 : 2كأنه قال  :استودع كل حبر جزءًا منه .وھي عبارة فيھا ما فيھا.

حتى أ َھرقوا بينھم الدماء  ،ووقع الشرّ واالختالف .وكان ذلك كله من قبل الذين أتوا العلم  ،بغيًا بينھم على الدنيا  ،طلبًا
لسلطانھا وملكھا وخزائنھا وزخرفھا  ،فسلَّط ﷲ عليھم جبابرتھم  ،فقال ﷲ  " :إن الدّين عند ﷲ اإلسالم " إلى قوله  " :وﷲ
بصير بالعباد " .
***
فقو ُل الربيع بن أنس َھذا  (1) ،يد ّل على أنه كان عنده أنه معنيٌّ بقوله  " :وما اختلف الذين أوتوا الكتاب "  ،اليھو ُد من بني
إسرائيل  ،دون ال َّنصارى منھم  ،وغيرھم(2) .
***
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وكان غيره يوجه ذلك إلى أن المعنىّ به النصارى الذين أوتوا اإلنجيل.
ذكر من قال ذلك :
 - 6770حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة  ،عن ابن إسحاق  ،عن محمد بن جعفر بن الزبير  " :وما اختلف الذين أوتوا الكتاب
إال من بعد ما جاءھم العلم "  ،الذي جاءك  ،أي أنّ ﷲَ الواح ُد الذي ليس له شريك " بغيًا بينھم "  ،يعني بذلك النصارى(3) .
***
__________
) (1في المطبوعة والمخطوطة  " :يقول الربيع بن أنس ھذا يدل ، " ...وھو فاسد ج ًدا .فإن ھذا قول الطبري وتعليقه على خبر الربيع .والصواب ما
أثبت  ،كما ھو ظاھر.
) (2قوله  " :دون النصارى منھم " معناه  :دون النصارى من الذين أوتوا العلم .أما قوله  " :وغيرھم "  ،أي  :ودون غير النصارى من الذين أوتوا
العلم  ،إشارة إلى ما جاء في خبر ابن عمر السالف رقم  .6768وكان في المطبوعة  " :دون النصارى منھم ومن غيرھم "  ،وھي جملة ال يستقيم
معناھا  ،فحذفت " من " لذلك.
) (3األثر  - 6770 :رواه ابن ھشام في سيرته عن ابن إسحاق  ، 227 : 2وھو بقية اآلثار التي آخرھا رقم  ، 6766 :وقوله  " :يعني بذلك
النصارى "  ،ليس في ابن ھشام  ،وكأنه من تفسير الطبري للخبر.

ِسا ِ
القول في تأويل قوله َ } :و َمنْ َي ْكفُ ْر ِبآ َيا ِ
ب ){ (19
ت َّ ِ
س ِري ُع ا ْلح َ
ﷲ َ
ﷲ َفإِنَّ َّ َ
ً
وأدلة لمن اعتبر وتذكر  ،فإن ﷲ
ذكرى لمن عقل ،
نصبھا َ
قال أبو جعفر  :يعني بذلك  :ومن يجح ُد حجج ﷲ وأعالمه التي َ
محص عليه أعماله التي كان يعملھا في الدنيا  ،فمجازيه بھا في اآلخرة  ،فإنه جل ثناؤه " سريع الحساب "  ،يعني  :سريع
اإلحصاء .وإنما معنى ذلك أنه حافظ على كل عامل عمله  ،ال حاجة به إلى عقد كما يعقده خلقه بأك ِّفھم  ،أو يعونه بقلوبھم ،
ولكنه يحفظ ذلك عليھم  ،بغير كلفة وال مؤونة  ،وال معاناة لما يعانيه غيرُه من الحساب(1) .
***
وبنحو الذي قلنا في معنى " سريع الحساب "  ،كان مجاھد يقول :
 - 6771حدثني محمد بن عمرو قال  ،حدثنا أبو عاصم  ،عن عيسى  ،عن ابن أبي نجيح  ،عن مجاھد في قول ﷲ عز وجل:
" ومن يكفر بآيات ﷲ فإنّ ﷲ سريع الحساب "  ،قال  :إحصاؤه عليھم.
 - 6772حدثني المثنى قال  ،حدثنا أبو حذيفة قال  ،حدثنا شبل  ،عن ابن أبي نجيح  ،عن مجاھد  " :ومن يكفر بآيات ﷲ فإن
ﷲ سريع الحساب "  ،إحصاؤه.
***
__________
) (1انظر معنى " الكفر " و " اآليات " فيما سلف من فھارس اللغة )كفر(  ،و )أبى( .وتفسير " سريع الحساب " فيما سلف  ، 207 : 4وأيضًا :
 / 275 ،274ثم  :ھذا .102 ، 101 :

وك َفقُ ْل أَسْ َلمْ ُ
ِّين أَأَسْ َل ْم ُت ْم َفإِنْ أَسْ َلمُوا َف َق ِد اھْ َتدَ ْوا َوإِنْ َت َولَّ ْوا َفإِ َّن َما
َفإِنْ َحاجُّ َ
اب َو ْاأل ُ ِّمي َ
ِين أُو ُتوا ْال ِك َت َ
ت َوجْ ِھ َي ِ َّ ِ َو َم ِن ا َّت َب َع ِن َوقُ ْل لِلَّذ َ
ْك ْال َب َال ُغ َو َّ
ﷲُ بَصِ ي ٌر ِب ْال ِع َبا ِد )(20
َع َلي َ
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اجو َك َفقُلْ أَ ْسلَ ْمتُ َو ْج ِھ َي ِ َّ ِ َو َم ِن ا َّت َب َع ِن {
القول في تأويل قوله َ } :فإِنْ َح ُّ
قال أبو جعفر  :يعني بذلك جل ثناؤه  :فإن حاجَّ ك  :يا محمد  ،النفرُ من نصارى أھل نجران في أمر عيسى صلوات ﷲ عليه ،
فخاصموك فيه بالباطل  (1) ،فقل  :انقدت
أسلمت وجھي

وحده بلساني وقلبي وجميع جوارحي .وإنما َخصّ جل ذكره بأمره بأن يقول " :

"  ،ألن الوجه أكر ُم جوارح ابن آدم عليه  ،وفيه بھاؤه وتعظيمه  ،فإذا خضع وجھه لشيء  ،فقد خضع له

الذي ھو دونه في الكرامة عليه من جوارح بدنه(2) .
***
وأما قوله  " :ومن اتبعني "  ،فإنه يعني  :وأسلم من اتبعني أيضًا وجھه

معي .و " من " معطوف بھا على " التاء " في "

أسلمت "  ،كما - :
 - 6773حدثنا ابن حميد قال  ،حدثنا سلمة  ،عن ابن إسحاق  ،عن محمد بن جعفر بن الزبير  " :فإن حاجُّ وك " أي  :بما
يأتونك به من الباطل  ،من قولھم َ " :خلقنا  ،وفعلنا  ،وجعلنا  ،وأمرنا "  ،فإنما ھي شبه باطلة قد عرفوا ما فيھا من الحق "
فقل أسلمت َوجھي

ومن اتبعني " (3) .
***

__________
) (1انظر تفسير " حاج " فيما سلف  / 201 ، 120 : 3ثم .430 ، 429 : 5
) (2انظر تفسير " أسلم وجھه " فيما سلف  ، 512 - 510 : 2وتفسير " اإلسالم " في مراجعه التي ذكرتھا آن ًفا ص  275 :تعليق .1 :
) (3األثر  - 6773 :رواه ابن ھشام في سيرته  ، 227 : 2وھو من بقية اآلثار التي آخرھا رقم .6770 :

اب َواأل ِّم ِّيينَ أَأَ ْس َل ْم ُت ْم َفإِنْ أَ ْس َل ُموا َف َق ِد اھْ َتدَ ْوا {
القول في تأويل قوله َ } :وقُلْ لِلَّذِينَ أُو ُتوا ا ْل ِك َت َ
قال أبو جعفر  :يعني بذلك جل ثناؤه  " :وقل "  ،يا محمد  ،للذين أوتوا الكتاب " من اليھود والنصارى " واألميين " الذين ال
كتاب لھم من مشركي العرب " أأسلمتم "  ،يقول  :قل لھم  :ھل أفردتم التوحيد وأخلصتم العبادة واأللوھة لرب العالمين  ،دون
سائر األنداد واألشراك التي تشركونھا معه في عبادتكم إياھم وإقراركم بربوبيتھم  (1) ،وأنتم تعلمون أنه ال ربّ غيره وال إله
سواه " فإن أسلموا "  ،يقول  :فإن انقادوا إلفراد الوحدانية

وإخالص العبادة واأللوھة له " فقد اھتدوا "  ،يعني  :فقد أصابوا

سبيل الحق  ،وسلكوا َم َحجَّ ة الرشد(2) .
***
فإن قال قائل  :وكيف قيل  " :فإن أسلموا فقد اھتدوا " عقيب االستفھام ؟ وھل يجوز على ھذا في الكالم أن يقال لرجل  " :ھل
تقوم ؟ فإن تقم أكرمك " ؟
ﷲ
قيل  :ذلك جائز  ،إذا كان الكالم مرا ًدا به األمر  ،وإن خرج مخرج االستفھام  ،كما قال جل ثناؤه َ ) :و َي ُ
ص َّد ُك ْم َعنْ ذ ِْك ِر َّ ِ
ُون ( ]سورة المائدة  ، [91 :يعني  :انتھوا  ،وكما قال جل ثناؤه مخبرً ا عن الحواريين أنھم قالوا
َو َع ِن الصَّال ِة َف َھ ْل أَ ْن ُت ْم ُم ْن َتھ َ
ُّك أَنْ ُي َن ِّز َل َع َل ْي َنا َمائِدَ ًة م َِن ال َّس َما ِء ( ]سورة المائدة  ، [112 :وإنما ھو مسألة ،
لعيسى َ ) :يا عِ َ
يسى اب َْن َمرْ َي َم َھ ْل َيسْ َتطِ ي ُع َرب َ
كما يقول الرجل  " :ھل أنت كافٌّ عنا " ؟
__________
) " (1األشراك " جمع " شريك "  ،كما يقال  :يتيم وأيتام وشريف وأشراف .وقياسه شركاء  ،مثل شرفاء.
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) (2انظر تفسير ألفاظ ھذه اآلية فيما سلف في فھارس اللغة .وتفسير " األميين " فيما سلف  ، 259 - 257 :واألثر رقم  ، 5827 :وفي كالم الطبري
نفسه  ، 441 : 5تعليق .2 :

أين  ،أين " ؟ بمعنى  :أقم فال تبرح  ،ولذلك جُ وزي في االستفھام كما
بمعنى  :اكفف عنا  ،وكما يقول الرجل للرجل َ " :
ار ٍة ُت ْن ِجي ُك ْم مِنْ َع َذا ٍ
ب أَل ٍِيم آ ِم ُنوا ( ]سورة الصف ، [11 ، 10 :
جوزي في األمر في قراءة عبد ﷲ َ ) :ھ ْل أَ ُدلُّ ُك ْم َع َلى ت َِج َ
ففسرھا باألمر  (1) ،وھي في قراءتنا على الخبر .فالمجازاة في قراءتنا على قوله  " :ھل أدلكم "  ،وفي قراءة عبد ﷲ على
قوله  " :آمنوا "  ،على األمر  ،ألنه ھو التفسير(2) .
***
وبنحو معنى ما قلنا في ذلك قال بعض أھل التأويل :
 - 6774حدثنا ابن حميد قال  ،حدثنا سلمة  ،عن محمد بن إسحاق  ،عن محمد بن جعفر بن الزبير  " :وقل للذين أوتوا
الكتاب واألميين "  ،الذين ال كتاب لھم " أأسلمتم فإن أسلموا فقد اھتدوا " اآلية(3) .
 - 6775حدثنا القاسم قال  ،حدثنا الحسين قال  ،حدثني حجاج  ،عن ابن جريج قال  ،قال ابن عباس  " :وقل للذين أوتوا
الكتاب واألميين "  ،قال  :األميون الذين ال يكتبون.
***
__________
) (1في معاني القرآن للفراء  " 202 : 1ففسر )ھل أدلكم( باألمر "  ،وما ھاھنا شبيه بالصواب أيضًا .ھذا  ،وقراءتنا في مصحفنا " تؤمنون با "
مكان " آمنوا " في قراءة عبد ﷲ.
) (2ھذا نص ما في معاني القرآن للفراء .202 : 1
) (3األثر  - 6774 :ابن ھشام في سيرته عن ابن إسحاق  ، 227 : 2وھو بقية اآلثار التي آخرھا رقم .6773 :

الغ َو َّ
القول في تأويل قوله َ } :وإِنْ َت َو َّل ْوا َفإِ َّن َما َع َل ْي َك ا ْل َب ُ
ﷲُ َبصِ ي ٌر ِبا ْل ِع َبا ِد ){ (20
قال أبو جعفر  :يعني جل ثناؤه بقوله  " :وإن تولوا "  ،وإن أدبروا مُعرضين عما تدعوھم إليه من اإلسالم وإخالص التوحيد
رب العالمين  (1) ،فإنما أنت رسو ٌل مبلِّغ  ،وليس عليك غير إبالغ الرسالة إلى من أرسلتك إليه من خلقي  ،وأداء ما كلَّفتك
من طاعتي " وﷲ بصيرٌ بالعباد "  (2) ،يعني بذلك  :وﷲ ذو علم بمن يقبل من عباده ما أرسلتك به إليه فيطيعك باإلسالم ،
وبمن يتولَّى منھم عنه معرضً ا فير ّد عليك ما أرسلتك به إليه  ،فيعصيك بإبائه اإلسال َم.
***
القول في تأويل قوله  } :إِنَّ ا َّلذِينَ َي ْكفُرُونَ ِبآ َيا ِ
ﷲ َو َي ْق ُتلُونَ ال َّن ِبيِّينَ ِب َغ ْي ِر َحقٍّ {
ت َّ ِ
قال أبو جعفر  :يعني بقوله جل ثناؤه  " (3) :إن الذين يكفرون بآيات ﷲ "  ،أي  :يجحدون حجج ﷲ وأعالمه فيكذبون بھا ،
من أھل الكتابين التوراة واإلنجيل  ،كما - :
 - 6776حدثني ابن حميد قال  ،حدثنا سلمة  ،عن ابن إسحاق  ،عن محمد بن جعفر بن الزبير قال  :ثم جمع أھل الكتابين
جميعً ا  ،وذكر ما أحدثوا وابتدعوا ،

181

__________
) (1انظر تفسير " تولى " فيما سلف  / 299 ، 298 ، 164 - 162 : 2ثم  / 131 ، 115 : 3ثم .237 : 4
) (2انظر تفسير " بصير بالعباد " فيما سلف آن ًفا  .262 :والمراجع في التعليق .3 :
) (3في المطبوعة والمخطوطة  " :يعني بذلك جل ثناءه " والسياق يقتضي ما أثبت.

اس َف َب ِّشرْ ُھ ْم ِب َع َذا ٍ
ِك
ُون ِبآ َ َيا ِ
ت َّ ِ
ب أَل ٍِيم ) (21أُو َلئ َ
ِين َيأْم َ
ون الَّذ َ
ِّين ِب َغي ِْر َح ٍّق َو َي ْق ُتلُ َ
ون ال َّن ِبي َ
ﷲ َو َي ْق ُتلُ َ
ِين َي ْكفُر َ
إِنَّ الَّذ َ
ُرُون ِب ْالقِسْ طِ م َِن ال َّن ِ
ِين َح ِب َط ْ
ين )(22
ت أَعْ َمالُ ُھ ْم فِي ال ُّد ْن َيا َو ْاآلَخ َِر ِة َو َما َل ُھ ْم مِنْ َناصِ ِر َ
الَّذ َ
من اليھود والنصارى فقال  " :إنّ الذين يكفرون بآيات ﷲ ويقتلون النبيين بغير ّ
حق " إلى قوله  " :قل اللھم مالك الملك تؤتي
الملك من تشاء " (1) .
***
وأما قوله  " :ويقتلون النبيين بغير ّ
ُرسلون إليھم بالنھي عما
حق "  ،فإنه يعني بذلك  -أنھم كانوا يقتلون رُسل ﷲ الذين كانوا ي َ
يأتون من معاصي ﷲ  ،وركوب ما كانوا يركبونه من األمور التي قد تقدم ﷲ إليھم في كتبھم بالزجر عنھا  ،نحو زكريا وابنه
يحيى  ،وما أشبھھما من أنبياء ﷲ(2) .
***
اس {
القول في تأويل قوله َ } :و َي ْق ُتلُونَ ا َّلذِينَ َيأْ ُم ُرونَ ِبا ْلق ِْسطِ مِنَ ال َّن ِ
قال أبو جعفر  :اختلفت القرأة في قراءة ذلك.
ُون ِب ْالقِسْ طِ (  ،بمعنى القتل.
ِين َيأْ ُمر َ
ون الَّذ َ
فقرأه عامة أھل المدينة والحجاز والبصرة والكوفة وسائر قرأة األمصار َ ) :و َي ْق ُتلُ َ
***
ون (  ،بمعنى القتال  ،تأوّ ال منه قراء َة عبد ﷲ بن مسعود  ،وادعى أن ذلك
وقرأه بعض المتأخرين من قرأة الكوفة َ ) :و ُي َقا ِتلُ َ
ون (.
أمره من القراءة بذلك التأويل َ ) :و ُي َقا ِتلُ َ
في مصحف عبد ﷲ َ ) :و َقا َتلُوا (  ،فقرأ الذي وصفنا َ
***
قال أبو جعفر  :والصواب من القراءة في ذلك عندنا قراءة من قرأه  " :ويقتلون "  ،إلجماع الحجة من القرأة عليه به (3) ،
مع مجيء التأويل من أھل التأويل بأن ذلك تأويله.
__________
) (1األثر  - 6776 :ابن ھشام  227 : 2من بقية اآلثار السالفة التي آخرھا رقم .6774 :
) (2انظر تفسير " يقتلون النبيين بغير الحق " فيما سلف .142 - 140 : 2
) (3ھكذا في المخطوطة والمطبوعة  ،وھي عبارة ال أرتضيھا  ،وأظن صوابھا " إلجماع الحجة من القرأة على القراءة به "  .وانظر معاني القرآن
للفراء  202 : 1في بيان قراءة الكسائي ھذه.

ذكر من قال ذلك :
 - 6777حدثني محمد بن عمرو قال  ،حدثنا أبو عاصم  ،عن عيسى  ،عن ابن أبي نجيح  ،عن معقل بن أبي مسكين في قول
ﷲ  " :ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس "  ،قال  :كان الوحي يأتي إلى بني إسرائيل
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فيذ ِّكرون ]قومھم[  -ولم يكن يأتيھم كتاب  -فيقتلون  (1) ،فيقوم رجال ممن اتبعھم وصدقھم  ،فيذ ِّكرون قومھم فيقتلون  ،فھم :
الذين يأمرون بالقسط من الناس.
 - 6778حدثني المثنى قال  ،حدثنا إسحاق قال  ،حدثنا عبد ﷲ بن أبي جعفر  ،عن أبيه  ،عن قتادة  ،في قوله  " :ويقتلون
النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس "  ،قال  :ھؤالء أھل الكتاب  ،كان أتباع األنبياء ينھونھم
ويذ ِّكرونھم ،فيقتلونھم.
 - 6779حدثنا القاسم قال  ،حدثنا الحسين قال  ،حدثني حجاج قال  ،قال ابن جريج في قوله  " :إن الذين يكفرون بآيات ﷲ
ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس "  ،قال  :كان ناس من بني إسرائيل ممن لم يقرأ الكتاب ،
كان الوحي يأتي إليھم فيذ ِّكرون قومھم فيقتلون على ذلك  (2) ،فھم  :الذين يأمرون بالقسط من الناس.
 - 6780حدثني أبو عبيد الرصّابي محمد بن حفص قال  ،حدثنا ابن حِمْ ير قال  ،حدثنا أبو الحسن مولى بني أسد  ،عن
مكحول  ،عن قبيصة بن ذؤيب الخزاعي  ،عن أبي عبيدة بن الجراح قال  :قلت  :يا رسول ﷲ  ،أىّ الناس أش ّد عذا ًبا يوم
القيامة ؟
__________
) (1ھكذا نص الطبري  ،ونقله كذلك في الدر المنثور  13 : 2وزدت منه ما بين القوسين .ومعنى عبارته أن الوحي كان يأتي إلى أنبياء بني إسرائيل ،
كما ھو بين في الروايات األخرى  ،التي رواھا البغوي في تفسيره )ھامش ابن كثير(  ، 118 ، 117 : 2والقرطبي .46 : 4
) (2قوله  " :كان ناس من بني إسرائيل . . .كان الوحي يأتي إليھم " بحذف خبر " كان " األولى  ،عبارة فصيحة محكمة في العربية  ،قد نبھت إلى
مثلھا مرارً ا فيما سلف.

قال  " :رجل قتل نب ًّيا  ،أو رجل أمر بالمنكر ونھى عن المعروف .ثم قرأ رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم  " :إنّ الذين يكفرون
بآيات ﷲ ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس " ) (1إلى أن انتھى إلى " وما لھم من ناصرين"،
ثم قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم  :يا أبا عبيدة  ،قتلت بنو إسرائيل ثالثة وأربعين نب ًّيا من أول النھار في ساعة واحدة!
فقام مائة رجل واثنا عشر رجال من ُعبَّاد بني إسرائيل  ،فأمروا من قتلھم بالمعروف ونھوھم عن المنكر  ،فقتلوا جمي ًعا من
آخر النھار في ذلك اليوم  ،وھم الذين ذكر ﷲ عز وجل(2) .
***
قال أبو جعفر  :فتأويل اآلية ًإذا  :إنّ الذين يكفرون بآيات ﷲ  ،ويقتلون النبيين بغير حق  ،ويقتلون آمريھم بالعدل في أمر ﷲ
ونھيه  ،الذين َينھونھم عن قتل أنبياء ﷲ وركوب معاصيه.
***
__________
) (1في المخطوطة والمطبوعة  ،والدر المنثور  " 13 : 2الذين يقتلون النبيين "  ،وفي غيرھا " ويقتلون " وأثبت ما جاء في رواية ابن أبي حاتم ،
فيما أخرجه ابن كثير في تفسيره  ، 118 : 2وھو نص التالوة.
) (2األثر  " - 6780 :أبو عبيد الوصابي  :محمد بن حفص الحمصي " مضت ترجمته برقم ) 129 :وانظر ما سيأتي رقم  ، (7009 :وكان ھناك
في اإلسناد " حدثني أبو عبيد الوصابي  ،قال حدثنا محمد بن حفص " فرجح أخي السيد أحمد أن يكون خطأ  ،وقد أصاب  ،وكان األجود حذف " قال
حدثنا " من ذلك اإلسناد.
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وكان في المطبوعة والمخطوطة ھنا " أبو عبيد الرصافي محمد بن جعفر " والصواب من تفسير ابن كثير  " .118 : 2وابن حمير " ھو  " :محمد بن
حمير بن أنيس القضاعي "  ،روى عن إبراھيم عن أبي عبلة  ،ومحمد بن زياد األلھاني  ،ومعاوية بن سالم وغيرھم .سئل عنه أحمد فقال  " :ما علمت
إال خيرً ا "  ،وقال ابن معين  " :ثقة " وقال ابن أبي حاتم  " :يكتب حديثه وال يحتج به "  .وكان في المطبوعة  " :ابن حميد " بالدال  ،وھو خطأ ،
صوابه من ابن كثير  ،والبغوي بھامشه  .118 : 2 :وھو مترجم في التھذيب .وقال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل  ،وذكر أبا عبيد الوصابي ھذا
فقال  " :أدركته وقصدت السماع منه  ،فقال لي بعض أھل حمص  :ليس بصدوق  ،ولم يدرك محمد بن حمير  ،فتركته "  .أما " أبو الحسن مولى بني
أسد "  ،فقد ترجمه الحافظ في لسان الميزان  364 : 6قال ؛  " :أبو الحسن األسدي " حدثنا عنه أبو كريب .مجھول  ،انتھى .ولم ينفرد عنه أبو
كريب ،بل روى عنه محمد بن حمير .وقال في روايته " مولى بني أسد  ،عن مكحول "  ،أخرج حديثه الطبري وابن أبي حاتم  ،وذكره أبو حاتم فيمن
ال يعرف اسمه "  .ھذا وقد خرجه البغوي من طريق محمد بن عمرو بن حنان الكلبي  ،عن محمد بن حمير " )بھامش تفسير ابن كثير .(118 : 2

القول في تأويل قوله َ } :ف َب ِّ
ِين َح ِب َط ْ
شرْ ُھ ْم ِب َع َذا ٍ
ين ){(22
ت أَعْ َمالُ ُھ ْم فِي ال ُّد ْن َيا َواآلخ َِر ِة َو َما َل ُھ ْم مِنْ َناصِ ِر َ
ب أَل ٍِيم ) (21أُو َلئ َ
ِك الَّذ َ
قال أبو جعفر  :يعني بقوله جل ثناؤه  " :فب ِّ
شرھم بعذاب أليم "  ،فأخبرھم يا محمد وأعلمھم  :أنّ لھم عند ﷲ عذابًا مؤلمًا لھم ،
وھو الموجع(1) .
***
وأما قوله  " :أولئك الذين حبطت أعمالھم في الدنيا واآلخرة "  ،فإنه يعني بقوله  " :أولئك "  ،الذين يكفرون بآيات ﷲ .ومعنى
ذلك  :أنّ الذين ذكرناھم  ،ھم " الذين حبطت أعمالھم "  ،يعني  :بطلت أعمالھم ) " (2في الدنيا واآلخرة "  .فأما في الدنيا ،
) (3فلم ينالوا بھا محمد ًة وال ثناء من الناس  ،ألنھم كانوا على ضالل وباطل  ،ولم يرفع ﷲ لھم بھا ذكرً ا  ،بل لعنھم وھتك
أستارھم  ،وأبدى ما كانوا يخفون من قبائح أعمالھم على ألسن أنبيائه ورسله في كتبه التي أنزلھا عليھم  ،فأبقى لھم ما بقيت
الدنيا مذم ًَّة  ،فذلك حبوطھا في الدنيا .وأما في اآلخرة  ،فإنه أع ّد لھم فيھا من العقاب ما وصف في كتابه  ،وأعلم عباده أن
ثواب لھا  ،ألنھا كانت كفرً ا با  ،فجزا ُء أھلھا الخلو ُد في الجحيم.
أعمالھم تصير بُورً ا ال
َ
***
وأما قوله  " :وما لھم من ناصرين "  ،فإنه يعني  :وما لھؤالء القوم من ناصر ينصرھم من ﷲ  ،إذا ھو انتقم منھم بما سلف
ُ
فيستنقذھم منه(4) .
من إجرامھم واجترائھم عليه ،
***
__________
) (1انظر معنى " بشر " فيما سلف  221 : 3 / 393 : 2 / 383 : 1ثم تفسير  " :أليم " فيما سلف / 540 ، 469 ، 377 ، 140 : 2 / 283 : 1
.330 : 3
) (2انظر تفسير " حبط " فيما سلف .317 : 4
) (3في المطبوعة والمخطوطة  " :فأما قوله  :في الدنيا ، " ...وحذفت قوله  ،ألني أرجح أنھا سبق قلم من الناسخ  ،ألن سياق كالمه وسياق قوله بعد :
" وأما في اآلخرة " يقتضي حذفھا.
) (4انظر معنى " نصر " فيما سلف  / 564 ، 489 ، 36 ، 35 : 2ثم .581 : 5
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ﷲ لِ َيحْ ُك َم َب ْي َن ُھ ْم ُث َّم َي َت َولَّى َف ِر ٌ
ُون )(23
ب ي ُْد َع ْو َن إِ َلى ِك َتا ِ
ِين أُو ُتوا َنصِ يبًا م َِن ْال ِك َتا ِ
ب َّ ِ
يق ِم ْن ُھ ْم َو ُھ ْم مُعْ ِرض َ
أَ َل ْم َت َر إِ َلى الَّذ َ
ب ُيدْ َع ْونَ إِلَى ِك َتا ِ
القول في تأويل قوله  } :أَ َل ْم َت َر إِ َلى الَّذِينَ أُو ُتوا َنصِ ي ًبا مِنَ ا ْل ِك َتا ِ
ﷲ لِ َي ْح ُك َم َب ْي َن ُھ ْم ُث َّم َي َت َو َّلى َف ِريقٌ ِم ْن ُھ ْم
ب َّ ِ
ضونَ ){ (23
َو ُھ ْم ُم ْع ِر ُ
قال أبو جعفر  :يعني بذلك جل ثناؤه  " :ألم تر "  ،يا محمد ) " (1إلى الذين أوتوا نصيبًا من الكتاب "  ،يقول  :الذين أعطوا
ًّ
حظا من الكتاب " ْيدعون إلى كتاب ﷲ " (2) .
***
واختلف أھل التأويل في " الكتاب " الذي عنى ﷲ بقوله  " :يدعون إلى كتاب ﷲ " .
الكتب تقرُّ بھا وبما فيھا  :أنھا كانت أحكا َم
فقال بعضھم  :ھو التوراة  ،دعاھم إلى الرضى بما فيھا  ،إذ كانت الف َِرق المنتحِل ُة
َ
ﷲ قبل أن ينسخ منھا ما ُنسخ.
ذكر من قال ذلك :
 - 6781حدثنا أبو كريب قال  ،حدثنا يونس قال  ،حدثنا محمد بن إسحاق قال  ،حدثني محمد بن أبي محمد مولى زيد بن
ثابت قال  ،حدثني سعيد بن جبير وعكرمة  ،عن ابن عباس قال  :دخل رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم بيت الم ِْد َراس على
جماعة من يھود  ،فدعاھم إلى ﷲ  ،فقال له نعيم بن عمرو  (3) ،والحارث ابن زيد :
__________
) (1انظر تفسير " ألم تر " فيما سلف  / 160 : 3ثم .430 ، 429 : 5
) (2انظر تفسير " نصيب " فيما سلف .206 : 4
) (3في المخطوطة والمطبوعة  " :نعيم بن عمرو " وكذلك جاء في تفسير القرطبي  ، 50 : 4وتفسير البغوي )بھامش ابن كثير(  ، 119 : 2ولكن
الذي جاء في رواية ابن ھشام عن ابن إسحاق في سيرته  " ، 201 : 2نعمان بن عمرو "  ،وكذلك جاء ذكره قبل ذلك في أعداء رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه وسلم من سيرة ابن ھشام  ، 161 : 2وكذلك جاء أيضًا فيما أخرجه السيوطي في الدر المنثور  ، 14 : 2ونسبه إلى ابن إسحاق  ،وابن جرير ،
وابن المنذر  ،وابن أبي حاتم  ،واالختالف في أسماء يھود كثير مشكل!!

على أيّ دين أنت يا محمد ؟ فقال  " :على ملة إبراھيم ودينه .فقاال فإنّ إبراھيم كان يھود ًّيا! فقال لھما رسول ﷲ صلى ﷲ عليه
وسلم  :فھلمُّوا إلى التوراة  ،فھي بيننا وبينكم! فأبيا عليه  (1) ،فأنزل ﷲ عز وجل  " :ألم َتر إلى الذين أوتوا نصيبًا من الكتاب
عون إلى كتاب ﷲ ليحكم بينھم ثم َيتولى فريق منھم وھم معرضون " إلى قوله  " :ما كانوا يفترون " .
ي ُْد َ
 - 6782حدثنا ابن حميد قال  ،حدثنا سلمة  ،عن محمد بن إسحاق  ،عن محمد بن أبي محمد مولى آل زيد  ،عن سعيد بن
جبير أو عكرمة  ،عن ابن عباس  ،قال  :دخل رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم  :بيت المدراس فذكر نحوه  ،إال أنه قال  :فقال
لھما رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم  :فھلمَّا إلى التوراة ) (2وقال أيضًا  :فأنزل ﷲ فيھما  " :ألم َتر إلى الذين أوتوا نصيبًا من
الكتاب " وسائر الحديث مثل حديث أبي كريب(3) .
***
ٌ
طائفة منھم إلى رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم ليحكم
وقال بعضھم  :بل ذلك كتابُ ﷲ الذي أنزله على محمد  ،وإنما ُدعِ يت
ْ
ّ
فأبت.
بينھم
بالحق ،
ذكر من قال ذلك :
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 - 6783حدثنا بشر قال  ،حدثنا يزيد قال  ،حدثنا سعيد  ،عن قتادة قوله  " :ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبًا من الكتاب يدعون
إلى كتاب ﷲ ليحكم بينھم ثم يتولى فريق منھم وھم معرضون " ،
__________
) (1في المطبوعة  " :فأبوا عليه "  ،وھو تصرف من سوء رأي الناشر األول  ،والصواب من المخطوطة  ،وسائر المراجع المذكورة في التعليق على
األثر التالي.
) " (2فھلما "  ،يعني بالتثنية  ،وأما الرواية السالفة " فھلموا " جميعًا .وجاء في مطبوعة سيرة ابن ھشام  " 201 : 2فھلم " مفردة  ،وھو خطأ  ،فإن
النسخة األوروبية من سيرة ابن ھشام  ،التي نشرت عنھا طبعة الحلبي ھذه  ،نصھا " فھلما "  .فوافقت رواية الطبري .فھذا تحريف آخر من الطابعين!!
وانظر إلى دقة أبي جعفر الطبري في إثبات االختالف اليسير في الرواية  ،وإلى استخفاف الناشرين من أھل دھرنا في إھمال ما ھو مكتوب مرقوم بين
أيديھم وتحت أبصارھم!!
) (3األثران  - 6782 ، 6781 :سيرة ابن ھشام  ، 201 : 2وتفسير القرطبي  ، 50 : 4وتفسير البغوي )بھامش ابن كثير(  ، 119 : 2والدر
المنثور .14 : 2

أولئك أعداء ﷲ اليھود ُ ،دعوا إلى كتاب ﷲ ليحكم بينھم  ،وإلى نبيه ليحكم بينھم  ،وھم يجدونه مكتوبًا عندھم في التوراة
واإلنجيل  ،ثم تولوا عنه وھم معرضون.
 - 6784حدثني المثنى قال  ،حدثنا إسحاق قال  ،حدثنا عبد ﷲ بن أبي جعفر  ،عن أبيه  ،عن قتادة  " :ألم تر إلى الذين أوتوا
نصيبًا من الكتاب "  ،اآلية قال  :ھم اليھود ُ ،دعوا إلى كتاب ﷲ وإلى نبيه  ،وھم يجدونه مكتوبًا عندھم  ،ثم يتولون وھم
معرضون!
 - 6785حدثنا القاسم قال  ،حدثنا الحسين قال  ،حدثني حجاج  ،عن ابن جريج قوله  " :ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبًا من
الكتاب يدعون إلى كتاب ﷲ ليحكم بينھم "  ،قال  :كان أھل الكتاب ي ُْدعون إلى كتاب ليحكم بينھم بالحق يكون  ،وفي الحدود.
) (1وكان النبي صلى ﷲ عليه وسلم يدعوھم إلى اإلسالم  ،فيتولون عن ذلك.
***
قال أبو جعفر  :وأولى األقوال في تأويل ذلك عندي بالصواب أن يقال  :إن ﷲ جل ثناؤه أخبر عن طائفة من اليھود الذين
ُھاجر رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم في عھده  ،ممن قد أوتي علمًا بالتوراة أنھم دُعوا إلى كتاب ﷲ الذي
كانوا بين َظھراني م َ
كانوا يقرّ ون أنه من عند ﷲ  -وھو التوراة  -في بعض ما تنازعوا فيه ھم ورسو ُل ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم .وقد يجوز أن
يكون تنازعھم الذي كانوا تنازعوا فيه ،
__________
) (1ھكذا جاءت في المخطوطة والمطبوعة "  ...بالحق يكون وفي الحدود "  ،وفي الدر المنثور  " 14 : 2بالحق وفي الحدود " بإسقاط " يكون " ،
وكلتاھما ال أراھا تستقيم  ،وأنا أرجح أن صواب السياق يقتضي أن تكون  " :بالحق يكون في الحدود " بحذف الواو .فقد جاء في رواية ابن الكلبي ،
عن أبي صالح  ،عن ابن عباس  :أن اآلية نزلت في أمر اليھودي واليھودية من أھل خيبر  ،فزنيا  ،فكرھت اليھود رجمھما لشرفھما  ،فرفعا إلى
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم  ،فحكم برجمھما  ،فقالت األحبار  :ليس عليھما الرجم! فقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم  :بيني وبينكما التوراة .فلما
جاءوا بالتوراة  ،وانتھوا إلى آية الرجم  ،وضع ابن صوريا يده عليھا وقرأ ما بعدھا .والخبر مشھور .ثم إن كالم الطبري بعد مرجح لما قلت  :وذلك
قوله بعد  " :ويجوز أن يكون ذلك كان في حد " .
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وأمر نبوته ويجوز أن يكون ذلك
أمر محمد صلى ﷲ عليه وسلم
َ
ثم دعوا إلى حكم التوراة فيه فامتنعوا من اإلجابة إليه  ،كان َ
أمر إبراھيم خليل الرّ حمن ودينه ويجوز أن يكون ذلك ما دُعوا إليه من أمر اإلسالم واإلقرار به ويجوز أن يكون ذلك كان
كان َ
في ح ّدَ .فإن كل ذلك مما قد كانوا نازعوا فيه رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم  ،فدعاھم فيه إلى حكم التوراة  ،فأبى اإلجابة فيه
وكتمه بعضھم.
وال داللة في اآلية على أيّ ذلك كان من أيٍّ  (1) ،فيجوز أن يقال  :ھو ھذا دون ھذا .وال حاجة بنا إلى معرفة ذلك  ،ألن
المعنى الذي دُعوا إلى حكمه  (2) ،ھو مما كان فرضًا عليھم اإلجابة إليه في دينھم  ،فامتنعوا منه  ،فأخبر ﷲ جل ثناؤه عنھم
بردّتھم  ،وتكذيبھم بما في كتابھم  ،وجحودھم ما قد أخذ عليھم عھودَ ھم ومواثيقھم بإقامته والعمل به .فلن يع ُدوا أن يكونوا في
ً
محمدا وما جاء به من الحق  ،مثلھم في تكذيبھم موسى وما جاء به وھم يتولونه ويقرّ ون به.
تكذيبھم
***
ومعنى قوله  " :ثم يتولى فريق منھم وھم معرضون "  (3) ،ثم يستدبر عن كتاب ﷲ الذي دعا إلى حكمه  ،معر ً
ضا عنه
منصر ًفا  ،وھو بحقيقته وحجته عالم(4) .
***
__________
) (1في المطبوعة  " :وال داللة في اآلية على أن ذلك كان ممن أبى "  ،وھو كالم بال معنى .وفي المخطوطة  " :على أن ذلك كان من أبى "  ،وھو
مثله  ،والصواب ما أثبت .والمعنى  :وال داللة في اآلية على تعيين أحد ھذه األسباب  ،وأيھا ھو الذي كان .وھذا تعبير قد سلف مرارً ا في كالم
الطبري ،انظر  " 520 : 1ولو كان في العلم بأي ذلك من أي ر ً
ضا  ،لم يخل عباده من نصب داللة عليھا " ...و  " 517 : 2إذ لم يكن في اآلية داللة
على أي من أي " ...و  " 64 : 3وال علم عندنا بأي ذلك كان من أي " .
) (2في المطبوعة  " :الذي دعوا إليه جملته "  ،وھو كالم ال معنى له .وفي المخطوطة  " :الذي دعوا إلى حمله " غير منقوطة  ،والصواب ما أثبت ،
ألن اآلية دالة عليه  ،وذلك قوله تعالى  " :يدعون إلى كتاب ﷲ ليحكم بينھم " وألن السياق يقتضي ما أثبت .وسيأتي  ،بعد  ،س  13 :ما يدل على
صواب ذلك أيضًا.
) (3انظر معنى " التولي " فيما سلف ص  144 :تعليق  ، 1 :والمراجع ھناك.
) (4انظر معنى " اإلعراض " فيما سلف .299 ، 298 : 2

َذل َِك ِبأ َ َّن ُھ ْم َقالُوا َلنْ َت َم َّس َنا ال َّنارُ إِ َّال أَيَّامًا َمعْ ُدودَ ا ٍ
ون )(24
ت َو َغرَّ ُھ ْم فِي دِين ِِھ ْم َما َكا ُنوا َي ْف َترُ َ
وإنما قلنا إن ذلك " الكتاب " ھو التوراة  ،ألنھم كانوا بالقرآن مكذبين  ،وبالتوراة بزعمھم مصدّقين  ،فكانت الحجة عليھم
بتكذيبھم بما ھم به في زعمھم مقرُّ ون َ ،
أقطع.
أبلغ  ،وللعذر
َ
***
س َنا ال َّنا ُر إِال أَ َّيا ًما َم ْعدُودَا ٍ
ت َو َغ َّر ُھ ْم فِي دِي ِن ِھ ْم َما َكا ُنوا َي ْف َت ُرونَ ){ (24
القول في تأويل قوله َ } :ذلِ َك ِبأ َ َّن ُھ ْم َقالُوا َلنْ َت َم َّ
يعني جل ثناؤه بقوله  " :بأنھم قالوا "  ،بأنّ ھؤالء الذين دعوا إلى كتاب ﷲ ليحكم بينھم بالحق فيما نازعوا رسول ﷲ صلى
ﷲ عليه وسلم  ،إنما أبوا اإلجابة إلى حكم التوراة وما فيھا من الحق  :من أجل قولھم  " (1) :لن تمسنا النارُ إال أيامًا
معدودات " وھي أربعون يومًا  ،وھن األيام التي عبدوا فيھا العجل ) (2ثم يخرجنا منھا ربنا  ،اغترارً ا منھم " بما كانوا
يفترون "  ،يعني  :بما كانوا يختلقون من األكاذيب واألباطيل  ،في ادعائھم أنھم أبناء ﷲ وأ ِحبّاؤه  ،وأن ﷲ قد وعد أباھم
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ً
محمدا صلى ﷲ
أح ًدا من ولده النار إال َت ِحلَّ َة القسم (3) .فأكذبھم ﷲ على ذلك كله من أقوالھم  ،وأخبر نبيه
يعقوب أن ال ي ُْدخل َ
َ
عليه وسلم أنھم ھم أھل النار ھم فيھا خالدون  ،دون المؤمنين با ورُ سله وما جاءوا به من عنده.
***
__________
) (1قوله  " :من أجل قولھم " تفسير لمعنى الباء في قوله  " :ذلك بأنھم قالوا "  ،وانظر تفسير ذلك وبيانه فيما سلف  139 : 2في تفسير قوله تعالى :
" ذلك بأنھم كانوا يكفرون بآيات ﷲ " .
) (2انظر تفسير قولھم  " :لن تمسنا النار إال أيامًا معدودة " فيما سلف .278 - 274 : 2
) (3التحلة )بفتح التاء وكسر الحاء  ،وتشديد الالم المفتوحة(  :ھو ما تكفر به يمينك .ويقال  " :لم يفعل ھذا األمر إال تحلة القسم "  :أي لم يفعله إال
بمقدار ما يحلل به قسمه ويخرج منه  ،غير مبالغ في ذلك الفعل .والمعنى  :أن النار ال تمسھم إال مسة يسيرة مثل تحلة قسم الحالف.

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أھل التأويل.
ذكر من قال ذلك :
 - 6786حدثنا بشر قال  ،حدثنا يزيد قال  ،حدثنا سعيد  ،عن قتاده  " :ذلك بأنھم قالوا لن تمسنا النار إال أيامًا معدودات " ،
قالوا  :لن تمسنا النار إال تحلة القسم التي نصبنا فيھا العجل  ،ثم ينقطع القسم والعذاب عنا قال ﷲ عز وجل  " :وغرّ ھم في
دينھم ما كانوا يفترون "  ،أي قالوا  " :نحنُ أبناء ﷲ وأحباؤه " .
 - 6787حدثني المثنى قال  ،حدثنا إسحاق قال  ،حدثنا عبد ﷲ بن أبي جعفر  ،عن أبيه  ،عن الربيع في قوله  " :ذلك بأنھم
قالوا لن تمسنا النار إال أيامًا معدودات "  ،اآلية  ،قال  :قالوا  :لن نعذب في النار إال أربعين يومًا  ،قال  :يعني اليھود قال :
صبوا فيھا العجل .يقول ﷲ عز وجل  " :وغرَّ ھم في دينھم ما كانوا يفترون "  ،حين
وقال قتادة مثله وقال  :ھي األيام التي َن َ
قالوا  " :نحن أبناد ﷲ وأحباؤه " .
 - 6788حدثنا القاسم قال  ،حدثنا الحسين قال  ،حدثني حجاج قال  :قال ابن جريج  ،قال مجاھد قوله  " :وغرّ ھم في دينھم ما
كانوا يفترون "  ،قال  :غرّ ھم قولھم  " :لن تمسنا النار إال أيامًا معدودات " .
***
س َما َك َس َب ْ
ْب فِي ِه َووُ ِّف َي ْ
ُون )(25
َف َكي َ
ت َو ُھ ْم َال ي ُْظ َلم َ
ْف إِ َذا َج َمعْ َنا ُھ ْم لِ َي ْو ٍم َال َري َ
ت ُك ُّل َن ْف ٍ
س َما َك َس َب ْ
ْب فِي ِه َووُ ِّف َي ْ
ُون ){ (25
ت َو ُھ ْم ال ي ُْظ َلم َ
ْف إِ َذا َج َمعْ َنا ُھ ْم لِ َي ْو ٍم ال َري َ
القول في تأويل قوله َ } :ف َكي َ
ت ُك ُّل َن ْف ٍ
قال أبو جعفر  :يعني بقوله جل ثناؤه  " :فكيف إذا جمعناھم "  ،فأيُّ حال يكون حا ُل ھؤالء القوم الذين قالوا ھذا القول ،
وفعلوا ما فعلوا من إعراضھم عن كتاب ﷲ  ،واغترارھم بربھم  ،وافترائھم الكذب ؟ وذلك من ﷲ عز وجل وعي ٌد لھم شديد ،
ٌ
غليظ.
وتھدي ٌد
وإنما يعني بقوله  " :فكيف إذا جمعناھم " اآلية  :فما أعظم ما ْ
يلقون من عقوبة ﷲ وتنكيله بھم  ،إذا جمعھم ليوم يُو َّفى ك ّل
ُ
يؤاخذ إال بما عمل ،
عامل جزا َء عمله على قدر استحقاقه  ،غير مظلوم فيه  ،ألنه ال يعاقب فيه إال على ما اجترم  ،وال
ي َ
ُجزي المحسنُ بإحسانه  ،والمسيء بإساءته  ،ال يخاف أح ٌد من خلقه منه يومئذ ظلمًا وال ھضمًا(1) .
***
فإن قال قائل  :وكيف قيل  " :فكيف إذا جمعناھم ليوم ال ريب فيه "  ،ولم يقل  :في يوم ال َريب فيه ؟
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قيل  :لمخالفة معنى " الالم " في ھذا الموضع معنى " في "  .وذلك أنه لو كان مكان " الالم " " في "  ،لكان معنى الكالم :
فكيف إذا جمعناھم في يوم القيامة  ،ماذا يكون لھم من العذاب والعقاب ؟ وليس ذلك المعنى في دخول " الالم "  ،ولكن معناه
مع " الالم "  :فكيف إذا جمعناھم لما يح ُدث في يوم ال ريب فيه  ،ولما يكون في ذلك اليوم من َفصْ ل ﷲ القضا َء بين خلقه ،
ماذا لھم حينئذ من العقاب وأليم العذاب ؟ فمع " الالم " في " ليوم ال ريب فيه " نيَّة فِعْ ل ،
__________
) (1انظر ألفاظ ھذه اآلية مفسرة فيما سلف  ،واطلبھا في فھارس اللغة من األجزاء الماضية.

ك َع َلى ُك ِّل َشيْ ٍء
ِك ْال َخيْرُ إِ َّن َ
قُ ِل اللَّ ُھ َّم َمال َِك ْالم ُْلكِ ُت ْؤتِي ْالم ُْل َك َمنْ َت َشا ُء َو َت ْن ِز ُع ْالم ُْل َك ِممَّنْ َت َشا ُء َو ُتع ُِّز َمنْ َت َشا ُء َو ُت ِذ ُّل َمنْ َت َشا ُء ِب َيد َ
َقدِي ٌر )(26
وخب ٌر مطلوب قد ترك ذكره  ،أجزأت دالل ُة دخول " الالم " في " اليوم " عليه  ،منه (1) .وليس ذلك مع " في "  ،فلذلك
اختيرت " الالم " فأدخلت في " اليوم "  ،دون " في " (2) .
***
وأما تأويل قوله  " :ال ريب فيه "  ،فإنه  :ال شك في مجيئه .وقد دللنا على أنه كذلك باألدلة الكافية  ،مع ذكر من قال ذلك في
تأويله فيما مضى  ،بما أغنى عن إعادته(3) .
***
وو َّفى ﷲ " ك ُّل نفس ما كسبت "  ،يعني  :ما عملت من خير وشر ) " (4وھم ال يظلمون " ،
وعنى بقوله  " :ووُ ِّفيت " َ ،
يعني أنه ال يبخس المحسن جزا َء إحسانه  ،وال يعاقب مسي ًئا بغير جرمه.
***
القول في تأويل قوله  } :قُ ِل اللَّ ُھ َّم {
قال أبو جعفر  :أما تأويل  " :قل اللھم "  ،فإنه  :قل يا محمد  :يا ﷲُ.
***
واختلف أھل العربية في نصب " ميم " " اللھم "  ،وھو ً
منادى  ،وحكم المنادى المفرد غير المضافِ الرفعُ وفي دخول " الميم
" فيه  ،وھو في األصل " ﷲ " بغير " ميم " .
__________
) (1في المطبوعة والمخطوطة  " :قد ترك ذكره أخيرً ا بداللة دخول الالم في اليوم عليه منه "  ،وھو كالم خلو من المعنى  ،والظاھر أن الناسخ رأى
تاء " أجزأت " متصلة بدال " داللة "  ،فجعلھا  " ،بداللة " وجعل " أجزأ " " أخيرً ا " فذھب الكالم ھدرً ا ولغوً ا .وسياق العبارة كما أثبتناھا  " :أجزأت
منه داللة دخول الالم في اليوم " فأخر " منه " على عادته في تأخير مثل ذلك في كل كالمه.
) (2انظر معاني القرآن للفراء  ، 203 ، 202 : 1وعبارته ھناك " .تقول في الكالم  :جمعوا ليوم الخميس  ،وكأن الالم لفعل مضمر في " الخميس" ،
كأنھم جمعوا لما يكون يوم الخميس .وإذا قلت  :جمعوا في يوم الخميس لم تضمر فعال .وقوله  :جمعناھم ليوم ال ريب فيه أي للحساب والجزاء " .
) (3انظر ما سلف  / 378 ، 228 : 1ثم .221 : 6
) (4انظر تفسير " كسب " فيما سلف .131 : 6 / 449 : 4 / 128 ، 101 : 3 / 274 ، 273 : 2
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فقال بعضھم  :إنما زيدت فيه " الميمان "  ،ألنه ال ينادى بـ " يا " كما ينادى األسماء التي ال " ألف " فيھا وال " الم "  .وذلك
أن األسماء التي ال " ألف " وال " الم " فيھا تنادى بـ " يا " كقول القائل  " :يا زيد  ،ويا عمرو "  .قال  :فجعلت " الميم " فيه
خل ًفا من " يا "  ،كما قالوا  " :فم  ،وابنم  ،وھم  ،و ُزرْ قُم  (1) ،وُ سْ تھُم "  (2) ،وما أشبه ذلك من األسماء والنعوت التي
يحذف منھا الحرف  ،ثم يبدل مكانه " ميم "  .قال  :فكذلك حذفت من " اللھم " " يا " التي ينادى بھا األسماء التي على ما
وصفنا  ،وجعلت " الميم " خل ًفا منھا في آخر االسم.
***
__________
) (1في المطبوعة والمخطوطة " ودم  ،وھم "  ،واألولى " ودم " خطأ ال شك فيه  ،وسيأتي صوابه بعد أسطر  ،حين عاد فذكر الثالثة جميعًا  " :فم ،
وابنم  ،وھم "  ،على تصرف المطبوعة ھناك في نص المخطوطة  ،ليوافق الذي كتبه ھنا.
أما قوله  " :وھم "  ،فلم أعرف لھا وجھًا أرتضيه  ،وھذه الكلمة جاءت في كالم الفراء في معاني القرآن  ، 203 : 1وستأتي أيضًا كذلك بعد أسطر.
وقد راجعتھا في نسختي مخطوطة معاني القرآن  ،فإذا ھي كذلك " وھم "  ،وعلى الميم شبيه بالشدة في النسختين المخطوطتين  ،وأغفلت ذلك
المطبوعة .وقد وقف ناشر معاني القرآن عليھا  ،فعلقوا بما نصه ) :كأنه يريد " ھم " الضمير  ،وأصلھا " ھوم "  ،إذ ھي جمع " ھو "  ،فحذفت الواو
وزيدت ميم الجمع  ،وإن كان ھذا الرأي يعزي إلى البصريين .وانظر شرح الرضى للكافية في مبحث الضمائر(  ،وعلق بعض طابعي تفسير الطبري
بما يأتي ) :قوله  " :ودم " كذا في النسخ  ،والكلمتان دم  ،وھم  ،لعلھما محرفتان عن  :ابنم  ،ودلھم  ،أو دلقم  ،من الكلمات التي زيدت في آخرھا
الميم ،وذكرھا السيوطي في المزھر .(135 : 2
والذي قاله ناشرو معاني القرآن  ،ال يقوم  ،ألن الميم في ھم  ،وإن كانت زائدة من وجه  ،إال أنھا أتى بھا لمعنى ھو غير ما جاءت به الزيادة في " فم "
و " ابنم "  ،ولعلة اختلف عليھا النحويون اختال ًفا كثيرً ا .وأما ما قاله ناشر الطبري من أنھا محرفة عن " دلھم أو دلقم "  ،فليس بشيء  ،ألن مطبوعات
الطبري ومخطوطاته قد اتفقت عليه  ،وعجيب أن يتفق تصحيفھا  ،وتصحيف نسختين من معاني القرآن  ،الذي ينقل الطبري نص كالمه .وبعد ھذا كله
ً
عاجزا كل العجز عن معرفة أصل ھذه الكلمة  ،وعن وجه يرتضى في تصحيفھا أو تحريفھا أو قراءتھا  ،وقد استقصيت أمرھا ما استطعت ،
أجدني
ولكني لم أنل إال النصب في البحث  ،فعسى أن أجد عند غيري من علمھا ما حرمني ﷲ علمه  ،وفوق كل ذي علم عليم.
) " (2زرقم  ،وستھم " )كلتاھما بضم األول وسكون الثاني وضم الثالث(  :رجل زرقم وامرأة زرقم  ،أزرق شديد الزرق .فلما طرحت األلف من أوله،
زيدت الميم في آخره .وكذلك " رجل ستھم وامرأة ستھم "  :أسته  ،وھو العظيم االست  ،الكبير العجز  ،فعل به ما فعل بصاحبه .وقال الراجز في
امرأة َ :لي َْس ْ
ت ِب َكحْ الَ َء َو َلكِنْ ُزرْ قُ ُم َ ...وال ِب َرسْ َحا َء َو َلكِنْ ُس ْت ُھ ُم

وأنكر ذلك من قولھم آخرون  ،وقالوا  :قد سمعنا العرب تنادي  " :اللھم " بـ " يا " كما تناديه وال " ميم "  ،فيه .قالوا  :فلو
كان الذي قال ھذا القو َل مصيبًا في دعواه  ،لم تدخل العربُ " يا "  ،وقد جاءوا بالخلف منھا (1) .وأنشدوا في ذلك سماعًا من
العرب :
ت َيا أَللَّ ُھ َما ارْ ُد ْد َع َل ْي َنا َشي َْخ َنا م َُسلَّ َما )(2
صلَّ ْي ِ
ت أَ ْو َكبَّر ِ
َو َما َع َليْكِ أَنْ َتقُولِي ُكلَّ َماَ ...
ويُرْ َوى  " :سبَّحت أو كبَّرت "  .قالوا  :ولم نر العرب َزادت مثل ھذه " الميم " إال مخففة في نواقص األسماء مثل  " :الفم ،
ض ّم إليھا " أ َّم "  ،بمعنى  " :يا أ أمَّنا بخير "  ،فكثرت في الكالم فاختلطت
وابنم  ،وھم "  (3) ،قالوا  :ونحن نرى أنھا كلمة ُ
به .قالوا  :فالضمة التي في " الھاء " من ھمزة " أم "  ،لما تركت انتقلت إلى ما قبلھا .قالوا  :ونرى أن قول العرب  " :ھلم
إلينا "  ،مثلھا .إنما كان " ھلم "  " ،ھل " ضم إليھا " أ ّم "  ،فتركت على نصبھا .قالوا  :من العرب من يقول إذا طرح
"الميم" " :يا ﷲ ُ اغفر لي " و " يا أ ُ اغفر لي "  ،بھمز " األلف " من " ﷲ " مرة  ،ووصلھا أخرى  ،فمن حذفھا أجراھا
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على أصلھا  ،ألنھا " ألف والم "  ،مثل " األلف والالم " اللتين يدخالن في األسماء المعارف زائدتين .ومن ھمزھا توھم أنھا
من الحرف ،
__________
) (1في المطبوعة  " :لم تدخله العرب يا "  ،وفي المخطوطة  " :لم تدخله العرسه يا "  ،وھذا من عجلة الناسخ  ،فرددتھا جميعًا إلى أصلھما.
) (2لم يعرف قائله  ،واألبيات في معاني القرآن للفراء  ، 203 : 1والجمل للزجاجي  177 :واإلنصاف  ، 151 :والخزانة  ، 359 : 1واللسان )أله(
وغيرھا من كتب العربية والنحو  ،ومختلف من روايته  ،وجاءوا به شاھ ًدا على زيادة " ما " بعد " ياللھم " فروايته عند بعضھم " يا اللھم ما "  ،وبعد
األبيات زيادة زادھا الكوفيون  :مِنْ حَ ي ُْثمَا َو َك ْي َفمَا َوأَ ْي َنمَا  ...فإ َّن َنا مِنْ َخي ِْر ِه َلنْ َنعْ دَ مَا
) (3في المطبوعة  " :مثل فم ودم وھم "  ،وأثبت نص المخطوطة  ،وھو موافق لنص الفراء في معاني القرآن  ، 203 : 1وھو نص كالمه.

إذ كانت ال تسقط منه  ،وأنشدوا في ھمز األلف منھا :
ار ٌ
ِك اللُّ ُھ َّم َيا أَ ُ )(1
ك ھ َُّو َو َمنْ َسمَّاهَُ ...ع َلى اسْ م َ
ُم َب َ
قالوا  :وقد كثرت " اللھم " في الكالم  ،حتى خففت ميمھا في بعض اللغات  ،وأنشدوا (2) :
َك َح ْل َف ٍة مِنْ أَبى ِر َياٍحَ ...يسْ َم ُع َھا اللَّ ُھ ُم ال ُك َبار )(3
والرواة تنشد ذلك :
َيسْ َمعُھا ال ُھ ُه ال ُك َبا ُر
__________
) (1لم يعرف قائله  ،والبيتان في معاني القرآن  203 : 1؛ واإلنصاف  ، 150 :واللسان )أله(.
) (2ھو األعشى.
) (3ديوانه  ، 193 :ومعاني القرآن  ، 203 : 1والخزانة  ، 345 : 1واللسان )أله(  ،وغيرھا .من قصيدة يعاتب بھا بني جحدر  ،وكانت بينه وبينھم
نائرة  ،ذكرھا في قصائد من شعره .وقبل البيت وھو أول القصيدة  :أَلَ ْم َت َر ْوا إِ َرمًا َو َعا ًدا  ...أَ ْودَ ى ِبھا اللَّ ْي ُل َوال َّن َھا ُر
َبادُوا  ،فلمَّا أنْ تآد َْوا َ ...ق َّفى َع َلى إِ ْث ِر ِھ ْم قُ َدا ُر
َك َح ْلف ٍة. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . .
أودى بھا  :أھلكھا وذھب بھا .وقوله  " :فلما أن تآدوا " من قولھم  " :تآدى القوم تآد ًيا وتعادوا تعاديًا "  :تتابعوا مو ًتا .وأصله من آدى الرجل  :إذا كان
شاك السالح قد لبس أداة الحرب  ،يعني أخذوا أسلحتھم فتقاتلوا حتى تفانوا .ومن شرح البيت " تآدوا " بمعنى تعاونوا وكثروا  ،فقد أخطأ  ،وذھب
مذھبًا باطال .يقول  :لما ھلكت إرم ودعاد  ،أتت على آثارھم ثمود  ،و " قدار " ھو عاقر الناقة من ثمود فسموا القبيلة باسمه  ،إذ كان سببًا في ھالكھم
إذ دمدم عليھم ربھم فسواھا .وأبو رياح )بياء تحتية( رجل من بني ضبيعة  ،كان قتل رجال من بني سعد بن ثعلبة جارً ا لھم  ،فسألوه أن يحلف  ،أو
يعطي الدية ؛ فحلف لھم  ،ثم قتل بعد حلفته .فضربته العرب مثال لما ال يغني من الحلف .وفي المطبوعة " رباح " بالباء الموحدة  ،وھو خطأ  ،وھذا
البيت األخير  ،جاء في ھذا الموضع من الشعر في ديوانه  ،ولكن األرجح ما رواه أبو عبيدة في قول األعشى لبني جحدر  :أَ ْق َسم ُت ُم ال ُنعْ طِ يَّن ُك ْم  ...إِالّ
ع َِرارً ا َ ،ف َذا ع َِرارُ
والعرار  :القتال .يقول  :أقسمتم أن ال تعطونا إال بعد قتال  ،فھذا ھو القتال  ،قضى عليكم كما قضيت على أبي رياح حلفته الكاذبة إذ سمعھا ربه
األكبر .والكبار )بضم الكاف( صيغة المبالغة من " كبير " .

وقد أنشده بعضھم َ (1) :يسْ َم ُع َھا ﷲ ُ وﷲُ ُك َبا ُر )(2
***
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شا ُء َو َت ْن ِز ُع ا ْل ُم ْل َك ِم َّمنْ َت َ
القول في تأويل قوله َ } :مالِ َك ا ْل ُم ْلكِ ُت ْؤتِي ا ْل ُم ْل َك َمنْ َت َ
شا ُء {
قال أبو جعفر  :يعني بذلك  :يا مالك الملك  ،يا منْ له مُلك الدنيا واآلخرة خالصً ا دون وغيره  ،كما - :
 - 6789حدثنا ابن حميد قال  ،حدثنا سلمة  ،عن محمد بن إسحاق  ،عن محمد بن جعفر بن الزبير قوله  " :قل اللھم مالك
الملك  ،ال يقضى فيھم غيرك(3) .
الملك "  ،أي َربَّ العباد
َ
***
وأما قوله  " :تؤتي الملك ممن تشاء "  ،فإنه يعني ُ :تعطى الملك من َتشاء  ،فتملكه وتسلِّطه على من تشاء.
وقوله  " :وتنزع الملك من تشاء "  ،يعني  :وتنزع الملك ممن تشاء أن تنزعه منه (4) ،
__________
) (1قال الفراء  " :وأنشدني الكسائي " .
) (2في المطبوعة والمخطوطة  " :يسمعھا ﷲ والكبار "  ،وھو خطأ من الناسخ  ،والصواب ما في معاني القرآن للفراء  ، 203 : 1والذي مضى
جميعه ھو من نص كالمه مع قليل من التصرف .وكذلك رواھا شارح ديوانه  ،وكذلك سائر الكتب .وروى أبو عبيدة  " :يسمعھا الواحد الكبار " .
) (3األثر  - 6789 :سيرة ابن ھشام  ، 227 : 2ونصه  " :أي رب العباد  ،والملك الذي ال يقضي فيھم غيره "  ،وھو بقية اآلثار السالفة التي آخرھا
رقم .6776 :
) (4سقط من المطبوعة  " :يعني  :وتنزع الملك ممن تشاء "  ،فأثبتھا من المخطوطة.

َ
شئت وكنْ فيما
فترك ذكر " أن تنزعه منه "  ،اكتفا ًء بداللة قوله  " :وتنزع الملك ممن تشاء "  ،عليه  ،كما يقال  " :خذ ما
ُور ٍة َما َشا َء َر َّك َب َك (
شئت "  ،يراد  :خذ ما شئت أن تأخذه  ،وكن فيما شئت أن تكون فيه ؛ وكما قال جل ثناؤه  ) :فِي أَيِّ ص َ
]سورة االنفطار  [8 :يعني  :في أيّ صورة شا َء أن يركبك فيھا ركبك(1) .
***
س والروم ألمته(2) .
وقيل  :إنّ ھذه اآلية نزلت على رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم جوابًا لمسألته ربَّه أن يجعل مُلك فار َ
ذكر من قال ذلك :
 - 6790حدثنا بشر قال  ،حدثنا يزيد قال  ،حدثنا سعيد  ،عن قتادة  :وذكر لنا  :أن نبيّ ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم سأل ربه جل
فارس والروم في أمته  ،فأنزل ﷲ عز وجل  " :قل اللھم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء " إلى " إنك
ثناؤه أن يجعل له ملك
َ
على كل شيء قدير " .
 - 6791حدثني المثنى قال  ،حدثنا إسحاق قال  ،حدثنا ابن أبي جعفر  ،عن أبيه  ،عن قتادة قال ُ :ذكر لنا وﷲ أعلم  :أنّ نبيّ
ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم سأل ربه عز وجل أن يجعل ملك فارس والروم في أمته  ،ثم ذكر مثله.
***
وروي عن مجاھد أنه كان يقول  :معنى " الملك " في ھذا الموضع  :النبوة.
ذكر الرواية عنه بذلك :
 - 6792حدثني محمد بن عمرو قال  ،حدثنا أبو عاصم  ،عن عيسى  ،عن ابن أبي نجيح  ،عن مجاھد في قوله  " :تؤتي
الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء "  ،قال  :النبوّ ة.
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__________
) (1ما سلف مختصر ما في معاني القرآن للفراء  ، 205 - 204 : 1وقد وفاه حقه.
) (2انظر تفسير " الملك " فيما سلف .371 ، 315 ، 312 : 5 / 488 : 2 / 149 ، 148 : 1

 - 6793حدثني المثنى قال  ،حدثنا أبو حذيفة قال  ،حدثنا شبل  ،عن ابن أبي نجيح  ،عن مجاھد مثله.
***
شا ُء َو ُت ِذل ُّ َمنْ َت َ
القول في تأويل قوله َ } :و ُتع ُِّز َمنْ َت َ
شا ُء ِب َي ِد َك ا ْل َخ ْي ُر إِ َّن َك َع َلى ُكل ِّ َ
ش ْيءٍ َقدِي ٌر ){ (26
قال أبو جعفر  :يعني جل ثناؤه  " :وتعز من تشاء "  ،بإعطائه الملك والسلطان َ ،وبسط القدرة له " وتذ ّل من تشاء " بسلبك
ملكه  ،وتسليط عدوه عليه " بيدك الخير "  ،أي  :كل ذلك بيدك وإليك  ،ال يقدر على ذلك أحد  ،ألنك على كل شيء قدي ٌر ،
دون سائر خلقك  ،ودون من اتخذه المشركون من أھل الكتاب واألمِّيين من العرب إلھًا ور ًّبا يعبدونه من دونك  ،كالمسيح
واألنداد التي اتخذھا األميون ر ًّبا  ،كما - :
 - 6794حدثنا ابن حميد قال  ،حدثنا سلمة  ،عن ابن إسحاق  ،عن محمد بن جعفر بن الزبير قوله  " :تؤتي الملك من تشاء"،
اآلية  ،أي  :إنّ ذلك بيدك ال إلى غيرك ) " (1إنك على كل شيء قدير "  ،أي  :ال يقدر على ھذا غيرك بسلطانك
وُ ْقد َرتك(2).
***
__________
) (1نص روايته ابن ھشام  " :أي  :ال إله غيرك " .
) (2األثر  - 6794 :سيرة ابن ھشام  227 : 2وھو بقية اآلثار التي آخرھا رقم .6789 :

ت َو ُت ْخ ِر ُج ْال َمي َ
ِّت م َِن ْال َحيِّ َو َترْ ُز ُق َمنْ َت َشا ُء ِب َغي ِْر
ار فِي اللَّي ِْل َو ُت ْخ ِر ُج ْال َحيَّ م َِن ْال َم ِّي ِ
ار َو ُتولِ ُج ال َّن َھ َ
ُتولِ ُج اللَّ ْي َل فِي ال َّن َھ ِ
ح َِسا ٍ
ب)(27
ار فِي ال َّل ْي ِل {
ار َو ُتولِ ُج ال َّن َھ َ
القول في تأويل قوله ُ } :تولِ ُج ال َّل ْيل َ فِي ال َّن َھ ِ
قال أبو جعفر  :يعني بقوله جل ثناؤه  " :تولج " ُت ْدخل  ،يقال منه  " :قد و َلج فالن منزله "  ،إذا دخله  " ،فھو َيلِجه َو ْلجً ا
ووُ لوجً ا ول َِج ًة " ) - (1و " أولجته أنا "  ،إذا أدخلته.
***
َ
نقصت من ساعات الليل في ساعات النھار  ،فتزيد من نقصان ھذا في زيادة
ويعني بقوله  " :تولج الليل في النھار " تدخل ما
َ
نقصت من ساعات النھار في ساعات الليل  ،فتزيد في ساعات الليل ما نقصت من
النھار في الليل "  ،وتدخل ما
ھذا " وتولج
َ
ساعات النھار  ،كما - :
 - 6795حدثني موسى قال  ،حدثنا عمرو قال  ،حدثنا أسباط  ،عن السدي  " :تولج اللي َل في النھار وتولج النھار في الليل " ،
تسع ساعا ٍ
خمس عشرة ساعة ،
ت  ،وتدخل النھار في الليل حتى يكون النھار
حتى يكون الليل
َ
خمس عشر َة ساعة  ،والنھا ُر َ
َ
والليل تسع ساعات.
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 - 6796حدثني المثنى قال  ،حدثنا إسحاق قال  ،حدثنا حفص بن عمر  ،عن الحكم بن أبان  ،عن عكرمة  ،عن ابن عباس
قال  :ما نقص من النھار يجعله في الليل  ،وما نقص من الليل يجعله في النھار(2) .
 - 6797حدثني محمد بن عمرو قال  ،حدثنا أبو عاصم  ،عن عيسى  ،عن ابن أبي نجيح  ،عن مجاھد في قول ﷲ :
__________
) (1قوله  " :ولجا " مصدر لم تذكره كتب اللغة .وقوله " لجة " بوزن " عدة وزنة " .
) (2األثر  " - 6798 :حفص بن عمر العدني "  ،مترجم في الكبير  ، 362 / 2 / 1وابن أبي حاتم  .182 / 2 / 1وقد مضى ھذا اإلسناد برقم :
 ، 1406 ، 533وسيأتي أيضًا برقم  ، 6814 :وكان في المخطوطة والمطبوعة ھنا  " :حفص عن عمر "  ،وھو خطأ.

" تولج الليل في النھار وتولج النھار في الليل " قال  :ما ينقص من أحدھما في اآلخر  ،يعتقبان أو  :يتعاقبان  ،شك أبو عاصم
ذلك من الساعات(1) .
 - 6798حدثني المثنى قال  ،حدثنا أبو حذيفة قال  ،حدثنا شبل  ،عن ابن أبي نجيح  ،عن مجاھد  " :تولج الليل في النھار
وتولج النھار في الليل "  ،ما ينقص من أحدھما في اآلخر  ،يتعاقبان ذلك من الساعات.
 - 6799حدثنا بشر قال  ،حدثنا يزيد قال  ،حدثنا سعيد  ،عن قتادة  ،عن الحسن قوله  " :تولج الليل في النھار وتولج النھار
في الليل "  ،نقصان الليل في زيادة النھار  ،ونقصان النھار في زيادة الليل.
 - 6800حدثنا الحسن بن يحيى قال  ،أخبرنا عبد الرزاق قال  ،أخبرنا معمر  ،عن قتادة في قوله  " :تولج الليل في النھار
وتولج النھار في الليل "  ،قال  :ھو نقصان أحدھما في اآلخر.
 - 6801حدثت عن عمار قال  ،حدثنا ابن أبي جعفر  ،عن أبيه  ،عن قتادة في قوله  " :تولج الليل في النھار وتولج النھار في
الليل "  ،قال  :يأخذ الليل من النھار  ،ويأخذ النھار من الليل .يقول  :نقصان الليل في زيادة النھار  ،ونقصان النھار في زيادة
الليل.
 - 6802حدثت عن الحسين قال  ،سمعت أبا معاذ قال  ،حدثنا عبيد بن سليمان قال  (2) ،سمعت الضحاك يقول في قوله " :
تولج الليل في النھار وتولج النھار في الليل "  ،يعني أنه يأخذ أح ُدھما من اآلخر  ،فيكون الليل أحيا ًنا أطول من النھار ،
والنھار أحيا ًنا أطول من الليل.
__________
) (1في المطبوعة  " :ما ينقص من أحدھما يدخل في اآلخر  ،متعاقبان " ...بزيادة " يدخل " وليست في المخطوطة  ،وانظر األثر التالي .وقوله "
يعتقبان " في المخطوطة  " :معتقبان " غير منقوطة  ،وھو تحريف  ،والذي في المطبوعة تصرف ال معنى له.
) (2في المطبوعة  " :عبيد بن سلمان "  ،وھو خطأ  ،وھو إسناد دائر في التفسير.

 - 6803حدثني يونس قال  ،أخبرنا ابن وھب قال  ،قال ابن زيد في قوله  " :تولج الليل في النھار وتولج النھار في الليل " ،
قال  :ھذا طويل وھذا قصير  ،أخذ من ھذا فأولجه في ھذا  ،حتى صار ھذا طويال وھذا قصيرً ا.
***
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ج ا ْل َح َّي مِنَ ا ْل َم ِّي ِ
ج ا ْل َم ِّيتَ مِنَ ا ْل َح ِّي {
ت َو ُت ْخ ِر ُ
القول في تأويل قوله َ } :و ُت ْخ ِر ُ
قال أبو جعفر  :اختلف أھل التأويل في تأويل ذلك.
فقال بعضھم  " :تأويل ذلك  :أنه يخرج الشيء الحيَّ من النطفة الميتة  ،ويخرج النطفة الميتة من الشيء الحيّ " .
ذكر من قال ذلك :
 - 6804حدثني أبو السائب قال  ،حدثنا أبو معاوية  ،عن األعمش  ،عن إبراھيم  ،عن عبد ﷲ في قوله  " :تخرج الحي من
الميت وتخرج الميت من الحيّ "  ،قال  :ھي النطفة تخرج من الرّ جل وھي ميتة وھو حي  ،ويخرج الرجل منھا ح ًّيا وھي
ميتة.
 - 6805حدثني محمد بن عمرو قال  ،حدثنا أبو عاصم  ،عن عيسى  ،عن ابن أبي نجيح  ،عن مجاھد في قول ﷲ عز وجل:
" تخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي "  ،قال  :الناس األحياء من ال ُّنطف وال ُّنطف ميتة  ،ويخرجھا من الناس
األحياء  ،واألنعام.
 - 6806حدثني المثنى قال  ،حدثنا أبو حذيفة قال  ،حدثنا شبل  ،عن ابن أبي نجيح  ،عن مجاھد مثله.
 - 6807حدثنا ابن وكيع قال  ،حدثنا أبي  ،عن سلمة بن نبيط  ،عن الضحاك في قوله  " :تخرج الحي من الميت وتخرج
الميت من الحي "  ،فذكر نحوه.
 - 6808حدثني موسى قال  ،حدثنا عمرو قال  ،حدثنا أسباط  ،عن السدى  " :تخرج الحيّ من الميت وتخرج الميت من
الحيّ "  ،فالنطفة ميتة تكون  ،تخرج من إنسان حيّ  ،ويخرج إنسان حيّ من نطفة ميتة.
 - 6809حدثني محمد بن عمر بن علي بن عطاء المقدمي قال  ،حدثنا أشعث السجستاني قال  ،حدثنا شعبة  ،عن إسماعيل
بن أبي خالد في قوله " .تخرج الحيّ من الميت وتخرج الميت من الحيّ "  ،قال  :تخرج النطفة من الرجل  ،والرجل من
النطفة(1) .
 - 6810حدثنا الحسن بن يحيى قال  ،أخبرنا عبد الرزاق قال  ،أخبرنا معمر  ،عن قتادة في قوله  " :تخرج الحيّ من الميت
وتخرج الميت من الحيّ "  ،قال  :تخرج الحيّ من ھذه النطفة الميتة  ،وتخرج ھذه النطفة الميتة من الحيّ .
 - 6811حدثنا القاسم قال  ،حدثنا الحسين قال  ،حدثني حجاج  ،عن ابن جريج  ،عن مجاھد في قوله  " :تخرج الحيّ من
الميت وتخرج الميت من الحيّ " اآلية  ،قال  :الناس األحياء من النطف  ،والنطف مي ً
ِّتة من الناس األحياء  ،ومن األنعام
وال َّنبْت كذلك قال ابن جريج  :وسمعت يزيد بن عويمر يخبر  ،عن سعيد بن جبير قال  :إخراجه النطفة من اإلنسان ،
وإخراجه اإلنسان من النطفة(2) .
__________
) (1األثر  " - 6809 :محمد بن عمر بن علي بن عطاء المقدمي "  ،ثقة .روى عن أشعث بن عبد ﷲ السجستاني  ،وروى عنه األربعة  ،والطبري
وغيرھم  ،مترجم في التھذيب .وقد مضى في رقم  .6255 :وكان في المطبوعة  " :حدثني محمد بن عمرو  ،وابن علي  ،عن عطاء المقدمي "  ،وفي
المخطوطة  " :محمد بن عمرو بن علي  ،عن عطاء المقدمي "  ،وكالھما خطأ  ،والصواب ما أثبت.
) (2األثر  " - 6811 :يزيد بن عويمر "  ،لم أجد في الرواة من يسمى بذلك  ،وأخشى أن يكون في اسمه تحريف أو تصحيف لم أھتد إليه.
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 - 6812حدثني يونس قال  ،أخبرنا ابن وھب قال  ،قال ابن زيد في قوله  " :تخرج الحيّ من الميت وتخرج الميت من
ٌ
ميت
الحيّ "  ،قال  :النطفة ميتة  ،فتخرج منھا أحياء " وتخرج الميت من الحيّ "  ،تخرج النطفة من ھؤالء األحياء  ،والحبّ
تخرج منه ح ًّيا " و ُتخرج الميت من الحيّ "  ،تخرج من ھذا الحيّ ح ًّبا مي ًتا.
***
وقال آخرون  :معنى ذلك  " :أنه يخرج النخلة من النواة  ،والنوا َة من النخلة  ،والسنبل من الحب  ،والحبّ من السنبل ،
والبيض من الدجاج  ،والدجاج من البيض " .
ذكر من قال ذلك.
 - 6813حدثنا ابن حميد قال  ،حدثنا أبو تميلة قال  ،حدثنا عبد ﷲ  ،عن عكرمة قوله  " :تخرج الحي من الميت "  ،قال :
ھي البيضة تخرج من الحيّ وھي ميتة  ،ثم يخرج منھا الحيّ .
 - 6814حدثني المثنى قال  ،حدثنا إسحاق قال  ،حدثنا حفص بن عمر  ،عن الحكم بن أبان  ،عن عكرمة في قوله " .تخرج
الحي من الميت وتخرج الميت من الحي "  ،قال  :النخلة من النواة والنواة من النخلة  ،والحبة من السنبلة  ،والسنبلة من
الحبة.
***
والكافر من المؤمن " .
وقال آخرون  " :معنى ذلك  :أنه يخرج المؤمن من الكافر ،
َ
ذكر من قال ذلك :
 - 6815حدثنا بشر قال  ،حدثنا يزيد قال  ،حدثنا سعيد  ،عن قتادة  ،عن الحسن في قوله  " :تخرج الحي من الميت وتخرج
والكافر من المؤمن  ،والمؤمن عب ٌد حيُّ الفؤاد  ،والكافر عب ٌد مي ُ
ّت الفؤاد.
الميت من الحي "  ،يعني المؤمن من الكافر
َ
 - 6816حدثنا الحسن بن يحيى قال  ،أخبرنا عبد الرزاق قال  ،أخبرنا معمر قال  ،قال الحسن في قوله ُ " :تخرج الحي من
الميت وتخرج الميت من الحي "  ،قال  :يخرج المؤمن من الكافر  ،ويخرج الكافر من المؤمن(1) .
 - 6819حدثنا عمران بن موسى قال  ،حدثنا عبد الوارث  ،عن سعيد بن عمرو  ،عن الحسن قرأ  " :تخرج الحي من الميت
وتخرج الميت من الحي "  ،قال  :تخرج المؤمن من الكافر  ،وتخرج الكافر من المؤمن(2) .
 - 6820حدثني حميد بن مسعدة قال  ،حدثنا بشر بن المفضل قال  ،حدثنا سليمان التيمي  ،عن أبي عثمان  ،عن سلمان  ،أو
عن ابن مسعود وأكبر ظني أنه عن سلمان قال  :إن ﷲ ّ
عز وجل خمّر طينة آدم أربعين ليلة  -أو قال  :أربعين يومًا  -ثم قال
بيده فيه  (3) ،فخرج كل طيِّب في يمينه  ،وخرج كل خبيث في يده األخرى  ،ثم خلط بينھما  ،ثم خلق منھا آدم  (4) ،فمن ثم
يخرج الحيّ من الميت ويخر ُج الميت من الحي  ،يخرج المؤمن من الكافر  ،ويخرج الكافر من المؤمن(5) .
__________
) (1سقط من الترقيم .6818 ، 6817
) (2األثر  " - 6819 :سعيد بن عمرو "  ،لم أجد له ترجمة  ،وأخشى أن يكون سقط من إسناده شيء  ،وأن صوابه " عبد الوارث بن سعيد ،
عن ."...وعبد الوارث مترجم فيما سلف رقم .2154 :
) (3في المخطوطة  " :ثم قال بعده فيه "  ،خطأ ؛ وقوله  " :قال بيده "  ،أي حرك يده.
) (4في المخطوطة  " : -ثم خلط بينھما وقال . . .فمن ثم يخرج "  ،وبين الكالم بياض  ،وأتمته المطبوعة من الدر المنثور.
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) (5األثر  " - 6820 :بشر بن المفضل بن الحق الرقاشي " من شيوخ أحمد وإسحاق .قال أحمد  " :إليه المنتھى في التثبت بالبصرة "  .مترجم في
التھذيب .و " سليمان التيمي "  ،ھو  " :سليمان بن طرخان التيمي "  ،روى عن أنس بن مالك وطاوس  ،ثقة .مترجم في التھذيب " .وأبو عثمان " ھو
" أبو عثمان الصنعاني  :شراحيل بن مرثد "  ،روى عن سلمان وأبي الدرداء ومعاوية وأبي ھريرة وكعب األحبار .قال ابن حبان في الثقات " :
صاحب الفتوح  ،يروي المراسيل " وھذا األثر أخرجه السيوطي في الدر المنثور  ، 15 : 1ونسبه لسعيد بن منصور  ،وابن المنذر  ،وابن أبي حاتم ،
والبيھقي في األسماء والصفات  ،وأبو الشيخ في العظمة ) ،أخرج مثله  ،ونسبه البن مردويه مرفوعً ا إلى النبي صلى ﷲ عليه وسلم(.

 - 6821حدثنا الحسن بن يحيى قال  ،أخبرنا عبد الرزاق قال  ،أخبرنا معمر  ،عن الزھري  :أنّ النبي صلى ﷲ عليه وسلم
دخل على بعض نسائه  ،فإذا بامرأة حسنة ال َّنعْ مة  (1) ،فقال  :من ھذه ؟ قالت إحدى خاالتك! قال  :إن َخاالتي بھذه البلدة
لغرائب! ) (2وأيّ خاالتي ھذه ؟ قالت  :خالدة ابنة األسود ابن عبد يغوث (3) .قال  :سبحان الذي يخرج الحيّ من الميت!
ً
صالحة  ،وكان أبوھا كافرً ا(4) .
وكانت امرأة
 - 6822حدثني محمد بن سنان قال  ،حدثنا أبو بكر الحنفي قال  ،حدثنا عباد بن منصور  ،عن الحسن في قوله  " :تخرج
الحي من الميت وتخرج الميت من الحي "  ،قال  :ھل علمتم أن الكافر يلد مؤم ًنا  ،وأن المؤمن يلد كافرً ا ؟ فقال  :ھو
كذلك(5).
***
__________
) (1قوله  " :حسنة النعمة "  ،في المطبوعة  " :النغمة " بالغين المعجمة  ،وھو خطأ  ،والنعمة )بفتح النون وسكون  :العين( المسرة والفرح والترفه ،
وكأنه يعني ما يبين عليھا من أثر الترف والنعمة .بيد أن الذي رواه ابن سعد  ،وما نقله الحافظ ابن حجر في اإلصابة  " :حسنة الھيئة " .
) (2في المطبوعة  " :بھذه البلد "  ،وتاء " البلدة " في المخطوطة شبكت في دالھا  ،واختلطت بھا الم " لغرائب "  ،والذي أثبته ھو نص ما في
اإلصابة  ،وفي ابن سعد " بھذه األرض " .
) (3في المطبوعة والمخطوطة  " :خلدة ابنة األسود "  ،وأخشى أن يكون أصلھا " خالدة " كما في سائر الكتب  ،ورسمت بحذف األلف كما كانوا
يكتبون قديمًا .وھي خالة رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم ألنھا  :خالدة بنت األسود بن عبد يغوث بن وھب بن عبد مناف بن زھرة  ،وأم رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه وسلم " آمنة بنت وھب بن عبد مناف "  ،فھو أخت يغوث بن وھب .أما األسود بن يغوث  ،فھو أحد المستھزئين حنى جبريل ظھره ،
ورسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم ينظر  ،فقال رسول ﷲ  " :خالي! خالي! "  ،فقال جبريل  " :دعه عنك! "  ،فمات األسود.
) (4األثر  - 6821 :رواه ابن سعد في الطبقات  ، 181 : 8وذكر طرقه الحافظ ابن حجر في اإلصابة  ،في ترجمة " خالدة بنت األسود " .
) (5األثر  " - 6822 :محمد بن سنان الفزاز " سلفت ترجمته برقم  ، 2056 ، 1999 :و " أبو بكر الحنفي "  ،ھو " عبد الكبير بن عبد المجيد بن
عبيد ﷲ بن شريك البصري "  ،روى عنه أحمد وإسحاق وابن المديني ومحمد بن بشار  ،ثقة .مترجم في التھذيب " .وعباد بن منصور الناجي " ،
روى عن عكرمة  ،وعطاء والحسن  ،والقاسم بن محمد وغيرھم .مترجم في التھذيب .وانظر األثر رقم  6827 :فيما يلي.

قال أبو جعفر  :وأولى التأويالت التي ذكرناھا في ھذه اآلية بالصواب  ،تأوي ُل من قال  " :يخرج اإلنسان الحيّ واألنعام
والبھائم األحيا َء من ال ُّنطف الميتة وذلك إخرا ُج الحيّ من الميت ويخرج النطفة الميتة من اإلنسان الحي واألنعام والبھائم
األحياء وذلك إخراج الميت من الحيّ " .
وذلك أن كل حيّ فارقه شيء من جسده  ،فذلك الذي فارقه منه ميت .فالنطفة ميتة لمفارقتھا جسد من خرجت منه  ،ثم ينشئ
ﷲ منھا إنسا ًنا حيًا وبھائ َم وأنعامًا أحيا ًء .وكذلك حكم كل شيء حيّ زايله شيء منه  ،فالذي َزايله منه ميت .وذلك ھو نظير
ُون ( ]سورة البقرة .[28 :
ُون ِبا َّ ِ َو ُك ْن ُت ْم أَم َْوا ًتا َفأَحْ َيا ُك ْم ُث َّم ُيمِي ُت ُك ْم ُث َّم يُحْ ِيي ُك ْم ُث َّم إِ َل ْي ِه ُترْ َجع َ
ْف َت ْكفُر َ
قوله َ ) :كي َ
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***
وأما تأويل من تأوّ له بمعنى الحبة من السنبلة  ،والسنبلة من الحبة  ،والبيضة من الدجاجة  ،والدجاجة من البيضة  ،والمؤمن
الظاھر في استعمال الناس في الكالم.
من الكافر  ،والكافر من المؤمن فإن ذلك  ،وإن كان له وجه مفھوم  ،فليس ذلك األغلب
َ
وتوجي ُه معاني كتاب ﷲ عز وجل إلى الظاھر المستعمل في الناس  ،أولى من توجيھھا إلى الخفيّ القليل في االستعمال.
***
واختلفت القرأة في قراءة ذلك.
ت َو ُت ْخ ِر ُج ْال َمي َ
ِّت م َِن ْال َحيِّ ( بالتشديد  ،وتثقيل " الياء " من " الميت "  ،بمعنى أنه
فقرأته جماعة منھم ُ ) :ت ْخ ِر ُج ْال َحيَّ م َِن ْال َم ِّي ِ
يخرج الشيء الحي من الشيء الذي قد َ
مات  ،ومما لم يمت.
***
ت َو ُت ْخ ِر ُج ْال َمي َ
ِّت م َِن ْال َحيِّ ( بتخفيف " الياء " من " الميْت "  ،بمعنى أنه
وقرأت جماعة أخرى منھم ُ ) :ت ْخ ِر ُج ْال َحيَّ م َِن ْال َم ِّي ِ
يخرج الشيء الحيّ من الشيء الذي قد مات  ،دون الشيء الذي لم يمت  ،ويُخرج الشيء الميت  ،دون الشيء الذي لم يمت ،
من الشيء الحي.
***
وذلك أن " الميِّت " مثقل " الياء " عند العرب  :ما لم َي ْ
مت وسيموت  ،وما قد مات.
ٌ
َ
مائت غ ًدا  ،وإنھم مائتون "  .وكذلك كل ما لم يكن
النعت قالوا  " :إنك
وأما " الميْت " مخف ًفا  ،فھو الذي قد مات  ،فإذا أرادوا
بعد  ،فإنه يخرج على ھذا المثال االس ُم منه .يقال  " :ھو الجائد بنفسه والطائبة نفسه بذلك "  ،وإذا أريد معنى االسم قيل " :
ھو الجوا ُد بنفسه والطيِّبة نفسه " (1) .
***
قال أبو جعفر  :فإذا كان ذلك كذلك  ،فأولى القراءتين في ھذه اآلية بالصواب  ،قراءةُ من شدّد " الياء " من " الميِّت "  .ألن
ﷲ جل ثناؤه يخرج الحي من النطفة التي قد فارقت الرج َل فصارت ميِّتة  ،وسيخرجه منھا بعد أن ُتفارقه وھي في صلب
الرجل " ويخرج الميِّت من الحيّ " النطف َة التي تصير بخروجھا من الرجل الحيّ م ِّي ًتا  ،وھي قبل خروجھا منه حيَّة .فالتشديد
أبلغ في المدح وأكم ُل في الثناء.
***
__________
) (1انظر ما سلف في " الميت "  ، 319 ، 318 : 3وھذا البيان عن معناه ھنا  ،أجود مما تجده في كتب اللغة.

القول في تأويل قوله َ } :و َت ْر ُزقُ َمنْ َت َ
ِسا ٍ
ب ){ (27
شا ُء ِب َغ ْي ِر ح َ
قال أبو جعفر  :يعني بذلك جل ثناؤه  :أنه يُعطى من يشاء من خلقه فيجود عليه  (1) ،بغير محاسبة منه لمن أعطاه  ،ألنه ال
يخاف دخو َل انتقاص في خزائنه  ،وال الفنا َء على ما بيده  (2) ،كما - :
 - 6823حدثني المثتي قال  ،حدثنا إسحاق قال  ،حدثنا ابن أبي جعفر  ،عن أبيه  ،عن الربيع في قوله  " :وترزق من تشاء
بغير حساب "  ،قال  :يخرج الرزق من عنده بغير حساب  ،ال يخاف أن ينقُص ما عنده تبارك وتعالى.
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***
ّ
وتعز من تشاء  ،وتذل
قال أبو جعفر  :فتأويل اآلية ًإذا  :اللھ ّم يا مالك الملك ُتؤتي الملك من َتشاء  ،وتنزع الملك ممن تشاء ،
من تشاء  ،بيدك الخير إنك على كل شيء قدير  ،دون من ادّعى الملحدون أنه لھم إله وربٌّ وعبدوه دونك  ،أو اتخذوه شري ًكا
النھار
معك  (3) ،أو أنه لك ول ٌد وبيدك القدرة التي تفعل ھذه األشياء وتقدر بھا على كل شيء ُ ،تولج الليل في النھار و ُتولج
َ
في الليل  ،فتنقص من ھذا وتزيد في ھذا  ،وتنقص من ھذا وتزيد في ھذا  ،وتخرج من ميِّت ح ًّيا ومن حي م ِّي ًتا  ،وترزق من
تشاء بغير حساب من خلقك  ،ال يقدر على ذلك أح ٌد سواك  ،وال يستطيعه غيرك  ،كما - :
 - 6824حدثني ابن حميد قال  ،حدثنا سلمة  ،عن ابن إسحاق  ،عن محمد بن جعفر بن الزبير  " :تولج اللي َل في النھار
النھار في الليل وتخر ُج الحيّ من الميِّت وتخرج الميِّت من الحيّ "  ،أي  :بتلك القدرة يعني  :بالقدرة التي تؤتي الملك
وتولج
َ
بھا من تشاء وتنزع ُه ممن تشاء " وتر ُزق من تشاء بغير حساب " ،
__________
) (1انظر معنى " الرزق " فيما سلف .44 ، 43 : 5 / 274 : 4
) (2انظر تفسير " بغير حساب " فيما سلف .275 ، 274 : 4
) (3في المطبوعة  " :واتخذوه " والصواب من المخطوطة.

كنت سلَّ ُ
ُ
طت عيسى على األشياء التي بھا يزعمون أنه إله  :من إحياء
ال يقدر على ذلك غيرُك  ،وال يصنعه إال أنت .أي  :فإن
الموتى  ،وإبراء األسقام  ،والخلق للطير من الطين  ،والخبر عن الغيوب  ،لتجعله آية للناس  (1) ،وتصدي ًقا له في نبوّ ته التي
ك الملوك  (2) ،وأمرُ النبوّ ة ووضعھا حيث شئت (3) ،
بعثته بھا إلى قومه  -فإنّ من سلطاني وقدرتي ما لم أعطه  :تملي ُ
ُ
ورزق من شئت من برّ أو فاجر بغير
وإيال ُج الليل في النھار والنھار في الليل  ،وإخرا ُج الحيّ من الميت والميت من الحيّ ،
حساب .فك ّل ذلك لم أسلط عيسى عليه  ،ولم أملكه إياه  ،فلم تكن لھم في ذلك عبرةٌ وبينة  :أنْ لو كان إلھًا  (4) ،لكان ذلك كله
إليه  ،وھو في علمھم يھرُب من الملوك  ،وينتقل منھم في البالد من بلد إلى بلد! ! )(5
***
__________
) (1نص ابن ھشام  " :ألجعله آية للناس " .
) (2في المطبوعة  " :كتمليك الملوك "  ،والصواب من المخطوطة وابن ھشام.
) (3في ابن ھشام  " :بأمر النبوة " .
) (4في المطبوعة  " :فلم يكن "  ،وأثبت ما في ابن ھشام وفي مطبوعة الحلبي من السيرة " أفلم تكن " من إحدى نسخه  ،وھي جيدة .وفي مطبوعة
الطبري  " :إذ لو كان إلھًا ، " ...والصواب من المخطوطة وابن ھشام.
) (5األثر  - 6824 :سيرة ابن ھشام  ، 228 ، 227 : 2وھو بقية اآلثار التي آخرھا رقم .6794 :
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ﷲ فِي َشيْ ٍء إِ َّال أَنْ َت َّتقُوا ِم ْن ُھ ْم ُت َقا ًة َوي َُح ِّذ ُر ُك ُم َّ
ْس م َِن َّ ِ
ِين َو َمنْ َي ْف َع ْل َذل َِك َف َلي َ
ون ْالم ُْؤ ِمن َ
ون ْال َكاف ِِر َ
َال َي َّت ِخ ِذ ْالم ُْؤ ِم ُن َ
ﷲُ
ين أَ ْولِ َيا َء مِنْ ُد ِ
ﷲ ْالمَصِ ي ُر )(28
َن ْف َس ُه َوإِ َلى َّ ِ
ﷲ فِي َ
ش ْيءٍ إِال أَنْ
س مِنَ َّ ِ
ُون ا ْل ُم ْؤ ِمنِينَ َو َمنْ َي ْف َعلْ َذلِ َك َف َل ْي َ
القول في تأويل قوله  } :ال َي َّت ِخ ِذ ا ْل ُم ْؤ ِم ُنونَ ا ْل َكاف ِِرينَ أَ ْولِ َي َ
اء مِنْ د ِ
َت َّتقُوا ِم ْن ُھ ْم ُت َقا ًة {
الكفار أعوا ًنا وأنصارً ا وظھورً ا  ،ولذلك كسر " يتخ ِذ "  ،ألنه
قال أبو جعفر  :وھذا نھيٌ من ﷲ عز وجل المؤمنين أن يتخذوا
َ
في موضع جز ٌم بالنھي  ،ولكنه كسر " الذال " منه  ،للساكن الذي لقيه وھي ساكنة(1) .
***
الكفار ظھرً ا وأنصارً ا توالونھم على دينھم  ،وتظاھرونھم على المسلمين من دون
ومعنى ذلك  :ال تتخذوا  ،أيھا المؤمنون ،
َ
المؤمنين  (2) ،وتدلُّونھم على عوراتھم  ،فإنه َمنْ يفعل ذلك " فليس من ﷲ في شيء "  ،يعني بذلك  :فقد برئ من ﷲ وبرئ
ﷲ منه  ،بارتداده عن دينه ودخوله في الكفر " إال أن تتقوا منھم تقاة "  ،إال أن تكونوا في سلطانھم فتخافوھم على أنفسكم ،
فتظھروا لھم الوالية بألسنتكم  ،وتضمروا لھم العداوة  ،وال تشايعوھم على ما ھم عليه من الكفر  ،وال تعينوھم على مُسلم
بفعل  ،كما - :
 - 6825حدثني المثنى قال  ،حدثنا عبد ﷲ بن صالح قال  ،حدثني معاوية بن صالح  ،عن علي  ،عن ابن عباس قوله  " :ال
ً
وليجة من
يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين "  ،قال  :نھى ﷲ سبحانه المؤمنين أن يُالطفوا الكفار أو يتخذوھم
دون المؤمنين  ،إال أن يكون الكفارُ عليھم ظاھرين  ،فيظھرون لھم اللُّطف  ،ويخالفونھم في الدين .وذلك قوله  " :إال أن تتقوا
منھم تقا ًة " .
__________
) (1انظر معاني القرآن للفراء .205 : 1
) (2انظر تفسير " الولي " و " األولياء " فيما سلف  / 564 ، 489 : 2ثم  142 ، 141 : 6 / 424 : 5 :والقول في " من دون " فيما سلف : 2
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 - 6826حدثنا ابن حميد قال  ،حدثنا سلمة قال  ،حدثني محمد بن إسحاق قال  ،حدثني محمد بن أبي محمد  ،عن عكرمة أو
عن سعيد بن جبير  ،عن ابن عباس قال  :كان الحجا ُج بن عمرو حليفُ كعب بن األشرف  ،وابن أبي الحقيق  ،وقيس بن زيد،
قد َب َطنوا بنفر من األنصار ليفتنوھم عن دينھم  ،فقال رفاعة بن المنذر بن َز ْن َبر  (1) ،وعبد ﷲ بن جبير  ،وسعد بن خيثمة ،
ألولئك النفر  :اجتنبوا ھؤالء اليھود  ،واحذروا لزومھم ومباطنتھم ال يفتنوكم عن دينكم! فأبى أولئك النفر إال مُباطنتھم
ولزومھم  ،فأنزل ﷲ عز وجل  " :ال يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين " إلى قوله  " :وﷲ على كل شيء
قدير " (2) .
 - 6827حدثنا محمد بن سنان قال  ،حدثنا أبو بكر الحنفي قال  ،حدثنا عباد بن منصور  ،عن الحسن في قوله  " :ال يتخذ
المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين "  ،يقول  :ال يتخذ المؤمن كافرً ا ول ًّيا من دون المؤمنين(3) .
 - 6828حدثني موسى قال  ،حدثنا عمرو قال  ،حدثنا أسباط  ،عن السدي  " :ال يتخذ المؤمنون الكافرين " إلى " إال أن تتقوا
منھم تقاة "  ،أما " أولياء " فيواليھم في دينھم  ،ويظھرھم على عورة المؤمنين  ،فمن فعل ھذا فھو مشرك  ،فقد برئ ﷲ منه
إال أن يتقي تقا ًة  ،فھو يظھر الوالية لھم في دينھم  ،والبراء َة من المؤمنين.
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 - 6829حدثني المثنى قال  ،حدثنا قبيصة بن عقبة قال  ،حدثنا سفيان ،
__________
) (1في المطبوعة  " :بن زبير "  ،وصححته من سيرة ابن ھشام  ،ومن ترجمته في اإلصابة .وتسميته " رفاعة بن عبد المنذر "  ،ولكن ھكذا جاء
ھنا ،وكذلك في تفسير البغوي  ،وأظنه خطأ  ،فلم يذكروا ذلك في ترجمته.
) (2األثر  - 6826 :لم أجده في سيرة ابن ھشام التي بين أيدينا من سيرة ابن إسحاق .وقوله  " :بطنوا بنفر من األنصار "  ،يقال  " :بطن فالن بفالن
يبطن بطو ًنا وبطانة " إذا كان خاصًا به  ،ذا علم بداخلة أمره  ،مؤانسًا له  ،مطلعًا على سره  ،ومنه المباطنة.
) (3األثر  - 6827 :انظر التعليق عل األثر السالف رقم .6822 :

عن ابن جريج  ،عمن حدثه  ،عن ابن عباس  " :إال أن تتقوا منھم تقاة "  ،قال  :التقاة التكلم باللسان  ،وقلبُه مطمئن باإليمان.
 - 6830حدثني المثنى قال  ،حدثنا إسحاق قال  ،حدثنا حفص بن عمر قال  ،حدثنا الحكم بن أبان  ،عن عكرمة في قوله " :
ُھرق دم مسلم  ،وما لم يستح ّل ماله.
إال أن تتقوا منھم تقاة "  ،قال  :ما لم ي ِ
 - 6831حدثني محمد بن عمرو قال  ،حدثنا أبو عاصم  ،عن عيسى  ،عن ابن أبي نجيح  ،عن مجاھد في قوله  " :ال يتخذ
ً
مصانعة في الدنيا ومُخالقة(1) .
المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين "  ،إال
 - 6832حدثني المثنى قال  ،حدثنا أبو حذيفة قال  ،حدثنا شبل  ،عن ابن أبي نجيح  ،عن مجاھد مثله.
 - 6833حدثني المثنى قال  ،حدثنا إسحاق قال  ،حدثنا ابن أبي جعفر  ،عن أبيه  ،عن الربيع في قوله  " :ال يتخذ المؤمنون
الكافرين أولياء من دون المؤمنين " إلى " إال أن تتقوا منھم تقاة "  ،قال  :قال أبو العالية  :التقيَّة باللسان وليس بالعمل.
 - 6834حدثت عن الحسين قال  ،سمعت أبا معاذ قال  ،أخبرنا عُبيد قال  ،سمعت الضحاك يقول في قوله  " :إال أن تتقوا
منھم تقاة "  ،قال  :التقي ُة باللسانَ .منْ حُمل على أمر يتكلم به وھو

ٌ
ً
مخافة على نفسه  ،وقلبه مطمئن
معصية  ،فتكلم

باإليمان ،فال إثم عليه  ،إنما التقيَّة باللسان.
 - 6835حدثني محمد بن سعد قال  ،حدثني أبي قال  ،حدثني عمي قال  ،حدثني أبي  ،عن أبيه  ،عن ابن عباس في قوله " :
إال أن تتقوا منھم تقاة "  ،فالتقية باللسانَ .منْ حُمل على أمر يتكلم به وھو معصية

 ،فيتكلم به مخافة الناس وقلبه مطمئن

باإليمان  ،فإن ذلك ال يضره .إنما التقية باللسان.
__________
) (1خالق الناس يخالقھم مخالقة  :عاشرھم على أخالقھم  ،مثل " تخلق "  ،أي  :تصنع وتجمل وتحسن.

***
وقال آخرون  :معنى  " :إال أن تتقوا منھم تقاة "  ،إال أن يكون بينك وبينه قرابة.
ذكر من قال ذلك :
 - 6836حدثنا بشر قال  ،حدثنا يزيد قال  ،حدثنا سعيد  ،عن قتادة قوله  " :ال يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون
المؤمنين إال أن تتقوا منھم تقيَّة "  ،نھى ﷲ المؤمنين أن يوادّوا الكفار أو يتولَّ ْوھم دون المؤمنين .وقال ﷲ  " :إال أن تتقوا
منھم تقيَّة "  (1) ،الرحم من المشركين  ،من غير أن يتولوھم في دينھم  ،إال أن َيصل رحمًا له في المشركين.
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 - 6837حدثنا الحسن بن يحيى قال  ،أخبرنا عبد الرزاق قال  ،أخبرنا معمر  ،عن قتادة في قوله  " :ال يتخذ المؤمنون
الكافرين أولياء "  ،قال  :ال يحل لمؤمن أن يتخذ كافرً ا ول ًّيا في دينه  ،وقوله  " :إال أن تتقوا منھم تقاة "  ،قال  :أن يكون بينك
وبينه قرابة  ،فتصله لذلك.
 - 6838حدثني محمد بن سنان قال  ،حدثنا أبو بكر الحنفي قال  ،حدثنا عباد بن منصور  ،عن الحسن في قوله  " :إال أن
تتقوا منھم تقاة "  ،قال  :صاحبھم في الدنيا معرو ًفا  ،الرحم وغيره .فأما في الدّين فال.
***
قال أبو جعفر  :وھذا الذي قاله قتادة تأوي ٌل له وجه  ،وليس بالوجه الذي يدل عليه ظاھر اآلية  :إال أن تتقوا من الكافرين تقاة
ً
مخافة .فالتقية التي ذكرھا ﷲ في ھذه اآلية .إنما ھي تقية من الكفار ال من
فاألغلب من معاني ھذا الكالم  :إال أن تخافوا منھم
غيرھم .ووجَّ ھه قتادة إلى أن تأويله  :إال أن تتقوا ﷲ من أجل القرابة التي بينكم وبينھم تقاة  ،فتصلون رحمھا .وليس ذلك
الغالب على معنى الكالم.
__________
) (1في المطبوعة في ھذا الموضع " تقاة "  ،وھي في المخطوطة  " :تقية " بتشديد الياء بالقلم  ،وكذلك أثبتھا  ،وھي إحدى القراءتين كما سيذكر
الطبري بعد.

والتأوي ُل في القرآن على األغلب الظاھر من معروف كالم العرب المستع َمل فيھم.
***
وقد اختلفت القرأة في قراءة قوله  " :إال أن تتقوا منھم تقاة "
وتؤدَ ة و ُتكأة "  ،من " اتقيت".
فقرأ ذلك عامة قرأة األمصار  ) :إِال أَنْ َت َّتقُوا ِم ْن ُھ ْم ُت َقا ًة (  ،على تقدير " فُ َعلة " مثل ُ " :ت َخمة َ ،
***
وقرأ ذلك آخرون  ) :إِال أَنْ َت َّتقُوا ِم ْن ُھ ْم َت ِقي ًَّة (  ،على مثال " فعيلة " .
***
قال أبو جعفر  :والقراءة التي ھي القراءةُ عندنا  ،قراءةُ من قرأھا  " :إال أن تتقوا منھم ُتقاة "  ،لثبوت حجة ذلك بأنه القراء ُة
الصحيحة  ،بالنقل المستفيض الذي يمتنع منه الخطأ.
***
القول في تأويل قوله عز وجل َ } :و ُي َح ِّذ ُر ُك ُم َّ
ﷲ ا ْل َمصِ ي ُر ){ (28
ﷲُ َن ْف َس ُه َوإِ َلى َّ ِ
قال أبو جعفر  :يعني تعالى ذكره بذلك  ،ويخوّ فكم ﷲ من نفسه أن َترْ كبوا معاصيه  ،أو توالوا أعداءه  ،فإن

مرجعكم

َومصيركم بعد مماتكم  ،ويوم حشركم لموقف الحساب ) (1يعنى بذلك  :متى صرتم إليه وقد خالفتم ما أمركم به  ،وأتيتم ما
نھاكم عن ُه من اتخاذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين  ،نالكم من عقاب ربكم ما ال ِق َبل لكم به  ،يقول  :فاتقوه واحذرُوه أن
ينالكم ذلك منه  ،فإنه شديد العقاب.
***
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__________
) (1انظر تفسير " المصير " فيما سلف .128 : 6 / 56 : 3

ور ُك ْم أَ ْو ُت ْب ُدوهُ َيعْ َل ْم ُه َّ
ض َو َّ
قُ ْل إِنْ ُت ْخفُوا َما فِي ُ
ﷲُ َع َلى ُك ِّل َشيْ ٍء َق ِديرٌ )(29
ﷲُ َو َيعْ َل ُم َما فِي ال َّس َم َاوا ِ
ت َو َما فِي ْاألَرْ ِ
ص ُد ِ
ض َو َّ
ُور ُك ْم أَ ْو ُت ْبدُوهُ َي ْع َل ْم ُه َّ
الس َم َاوا ِ
ﷲُ َعلَى
األر ِ
ت َو َما فِي ْ
ﷲُ َو َي ْع َل ُم َما فِي َّ
القول في تأويل قوله  } :قُلْ إِنْ ُت ْخفُوا َما فِي ُ
صد ِ
ُكل ِّ َ
ش ْيءٍ َقدِي ٌر ){ (29
قال أبو جعفر  :يعني بذلك جل ثناؤه  " :قل " يا محمد  ،للذين أمرتھم أن ال يتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين " إن
تخفوا ما في صدوركم " من مواالة الكفار ف ُتسِ رُّ وه  ،أو تبدوا ذلكم من نفوسكم بألسنتكم وأفعالكم فتظھروه " يعلمه ﷲ "  ،فال
يخفى عليه .يقول  :فال ُتضمروا لھم مو ّد ًة وال تظھروا لھم مواالة  ،فينالكم من عقوبة ربكم ما ال طاقة لكم به  ،ألنه يعلم سرّ كم
وعالنيتكم  ،فال يخفى عليه شيء منه  ،وھو مُحصيه عليكم حتى يجاز َيكم عليه باإلحسان إحسا ًنا  ،وبالسيئة مثلھا  ،كما - :
 - 6839حدثني موسى قال  ،حدثنا عمرو قال  ،حدثنا أسباط  ،عن السدي قال  :أخبرھم أنه يعلم ما أسرّ وا من ذلك وما
أعلنوا  ،فقال  " :إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه " .
***
وأما قوله  " :ويعلم ما في السموات وما في األرض "  ،فإنه يعني أنه إذ كان ال يخفى عليه شيء ھو في سماء أو أرض أو
حيث كان  ،فكيف يخفى عليه  -أيھا القوم الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين  -ما في صدوركم من الميْل إليھم
بالمودة والمحبة  ،أو ما تبدونه لھم بالمعونة فعال وقوال.
***
وأما قوله  " :وﷲ على كل شيء قدير "  ،فإنه يعني  :وﷲ قدي ٌر على معاجلتكم بالعقوبة على مُواالتكم إياھم ومظاھرتكموھم
على المؤمنين  ،وعلى ما يشاء من األمور كلھا  ،ال َّ
يتعذر عليه شيء أراده  ،وال يمتنع عليه شيء طلبه.
***
ﷲُ َن ْف َس ُه َو َّ
ت مِنْ سُو ٍء َت َو ُّد َل ْو أَنَّ َب ْي َن َھا َو َب ْي َن ُه أَ َم ًدا َبعِي ًدا َوي َُح ِّذ ُر ُك ُم َّ
س َما َع ِم َل ْ
ضرً ا َو َما َع ِملَ ْ
ت مِنْ َخي ٍْر مُحْ َ
ﷲُ
َي ْو َم َت ِج ُد ُك ُّل َن ْف ٍ
َرءُوفٌ ِب ْال ِع َبا ِد )(30
ض ًرا َو َما َع ِم َلتْ مِنْ سُوءٍ َت َو ُّد َل ْو أَنَّ َب ْي َن َھا َو َب ْي َن ُه
س َما َع ِملَتْ مِنْ َخ ْي ٍر ُم ْح َ
القول في تأويل قوله عز وجل َ } :ي ْو َم َت ِج ُد ُكل ُّ َن ْف ٍ
أَ َمدًا َبعِيدًا {
قال أبو جعفر  :يعني بذلك جل ثناؤه  :ويحذركم ﷲ نفسه في يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرً ا مو َّفرً ا  " ،وما
أمدا ً
عملت من سوء تود لو أن بينھا وبينه ً
بعيدا " يعني غاية بعيدة  ،فإن مصيركم أيھا القوم يومئذ إليه  ،فاحذروه على أنفسكم
من ذنوبكم.
***
وكان قتادة يقول في معنى قوله  " :محضرً ا "  (1) ،ما - :
 - 6840حدثنا بشر قال  ،حدثنا يزيد قال  ،حدثنا سعيد  ،عن قتادة قوله  " :يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرً ا " ،
يقول  :مو َّفرً ا.
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***
قال أبو جعفر  :وقد زعم ]بعض[ أھل العربية أنّ معنى ذلك  (2) :واذكر يوم تجد .وقال  :إن ذلك إنما جاء كذلك  ،ألن القرآن
إنما نزل لألمر والذكر  ،كأنه قيل لھم  :اذكروا كذا وكذا  ،ألنه في القرآن في غير موضع  " :واتقوا يوم كذا  ،وحين كذا " .
***
وأما " ما " التي مع " عملت "  ،فبمعنى " الذي "  ،وال يجوز أن تكون جزا ًء  ،لوقوع " تجد " عليه (3) .وأما قوله  " :وما
ٌ
صلة بمعنى الرّ فع  ،لمَّا قيل  " :تود " (4) .
عملت من سوء "  ،فإنه معطوف على قوله  " :ما " األولى  ،و " عملت "
__________
) (1ھذا المعنى قلما تصيبه في كتب اللغة  ،فأثبته فيھا.
) (2ما بين القوسين زيادة يقتضيھا السياق.
) (3الوقوع  :التعدي  ،وقد سلف شرح ذلك فاطلبه في فھرس المصطلحات.
) (4في المطبوعة والمخطوطة  " :كما قيل تود "  ،والصواب ما أثبت .وقد استظھرت قراءتھا من كالم الفراء في معاني القرآن  ، 206 : 1ونص
كالمه  " :وقوله وما عملت من سوء  -فإنك ترده أيضًا على )ما(  ،فتجعل )عملت( صلة لھا في مذھب رفع لقوله )تود لو أن بينھا( "  ،ويعني بذلك أن
جملة " تود " مفعول ثان لقوله  " :تجد "  ،كما كان " محضرً ا " مفعوال ثانيًا .وسيأتي ذلك بعد قليل في تفسيره.

فتأويل الكالم  :يوم َتجد كل نفس الذي عملت من خير محضرً ا  ،والذي عملت من سوء تود لو أن بينھا وبينه أم ًدا
***
" واألمد " الغاية التي ينتھي إليھا  ،ومنه قول الطرماح :
ضى أَ َم ُد ْه )(1
ُك ُّل َحيٍّ مُسْ َت ْك ِم ٌل عِ َّد َة الـ ُ ...عم ِْر  ،ومُو ٍد إِ َذا ا ْن َق َ
يعني  :غاية أجله .وقد - :
 - 6841حدثني موسى بن ھارون قال  ،حدثنا عمرو قال  ،حدثنا أسباط  ،عن السدي قوله  " :وما عملت من سوء تو ُّد لو أن
بينھا وبينه أم ًدا ً
بعيدا "  ،مكا ًنا بعي ًدا.
 - 6842حدثنا القاسم قال  ،حدثنا الحسين قال  ،حدثني حجاج  ،عن ابن جريج ً " :
أمدا بعي ًدا "  ،قال  :أجال.
 - 6843حدثني محمد بن سنان قال  ،حدثنا أبو بكر الحنفي قال ،
__________
) (1ديوانه  ، 112 :وھذه رواية الطبري  ،وكان يروي ديوان الطرماح  ،وقرأه بالمسجد الجامع بمصر  ،وأماله على الناس  ،وشرح غريبة .وال
أدري أأخطأ أم عنده رواية أخرى غير التي وصلتنا  ،فالشعر في ديوانه كما يلي  :بعد أن ذكر دار صاحبته  ،وما بقي بھا من النؤى والرماد َ :ترَ كَ
الدَّھْ ُر أھ َل ُه ُ
ش َعبًا َ ...فاسْ تمَرَّ ْ
ت مِنْ دُون ِِھ ْم ُع َق ُد ْه
ك َّ
اس  ...إلى ال َي ْو ِم َ ،ي ْو ُم ُه وغَ ُد ْه
َوك َذا َ
الز َمانُ َي ْطرُ ُد بال َّن ِ
ان ِب ْ
ِيھ َما أَ َم ُد ْه
اخ ِتالَف ِِھ َما ال َمرْ َء َ ... ،وإنْ َطا َل ف ِ
الَ ُيلِي َث ِ
ضى َع َد ُد ْه
ُك ُّل َحيٍّ مُس َت ْك ِم ٌل عِ َّد َة ال ُعم ِْر َ ... ،ومُو ٍد َإذا ا ْن َق َ
وقوله  " :شعبًا "  ،أي متفرقون  ،واستمرت  :اشتدت وأحكمت عقدة حبال الدھر  ،فلم يعد له أمل في اجتماع أحبابه بعد الفراق .وقوله  " :ال يليثان " ،
من أالثه يليثه  :أخره  ،وھو من " اللوث "  ،وھو البطء والتأخير .يقول  :إن اختالف األيام من يوم وغد  ،ال يؤخران أجل المرء وإن طال عمره ،
حتى يفنياه ويذھبا به .وقوله  " :مود " أي  :ھالك  ،إذا انقضى عدد أيامه وأكله في ھذه الحياة الدنيا.
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حدثنا عباد بن منصور  ،عن الحسن في قوله  " :وما عملت من سوء تود لو أن بينھا وبينه أم ًدا بعي ًدا "  ،قال  :يسر أحدَ ھم أن
ّ
ً
يستلذھا(1) .
خطيئة
ذاك أب ًدا يكونُ ذلك مناه  ،وأما في الدنيا فقد كانت
ال يلقى عمله َ
***
س ُه َو َّ
القول في تأويل قوله َ } :و ُي َح ِّذ ُر ُك ُم َّ
وف ِبا ْل ِع َبا ِد ){ (30
ﷲُ َر ُء ٌ
ﷲُ َن ْف َ
قال أبو جعفر  :يقول جل ثناؤه  :ويحذركم ﷲ نفسه  :أن ُتسخِطوھا عليكم بركوبكم ما يسخطه عليكم  ،فتوافونه يو َم َتجد ك ُّل
نفس ما عملت من خير محضرً ا وما عملت من سوء تود لو أن بينھا وبينه أم ًدا ً
بعيدا  ،وھو عليكم ساخط  ،فينالكم من أليم
عقابه ما ال ِق َبل لكم به .ثم أخبر عز وجل أنه رءوف بعباده رحي ٌم بھم  ،وأنّ من رأفته بھم  (2) :تحذيرُه إياھم نفسه ،
وتخويفھم عقوبته  ،ونھيه إياھم عما نھاھم عنه من معاصيه  ،كما - :
 - 6844حدثني المثنى قال  ،حدثنا إسحاق قال  ،أخبرنا عبد الرزاق  ،عن ابن عيينة  ،عن عمرو  ،عن الحسن في قوله " :
ويحذركم ﷲ نفسه وﷲ رؤوف بالعباد "  ،قال  :من رأفته بھم أن َّ
حذرھم نفسه(3) .
***
__________
) (1في المطبوعة  " :خطيئته " وفي المخطوطة  " :حطيته " ھكذا نقطت  ،ورأيت الصواب أن أقرأھا كما أثبتھا.
) (2في المطبوعة  " :ومن رأفته بھم "  ،وفي المخطوطة  " :وأرض رأفته بھم "  ،وصواب قراءتھا ما أثبت.
) (3األثر  " - 6844 :والحسن "  ،ھو الحسن البصري بال ريب  ،فقد نسب ھذا األثر إليه ابن كثير في تفسيره  ، 125 : 2والسوطي في الدر
المنثور  ، 17 : 2وكان في المطبوعة والمخطوطة  " :عمرو بن الحسن "  ،فظھر أنه خطأ ال شك فيه .أما " عمرو "  ،فلم أستطع أن أقطع من يكون،
فمن روى عن الحسن  ،ممن اسمه " عمرو " كثير.

ﷲ َفا َّت ِبعُونِي يُحْ ِب ْب ُك ُم َّ
ﷲُ َو َي ْغفِرْ َل ُك ْم ُذ ُنو َب ُك ْم َو َّ
ﷲ ُ َغفُورٌ َرحِي ٌم )(31
قُ ْل إِنْ ُك ْن ُت ْم ُت ِحب َ
ُّون َّ َ
ﷲ ُ َو َي ْغف ِْر َل ُك ْم ُذ ُنو َب ُك ْم َو َّ
ﷲ َفا َّت ِب ُعونِي ُي ْح ِب ْب ُك ُم َّ
ﷲُ َغفُو ٌر َر ِحي ٌم ){ (31
القول في تأويل قوله  } :قُلْ إِنْ ُك ْن ُت ْم ُت ِحبُّونَ َّ َ
قال أبو جعفر  :اختلف أھل التأويل في السبب الذي أنزلت ھذه اآلية فيه .فقال بعضھم  :أنزلت في قوم قالوا على عھد النبي
ً
محمدا صلى ﷲ عليه وسلم أن يقول لھم  " :إن كنتم صادقين
صلى ﷲ عليه وسلم  " :إنا نحب ربنا "  ،فأمر ﷲ جل وعز نبيه
فيما تقولون  ،فاتبعوني  ،فإن ذلك عالمة صِ ْدقكم فيما قلتم من ذلك.
ذكر من قال ذلك :
 - 6845حدثني المثنى قال  ،حدثنا إسحاق قال  ،حدثنا عبد الرحمن بن عبد ﷲ  ،عن بكر بن األسود قال  ،سمعت الحسن
يقول  :قال قو ٌم على عھد النبي صلى ﷲ عليه وسلم  :يا محمد  ،إنا نحبّ ربنا! فأنزل ﷲ عز وجل  " :قُل إن كنتم تحبون ﷲ
فاتبعوني يحببكم ﷲ ويغفر لكم ذنوبكم "  ،فجعل اتباع نبيه محمد صلى ﷲ عليه وسلم َع َلمًا لحبه  ،وعذاب من خالفه.
 - 6846حدثني المثنى قال  ،حدثنا علي بن الھيثم قال  ،حدثنا عبد الوھاب  ،عن أبي عبيدة قال  :سمعت الحسن يقول  :قال
أقوا ٌم على عھد رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم  :يا محمد  ،إنا لنحب ربنا! فأنزل ﷲ جل وعز بذلك قرآ ًنا  " :قل إن كنتم
تحبون ﷲ فاتبعوني يحببكم ﷲ ويغفر لكم ذنوبكم "  ،فجعل ﷲ اتباع نبيه محمد صلى ﷲ عليه وسلم علمًا لحبه  ،وعذاب من
خالفه(1) .
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__________
) (1األثران  ، 6846 ، 6845 :سيذكر الطبري ضعفھما عنده بعد قليل.

 - 6847حدثنا القاسم قال  ،حدثنا الحسين قال  ،حدثني حجاج  ،عن ابن جريج قوله  " :إن كنتم تحبون ﷲ فاتبعوني يحببكم
ﷲ "  ،قال  :كان قوم يزعمون أنھم يحبون ﷲ  ،يقولون  :إنا نحب ربّنا! فأمرھم ﷲ أن يتبعوا مح ً
مدا صلى ﷲ عليه وسلم ،
وجعل اتباع محمد علمًا لحبه.
 - 6848حدثني محمد بن سنان قال  ،حدثنا أبو بكر الحنفي قال  ،حدثنا عباد بن منصور  ،عن الحسن في قوله  " :إن كنتم
تحبون ﷲ " اآلية  ،قال  :إن أقوامًا كانوا على عھد رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم يزعمون أنھم يحبون ﷲ  ،فأراد ﷲ أن
يجعل لقولھم تصدي ًقا من عمل  ،فقال  " :إن كنتم تحبون ﷲ " اآلية  ،كان اتبا ُع محمد صلى ﷲ عليه وسلم تصدي ًقا لقولھم(1).
***
وقال آخرون  :بل ھذا أم ٌر من ﷲ نبيَّه محم ًدا صلى ﷲ عليه وسلم أن يقول لوفد نجران الذين قدموا عليه من النصارى  :إن
كان الذي َتقولونه في عيسى من عظيم القول  ،إنما يقولونه تعظيمًا

وح ًّبا له  ،فاتبعوا محم ًدا صلى ﷲ عليه وسلم.

ذكر من قال ذلك :
 - 6849حدثنا ابن حميد قال  ،حدثنا سلمة  ،عن محمد بن إسحاق  ،عن محمد بن جعفر بن الزبير  " :قل إن كنتم تحبون
ﷲ"  ،أي  :إن كان ھذا من قولكم  -يعني  :في عيسى  (2) -ح ًّبا

وتعظيمًا له  " ،فاتبعوني يحببكم ﷲ ويغفر لكم ذنوبكم " ،

أي  :ما مضى من كفركم " وﷲ غفور رحيم " (3) .
***
__________
) (1في المخطوطة  " :تصديق لقولھم "  ،والصواب ما في المطبوعة.
) (2ما بين الخطين زيادة تفسير من أبي جعفر .وفي سيرة ابن ھشام  " :إن كان ھذا من قولكم ح ًقا  ،حبًا  " ...بزيادة " ح ًقا "  ،وأخشى أن يكون
ناسخ الطبري قد أسقطھا.
) (3األثر  - 6849 :سيرة ابن ھشام  ، 228 : 2وھو بقية اآلثار التي آخرھا رقم .6824 :

نجران في ھذه السورة وال
قال أبو جعفر  :وأولى القولين بتأويل اآلية  ،قو ُل محمد بن جعفر بن الزبير .ألنه لم يجر لغير وفد
َ
قبل ھذه اآلية  ،ذك ُر قوم ادَّعوا أنھم يحبُّون ﷲ  ،وال أنھم يعظمونه  ،فيكون قوله " .إن كنتم تحبون ﷲ فاتبعوني " جوابًا
لقولھم  ،على ما قاله الحسن.
وأمّا ما روى الحسن في ذلك مما قد ذكرناه  ،فال خبر به عندنا يص ّح  ،فيجوز أن يقال إنّ ذلك كذلك  ،وإن لم يكن في السورة
داللة على أنه كما قال .إال أن يكون الحسن أرا َد بالقوم الذين ذكر أنھم قالوا ذلك على عھد رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم ،
وفدَ َنجران من النصارى  ،فيكون ذلك من قوله نظير اختيارنا فيه(1) .
ْ
فإذ لم يكن بذلك خبر على ما قلنا  ،وال في اآلية دلي ٌل على ما وصفنا  ،فأولى األمور بنا أن ُنلحق تأويله بالذي عليه الدّاللة من
آي السورة  ،وذلك ھو ما وصفنا .ألن ما قبل ھذه اآلية من مبتدأ ھذه السورة وما بعدھا  ،خبرٌ عنھم  ،واحتجا ٌج من ﷲ لنبيه
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محمد صلى ﷲ عليه وسلم  ،ودليل على بُطول قولھم في المسيح .فالواجب أن تكون ھي أيضًا مصروف َة المعنى إلى نحو ما
قبلھا ومعنى ما بعدھا.
***
قال أبو جعفر ْ :
فإذ كان األمر على ما وصفنا  ،فتأوي ُل اآلية  :قل  ،يا محمد  ،للوفد من نصارى نجران  :إن كنتم كما
تزعمون أنكم تحبون ﷲ  (2) ،وأنكم تعظمون المسيح وتقولون فيه ما تقولون  ،ح ًّبا منكم ربَّكم فحققوا قولكم الذي تقولونه ،
إن كنتم صادقين  ،باتباعكم إياي  ،فإنكم تعلمون أني

رسو ٌل إليكم  ،كما كان عيسى رسوال إلى من أرسل إليه ،

__________
) (1في المطبوعة  " :نظير أخبارنا "  ،وفي المخطوطة  " :نظير احسار با " غير منقوطة .وظاھر أن المطبوعة حذفت ما كان رسمه "

"،

وظاھر أن قراءتنا لنصھا ھو الصواب إن شاء ﷲ.
) (2في المطبوعة  " :إن كنتم تزعمون " ...بحذف " كما "  ،فأثبتھا من المخطوطة.

ين )(32
ﷲ َال ُيحِبُّ ْال َكاف ِِر َ
ﷲ َوالرَّ سُو َل َفإِنْ َت َولَّ ْوا َفإِنَّ َّ َ
ُق ْل أَطِ يعُوا َّ َ
فإنه إن اتبعتموني وصدّقتموني على ما أتيتكم به من عند ﷲ يغف ُر لكم ذنوبكم  ،فيصفح لكم عن العقوبة عليھا  ،ويعفو لكم عما
مضى منھا  ،فإنه غفور لذنوب عباده المؤمنين  ،رحي ٌم بھم وبغيرھم من خلقه.
***
ِب ا ْل َكاف ِِرينَ ){ (32
الر ُ
ﷲ َو َّ
ﷲ ال ُيح ُّ
القول في تأويل قوله  } :قُلْ أَطِ ي ُعوا َّ َ
سول َ َفإِنْ َت َو َّل ْوا َفإِنَّ َّ َ
قال أبو جعفر  :يعني بذلك جل ثناؤه  :قل  ،يا محمد  ،لھؤالء الوفد من نصارى نجران  :أطيعوا ﷲ والرسول محم ًدا  ،فإنكم
قد علمتم يقي ًنا أنه رسولي إلى خلقي  ،ابتعث ُته بالحق  ،تجدونه مكتوبًا عندكم في اإلنجيل  ،فإن تولَّوا فاستدبروا عما دعوتھم
إليه من ذلك  ،وأعرضوا عنه  ،فأعلمھم أن ﷲ ال يحبُّ من كفر بجحد ما عرف من الحق  ،وأنكره بعد علمه  (1) ،وأنھم
ّ
الحق الذي أنت عليه  ،بعد علمھم بصحة أمرك  ،وحقيقة نبوتك  ،كما - :
منھم  (2) ،بجحودھم نبوّ تك  ،وإنكارھم
 - 6850حدثنا ابن حميد قال  ،حدثنا سلمة  ،عن ابن إسحاق  ،عن محمد بن جعفر بن الزبير  " :قل أطيعوا ﷲ والرسول " ،
فأنتم تعرفونه  -يعني الوفد من نصارى نجران  -وتجدونه في كتابكم " فإن تولوا " على كفرھم " فإن ﷲ ال يحبّ
الكافرين"(3).
***
__________
) (1في المطبوعة  " :من كفر بجحد ما عرف ، " ...وأثبت ما في المخطوطة.
) (2قوله  " :وأنھم منھم "  ،معطوف على قوله  " :فأعلمھم أن ﷲ ال يحب من كفر " ، " ...وأنھم منھم "  ،أي من ھؤالء الذين ال يحبھم ﷲ ،
بجحودھم نبوتك.
) (3األثر  - 6850 :سيرة ابن ھشام  ، 228 : 2وھو من بقية اآلثار التي آخرھا رقم .6849 :
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ِين )(33
ان َع َلى ْال َعا َلم َ
ﷲ اصْ َط َفى آَدَ َم َو ُنوحً ا َوآَ َل إِب َْراھِي َم َوآَ َل عِ ْم َر َ
إِنَّ َّ َ
وحا َوآلَ إِ ْب َراھِي َم َوآل َ عِ ْم َرانَ َع َلى ا ْل َعا َلمِينَ ){ (33
اص َط َفى آدَ َم َو ُن ً
ﷲ ْ
القول في تأويل قوله  } :إِنَّ َّ َ
قال أبو جعفر  :يعني بذلك جل ثناؤه  :إن ﷲ اجتبى آد َم ونوحً ا واختارھما لدينھما وآل إبراھيم وآل عمران لدينھم الذي كانوا
فأخبر ﷲ عز وجل أنه اختار دين َمنْ ذكرنا على سائر األديان التي خالفته(1) .
عليه  ،ألنھم كانوا أھل اإلسالم.
َ
وإنما عنى ب " آل إبراھيم وآل عمران "  ،المؤمنين.
***
وقد دللنا على أن " آل الرجل "  ،أتباعه وقومه  ،ومن ھو على دينه(2) .
***
وبالذي قلنا في ذلك روى القول عن ابن عباس أنه كان يقوله.
 - 6851حدثني المثنى قال  ،حدثنا عبد ﷲ بن صالح قال  ،حدثني معاوية  ،عن علي  ،عن ابن عباس قوله  " :إن ﷲ
اصطفى آد َم ونوحً ا وآل إبراھيم وآل عمران على العالمين "  ،قال  :ھم المؤمنون من آل إبراھيم وآل عمران وآل ياسين وآل
ِين ا َّت َبعُوهُ ( ]سورة آل عمران  ، [68 :وھم المؤمنون.
اس ِبإِب َْراھِي َم َللَّذ َ
محمد  ،يقول ﷲ عز وجل  ) :إِنَّ أَ ْو َلى ال َّن ِ
 - 6852حدثنا بشر قال  ،حدثنا يزيد قال  ،حدثنا سعيد  ،عن قتادة قوله  " :إنّ ﷲ اصطفى آدم ونوحً ا وآل إبراھيم وآ َل
عمران على العالمين "  ،رجالن نبيَّان اصطفاھما ﷲ على العالمين.
 - 6853حدثنا الحسن بن يحيى قال  ،أخبرنا عبد الرزاق قال  ،أخبرنا معمر  ،عن قتادة في قوله  " :إنّ ﷲ اصطفى آد َم
ونوحً ا وآ َل إبراھيم وآ َل عمران على العالمين "  ،قال  :ذكر ﷲ أھ َل بيتين صالحين  ،ورجلين صالحين ،
__________
) (1انظر تفسير " اصطفى " فيما سلف  / 69 ، 91 : 3ثم .313 ، 312 : 5
) (2انظر ما سلف  ، 222 : 3 / 37 : 2تعليق .1 :

ض َو َّ
ﷲُ َس ِميعٌ َعلِي ٌم )(34
ففضلھم ُذرِّ ي ًَّة َبعْ ُ
ض َھا مِنْ َبعْ ٍ
على العالمين  ،فكان محم ٌد من آل إبراھيم.
 - 6854حدثني محمد بن سنان قال  ،حدثنا أبو بكر الحنفي  ،قال  ،حدثنا عباد  ،عن الحسن في قوله  " :إن ﷲ اصطفى آدم
ونوحً ا وآل إبراھيم " إلى قوله  " :وﷲ سميع عليم "  ،قال  :فضلھم ﷲ على العالمين بالنبوّ ة  ،على الناس كلھم  ،كانوا ھم
األنبياء األتقيا َء المصطفين لربھم(1) .
***
ض َو َّ
ِيع َعلِي ٌم ){ (34
ض َھا مِنْ َب ْع ٍ
سم ٌ
ﷲُ َ
القول في تأويل قوله ُ } :ذ ِّر َّي ًة َب ْع ُ
ً
ذرية بعضھا من بعض " .
قال أبو جعفر  :يعني بذلك  :إن ﷲ اصطفى آ َل إبراھيم وآل عمران "
***
ف " الذرية " منصوبة على القطع من " آل إبراھيم وآل عمران "  ،ألن " الذرية "  ،نكرة  " ،وآل عمران " معرفة(2) .
ً
ذرية بعضُھا من بعض(3) .
ولو قيل نصبت على تكرير " االصطفاء "  ،لكان صوابًا .ألن المعنى  :اصطفى
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***
ون
وإنما جعل " بعضھم من بعض " في المواالة في الدين  ،والمؤازرة على اإلسالم والحق  ،كما قال جل ثناؤه َ ) :و ْالم ُْؤ ِم ُن َ
ون َو ْال ُم َنا ِف َق ُ
َو ْالم ُْؤ ِم َن ُ
ض(
ات َبعْ ُ
ات َبعْ ُ
ض ُھ ْم مِنْ َبعْ ٍ
ض ُھ ْم أَ ْولِ َيا ُء َبعْ ٍ
ض ( ]سورة التوبة  ، [71 :وقال في موضع آخر ْ ) :ال ُم َنا ِفقُ َ
]سورة التوبة  ، [67 :يعني  :أنّ دينھم واح ٌد وطريقتھم واحدة  ،فكذلك قوله :
__________
) (1في المطبوعة  " :المطيعين لربھم "  ،كما في الدر المنثور  ، 18 ، 17 : 2ولكن المخطوطة واضحة ج ًدا  ،ومطابقة لقوله تعالى  " :إن ﷲ
اصطفى آدم. " ...
) (2انظر ما سلف في معنى " القطع "  ،وھو الحال  ،قريبًا ص  ، 270 :تعليق .3 :
) (3انظر معاني القرآن للفراء .207 : 1

ان َربِّ إِ ِّني َن َذرْ ُ
ت َل َك َما فِي َب ْطنِي م َُحرَّ رً ا َف َت َق َّب ْل ِم ِّني إِ َّن َك أَ ْنتَ ال َّسمِيعُ ْال َعلِي ُم )(35
إِ ْذ َقا َل ِ
ت ا ْم َرأَةُ عِ ْم َر َ
" ذرية بعضھا من بعض "  ،إنما معناه  :ذرية دينُ بعضھا دينُ بعض  ،وكلمتھم واحدةٌ  ،وملتھم واحدة في توحيد ﷲ
وطاعته ،كما - :
 - 6855حدثنا بشر قال  ،حدثنا يزيد قال  ،حدثنا سعيد  ،عن قتادة قوله  " :ذرية بعضھا من بعض "  ،يقول  :في النية
والعمل واإلخالص والتوحيد له.
***
وقوله  " :وﷲ سميعٌ علي ٌم "  ،يعني بذلك  :وﷲ ُذو سمع لقول امرأة عمران  ،وذو علم بما تضمره في نفسھا  ،إذ َنذرت له ما
في بطنھا مُحرَّ رً ا.
***
القول في تأويل قوله  } :إِ ْذ َقا َل ِ
السمِي ُع ا ْل َعلِي ُم
ام َرأَةُ عِ ْم َرانَ َر ِّب إِ ِّني َن َذ ْرتُ َل َك َما فِي َب ْطنِي ُم َح َّر ًرا َف َت َق َّبلْ ِم ِّني إِ َّن َك أَ ْنتَ َّ
ت ْ
){ (35
يعني بقوله جل ثناؤه  " :إذ قالت امرأة عمران ربّ إني نذرت لك ما في بطني محرّ رً ا فتقبل مني "  ،فـ " ْإذ " من صلة "
سميع " (1) .
***
وأمّا " امرأة عمران "  ،فھي أم مريم ابنة عمران  ،أم عيسى ابن مريم صلوات ﷲ عليه .وكان اسمھا فيما ذكر لنا َح َّنة ابنة
فاقوذ بن قتيل  (2) ،كذلك - :
 - 6856حدثنا به محمد بن حميد قال  ،حدثنا سلمة  ،عن ابن إسحاق في نسبه وقال غير ابن حميد  :ابنة فاقود  -بالدال  -ابن
قبيل(3) .
***
__________
ً
سقطا  ،وليس كذلك  ،والكالم تام
) (1يعني أن الظرف " إذ " متعلق بقوله  " :سميع " في اآلية السابقة .وقد ظن الناشر األول للتفسير  ،أن في الكالم
ال خرم فيه.
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) (2في المطبوعة والمخطوطة  " :قتيل " في الموضعين وأثبت ما في تاريخ الطبري .13 : 2

) (3في المطبوعة والمخطوطة  " :قتيل " في الموضعين وأثبت ما في تاريخ الطبري .13 : 2
فأما زوجھا " عمران "  ،فإنه  :عمران بن ياشھم بن أمون بن منشا بن حزقيا بن أحزيق ) (1بن يوثم ) (2بن عزاريا ) (3بن
أمصيا بن ياوش بن أحزيھو ) (4بن يارم بن يھفاشاط بن أسابر ) (5بن أبيا بن رحبعم بن سليمان بن داود بن إيشا  ،كذلك - :
 - 6857حدثنا ابن حميد قال  ،حدثنا سلمة  ،عن ابن إسحاق في نسبه.
***
ُ
نذرت لك ما في بطني محرّ رً ا "  ،فإنّ معناه  :إني جعلت لك يا رب َن ْذرً ا أنّ لك الذي في بطني محرّ رً ا
وأما قوله َ " :ربّ إني
ً
عتيقة من خدمة ك ّل شيء سواك  ،مفرّ غة لك خاصة.
لعبادتك .يعني بذلك  :حبس ُته على خدمتك وخدمة قُ ْدسك في الكنيسة ،
***
ونصب " محرّ رً ا " على الحال مما في الصفة من ذكر " الذي " (6) .
***
__________
) (1في المطبوعة والمخطوطة  " :أحريق " وأثبت ما في تاريخ الطبري .13 : 2
) (2في المطبوعة  " :يويم "  ،وفي المخطوطة غير منقوطة  ،وفي تاريخ الطبري  " :يوثام " فجعلتھا " ثاء " بغير ألف  ،مطابقة للرسم.
) (3في تاريخ الطبري " عزريا " بغير ألف.
) (4في المطبوعة والمخطوطة  " :أحريھو " بالراء.
) (5في المطبوعة والمخطوطة  " :يازم " بالزاي  ،وفي تاريخ الطبري  " :يھشافاظ "  ،وكأنه الصواب .وفي المطبوعة  " :أشا " بالشين المعجمة ،
وأثبت ما في المخطوطة والتاريخ  ،بيد أن في المخطوطة والمطبوعة  ،قد جعل ھذا والذي بعده اسمًا واح ًدا كتب ھكذا  " :أسابرابان " والصواب ما
أثبت من تاريخ الطبري.
) (6في المطبوعة  " :ونصب محررً ا على الحال من )ما( التي بمعنى )الذي( "  .فغيروا ما في المخطوطة  ،وأساءوا أشد اإلساءة  ،ونسبوا إلى أبي
جعفر إعرابًا لم يقل به  ،ومذھبًا لم يذھب إليه .فإن تصحيح المصحح جعل " محررً ا " حاال من " ما "  ،والذي ذھب إليه الطبري أن " محررً ا " حال
من الضمير الذي في الجار والمجرور " في بطني "  ،والعامل في الجار والمجرور ھو " استقر "  .وبين اإلعرابين فرق بين .انظر تفسير أبي حيان
 ، 437 : 1وتفسير األلوسي  118 : 3وغيرھما .والذي أفضى به إلى ھذا التبديل أنه استبھم عليه معنى " الصفة "  ،وھو  :حرف الجر  ،وحروف
الصفات ھي حروف الجر  ،كما مضى  299 : 1تعليق  475 : 3 / 1 :تعليق  227 : 4 / 1 :تعليق  / 1 :ثم  247 :تعليق .3 :

" فتقبل مني "  ،أي  :فتقبل مني ما نذرت لك يا ربّ " إنك أنت السميع العليم "  ،يعني  :إنك َ
أنت يا رب " السميع " لما أقول
وأدعو " العلي ُم " لما أنوي في نفسي وأريد  ،ال يخفى عليك سرّ أمري وعالنيته(1) .
***
وكان سبب نذر َحنة ابنة فاقوذ  ،امرأة عمران الذي ذكره ﷲ في ھذه اآلية فيما بلغنا  ،ما - :
 - 6858حدثنا به ابن حميد قال  ،حدثنا سلمة قال  ،حدثني محمد بن إسحاق قال  :تزوج زكريا وعمران أختين  ،فكانت أ ّم
عمران  ،فھلك عمران وأم مريم حام ٌل بمريم  ،فھي جنينٌ في بطنھا .قال  :وكانت ،
يحيى عند زكريا  ،وكانت أم َمريم عند
َ
فيما يزعمون  ،قد أمسك عنھا الولد حتى أس َّنت  ،وكانوا أھل بيت من ﷲ جل ثناؤه بمكان .فبينا ھي في ظ ّل شجرة نظرت إلى
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طائر يُطعم ً
يھب لھا ول ًدا  ،فحملت بمريم  ،وھلك عمران .فلما عرفت أن في
فرخا له  ،فتحرّ كت نفسُھا للولد  ،فدعت ﷲ أن
َ
بطنھا جني ًنا  ،جعلته

َنذير ًة و " النذيرة "  ،أن تعبِّده

 ،فتجعله حبيسً ا في الكنيسة  ،ال ينتفع به بشيء من أمور الدنيا.

 - 6859حدثنا ابن حميد قال  ،حدثنا سلمة  ،عن ابن إسحاق  ،عن محمد بن جعفر بن الزبير قال ثم ذكر امرأة عمران
ُ
نذرت لك ما في بطني محرّ رً ا " أي نذرته  ،تقول  :جعلته عتي ًقا لعبادة ﷲ  ،ال ينتفع به بشيء من أمور
وقولھا  " :ربّ إني
الدنيا ) " (2فتقبَّل مني إنك َ
أنت السميع العليم " (3) .
__________
) (1انظر معنى " النذر " فيما سلف .580 : 5
) (2نص ابن ھشام  " :أي  :نذرته فجعلته عتي ًقا  ،تعبده

 ،ال ينتفع به لشيء من الدنيا "  ،فتركت رواية الطبري على حالھا.

) (3األثر  - 6859 :سيرة ابن ھشام  ، 228 : 2وھو بقية اآلثار السالفة التي آخرھا رقم .6850 :

 - 6860حدثني عبد الرحمن بن األسود الطفاوي قال  ،حدثنا محمد بن ربيعة قال  ،حدثنا النضر بن عربي  ،عن مجاھد في
للبيعة(1) .
قوله  " :محررً ا "  ،قال  :خادمًا ِ
 - 6861حدثنا أبو كريب قال  ،حدثنا جابر بن نوح  ،عن النضر بن عربي  ،عن مجاھد قال  :خادمًا للكنيسة.
 - 6862حدثنا أبو كريب قال  ،حدثنا جابر بن نوح قال  ،أخبرنا إسماعيل  ،عن الشعبي في قوله  " :إني نذرت لك ما في
بطني محرّ رً ا "  ،قال  :فرّ غته للعبادة.
 - 6863حدثني يعقوب بن إبراھيم قال  ،حدثنا ھشيم قال  ،أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد  ،عن الشعبي في قوله  " :إني
نذرت لك ما في بطني محررً ا "  ،قال  :جعلته في الكنيسة  ،وفرّ غته للعبادة.
 - 6864حدثني المثنى قال  ،حدثنا عمرو بن عون قال  ،أخبرنا ھشيم  ،عن إسماعيل  ،عن الشعبي نحوه.
 - 6865حدثني محمد بن عمرو قال  ،حدثنا أبو عاصم  ،عن عيسى  ،عن ابن أبي نجيح  ،عن مجاھد في قوله  " :إني
نذرت لك ما في بطني محررً ا "  ،قال  :للكنيسة يخدُمھا.
 - 6866حدثني المثنى قال  ،حدثنا أبو حذيفة قال  ،حدثنا شبل  ،عن ابن أبي نجيح  ،عن مجاھد مثله.
 - 6867حدثنا ابن وكيع قال  ،حدثنا أبي  ،عن سفيان  ،عن خصيف  ،عن مجاھد  " :إني نذرت لك ما في بطني محررً ا " ،
قال  :خالصًا  ،ال يخالطه شيء من أمر الدنيا.
 - 6868حدثنا ابن حميد قال  ،حدثنا حكام  ،عن عمرو  ،عن عطاء ،
__________
) (1األثر  " - 6860 :عبد الرحمن بن األسود بن المأمون  ،مولى بني ھاشم " بغدادي  ،روى عن محمد بن ربيعة  ،وروى عنه الترمذي والنسائي ،
وابن جرير .مترجم في التھذيب .و " محمد بن ربيعة الكالبي الرؤاسي " ابن عم وكيع .وھو ثقة .مترجم في التھذيب.
والبيعة )بكسر الباء(  :كنيسة النصارى  ،أو كنيسة اليھود.

عن سعيد بن جبير  " :إني نذرت لك ما في بطني محررً ا "  ،قال  :للبيعة والكنيسة.
 - 6869حدثني المثنى قال  ،حدثنا الحمانيّ قال  ،حدثنا شريك  ،عن سالم  ،عن سعيد  " :إني نذرت لك ما في بطني
محررً ا"  ،قال  :محرّ رً ا للعبادة.
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 - 6870حدثنا بشر قال  ،حدثنا يزيد قال  ،حدثنا سعيد  ،عن قتادة قوله  " :إذ قالت امرأة عمران َربّ إني نذرت لك ما في
بطني محررً ا "  ،اآلية  ،كانت امرأة عمران َحرّ رت

ما في بطنھا  ،وكانوا إنما يحرّ رُون الذكور  ،وكان المحرَّ ر إذا ُحرِّ ر

يبرحھا  ،يقوم عليھا ويك ُنسھا.
جعل في الكنيسة ال َ
 - 6871حدثنا الحسن بن يحيى قال  ،أخبرنا عبد الرزاق قال  ،أخبرنا معمر  ،عن قتادة في قوله  " :إني نذرت لك ما في
بطني محررً ا "  ،قال  :نذرت ولدھا للكنيسة.
 - 6872حدثني موسى قال  ،حدثنا عمرو قال  ،حدثنا أسباط  ،عن السدي  " :إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما
في بطني محرّ رً ا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم "  ،قال  :وذلك أن امرأة عمران حملت  ،فظنت أن ما في بطنھا غالم ،
فوھبته

محرّ رً ا ال يعمل في الدنيا.

 - 6873حدثني المثنى قال  ،حدثنا إسحاق قال  ،حدثنا ابن أبي جعفر  ،عن أبيه  ،عن الربيع قال  :كانت امرأة عمران
حرّ َرت

ما في بطنھا .قال  :وكانوا إنما يحرّ رون الذكور  ،فكان المحرَّ ر إذا حُ رِّ ر جعل في الكنيسة ال يبرحھا  ،يقوم عليھا

ويكنسھا.
 - 6874حدثت عن الحسين بن الفرج قال سمعت أبا معاذ قال  ،أخبرنا عبيد قال  ،سمعت الضحاك في قوله  " :إني نذرت
لك ما في بطني محررً ا "  ،قال  :جعلت ولدھا

 ،وللذين يدرُسون الكتاب ويتعلَّمونه.

 - 6875حدثنا القاسم قال  ،حدثنا الحسين قال  ،حدثني حجاج  ،عن ابن جريج  ،عن القاسم بن أبي بزة  :أنه أخبره عن
ُ
ً
ْ
تغبط النساء
عجوزا عاقرً ا تسمى َح َّنة  ،وكانت ال تلد  ،فجعلت
كانت
عكرمة وأبي بكر  ،عن عكرمة  :أن امرأة عمران
ألوالدھن  ،فقالت  :اللھ ّم إنّ عليّ نذرً ا شكرً ا إن رزقتني ً
ولدا أن أتصدّق به على بيت المقدس  ،فيكون من َسدَ نته وُ خدَّامه.
ُ
نذرت لك ما في بطني محرّ رً ا " إنھا للحرّ ة ابنة الحرائر " محررً ا " للكنيسة يخدمھا.
قال :وقوله " :
 - 6876حدثني محمد بن سنان قال  ،حدثنا أبو بكر الحنفي  ،عن عباد بن منصور  ،عن الحسن في قوله  " :إذ قالت امرأة
عمران " اآلية كلھا قال  :نذرت ما في بطنھا  ،ثم س َّي َب ْتھا(1) .
***
الذ َك ُر َك ْاأل ُ ْن َثى َوإِ ِّني َس َّم ْي ُت َھا َمرْ َي َم َوإِ ِّني أُعِ ُ
ْس َّ
ضعْ ُت َھا أ ُ ْن َثى َو َّ
ض َع ْ
ض َع ْت َھا َقا َل ْ
يذ َھا ِب َك
ت َو َلي َ
َف َلمَّا َو َ
ﷲُ أَعْ َل ُم ِب َما َو َ
ت َربِّ إِ ِّني َو َ
َو ُذرِّ َّي َت َھا م َِن ال َّشي َ
ان الرَّ ِج ِيم )(36
ْط ِ
ض ْع ُت َھا أ ُ ْن َثى َو َّ
س َّ
الذ َك ُر َكاأل ْن َثى
ض َعتْ َو َل ْي َ
ﷲ ُ أَ ْع َل ُم ِب َما َو َ
القول في تأويل قوله جل ثناؤه َ } :ف َل َّما َو َ
ض َع ْت َھا َقالَتْ َر ِّب إِ ِّني َو َ
س َّم ْي ُت َھا َم ْر َي َم {
َوإِ ِّني َ
قال أبو جعفر  :يعني جل ثناؤه بقوله  " :فلما وضعتھا "  ،فلما وضعت َح َّنة النذير َة  ،ولذلك أنث .ولو كانت " الھاء " عائدة
ْ
قالت رب إني وضعته أنثى".
على " ما " التي في قوله  " :إني نذرت لك ما في بطني محررً ا "  ،لكان الكالم  " :فلما وضعته
***
ضع وضْ عً ا " .
ومعنى قوله ) :وضعتھا( "  ،ولدتھا .يقال منه  " :وضعت المرأة َت َ
***
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__________
) (1سيب الشيء  :تركه .وسيب الناقة أو الدابة  :تركھا تسيب حيث شاءت  ،والدابة سائبة  ،فإذا كانت نذرً ا  ،كان ال ينتفع بظھرھا  ،وال تحأل عن
ماء ،وال تمنع من كأل  ،وال تركب .وھي التي قال ﷲ فيھا " ما جعل ﷲ من بحيرة وال سائبة "  .ثم قيل منه للعبد إذا أعتقه مواله  ،وأراد أن ال يجعل
والءه إليه  ،فھو ال يرثه  ،وللمعتق أن يضع نفسه وماله حيث شاء " سائبة "  .انظر ما سلف  386 : 3في خبر أبي العالية.
أما قوله  " :سيبتھا " ھنا  ،فإنه أراد أنھا جعلتھا سائبة

 ،ليس ألحد عليھا سبيل  ،وھو قريب من معنى " التحرير " .

" قالت ربّ إني وضعتھا أنثى "  ،أي  :ولدت النذيرة أنثى " وﷲ أعلم بما وضعت " .
***
واختلف القرأة في قراءة ذلك.
ض َع ْ
ت (  ،خبرً ا من ﷲ عز وجل عن نفسه  :أنه العالم بما وضعت  ،من غير قيلھا  " :ربّ إني
فقرأته عامة القرأة َ ) :و َ
وضعتھا أنثى " .
***
وقرأ ذلك بعض المتقدّمين َ ) :و َّ
ض َع ْ
ت ( على وجه الخبر بذلك عن أم مريم أنھا ھي القائلة  " :وﷲ أعلم بما
ﷲُ أَعْ َل ُم ِب َما َو َ
ُ
ولدت مني " .
***
قال أبو جعفر  :وأولى القراءتين بالصواب ما نقلته الحجة مستفيضة فيھا قراءته بينھا  ،ال يتدافعون صحتھا .وذلك قراءة من
ّ
ْ
بالشاذ عنھا عليھا.
وضعت "  ،وال يعترض
قرأ " وﷲ أعلم بما
***
فتأويل الكالم ًإذا  :وﷲ أعلم من كل خلقه بما وضعت ثم رجع جل ذكره إلى الخبر عن قولھا  ،وأنھا قالت  -اعتذارً ا إلى ربھا
ْ
نذرت في حملھا فحررته لخدمة ربھا  " : -وليس الذكر كاألنثى "  ،ألن الذكر أقوى على الخدمة وأقوم بھا  ،وأن
مما كانت
األنثى ال تصلح في بعض األحوال لدخول ْ
القدس والقيام بخدمة الكنيسة  ،لما يعتريھا من الحيض والنفاس " وإني سميتھا
مريم"  ،كما - :
 - 6877حدثني ابن حميد قال  ،ثنا سلمة  ،عن ابن إسحاق  ،عن محمد بن جعفر بن الزبير  " :فلما وضعتھا قالت رب إني
وضعتھا أنثى وﷲ أعلم بما وضعت وليس الذكر كاألنثى "  ،أي  :لما جعلتھا محرّ رً ا له نذيرة(1) .
 - 6878حدثنا ابن حميد قال  ،حدثنا سلمة قال  ،حدثني ابن إسحاق :
__________
) (1األثر  - 6877 :سيرة ابن ھشام  ، 228 : 2وھو بقية اآلثار التي آخرھا رقم  .6859 :ونص ابن ھشام في المطبوعة األوربية  " :لما جعلتھا
محررً ا له نذيرة " كنص الطبري ھنا  ،وفي مطبوعة الحلبي  " :محررً ا لك "  ،وفي إحدى نسخ سيرة ابن ھشام " محررة "  ،وھي صواب جيد ،
ولكن مطبوعة الطبري غيرت نص المخطوطة الذي أثبته  ،فجعلتھا  " :لما جعلتھا له محررة نذيرة "  ،ولست أدري لم فعل ذلك!!

" وليس الذكر كاألنثى "  ،ألن الذكر ھو أقوى على ذلك من األنثى.
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 - 6879حدثنا بشر قال  ،حدثنا يزيد قال  ،حدثنا سعيد  ،عن قتادة  " :وليس الذكر كاألنثى "  ،كانت المرأة ال يستطاع أن
يصنع بھا ذلك ) (1يعني أن تحرر للكنيسة  ،فتجعل فيھا  ،تقوم عليھا وتكنسھا فال تبرحھا مما يصيبھا من الحيض واألذى ،
فعند ذلك قالت  " (2) :ليس الذكر كاألنثى " .
 - 6880حدثنا الحسن بن يحيى قال  ،أخبرنا عبد الرزاق قال  ،أخبرنا معمر  ،عن قتادة  " :قالت رب إني وضعتھا أنثى " ،
وإنما كانوا يحرّ رون الغلمان  -قال  " :وليس الذكر كاألنثى وإني سميتھا مريم " .
 - 6881حدثني المثنى قال  ،حدثنا إسحاق قال  ،حدثنا ابن أبي جعفر  ،عن أبيه  ،عن الربيع قال  :كانت امرأة عمران
يھب لھا غالمًا  ،ألن المرأة ال تستطيع ذلك يعني القيا َم على الكنيسة ال
حرّ رت ما في بطنھا  ،وكانت على َرجاء أن
َ
َتبرحھا ،وتك ُنسھا لما يصيبھا من األذى.
ّ
ظنت أن ما في بطنھا غال ٌم ،
 - 6882حدثني موسى قال  ،حدثنا عمرو قال  ،حدثنا أسباط  ،عن السدي  :أن امرأة عمران
فوھبته  .فلما وضعت إذا ھي جارية  ،فقالت تعتذر إلى ﷲ  " :رب إني وضعتھا أنثى وليس الذكر كاألنثى "  ،تقول  :إنما
يحرّ ر الغلمان .يقول ﷲ  " :وﷲ أعلم بما وضعت "  ،فقالت  " :إني َسمّيتھا مريم " .
__________
) (1في المطبوعة  " :ال تستطيع "  ،وفي المخطوطة  " :ال تستطاع "  ،وھو الصواب  ،إال أن الناسخ أخطأ فجعلھا بالتاء الفوقية.
) (2ھكذا في المطبوعة والمخطوطة  ،وأنا أرجح أن الصواب  " :فعن ذلك قالت "  ،أي من أجل ذلك قالت .و " عن " ھنا بمعنى التعليل  ،كما في
قوله تعالى  " :وما نحن بتاركي آلھتنا عن قولك "  .وھي عبارة مشھورة من نھج عبارات القدماء  ،وھي أجود من نص المخطوطة والمطبوعة وأشبه
بالعربية.

 - 6883حدثنا القاسم قال  ،حدثنا الحسين قال  ،حدثني حجاج  ،عن ابن جريج  ،عن القاسم بن أبي بزة  :أنه أخبره عن
عكرمة وأبي بكر  ،عن عكرمة  " :فلما وضعتھا قالت َربّ إني وضعتھا أنثى " " وليس الذكر كاألنثى "  ،يعني  :في
المحيض  ،وال ينبغي المرأة أن تكون مع الرجال أمھا تقول ذلك.
***
القول في تأويل قوله جل ثناؤه َ } :وإِ ِّني أُعِي ُذھَا ِب َك َو ُذ ِّر َّي َت َھا مِنَ ال َّ
يم ){ (36
ان َّ
ش ْي َط ِ
الر ِج ِ
أعيذھا بك ُ
ُ
وذريتھا "  ،وإني أجعل َمعاذھا و َمعاذ ذرّ يتھا من الشيطان الرجيم  ،بك.
قال أبو جعفر  :تعني بقولھا  " :وإني
***
وأصل " المعاذ "  ،الموئل والملجأ والمعقل(1) .
***
فاستجاب ﷲ لھا  ،فأعاذھا ﷲ وذرّ يتھا من الشيطان الرجيم  ،فلم يجعل له عليھا سبيال.
***
 - 6884حدثنا أبو كريب قال  ،حدثنا عبدة بن سليمان  ،عن محمد بن إسحاق  ،عن يزيد بن عبد ﷲ بن قسيط  ،عن أبي
ھريرة قال  :قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم ما من َن ْفس مولود يُولد إال والشيطان ينال منه تلك الطعنة  ،ولھا َيستھ ّل
الصبي  ،إال ما كان من مريم ابنة عمران  ،فإنھا لما وضعتھا قالت  " :رب إني أعيذھا بك وذريتھا من الشيطان الرجيم " ،
فطعن فيه(2) .
فضُرب ُدونھا حجاب َ ،
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__________
) (1انظر ما سلف في تفسير " عاذ يعوذ "  ، 111 : 1قال  " :االستعاذة  :االستجارة " .
) (2الحديث  - 6884 :يزيد بن عبد ﷲ بن قسيط الليثي المدني  :تابعي فقيه ثقة من الثقات  ،من شيوخ مالك  ،احتج به في مواضع من الموطأ.
وأخرج له الجماعة.
والحديث سيأتي  ،عقب ھذا  ،بإسنادين آخرين إلى ابن إسحاق  ،بھذا اإلسناد  ،نحوه.
وأشار إليه ابن كثير في التاريخ  ، 57 : 2من رواية ابن إسحاق  ،دون تعيين في تخريجه.
ورواه الحاكم في المستدرك  ، 594 : 2من طريق إسماعيل بن جعفر  ،عن يزيد بن عبد ﷲ بن قسيط  ،عن أبي ھرير .وقال  " :ھذا حديث صحيح
اإلسناد  ،ولم يخرجاه "  .ووافقه الذھبي.
وإسماعيل بن جعفر بن أبي كثير  ،قارئ أھل المدينة  :ثقة مأمون  ،شارك مال ًكا في أكثر شيوخه.
ووقع في المستدرك ومختصر الذھبي  " :يزيد بن عبد ﷲ بن قسيط  ،عن أبيه  ،عن أبي ھريرة "  .وزيادة " عن أبيه " في اإلسناد  -خطأ صرف  ،ال
معنى لھا .وأرجح أنه خطأ من ناسخي المستدرك .فإن والد يزيد ھذا  -غير معروف بالرواية  ،ولم يذكره أحد في رواة الحديث.
ثم رواه ابن جرير بنحوه  ،بأسانيد متعددة  ،إلى رقم  .6899 :وكلھا عن أبي ھريرة  ،إال  ، 6893 :فإنه عن ابن عباس.

 - 6885حدثنا أبو كريب قال  ،حدثنا يونس بن بكير قال  ،حدثني محمد بن إسحاق  ،عن يزيد بن عبد ﷲ بن قسيط  ،عن
أبي ھريرة قال  ،قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم  :كل مولود من ولد آدم له َط ٌ
عنة من الشيطان  ،وبھا يستھ ُّل الصبي  ،إال
ما كان من مريم ابنة عمران وولدھا  ،فإنّ أمھا قالت حين وضعتھا  " :إني أعيذھا بك وذرّ يتھا من الشيطان الرجيم " ،
فضرب دونھما حجاب َ ،
فط َعن في الحجاب.
 - 6886حدثنا ابن حميد قال  ،حدثنا سلمة قال  ،حدثني محمد بن إسحاق  ،عن يزيد بن عبد ﷲ بن قسيط  ،عن أبي ھريرة ،
عن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم  ،بنحوه.
 - 6887حدثنا ابن حميد قال  ،حدثنا ھارون بن المغيرة  ،عن عمرو  ،عن شعيب بن خالد  ،عن الزھري  ،عن سعيد بن
المسيب قال  :سمعت أبا ھريرة يقول  :سمعت النبي صلى ﷲ عليه وسلم يقول  :ما من بني آدم مولو ٌد يولد إال قد مسَّه
ً
صارخا بمسِّه إياه  ،غير مريم وابنھا .قال أبو ھريرة  :اقرءوا إن شئتم  " :إني أعيذھا بك
الشيطان حين يولد  ،فيستھ ّل
وذرّ يتھا من الشيطان الرجيم " (1) .
__________
) (1الحديث  - 6887 :عمرو  -شيخ ھارون  :ھو عمرو بن أبي قيس الرازي األزرق  ،وھو ثقة  ،أثنى عليه الثوري.
شعيب بن خالد البجلي  ،قاصي الري  :ثقة  ،أثنى عليه الثوري أيضًا .وقال ابن عيينة  " :حفظ من الزھري ومالك شابًا " .
وھو ھنا يروي عن " الزھري "  .ووقع في المطبوعة " الزبير " بدل " الزھري "  .وھو خطأ .صوابه من المخطوطة.
والحديث رواه البخاري  ، 339 - 338 : 6من طريق شعيب  ،عن الزھري  ،بھذا  ،بنحوه .و " شعيب "  -في إسناد البخاري  : -ھو " شعيب بن
أبي حمزة الحمصي "  .وأما " شعيب بن خالد " فلم يرو له من أصحاب الكتب الستة غير أبي داود.
وكذلك رواه مسلم  ، 224 : 2من طريق شعيب بن أبي حمزة.
وانظر .6891 :

 - 6888حدثني يونس قال  ،أخبرنا ابن وھب  ،قال  ،أخبرني ابن أبي ذئب  ،عن عجالن مولى المشم ِع ّل  ،عن أبي ھريرة
قال  :قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم  :كل مولود يولد من بني آدم يمسُّه الشيطان بإصبعه  ،إال مريم وابنھا(1) .
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 - 6889حدثني أحمد بن عبد الرحمن بن وھب قال  ،حدثني عمي عبد ﷲ بن وھب قال  ،أخبرني عمرو بن الحارث  :أن أبا
يونس سُليما ً مولى أبي ھريرة حدثه  ،عن أبي ھريرة  ،عن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم قال  :كل بني آدم يمسُّه الشيطان
يوم ولدته أمه  ،إال مريم وابنھا(2) .
__________
) (1الحديث  - 6888 :عجالن مولى المشمعل  :تابعي ثقة.
والحديث  :رواه أحمد في المسند  ، 7866 :عن إسماعيل بن عمر  :و  ، 7902 :عن يزيد بن ھارون  ،و  ، 7902 :عن ھاشم بن القاسم ): 2
 319 ، 292 ، 288حلبي(  -ثالثتھم عن ابن أبي ذئب  ،بھذا اإلسناد.
ونقله ابن كثير في التاريخ  ، 57 : 2عن الرواية األولى من روايات المسند.
وذكره في التفسير  ، 130 : 2من رواية ابن وھب  -إشارة إلى رواية الطبري ھذه.
) (2الحديث  - 6889 :عمرو بن الحارث بن يعقوب المصري  :مضت ترجمته في .1387 :
سليم  -بضم السين  -بن جبير  ،أبو يونس مولى أبي ھريرة  :تابعي مصري ثقة.
وقع في المطبوعة  " :أن أبا يونس سليمان "  ،بزيادة النون في آخر االسم .وصوابه من المخطوطة " سليما "  ،بالتنوين .بل في رواية مسلم طبعة
بوالق  " :أن أبا يونس سليم مولى أبي ھريرة "  ،فرسم بالتنوين دون ألف  ،على لغة ربيعة  ،في الوقوف على المنصوب بالسكون.
والحديث رواه مسلم  ، 224 : 2من طريق ابن وھب  ،عن عمرو بن الحارث  ،بھذا اإلسناد.

 - 6890حدثني يونس قال أخبرنا ابن وھب قال  ،أخبرني عمران  ،أن أبا يونس حدثه  ،عن أبي ھريرة  ،عن رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه وسلم مثله(1) .
 - 6891حدثني الحسن بن يحيى قال  ،أخبرنا عبد الرزاق قال  ،أخبرنا معمر  ،عن الزھري  ،عن ابن المسيب  ،عن أبي
ً
صارخا من م َّس ِة الشيطان ،
ھريرة قال  :قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم  :ما من مولود يولد إال يمسُّه الشيطان  ،فيستھل
ُ
أعيذھا بك وذرّ يتھا من الشيطان الرجيم " (2) .
إال مريم وابنھا .ثم يقول أبو ھريرة  :اقرءوا إن شئتم  " :وإني
 - 6892حدثني المثنى قال  ،حدثني الحماني قال  ،حدثنا قيس  ،عن األعمش  ،عن أبي صالح  ،عن أبي ھريرة قال  :قال
صره الشيطان َعصر ًة أو عصرتين  ،إال عيسى ابن مريم ومريم.
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم  :ما من مولود يولد إال وقد َع َ
ثم قرأ رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم  " :إني أعيذھا بك وذريتھا من الشيطان الرجيم " (3) .
__________
) (1الحديث  " - 6890عمران "  -في اإلسناد  :ھكذا ثبت في المخطوطة والمطبوعة .وال ندري من ھو ؟ والظاھر أنه خطأ من الناسخين  ،فرجح أن
صوابه " ابن عمران "  .فإن يكنه يكن " حرملة بن عمران التجيبي المصري "  .وھو ثقة  ،يروي عن سليم بن جبير مولى أبي ھريرة  ،راوي ھذا
الحديث .ويروي عنه ابن وھب .وھو الصواب إن شاء ﷲ.
) (2الحديث  - 6891 :مضى بنحوه  ، 6887 :من رواية شعيب بن خالد عن الزھري .وأشرنا ھناك إلى رواية شعيب بن أبي حمزة عن الزھري.
وھذه رواية معمر عن الزھري.
وقد رواه أحمد في المسند  ، 7694 :عن عبد الرزاق  ،عن معمر  ،به .ونقله ابن كثير في التاريخ  ، 57 : 2عن رواية المسند.
وكذلك رواه البخاري  ، 159 : 8ومسلم  224 : 2كالھما من طريق عبد الرزاق.
ورواه أحمد أيضًا  ، 7182 :عن عبد األعلى  ،عن معمر  ،به.
وكذلك رواه مسلم  ، 224 : 2من طريق عبد األعلى.
) (3الحديث  - 6892 :الحماني  ،بكسر الحاء المھملة وتشديد الميم  :ھو يحيى بن عبد الحميد ابن عبد الرحمن  ،أبو زكريا الحافظ .وقد اختلف فيه
كثيرً ا  ،والراجح عندي أنه ثقة .وقد وثقه ابن معين .وقال فيه غيره كالمًا شدي ًدا .ولكن المنصف إذا تتبع ترجمته مع إنصاف اقتنع بتوثيقه .مترجم في
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التھذيب  ،والكبير  ، 291 / 2 / 4والصغير  ، 229 :وابن أبي حاتم  ، 170 - 168 / 2 / 4وتاريخ بغداد  ، 177 - 167 : 14وتذكره الحفاظ :2
.11 - 10
قيس  :ھو ابن الربيع األسدي  ،وھو ثقة  ،كما رجحنا في .4842 :
والحديث  -من ھذا الوجه  -ذكره ابن كثير في التفسير  ، 130 : 2والتاريخ  - 57 : 2تعلي ًقا عن قيس  ،دون أن يبين مخرجه.
ولكن سياق كالمه في التفسير يدل على أنه يشير إلى روايته عند الطبري  ،يعني ھذا اإلسناد.
فإنه ذكر في التفسير رواية الطبري اآلتية  ، 6899 :ثم قال  " :وروي من حديث قيس  ،عن األعمش - " . . .إلخ .فھذا الفعل " روى "  ،ينبغي أن
يقرأ مبنيًا للفاعل  ،فيكون معناه أن ابن جرير " روى من حديث قيس "  .وال نرى أن يقرأ بالبناء لما لم يسم فاعله .ألن علماء الحديث وأئمته  ،أمثال
ابن كثير  -ال يستعملون صيغة التمريض ھذه  ،بالبناء للمجھول  ،إال في األحاديث الواھية اإلسناد .وال يذكر األحاديث الجياد بصيغة التمريض إال
جاھل أو غافل.
ثم ذكر ابن كثير  -بعد حديث قيس ھذا  ،عط ًفا عليه  -ما نصه  " :ومن حديث العالء  ،عن أبيه  ،عن أبي ھريرة " .
فھذه إشارة منه إلى إسناد آخر .أرجح أنه رواه أيضًا الطبري  ،بعد حديث قيس .ولعله سقط ً
سھوا من الناسخين.
ً
واحتياطا أيضًا :
فرأيت  -تمامًا للسياق  -أن أذكره ھنا من رواية أحمد ،
فقال اإلمام أحمد في المسند ) 8801 :ج  2ص  368حلبي(  " :حدثنا ھُشيم  ،قال  :حدثنا حفص بن ميسرة  ،عن العالء بن عبد الرحمن  ،عن أبيه ،
إنسان َتلِدُه أُمُّه َي ْل ُك ُزه ال َّشيطانُ ِبحِضْ َنيْه  ،إِال ّ ما كان مِن مري َم وابنھا  ،أَ َل ْم َت َر ْوا إِلى الص َِّب ّي
عن أبي ھريرة  ،أن النبي صلى ﷲ عليه وسلم قال  :كل
ٍ
حين َيسْ ُق ُ
ْ
َ
ك حين َيل ُك ُزه الشيطان ِبحِضْ َنيْه " .
ط،
كيف َيصْ ُر ُخ ؟ قالوا  :بلى يا رسول ﷲ! قال َ :فذا َ
َ
وھذا إسناد صحيح  ،على شرط مسلم.
ورواية قيس بن الربيع ذكرھا السيوطي  ، 19 : 2ولم ينسبھا لغير الطبري.
وقوله  " :عصره الشيطان - " . . .عصر العنب وغيره عصرً ا  :ضغطه ليستخرج ما فيه .وھو ھنا مجاز  ،أي  :شديده عليه وضغطه.

 - 6893حدثنا ابن حميد قال  ،حدثنا ھارون بن المغيرة  ،عن عمرو بن أبي قيس  ،عن سماك  ،عن عكرمة  ،عن ابن
عباس  ،قال  :ما ولد مولود إال وقد استھ ّل  ،غير المسيح ابن مريم  ،لم يسلَّط عليه الشيطان ولم َي ْن َھ ْزه(1) .
__________
) (1الحديث  - 6893 :ھذا إسناد صحيح.
ولم أجد ھذا الحديث من غير رواية الطبري  ،وكذلك ذكره السيوطي  ، 19 : 2ولم ينسبه لغيره.
وقوله " ولم ينھزه "  -من " التھز "  ،وھو الدفع " .تھزه ينھزه ً
نھزا "  :دفعه  ،مثل " نكزه "  ،و " وكزه " .

 - 6894حدثنا الحسن بن يحيى قال  ،أخبرنا عبد الرزاق قال  ،أخبرنا المنذر بن النعمان األفطس  :أنه سمع وھب بن منبه
يقول  :لما وُ لد عيسى أتت الشياطينُ إبليس  ،فقالوا  :أصبحت األصنام قد نكست رؤوسھا! فقال  :ھذا في حادث حدث! وقال :
فطار حتى جاء َخافقي األرض  ،فلم يجد شي ًئا  (2) ،ثم جاء البحار فلم يجد شي ًئا  ،ثم طار أيضً ا فوجد عيسى قد
مكا َنكم! )(1
َ
ولد عند م ِْذ َود حمار  (3) ،وإذا المالئكة قد ح َّفت حوله  ،فرجع إليھم فقال  :إن نب ًّيا قد ولد البارحة  ،ما حملت أنثى قط وال
وضعت إال أنا بحضرتھا  ،إال ھذه! َف ِأيسوا أن ُتعبد األصنام بعد ھذه الليلة  (4) ،ولكن ائتوا بني آدم من قبل الخ َّفة
والعجلة(5).
َ
ُ
أعيذھا بك وذريتھا من الشيطان الرجيم " ،
 - 6895حدثنا بشر قال  ،حدثنا يزيد قال  ،حدثنا سعيد  ،عن قتادة  " :وإني
وذكر لنا أن نبيّ ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم كان يقول  :كل بني آدم َط َعن الشيطانُ في جنبه  ،إال عيسى ابن مريم وأمه  ،جُعل
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الذنوب كما يصيبھا سائ ُر
الحجاب  ،ولم ينفذ إليھما شيء وذكر لنا أنھما كانا ال يصيبان
بينھما وبينه حجابٌ  ،فأصابت الطعنة
َ
َ
بني آدم .وذكر لنا أنّ عيسى كان يمشي على البحر كما يمشي على البر  ،مما أعطاه ﷲ تعالى من اليقين واإلخالص.
__________
) (1في المطبوعة  " :فقال "  ،والصواب من المخطوطة.
) (2الخافقان  :أفق المشرق وأفق المغرب  ،محيطان بجانبي األرض.
) (3المذود )بكسر الميم وسكون الذال(  :معلف الدابة.
) (4أيس الرجل يأيس يأسًا  ،لغة في يئس .واألمر منه ھنا على ھذه اللغة.
) (5األثر  - 6894 :في المخطوطة " أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر المنذر بن النعمان "  ،أو كأنھا تقرأ " معتمر " ثم ضرب على " معمر " .
والمنذر بن النعمان األفطس اليماني  ،روى عن وھب بن منبه .ثقة .روى عنه عبد الرزاق  ،وروى عنه معتمر بن سليمان  ،فأخشى أن يكون كان
أصل الطبري " حدثنا الحسن بن يحيى قال  ،أخبرنا عبد الرزاق ومعتمر قال  :أخبر المنذر بن النعمان األفطس "  .والمنذر مترجم في الكبير / 1 / 4
 ، 359وابن أبي حاتم  ، 242 / 1 / 4وتعجيل المنفعة .410 :

 - 6896حدثني المثنى قال  ،حدثني إسحاق قال  ،حدثنا عبد ﷲ بن أبي جعفر  ،عن أبيه  ،عن الربيع  " :وإني أعيذھا بك
وذرّ يتھا من الشيطان الرجيم "  ،قال  :إن نبي ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم قال  :كل آدمي َطعن الشيطان في جنبه غير عيسى
وأمه  ،كانا ال يُصيبان الذنوب كما يصيبُھا بنو آدم .قال  :وقال عيسى صلى ﷲ عليه وسلم فيما يثني على ر َبه  :وأعاذني
وأمي من الشيطان الرجيم  ،فلم يكن له علينا سبي ٌل(1) .
 - 6897حدثنا الربيع بن سليمان قال  ،حدثنا شعيب بن الليث قال  ،حدثنا الليث  ،عن جعفر بن ربيعة  ،عن عبد الرحمن بن
ھرمز أنه قال  :قال أبو ھريرة  :قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم  :كل بني آدم َيطعن الشيطان في جنبه حين تلده أمه  ،إال
فطعن في الحجاب(2) .
يطعن َ
عيسى ابن مريم  ،ذھب َ
__________
) (1األثران  - 6896 ، 6895 :ھذان خبران مرسالن كما ھو ظاھر.
) (2الحديث  - 6897 :جعفر بن ربيعة بن شرحبيل بن حسنة المصري  :ثقة من شيوخ الليث بن سعد .أخرج له الجماعة.
عبد الرحمن بن ھرمز األعرج المدني  :تابعي ثقة مشھور  ،من شيوخ الزھري وأبي الزناد .كان الناس يقرأون عليه حديثه عن أبي ھريرة .انظر
المسند  ، 7276 :وابن سعد  ، 209 : 5وھذا يرد على من يزعم أن األحاديث لم تكتب إال في عصر مالك .وھذا عبد الرحمن شيخ شيوخ مالك ،
ومات سنة .117
والحديث ذكره ابن كثير في التفسير  ، 130 : 2من رواية الليث بن سعد  ،بھذا اإلسناد .ولم يذكر من خرجه  ،فھو إشارة منه إلى رواية الطبري ھذه.
وقد رواه أحمد في المسند ) 10783 :ج  2ص  523حلبي(  ،عن عبد الملك بن عمرو  ،عن المغيرة  -وھو ابن عبد الرحمن الحزامي  -عن أبي
الزناد  ،عن األعرج  ،عن أبي ھريرة  ،مرفوعًا  ،بنحوه.
ونقله ابن كثير في التاريخ  ، 57 : 2عن رواية المسند .وقال  " :وھذا على شرط الصحيحين .ولم يخرجوه من ھذا الوجه " .
ووقع في ابن كثير " المغيرة  ،وھو ابن عبد ﷲ الحزامي "  ،وھو خطأ مطبعي.
ولسنا نوافق ابن كثير على دعواه أنھم " لم يخرجوه من ھذا الوجه "  -فإن البخاري رواه  ، 242 : 6عن أبي اليمان  ،عن شعيب  ،عن أبي الزناد ،
عن األعرج  ،عن أبي ھريرة  ،مرفوعً ا  ،بنحو روايتي المسند والطبري.
فھذا من ھذا الوجه  :يجتمع مع إسناد المسند في " أبي الزناد "  ،ومع إسناد الطبري في " األعرج " .
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 - 6898حدثنا الربيع قال  ،حدثنا شعيب قال  ،أخبرنا الليث  ،عن جعفر بن ربيعة  ،عن عبد الرحمن بن ھرمز أنه قال  :قال
أبو ھريرة  :أرأيتَ ھذه الصرخة التي َيصرُخھا الصبيُّ حين تلده أمه ؟ فإنھا منھا(1) .
 - 6899حدثني أحمد بن الفرج قال  ،حدثنا بقية بن الوليد قال  ،حدثنا ُّ
الزبيديّ  ،عن الزھري  ،عن أبي سلمة  ،عن أبي
ً
صارخا(2) .
ھريرة أنّ رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم قال  :ما من بني آدم مولو ٌد إال يمسُّه الشيطان حين يول ُد يستھ ّل
***
__________
) (1الحديث  - 6898 :وھذا حديث صحيح  ،باإلسناد السابق نفسه .وظاھره أنه موقوف  ،من كالم أبي ھريرة .وعن ذلك  -فيما أرى  -فصله
الطبري عن المرفوع الذي قبله.
ومعناه ثابت صحيح  ،من حديث أبي ھريرة مرفوعًا :
فرواه مسلم  ، 224 : 2من رواية سھيل  -وھو ابن أبي صالح  -عن أبيه  ،عن أبي ھرير  ،قال  " :قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم  :صياح
المولود حين يقع  ،نزغة من الشيطان " .
ثم معناه ثابت مرفوعًا  ،ضمن بعض األحاديث الصحاح السابقة.
) (2الحديث  - 6899 :بقية بن الوليد الحمصي  :ثقة .تكلموا فيه من أجل تدليسه  ،فإذا صرح بالسماع  -كما ھنا  -كانت روايته صحيحة.
الزبيدي  -بضم الزاي  :ھو محمد بن الوليد بن عامر الحمصي .وھو ثقة  ،روى له الشيخان.
والحديث ذكره ابن كثير في التاريخ  ، 57 : 2عن الموضع  ،دون أن يسوق لفظه .ووقع فيه تسمية الزبيدي " عبد ﷲ بن الزبيدي " ! وھو تحريف من
ناسخ أو طابع .وال يوجد راو بھذا االسم.
وھذه الرواية  ،ھي من رواية الزھري عن أبي سلمة عن أبي ھريرة .وقد مضى الحديث بنحوه  ، 6891 ، 6887 :من رواية الزھري عن سعيد بن
المسيب عن أبي ھريرة .وال تعل إحدى الروايتين باألخرى .فالزھري له إذن في ھذا الحديث شيخان.
وقد أشار الحافظ في الفتح  338 : 6إلى ھذه الرواية  ،عند رواية الزھري عن ابن المسيب  ،فقال  " :كذا قال أكثر أصحاب الزھري .وقال الزبيدي :
عن الزھري  ،عن أبي سلمة  ،عن أبي ھريرة .أخرجه الطبري " .
ووقع في الفتح " السدي " بدل " الزبيدي "  .وھو تحريف من الناسخين.

ُول َح َس ٍن َوأَ ْن َب َت َھا َن َبا ًتا َح َس ًنا َو َك َّف َل َھا َز َك ِريَّا ُكلَّ َما َ
اب َو َجدَ عِ ْندَ َھا ِر ْز ًقا َقا َل َيا َمرْ َي ُم أَ َّنى َلكِ
دَخ َل َع َل ْي َھا َز َك ِريَّا ْالمِحْ َر َ
َف َت َق َّب َل َھا َر ُّب َھا ِب َقب ٍ
َھ َذا َقا َل ْ
ﷲ َيرْ ُز ُق َمنْ َي َشا ُء ِبغَ ي ِْر ح َِسا ٍ
ب )(37
ت ھ َُو مِنْ عِ ْن ِد َّ ِ
ﷲ إِنَّ َّ َ
ول َح َس ٍن َوأَ ْن َب َت َھا َن َبا ًتا َح َس ًنا {
القول في تأويل قوله َ } :ف َت َق َّب َل َھا َر ُّب َھا ِب َق ُب ٍ
وتحريرھا إياھا للكنيسة وخدمتھا وخدمة ربھا )" (1
قال أبو جعفر  :يعني بذلك  :أن ﷲ جل ثناؤه تق ّبل مري َم من أمھا َح َّنة ،
َ
بقبول َحسن " .
***
كان على لفظه لكان  " :فتقبلھا ربھا تقبُّال
" والقبول " مصدر من ِ " :قبلھا ربُّھا "  ،فأخرج المصدر على غير لفظ الفعل .ولو َ
حس ًنا "  .وقد تفعل العرب ذلك كثيرً ا  :أن يأتوا بالمصادر على أصول األفعال  ،وإن اختلفت ألفاظھا في األفعال بالزيادة ،
وذلك كقولھم  " :تكلم فالن كالمًا "  ،ولو أخرج المصدر على الفعل لقيل  " :تكلم فالن تكلمًا "  .ومنه قوله  " :وأنبتھا نبا ًتا
حس ًنا "  ،ولم يقل  :إنبا ًتا حس ًنا(2) .
وذكر عن أبي عمرو بن العالء أنه قال  :لم نسمع العرب تضم القاف في " قبول "  ،وكان القياس الض ّم  ،ألنه مصدر مثل " :
الدُّخول  ،والخروج "  .قال  :ولم أسمع بحرف آخر في كالم العرب يُشبھه.
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 - 6900حدثت بذلك عن أبي عبيد قال  ،أخبرني اليزيدي  ،عن أبي عمرو.
***
ً
ْ
بالغة تامة ،
ورزقه نبا ًتا حس ًنا  ،حتى تمّت فكملت امرأ ًة
وأما قوله  " :وأنبتھا نبا ًتا حس ًنا "  ،فإن معناه  :وأنبتھا َربُّھا في غذائه
كما - :
__________
) (1في المطبوعة  " :بتحريرھا "  ،وفي المخطوطة " تحريرھا " بغير باء قبلھا  ،وكأن الصواب " وتحريرھا " كما أثبت  ،معطو ًفا على " تقبل
مريم" .
) (2انظر بيان ذلك فيما سلف  ، 116 : 1وقد عدد ھناك شواھده  /ثم .534 ، 533 : 5

 - 6901حدثنا القاسم قال  ،حدثنا الحسين قال  ،حدثني حجاج  ،عن ابن جريج  ،قال ﷲ عز وجل  " :فتقبلھا ربھا بقبول
جرھا فيھا " وأنبتھا "  ،قال  :نبتت في غذاء ﷲ.
حسن "  ،قال  :تقبل من أمھا ما أرادت بھا للكنيسة  ،وأ َ
***
القول في تأويل قوله َ } :و َك َّف َل َھا َز َك ِر َّيا {
قال أبو جعفر  :اختلفت القرأة في قراءة قوله  " :وكفلھا "
فقرأته عامة قرأة أھل الحجاز والمدينة والبصرة َ ) :و َك َف َل َھا ( مخففة " الفاء "  .بمعنى  :ضمھا زكريا إليه  ،اعتبارً ا بقول ﷲ
ون أَ ْقال َم ُھ ْم أَ ُّي ُھ ْم َي ْكفُ ُل َمرْ َي َم ( ]سورة آل عمران .[44 :
عز وجل  ) :ي ُْلقُ َ
***
وقرأ ذلك عامة قرأة الكوفيينَ ).و َك َّف َل َھا َز َك ِريَّا (  ،بمعنى  :وك َّفلھا ﷲُ زكريا.
***
قال أبو جعفر  :وأولى القراءتين بالصواب في ذلك عندي  ،قراءة من قرأ َ ) :و َك َّف َل َھا ( مشددة " الفاء "  ،بمعنى  :وك َّفلھا ﷲ
زكريا  ،بمعنى  :وضمھا ﷲ إليه .ألن زكريا أيضًا ضمھا إليه بإيجاب ﷲ له ضمَّھا إليه بالقُرْ عة التي أخرجھا ﷲ ُ له  ،واآلية
أظھرھا لخصومه فيھا  ،فجعله بھا أولى منھم  ،إذ َق َر َع فيھا من شاحَّ ه فيھا(1) .
التي
َ
__________
) (1قرع )بفتح القاف والراء(  :أصابته القرعة دونھم .يقال  :قارعني فالن فقرعته  :خرجت لي القرعة دونه .وشاحه في األمر وعليه  ،وتشاحا عليه
وفيه )بتشديد الحاء(  :إذا تنازعاه  ،ال يريد كل واحد منھما أن يفوته  ،كأن بعضھم يشح على بعض فيه.

وذلك أنه بلغنا أن زكريا وخصو َمه في مريم إذ تنازعوا فيھا أيھم تكونُ عنده  ،تساھموا بقِدَ احھم  ،فرموا بھا في نھر األردنّ .
) (1فقال بعض أھل العلم  :ارْ ّ
تز قدح زكريا  (2) ،فقام ولم يجر به الماء  ،وجرى بقدَاح اآلخرين الماء .فجعل ﷲ ذلك
لزكريا ع َلمًا أنه أحق المتنازعين فيھا بھا(3) .
***
وقال آخرون  :بل اصّاعدَ قدح زكريا في النھر  (4) ،وانحدرت قدا ُح اآلخرين مع جرية الماء وذھبت  ،فكان ذلك له ع َلمًا من
ﷲ في أنه أولى القوم بھا.
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***
قال أبو جعفر  :وأيّ األمرين كان من ذلك  ،فال شك أن ذلك كان قضا ًء من ﷲ بھا لزكريا على خصومه  ،بأنه أوالھم بھا ،
ْ
وإذ كان ذلك كذلك  ،فإنما ضمھا زكريا إلى نفسه بض ّم ﷲ إياھا إليه بقضائه له بھا على خصومه عند َتشاحِّ ھم فيھا ،
واختصامھم في أوالھم بھا.
__________
) (1في المطبوعة  " :رموا بھا "  ،والصواب بالفاء  ،من المخطوطة.
) (2في المطبوعة  " :رتب قدح زكريا "  ،ورتب الشيء  :ثبت  ،فھو قريب المعنى .بيد أن المخطوطة جاء فيھا " ارتز "  ،والراء مشبوكة بأسفل
التاء  ،فلذلك لم يستطع الناشر األول أن يحسن قراءتھا .و " رز الشيء في الحائط أو في األرض يرزه ً
رزا  ،فارتز فيه "  :أثبته فثبت  ،مثل رز
السكين في الحائط  ،فھو يرتز فيه.
) (3في المطبوعة  " :فجعل ﷲ ذلك لزكريا أنه أحق المتنازعين فيھا " لم يحسن قراءة المخطوطة فحذف ما أثبت .في المخطوطة " فجعل ﷲ ذلك
لزكريا علمًا أنه ، " ...وكان النساخ قد كتب " آية "  ،ثم أعاد على اللفظة نفسھا بالقلم  ،ليجعل " آية " " وعلمًا "  ،فاضطرب الخط  ،فلم يحسن الناشر
قراءتھا  ،فأسقطھا  ،فاختل جانب الكالم .وكان في المخطوطة " المتنازعين فيھا ھا " فلم يحسن قراءة " ھا " األخيرة  ،ألن نبرة الباء قد أكلھا الناسخ
فظلمھا ظلمًا شدي ًدا  ،فظن الناشر أنھا حرف ال معنى له  ،فقذف به .فاختل جانب آخر من الكالم  ،فصارت الجملة عرجاء تزك زكا.
) (4في المطبوعة  " :بل صعد قدح زكريا "  ،وفي المخطوطة " صاعد "  ،أسقط الناسخ األلف قبل الصاد  ،فأسقط الناشر األلف بعد الصاد!! يقال " :
صعد "  ،و " اصعد " )بتشديد الصاد والعين مفتوحتين( و " اصاعد " )بتشديد الصاد المفتوحة(  :ارتفع.

ْ
وإذ كان ذلك كذلك ؛ كان ب ِّي ًنا أنّ أولى القراءتين بالصواب ما اخترنا من تشديد " ك َّفلھا " .
***
وأما ما اعت َّل به القارئون ذلك بتخفيف " الفاء "  ،من قول ﷲ  ) :أَ ُّي ُھ ْم َي ْكفُ ُل َمرْ َي َم (  ،وأن ذلك موجبٌ صح َة اختيارھم
التخفيف في قوله  " :وكفلھا " فحجة ٌ
ضعف احتيال المحتج بھا(1) .
دالة على َ
َ
ذلك أنه غير ممتنع ُذو عقل من أن يقول قائل  " :ك َّفل فالنٌ فال ًنا فك َفله فالن "  .فكذلك القول في ذلك  :ألقى القوم أقالمھم :
أيھم يكفُل مريم  ،بتكفيل ﷲ إياه بقضائه الذي يقضي بينھم فيھا عند إلقائھم األقالم.
***
قال أبو جعفر  :وكذلك اختلفت القرأة في قراءة " زكريا " .
فقرأته عامة قرأة المدينة بالم ّد.
وقرأته عامة قرأة الكوفة بالقصر.
وھما لغتان معروفتان  ،وقراءتان مستفيضتان في قراءة المسلمين  ،وليس في القراءة بإحداھما خالفٌ لمعنى القراءة األخرى،
فبأيتھما قرأ القارئ فھو مصيب.
***
ُجرى  (2) ،وألن قراءتنا في
غير أن
الصواب عندنا  -إذا ُم ّد " زكريا " أن يُنصب بغير تنوين  ،ألنه اسم من أسماء العجم ال ي َ
َ
َ
" ك َّفلھا " بالتشديد  ،وتثقيل " الفاء "  .فـ " زكرياء " منصوب بالفعل الواقع عليه(3) .
***
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__________
) (1في المطبوعة  " :على ضعف اختيار المحتج بھا "  ،وھي فاسدة ضعيفة المعنى  ،والصواب من المخطوطة .واالحتيال  :طلب الحيلة والمخرج.
) (2اإلجراء  :الصرف .يعني  :ال يصرف  ،ألنه ممنوع من الصرف  ،كما يقول النحاة.
) (3الواقع عليه  :المتعدي إليه .وقد سلف أن " الوقوع " ھو " التعدي "  ،فاطلبه في فھرس المصطلحات.

مصاحف المسلمين  ،وھو " زكريّ " بحذف المدة و " الياء " الساكنة،
وفي " زكريا " لغة ثالثة ال تجوز القراءة بھا  ،لخالفھا
َ
مجاري " ياء " النسبة(1) .
تشبھه العرب بالمنسوب من األسماء  ،فتنوّ نه و ُتجْ ريه في أنواع اإلعراب
َ
***
قال أبو جعفر  :فتأويل الكالم  :وضمھا ﷲُ إلى زكريا  ،من قول الشاعر (2) :
ُالل ال َھ َو ِام َكافِل )(3
َفھ َُو لِض ِ
يراد به  (4) :لما ض ّل من متفرّ ق النعم ومنتشره  ،ضا ٌّم إلى نفسه وجامع .وقد روي :
الل ال َھوافِي َكا ِف ُل )(5
َفھ َُو لِ ُ
ض ِ
بمعنى أنه لما ن ّد فھرب من النع َم ضا ٌّم من قولھم  " :ھفا َّ
أسرع الطيران.
الظليم "  ،إذا َ
ُ
وتأخذھا.
يقال منه للرجل  " :ما لك تكفُل ك َّل ضالة " ؟ يعني به  :تضمھا إليك
***
وبنحو ما قلنا في ذلك قال أھل التأويل.
ذكر من قال ذلك :
 - 6902حدثني عبد الرحمن بن األسود الطفاويّ قال حدثنا محمد بن ربيعة  ،عن النضر بن عربيّ  ،عن عكرمة في قوله :
ون أَ ْقال َم ُھ ْم أَ ُّي ُھ ْم َي ْكفُ ُل َمرْ َي َم ( ،
) إِ ْذ ي ُْلقُ َ
__________
) (1انظر مقالة الفراء في " زكريا " في معاني القرآن .208 : 1
) (2غاب عني قائله  ،وإن كنت أذكر الشعر.
) " (3الھوام "  ،ھي الھوامي  ،جمع ھامية .وھوامي اإلبل  :ضوالھا المھملة بال راع .والھوامي الضوال  ،وفي حديث عثمان أنه ولي أبا غاضرة
الھوافي  ،أي اإلبل الضوال .وانظر طبقات فحول الشعراء .490 :
) (4في المطبوعة  " :يراد أنه "  ،والصواب من المخطوطة.
) " (5الھوام "  ،وھي الھوامي  ،جمع ھامية .وھوامي اإلبل  :ضوالھا المھملة بال راع .والھوامي الضوال  ،وفي حديث عثمان أنه ولي أبا غاضرة
الھوافي  ،أي اإلبل الضوال .وانظر طبقات فحول الشعراء .490 :

فجرت بھا ال ِجرْ ية  ،إال قلم زكريا اصّاع َد  (1) ،فكفلھا زكريا.
قال  :ألقوا أقالمھم َ
 - 6903حدثني المثنى قال  ،حدثنا إسحاق قال  ،حدثنا عبد ﷲ بن أبي جعفر  ،عن أبيه  ،عن الربيع قوله  " :وكفلھا زكريا"،
قال  :ضمھا إليه .قال  :ألقوا أقالمھم  -يقول  :عصَّيھم  -قال  :فألقوھا تلقاء ِجرْ ية الماء  ،فاستقبلت عصا زكريا ِجرْ ي َة
قرعھم.
الماءَ (2)،ف َ
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 - 6904حدثني موسى قال  ،حدثنا عمرو قال  ،حدثنا أسباط  ،عن السديّ  ،قال ﷲ عز وجل  " :فتقبلھا ربُّھا بقبول حسن
وأنبتھا نبا ًتا حس ًنا "  ،فانطلقت بھا أمھا في خ َِرقھا  -يعني أ ّم مريم بمريم  -حين ولدتھا إلى المحراب وقال بعضھم  :انطلقت
ْ
بلغت إلى المحراب وكان الذين يكتبون التورا َة إذا جاءوا إليھم بإنسان يجرّ بونه  (3) ،اقترعوا عليه أيھم يأخذه فيعلمه.
حين
وكان زكريا أفضلھم يومئذ  ،وكان بينھم  ،وكانت خالة مريم تحته (4) .فلما أتوا بھا اقترعوا عليھا ،
__________
) (1في المطبوعة والمخطوطة  " :إال قلم زكريا صاع ًدا "  ،وھو ال معنى له  ،وانظر ما سلف ص  346تعليق  .4 :وقوله  " :الجرية " )بكسر الجيم
وسكون الراء(  ،وھي حالة الجريان  ،والذي يسميه كتابنا اليوم  " :التيار " .
) (2ھكذا في المطبوعة والمخطوطة  " :فاستقبلت "  ،ولست أرتضيھا  ،وكأنھا " واستعلت "  ،من قولھم  " :عاله وتعاله واستعاله "  ،إذا قھره
وغلبه .وفي اللسان مادة )جرى( ما نصه  " :ومنه  :وعال قلم زكريا الجرية  ،وجرت األقالم مع جرية الماء "  ،وكأن ھذا اللفظ " وعالى "  ،وكلتاھما
صواب بمعنى  :قھر وغلب  ،وأعجز الماء أن يحمله .وأما قوله  " :فقرعھم "  ،فقد سلف تفسيرھا ص  ، 345 :تعليق .1 :
) (3في المطبوعة  ،وسنن البيھقي  286 : 10ھكذا " يجربونه "  ،وھي في المخطوطة غير منقوطة  ،وأخشى أن يكون ھذا خطأ  ،فإني رأيت
السيوطي في الدر المنثور  ، 20 : 2خرج ھذا األثر  ،ونسبه للبيھقي في السنن  ،وفيه  " :إذا جاءوا إليھم بإنسان محرر  ،اقترعوا عليه ، " ...فكأن
صواب ھذا الحرف " يحررونه " اتصلت الراء بالواو فقرأوھا " يجربونه "  .وھذا األثر الذي رواه السدي  ،ھو في سنن البيھقي  ،بإسناد السدي في
التفسير  ،الذي مضى الكالم فيه في رقم  ، 168 :وھو اإلسناد الدائر في التفسير .ثم حذف الطبري ما بعد السدي  ،لما طال الكتاب.
) (4في سنن البيھقي  ،والدر المنثور  " :وكانت أخت مريم تحته "  ،وھو خطأ ال شك فيه  ،فإن المقطوع به في التاريخ أن زكريا وعمران أبا مريم ،
كانا متزوجين بأختين  ،إحداھما عند زكريا  ،وھي أم يحيى .واألخرى عند عمران  ،وھي أم مريم  ،فمات عمران وأم مريم حامل بمريم .انظر تاريخ
الطبري .13 : 2

وقال لھم زكريا  :أنا أحقكم بھا  ،تحتي أختھا! ) (1فأبوا  ،فخرجوا إلى نھر األردنّ  ،فألقوا أقالمھم التي يكتبون بھا  :أيھم
يقوم قلمه فيكفلھا .فجرت األقالم  ،وقام قلم زكريا على قُرْ ن َته كأنه في طين  (2) ،فأخذ الجارية .وذلك قول ﷲ عز وجل " :
وكفلھا زكريا "  ،فجعلھا زكريا معه في بيته  ،وھو المحراب(3) .
 - 6905حدثنا بشر قال  ،حدثنا يزيد قال  ،حدثنا سعيد  ،عن قتادة  " :وكفلھا زكريا "  ،يقول  :ضمھا إليه.
 - 6906حدثني محمد بن عمرو قال  ،حدثنا أبو عاصم قال  ،حدثنا عيسى  ،عن ابن أبي نجيح  ،عن مجاھد في قوله " :
وكفلھا زكريا "  ،قال َ :سھمھم بقلمه(4) .
 - 6907حدثني المثنى قال  ،حدثنا أبو حذيفة قال  ،ثنا شبل  ،عن ابن أبي نجيح  ،عن مجاھد نحوه.
 - 6908حدثني المثنى قال  ،حدثنا إسحاق قال  ،حدثنا عبد ﷲ بن أبي جعفر  ،عن أبيه  ،عن قتادة  ،قال  :كانت مريم ابنة
زوج أختھا (5) ،
سيدھم وإمامھم .قال  :فتشا َّح عليھا أحبارُ ھم  ،فاقترعوا فيھا بسھامھم أيُّھم يكفلھا .قال قتادة  :وكان زكريا
َ
حض َنھا.
فكفلھا  ،وكانت عنده َو َ
__________
) (1في المطبوعة  " :تحتي خالتھا "  ،والصواب ما في الطبري والدر المنثور وسنن البيھقي  ،وكأن الناشر ظن أنه أراد " أخت مريم "  ،فغيرھا ،
وإنما أراد زكريا بمقالته  ،أخت أم مريم  ،التي جاءت تحملھا.
) (2القرنة )بضم فسكون(  :الطرف الشاخص من كل شيء .يقال  :لحد السيف والسنان والسھم وغيرھا " قرنة "  ،وھو طرفه وذبابه.
) (3األثر  - 6904 :سنن البيھقي  ، 286 : 10والدر المنثور .20 : 2
) (4ساھم القوم فسھمھم  ،وقارعھم فقرعھم  :فاز سھمه  ،وكانت له القرعة أو السھم دون أصحابه.
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) (5ھكذا في المطبوعة والمخطوطة  " :زوج أختھا "  ،وظاھر أن كالم قتادة مختصر  ،كان في ذكر " أم مريم "  ،وأن قوله  " :زوج أختھا "  ،أي
زوج أخت مريم  ،وقد أسلفت صحة ذلك وبيانه في ص  350تعليق  .1 :وانظر سائر اآلثار التي ستأتي بعد.

 - 6909حدثنا القاسم قال  ،حدثنا الحسين قال  ،حدثني حجاج  ،عن ابن جريج  ،عن القاسم بن أبي بزة  :أنه أخبره  ،عن
عكرمة وأبي بكر  ،عن عكرمة قال  :ثم خرجت بھا يعني  :أ ّم مريم بمريم في خ َِرقھا تحملھا إلى بني الكاھن بن ھارون ،
أخي موسى بن عمران .قال  :وھم يومئذ َيلون من بيت المقدس ما يلي الحجب ُة من الكعبة  ،فقالت لھم ُ :دونكم ھذه النذيرة ،
فإ ّني حرّ رتھا  ،وھي ابنتي  ،وال يدخل الكنيسة حائض  ،وأنا ال أردُّھا إلى بيتي! فقالوا  :ھذه ابنة إمامنا وكان عمران يؤُ مھم
في الصالة وصاحب قُرْ باننا! ) (1فقال زكريا  :ادفعوھا إلىّ  ،فإن خالتھا عندي .قالوا  :ال تطيب أنفسنا  ،ھي ابنة إمامنا! فذلك
حين اقترعوا  ،فاقترعوا بأقالمھم عليھا  -باألقالم التي يكتبون بھا التوراة  -فقرعھم زكريا  ،فكفلھا.
 - 6910حدثنا القاسم قال  ،حدثنا الحسين قال  ،حدثني حجاج  ،عن ابن جريج قال  ،أخبرني يعلى بن مسلم  ،عن سعيد بن
جبير  ،عن ابن عباس قال  :جعلھا زكريا معه في محرابه  ،قال ﷲ عز وجل  " :وكفلھا زكريا " قال حجاج قال  ،ابن جريج:
" الكاھنُ " في كالمھم  :العال ُم.
 - 6911حدثنا ابن حميد قال  ،حدثنا سلمة  ،عن ابن إسحاق  ،عن محمد بن جعفر بن الزبير  " :وكفلھا زكريا "  ،بعد أبيھا
وخبر زكريا(2) .
وأمھا  ،يذكرھا باليتم  ،ثم قص خبرھا
َ
 - 6912حدثنا المثنى قال  ،حدثنا الحماني قال  ،حدثنا شريك  ،عن عطاء  ،عن سعيد بن جبير قوله  " :وكفلھا زكريا " ،
قال  :كانت عنده.
__________
) (1في المطبوعة  " :وصاحب قربانھم "  ،وفي المخطوطة " وصاحب " وما بعدھا بياض  ،واستظھر الناشر زيادتھا ھكذا  ،وأستظھر أن زيادتھا
كذلك  ،على أنھا من تمام قولھم  " :ھذه ابنة إمامنا معطو ًفا عليه  ،وما بينھما جملة معترضة للبيان من راوي الخبر.
) (2األثر  - 6910 :سيرة ابن ھشام  ، 229 : 2وھو بقية اآلثار التي آخرھا رقم .6877

 - 6913حدثني علي بن سھل قال  ،حدثنا حجاج  ،عن ابن جريج  ،عن يعلى بن مسلم  ،عن سعيد بن جبير قوله  " :وكفلھا
زكريا "  ،قال  :جعلھا زكريا معه في مِحْ رابه.
 - 6914حدثني محمد بن سنان قال  ،حدثنا أبو بكر الحنفي  ،عن عباد  ،عن الحسن في قوله  " :فتقبَّلھا ربھا بقبول حسن
فقرع زكريا  ،فكفلھا زكريا.
وأنبتھا نبا ًتا حس ًنا "  ،وتقارعھا القو ُم َ ،
***
وقال آخرون  :بل كان زكريا بعد والدة َح َّن َة ابنتھا مري َم  ،ك َفلھا بغير اقتراع وال استھام عليھا  ،وال منازعة أحد إياه فيھا.
وإنما كفلھا  ،ألن أمھا ماتت بعد موت أبيھا وھي طفلة  ،وعند زكريا خالتھا أالشِ باع ابنة فاقوذ ) (1وقد قيل .إنّ اسم أم يحيى
خالة عيسى  :إشبع(2) .
 - 6915حدثنا بذلك القاسم قال  ،حدثنا الحسين قال  ،حدثني حجاج  ،عن ابن جريج قال  :أخبرني وھب بن سليمان  ،عن
شعيب الجبأيّ  :أن اسم أم يحيى أشبع(3) .
***
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__________
) (1في المطبوعة  " :إيشاع "  ،والصواب من المخطوطة وتاريخ الطبري  ، 13 : 2وھو في كتاب القوم " أليصابات "  ،ومعناھا كما في قاموسھم
كتابھم " ﷲ حلفھا  ،أي عائدة ﷲ "  ،وكأنه ھو االسم العبري القديم " أليشابع "  ،ومعناه أيضًا " ﷲ حلفھا "  ،وھو اسم امرأة ھارون.
) (2في المطبوعة  " :أشيع " بالياء  ،والصواب بالباء .وھي في المخطوطة غير منقوطة.
) (3األثر  " - 6915 :وھب بن سليمان الجندي اليماني "  ،روى عن شعيب الجبأي  ،روى عنه ابن جريج .مترجم في الكبير  ، 169 / 2 / 4وابن
أبي حاتم  .27 / 2 / 4و " شعيب الجبأي  ،الجندي البجلي "  ،منسوب إلى " جبأ " وھو جبل .قال ابن أبي حاتم ھو  " :شعيب بن األسود "  .قال :
يروى عن الكتب .روى عنه سلمة بن وھرام  ،ووھب بن سليمان .مترجم في الكبير  ، 219 / 2 / 2وابن أبي حاتم  .353 / 1 / 2وكان في
المطبوعة  " :شعيب الحياني " خطأ  ،لم يحسن قراءة المخطوطة.

فضمھا إلى خالتھا أ ّم يحيى  ،فكانت إليھم ومعھم  ،حتى إذا بلغت أدخلوھا الكنيسة ْ
لنذر أمھا التي نذرت فيھا.
ُف زكريا عن حمل مؤونتھا  ،فتدافعوا حم َل
ضع َ
قالوا  :واالقتراع فيھا باألقالم  ،إنما كان بعد ذلك بمدة طويلة لشدة أصابتھم َ ،
مؤونتھا  ،ال رغبة منھم  ،وال تنافسًا عليھا وعلى احتمال مؤونتھا .وسنذكر قصّتھا على قول من قال ذلك َ ،إذا بلغنا إليھا إن
شاء ﷲ تعالى.
 - 6916حدثنا بذلك ابن حميد قال  ،حدثنا سلمة قال  ،حدثني محمد بن إسحاق.
فعلى ھذا التأويل  ،تصح قراءة من قرأ  " :وك َفلھا زكريا " بتخفيف " الفاء "  ،لو صح التأوي ُل .غير أن القول متظاھ ٌر من
أھل التأويل بالقول األوّ ل  :أن استھا َم القوم فيھا كان قبل كفالة زكريا إياھا  ،وأن زكريا إنما كفلھا بإخراج َسھمه منھا فالجً ا
على سھام ُخصومه فيھا (1) .فلذلك كانت قراءته بالتشديد عندنا أولى من قراءته بالتخفيف.
***
اب َو َجدَ عِ ْندَ ھَا ِر ْز ًقا {
القول في تأويل قوله ُ } :ك َّل َما د ََخل َ َع َل ْي َھا َز َك ِر َّيا ا ْلم ِْح َر َ
المحراب  ،بعد إدخاله إياھا المحراب  ،وجد عندھا رز ًقا
قال أبو جعفر  :يعني بذلك جل ثناؤه  :أن زكريا كان كلما دخل عليھا
َ
من ﷲ لغذائھا.
َ
الرزق الذي كان يجده زكريا عندھا  ،فاكھ ُة الشتاء في الصيف  ،وفاكھ ُة الصيف في الشتاء.
فقيل إن ذلك
__________
) (1السھم الفالج  :الفاتر.

ذكر من قال ذلك :
 - 6917حدثنا أبو كريب قال  ،حدثنا الحسن بن عطية  ،عن شريك  ،عن عطاء  ،عن سعيد بن جبير  ،عن ابن عباس " :
وجد عندھا رز ًقا "  ،قال  :وجد عندَ ھا عنبًا في ِم ْك َت ٍل في غير حينه(1) .
 - 6918حدثنا ابن حميد قال  ،حدثنا حكام  ،عن عمرو  ،عن عطاء  ،عن سعيد في قوله  " :كلما دخل عليھا زكريا
المحراب َوجد عندھا رز ًقا "  ،قال  :العنب في غير حينه.
 - 6919حدثني يعقوب قال  ،حدثنا ھشيم قال  ،أخبرنا مغيرة  ،عن إبراھيم في قوله  " :وجد عندھا رز ًقا "  ،قال  :فاكھة في
غير حينھا.
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 - 6920حدثني يعقوب قال  ،حدثنا ھشيم قال  ،أخبرنا أبو إسحاق الكوفي  ،عن الضحاك  :أنه كان يج ُد عندھا فاكھ َة الصيف
في الشتاء  ،وفاكھ َة الشتاء في الصيف يعني في قوله  " :وجد عندھا رز ًقا " (2) .
 - 6921حدثنا ابن وكيع قال  ،حدثنا أبي  ،عن سلمة بن نبيط  ،عن الضحاك مثله.
 - 6922حدثني المثنى قال  ،حدثنا عمرو قال  ،أخبرنا ھشيم  ،عن بعض أشياخه  ،عن الضحاك مثله.
 - 6923حدثنا القاسم قال  ،حدثنا الحسين قال  ،أخبرنا ھشيم قال  ،أخبرنا جويبر  ،عن الضحاك مثله.
 - 6924حدثنا يعقوب قال  ،حدثنا ھشيم قال  ،أخبرنا من سمع الحكم بن عتيبة يحدّث  ،عن مجاھد قال  :كان يج ُد عندھا
العنب في غير حينه.
 - 6925حدثني محمد بن عمرو قال  ،حدثنا أبو عاصم  ،عن عيسى ،
__________
) (1المكتل والمكتلة )بكسر الميم(  :الزبيل الكبير يحمل فيه التمر أو العنب  ،كأن فيه كتال منه  ،أي قطعًا مجتمعة.
) (2األثر  " - 6920 :أبو إسحاق الكوفي "  ،ھو  :عبد ﷲ بن ميسرة  ،روى عن الشعبي وأبي حريز وجماعة  ،روى عنه ھشيم  ،وكناه أبا إسحاق ،
وأبا عبد الجليل .وھو ضعيف الحديث .وقال ابن حبان  :ال يحل االحتجاج بخبره .مترجم في التھذيب  ،والكنى للبخاري.

عن ابن أبي نجيح  ،عن مجاھد في قوله  " :وجد عندھا رز ًقا "  ،قال  :عنبًا وجده زكريا عند مريم في غير زمانه.
 - 6926حدثني المثنى قال  ،حدثنا أبو حذيفة قال  ،حدثنا شبل  ،عن ابن أبي نجيح  ،عن مجاھد نحوه.
 - 6927حدثنا ابن وكيع قال  ،حدثنا أبي قال  ،حدثنا النضر بن عربي  ،عن مجاھد في قوله  " :وجد عندھا رز ًقا "  ،قال :
فاكھ َة الصيف في الشتاء  ،وفاكھة الشتاء في الصيف.
 - 6928حدثنا بشر قال  ،حدثنا يزيد قال  ،حدثنا سعيد  ،عن قتادة في قوله  " :كلما دخل عليھا زكريا المحراب وجد عندھا
رز ًقا "  ،قال  :كنا نحدَّث أنھا كانت تؤ َتى بفاكھة الشتاء في الصيف  ،وفاكھة الصيف في الشتاء.
 - 6929حدثنا الحسن بن يحيى قال  ،أخبرنا عبد الرزاق قال  ،أخبرنا معمر  ،عن قتادة  " :وجد عندھا رز ًقا "  ،قال  :وجد
عندھا ثمر ًة في غير زمانھا.
 - 6930حدثني المثنى قال  ،حدثنا إسحاق قال  ،حدثنا ابن أبي جعفر  ،عن أبيه  ،عن الربيع  ،قال  :جعل زكريا دونھا عليھا
سبع َة أبواب  ،فكان يدخل عليھا فيجد عندھا فاكھ َة الشتاء في الصيف  ،وفاكھ َة الصيف في الشتاء.
 - 6931حدثني موسى ]بن عبد الرحمن[ ) (1قال  ،حدثنا عمرو قال  ،حدثنا أسباط  ،عن السدي  :قال  :جعلھا زكريا معه
في بي ٍ
ت  -وھو المحراب  -فكان يدخل عليھا في الشتاء فيجد عندھا فاكھ َة الصيف  ،ويدخل في الصيف فيجد عندھا فاكھ َة
الشتاء(2) .
__________
) (1األثر  " - 6931 :موسى بن عبد الرحمن "  ،ھكذا جاء في المطبوعة والمخطوطة  ،وھو غريب ج ًدا  ،ولم أعرف من ھو " موسى بن عبد
الرحمن "  ،ولكن إسناد الطبري إلى السدي  ،منذ بدأ التفسير  ،فيه " حدثنا موسى بن ھارون الھمداني "  ،وھو إسناد دائر فيه دورا ًنا  ،إال ھذا
الموضع  ،وأكاد أجزم بأنه خطأ من الناسخ  ،وأنه " موسى بن ھارون "  ،ونسي الناسخ فكتب مكان " ھارون "  " ،عبد الرحمن "  .وانظر الكالم عن
إسناده ھذا في رقم .168 :
) (2األثر  " - 6931 :موسى بن عبد الرحمن "  ،ھكذا جاء في المطبوعة والمخطوطة  ،وھو غريب ج ًدا  ،ولم أعرف من ھو " موسى بن عبد
الرحمن "  ،ولكن إسناد الطبري إلى السدي  ،منذ بدأ التفسير  ،فيه " حدثنا موسى بن ھارون الھمداني " وھو إسناد دائر فيه دورا ًنا  ،إال ھذا الموضع،
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وأكاد أجزم بأنه خطأ من الناسخ  ،وأنه " موسى بن ھارون "  ،ونسي الناسخ فكتب مكان " ھارون "  " ،عبد الرحمن "  .وانظر الكالم عن إسناده ھذا
في رقم .168 :

 - 6932حدثت عن الحسين قال  ،سمعت أبا معاذ قال  ،أخبرنا عبيد قال  ،سمعت الضحاك يقول في قوله  " :وجدَ عندھا
رز ًقا "  ،قال  :كان يجد عندھا فاكھة الصيف في الشتاء.
 - 6933حدثنا القاسم قال  ،حدثنا الحسين قال  ،حدثني حجاج  ،عن ابن جريج  ،قال  ،أخبرني يعلى بن مسلم  ،عن سعيد بن
ثمار الجنة  ،فاكھ َة الصّيف
المحراب وجد عندھا رز ًقا "  ،قال  :وجد عندھا
جبير  ،عن ابن عباس " كلما دخل عليھا زكريا
َ
َ
في الشتاء  ،وفاكھ َة الشتاء في الصيف.
 - 6934حدثنا ابن حميد قال  ،حدثنا سلمة  ،عن ابن إسحاق قال  ،حدثني بعض أھل العلم  :أنّ زكريا كان يجد عندھا ثمر َة
الشتاء في الصيف  ،وثمر َة الصيف في الشتاء.
 - 6935حدثني محمد بن سنان قال  ،حدثنا أبو بكر الحنفي  ،عن عباد  ،عن الحسن قال  :كان زكريا إذا دخل عليھا يعني
المحراب وجد عندھا رز ًقا من السماء  ،من ﷲ  ،ليس من عند الناس .وقالوا  :لو أن زكريا كان يعلم أن ذلك
على مريم
َ
الرزق من عنده  ،لم يسألھا عنه.
***
وقال آخرون  :بل معنى ذلك  :أن زكريا كان إذا دخل إليھا المحراب وجد عندھا من الرزق فضال عما كان يأتيھا به  ،الذي
كان َيمُونھا في تلك األيام.
ذكر من قال ذلك :
 - 6936حدثنا ابن حميد قال  ،حدثنا سلمة قال  ،حدثني محمد بن إسحاق قال  :كفلھا بعد ھالك أمھا فضمھا إلى خالتھا أم
يحيى  ،حتى إذا بلغت أدخلوھا الكنيسة ل َن ْذر أمھا الذي نذرت فيھا  ،فجعلت تنبت وتزيد .قال  :ثم أصابت بني إسرائيل ْ
أزمة
وھي على ذلك من حالھا  ،حتى ضعف زكريا عن حملھا  ،فخرج على بني إسرائيل فقال  :يا بني إسرائيل  ،أتعلمون ؟ وﷲ
ُ
ضعفت عن َحمل ابنة عمران! فقالوا  :ونحن لقد ج ُِھدنا وأصابنا من ھذه السنة ما أصابكم! ) (1فتدافعوھا بينھم  ،وھم ال
لقد
يرون لھم من حملھا ب ًُدا  ،حتى تقارعوا باألقالم  ،فخرج السّھم بحملھا على رجل من بني إسرائيل نجار يقال ل ُه جريج  ،قال :
فعرفت مريم في وجھه شدة مؤنة ذلك عليه  ،فكانت تقول له  :يا جريج  ،أحسن با الظن! فإن ﷲ سيرزقنا! فجعل جريج
يرزق بمكانھا  ،فيأتيھا ك ّل يوم من كسبه بما يُصلحھا  ،فإذا أدخله عليھا وھي في الكنيسة  ،أنماه ﷲ َّ
وكثره  ،فيدخل عليھا
زكريا فيرى عندھا فضال من الرزق  ،وليس بقدر ما يأتيھا به جُ ريج  ،فيقول  " :يا مريم  ،أ َّنى لك ھذا " ؟ فتقول  " :ھو من
عند ﷲ إنّ ﷲ يرْ ُزق من يشاء بغير حساب " .
***
قال أبو جعفر  :وأما " المحراب "  ،فھو مقدم كل مجلس ومصلًّى  ،وھو سيد المجالس وأشرفُھا وأكرمُھا  ،وكذلك ھو من
المساجد  ،ومنه قول عديّ بن زيد :
ض َزھْ ُرهُ مُسْ َتنِي ُر )(2
اري ِ
َك ُد َمى َ
ْض فِي الرَّ ْو ِ
ب أَ ْو ...كال َبي ِ
اج فِي ال َم َح ِ
الع ِ
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__________
) (1في المخطوطة  " :لقد جھدنامن ھذه السنة ما أصابكم " وبينھما بياض  ،والذي في المطبوعة صواب جيد.
) (2ديوانه في شعراء الجاھلية  ، 455 :وسيأتي في التفسير ) 48 : 22بوالق(  ،يصف نساء  ،يقول  :ھن كتماثيل العاج في محاريب المعابد.
والبيض  :يعني بيض النعام .والروض جمع روضة  :وھي البستان الحسن  ،في أرض سھلة ذات رواب يستنقع فيھا الماء .وأصغر الرياض مئة ذراع.
وقد استعمل عدي " الروض " على اإلفراد فقال  " :زھره مستنير "  ،كأنه عده مفر ًدا مذكرً ا  ،كأنه حمله على وزن مثله من المفرد  ،مثل ثور ونور ،
وأشباھھا فذكره للفظه  ،وإن كنت أستجيز أن يكون " الروض " مفر ًدا غير جمع  ،ولم أجد ذلك في كتب اللغة  ،ولكن البيت شاھد عليه  ،وإن كانوا
يستركون عدي بن زيد.
وقوله  " :مستنير " من " النور "  ،وھو زھر الشجر والنبات .يقال  " :نورت الشجرة وأنارت "  ،إذا أطلعت زھرھا وحسن منظرھا .ولم يذكر أھل
اللغة " استنارت الشجرة "  ،ولكن بيت عدي شاھد جيد  ،وھو من عتيق العربية.
يصف عديًا عذارى مشرقات في ثياب الوشى  ،فشبھھن ببيض النعام في أرض قد أصابھا الغيث فاستنارت أزھارھا من كل لون  ،فزادھا بھاء ،
وزادته حس ًنا.
وھذا البيت في المخطوطة  " :وھو مشتق  /مستنير " و " مستنير " مكتوبة في ھامش الصفحة  ،ولم أدر كيف كان  ،والذي في المطبوعة ھي الرواية
المعروفة  ،وأخشى أن يكون الناسخ كتب  " :وھو مشتق " ثم عاد فقرأ " مشتق " " مستنير " فكتبھا في الھامش  ،فيكون الخطأ في كتابته " وھو " ،
التي ھي  " :زھره " .

و " المحاريب " جمع " محراب "  ،وقد يجمع على " محارب " (1) .
***
ﷲ َي ْرزُقُ َمنْ َي َ
سا ٍ
ب ){ (37
القول في تأويل قوله َ } :قال َ َيا َم ْر َي ُم أَ َّنى َلكِ ھ ََذا َقا َلتْ ھ َُو مِنْ عِ ْن ِد َّ ِ
شا ُء ِب َغ ْي ِر ِح َ
ﷲ إِنَّ َّ َ
أرى عندك من
قال أبو جعفر  :يعني بذلك جل ثناؤه  " :قال " زكريا  " :يا مريم  :أ َّنى لك ھذا " ؟ من أي وجه لك ھذا الذي َ
َ
الرزق ؟ ) (2قالت مريم مجيبة له  " :ھو من عند ﷲ "  ،تعني  :أن ﷲ ھو الذي رزقھا ذلك فساقه إليھا وأعطاھا.
***
وإنما كان زكريا يقول ذلك لھا  ،ألنه كان  -فيما ذكر لنا  -يُغلِق عليھا سبعة أبواب  ،ويخرج .ثم يدخل عليھا فيجد عندھا
فاكھة الشتاء في الصيف  ،وفاكھة الصيف في الشتاء .فكان يعجب مما يرى من ذلك  ،ويقول لھا تعجبًا مما يرى  " :أ َّنى لك
ھذا " ؟ فتقول  :من عند ﷲ.
 - 6937حدثني بذلك المثنى قال  ،حدثنا إسحاق قال  ،حدثنا ابن أبي جعفر  ،عن أبيه  ،عن الربيع.
 - 6938حدثنا ابن حميد قال  ،حدثنا سلمة  ،عن ابن إسحاق قال  ،حدثني بعض أھل العلم  ،فذكر نحوه.
 - 6939حدثني محمد بن سعد قال  ،حدثني أبي قال  ،حدثني عمي قال  ،حدثني أبي  ،عن أبيه  ،عن ابن عباس قوله  " :يا
مريم أ َّنى لك ھذا قالت ھو من عند ﷲ "  ،قال  :فإنه وجد عندھا الفاكھة الغضّة حين ال ُتوجد الفاكھة عند أحد  ،فكان زكريا
يقول  " :يا مريم أ َّنى لك ھذا " ؟
__________
) (1لم ينص على ذلك أصحاب اللغة  ،ولكنه قياس يرتضى .وانظر مجاز القرآن ألبي عبيدة .91 : 1
) (2انظر تفسير " أنى " فيما سلف  / 416 - 398 : 4ثم .447 ، 312 : 5

***
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وأما قوله  " :إنّ ﷲ َيرْ ُز ُق َمن يشاء بغير حساب "  ،فخبرٌ من ﷲ أنه يسوق إلى من يشاء من خلقه رز َقه  ،بغير إحصاء وال
ومحاسبته عليه في
عدد يحاسب عليه عب َده .ألنه جل ثناؤه ال ينقصُ َس ْوقُه ذلك إليه كذلك خزائ َنه  ،وال يزي ُد إعطاؤه إياه ،
َ
النقصان من ملكه ،
مُلكه  ،وفيما لديه شي ًئا  ،وال يعزب عنه عل ُم ما يرزقه  ،وإنما يُحاسب َمنْ يعطي َما يعطيه َ ،منْ يخشى
َ
ودخو َل النفاد عليه بخروج ما خرج من عنده بغير حساب معروف  (1) ،ومن كان جاھال بما يعطى على غير حساب(2) .
***
__________
) (1في المطبوعة  " :من يخشى النقصان من ملكه بخروج ما خرج من عنده ، " . . .وفي المخطوطة  " :من يخشى النقصان من ملكه  ،ودخول
بخروج ما خرج من عنده ، " ...وبين الكالمين بياض  ،فلما لم يجد الناشر ما يكتبه مكانھا  ،حذف " ودخول " ووصل الكالمين .وزدت أنا " النفاد
عليه " مكان البياض استظھارً ا من سياق الكالم  ،ومن تفسير ھذه الجملة في مواضع أخرى سأذكرھا فيما يلي.
) (2انظر تفسير  " :يرزق من يشاء بغير حساب " فيما سلف  / 274 : 4ثم .311 : 6

ُّعا ِء )(38
ُھ َنال َِك دَ َعا َز َك ِريَّا َر َّب ُه َقا َل َربِّ َھبْ لِي مِنْ َل ُد ْن َك ُذرِّ ي ًَّة َط ِّي َب ًة إِ َّن َك َسمِيعُ الد َ
ُّعاءِ ){ (38
ِيع الد َ
سم ُ
َب لِي مِنْ َل ُد ْن َك ُذ ِّر َّي ًة َط ِّي َب ًة إِ َّن َك َ
القول في تأويل قوله ُ } :ھ َنالِ َك دَ َعا َز َك ِر َّيا َر َّب ُه َقال َ َر ِّب ھ ْ
قال أبو جعفر  :وأما قوله  " :ھنالك دعا زكريا ربه "  ،فمعناھا  :عند ذلك  ،أي  :عند رؤية زكريا ما رأى عند مريم من
رزق ﷲ الذي َر َزقھا  ،وفضله الذي آتاھا من غير تسبُّب أحد من اآلدميين في ذلك لھا )(1
__________
) (1قوله  " :ومعاينته عندھا " ...معطوف على قوله آن ًفا  " :عند رؤية زكريا. " . . .

ومعاينته عندَ ھا الثمرة الرّ طبة التي ال تكون في حين رؤيته إياھا عندَ ھا في األرض ) (1طمع بالولد  ،مع كبر سنه  ،من
المرأة العاقر .فرجا أن يرزقه ﷲ منھا الولد  ،مع الحال التي ھما بھا  ،كما رزق مريم على تخلِّيھا من الناس ما َر َزقھا من
ُ
العادات في
ثمرة الصيف في الشتاء وثمرة الشتاء في الصيف  ،وإن لم يكن مثله مما جرت بوجوده في مثل ذلك الحين
األرض  ،بل المعروف في الناس غير ذلك  ،كما أن والدة العاقر غي ُر األمر الجاري ُة به العادات في الناس .فرغب إلى ﷲ جل
ثناؤه في الولد  ،وسأله ذرّ ً
ية طيبة.
وذلك أن أھل بيت زكريا  -فيما ذكر لنا  -كانوا قد انقرضوا في ذلك الوقت  ،كما - :
 - 6940حدثني موسى قال  ،حدثنا عمرو قال  ،حدثنا أسباط  ،عن السدي  :فلما رأى زكريا من حالھا ذلك يعني  :فاكھة
الصيف في الشتاء  ،وفاكھة الشتاء في الصيف قال  :إنّ ر ًّبا أعطاھا ھذا في غير حينه  ،لقاد ٌر على أن يرزقني ذرية طيبة!
ِك َربِّ
ورغب في الولد  ،فقام فصلَّى  ،ثم دعا ربه ًّ
سرا فقال َ ) :ربِّ إِ ِّني َو َھ َن ْال َع ْظ ُم ِم ِّني َوا ْش َت َع َل الرَّ ْأسُ َش ْيبًا َو َل ْم أَ ُكنْ ِب ُد َعائ َ
ت ام َْرأَتِي َعاقِرً ا َف َھبْ لِي مِنْ لَ ُد ْن َك َولِ ًّيا َي ِر ُثنِي َو َي ِر ُ
َش ِق ًّيا َوإِ ِّني ِخ ْف ُ
وب َواجْ َع ْل ُه َربِّ
ت ْال َم َوال َِي مِنْ َو َرائِي َو َكا َن ِ
آل َيعْ قُ َ
ث مِنْ ِ
َرضِ ًّيا ( ]سورة مريم  ، [6 - 4 :وقوله َ ) (2) :ربِّ َھبْ لِي مِنْ َل ُد ْن َك ُذرِّ ي ًَّة َط ِّي َب ًة إِ َّن َك َسمِيعُ ال ُّد َعا ِء ( وقال َ ) :ربِّ ال َت َذرْ نِي
َفرْ ًدا َوأَ ْن َ
ِين ( ]سورة األنبياء .[89 :
ارث َ
ت َخ ْي ُر ْال َو ِ
 - 6941حدثنا القاسم قال  ،حدثنا الحسين قال  ،حدثني حجاج  ،عن ابن جريج قال  ،أخبرني يعلى بن مسلم  ،عن سعيد بن
جبير  ،عن ابن عباس ،
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__________
) (1سياق الجملة  :أي عند رؤية زكريا ما رأى . . .وعند معاينته عندھا الثمرة ...طمع بالولد " ...وفي المطبوعة  " :طمع في الولد ، " ..وأثبت ما
في المخطوطة  ،وكالھما صواب.
) (2في المطبوعة والمخطوطة  " :وقوله "  ،والسياق يقتضي ما أثبت  ،وذاك من عجلة الناسخ.

قال  :فلما رأى ذلك زكريا  -يعني فاكھة الصيف في الشتاء  ،وفاكھة الشتاء في الصيف  -عند مريم قال  :إنّ الذي يأتي بھذا
مري َم في غير زمانه  ،قادرٌ أن يرزقني ً
ولدا  ،قال ﷲ عز وجل  " :ھنالك دعا زكريا ربه "  ،قال  :فذلك حين دعا.
المحراب وغلَّق
 - 6942حدثنا القاسم قال  ،حدثنا الحسين قال  ،حدثني حجاج  ،عن أبي بكر  ،عن عكرمة قال  :فدخل
َ
األبواب  ،وناجى ربه فقال َ ) :ربِّ إِ ِّني َو َھ َن ْال َع ْظ ُم ِم ِّني َوا ْش َت َع َل الرَّ ْأسُ َش ْيبًا ( إلى قوله َ ) :ربِّ َرضِ ًّيا ( ) َف َنادَ ْت ُه ْال َمال ِئ َك ُة
َ
ﷲ ُي َب ِّ
ﷲ ( اآلية.
ُصلِّي فِي ْالمِحْ َرا ِ
ُص ِّد ًقا ِب َكلِ َم ٍة م َِن َّ ِ
رُك ِب َيحْ َيى م َ
ش َ
َوھ َُو َقا ِئ ٌم ي َ
ب أَنَّ َّ َ
 - 6943حدثنا ابن حميد قال  ،حدثنا سلمة  ،عن ابن إسحاق قال  ،حدثني بعض أھل العلم قال  :فدعا زكريا عند ذلك بعد ما
أسنّ وال ولد له  ،وقد انقرض أھل بيته فقال  " :ربّ ھب لي من لدنك ذرية طيبه إنك سميع الدعاء "  ،ثم شكا إلى ربه فقال :
ب(
ُصلِّي فِي ْالمِحْ َرا ِ
) َربِّ إِ ِّني َو َھ َن ْال َع ْظ ُم ِم ِّني َوا ْش َت َع َل الرَّ ْأسُ َش ْيبًا ( إلى) َواجْ َع ْل ُه َربِّ َرضِ ًّيا ( ) َف َنادَ ْت ُه ْال َمال ِئ َك ُة َوھ َُو َقا ِئ ٌم ي َ
اآلية.
***
وأما قوله  " :ربّ ھب لي من لدنك ذرية طيبة "  ،فإنه يعني بـ " الذرية " النسل  ،وبـ " الطيبة " المباركة  (1) ،كما - :
 - 6944حدثني موسى قال  :حدثنا عمرو قال  ،حدثنا أسباط  ،عن السدي  " :قال َربّ ھب لي من لدنك ذرية طيبة " ،
يقول :مباركة.
***
__________
) (1انظر قوله " ذرية " فيما سلف  / 79 ، 19 : 3ثم  327 : 6 / 543 : 5ولم يفسرھا في ھذه المواضع  ،ثم فسرھا ھنا  ،وھو من اختصار ھذا
الكتاب الجليل  ،كما قيل في ترجمته.
ثم انظر تفسير " الطيب " فيما سلف  / 301 : 3ثم .555 : 5

وأما قوله  " :من لدنك "  ،فإنه يعني  :من عندك.
***
وأما " الذرية "  ،فإنھا جمع  ،وقد تكون في معنى الواحد  ،وھي في ھذا الموضع الواحد .وذلك أنّ ﷲ عز وجل قال في
موضع آخر  ،مخبرً ا عن دعاء زكريا َ ) :ف َھبْ لِي مِنْ َل ُد ْن َك َولِ ًّيا ( ]سورة مريم  ، [5 :ولم يقل  :أولياء  -فد ّل على أنه سأل
واح ًدا .وإنما أنث " طيبة "  ،لتأنيث الذرّ ية  ،كما قال الشاعر (1) :
اك ال َك َما ُل )(2
ُوك َخلِي َف ٌة َو َلدَ ْت ُه أ ُ ْخ َرىَ ...وأَ ْنتَ َخلِي َف ٌة َ ،ذ َ
أَب َ
فقال  " :ولدته أخرى "  ،فأ َّنث  ،وھو َذكر  ،لتأنيث لفظ " الخليفة "  ،كما قال اآلخر (3) :
َف َما تَ ◌ْ ز َد ِري مِنْ َح َّي ٍة َج َبلِ َّي ٍةُ ...س َكا ٍ
ْس ِبأ َ ْد َردَا )(4
ت َ ،إذا َما َعضَّ َلي َ
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فأنث " الجبلية " لتأنيث لفظ " الحية "  ،ثم رجع إلى المعنى فقال  " :إذا َما َعضّ "  ،ألنه كان أراد َحية ذكرً ا  ،وإنما يجوز
ھذا فيما لم يقع عليه " فالنٌ " من األسماء  ،كـ " الدابة  ،والذرية  ،والخليفة "  .فأما إذا ُس ّمي رجل بشيء من ذلك ،
__________
) (1لم أعرف قائله.
) (2معاني القرآن للفراء  208 : 1سيأتي في التفسير ) 150 : 4بوالق(.
) (3لم أعرف قائله.
) (4معاني القرآن للفراء  ، 208 : 1واللسان )سكت( وكان في المطبوعة  " :كما تزدري ...سكاب ...ليس بأزدرا "  ،وھو خطأ .والحية إذا كانت
ص َّم جبَالِيٍّ  ،إِذا عَضَّ َعض ًَّة َ ...ت َزا َي َل َع ْن ُه ِج ْلدُه فتب ّددَا
جبلية  ،فذاك أشد لھا ولسمھا  ،يقول عنترة  :أَ َ
وحية سكوت وسكات )بضم السين(  :إذا لم يشعر الملسوع به حتى يلسعه  ،واألدرد  :الذي سقطت أسنانه  ،فلم يبق في فمه سن .يصف رجال داھية.
يقول  :كيف تستخف به  ،وھو حية فاتكة  ،ال يشعر الملسوع بعضھا حتى تعضه بناب لم يسقط ولم يذھب سمه.

ﷲ ُي َب ِّ
صورً ا َو َن ِب ًّيا م َِن
ﷲ َو َس ِّي ًدا َو َح ُ
ُصلِّي فِي ْالمِحْ َرا ِ
ُص ِّد ًقا ِب َكلِ َم ٍة م َِن َّ ِ
رُك ِب َيحْ َيى م َ
ش َ
َف َنادَ ْت ُه ْال َم َال ِئ َك ُة َوھ َُو َقا ِئ ٌم ي َ
ب أَنَّ َّ َ
ِين)(39
الصَّالِح َ
ُ
تأنيث فعله وال نعته(1) .
فكان في معنى " فالن "  ،لم يجز
***
وأما قوله  " :إنك سميع الدعاء "  ،فإن معناه  :إنك سامع الدعاء  ،غير أنّ " سميع "  ،أمدَ ُح  ،وھو بمعنى  :ذو سمع له(2) .
***
سمع ما ُت ْدعى به.
وقد زعم بعض نحويي البصرة أن معناه  :إنك َت َ
***
قال أبو جعفر  :فتأويل اآلية  ،فعند ذلك دعا زكريا ربه فقال  :رب ھب لي من عندك ً
مع ُدعا َء من
ولدا مبار ًكا  ،إنك ذو َس ٍ
دَ عاك.
***
القول في تأويل قوله َ } :ف َنادَ ْت ُه ا ْل َمال ِئ َك ُة {
قال أبو جعفر  :اختلفت القرأة في قراءة ذلك.
فقرأته عامة قرأة أھل المدينة وبعضُ أھل الكوفة والبصرة  " :فنادته المالئكة " على التأنيث بالتاء  ،يراد بھا  :جمع "
المالئكة "  .وكذلك تفعل العرب في جماعة ّ
الذكور إذا تقدّمت أفعالھا  ،أ َّنثت أفعالھا  ،وال سيما األسماء التي في ألفاظھا
التأنيث  ،كقولھم  :جا َءت َّ
الطلحات " .
***
وقد قرأ ذلك جماعة من أھل الكوفة بالياء  (3) ،بمعنى فناداه جبريل  ،فذكروه للتأويل  ،كما قد ذكرنا آن ًفا أنھم يُؤنثون فعل
ّ
الذكر للفظ  (4) ،فكذلك يذ ِّكرون
__________
) (1انظر معاني القرآن للفراء .209 ، 208 : 1
) (2انظر تفسير " سميع " فيما سلف .488 : 4 / 399 : 3 / 540 ، 377 ، 140 : 2

231

) (3يعني قراءة من قرأ " فناداه " ممالة  ،ورسمھا في المصحف عندئذ " فناديه " بالياء  ،وھي قراء حمزة والكسائي.
) (4انظر ص .362 :

فع َل المؤنث أيضً ا للفظ .واعتبروا ذلك فيما أرى بقراء ٍة يذكر أنھا قرا َءةُ عبد ﷲ بن مسعود  ،وھو ما - :
 - 6945حدثني به المثنى قال  ،حدثنا إسحاق بن الحجاج قال  ،حدثنا عبد الرحمن بن أبي حماد  ،أنّ قراءة ابن مسعود :
ب (.
ُصلِّي فِي ْالمِحْ َرا ِ
) َف َنادَ اهُ ِجب ِْري ُل َوھ َُو َقا ِئ ٌم ي َ
***
ٌ
جماعة من أھل التأويل.
وكذلك تأوّ ل قوله  " :فنادته المالئكة "
ذكر من قال ذلك :
 - 6946حدثني موسى قال  ،حدثنا عمرو قال  ،حدثنا أسباط  ،عن السدي  " :فنادته المالئكة "  (1) ،وھو جبريل أو  :قالت
المالئكة  ،وھو جبريل " أنّ ﷲ يُبشرك ب َيحيى " .
***
قال أبو جعفر  :فإن قال قائل  :وكيف جاز أن يقال على ھذا التأويل  " :فنادته المالئكة "  ،و " المالئكة " جمع ال واحد ؟ قيل:
ذلك جائز في كالم العرب  ،بأن تخبر عن الواحد بمذھب الجمع  ،كما يقال في الكالم  " :خرج فالن على بغال البُرُ د "  ،وإنما
ً
ً
سفينة واحدة .وكما يقال  " :ممن سمعتَ ھذا الخبر " ؟ فيقال  " :من الناس"،
واحدا " وركب السفن "  ،وإنما ركب
ركب بغال
اس َق ْد َج َمعُوا َل ُك ْم ( ]سورة آل عمران :
ِين َقا َل َل ُھ ُم ال َّناسُ إِنَّ ال َّن َ
وإنما سمعه من رجل واحد .وقد قيل إنّ منه قوله  ) :الَّذ َ
اس ضُرٌّ (
كان فيما كان ُذكر  -واح ًدا ) (2وقوله َ ) :وإِ َذا َمسَّ ال َّن َ
 ،[173والقائ ُل َ
__________
) (1في المخطوطة  " :فناداه المالئكة " .
) (2انظر ما سلف .191 : 4 / 293 ، 292 : 1

]سورة الروم  ، [33 :والناس بمعنى واحد .وذلك جائز عندھم فيما لم يقصد فيه قصد واحد(1) .
***
قال أبو جعفر  :وإنما الصواب من القول عندي في قراءة ذلك  ،أنھما قراءتان معروفتان أعني " التاء " و " الياء " فبأيتھما
اختالف في معنى ذلك باختالف القراءتين  ،وھما جمي ًعا فصيحتان عند العرب  ،وذلك أنّ "
قرأ القارئ فمصيب .وذلك أنه ال
َ
ً
مرادا بھا جبريل  ،كما روى عن عبد ﷲ  ،فإن التأنيث في فعلھا فصي ٌح في كالم العرب للفظھا  ،إن تقدمھا
المالئكة " إن كان
الفعل .وجائز فيه التذكير لمعناھا.
ً
مرادا بھا جمع " المالئكة "  ،فجائز في فعلھا التأنيث  ،وھو من َقبلھا  ،للفظھا (2) .وذلك أن العرب إذا قدّمت على
وإن كان
الكثير من الجماعة فعلھا  ،أنثته  ،فقالت  " :قالت النساء "  .وجائز التذكير في فعلھا  ،بنا ًء على الواحد  ،إذا تقدم فعله ،
فيقال " :قال الرجال " .
***
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وأما الصّواب من القول في تأويله  ،فأنْ يقال  :إن ﷲ جل ثناؤه أخبر أنّ المالئكة نادته .والظاھ ُر من ذلك  ،أنھا جماعة من
المالئكة دون الواحد  ،وجبري ُل واحد.
وال يجوز أن يحمل تأويل القرآن ) (3إال على األظھر األكثر من الكالم المستعمل في ألسن العرب  ،دون األقل ما وُ ِجد إلى
ذلك سبيل .ولم َت َّ
ٌ
حاجة إلى صرف ذلك إلى أنه بمعنى واحد  ،فيحتاج له إلى طلب المخرج بالخفيّ من الكالم
ضطرنا
والمعاني.
وبما قلنا في ذلك من التأويل قال جماعة من أھل العلم  ،منھم  :قتادة ،
__________
) (1انظر معان القرآن للفراء 210 : 1
) (2في المطبوعة  " :وھو من قبلھا " والصواب من المخطوطة.
) (3في المخطوطة والمطبوعة  " :فلن يجوز ، " ...واألشبه بالصواب ما أثبت.

ضى(1) .
والربيع بن أنس  ،وعكرمة  ،ومجاھد  ،وجماعة غيرھم .وقد ذكرنا ما قالوا من ذلك فيما َم َ
***
ﷲ ُي َب ِّ
ص ِّلي فِي ا ْلم ِْح َرا ِ
ش ُر َك ِب َي ْح َيى {
القول في تأويل قوله َ } :وھ َُو َقا ِئ ٌم ُي َ
ب أَنَّ َّ َ
قال أبو جعفر  :وتأويل قوله  " :وھو قائم  " :فنادته المالئكة في حال قيامه مصلِّيًا .فقوله  " :وھو قائم "  ،خبر عن وقت نداء
المالئكة زكريا.
ُصلي " في موضع نصب على الحال من " القيام "  ،وھو رفع بالياء.
وقوله  " :ي َ
***
وأما " المحراب "  ،فقد بينا معناه  ،وأنه مقدّم المسجد(2) .
***
واختلفت القرأة في قراءة قوله  " :أنّ ﷲَ يبشرك " .
ﷲ ( بفتح " األلف " من " أن "  ،بوقوع " النداء " عليھا  ،بمعنى  :فنادته المالئكة بذلك.
فقرأته عامة القرأة  ) :أَنَّ َّ َ
***
رُك ( بكسر " األلف "  ،بمعنى  :قالت المالئكة  :إنّ ﷲ يبشرك  ،ألن النداء قو ٌل.
ﷲ ُي َب ِّش َ
وقرأه بعض قرأة أھل الكوفة  ) :إِنَّ َّ َ
ُك ( قالوا  :وإذا بطل
ُصلِّي فِي ْالمِحْ َرا ِ
ﷲ ُي َب ِّشر َ
وذكروا أنھا في قراءة عبد ﷲ َ ) :ف َنادَ ْت ُه ْال َمال ِئ َك ُة َوھ َُو َقا ِئ ٌم ي َ
ب َيا َز َك ِريَّا إِنَّ َّ َ
النداء أن يكون عامال في قوله  " :يا زكريا "  ،فباط ًل أيضًا أن يكون عامال في " إن " .
__________
) (1لم يمض من ذلك شيء في خبر زكريا ومريم  ،وأنا أخشى أن يكون في النسخ المخطوطة التي بأيدينا اختصار في ھذا الموضع.
) (2انظر ما سلف قريبًا ص .358 ، 357 :

***
والصواب من القراءة في ذلك عندنا  " :أنّ ﷲ يبشرك " بفتح " أن " بوقوع النداء عليه  ،بمعنى  :فنادته المالئكة بذلك.
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وليست العلة التي اعت ّل بھا القارئون بكسر " إن " منْ أنّ عبد ﷲ كان يقرؤھا كذلك  ،فقرأوھا كذلك ]لھم بعلة[ ) (1وذلك أن
عبد ﷲ إنْ كان قرأ ذلك كذلك  ،فإنما قرأھا بزعمھم  ،وقد اعترض بنداء زكريا بين " إن " وبين قوله  " :فنادته "  (2) ،وإذا
العرب تعمل حينئذ النداء في " أنّ "  ،وتبطله عنھا .أما اإلبطال  ،فألنه بطل عن العمل في المنادى
اعترض به بينھما  ،فإن َ
قبله  (3) ،فأسلكوا الذي بعده مسلكه في بطول عمله .وأما اإلعمال  ،فألن النداء فعل واقعٌ  .كسائر األفعال(4) .
وأما قراءتنا  (5) ،فليس نداء زكريا ب " يا زكريا " معترضً ا به بين " أن " وبين قوله  " :فنادته "  .وإذا لم يكن ذلك بينھما،
ْ
نصبت ْ
فالكال ُم الفصيح من كالم العرب إذا
بقو ِل  " :ناديت " اس َم المنادِى وأوقعوه عليه  ،أن يوقعوه كذلك على " أنّ " بعده.
ً
جائزا إبطا ُل عمله  ،فقوله  " :نادته "  ،قد َوقع على مكنيّ " زكريا "  (6) ،فكذلك الصواب أن يكون واقعً ا على "
وإن كان
أن " وعامال فيھا(7) .
__________
) (1في المطبوعة  " :من أن عبد ﷲ كان يقرؤھا كذلك  ،وذلك أن عبد ﷲ ، " ...حذف من نص المخطوطة ما أثبته " فقرأوھا كذلك "  ،وبقيت الجملة
بعد ذلك مختلة  ،قد سقط منھا خبر " وليست العلة ، " ...فاستظھرت من سياق كالمه أنه قد سقط من الناسخ قوله  " :لھم بعلة " فزدتھا بين قوسين ،
والسياق " وليست العلة ...لھم بعلة " .
) (2في المطبوعة  " :وقد اعترض بيا زكريا " وفي المخطوطة  " :بھذا زكريا "  ،وصواب قراءتھا ما أثبت .وفي المخطوطة أيضًا " فناداه "  ،مكان
" فنادته " .
) (3في المطبوعة  " :فإنه بطل عن العمل "  ،وأثبت ما في المخطوطة  ،وھو الصواب.
) (4الفعل الواقع  :ھو الفعل المتعدي  ،كما سلف  ،فانظر فھرس المصطلحات فيما سلف  ،والوقوع ھو التعدي.
) (5في المخطوطة  " :وأما قراءتھا "  ،والصواب ما في المطبوعة.
) (6الفعل الواقع  :ھو الفعل المتعدي  ،كما سلف  ،فانظر فھرس المصطلحات فيما سلف  ،والوقوع ھو التعدي.
) (7انظر تفصيل ما أجمله الطبري في معاني القرآن للفراء .211 ، 210 : 1

ّ
بالشاذ على الجماعة التي تجيء مجي َء الحجة.
مع أنّ ذلك ھو القراءة المستفيضة في قراءة أمصار اإلسالم .وال يُعترض
***
وأما قوله  " :يبشرك "  ،فإن القرأة اختلفت في قراءته.
ﷲ ُي َب ِّشرُ َك ( بتشديد " الشين " وضم " الياء "  ،على وجه تبشير ﷲ زكريا
فقرأته عامة قرأة أھل المدينة والبصرة  ) :أَنَّ َّ َ
بالولد  ،من قول الناس  " :ب َّش ْ
رت فال ًنا ال ُب َشراء بكذا وكذا "  ،أي  :أتته بشارات البُشراء بذلك(1) .
***
رُك (  ،بفتح " الياء " وضم " الشين " وتخفيفھا  ،بمعنى  :أن ﷲ
ﷲ ُي َب ِّش َ
وقرأ ذلك جماعة من قرأة الكوفة وغيرھم  ) :أَنَّ َّ َ
يَسرّ ك بولد َي َھبُه لك  ،من قول الشاعر (2) :
ت عِ َيالِي إِ ْذ َرأَي ُ
َب َشرْ ُ
الحجَّ ا ُج ُي ْت َلى ِك َتا ُب َھا )(3
صحِي َف ًة ...أَ َت ْت َك م َِن َ
ْت َ
رت فال ًنا بكذا  ،فأنا أب ُ
أھل تھامة من كنانة وغيرھم من قريش  ،وأنھم يقولون  " :ب َش ُ
شرُ ه َب ْشرً ا"،
وقد قيل  :إن " ب َشرت " لغة ِ
و " ھل َ
أنت باش ٌر بكذا " ؟ وينشد لھم البيت في ذلك (4) :
َ
َو َإذا َرأَي َ
اع ُم ْمح ِِل )(5
ْت ال َباھِشِ َ
ين إ َلى ال ُع َلىُ ...غبْرً ا أ ُك ُّف ُھ ُم ِب َق ٍ
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__________
) (1في المخطوطة والمطبوعة  " :البشرى " مكان " البشراء " في الموضعين  ،والصواب ما أثبت  ،وظاھر أن الناسخ رآھا " البشرا "  ،بغير ھمزة
كالكتابة القديمة  ،فظنھا " البشرى " فكتبھا كذلك.
) (2لم أعرف قائله.
) (3معاني القرآن للفراء  ،وقال  " :أنشدني بعض العرب " .
) (4ھو عبد قيس بن خفاف البرجمي.
) (5األصمعيات رقم  ، 87 :والمفضليات رقم  ، 116 :ولسان العرب )كرب( )بشر( )يسر(  ،ومعاني القرآن للفراء  ، 212 : 1وغيرھا من
المراجع .وھي نصيحته إلى ولده جبيل  ،وھي من حكيم الشعر.
بھش إلى الشيء  :فرح به فأسرع إليه  ،وروايتھم " إلى الندى "  ،وھو الكرم .والقاع  :أرض سھلة مستوية تنفرج عنھا الجبال واآلكام  ،وال حصى
فيھا وال حجارة وال تنبت الشجر .والممحل  :المجدب .يقول  :إذا رأيت الكرام األسخياء  ،قد أجھدتھم السنة والقحط والجدب حتى اغبرت أيديھم من قلة
ما يجدون  ،وكثرة ما بذلوا في معونة الناس ..فأعنھم.

ض ْنكٍ َفا ْن ِز ِل )(1
َفأَعِ ْن ُھ ُم َ ،وا ْب َشرْ ِب َما بَشِ رُوا ِب ِه َ ... ،و َإذا ُھ ُم َن َزلُوا ِب َ
فإذا صاروا إلى األمر  ،فالكالم الصحيح من كالمھم بال ألف فيقال  " :اب َشرْ فال ًنا بكذا "  ،وال يكادون يقولون  " :ب ِّشره بكذا ،
وال أبشِ ره " (2) .
***
وقد روي عن حميد بن قيس أنه كان يقرأ  ) :يبشرك (  ،بضم " الياء " وكسر " الشين " وتخفيفھا .وقد - :
 - 6947حدثني المثنى قال  ،حدثنا إسحاق قال  ،حدثنا عبد الرحمن بن أبي حماد  ،عن معاذ الكوفيّ قال  :من قرأ :
) ُي َب ِّش ُر ُھ ْم( مثقلة  ،فإنه من البشارة  ،ومن قرأ َ ) :ي ْب ُ
ش ُر ُھ ْم (  ،مخففة  ،بنصب " الياء "  ،فإنه من السرور  ،يسرُّ ھم.
***
قال أبو جعفر  :والقراءة التي ھي القراءة عندنا في ذلك  ،ضم " الياء " وتشديد " الشين "  ،بمعنى التبشير .ألن ذلك ھي اللغة
السائرةُ والكال ُم المستفيض المعروف في الناس  ،مع أن جميع قرأة األمصار مجمعون في قراءة َ ) :ف ِب َم ُت ِب ِّ
شرُون ( ]سورة
الحجر  ، [54 :على التشديد .والصواب في سائر ما في القرآن من نظائره  ،أنْ يكون مثله في التشديد وضم " الياء " .
***
__________
) " (1وابشر " ھي من " بشر " على وزن )فرح( " يبشر " )بفتح الشين( يقال  " :أتاني أمر بشرت به " أي سررت به .يقول  :شاركھم في ارتياحھم
وفرحھم بالسخاء مع ما يلقون من جھد السنة .والضنك  :الضيق .يقول  :كن مع الكرام حيث كانوا  ،وانزل معھم كل منزل أنزلھموه كرمھم  ،من
ضنك وحاجة.
) (2انظر تفسير  " :بشرى " و " بشر " فيما سلف .287 : 6 / 221 : 3 / ، 393 : 2 / 383 : 1

وأما ما روي عن معاذ الكوفي من الفرق بين معنى التخفيف والتشديد في ذلك  ،فلم ْ
نجد أھل العلم بكالم العرب يعرفونه من
وجه صحيح  ،فال معنى لما حُكي من ذلك عنه  ،وقد قال جرير بن عطية :
َيا ِب ْشرُ ح َّ
ُق ل َِوجْ ِھ َك ال َّتبْشِ ي ُرَ ...ھال غَ ضِ بْتَ َل َنا? َوأَ ْنتَ أَمِي ُر! )(1
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فقد علم أنه أراد بقوله " التبشير "  ،الجمال والنضارة والسرور  ،فقال " التبشير " ولم يقل " البشر "  ،فقد بيَّن ذلك أن معنى
التخفيف والتثقيل في ذلك واح ٌد.
***
 - 6948حدثنا الحسن بن يحيى قال  ،أخبرنا عبد الرزاق قال  ،أخبرنا معمر  ،عن قتادة قوله  " :إن ﷲ يبشرك بيحيى " ،
قال  :بشرته المالئكة بذلك.
***
وأما قوله  " :بيحيى "  ،فإنه اسم  ،أصله " يفعل "  ،من قول القائل  " :حيي فالنٌ فھو يح َيى "  ،وذلك إذا عاش " .فيحيى " "
يفعل " من قولھم " حيي " .
وقيل  :إن ﷲ جل ثناؤه سماه بذلك  ،ألنه يتأوّ ل اسمه  :أحياه باإليمان.
ذكر من قال ذلك :
 - 6949حدثنا بشر قال  ،حدثنا يزيد قال  ،حدثنا سعيد  ،عن قتادة  " :أنّ ﷲ يبشرُك بيحيى "  ،يقول  :عب ٌد أحياه ﷲ
باإليمان.
__________
) (1ديوانه  ، 301 :وطبقات فحول الشعراء  ، 378 :وغيرھا .من قصيدته التي قالھا لبشر بن مروان  ،وكان قدم معه العراق  ،سراقة البارقي ،
وكان بشر يغري بين الشعراء  ،فحمل سراقة على جرير حتى ھجاه .فترك جرير بشرً ا  ،بل مدحه  ،وأخذ بمجامع سراقة يخنقه حتى فضحه .وعاتب
بشرً ا عتاب من يظھر الجھل بأمر بشر  ،وھو يعلمه .وھذا البيت دال على ذلك.
كان في المطبوعة  " :حق لبشرك التبشير "  ،وھو من سھو الناشر  ،كما سلف من سھوه  ،والصواب في المخطوطة وسائر المراجع.

 - 6950حدثني المثنى قال  ،حدثنا إسحاق قال  ،حدثنا عبد ﷲ بن أبي جعفر  ،عن أبيه  ،عن قتادة قوله  " :إنّ ﷲ يبشرك
بيحيى "  ،قال  :إنما سمي يحيى  ،ألن ﷲ أحياه باإليمان.
***
ﷲ{
صدِّ ًقا ِب َكلِ َم ٍة مِنَ َّ ِ
القول في تأويل قوله ُ } :م َ
قال أبو جعفر  :يعني بذلك جل ثناؤه  (1) :أن ﷲ يبشرك يا زكريا بيحيى اب ًنا لك  " ،مص ّد ًقا بكلمة من ﷲ "  ،يعني  :بعيسى
ابن مريم.
***
ٌ
نعت له  ،وھو نكرة  ،و " يحيى " غير نكرة.
ونصب قوله  " :مصد ًقا " على القطع من " يحيى "  (2) ،ألنّ " مصد ًقا "
***
وبنحو ما قلنا في ذلك قال أھل التأويل.
ذكر من قال ذلك :
 - 6951حدثني عبد الرحمن بن األسود الطفاوي قال  ،حدثنا محمد بن ربيعة قال  ،حدثنا النضر بن عربيّ  ،عن مجاھد قال:
قالت امرأة زكريا لمريم  :إني أجد الذي في بطني يتحرّ ك للذي في بطنك! قال  :فوضعت امرأةُ زكريا يحيى  ،ومري ُم عيسى ،
ولذا قال  " :مص ِّد ًقا بكلمة من ﷲ "  ،قال  :يحيى مصدّق بعيسى.
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 - 6952حدثني محمد بن عمرو قال  ،حدثنا أبو عاصم قال  ،حدثنا عيسى  ،عن ابن أبي نجيح  ،عن الرقاشي في قول ﷲ :
" يبشرك بيحيى مص ّد ًقا بكلمة من ﷲ "  ،قال  :مص ّد ًقا بعيسى ابن مريم.
__________
) (1في المطبوعة  " :يعني بقوله جل ثناؤه "  ،والصواب من المخطوطة.
) (2القطع  :الحال  ،كما سلف مرارً ا  ،آخرھا ص  327 :تعليق  ، 2والمراجع ھناك.

 - 6953حدثني المثنى قال  ،حدثنا أبو حذيفة قال  ،حدثنا شبل  ،عن ابن أبي نجيح  ،عن مجاھد مثله.
 - 6954حدثنا ابن بشار قال  ،حدثنا سليمان قال  ،حدثنا أبو ھالل قال  ،حدثنا قتادة في قوله  " :مصد ًقا بكلمة من ﷲ " ،
قال :مصد ًقا بعيسى.
 - 6955حدثنا بشر قال  ،حدثنا يزيد قال  ،حدثنا سعيد  ،عن قتادة  " :مصد ًقا بكلمة من ﷲ "  ،يقول  :مص ّد ًقا بعيسى ابن
مريم  ،وعلى ُس َّنته ومنھاجه(1) .
 - 6956حدثنا الحسن بن يحيى قال  ،أخبرنا عبد الرزاق قال  ،أخبرنا معمر  ،عن قتادة في قوله  " :مصد ًقا بكلمة من ﷲ"،
يعني  :عيسى ابن مريم.
 - 6957حدثني المثنى قال  ،حدثنا إسحاق قال  ،حدثنا عبد ﷲ بن أبي جعفر  ،عن أبيه  ،عن قتادة  " :مصد ًقا بكلمة من
ﷲ" ،يقول  :مصد ًقا بعيسى ابن مريم  ،يقول على سننه ومنھاجه.
 - 6958حدثني المثنى قال  ،حدثنا إسحاق قال  ،حدثنا ابن أبي جعفر  ،عن أبيه  ،عن الربيع  " :مصد ًقا بكلمة من ﷲ " ،
قال  :كان أوّ َل رجل صدَّق عيسى  ،وھو كلمة من ﷲ ورُو ٌح.
 - 6959حدثني موسى قال  ،حدثنا عمرو قال  ،حدثنا أسباط  ،عن السدي  " :مصد ًقا بكلمة من ﷲ "  ،يصدق بعيسى.
 - 6960حدثت عن الحسين قال  ،سمعت أبا معاذ قال  ،أخبرنا عبيد بن سليمان قال  ،سمعت الضحاك يقول في قوله  " :إنّ
ﷲ يبشرك بيحيى مصد ًقا بكلمة من ﷲ "  ،كان يحيى أول من صدق بعيسى وشھدَ أنه كلمة من ﷲ  ،وكان يحيى ابن خالة
عيسى  ،وكان أكبر من عيسى.
__________
) (1في المطبوعة  " :مصدق ...وعلى سننه "  ،وأثبت ما في المخطوطة.

 - 6961حدثنا ابن وكيع قال  ،حدثنا أبي  ،عن إسرائيل  ،عن سماك  ،عن عكرمة عن ابن عباس قوله  " :مصد ًقا بكلمة من
ﷲ "  ،قال  :عيسى ابن مريم  ،ھو الكلمة من ﷲ  ،اسمه المسيح.
 - 6962حدثنا القاسم قال  ،حدثنا الحسين قال  ،أخبرني حجاج  ،عن ابن جريج قال  ،قال ابن عباس  :قوله  " :مصد ًقا بكلمة
من ﷲ "  ،قال  :كان عيسى ويحيى اب َنيْ خالة  ،وكانت أم يحيى تقول لمريم  :إني أجد الذي في بطني يسج ُد للذي في بطنك!
فذلك تصديقه بعيسى  :سُجوده في بطن أمه .وھو أول من صدق بعيسى وكلمة عيسى  ،ويحيى أكبر من عيسى(1) .
 - 6963حدثني محمد بن سعد قال  ،حدثني أبي قال  ،حدثني عمي قال  ،حدثني أبي  ،عن أبيه  ،عن ابن عباس  " :أن ﷲ
يبشرك بيحيى مصد ًقا بكلمة من ﷲ "  ،قال  :الكلمة التي صدق بھا  :عيسى.
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 - 6964حدثني موسى قال  ،حدثنا عمرو قال  ،حدثنا أسباط  ،عن السدي قال  :لقيت أ ّم يحيى أ ّم عيسى  ،وھذه حامل
ُ
استشعرت أ ِّني حبلى! قالت مريم  :استشعرت أني أي ً
ضا حبلى!
بيحيى ،وھذه حامل بعيسى  ،فقالت امرأة زكريا  :يا مريم ،
ُ
وجدت ما في بطني يسجُ د لما في بطنك! فذلك قوله  " :مص ّد ًقا بكلمة من ﷲ " .
قالت امرأة زكريا  :فإني
 - 6965حدثني محمد بن سنان قال  ،حدثنا أبو بكر الحنفي  ،عن عباد  ،عن الحسن في قول ﷲ  " :أنّ ﷲ يبشرك بيحيى
مصد ًقا بكلمة من ﷲ "  ،قال  :مص ّد ًقا بعيسى ابن مريم.
***
قال أبو جعفر  :وقد زعم بعض أھل العلم بلغات العرب من أھل البصرة (2) ،
__________
) (1السجود ھنا  :الخضوع والتطامن والخشوع  ،ال سجود الصالة والعبادة .وإنما سجود الصالة مجاز من ھذا األصل  ،وانظر تفسير ذلك فيما سلف
.105 ، 104 : 2
) (2ھو أبو عبيدة معمر بن المثنى في كتابه مجاز القرآن .91 : 1

أنّ معنى قوله  " :مصد ًقا بكلمة من ﷲ "  ،بكتاب من ﷲ  ،من قول العرب  " :أنشدني فالنٌ كلمة كذا "  ،يراد به  :قصيدة كذا
جھال منه بتأويل " الكلمة "  ،واجترا ًء على َترجمة القرآن برأيه(1) .
***
س ِّيدًا {
القول في تأويل قوله َ } :و َ
قال أبو جعفر  :يعني بقوله جل ثناؤه  " :وسي ًدا "  ،وشري ًفا في العلم والعبادة.
***
ونصب " السيد " عط ًفا على قوله  " :مصد ًقا " .
***
وتأويل الكالم  :أن ﷲ يبشرك بيحيى مص ّد ًقا بھذا  ،وسي ًدا.
***
" والسيد " " الفيعل " من قول القائل  " :سادَ يسود "  (2) ،كما - :
ً
وسيدا " إي وﷲ  ،لسي ٌد في العبادة والحلم والعلِم
 - 6966حدثنا بشر قال  ،حدثنا يزيد قال  ،حدثنا سعيد  ،عن قتادة " :
والو َرع.
َ
ً
وسيدا "  ،قال  :السي ُد  ،ال
 - 6967حدثنا ابن بشار قال  ،حدثنا مسلم قال  ،حدثنا أبو ھالل قال  ،حدثنا قتادة في قوله " :
أعلمه إال قال  :في العلم والعبادة.
__________
) (1ترجمة القرآن تفسيره وبيانه  ،وانظر ما سلف  ، 70 : 1تعليق  ، 1 :وانظر فھرس المصطلحات .وإذا كان أبو جعفر يعد ھذا اجتراء على تفسير
كتاب ﷲ  ،فليت شعري ماذا يقول في الذين نصبوا أنفسھم  ،من أھل زماننا  ،للتھجم على كتاب ﷲ  ،بما ال تعد فيه مقالة أبي عبيدة  ،إال تسبيحً ا
واستغفارً ا واجتھا ًدا في العبادة!!
) (2انظر ما سلف .319 : 3
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 - 6968حدثت عن عمار قال  ،حدثنا ابن أبي جعفر  ،عن أبيه  ،عن قتادة قال  :السيد الحليم.
ً
وسيدا "  ،قال  :الحليم.
 - 6969حدثنا ابن وكيع قال  ،حدثنا أبي  ،عن شريك  ،عن سالم األفطس  ،عن سعيد بن جبير " ،
 - 6970حدثني المثنى قال  ،حدثنا الحماني قال  ،حدثنا شريك  ،عن سالم  ،عن سعيد بن جبير  " :وسي ًدا "  ،قال  :السيد
التقىّ .
 - 6971حدثني محمد بن عمرو قال  ،حدثنا أبو عاصم  ،عن عيسى  ،عن ابن أبي نجيح  ،عن مجاھد في قول ﷲ عز وجل:
" وسيدا "  ،قال  :السيد الكريم على ﷲ.
 - 6972حدثني المثنى قال  ،حدثنا أبو حذيفة قال  ،حدثنا شبل قال  :زعم الرّ قاشي أنّ السيد  ،الكريم على ﷲ.
 - 6973حدثني المثنى قال  ،حدثنا عمرو بن عون قال  ،أخبرنا ھشيم  ،عن جويبر  ،عن الضحاك في قول ﷲ عز وجل " :
وسي ًدا "  ،قال  :السيد الحليم التقي.
 - 6974حدثت عن الحسين قال  ،سمعت أبا معاذ قال  ،أخبرنا عبيد بن سليمان قال  ،سمعت الضحاك يقول في قوله " :
وسي ًدا "  ،قال  :يقول  :تق ًّيا حليما.
ً
وسيدا "  ،قال :
 - 6975حدثني المثنى قال  ،حدثنا إسحاق قال  ،حدثنا عبد الرحمن بن مھدي  ،عن سفيان في قوله " :
حليما تق ًّيا.
ً
وسيدا "  ،قال  :السيد  :الشريف.
 - 6976حدثني يونس قال  ،أخبرنا ابن وھب  ،عن ابن زيد في قوله " :
 - 6977حدثني سعيد بن عمرو السكوني قال  :حدثنا بقية بن الوليد  ،عن عبد الملك  ،عن يحيى بن سعيد  ،عن سعيد بن
المسيب في قول ﷲ عز وجل  " :وسي ًدا "  ،قال  :السيد الفقيه العالم.
ً
وسيدا"،
 - 6978حدثني محمد بن سعد قال  ،حدثني أبي قال  :حدثني عمي قال  ،حدثني أبي  ،عن أبيه  ،عن ابن عباس " :
قال  ،يقول  :حليما تق ًّيا.
ً
وسيدا "  ،قال  :السيد الذي ال
 - 6979حدثنا القاسم قال  ،حدثنا الحسين قال  ،حدثني حجاج  ،عن أبي بكر  ،عن عكرمة " :
يغلبُه الغضب.
***
الصالِحِينَ ){ (39
ورا َو َن ِب ًّيا مِنَ
َّ
ص ً
القول في تأويل قوله َ } :و َح ُ
قال أبو جعفر  :يعني بذلك  :ممتنعًا من جماع النساء  ،من قول القائل َ " :حصِ رْ ُ
صر "  ،إذا امتنع منه .ومنه
ت من كذا أحْ َ
الناس ومنعھم
قولھم َ " :حصِ َر فالن في قراءته "  ،إذا امتنع من القراءة فلم يقدر عليھا .وكذلك " َحصْ ُر العدوّ " َ ،حبْسھم
َ
إياھم التصرف  ،ولذلك قيل للذي ال يُخرج مع ندمائه شي ًئا َ " ،حصُور "  ،كما قال األخطل :
ْ
ار ٍ
ار )(1
ب مُرْ ِب ٍح ِبال َكأ ِ
س َنادَ َمنِي ...ال ِبا َلحص ِ
ُور َوال فِي َھا ِب َس َّو ِ
َو َش ِ
ويروى  " :بسآر "  .ويقال أي ً
ضا للذي ال يخرج سره ويكتمه " حصور " ،
__________
) (1ديوانه  ، 116 :ومجاز القرآن  ، 92 : 1وطبقات فحول الشعراء  ، 432 :واللسان )حصر( )سأر( )سور(  ،من قصيدته التي قالھا ليزيد بن
معاوية  ،لما منعه حين ھجا األنصار في قصة مشھورة .وفي المخطوطة " مرجح بالكأس "  ،وھو خطأ .والمربح  :المعطي الربح للتاجر  ،يريد أنه
يغالي بثمن الخمر ال يبالي بما يبذل فيھا .والسوار  :الذي تسور الخمر في دماغه  ،فيعربد على إخوانه وندمائه عربدة رديئة  ،والخمر عندھم تشف عن
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غرائز شاربيھا .وأما رواية " سآر " التي سيذكرھا  ،فھي من السؤر  :وھو بقية الخمر في القدح .يريد أنه عرضة شراب  ،ال يكف عن الخمر  ،وال
يدع في كأسه سؤرً ا من قلة صبره  ،أو سوء احتماله لشدتھا.

ألنه يمنع سره أن يظھر  ،كما قال جرير :
ضنِي َنا )(1
صادَ فُواَ ...حصِ رً ا ِبسِ رِّ كِ َيا أ ُ َم ْي َم َ
َو َل َق ْد َت َسا َق َطنِي الوُ َشاةُ َ ،ف َ
وأصل جميع ذلك واحد  ،وھو المنع والحبس.
***
وبمثل الذي قلنا في ذلك قال أھل التأويل.
ذكر من قال ذلك :
 - 6980حدثنا أبو كريب قال  ،حدثنا ابن خلف قال  ،حدثنا حماد بن شعيب  ،عن عاصم  ،عن زر  ،عن عبد ﷲ في قوله :
" وسي ًدا وحصورً ا "  ،قال  :الحصور  ،الذي ال يأتي النساء.
 - 6981حدثنا ابن حميد قال  ،حدثنا سلمة  ،عن ابن إسحاق  ،عن يحيى بن سعيد  ،عن سعيد بن المسيب أنه قال  :حدثني
ابن العاص  :أنه سمع رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم يقول  :كل بني آدم يأتي يوم القيامة وله ذنبٌ  ،إال ما كان من يحيى بن
زكريا .قال  :ثم دلَّى رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم يدَ ه إلى األرض  ،فأخذ ع َُوي ًْدا صغيرً ا  ،ثم قال  :وذلك أنه لم يكن له ما
للرجال إال مثل ھذا العود  ،وبذلك سماه ﷲ " ً
سيدا وحصُورً ا " (2) .
__________
) (1ديوانه  ، 578 :ومجاز القرآن  92 : 1واللسان )حصر( )سقط(  ،ورواية ھذه الكتب وفي المطبوعة َ " :ت َس َّق َطنِي " غيروا ما في المخطوطة ،
كما أثبته .وتسقطه واستسقطه  :تتبع عثرته وسقطته أن يفرط منه ما يؤخذ عليه .من السقط )بفتحتين( وھو الخطأ في القول  ،أو من السقطة )بفتح
فسكون( وھي العثرة والزلة .وأما ما جاء في المخطوطة  " :تساقطني "  ،فإني أستجيدھا .جيد أن يقال " ساقطه " بمعنى " تسقطه واستسقطه "  ،وكأن
الرأس مشيبٌ
وص َلعْ
ُون سِ َقاطِ ي َ ،بعْ َد َما َ ...جلَّ َل
َ
َ
ْف َيرْ ج َ
" السقاط " بمعنى العثرة والزلة  ،مصدر " ساقطه "  ،وقد قال سويد بن أبي كاھل َ :كي َ
كأنه يجاذبه القول  ،حتى يسقط ويزل  ،وھو نفس المعنى في " تسقطه واستسقطه "  ،وإذا جاز في صريح العربية  ،فال معنى الطراحه .وفي
المخطوطة  ،أسقط الناسخ " أميم " من البيت وترك مكانھا بياضًا  ،وضع فيه نقطة حمراء.
) (2األثر  - 6981 :انظر التعليق على األثر .6983 :

 - 6982حدثني يونس قال  ،أخبرنا أنس بن عياض  ،عن يحيى بن سعيد قال  ،سمعت سعيد بن المسيب يقول  :ليس أح ٌد إال
يلقى ﷲ يوم القيامة ذا َذ ْنبٌ إال يحيى بن زكريا  ،كان حصورً ا  ،معه مثل الھ ُْدبة.
 - 6983حدثنا أحمد بن الوليد القرشي قال  ،حدثنا عمر بن جعفر قال  ،حدثنا شعبة  ،عن يحيى بن سعيد  ،عن سعيد بن
المسيب قال  :قال ابن العاص  -إما عبد ﷲ  ،وإما أبوه  : -ما أحد يلقى ﷲ إال وھو ذو ذنب  ،إال يحيى بن زكريا .قال وقال
ً
وسيدا وحصورً ا "  ،قال  :الحصور  ،الذي ال يغشى النساء  ،ولم يكن ما معه إال مثل ھ ُْدبة الثوب(1) .
سعيد بن المسيب " :
 - 6984حدثني سعيد بن عمرو السكوني قال  ،حدثنا بقية بن الوليد  ،عن عبد الملك  ،عن يحيى بن سعيد  ،عن سعيد بن
المسيب في قوله  " :وحصورً ا " قال  :الحصور الذي ال يشتھي النساء .ثم ضرب بيده إلى األرض فأخذ نواة فقال  :ما كان
معه إال مثل ھذه.
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 - 6985حدثنا ابن بشار قال  ،حدثنا عبد الرحمن قال  ،حدثنا سفيان  ،عن عطاء بن السائب  ،عن سعيد بن جبير قال :
الحصور  ،الذي ال يأتي النساء.
 - 6986حدثنا ابن حميد قال  ،حدثنا جرير  ،عن عطاء  ،عن سعيد مثله.
 - 6987حدثنا ابن حميد قال  ،حدثنا حكام  ،عن عمرو  ،عن عطاء  ،عن سعيد مثله.
 - 6988حدثني عبد الرحمن بن األسود قال  ،حدثنا محمد بن ربيعة قال  ،حدثنا النضر بن عربي  ،عن مجاھد :
"وحصورً ا"  ،قال  :الذي ال يأتي النساء.
__________
) (1الحديث  - 6983 :رواه الطبري قبل ذلك  ، 6981 :عن سعيد بن المسيب  " :حدثني ابن العاص - " ...فذكره مطوال مرفو ًعا .ثم رواه ھنا عن
ابن المسيب  ،عن ابن العاص  -مع الشك في أنه " عبد ﷲ بن عمرو " أو " أبوه "  -موقو ًفا .وقد ذكره ابن كثير  ، 135 : 2من رواية ابن أبي حاتم -
بھذا الشك  -ولكنه مرفوع .ثم ذكره ص  ، 136 - 135من رواية ابن أبي حاتم أيضًا " عن عبد ﷲ بن عمرو بن العاص "  -موقو ًفا .ووصف
المرفوع بأنه " غريب ج ًدا "  .ثم قال بعد الموقوف  " :فھذا موقوف أصح إسنا ًدا من المرفوع "  .وكذلك ذكر السيوطي  22 : 2المرفوع والموقوف ،
وقال  " :وھو أقوى إسنا ًدا من المرفوع " .

 - 6989حدثني محمد بن عمرو قال  ،حدثنا أبو عاصم  ،عن عيسى  ،عن ابن أبي نجيح  ،عن مجاھد قال  :الحصور  :ال
يقربُ النساء.
َ
 - 6990حدثني المثنى قال  ،حدثنا أبو حذيفة قال  ،حدثنا شبل قال  :زعم الرقاشي  " :الحصور " الذي ال يقرب النساء.
 - 6991حدثني المثنى قال  ،حدثنا عمرو بن عون قال  ،حدثنا ھشيم  ،عن جويبر  ،عن الضحاك  " :الحصور "  ،الذي ال
يولد له  ،وليس له ماء.
 - 6992حدثت عن الحسين بن الفرج قال  ،سمعت أبا معاذ قال  ،أخبرنا عبيد بن سليمان قال  ،سمعت الضحاك يقول في
قوله  " :وحصورً ا "  ،قال  :ھو الذي ال ماء له.
 - 6993حدثنا بشر قال  ،حدثنا سويد قال  ،حدثنا سعيد  ،عن قتادة  " :وحصورً ا "  ،كنا ُنحدّث أن الحصور الذي ال يقرب
النساء.
 - 6994حدثنا ابن بشار قال  ،حدثنا سليمان قال  ،حدثنا أبو ھالل قال  ،حدثنا قتادة في قوله  " :وسي ًدا وحصورً ا "  ،قال :
الحصور الذي ال يأتي النساء.
 - 6995حدثت عن عمار بن الحسن قال  ،حدثنا ابن أبي جعفر  ،عن أبيه  ،عن قتادة مثله.
 - 6996حدثنا الحسن بن يحيى قال  ،أخبرنا عبد الرزاق قال  ،أخبرنا معمر  ،عن قتادة مثله.
 - 6997حدثنا ابن حميد قال  ،حدثنا جرير  ،عن قابوس  ،عن أبيه  ،عن ابن عباس قال  :الحصور الذي ال ينزل الماء.
 - 6998حدثني يونس قال  ،أخبرنا ابن وھب  ،عن ابن زيد  " :وحصورً ا "  ،قال  :الحصور الذي ال يأتي النساء.
 - 6999حدثني موسى قال  ،حدثنا عمرو قال  ،حدثنا أسباط  ،عن السدي  " :وحصورً ا "  ،قال  :الحصور  ،الذي ال يريد
النساء.
 - 7000حدثني محمد بن سنان قال  ،حدثنا أبو بكر الحنفي  ،عن عباد  ،عن الحسن  " :وحصورً ا "  ،قال  :ال يقرب النساء.
***
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وأمّا قوله  " :ونب ًّيا من الصالحين " فإنه يعني  :رسوال لربه إلى قومه  ،ينبئھم عنه بأمره ونھيه  ،وحالله وحرامه  ،ويبلِّغھم
عنه ما أرسله به إليھم.
***
ويعني بقوله  " :من الصّالحين "  ،من أنبيائه الصالحين(1) .
***
وقد دللنا فيما مضى على معنى " النبوّ ة " وما أصلھا  ،بشواھد ذلك واألدلة الدالة على الصحيح من القول فيه  ،بما أغنى عن
إعادته(2) .
***
__________
) (1انظر تفسير " الصالح " فيما سلف .91 : 3
) (2انظر تفسير " النبي " فيما سلف .142 - 140 : 2
ھذا  ،وعند ھذا الموضع انتھى جزء من التقسيم القديم الذي نقلت عنه نسختنا  ،وكتب ھنا ما نصه :
" يتلُوُ ه  ،إن شاء ﷲ  ،القو ُل في تأويل قوله :
}قال ربّ أ ّنى يكون لي غال ٌم وقد بلغني ال ِك َبر وامرأتي عاقر{.
والحمد

وحده على إحسانه  ،وصلى ﷲ على محمد وآله وصحبه وسلَّم " .

ثم يتلوه ما نصه :
" بسم ﷲ الرحمن الرحيم
ربّ يسّر
قال أبو جعفر محمد بن جرير الطبري " .

َقا َل َربِّ أَ َّنى َي ُكونُ لِي ُغ َال ٌم َو َق ْد َب َل َغن َِي ْال ِك َب ُر َوامْ َرأَتِي َعا ِق ٌر َقا َل َك َذل َِك َّ
ﷲُ َي ْف َع ُل َما َي َشا ُء )(40
ب أَ َّنى َي ُكونُ لِي ُغال ٌم َو َقدْ َب َل َغن َِي ا ْل ِك َب ُر َوا ْم َرأَتِي َعاقِ ٌر {
القول في تأويل قوله َ } :قال َ َر ِّ
قال أبو جعفر  :يعني أنّ زكريا قال إذ نادته المالئكة  " :أنّ ﷲ يُبشرّ ك بيحيى مص ّد ًقا بكلمة من ﷲ وسي ًدا وحصورً ا ونب ًّيا من
ُ
بلغت لم يولد ل ُه " وامرأتي عاقر " .
الصالحين " " أنى يكون لي غال ٌم وقد بلغني الكبر " ؟ يعني َ :منْ بلغ من السن ما
***
" والعاقر " من النساء التي ال تلد .يقال منه  " :امرأة عاقر  ،ورج ٌل عاق ٌر "  ،كما قال عامر بن الطفيل :
س ال َف َتى! إنْ ُك ْن ُ
ض ِر!! )(1
ت أَعْ َو َر َعاقِرً اَ ...ج َبا ًنا َ ،ف َما ع ُْذ ِري لَدَ ى ُك ِّل َمحْ َ
َل ِب ْئ َ
***
كب َر فھو َيك َب ُر ِك َبرا " .
وأما " الكبر " فمصدر ِ " :
وقيل  " :بلغني الكبر "  ،وقد قال في موضع آخر َ ) :ق ْد َب َل ْغ ُ
ت م َِن ال ِك َب ِر(
__________
) (1ديوانه  ، 119ومجاز القرآن  ، 92 : 1وحماسة الشجري  7 :وغيرھا  ،وسيأتي في التفسير ) 37 : 16بوالق( وعامر بن الطفيل  ،أحد العوران
األشراف )المحبر  ، (303 :وقد ذھبت عينه يوم فيف الريح .وأما خبر عقمه  ،فإنه صدق قول علقمة بن عالثة فيه  ،فقال  " :فقد وﷲ صدق  :ما لي
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ولد  ،وإني لعاھر الذكر  ،وإني ألعور البصر " )ديوانه  ، (92 ، 91وھذا البيت من أبيات قالھا في يوم فيف الريح  ،يذكر صبره في قتالھم  ،وقد
ذھبت عينه حين طعنه مسھر بن يزيد الحارثي بالرمح  ،ففلق وجنته  ،وانشقت عين عامر ففقأھا .وذكروا أن عامرً ا طعن يومئذ بين ثغرة نحره إلى
الوجْ ِه َطعْ َن ُة مُسْ ِھ ِر
ان حُ رَّ َ
سرته عشرين طعنة  ،فقال عامر َ :ل َعمْري  ،و َما َعمْ ري َع َليَّ ِب َھي ٍَّن  ...ل َق ْد َش َ
س ال َف َتى. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . .
َف ِب ْئ َ
يقول  :من يعذرني إذا ھبت عدوى وأحجمت عن حر الطعان ؟

]سورة مريم  ، [8 :ألن ما بلغك فقد بلغته .وإنما معناه  :قد كبرت  ،وھو كقول القائل  " :قد بلغني الجھد " ) (1بمعنى  :أني
في جھد.
***
فإن قال قائل  :وكيف قال زكريا وھو نبيّ ﷲ  " :ربّ أني يكون لي غالم وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر "  ،وقد بشرته
يوصف به أھل اإليمان با ! فكيف
ك في صدقھم ؟ فذلك ما ال يجوز أن
المالئكة بما بشرته به عن أمر ﷲ إياھا به ؟ أش ّ
َ
األنبياء والمرسلون ؟ أم كان ذلك منه استنكارً ا لقدرة ربه ؟ فذلك أعظم في البلية!
َ
ظننت  ،بل كان قِيله ما قال من ذلك  ،كما - :
قيل  :كان ذلك منه صلى ﷲ عليه وسلم على غير ما
 - 7001حدثني موسى قال  ،حدثنا عمرو قال  ،حدثنا أسباط  ،عن السدي  :لما سمع النداء  -يعني زكريا  ،لما سمع نداء
المالئكة بالبشارة بيحيى  -جاءه الشيطان فقال له  :يا زكريا  ،إن الصوت الذي سمعت ليس ھو من ﷲ  ،إنما ھو من الشيطان
ك َمكانه  (2) ،وقال  " :أ َّني يكون لي غالم " ،
يسخرُ بك! ولو كان من ﷲ أوحاه إليك كما يُوحى إليك في غيره من األمر! فش ّ
ذكرٌ ؟ يقول  :من أين ؟ ) " (3وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر " .
 - 7002حدثنا القاسم قال  ،حدثنا الحسين قال  ،حدثني حجاج  ،عن أبي بكر  ،عن عكرمة قال  :فأتاه الشيطان فأراد أن
يكدّر عليه نعم َة ربه فقال  :ھل تدري من ناداك ؟ قال  :نعم! نادتني مالئكت ُه ربي! ) (4قال  :بل ذلك الشيطان!
__________
) (1في المطبوعة  " :وقد بلغني الجھد " زاد واوً ا ال خير فيھا  ،والصواب من المخطوطة.
) (2قوله  " :فشك مكانه "  ،أي من ساعته  ،من فوره .ويقال  " :فعل ذلك على المكان "  ،أي من ساعته غير متلبث وال متصرف  ،قبل أن يفارق
مكانه.
) (3في المطبوعة  " :ومن أين " بالواو  ،وفي المخطوطة واو أيضًا  ،لكنه ضرب عليھا.
) (4في المطبوعة  " :ناداني "  ،وأثبت ما في المخطوطة.

لو كان ھذا من ربك ألخفاه إليك كما أخفيت نداءك! فقال  " :رب اجعل لي آية " .
***
ْ
خالطت قلبه من
فكان قول ُه ما قال من ذلك  ،ومراجعته ربَّه فيما راجع فيه بقوله  " :أنى يكون لي غالم "  ،للوسوسة التي
الشيطان حتى خ َّيلت إليه أنّ النداء الذي سمعه كان ندا ًء من غير المالئكة  ،فقال  " :رب أ َّني يكون لي غالم "  ،مستثب ًتا في
أمره  ،ليتقرّ ر عنده بآية يريھا ﷲ في ذلك  (1) -أنه بشارة من ﷲ على ألسن مالئكته  ،ولذلك قال  " :رب اجعل لي آية " .
***
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ً
مسألة منه ربَّه  :من أيّ وجه يكون الول ُد الذي بُشر به ؟ أمن زوجته ؟ فھي عاقر  -أم من
وقد يجوز أن يكون قيله ذلك ،
غيرھا من النساء ؟ فيكون ذلك على غير الوجه الذي قاله عكرمة والسدي ومن قال مث َل قولھما.
***
القول في تأويل قوله َ } :قال َ َك َذلِ َك َّ
ﷲُ َي ْف َعل ُ َما َي َ
شا ُء ){ (40
وصف به نفسه أنه ھيِّنٌ عليه أن يخلق ً
قال أبو جعفر  :يعني جل ثناؤه بقوله  " :كذلك ﷲ "  ،أي ھو ما
ولدا من الكبير الذي
َ
قد َيئس من الولد  ،ومن العاقر التي ال يُرْ جى من مثلھا الوالدة  ،كما خلقك يا زكريا من قبل ْ
خلق الول ِد منك ولم تك شي ًئا  ،ألنه
قدرته القدرةُ التي ال ُتشبھھا قدرة  ،كما - :
ﷲ الذي ال يتعذر عليه خلق شيء أراده  ،وال يمتنع عليه فعل شيء شا َءه  ،ألن َ
 - 7003حدثني موسى قال  ،حدثنا عمرو قال  ،حدثنا أسباط  ،عن
__________
) (1في المطبوعة  " :يريه ﷲ في ذلك "  ،والصواب ما في المخطوطة.

َ
ار )(41
َّام إِ َّال َر ْم ًزا َو ْاذ ُكرْ َرب َ
َقا َل َربِّ اجْ َع ْل لِي آَ َي ًة َقا َل آَ َي ُت َك أَ َّال ُت َكلِّ َم ال َّن َ
اإل ْب َك ِ
َّك َكثِيرً ا َو َسبِّحْ ِب ْالعَشِ يِّ َو ْ ِ
اس َث َال َث َة أي ٍ
ك شي ًئا.
السدي قال  " :كذلك ﷲ يفعل ما يشاء "  ،وقد خلقتك من قبل ولم ت ُ
***
اج َعلْ لِي آ َي ًة {
ب ْ
القول في تأويل قوله َ } :قال َ َر ِّ
ُ
والصوت الذي
قال أبو جعفر  :يعني بذلك جل ثناؤه  ،خبرً ا عن زكريا  ،قال زكريا  :ربّ إن كان ھذا النداء الذي ُنودي ُته ،
ً
َ
صوت مالئكتك وبشار ًة منك لي  ،فاجعل لي آية يقول :
سمعته ،
عالمة أن ذلك كذلك  ،ليزول ع ِّني ما قد وسوس إليّ
ُ
صوت غير المالئكة  ،وبشارةٌ من عند غيرك  ،كما - :
الشيطان فألقاه في قلبي  ،من أنّ ذلك
 - 7004حدثني موسى قال  ،حدثنا عمرو قال  ،حدثنا أسباط  ،عن السدي قال  " :رب اجعل لي آية "  ،قال  :قال  -يعني
منك  ،فاجعل لي ً
آية.
زكريا  : -يا ربّ  ،فإن كان ھذا الصوت َ
***
وقد دللنا فيما مضى على معنى " اآلية "  ،وأنھا العالمة  ،بما أغنى عن إعادته(1) .
***
وقد اختلف أھل العربية في سبب ترك العرب ھمْزھا  ،ومن شأنھا ھم ُز كل " ياء " جاءت بعد " ألف " ساكنة.
فقال بعضھم  :ترك ھمزھا  ،ألنھا كانت " أيَّة "  ،فثقُل عليھم التشديد  ،فأبدلوه " أل ًفا " النفتاح ما قبل التشديد كما قالوا  " :أيْما
فالنٌ فأخزاه ﷲ " (2) .
***
وقال آخرون منھم  :بل ھي " فاعلة " منقوصة.
__________
) (1انظر ما سلف  ، 106 : 1ثم انظر فھرس اللغة مادة )أيى( في األجزاء السالفة.
) " (2أيما "  ،بمعنى " أما " مشددة الميم.
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فسئلوا فقيل لھم  :فما بال العرب تصغرھا " أ َييَّة "  ،ولم يقولوا " َأويَّة "  (1) .فقالوا  :قيل ذلك  ،كما قيل في " فاطمة " " ،
ھذه فُطيمة "  .فقيل لھم  :فإنھم إنما يصغرون " فاعلة "  ،على " فعيلة "  ،إذا كان اسمًا في معنى فالن وفالنة  ،فأما في غير
ذلك فليس من تصغيرھم " فاعلة " على " فعيلة " (2) .
***
وقال آخرون  :إنه " َفعْ لة " صيرت ياؤھا األولى " ألفا "  ،كما فعل بـ " حاجة  ،وقامة " .
فقيل لھم  :إنما تفعل العرب ذلك في أوالد الثالثة(3) .
وقال من أنكر ذلك من قِيلھم  :لو كان كما قالوا  :لقيل في " نواة " ناية  ،وفي " َحياة " َحاية(4) .
***
اس َثال َث َة أَ َّي ٍام إِال َر ْم ًزا {
القول في تأويل قوله َ } :قال َ آ َي ُت َك أَال ُت َك ِّل َم ال َّن َ
قال أبو جعفر  :فعاقبه ﷲ  -فيما ذكر لنا  -بمسألته اآلية  ،بعد مشافھة المالئكة إياه بالبشارة ،
__________
) (1في المطبوعة والمخطوطة  " :أويية "  ،والصواب ما أثبت بتشديد الياء.
) (2قائل ذلك  ،ھو الكسائي وأصحابه .وسائلوه  :ھم الفراء وأصحابه .انظر لسان العرب مادة )أيا(.
) (3أوالد الثالثة  :يعني االسم الثالثي.
) (4انظر تفصيل ما سلف  ،وبعضه بنصه في لسان العرب  ، 66 : 18وھذه الردود كلھا للفراء  ،كما يظھر من نص اللسان  ،وكأن في نص الطبري
بعض االضطراب  ،فإن قوله  " :فقيل لھم  :إنما يفعل العرب ذلك في أوالد الثالثة "  ،إنما ھو رد على قول من زعم إنھا " فاعلة " منقوصة  ،مثل
حاجة وقامة  ،وأن أصلھا حائجة وقائمة .وأخشى أن يكون الناسخ قد أسقط  ،أو قدم شي ًئا  ،فاضطرب الكالم.

جمع تعالى ذكره بھا العالمة
فجعل آيته على تحقيق ما سمع من البشارة من المالئكة بيحيى أنه من عند ﷲ ) (1آية من نفسه ،
َ
التي سألھا ربَّه على ما يبيِّن له حقيقة البشارة أنھا من عند ﷲ  ،وتمحيصًا له من ھفوته  ،وخطإ قِيله ومسألته.
***
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال جماعة من أھل التأويل.
ذكر من قال ذلك :
الناس ثالث َة
 - 7005حدثنا بشر قال  ،حدثنا يزيد قال  ،حدثنا سعيد  ،عن قتادة  ،قوله  " :رب اجعل لي آية قال آيتك أال تكلم
َ
ً
رمزا "  ،إنما عوقب بذلك  ،ألن المالئكة شافھته مشافھة بذلك  ،فب َّشرته بيحيى  ،فسأل اآلية بعد كالم المالئكة إياه.
أيام إال
فأخ َِذ عليه بلسانه  ،فجعل ال يقدر على الكالم إال ما أومأ وأشار  ،فقال ﷲ تعالى ذكره  ،كما تسمعون  " :آيتك أال تكلم الناس
ً
رمزا " .
ثالث َة أيام إال
 - 7006حدثنا الحسن بن يحيى قال  ،أخبرنا عبد الرزاق قال  ،أخبرنا معمر  ،عن قتادة في قوله  " :أن ﷲ يبشرك بيحيى
ً
رمزا "  ،يقول  :إال إيماءً،
مص ِّد ًقا "  ،قال  :شافھته المالئكة  ،فقال  " :رب اجعل لي آية قال آيتك أال تكلم الناس ثالثة أيام إال
ً
عقوبة عُوقب بھا  ،إذ سأل اآلي َة مع مشافھة المالئكة إياه بما بشرته به.
وكانت
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 - 7007حدثني المثنى قال  ،حدثنا إسحاق قال  ،حدثنا عبد ﷲ بن أبي جعفر عن أبيه  ،عن الربيع في قوله  " :رب اجعل لي
ً
رمزا "  ،قال  :ذكر لنا  ،وﷲ أعلم  ،أنه عوقب  ،ألن المالئكة شافھته مشافھة ،
آية  ،قال آيتك أال تكلم الناس ثالثة أيام إال
فبشرته بيحيى  ،فسأل اآلية بع ُد  ،فأخ َِذ بلسانه.
__________
) (1في المطبوعة  " :على تخصيص ما سمع ، " ...وھو فاسد ال معنى له  ،وأوقعه في ذلك أن كاتب المخطوطة كتب أوال تخصيص " ثم عاد فطمس
الصاد األولى  ،ووضع عليھا نقطتي القاف  ،ثم ركب على حوض الصاد )ص( دائرة القاف  ،فلم يستطع الناشر األول أن يقرأ ذلك إال على الوجه الذي
ھرب منه الناسخ!!
ً
رمزا.
وسياق ھذه العبارة " فجعل آيته . . .آية من نفسه " وتلك اآلية  :أنه حبس لسانه فلم يكلم الناس إال كما أمر ،

 - 7008حدثت عن عمار بن الحسن قال  ،حدثنا عبد ﷲ بن أبي جعفر  ،عن أبيه  ،عن الربيع قال  :ذكر لنا  ،وﷲ أعلم  ،أنه
عوقب  ،ألن المالئكة شافھته فبشرته بيحيى  ،قالت  " :أنّ ﷲ يبشرك بيحيى "  ،فسأل بعد كالم المالئكة إياه اآلية  ،فأخِذ عليه
ً
رمزا  -يقول  :يومئ إيما ًء.
لسانه  ،فجعل ال يقدر على الكالم إال
الوصّابي قال  ،حدثنا محمد بن حمير قال  ،حدثنا صفوان بن عمرو  ،عن جُ بير بن ُنفير في قوله :
 - 7009حدثني أبو عبيد َ
" قال رب اجعل لي ً
ً
رمزا "  ،قال  :ر َبا لسانه في فيه حتى مأله  ،ثم أطلقه ﷲ بعد
آية قال آيتك أال تكلم الناس ثالثة أيام إال
ثال ٍ
ث(1) .
***
قال أبو جعفر  :وإنما اختارت القرأةُ
الناس فيما
النصب في قوله  " :أال تكلم الناس "  ،ألن معنى الكالم  :قال آيتك أن ال تكل َم
َ
َ
يستقب ُل َثالثة أيام فكانت " أن " ھي التي تصحب االستقبال  ،دون التي تصحب األسماء فتنصبھا .ولو كان المعنى فيه  :آيتك
أنك ال تكلم الناس ثالثة أيام أي  :أنك على ھذه الحال ثالثة أيام كان وجه الكالم الرفع .ألن " أن " كانت تكون حينئذ بمعنى
ً
جائزا  ،لما وصفت من أن ذلك بالمعنى اآلخر.
الثقيلة خففت .ولكن لم يكن ذلك
__________
) (1األثر  " - 7009 :أبو عبيد الوصابي " ھو  " :محمد بن حفص "  ،مضى في التعليق على رقم  ، 6780 ، 129 :وكان في المطبوعة " :
الرصافي "  ،وفي المخطوطة " الوصافي "  ،وكالھما خطأ .و " محمد بن حمير " مضى أيضًا في  .6870 : 129 :و " صفوان بن عمرو بن ھرم
السكسكي الحمصي " روى عن عبد ﷲ بن بسر المازني الصحابي وجبير بن نفير  ،وجماعة .كان ثقة مأمو ًنا  ،مترجم في التھذيب .و " جبير بن
نفير" ،أدرك زمان النبي صلى ﷲ عليه وسلم وكان جاھليًا  ،أسلم زمن أبي بكر وروى عن رسول ﷲ وعن أبي بكر مرسال  ،وروى عن أبي ذر وأبي
الدرداء وغيرھما من الصحابة .قال أبو حاتم  " :ثقة من كبار تابعي أھل الشام "  .مترجم في التھذيب .وكان في المطبوعة  " :جويبر بن نصير " !!
وھو خطأ ال شك فيه  ،والصواب في المخطوطة.

***
وأما " الرّ مز "  ،فإنّ األغلب من معانيه عند العرب  :اإليما ُء بالشفتين  ،وقد يستعمل في اإليماء بالحاجبين والعينين أحيا ًنا ،
وذلك غير كثير فيھم .وقد يقال للخفي من الكالم الذي ھو مث ُل الھمس بخفض الصّوت  " :الرمز "  ،ومنه قول جُؤيّة بن
عائذ(1):
ْ
ِير )(2
َو َك َ
ان َت َكلُّ ُم األ ْب َط ِ
ال َرمْ ًزاَ ...و َھ ْم َھ َم ًة َل ُھ ْم مِث َل ال َھد ِ
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ً
يقال منه َ " :رمز فالن فھو َيرْ ِم ُز ويرمُز َر ً
ضربة فارتمز منھا "  ،أي اضطرب
مزا ويتر َّم ُز ترم ًُّزا "  ،ويقال  " :ضربه
للموت  ،قال الشاعر (3) :
َخ َررْ ُ
اي أَرْ َتم ِْز )(4
ت ِم ْن َھا لِ ِق َف َ
***
وقد اختلف أھل التأويل في المعنى الذي عنى ﷲ عز وجل به في إخباره عن زكريا من قوله  " :آيتك أال تكلم الناس ثالثة أيام
ً
رمزا "  ،وأيّ معاني " الرمز " عني بذلك ؟
إال
فقال بعضھم  :عني بذلك  :آيتك أن ال تكلم الناس ثالثة أيام إال تحري ًكا بالشفتين  ،من غير أن ترمز بلسانك الكالم.
ذكر من قال ذلك :
__________
) (1في المطبوعة  " :حوبة بن عابد "  ،وھو ال معنى له في الصواب وال في الخطأ .وھو في المخطوطة بھذا الرسم غير منقوط .والصواب ما أثبت.
وھو جؤبة بن عائذ النصري  ،فيما روى ابن السكيت في تھذيب األلفاظ  .125 :أما اآلمدي في المؤتلف والمختلف  ، 83 :فقد سماه  " :عائذ بن جؤية
بن أسيد بن جرار بن عبد بن عاثرة بن يربوع بن واثلة بن دھمان بن نصر بن معاوية بن بكر بن ھوازن "  ،وذكره أيضًا البغدادي في الخزانة : 1
 .476والعجب لبعض من يعلق على تفسير الطبري أن يزعم كالقاطع الجازم أنه " جؤية بن عائذ الكوفي النحوي " !!
) (2لم أجد البيت فيما بين يدي من الكتب  ،ولكني أذكره .وكان في المطبوعة  " :وكان يكلم " والصواب ما أثبت.
) (3لم أعرف ھذا الراجز.
) (4اللسان )رمز(.

ً
رمزا "  ،قال :
 - 7010حدثنا أبو كريب قال  ،حدثنا جابر بن نوح  ،عن النضر بن عربي  ،عن مجاھد في قوله  " :إال
تحريك الشفتين.
 - 7011حدثني محمد بن عمرو قال  ،حدثنا أبو عاصم قال  ،حدثنا عيسى  ،عن ابن أبي نجيح  ،عن مجاھد  " :ثالثة أيام إال
ً
رمزا "  ،قال  :إيماؤه بشفتيه.
 - 7012حدثني المثنى قال  ،حدثنا أبو حذيفة قال  ،حدثنا شبل  ،عن ابن أبي نجيح  ،عن مجاھد مثله.
***
وقال آخرون  :بل عنى ﷲ بذلك  :اإليماء واإلشارة.
ذكر من قال ذلك :
ً
رمزا "  ،قال  :اإلشارة.
 - 7013حدثنا ابن وكيع قال  ،حدثنا أبي  ،عن سلمة بن نبيط  ،عن الضحاك  " :إال
 - 7014حدثت عن الحسين بن الفرج قال  ،سمعت أبا معاذ قال  ،أخبرنا عبيد بن سليمان قال  ،سمعت الضحاك يقول في
ً
رمزا "  ،قال  :الرمز أن يشير بيده أو رأسه  ،وال يتكلم.
قوله  " :إال
 - 7015حدثني محمد بن سعد قال  ،حدثني أبي قال  ،حدثني عمي قال  ،حدثني أبي  ،عن أبيه  ،عن ابن عباس  " :إال
ً
رمزا"  ،قال  :الرم ُز  :أنْ أخِذ بلسانه  ،فجعل يكلم الناس بيده.
ً
رمزا "  ،قال  :والرمز اإلشارة.
 - 7016حدثنا ابن حميد قال  ،حدثنا سلمة  ،عن ابن إسحاق  " :إال
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 - 7017حدثني يونس قال  ،أخبرنا ابن وھب قال  ،قال ابن زيد في قوله  " :رب اجعل لي آية قال آيتك أال تكلم الناس ثالثة
ً
ً
رمزا  ،إال أنه يذكر ﷲ .والرّ مز  :اإلشارة  ،يشير
رمزا "  ،اآلية  ،قال  :جعل آيته أن ال يكلم الناس ثالثة أيام إال
أيام إال
إليھم.
ً
رمزا "  ،إال إيما ًء.
 - 7018حدثنا الحسن بن يحيى قال  ،أخبرنا عبد الرزاق قال  ،أخبرنا معمر  ،عن قتادة  " :إال
 - 7019حدثنا عن عمار قال  ،حدثنا ابن أبي جعفر  ،عن أبيه  ،عن الربيع مثله.
ً
رمزا "  ،يقول  :إشارة.
 - 7020حدثني موسى قال  ،حدثنا عمرو قال  ،حدثنا أسباط  ،عن السدي  " :إال
ً
رمزا " ،
 - 7021حدثنا القاسم قال  ،حدثنا الحسين قال  ،حدثني حجاج  ،عن ابن جريج قال  ،قال عبد ﷲ بن كثير  " :إال
إال إشارة.
 - 7022حدثني محمد بن سنان قال  ،حدثنا أبو بكر الحنفي  ،عن عباد  ،عن الحسن في قوله  " :قال آيتك أال تكلم الناس
ً
رمزا "  ،قال :
ثالثة أيام إال
أمسك بلسانه  ،فجعل يومئ بيده إلى قومه  :أنْ سبِّحوا بُكرة وعش ًّيا.
َ
***
ار ){ (41
ِيرا َو َ
القول في تأويل قوله َ } :و ْاذ ُك ْر َر َّب َك َكث ً
س ِّب ْح ِبا ْل َعشِ ِّي َواإل ْب َك ِ
ً
رمزا "  ،بغير خرس
قال أبو جعفر  :يعني بذلك  :قال ﷲ جل ثناؤه لزكريا  :يا زكريا  " ،آيتك أن ال تكلم الناس ثالثة أيام إال
ذكره  ،وال يحا ُل بينك وبين تسبيحه وغير ذلك من ذكره (1) ،
وال عاھة وال مرض  " ،واذكر ربك كثيرً ا "  ،فإنك ال تمنع َ
وقد - :
__________
) (1انظر تفسير " سبح " فيما سلف  ، 474 - 472 : 1وفھارس اللغة.

 - 7023حدثنا القاسم قال  ،حدثنا الحسين قال  ،حدثني حجاج  ،عن أبي معشر  ،عن محمد بن كعب قال  :لو كان ﷲ رخص
ً
ألحد في ترك الذكر َّ ،
رمزا واذكر ربك كثيرً ا "  ،أيضًا.
لرخص لزكريا حيث قال  " :آيتك أال تكلم الناس ثالثة أيام إال
***
وأما قوله  " :وسبح بالعشي "  ،فإنه يعني َ :ع ِّظم ربك بعبادته بالعشي.
***
العشيّ " من حين ت ُزول الشمس إلى أن تغيب  ،كما قال الشاعر (1) :
و" َ
َفال ِّ
العشِ يِّ َت ُذ ُ
وق )(2
يع ُه َ ... ،و ال ال َفيْ َء مِنْ َبرْ ِد َ
الظ َّل مِنْ َبرْ ِد الض َُّحى َتسْ َتطِ َ
فالفيء  ،إنما تبتدئ ْأوبته عند زوال الشمس َ ،ويتناھى بمغيبھا.
***
__________
) (1ھو حميد بن ثور الھاللي.
) (2ديوانه  ، 40 :وھو من قصيدته الجيدة التي قالھا  ،لما تقدم عمر بن الخطاب إلى الشعراء  ،أن ال يشبب أحد بامرأة إال جلده  ،فخرج من عقوبة
ت ُم ْش َعرً ا ُ ...ج ُنو ًنا بھا!! يا ُ
طو َل َ
عمر بأن ذكر " سرحة " وسماھا " سرحة مالك " فشكا أھلھا إلى عمر  ،فقال لھم  :تجرَّ َم أھْ لُو َھا  ،ألَنْ ُك ْن ُ
ھذا
ال َت َجرُّ ِم!
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ب إِ َلي ِْھ ْم َعلِمْ ُت ُه  ...سِ َوى أ ّنني َق ْد قُ ْل ُ
َو َما ل َِي من َذ ْن ٍ
ت َ " :يا َسرْ َح ُة اسْ َلمِى "
َب َلى  ،فاسلِمي ُ ،ث َّم اسْ َلمِي ُ ،ثمَّتَ اسلمي َ ... ،ثالَ َ
حيَّا ٍ
ت  ،وإن لم َت َكلَّمي
ث َت ِ
فكان رحمه ﷲ خفيف الدم )كما يقول المصريون( .أما األبيات التي منھا البيت المستشھد به  ،فإنه ذكر السرحة واستسقى لھا  ،ووصفھا واستجاد
ھار وُ د ُ
ُوق
يب َريَّا َھا َ ،و َيا َبرْ دَ ظِ لِّ َھا  ...إ َذا َح َ
لصفتھا مكارم الصفات  ،ثم قال َ :ف َيا طِ َ
ان من َحامي ال ّن ِ
ُ
و َھ ْل أنا إنْ َعلَّ ْل ُ
طريق
ت َن ْفسِ ي ِب َسرْ ح ٍة  ...من السَّرْ ِح َ ،مسدُو ٌد َع َليَّ
الخلِي َق ِة َ ،خائِفٌ َ ...ع َل ْي َھا غ ََرا َم َّ
ِفين َ ،شف ُ
َح َمى ظِ لَّ َھا َش ْكسُ َ
ِيق
الطائ َ
َفالَ الظِ َّل ِم ْن َھا بالض َُّحى َتسْ َتطِ يعُه َ ...والَ ال َفيْ َء ِم ْن َھا بالعَشِ ّي َت ُذ ُ
وق
مع اختالف الروايتين كما ترى.

وأما " اإلبكار " فإنه مصدر من قول القائل  " :أبكر فالن في حاجة فھو ُي ْبكِر إبكارً ا "  ،وذلك إذا خرج فيھا من بين مطلع
الفجر إلى وقت الضُّحى  ،فذلك " إبكار "  .يقال فيه  " :أبكر فالن " و " بكر َيب ُكر بُكورً ا "  .فمن " اإلبكار "  ،قول عمر بن
أبي ربيعة :
آل ُن َع ٍم أَ ْن َ
ت َغا ٍد َف ُم ْب ِك ُر )(1
أَمِنْ ِ
ومن " البكور " قول جرير :
أَال َب َك َر ْ
اع أَمِي ُر َھا )(2
الع َ
ت َس ْل َمى َف َج َّد ُب ُكورُ َھاَ ...و َش َّق َ
صا َبعْ َد اجْ ِت َم ٍ
ويقال من ذلك  " :بكر النخ ُل َي ْب ُكر بُكورً ا وأبكر يُبكر إبكارً ا "  (3) ،و " الباكور " من الفواكه  :أوّ لھا إدرا ًكا.
***
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أھل التأويل.
ذكر من قال ذلك :
 - 7024حدثني محمد بن عمرو قال  ،حدثنا أبو عاصم قال  ،حدثنا عيسى  ،عن ابن أبي نجيح  ،عن مجاھد  " :وس ِّبح
بالعشيّ واإلبكار "  ،قال :
__________
) (1ديوانه  ، 1 :من قصيدته النفيسة  ،يقولھا في " نعم "  ،وھي امرأة من قريش  ،من بني جمح  ،كان عمر كثير الذكر لھا في شعره .وكأن شعره
فيھا من أصدق ما قال في امرأة  ،وھذا الشطر أول القصيدة وتمامه  :غَ َدا َة غَ ٍد? أ ْم َرائ ٌح َف ُم َھجِّ ر? "
) (2ديوانه  ، 293 :والنقائض  ، 7 :يجيب حكيم بن معية الربعي  ،وكان ھجا جريرً ا .قال أبو عبيدة  " :شق العصا  :التفرق  ،ومن ھذا يقال للرجل
المخالف للجماعة  :قد شق العصا .وأميرھا  :الذي تؤامره  ،زوجھا أو أبوھا " .
) (3ھذا نص خلت منه كتب اللغة  ،وحفظه أبو جعفر .وھو صواب  ،فإنھم قالوا  " :البكيرة والباكورة والبكور " من النخل  :التي تدرك في أول
النخل ،فذكروا الصفات  ،وتركوا الفعل .فھي زيادة ينبغي تقييدھا.

ِين )(42
َوإِ ْذ َقا َل ِ
ﷲ اصْ َط َفاكِ َو َطھ ََّركِ َواصْ َط َفاكِ َع َلى ن َِسا ِء ْال َعا َلم َ
ت ْال َم َال ِئ َك ُة َيا َمرْ َي ُم إِنَّ َّ َ
اإلبكار أوّ ل الفجر  ،والعشيّ َميْل الشمس حتى تغيب(1) .
 - 7025حدثني المثنى قال  ،حدثنا أبو حذيفة قال  ،حدثنا شبل  ،عن ابن أبي نجيح  ،عن مجاھد مثله.
***
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القول في تأويل قوله َ } :وإِ ْذ َقالَ ِ
ِساءِ ا ْل َعا َلمِينَ ){ (42
ﷲ ْ
اص َط َفاكِ َع َلى ن َ
اص َط َفاكِ َو َط َّھ َركِ َو ْ
ت ا ْل َمال ِئ َك ُة َيا َم ْر َي ُم إِنَّ َّ َ
ُ
نذرت لك ما في بطني محرَّ رً ا "  " ،وإذ
قال أبو جعفر  :يعني بذلك جل ثناؤه  " :وﷲ سمي ٌع عليم إذ قالت امرأة عمران ربّ
قالت المالئكة يا مري ُم إن ﷲ اصطفاك " .
***
ومعنى قوله  " :اصطفاك "  ،اختارك واجتباك لطاعته وما خصّك به من كرامته(2) .
***
وقوله  " :وطھَّرك "  ،يعني  :طھَّر دينك من الرّ يب واألدناس التي في أديان نساء بني آدم )(3
***
" واصطفاك على نساء العالمين "  ،يعني  :اختارك على نساء العالمين في زمانك  (4) ،بطاعتك إياه  ،ففضَّلك عليھم  ،كما
روى عن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم أنه قال :
__________
) (1في المخطوطة  " :مثل الشمس حيا يعيب "  !!! ،ھكذا كتب وأعجم!!
) (2انظر معنى " اصطفى " فيما سلف  / 91 : 3ثم .326 : 6 / 312 : 5
) (3انظر معنى " طھر " فيما سلف  ، 40 - 38 : 3وفھارس اللغة.
) (4انظر تفسير " العالمين " فيما سلف  / 26 - 23 : 2 / 146 - 143 : 1ثم .375 : 5

" خي ُر نسائھا مريم بنت عمران  ،وخي ُر نسائھا خديجة بنت خويلد " يعني بقوله  " :خير نسائھا "  ،خير نساء أھل الجنة.
 - 7026حدثني بذلك الحسين بن علي الصدائي قال  ،حدثنا محاضر بن المورّ ع قال  ،حدثنا ھشام بن عروة  ،عن أبيه  ،عن
عبد ﷲ بن جعفر قال  :سمعت عل ًّيا بالعراق يقول  :سمعت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم يقول  :خي ُر نسائھا مريم بنت
عمران  ،وخيرُ نسائھا خديجة(1) .
 - 7027حدثني يونس قال  ،أخبرنا ابن وھب قال  ،حدثني المنذر بن عبد ﷲ الحزامي  ،عن ھشام بن عروة  ،عن أبيه عن
عبد ﷲ بن جعفر بن أبي طالب  :أنّ رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم قال  :خير نساء الجنة مريم بنت عمران  ،وخير نساء
الجنة خديجة بنت خويلد(2) .
__________
) (1الحديث  - 7026 :محاضر بن المورع الھمداني الكوفي  ،وكنيته " أبو المورع " أيضًا  :ثقة  ،لينة أحمد وأبو حاتم .ورجحنا في المسند 3823 :
توثيقه .ووثقه ابن سعد  .278 : 6و " محاضر "  :بضم الميم وفتح الحاء المھملة وكسر الضاد المعجمة .و " المورع "  :بضم الميم وفتح الواو وكسر
الراء المشددة وآخره عين مھملة.
والحديث رواه أحمد في المسند  ،عن عبد ﷲ بن نمير  ، 640 :وعن وكيع  ، 1109 :وعن محمد ابن بشر  - 1211 :ثالثتھم عن ھشام بن عروة.
ورواه ابنه عبد ﷲ  ،في المسند  ، 938 :عن طريق أبي خيثمة  ،ووكيع  ،وأبي معاوية  -ثالثتھم عن ھشام بن عروة  ،بھذا اإلسناد.
ورواه البخاري  ، 339 : 6و  ، 110 - 100 : 7ومسلم  ، 243 : 2والترمذي  - 365 : 4كلھم من طريق ھشام بن عروة  ،به.
ورواه الحاكم في المستدرك  ، 184 : 3عن طريق ابن نمير  ،ثم من طرق المسند عن وكيع وابن نمير.
وذكره ابن كثير في التفسير  ، 138 : 2وفي التاريخ  ، 59 : 2عن رواية الصحيحين.
وذكره السيوطي  ، 23 : 2ونسبه أيضًا البن أبي شيبة  ،وابن مردويه.
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) (2الحديث  - 7027 :المنذر بن عبد ﷲ بن المنذر الحزامي  :ثقة  ،كان من سروات قريش وأھل الندى والفضل .ترجمه البخاري في الكبير / 1 / 4
 ، 359وابن أبي حاتم  - 243 / 1 / 4فلم يذكرا فيه جرحً ا.
والحديث ھو الحديث السابق .ولكنه ھنا من حديث عبد ﷲ بن جعفر عن النبي صلى ﷲ عليه وسلم  ،وھناك من حديثه عن عمه علي بن أبي طالب عن
النبي صلى ﷲ عليه وسلم .فھو إما مرسل صحابي  ،وإما قصر الراوي عن ھشام  ،فترك ذكر علي  ،واألرجح أن يكون عبد ﷲ بن جعفر سمعه من
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم  ،وسمعه عنه بواسطة علي .فرواه على الوجھين .وھو صحيح بكل حال.

 - 7028حدثنا بشر قال  ،حدثنا يزيد قال  ،حدثنا سعيد  ،عن قتادة قوله  " :وإذ قالت المالئكة يا مريم إنّ ﷲ اصطفاك
وطھرك واصطفاك على نساء العالمين "  ،ذكر لنا أن نبي ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم كان يقول  :حسبك بمريم بنت عمران ،
وامرأة فرعون وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد  ،من نساء العالمين قال قتادة  :ذكر لنا أن نبي ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم
كان يقول  " :خي ُر نساء ركبن اإلبل صوال ُح نساء قريش  ،أحناهُ على ولد في صغره  ،وأرعاهُ على زوج في ذات يده " )(1
قال قتادة  :وذكر لنا أن ُه كان يقول  " :لو علمت أنّ مريم ركبت اإلبل  ،ما فضّلت عليھا أح ًدا " (2) .
__________
) (1من العربية العريقة إعادة الضمير المفرد بعد أفعل التفضيل  ،على الجمع  ،وقد جاء في الشعر  ،وجاء في اآلثار كقوله  " :كان عمار بن ياسر من
أطول الناس سكو ًتا وأقله كالمًا "  .وقد سلف بيان ذلك في رقم ) ، 6129 ، 5968 :فانظره(.
) (2الحديث  - 7028 :ھو حديث مرسل .بل ھو في حقيقته ثالثة أحاديث  ،يقول قتادة في أول كل منھا  " :ذكر لنا أن نبي ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم
كان يقول " :
فأولھا  " -حسبك بمريم : - " ...ثبت موصوال .فرواه أحمد في المسند ) 12418 :ج  3ص  135حلبي(  -عن عبد الرزاق  ،عن معمر  ،عن قتادة ،
عن أنس  -ھو ابن مالك  -مرفوعًا  ،بنحوه.
وكذلك رواه الحاكم في المستدرك  ، 158 - 157 : 3عن أبي بكر القطيعي  -راوي المسند  -عن عبد ﷲ بن أحمد  ،عن أبيه  ،عن عبد الرزاق.
ولكنه ذكر أنه رواه عن القطيعي " في فضائل أھل البيت  ،تصنيف أبي عبد ﷲ أحمد بن حنبل "  .فلم يروه من كتاب )المسند(  ،إنما رواه من كتاب
آخر ألحمد واإلسناد واحد.
ورواه الترمذي  ، 366 : 4وابن حبان في صحيحه ) 375 : 2من مخطوطة التقاسيم واألنواع(  -كالھما من طريق عبد الرزاق  ،به.
وقال الترمذي  " :ھذا حديث صحيح "  .وقال الحاكم  " :ھذا حديث صحيح على شرط الشيخين  ،ولم يخرجاه بھذا اللفظ فإن قوله صلى ﷲ عليه وسلم
 :حسبك من نساء العالمين  -يسوي بين نساء الدنيا " .
وقد يوھم كالم الحاكم أن الشيخين روياه من حديث أنس بغير ھذا اللفظ .والشيخان لم يروياه من حديث أنس أصال.
ونقله ابن كثير في التاريخ  ، 60 - 59 : 2من رواية المسند  ،وفي التفسير  ، 139 - 138 : 2من رواية الترمذي .وأشار في الموضعين إلى رواية
ابن مردويه إياه من طريق ثابت عن أنس .وسيأتي من رواية ثابت  .7030 :وسنذكره ھناك  ،إن شاء ﷲ.
وأشار الحافظ في الفتح  ، 340 : 6إلى رواية الترمذي إياه  ،وقال  " :بإسناد صحيح " .
وثانيھا  " :خير نساء ركبن اإلبل - " ...وسيأتي عقب ھذا  ، 7029 :من رواية قتادة  ،عن أبي ھريرة .وسيأتي عقب ھذا  :ونذكر علته وتخريجه
ھناك  ،إن شاء ﷲ.
وثالثھا  " :لو علمت أن مريم ركبت اإلبل  ،ما فضلت عليھا أح ًدا "  .وھو لفظ منكر  ،ما علمته ثبت من طريق متصل .والصحيح أنه من كالم أبي
ھريرة  ،كما سيأتي في الحديث التالي.

 - 7029حدثنا الحسن بن يحيى قال  ،أخبرنا عبد الرزاق قال  ،أخبرنا معمر  ،عن قتادة  ،في قوله  " :يا مريم إنّ ﷲ
اصطفاك وطھرك واصطفاك على نساء العالمين "  ،قال  :كان أبو ھريرة يحدث أنّ النبي صلى ﷲ عليه وسلم قال  :خي ُر
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نساء ركبن اإلبل صُل ُح نساء قُرْ يش  ،أحناه على ولد  ،وأرعاه لزوج في ذات يده قال أبو ھريرة  :ولم تركب مريم بعيرً ا
قط(1).
__________
) (1الحديث  - 7029 :وھذا إسناد منقطع  ،ألن قتادة بن دعامة السدوسي لم يدرك أبا ھريرة  ،ألنه ولد سنة  ، 61بعد وفاة أبي ھريرة .ولذلك قال
ھنا  " :كان أبو ھريرة يحدث "  ،فھو شبيه في عبارته بالبالغ.
ومتن الحديث صحيح :
فرواه أحمد في المسند  ، 7637 :عن عبد الرزاق  ،عن معمر  ،عن الزھري  ،عن سعيد بن المسيب  ،عن أبي ھريرة  ،بنحوه  ،مطوال.
ورواه كذلك  ، 7695 :بھذا اإلسناد  ،مختصرً ا.
ورواه  ، 7638 :عن عبد الرزاق  ،عن معمر  ،عن ابن طاوس  ،عن أبيه  ،عن أبي ھريرة  ،مختصرً ا.
وذكره ابن كثير في التفسير  ، 138 : 2عن الرواية األولى من المسند  ،ثم قال  " :ولم يخرجه من ھذا الوجه سوى مسلم  ،فإنه رواه عن محمد بن
رافع وعبد بن حميد  -كالھما عن عبد الرزاق  ،به "  .وذكره أيضًا في التاريخ  ، 60 : 2ثم أشار إلى رواية مسلم.
ورواية مسلم  ،ھي في صحيحه .370 : 2
ورواه أيضا البخاري  ، 108 - 107 : 9و  ، 448ومسلم  ، 370 - 369 : 2من طرق عن أبي ھريرة.
والروايات الصحاح  ،ھي أن أبا ھريرة قال من عند نفسه  ،في آخر الحديث  " :ولم تركب مريم بعيرً ا قط " .
وأما رفع ھذا إلى النبي صلى ﷲ عليه وسلم  ،باللفظ الذي في الحديث السابق  -فھو كما قلنا  " :لفظ منكر " .
قوله " صلح "  -بضمتين  :ھكذا في المخطوطة .وكان ناسخھا كتب " صوالح "  ،ثم ضرب عليھا وكتب " صلح "  .و " صلح "  :جمع " صليح " .
يقال  :صالح وصلح  ،وھو جمع محمول على " فعيل " في األسماء  ،فقالوا في جمع الصفات  " :نذير ونذر  ،وجديد وجدد "  ،كما قالوا في األسماء "
كثيب وكثب "  .وھذا حرف لم ينص عليه في كتب اللغة.

 - 7030حدثت عن عمار قال  ،حدثنا ابن أبي جعفر  ،عن أبيه قوله  " :وإذ قالت المالئكة يا مريم إنّ ﷲ اصطفاك وطھرك
واصطفاك على نساء العالمين "  ،قال  :كان ثابت البناني يحدث  ،عن أنس بن مالك  :أن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم قال:
خير نساء العالمين أربع  :مريم بنت عمران  ،وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون  ،وخديجة بنت خويلد  ،وفاطمة بنت
محمد(1).
 - 7031حدثني المثنى قال  ،حدثنا آدم العسقالني قال  ،حدثنا شعبة قال  ،حدثنا عمرو بن مرة قال  ،سمعت مرة الھمداني
يحدث  ،عن أبي موسى األشعريّ قال  :قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم  :كمل من الرّ جال كثي ٌر ،
__________
) (1الحديث  - 7030 :ھذا إسناد ضعيف  ،لجھالة الشيخ الذي رواه عنه الطبري  ،إذ قال " حدثت " بالبناء للمجھول.
وابن أبي جعفر  :ھو عبد ﷲ الرازي .وھو ثقة  ،وثقه أبو زرعة  ،وأبو حاتم  ،وغيرھما .مترجم في التھذيب  ،وابن أبي حاتم .127 / 2 / 2
أبوه " أبو جعفر الرازي "  :اختلف في اسمه  ،والراجح أنه " عيسى بن ماھان "  .وھو ثقة  ،وثقه ابن المديني  ،وابن سعد  ، 109 / 2 / 7وغيرھما.
ترجم في التھذيب في الكنى  ،وترجمه ابن أبي حاتم في ترجمة " عيسى "  .280 / 1 / 3وقد أشرنا إلى ترجمته في  .164 :ولم أستطع أن أجد ما
يدل على أنه أدرك ثاب ًتا البناني.
ثم ھذا الحديث ذكره ابن كثير في التفسير  ، 139 : 2والتاريخ  60 : 2أنه رواه ابن مردويه  ،من طريق عبد ﷲ بن أبي جعفر الرازي  ،عن أبيه ،
عن ثابت  ،عن أنس .وزاد في التاريخ أنه رواه ابن عساكر من طريق تميم بن زياد  ،عن أبي جعفر الرازي  ،ولكنه لم يكشف عن سنده في ابن
مردويه إلى ابن أبي جعفر  ،وال عن سنده في ابن عساكر إلى تميم بن زياد  ،فال نستطيع أن نتبين صحة ھذين اإلسنادين أو أحدھما.
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وقد مضى في شرح  ، 7028أنه رواه أحمد  ،والترمذي  ،وابن حبان في صحيحه  ،والحاكم  -من حديث معمر  ،عن قتادة  ،عن أنس .فأغنى ثبوته
من ذاك الوجه الصحيح عن ھذا الوجه الضعيف  ،أو المشكوك في صحته .والحمد .

ولم يكمل من النساء إال مريم  ،وآسية امرأة فرعون  ،وخديجة بنت خويلد  ،وفاطمة بنت محمد(1) .
 - 7032حدثني المثنى قال  ،حدثنا أبو األسود المصري قال  ،حدثنا ابن لھيعة  ،عن عمارة بن غزية  ،عن محمد بن عبد ﷲ
بن عمرو بن عثمان  :أن فاطمة بنت حسين بن علي حدثته  :أن فاطمة بنت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم قالت  :دخل
ُ
فبكيت  ،ثم ناجاني فضحكت  ،فسألتني عائشة عن ذلك ،
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم يومًا وأنا عند عائشة  ،فناجاني ،
فقلت  :لقد َع ْ
ت! أخبرُك بسرّ ذ رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم!! فتركتني .فلما ُتوفي رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم سألتھا
جل ِ
القرآن مرّ تين ؛ وإنه ليس من
عارض
القرآن ك ّل عام مرة  ،وإنه قد
عائشة فقالت  :نعم  ،ناجاني فقال  :جبري ُل كان يعارضُ
َ
َ
َ
نبيّ إال ُعمِّر نصف عُمر الذي كان قبله  ،وإن عيسى أخي كان عُمْ ره عشرين ومئة سنة  ،وھذه لي ستون  ،وأحسبني مي ًتا في
ت  ،وال تكوني دون امرأة صبرً ا!
عامي ھذا  ،وإنه لم ُترْ زأ امرأ ٌة من نساء العالمين بمثل ما رُزئ ِ
__________
) (1الحديث  - 7031 :آدم العسقالني  :ھو آدم بن أبي إياس  ،شيخ البخاري .مضى مرارً ا.
عمرو بن مرة  :ھو الجملي المرادي .مضى توثيقه  .175 :واسم جده " عبد ﷲ بن طارق "  .فمرة أبوه  ،غير " مرة الھمداني " شيخه ھنا .فإنه "
مرة بن شراحيل الھمداني " الثقة التابعي المخضرم .وقد مضى مرارً ا .والحديث رواه البخاري  ، 340 : 6عن آدم  -وھو ابن أبي إياس العسقالني ،
بھذا اإلسناد  ،مطوالً.
ورواه أيضا  ، 320 : 6من طريق وكيع  ،عن شعبة  ،ورواه أيضًا  ، 83 : 7عن آدم  ،وعن عمرو  -وھو ابن مرزوق  -كالھما عن شعبة.
ونقله ابن كثير في التفسير  ، 139 : 2عن ھذا الموضع من الطبري  ،ثم قال  " :وقد أخرجه الجماعة إال أبا داود  ،من طرق عن شعبة  ،به "  .ثم
ذكر أنه استقصى طرقه في التاريخ .ولكنه لم يفعل  ،فإنه ذكره فيه  ، 61 : 2منسوبًا إلى " الجماعة إال أبا داود  ،من طرق عن شعبة " .
وذكره السيوطي  ، 23 : 2وزاد نسبته البن أبي شيبة.

ُ
فبكيت  ،ثم قال  :أنت سيدة نساء أھل الجنة إال مريم البتول .فتوفي عامه ذلك(1) .
قالت :
 - 7033حدثني المثنى قال حدثنا أبو األسود قال  ،حدثنا ابن لھيعة  ،عن عمرو بن الحارث  ،أن أبا زياد الحميريّ حدثه ،
أنه سمع عمار بن سعد يقول :
__________
) (1الحديث  - 7032 :أبو األسود المصري  :ھو النضر بن عبد الجبار بن نصير المرادي .وھو ثقة .روى عنه يحيى بن معين  ،وأبو حاتم ،
وغيرھما.
عمارة بن غزية  -بفتح الغين المعجمة وكسر الزاي وتشديد الياء التحتية  -بن الحارث  ،األنصاري المازني المدني  :ثقة  ،وثقه ابن سعد  ،والدارقطني
 ،وغيرھما  ،وأخرج له مسلم في الصحيح.
محمد بن عبد ﷲ بن عمرو بن عثمان بن عفان  :ثقة  ،وثقه النسائي  ،والعجلي  ،وغيرھما .وقال ابن سعد  " :كان كثير الحديث عالمًا "  .وكان جوا ًدا
ممدحً ا .وھو المعروف بالديباج  ،لحسنه .وأبوه " عبد ﷲ بن عمرو بن عثمان "  :ھو المعروف بالمطرف  ،لحسنه أيضًا.
ووقع في المخطوطة والمطبوعة " محمد بن عبد الرحمن بن عمرو بن عثمان "  .وھو خطأ يقي ًنا في اسم والد " محمد "  .فھو " عبد ﷲ "  ،ال " عبد
الرحمن " .
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وفاطمة بنت الحسين بن علي بن أبي طالب  :تابعية ثقة .كانت تحت ابن عمھا " الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب "  ،وأعقبت منه  ،فلما مات
تزوجت " المطرف عبد ﷲ بن عمرو بن عثمان "  .زوجه إياھا ابنھا عبد ﷲ بن حسن بن حسن  ،بأمرھا  ،فأعقبت منه أوال ًدا  ،منھم " محمد "
الراوي عنھا ھنا .وعمرت فاطمة حتى قاربت التسعين.
وروايتھا عن جدتھا فاطمة الزھراء بنت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم  -رواية منقطعة  ،ظاھرة اإلرسال  ،ألن الزھراء ماتت بعد أبيھا بستة أشھر ،
وكان ولدھا الحسن والحسين صغيرين.
فھذا الحديث ضعيف اإلسناد  ،لھذا االنقطاع.
ولم أجده في شيء من الدواوين غير ھذا الموضع.
وقد أشار إليه الحافظ في الفتح مرتين  ،لم ينسبه فيھما لغير الطبري :
فأشار إليه  ، 104 : 6وجعله " عند الطبري من وجه آخر عن عائشة "  ،وھو وھم  ،فإنه من حديث فاطمة  ،كما ترى.
ثم أشار إليه  82 : 7على الصواب  ،من حديث فاطمة.
ووقع فيه في الموضعين غلط من ناسخ أو طابع.
وأصل ھذه القصة ثابت من حديث عائشة  ،في الصحيحين وغيرھما .ولكن ليس فيه ذكر عيسى وعمره  ،وال أنه " لم ترزأ امرأة. " ...
وعمر عيسى المذكور  -في ھذه الرواية  -منكر ج ًدا  ،لم نجد أح ًدا قال مثل ھذا  ،فيما نعلم .وھو من دالئل ضعف ھذه الرواية.
وانظر حديث عائشة في البخاري  ، 462 : 65و  ، 64 - 63 : 7و ) 104 - 103 : 8فتح(  ،ومسلم  ، 249 - 248 : 2وابن سعد - 39 / 2 / 2
 ، 40و .17 : 8

قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم  :فُضّلت خديج ُة على نساء أمتي  ،كما فضلت مريم على نساء العالمين(1) .
***
وبمثل الذي قلنا في معنى قوله  " :وطھرك "  ،أنه  :وطھَّر دِينك من الدّنس والرّ يب  ،قاله مجاھد(2) .
 - 7034حدثني محمد بن عمرو قال  ،حدثنا أبو عاصم  ،عن عيسى  ،عن ابن أبي نجيح  ،عن مجاھد في قول ﷲ  " :إن ﷲ
ً
طيبة إيما ًنا.
اصطفاك وطھرك "  ،قال  :جعلك
 - 7035حدثني المثنى قال  ،حدثنا أبو حذيفة قال  ،حدثنا شبل  ،عن ابن أبي نجيح  ،عن مجاھد مثله.
***
 - 7036حدثنا القاسم قال  ،حدثنا الحسين قال  ،حدثني حجاج  ،عن ابن جريح  " :واصطفاك على نساء العالمين "  ،قال :
ذلك للعالمين يومئذ(3) .
***
وكانت المالئكة  -فيما ذكر ابن إسحاق  -تقول ذلك لمريم شفاھًا.
 - 7037حدثنا ابن حميد قال  ،حدثنا سلمة قال  ،حدثني ابن إسحاق قال :
__________
) (1الحديث  - 7033 :ھذا إسناد ضعيف بكل حال.
أما أبو زياد الحميري  :فلم نعرف من ھو ؟ ولم نجد له ترجمة وال ذكرً ا .والغالب أنه محرف عن شيء ال ندريه.
وأما " عمار بن سعد بن عابد المؤذن "  :فإنه المعروف أبوه بلقب " سعد القرظ " المؤذن .وعمار ھذا تابعي  ،نص في التھذيب على أن روايته عن
النبي صلى ﷲ عليه وسلم مرسلة .وقد ترجمه الحافظ في اإلصابة  ، 83 : 5في القسم الثاني  ،الذين ولدوا في حياة رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم.
) (2في المطبوعة والمخطوطة  " :قال مجاھد "  ،والصواب ما أثبت كما يدل عليه السياق.
) (3انظر ما سلف ص  393 :تعليق  ، 4 :مراجع تفسير " العالمين " .
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ِين )(43
َيا َمرْ َي ُم ا ْق ُن ِتي ل َِربِّكِ َواسْ ُجدِي َوارْ َكعِي َم َع الرَّ ا ِكع َ
كان أمه وأبوه جعاله نذيرً ا حبي ًسا  ،فكانا في
كانت مريم حبيسًا في الكنيسة  ،ومعھا في الكنيسة ُغالم اسمه يُوسف  ،وقد َ
الكنيسة جميعًا  ،وكانت مريم  ،إذا َنفِدَ ماؤھا وماء يوسف  ،أخذا قُلَّتيھما فانطلقا إلى المفازة التي فيھا الماء الذي يستعذِبان منه،
) (1فيمآلن قلتيھما  ،ثم يرجعان إلى الكنيسة  ،والمالئكة في ذلك مقبلة على مريم  " :يا مريم إن ﷲ اصطفاك وطھرك
عمران لشأ ًنا.
واصطفاك على نساء العالمين "  ،فإذا سمع ذلك زكريا قال  :إنّ البنة
َ
***
الرا ِكعِينَ ){ (43
القول في تأويل قوله َ } :يا َم ْر َي ُم ا ْق ُنتِي ل َِر ِّبكِ َو ْ
اس ُجدِي َو ْار َكعِي َم َع َّ
قال أبو جعفر  :يعني جل ثناؤه بقوله  -خبرً ا عن قِيل مالئكته لمريم  " :يا مريم اقنتي لربك "  ،أخلصي الطاعة لربك وحده.
***
وقد دللنا على معنى " القنوت "  ،بشواھده فيما مضى قبل (2) .واالختالفُ بين أھل التأويل فيه في ھذا الموضع  ،نحو
اختالفھم فيه ھنالك .وسنذكر قول بعضھم أيضً ا في ھذا الموضع.
فقال بعضھم  :معنى " اقنتي "  ،أطيلي الرُّ كود.
ذكر من قال ذلك :
 - 7038حدثني محمد بن عمرو قال  ،حدثنا أبو عاصم  ،عن عيسى ،
__________
) (1يستعذبان  :يستقيان  ،وأصله من قولھم  " :استعذب "  :أي استقى أو طلب ماء عذبًا .وفي الحديث  " :أنه كان يستعذب له من بيوت السقيا "  ،أي
يحضر له منھا الماء العذب.
) (2انظر ما سلف  / 539 ، 538 : 2ثم .264 : 6 / 237 ، 228 : 5

عن ابن أبي نجيح  ،عن مجاھد  " :يا مريم اقنتي لربك "  ،قال  :أطيلي الركود  ،يعني القنوت.
 - 7039حدثني المثنى قال  ،حدثنا أبو حذيفة قال  ،حدثنا شبل  ،عن ابن أبي نجيح  ،عن مجاھد مثله.
 - 7040حدثنا القاسم قال  ،حدثنا الحسين قال  ،حدثني حجاج  ،عن ابن جريج " اقنتي لربك "  ،قال قال مجاھد  :أطيلي
الركود في الصّالة يعني القنوت.
 - 7041حدثني المثنى قال  ،حدثنا إسحاق قال  ،حدثنا عبد ﷲ بن إدريس  ،عن ليث  ،عن مجاھد قال  :لما قيل لھا  " :يا
مريم اقنتي لربك "  ،قامت حتى َو ِرم كعباھا.
 - 7042حدثنا القاسم قال  ،حدثنا الحسين قال  ،حدثنا عبد ﷲ بن إدريس  ،عن ليث  ،عن مجاھد قال  :لما قيل لھا  " :يا
مريم اقنتي لربك "  ،قامت حتى ورمت قدَ ماھا.
 - 7043حدثني المثنى قال  ،حدثنا إسحاق قال  ،حدثنا عبد الرزاق قال  ،أخبرنا الثوري  ،عن ابن أبي ليلى  ،عن مجاھد " :
اقنتي لربك "  ،قال  :أطيلي الركود.
 - 7044حدثت عن عمار قال  ،حدثنا ابن أبي جعفر  ،عن أبيه  ،عن الربيع  " :يا مريم اقنتي لربك "  ،قال  :القنوت :
الركود .يقول  :قومي لربك في الصالة .يقول  :اركدي لربّك  :أي انتصبي له في الصالة " واسجدي واركعي مع الراكعين" .
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 - 7045حدثني محمد بن سنان قال  ،حدثنا أبو عاصم  ،عن سفيان  ،عن ليث  ،عن مجاھد  " :يا مريم اقنتي لربك "  ،قال :
كانت تصلي حتى َت ِرم قدماھا.
 - 7046حدثني ابن البرقي قال  ،حدثنا عمرو قال  ،حدثنا األوزاعي  " :يا مريم اقنتي لربك "  ،قال  :كانت تقوم حتى َيسيل
القيح من قدميھا.
***
وقال أخرون  :معناه  :أخلصي لربك.
ذكر من قال ذلك :
 - 7047حدثني المثنى قال  ،حدثنا الحماني قال  ،حدثنا ابن المبارك  ،عن شريك  ،عن سالم  ،عن سعيد  " :يا مريم اقنتي
لربك "  ،قال  :أخلصي لربك.
***
وقال أخرون  :معناه  :أطيعي ربك.
ذكر من قال ذلك :
 - 7048حدثني الحسن بن يحيى قال  ،أخبرنا عبد الرزاق قال  ،أخبرنا معمر  ،عن قتادة في قوله  " :اقنتي لربك "  ،قال :
أطيعي ربك.
 - 7049حدثني موسى قال  ،حدثنا عمرو قال  ،حدثنا أسباط  ،عن السدي  " :اقنتي لربك "  ،أطيعي ربك.
 - 7050حدثني المثنى قال  ،حدثنا إسحاق قال  ،حدثنا محمد بن حرب قال حدثنا ابن لھيعة  ،عن درّ اج  ،عن أبي الھيثم ،
عن أبي سعيد الخدري  ،عن النبي صلى ﷲ عليه وسلم قال  :كل حرف يذكر فيه القنوت من القرآن  ،فھو طاعة (1) .
 - 7051حدثني محمد بن سنان قال  ،حدثنا أبو بكر الحنفي  ،عن عباد بن منصور  ،عن الحسن في قوله  " :يا مريم اقنتي
لربك "  ،قال يقول  :اعبدي ربك.
***
__________
) (1األثر  - 7050 :ھذا إسناد آخر للخبر السالف رقم  5518 :من طريق الربيع بن سليمان  ،عن أسد بن موسى  ،عن ابن لھيعة.

ُون )(44
َذل َِك مِنْ أَ ْن َبا ِء ْالغَ ْي ِ
ون أَ ْق َال َم ُھ ْم أَ ُّي ُھ ْم َي ْكفُ ُل َمرْ َي َم َو َما ُك ْنتَ لَدَ ي ِْھ ْم إِ ْذ َي ْخ َتصِ م َ
ْك َو َما ُك ْنتَ لَدَ ي ِْھ ْم إِ ْذ ي ُْلقُ َ
ب ُنوحِي ِه إِ َلي َ
قال أبو جعفر  :وقد بينا أيضًا معنى " الرّ كوع " " والسجود " باألدلة الدالة على صحته  (1) ،وأنھما بمعنى الخشوع

،

والخضوع له بالطاعة وال ُعبُودة(2) .
***
فتأويل اآلية ً ،إذا  :يا مريم أخلصي عباد َة ربك لوجھه خالصًا  ،واخشعي لطاعته وعبادته مع من خشع له من خلقه  ،شكرً ا له
على ما أكرمك به من االصطفاء وال َّتطھير من األدناس  ،والتفضيل على نساء عالم دَ ھرك.
***
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القول في تأويل قوله َ } :ذلِ َك مِنْ أَ ْنبَاءِ ا ْل َغ ْي ِ
ب ُنوحِي ِه إِ َل ْي َك {
األخبار التي
أخبر بھا عبادَ ه عن امرأة عمران وابنتھا مريم  ،وزكريا وابنه يحيى،
قال أبو جعفر  :يعني جل ثناؤه بقوله ذلك :
َ
َ
جميع ذلك تعالى ذكره بقوله  " :ذلك "  ،فقال :
جمع
وسائر ما قصَّ في اآليات من قوله  " :إن ﷲ اصطفى آدم ونوحً ا "  ،ثم
َ
َ
ھذه األنباء من " أنباء الغيب "  ،أي  :من أخبار الغيب.
ويعني ب " الغيب "  ،أنھا من خفيّ أخبار القوم التي لم َّ
تطلع أنت  ،يا محمد  ،عليھا وال قومك  ،ولم يعلمھا إال قلي ٌل من أحبار
أھل الكتابين ورھبانھم.
ً
ً
محمدا صلى ﷲ عليه وسلم أنه أوحى ذلك إليه ،
حجة على نبوته  ،وتحقي ًقا لصدقه  ،وقطعً ا منه به
ثم أخبر تعالى ذكره نبيه
عذر منكري رسالته من كفار أھل الكتابين  ،الذين يعلمون أنّ محم ًدا لم يصل إلى علم ھذه األنباء مع خفائھا  ،ولم يدرك
َ
معرفتھا مع ُخمولھا عند أھلھا  ،إال بإعالم ﷲ ذلك إياه .إذ كان معلومًا عندھم أنّ محم ًدا صلى ﷲ عليه وسلم أميٌّ ال يكتب
صاحب أھل الك ُتب فيأخذ علمه من قِ َبلھم.
فيقرأ الكتب  ،فيصل إلى علم ذلك من ِق َبل الكتب  ،وال
َ
__________
) (1انظر تفسير " السجود " فيما سلف  ، 242 ، 105 ، 104 : 2وفھارس اللغة  ،وتفسير " الركوع " فيما سلف  / 575 ، 574 : 1ثم ، 43 : 3
 ، 44وفھارس اللغة.
) (2في المطبوعة  " :العبودية "  ،وأثبت صواب ما في المخطوطة  ،والطبري يكثر من استعمالھا كذلك .انظر ما سلف  271 :؛ والتعليق .1 :

***
وأما " الغيْب " فمصدر من قول القائل  " :غاب فالن عن كذا فھو َيغيب عنه غ ْيبًا َو ً
غيبة " (1) .
***
وأما قوله ُ " :نوحيه إليك "  ،فإن تأويله ُ :ن َن ِّزله إليك.
***
الموحى إليه.
وأصل " اإليحاء "  ،إلقاء الموحِي إلى
َ
ُّك إِ َلى ال َّنحْ ِل ( ]سورة النحل :
وذلك قد يكون بكتاب وإشارة وإيماء  ،وبإلھام  ،وبرسالة  ،كما قال جل ثناؤه َ ) :وأَ ْو َحى َرب َ
 ، [68بمعنى  :ألقى ذلك إليھا فألھمھا  ،وكما قال َ ) :وإِ ْذ أَ ْو َحي ُ
ِّين ( ]سورة المائدة  ، [111 :بمعنى  :ألقيت
اري َ
ْت إِ َلى ْال َح َو ِ
إليھم عل َم ذلك إلھامًا  ،وكما قال الراجز (2) :
ت * )(3
ار فاسْ َت َقرَّ ِ
* أَ ْو َحى َل َھا ال َق َر َ
بمعنى ألقى إليھا ذلك أمرً ا  ،وكما قال جل ثناؤه َ ) :فأ َ ْو َحى إِ َلي ِْھ ْم أَنْ َس ِّبحُوا ب ُْك َر ًة َو َعشِ ًّيا ( ]سورة مريم  ، [11 :بمعنى  :فألقى
ُ
وصفت ،
ذلك إليھم إيماء (4) .واألصل فيه ما
__________
) (1انظر تفسير " الغيب " فيما سلف .237 ، 236 : 1
) (2ھو العجاج.
) (3ديوانه  ، 5واللسان " َوحَ ى "  ،وسيأتي في التفسير ) 142 : 4بوالق(  ،وغيرھا .ورواية ديوانه  ،وإحدى روايتي اللسان " وحى " ثالثيًا  ،وقال:
" أراد أوحى "  ،إال أن من لغة ھذا الراجز إسقاط الھمزة مع الحرف "  ،وانظر ما سيأتي في تفسير سورة مريم ) 41 : 16بوالق( .والبيت من رجز
ت ِ ...بإِ ْذنِه السَّما ُء َ ،و ْ
ت
اطمأ َ َّن ِ
للعجاج يذكر فيه ربه ويثني عليه بآالئه  ،أوله  :الحَ ْم ُد ِ ِ الَّذِي اسْ َت َّقل ِ
ت
ت َ ...و َحى َل َھا
القرار َفاسْ َت َقرَّ ِ
ِب ْإذنِ ِه األَرْ ضُ وما َت َع َّت ِ
َ
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ت َّ
ت
البال ِد وال ِع َبا ِد القُ َّن ِ
الثب ِ
َوش َّد َھا ِبالرَّ اسِ َيا ِ
ت َ ...ربُّ ِ
) (4في المخطوطة والمطبوعة  " :فألقى ذلك إليھم أيضًا "  ،وھو خطأ بين  ،والصواب ما أثبته  ،وانظر ما سلف قريبًا في بيان قوله تعالى " :
ً
رمزا" ،ص  ، 388 :وما بعدھا.

ُوحُون إِ َلى
ين لَي
َ
من إلقاء ذلك إليھم .وقد يكون إلقاؤه ذلك إليھم إيما ًء  ،ويكون بكتاب .ومن ذلك قوله َ ) (1) :وإِنَّ ال َّشيَاطِ َ
ً
وسوسة  ،وقوله َ ) :وأُوح َِي إِ َليَّ َھ َذا ْالقُرْ آنُ أل ْنذ َِر ُك ْم ِب ِه َو َمنْ َب َل َغ ( ]سورة
أَ ْولِ َيائ ِِھ ْم ( ]سورة األنعام  ، [121 :يلقون إليھم ذلك
األنعام  (2) ، [19 :ألقى إلي بمجيء جبريل عليه السالم به إليّ من عند ﷲ عز وجل.
الموحى إليه  ،ولذلك سمت العرب الخط والكتاب " وحيًا "  ،ألنه واقع فيما ُكتِب
وأما " الوحْ ي "  ،فھو الواقع من الموحِي إلى
َ
ٌ
ثابت فيه  ،كما قال كعب بن زھير :
األص ّم )(3
الح َج ِر
َ
الوحْ يِ فِي َ
ِين َب َقا َء َ
صا ِئ ٌدَ ...بق َ
أَ َتى العُجْ َم واآل َفاقَ ِم ْن ُه َق َ
ً
الكتاب الثابت في الحجر .وقد يقال في الكتاب
يعني به :
وحى " بغير ألف  ،ومنه قول رؤبة :
خاصة  ،إذا كتبه الكاتب َ " :
َ
َ
ار َو َحى ُم َن ْم ِنمُهْ )(4
اح َت ْد َھ ُم ْهَ ...ومُرْ َث ِع َّنا ِ
ُون َت ِث ُم ْه إ ْن ِجي ُل أَحْ َب ٍ
ت ال ُّدج ِ
َكأ َّن ُه َبعْ دَ ِر َي ِ
***
__________
) (1في المخطوطة  " :وذلك قوله "  ،والصواب ما في المطبوعة.
) (2قوله  " :ألنذركم به ومن بلغ "  ،ليس في المخطوطة.
) (3ديوانه  ، 64 :من قصيدة مضى منھا بيت فيما سلف  ، 106 : 1وھي قصيدة جيدة  ،يرد فيھا ما قاله فيه مزرد  ،أخو الشماخ  ،حين ذكر كعب
الحطيئة في شعره وقدمه وقدم نفسه  ،فغضب مزرد وھجاه  ،فقال يفخر بأبيه ثم بنفسه  ،بعد البيت السالف في الجزء األول في التفسير َ :فإِنْ َتسْ أ َ ِل
األَ ْق َوا َم َع ِّني َ ،فإِ َّننِي  ...أَ َنا ابْنُ ِأبي س ُْل َمى َع َلى َر ْغ ِم َمنْ َرغِ ْم
ِين حِجَّ ًة َ ...ف َل ْم َي ْخ َز َي ْومًا في َم َع ٍّد َولَ ْم ُيلَ ْم
اش تِسْ ع َ
أ َنا ابنُ الَّذِي َق ْد َع َ
َوأَ ْك َر َم ُه األ ْك َفا ُء فِي ُك ِّل َمعْ َش ٍر  ...ك َِر ٍام َ ،فإِنْ َك َّذ ْب َتني َ ،فاسْ أ َ ِل األ ُ َم ْم
أَ َتى العُجْ َم. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . .
) (4ديوانه  ، 149 :من رجز طويل بارع غريب المعاني والوجوه  ،يذكر فيه مآثر أبي العباس السفاح  ،وھو غريب الكالم  ،ولكنه حسن المعاني إذا
فتشته  ،فأقرأه وتأمله .وھذه األبيات في مطلع الرجز  ،والضمير عائد فيھا على ربع دارس طال قدمه  ،وعفته الرياح .وقوله  " :تدھمه " تغشاه كما
يغشى المغير جي ًشا فيبيده .وارثعن المطر )بتشديد النون(  :كثر وثبت ودام .فھو مرثعن .ووثم المطر األرض يثمھا وثمًا  :ضربھا فأثر فيھا  ،كما يثم
الفرس األرض بحوافره  :أي يدقھا  ،إال أن ھذا أخفى وأكثر إلحاحً ا .ونمنم الكتاب  :رقشه وزخرفه وأدق حظه  :وقارب بين حروفه الدقاق  ،وتلك ھي
النمنمة.

القول في تأويل قوله َ } :و َما ُك ْنتَ َلدَ ْي ِھ ْم إِ ْذ ُي ْلقُونَ أَ ْقال َم ُھ ْم أَ ُّي ُھ ْم َي ْكفُل ُ َم ْر َي َم {
قال أبو جعفر  :يعني جل ثناؤه بقوله  " :وما كنت لديھم "  ،وما كنت  ،يا محمد  ،عندھم فتعلم ما نعلِّمكه من أخبارھم التي لم
ك معرفته  ،بتعريفنا َك ُه.
تشھدھا  ،ولكنك إنما تعلم ذلك فتدر ُ
***
ومعنى قوله  " :لديھم "  ،عندھم.
***
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حين يلقون أقالمھم.
ومعنى قوله  " :إذ يلقون " َ ،
***
وأما " أقالمھم "  ،فسھامھم التي استھم بھا المتسھمون من بني إسرائيل على كفالة مريم  ،على ما قد بينا قبل في قوله " :
وك َّفلھا زكريا " (1) .
***
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أھل التأويل.
ذكر من قال ذلك :
 - 7052حدثني المثنى قال  ،حدثنا إسحاق قال  ،حدثنا ھشام بن عمرو  ،عن سعيد  ،عن قتادة في قوله  " :وما كنت لديھم"،
ً
محمدا صلى ﷲ عليه وسلم.
يعني
 - 7053حدثني محمد بن عمرو قال  ،حدثنا أبو عاصم قال  ،حدثنا عيسى ،
__________
) (1انظر ما سلف ص .352 - 345 :

ْ
دخلت عليھم.
عن ابن أبي نجيح  ،عن مجاھد  " :يلقون أقالمھم "  ،زكريا وأصحابه  ،استھموا بأقالمھم على مريم حين
 - 7054حدثني المثنى قال  ،حدثنا أبو حذيفة قال  ،حدثنا شبل  ،عن ابن أبي نجيح  ،عن مجاھد مثله.
 - 7055حدثنا بشر قال  ،حدثنا يزيد قال  ،حدثنا سعيد  ،عن قتادة قوله  " :وما كنت لديھم إذ يلقون أقالمھم أيھم يكفل مريم
وما كنت لديھم إذ يختصمون "  ،كانت مريم ابنة إمامھم وسيّدھم  ،فتشا ّح عليھا بنو إسرائيل  ،فاقترعوا فيھا بسھامھم أيُّھم
زوج أختھا  " ،فك َّفلھا زكريا "  ،يقول  :ضمھا إليه(1) .
يكفلھا  ،ف َق َرعھم زكريا  ،وكان
َ
 - 7056حدثنا الحسن بن يحيى قال  ،أخبرنا عبد الرزاق قال  ،أخبرنا معمر  ،عن قتادة في قوله  " :يلقون أقالمھم "  ،قال :
فقرعھم زكريا.
تساھموا على مريم أيُّھم يكفلھا َ ،
 - 7057حدثني محمد بن سعد قال  ،حدثني أبي قال  ،حدثني عمي قال  ،حدثني أبي  ،عن أبيه  ،عن ابن عباس قوله  " :وما
كنت لديھم إذ يلقون أقالمھم أيھم يكفل مريم "  ،وإنّ مريم لما وضعت في المسجد  ،اقترع عليھا أھ ُل المصلَّى وھم يكتبون
الوحْ ى  ،فاقترعوا بأقالمھم أيُّھم يكفُلھا  ،فقال ﷲ عز وجل لمحمد صلى ﷲ عليه وسلم  " :وما كنت لديھم إذ يلقون أقالمھم
َ
أيھم يكفل مريم وما كنت لدَ يھم ْإذ يختصمون " .
 - 7058حدثت عن الحسين قال  ،سمعت أبا معاذ  ،قال  ،أخبرنا عبيد قال  ،سمعت الضحاك يقول في قوله  " :إذ يلقون
فقرعھم زكريا.
أقالمھم أيھم يكفل مريم "  ،اقترعوا بأقالمھم أيُّھم يكفل مريم َ ،
_________
) (1قوله  " :وكان زوج أختھا "  ،يعني زوج أخت أم مريم  ،ال زوج أخت مريم  ،وكأن الخبر لما اختصر  ،سقط منه ذكر أم مريم  ،وبقي باقي
الخبر على حاله  ،وقد بينت ذلك فيما سلف ص  ، 349 :تعليق .4 :

 - 7059حدثنا محمد بن سنان قال  ،حدثنا أبو بكر الحنفي  ،عن عباد  ،عن الحسن في قوله  " :وما كنت لديھم إذ يلقون
أخبره ﷲ.
أقالمھم "  ،قال  :حيث اقترعوا على مريم  ،وكان َغيبًا عن محمد صلى ﷲ عليه وسلم حين
َ
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***
ّ
وأحق .ففي
وإنما قيل  " :أيھم يكفل مريم "  ،ألن إلقاء المستھمين أقال َمھم على مريم  ،إنما كان لينظروا أيھم أولى بكفالتھا
قوله عز وجل  " :إذ يلقون أقالمھم "  ،داللة على محذوف من الكالم  ،وھو  " :لينظروا أيھم يكفل  ،وليتبيَّنوا ذلك ويعلموه" .
***
فإن ظن ظانّ أنّ الواجب في " أيھم " النصبُ  ،إذ كان ذلك معناه  ،فقد ظن خطأ .وذلك أن " النظر " و " التبين " و " العلم "
مع " أيّ " يقتضي استفھامًا واستخبارً ا  ،وحظ " أىّ " في االستخبار  ،االبتدا ُء وبطو ُل عمل المسألة واالستخبار عنه .وذلك
ُ
ألستخبرن الناس  :أيھم قام  ،وكذلك قولھم  " :ألعلمن " .
ألنظ َرنّ أيھم قام " ،
أن معنى قول القائل " :
َ
***
وقد دللنا فيما مضى قبل أن معنى " يكفل "  ،يض ُّم  ،بما أغنى عن إعادته في ھذا الموضع(1) .
***
__________
) (1انظر ما سلف في ھذا الجزء .348 :

القول في تأويل قوله َ } :و َما ُكنْتَ َلدَ ْي ِھ ْم إِ ْذ َي ْخ َتصِ ُمونَ ){ (44
كنت  ،يا محمد  ،عند قوم مريم  ،إذ يختصمون فيھا أيُّھم ّ
قال أبو جعفر  :يعني بذلك جل ثناؤه  :وما َ
أحق بھا وأولى.
وذلك من ﷲ عز وجل  ،وإن كان خطابًا لنبيه صلى ﷲ عليه وسلم  ،فتوبي ٌخ منه عز وجل للمكذبين به من أھل الكتابين .يقول:
ْ
ك أھل الكفر بك منھم وأنت تنبئھم ھذه األنبا َء ولم
األمور  ،ولست ممن قرأ
تشھدھا  ،ولم تكن معھم يوم فعلوا ھذه
كيف يش ّ
َ
فعلِم نبأھم  ،وال جالَس أھلھا فسمع خ َب َرھم ؟
الكتب َ
كما - :
 - 7060حدثنا ابن حميد قال  ،حدثنا سلمة  ،عن ابن إسحاق  ،عن محمد بن جعفر بن الزبير  " :وما كنت لديھم إذ
يختصمون "  ،أي ما كنت معھم إذ يختصمون فيھا .يخبره بخفيّ ما كتموا منه من العلم عندھم  ،لتحقيق نبوته والحجة عليھم
لما يأتيھم به مما أخفوا منه(1) .
***
ﷲ ُي َب ِّ
القول في تأويل قوله  } :إِ ْذ َقالَ ِ
سى ا ْبنُ َم ْر َي َم {
ش ُركِ ِب َكلِ َم ٍة ِم ْن ُه ْ
اس ُم ُه ا ْل َمسِ ي ُح عِي َ
ت ا ْل َمال ِئ َك ُة َيا َم ْر َي ُم إِنَّ َّ َ
قال أبو جعفر  :يعني بقوله جل ثناؤه  " :إذ قالت المالئكة "  ،وما كنت لديھم إذ يختصمون  ،وما كنت لديھم أيضًا إذ قالت
المالئكة  :يا مريم إنّ ﷲ يبشرك.
***
__________
) (1األثر  - 7060 :سيرة ابن ھشام  ، 229 : 2وھو من بقية اآلثار التي كان آخرھا رقم .6911 :
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" والتبشير " إخبار المرء بما يسره من خبر(1) .
***
ً
كلمة َسرّ ني بھا " ،
وقوله  " :بكلمة منه "  ،يعني برسالة من ﷲ وخبر من عنده  ،وھو من قول القائل  " :ألقى فالنٌ إليّ
بمعنى  :أخبرني خبرً ا فرحت به  ،كما قال جل ثناؤه َ ) :و َكلِ َم ُت ُه أَ ْل َقا َھا إِ َلى َمرْ َي َم ( ]سورة النساء  ، [171 :يعني  :بشرى ﷲ
مري َم بعيسى  ،ألقاھا إليھا.
***
فتأويل الكالم  :وما كنت  ،يا محمد  ،عند القوم إذ قالت المالئكة لمريم  :يا مريم إنّ ﷲ يبشرك ببُشرى من عنده  ،ھي ول ٌد لك
اسم ُه المسي ُح عيسى ابن مريم.
***
وقد قال قوم  -وھو قول قتادة  : -إن " الكلمة " التي قال ﷲ عز وجل  " :بكلمة منه "  ،ھو قوله  " :كن " .
 - 7061حدثنا بذلك الحسن بن يحيى قال  ،أخبرنا عبد الرزاق قال  ،أخبرنا معمر  ،عن قتادة قوله  " :بكلمة منه "  ،قال :
قوله  " :كن " .
***
فسماه ﷲ عز وجل " كلمته "  ،ألنه كان عن كلمته  ،كما يقال لما قدّر ﷲ من شيء  " :ھذا قدَ ُر ﷲ وقضاؤُ ه "  ،يعنى به :
ﷲ َم ْفعُوال ( ]سورة النساء  \ 47 :سورة األحزاب ،[37 :
ان أَمْ رُ َّ ِ
ھذا عن قدر ﷲ وقضائه حدث  ،وكما قال جل ثناؤه َ ) :و َك َ
يعني به  :ما أمر ﷲ به  ،وھو المأمور ]به[ الذي كان عن أمر ﷲ عز وجل(2) .
***
__________
) (1انظر معنى " التبشير " فيما سلف في ھذا الجزء  ، 369 :تعليق  ، 2 :والمراجع ھناك .وكان في المطبوعة ھنا " من خير "  .وفي المخطوطة
غير منقوطة  ،وصوابه ما أثبت.
) (2ما بين القوسين زيادة ال يستقيم الكالم إال بھا.

وقال آخرون  :بل ھي اسم لعيسى سماه ﷲ بھا  ،كما سمى سائر خلقه بما شاء من األسماء.
***
وروي عن ابن عباس رضي ﷲ عنه أنه قال  " :الكلمة " ھي عيسى.
 - 7062حدثنا ابن وكيع قال  ،حدثنا أبي  ،عن إسرائيل  ،عن سماك  ،عن عكرمة  ،عن ابن عباس في قوله  " :إذ قالت
المالئكة يا مريم إنّ ﷲ يبشرك بكلمة منه "  ،قال  :عيسى ھو الكلمة من ﷲ.
***
قال أبو جعفر  :وأقربُ الوُ جوه إلى الصواب عندي  ،القو ُل األول .وھو أنّ المالئكة ب َّشرت مري َم بعيسى عن ﷲ عز وجل
ٌ
خالق منھا ً
ولدا من غير َبعْ ل وال َفحل  ،ولذلك قال عز وجل  " :اسمه
أمرھا أن ُتلقيھا إليھا  :أنّ ﷲ
برسالته وكلمته التي َ
المسيح "  ،فذ َّكر  ،ولم يقُل  " :اسمُھا " فيؤنث  ،و " الكلمة " مؤنثة  ،ألن " الكلمة " غير مقصود بھا قص ُد االسم الذي ھو
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بمعنى " فالن "  ،وإنما ھي بمعنى البشارة  ،فذ ِّكرت كنايتھا كما تذكر كناية " الذرّ ية " و " الدابّة " واأللقاب  (1) ،على ما قد
بيناه قبل فيما مضى(2) .
***
فتأويل ذلك كما قلنا آن ًفا  ،من أنّ معنى ذلك  :إن ﷲ يبشرك ببشرى ثم بيَّن عن البشرى أنھا ول ٌد اسمه المسيح.
***
وقد زعم بعض نحويي البصرة أنه إنما ذكر فقال  " :اسمه المسيح "  ،وقد قال  " :بكلمة منه "  ،و " الكلمة "  ،عنده ھي
ك آ َياتِي َف َك َّذب َ
ْت ِب َھا (
عيسى ألنه في المعنى كذلك  ،كما قال جل ثناؤه  ) :أَنْ َتقُو َل َن ْفسٌ َيا َحسْ َر َتا (  ،ثم قال) َب َلى َق ْد َجا َء ْت َ
]سورة الزمر  ، [59 - 56 :وكما يقال  " :ذو ُّ
الثدَ يَّة " ،
__________
) (1الكناية  :الضمير  ،كما سلف مرارً ا  ،وھو من اصطالح الكوفيين.
) (2انظر ما سلف  / 210 : 2ثم ھذا الجزء  ، 363 ، 362 :ومواضع أخرى.

ألن يده كانت قصيرة قريبة من ثدييه  (1) ،فجعلھا كأنّ اسمھا " َث ْد َية "  ،ولوال ذلك لم تدخل " الھاء " في التصغير.
***
وقال بعض نحويي الكوفة نحو قول من ذكرنا من نحويي البصرة  :في أنّ " الھاء " من ذكر " الكلمة "  ،وخالفه في المعنى
الذي من أجله ذكر قوله " اسمه "  ،و " الكلمة "  ،متقدمة قبله .فزعم أنه إنما قيل  " :اسمه "  ،وقد قدّمت " الكلمة "  ،ولم
توضع لتعريف المسمى
يقل  " :اسمھا "  ،ألن من شأن العرب أن تفعل ذلك فيما كان من النعوت واأللقاب واألسماء التي لم
َ
به  ،كـ " فالن " و " فالن "  ،وذلك  ،مثل " الذرّ ية " و " الخليفة " و " الدابة "  ،ولذلك جاز عنده أن يقال  " :ذرية طيبة "
و " ذرّ ً
ية طيبًا "  ،ولم يجز أن يقال  " :طلحة أقبلت ومغيرة قامت " (2) .
***
وأنكر بعضھم اعتال َل من اعت ّل في ذلك بـ " ذي الثدية "  ،وقالوا  :إنما أدخلت " الھاء " في " ذي الثدية "  ،ألنه أريد بذلك
من َّ
الث ْدي  ،كما قيل  " :كنا في لحمة و َنبيذة "  ،يراد به القطعة منه .وھذا القول نحو قولنا الذي قلناه في ذلك.
القطعة َ
***
وأما قوله  " :اسم ُه المسيح عيسى ابن مريم "  ،فإنه جل ثناؤه أنبأ عباده عن نسبة عيسى  ،وأنه ابن أمّه مريم  ،ونفى بذلك
عنه ما أضاف إليه الملحدون في ﷲ جل ثناؤه من النصارى  ،من إضافتھم بنوّ ته إلى ﷲ عز وجل  ،وما َق َر َف ْ
ت أمَّه به
المفتري ُة عليھا من اليھود  (3) ،كما - :
__________
) (1خبر ذي الثدية مشھور معروف  ،انظر سنن أبي داود " باب قتال الخوارج " .338 - 334 : 4
) (2انظر ما سلف في ھذا الجزء .363 ، 362 :
) (3في المطبوعة  " :قذفت به "  ،والصواب من المخطوطة .قرف الرجل بسوء  :رماه به واتھمه  ،فھو مقروف .وقوله  " :المفترية " مرفوعة فاعل
" قرفت أمه به "  ،ويعني الفئة المفترية.
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 - 7063حدثني به ابن حميد قال  ،حدثنا سلمة  ،عن ابن إسحاق  ،عن محمد بن جعفر بن الزبير  " :إذ قالت المالئكة يا
مريم إنّ ﷲ يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيھًا في الدنيا واآلخرة ومن المقربين "  ،أي  :ھكذا كان أمرُه ،
ال ما يقولون فيه(1) .
***
وأما " المسيح "  ،فإنه " فعيل " صرف من " مفعول " إلى " فعيل "  ،وإنما ھو " ممسوح "  ،يعني َ :مسحه ﷲ فطھَّره من
الذنوب  ،ولذلك قال إبراھيم  " :المسيح " الصدّيق(2) ...
 - 7064حدثنا ابن وكيع قال  ،حدثنا أبي  ،عن سفيان  ،عن منصور  ،عن إبراھيم مثله.
 - 7065حدثنا ابن حميد قال  ،حدثنا ابن المبارك  ،عن سفيان  ،عن منصور  ،عن إبراھيم مثله.
***
وقال آخرون  :مُسح بالبركة.
 - 7066حدثنا ابن البرقي قال  ،حدثنا عمرو بن أبي سلمة قال  ،قال سعيد  :إنما سمي " المسيح "  ،ألنه مُسِ ح بالبركة.
***
__________
) (1األثر  - 7063 :سيرة ابن ھشام  ، 230 - 229 : 2وھو من بقية اآلثار التي آخرھا  ، 7060 :ونصه  " :ال كما تقولون فيه " .
) (2مكان ھذه النقط سقط ال شك فيه عندي  ،وأستظھر أنه إسناد واحد إلى " إبراھيم " ثم يليه األثر رقم  ، 7064 :فيه أن المسيح ھو الصديق  ،كما
ذكر  .وكان في المخطوطة والمطبوعة موضع ھذه النقط  " :وقال آخرون  :مسح بالبركة "  ،وھو كالم ال يستقيم  ،كما ترى  ،فأخرت ھذه الجملة إلى
مكانھا قبل األثر رقم  ، 7066 :واستجزت أن أصنع ذلك  ،ألنه من الوضوح بمكان ال يكون معه شك أو لجلجة.
ً
سقطا قديمًا  ،ولذلك اضطرب الناسخ ھنا.
ھذا  ،وفي تفسير " المسيح " أقوال أخر كثيرة  ،ال أظن الطبري قد غفل عنھا  ،ولكني أظن أن في النسخة
ھذا إذا لم يكن الطبري قد أغفلھا اختصارً ا.

ين )(45
إِ ْذ َقا َل ِ
ﷲ ُي َب ِّشرُكِ ِب َكلِ َم ٍة ِم ْن ُه اسْ ُم ُه ْالمَسِ ي ُح عِ َ
يسى ابْنُ َمرْ َي َم َو ِجيھًا فِي ال ُّد ْن َيا َو ْاآلَخ َِر ِة َوم َِن ْال ُم َقرَّ ِب َ
ت ْال َم َال ِئ َك ُة َيا َمرْ َي ُم إِنَّ َّ َ
القول في تأويل قوله َ } :و ِجي ًھا فِي ال ُّد ْن َيا َواآل ِخ َر ِة َومِنَ ا ْل ُم َق َّر ِبينَ ){ (45
قال أبو جعفر  :يعني بقوله " وجيھًا "  ،ذا َوجْ ٍه ومنزلة عالية عند ﷲ  ،وشرفٍ وكرامة .ومنه يقال للرجل الذي َيشرُف
ً
جاھة " " وإن له َلوجْ ھًا عند السلطان َوجاھًا
وتعظمه الملوك والناس " وجيه "  ،يقال منه  " :ما كان فالن َوجيھًا  ،ولقد َو ُج َه َو
ً
وو
جاھة "  ،و " الجاه " مقلوب  ،قلبت  ،واوه من أوّ له إلى موضع العين منه  ،فقيل  " :جاه "  ،وإنما ھو " وجه "  ،و " فعل
َ
" من الجاه  " :جا َه َيجوه "  .مسموع من العرب  " :أخاف أن يجوھني بأكثر من ھذا "  ،بمعنى  :أن يستقبلني في وجھي
بأعظم منه.
***
وأما نصب " الوجيه "  ،فعلى القطع من " عيسى "  (1) ،ألن " عيسى " معرفة  ،و " وجيه " نكرة  ،وھو من نعته .ولو كان
ً
جائزا.
كان
مخفوضً ا على الر ّد على " الكلمة " َ
***
وبما قلنا ) (2من أنّ تأويل ذلك  :وجيھًا في الدنيا واآلخرة عند ﷲ قال  ،فيما بلغنا  ،محمد بن جعفر.
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 - 7067حدثنا ابن حميد قال  ،حدثنا سلمة  ،عن ابن إسحاق  ،عن محمد بن جعفر بن الزبير  " :وجيھًا "  ،قال  :وجيھًا في
الدنيا واألخرة عند ﷲ(3) .
***
وأما قوله  " :وم َِن المقرّ بين "  ،فإنه يعني أنه ممن يقرِّ به ﷲ يوم القيامة  ،فيسكنه في جواره ويدنيه منه  ،كما - :
__________
) " (1القطع "  ،كما أسلفنا في مواضع متفرقة  ،ھو الحال  ،انظر ما سلف في ھذا الجزء  ، 371 :تعليق  ، 2 :وانظر معاني القرآن للفراء : 1
.213
) (2في المطبوعة  " :كما قلنا "  ،والصواب من المخطوطة.
) (3األثر  - 7067 :سيرة ابن ھشام  ، 230 : 2وھو بقية اآلثار التي آخرھا رقم .7063 :

 - 7068حدثنا بشر بن معاذ قال حدثنا يزيد بن زريع قال  ،حدثنا سعيد  ،عن قتادة قوله  " :ومن المقربين "  ،يقول  :من
المقربين عند ﷲ يوم القيامة.
 - 7069حدثت عن عمار بن الحسن قال  ،حدثنا ابن أبي جعفر  ،عن أبيه  ،عن الربيع قوله  " :ومن المقرّ بين "  ،يقول :
من المقربين عند ﷲ يوم القيامة.
 - 7070حدثني المثنى قال  ،حدثنا إسحاق قال  ،حدثنا ابن أبي جعفر  ،عن أبيه  ،عن الربيع مثله.
***
ِين )(46
َو ُي َكلِّ ُم ال َّن َ
اس فِي ْال َم ْھ ِد َو َكھ ًْال َوم َِن الصَّالِح َ
الصالِحِينَ ){ (46
اس فِي ا ْل َم ْھ ِد َو َك ْھال َومِنَ
َّ
القول في تأويل قوله َ } :و ُي َك ِّل ُم ال َّن َ
قال أبو جعفر  :وأما قوله  " :ويكل ُم الناس في المھد "  ،فإن معناه  :إن ﷲ يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم ،
الناس في المھد.
وجيھًا عند ﷲ  ،ومُكلِّمًا
َ
ف " يكلم "  ،وإن كان مرفوعًا  ،ألنه في صورة " يفعل " بالسالمة من العوامل فيه  ،فإنه في موضع نصب  ،وھو نظير
قول الشاعر (1) :
ِب ُّ
ت أ ُ َع ِّشي َھا ِب َعضْ ٍ
ب َبات ِِرَ ...ي ْقصِ ُد فِي أَسْ وُ ِق َھا َو َجائ ِِر )(2
***
__________
) (1لم أعرف قائله.
) (2معاني القرآن للفراء  213 : 1وأمالي ابن الشجري  ، 167 : 2والخزانة  ، 345 : 2واللسان )كھل( .وقد ذكر البغدادي اختالف رواية الشعر ،
" ويعشيھا " من العشاء  ،وھو طعامھا عند العشاء .يصف كرم الكريم ينحر عند مجيء األضياف إبله في قراھم  ،والعضب  :السيف القاطع  ،والباتر :
الذي يفصم الضريبة .وأسوق جمع ساق .وقصد يقصد  :توسط فلم يجاوز الحد .يقول  :يضرب سوقھا بسيفه ال يبالي أيقصد أم يجور  ،من شدة عجلته
وحفاوته بضيفه.
ھذا  ،وانظر تفصيل ما قال أبو جعفر في معاني القرآن للفراء .214 ، 213 : 1

وأما " المھد "  ،فإنه يعني به  :مضجع الصبيّ في رضاعه  ،كما - :
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 - 7071حدثنا القاسم قال  ،حدثنا الحسين قال  ،حدثني حجاج  ،عن ابن جريج قال  ،قال ابن عباس  " :ويكلم الناس في
ضاعه.
المھد "  ،قال  :مضجع الصبي في َر َ
***
وأما قوله  " :وكھال "  ،فإنه  :وُ مح َت ِن ًكا فوق ال ُغلومة  (1) ،ودُون الشيخوخة  ،يقال منه  " :رجل كھل وامرأة كھلة "  ،كما
قال الراجز (2) :
ُ
َ
ص ِبيَّا )(3
ارسُ ال َك ْھ َل َة َوال َّ
َوال أعُو ُد َبعْ دَ َھا َك ِريَّا ...أ َم ِ
***
__________
) (1يقال  " :غالم بين الغلومة والغلومية والغالمية "  ،مثل  " :الطفولة والطفولية " .
) (2ھو عذافر الفقيمي.
) (3الجمھرة  ، 339 : 3المخصص  40 : 1أمالي  ،القالي  ، 215 : 2والسمط  ، 836 :شرح أدب الكاتب البن السيد ، 389 ، 217 :
وللجواليقي ، 295 :واللسان )كھل( )كرا( )شعفر( )أمم(  ،وغيرھا  ،وكان العذافر يكري إبله إلى مكة  ،فأكرى معه رجل من بني حنيفة  ،من أھل
َّ
المطيا
البصرة  ،بعيرً ا يركبه ھو وزوجته  ،وكان اسمھا " شعفر "  ،فقال يرجز بھما َ :ل ْو َشا َء َربِّي َل ْم أ ُكنْ َك ِريَّا َ ...و َل ْم أَس ُْق َب َشعْ َف َر
َّ
َبصْ ِري ٌّة َت َزوَّ َج ْ
والط ِريَّا
ت َبصْ ِريَّا  ...ي ُْط ِع ُم َھا ال َمالِ َح
َو َج ِّي َد البُرِّ َل َھا َم ْقلِيَّا َ ...ح َّتى َن َت ْ
ت سُرَّ ُتھا َن ِتيَّا
َو َف َع َل ْ
ت ُث َّن ُتھا َف ِريَّا . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...
والرجز المروي بعد ھذه األبيات  ،فيما يظھر .والكري  :المكاري  ،الذي يستأجر الركاب دابته .وبعد البيتين اللذين رواھما أبو جعفر َ :و ْال َ
عَزبَ ال ُم َن َّف َه
األ ُ ِّميَّا
والمنفه  :الذي قد أعياه السير ونفھه  ،فضعف وتساقط .واألمي  :العيي الجلف الجافي القليل الكالم.

ً
داللة على برا َءة أمه مما َق َرفھا به
الناس في المھد وكھال "  ،ويكلم الناس طفال في المھد
وإنما عنى جل ثناؤه بقوله  " :ويكلم
َ
ً
وبالغا كبيرً ا بعد احتناكه  (2) ،بوحي ﷲ الذي يوحيه إليه  ،وأمره ونھيه  ،وما
المفترون عليھا  (1) ،وحجة له على نبوّ ته
ينزل عليه من كتابه(3) .
***
وإنما أخبر ﷲ عز وجل عبادَ ه بذلك من أمر المسيح  ،وأنه كذلك كان  ،وإن كان الغالب من أمر الناس أنھم يتكلمون كھوال
ً
ً
مولودا طفال ثم كھال
وشيوخا احتجاجً ا به على القائلين فيه من أھل الكفر با من النصارى الباط َل  (4) ،وأنه كان ]منذ أنشأه[
يتقلب في األحداث  (5) ،ويتغير بمرُور األزمنة عليه واأليام  ،من صِ غر إلى كبر  ،ومن حال إلى حال وأنه لو كان  ،كما قال
غير جائز عليهّ .
فكذب بذلك ما قاله الوف ُد من أھل نجران الذين حاجُّ وا رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم
الملحدون فيه  ،كان ذلك َ
فيه ،
__________
) (1في المطبوعة  " :قذفھا "  ،وانظر آن ًفا  :ص  ، 413تعليق .3 :
) (2قوله  " :وبال ًغا " معطوف على قوله آن ًفا  " :طفال في المھد "  .ثم قوله  :بعد " بوحي ﷲ " جار ومجرور متعلق بقوله آن ًفا  " :ويكلم الناس. " . .
) (3في المطبوعة  " :وما تقول عليه "  ،ومعاذ ﷲ أن يكون ذلك!! والكلمة في المخطوطة سيئة الكتابة  ،مستفسدة مستصلحة  ،وھي على ذلك بينة لمن
يدرك بعض معاني الكالم!!
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) (4في المطبوعة  " :بالباطل "  ،وھو تبديل لعبارة الطبري التي يألفھا قارئ كتابه .وقوله  " :الباطل " منصوب مفعول به لقوله  " :القائلين" ...
) (5في المطبوعة  " :وأنه كان في معناه أشياء مولو ًدا ، " ...وفي المخطوطة  " :وأنه كان في معانيه أشيا مولو ًدا ، " ...ولم أستطع أن أجد لشيء من
ذلك معنى أرتضيه  ،وقد جھدت في معرفة تصحيفه أو تحريفه زم ًنا  ،حتى ضفت به  ،وحتى ظننت أنه سقط من الناسخ شيء يستقيم به ھذا الكالم ،
مع ترجيح التصحيف والتحريف فيه .فرأيت أن أضع بين القوسين ما يستقيم به الكالم  ،وأن أخلي األصل من ھذه الجملة .ھذا مع اعتقادي أن " معه
أشيا " ھي " منذ أنشأه " كما أثبتھا .والسياق  " :أنه كان ...يتقلب في األحداث "  ،وما بينھما فصل وضعته بين الخطين.

واحتج به عليھم لنبيه محمد صلى ﷲ عليه وسلم  ،وأعلمھم أنه كان كسائر بني آدم  ،إال ما خصه ﷲ به من الكرامة التي أبانه
بھا منھم  ،كما - :
 - 7072حدثنا ابن حميد قال  ،حدثنا سلمة  ،عن ابن إسحاق  ،عن محمد بن جعفر بن الزبير  " :ويكلم الناس في المھد وكھال
ومن الصالحين "  :يخبرھم بحاالته التي يتقلب بھا في عمره  ،كتقلب بني آدم في أعمارھم صغارً ا وكبارً ا  ،إال أن ﷲ َخصّه
بالكالم في مھده ً
آية لنبوته  ،وتعري ًفا للعباد مواقع قدرته(1) .
 - 7073حدثنا بشر قال  ،حدثنا يزيد قال  ،حدثنا سعيد  ،عن قتادة  " :ويكلم الناس في المھد وكھال ومن الصالحين "  ،يقول:
يكلمھم صغيرً ا وكبيرً ا.
 - 7074حدثني المثنى قال  ،حدثنا إسحاق قال  ،حدثنا ابن أبي جعفر  ،عن أبيه  ،عن الربيع  " :ويكلم الناس في المھد
وكھال "  ،قال  :يكلمھم صغيرً ا وكبيرً ا.
 - 7075حدثني محمد بن عمرو قال  ،حدثنا أبو عاصم قال  ،حدثنا عيسى  ،عن ابن أبي نجيح  ،عن مجاھد  " :وكھال ومن
الصالحين "  ،قال  :الكھ ُل الحليم.
 - 7076حدثنا القاسم قال  ،حدثنا الحسين قال  ،حدثني حجاج  ،عن ابن جريج قال  :كلمھم صغيرً ا وكبيرً ا وكھال وقال ابن
جريج  ،وقال مجاھد  :الكھل الحليم.
 - 7077حدثني محمد بن سنان قال  ،حدثنا أبو بكر الحنفي  ،عن عباد  ،عن الحسن في قوله  " :ويكلم الناس في المھد
وكھال "  ،قال  :كلمھم في المھد صب ًّيا  ،وكلمھم كبيرً ا.
***
__________
) (1األثر  - 7072 :سيرة ابن ھشام  ، 230 : 2وھو من تمام اآلثار التي آخرھا رقم .7067 :

ْسسْ نِي َب َش ٌر َقا َل َك َذلِكِ َّ
َقا َل ْ
ضى أَمْ رً ا َفإِ َّن َما َي ُقو ُل َل ُه ُكنْ َف َي ُكونُ )(47
ﷲ ُ َي ْخلُ ُق َما َي َشا ُء إِ َذا َق َ
ت َربِّ أَ َّنى َي ُكونُ لِي َو َل ٌد َو َل ْم َيم َ
وقال آخرون  :معنى قوله  " :وكھال "  ،أنه سيكلمھم إذا ظھر.
ذكر من قال ذلك :
 - 7078حدثني يونس قال  ،أخبرنا ابن وھب قال  ،سمعته  -يعني ابن زيد  -يقول في قوله  " :ويكلم الناس في المھد
وكھال" ،قال  :قد كلمھم عيسى في المھد  ،وسيكلمھم إذا قتل الدجال  ،وھو يومئذ كھ ٌل.
***
ونصب " كھال "  ،عط ًفا على موضع " ويكلم الناس " .
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***
وأما قوله  " :ومن الصالحين "  ،فإنه يعني  :من عِ دَ ادھم وأوليائھم  ،ألنّ أھل الصالح بعضھم من بعض في الدين والفضل.
***
ش ٌر َقال َ َك َذلِكِ َّ
ﷲ ُ َي ْخلُقُ َما َي َ
س ْسنِي َب َ
ضى أَ ْم ًرا َفإِ َّن َما
شا ُء إِ َذا َق َ
القول في تأويل قوله َ } :قالَتْ َر ِّب أَ َّنى َي ُكونُ لِي َو َل ٌد َو َل ْم َي ْم َ
َيقُول ُ َل ُه ُكنْ َف َي ُكونُ ){ (47
قال أبو جعفر  :يعني بذلك جل ثناؤه  ،قالت مريم إذ قالت لھا المالئكة أنّ ﷲ يبشرك بكلمة منه  " :ربِّ أ َّنى يكون لي ولد " ،
من أيِّ وجه يكون لي ولد ؟ ) (1أمِن قبل زوج أتزوجه وبعل أنكحه  ،أ ْم تبتدئ فيَّ خلقه من غير بعل وال فحل  (2) ،ومن
غير أن يمسَّني بشر ؟ فقال ﷲ لھا " كذلك ﷲ يخلق ما يشاء "  ،يعني  :ھكذا يخلق ﷲ منك ول ًدا لك من غير أن يمسَّك بشر ،
فيجعله ً
فحل ،
آية للناس وعبرة  ،فإنه يخلق ما يشاء ويصنعُ ما يريد  ،فيعطي الولد من يشاء من غير فحل ومن ٍ
__________
) (1انظر تفسير " أنى " فيما سلف .358 : 6 / 447 ، 312 : 5 / 416 - 398 : 4
) (2في المخطوطة  " :أي تبتدئ "  ،وھو خطأ  ،وفي المطبوعة  " :أو تبتدئ " وآثرت الذي أثبت.

اإل ْن ِجي َل )(48
َوي َُعلِّ ُم ُه ْال ِك َت َ
اب َو ْالح ِْك َم َة َوال َّت ْو َرا َة َو ْ ِ
بعل  ،ألنه ال يتعذر عليه خلق شيء أراد خلقه  ،إنما ھو أن يأمر إذا أراد شي ًئا
ويحر ُم ذلك من يشا ُء من النساء وإن كانت ذات ٍ
ِ
ما أراد ]خلقه[ فيقول له  " (1) :كن فيكون " ما شاء  ،مما يشاء  ،وكيف شاء  ،كما - :
 - 7079حدثنا ابن حميد قال  ،حدثنا سلمة  ،عن ابن إسحاق  ،عن محمد بن جعفر بن الزبير  " :قالت رب أنى يكون لي ولد
ولم يمسسني بشرٌ قال كذلك ﷲ يخلق ما يشاء "  ،يصنع ما أراد  ،ويخلق ما يشاء  ،من بشر أو غير بشر " إذا قضى أمرً ا
فإنما يقول له كن "  ،مما يشاء وكيف يشاء " فيكون " ما أراد(2) .
***
اب َوا ْلح ِْك َم َة َوال َّت ْو َرا َة َواإل ْن ِجيل َ ){ (48
القول في تأويل قوله َ } :و ُي َع ِّل ُم ُه ا ْل ِك َت َ
قال أبو جعفر  :اختلفت القرأةُ في قراءة ذلك.
فقرأته عامة قرأة الحجاز والمدينة وبعض قرأة الكوفيين َ ) :ويُعلِّ ُم ُه( بالياء  ،ر ًّدا على قوله  " :كذلك ﷲ يخلق ما يشاء " " ،
الخبر في قوله  " :ويعلمه "  ،بنظير الخبر في قوله  " :يخلق ما يشاء "  ،وقوله  " :فإنما يقول له
ويعلمه الكتاب "  ،فألحقوا
َ
كنْ فيكون " .
***
__________
) (1ما بين القوسين زيادة استظھرتھا من السياق.
) (2األثر  - 7079 :سيرة ابن ھشام  230 : 2من بقية اآلثار التي آخرھا رقم  ، 7072 :وكان في المطبوعة والمخطوطة  " :أي  :إذا قضى أمرً ا...
"  ،وظاھر أن " أي " ال مكان لھا ھنا  ،ونص ابن ھشام عن ابن إسحاق دال على صواب ذلك  ،فحذفتھا .وكان في المخطوطة والمطبوعة أيضًا "
فإنما يقول له كن فيكون  ،مما يشاء . " ...وظاھر أيضًا زيادة " فيكون " ھنا  ،ألن السياق يقتضي إغفالھا ھنا  ،وألنھا ستأتي بعد  ،كما ھو في نص
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رواية ابن ھشام عن ابن إسحاق  ،فرفعتھا من ھذا المكان أيضًا .وفي سيرة ابن ھشام " فيكون  ،كما أراد "  ،وكالھما صواب.

وقرأ ذلك عامة قرأة الكوفيين وبعض البصريين َ ) :و ُن َعلِّ ُم ُه( بالنون  ،عط ًفا به على قوله  " :نوحيه إليك "  ،كأنه قال  " :ذلك
من أنباء الغيب ُنوحيه إليك " " ونعلمه الكتاب "  .وقالوا  :ما بعد " نوحيه " في صلته إلى قوله  " :كن فيكون "  ،ثم عطف
بقوله  " :ونعلمه " عليه.
***
قال أبو جعفر  :والصواب من القول في ذلك عندنا أنھما قراءتان مختلفتان  ،غير مختلفتي المعاني  ،فبأيتھما قرأ القارئ فھو
الصواب في ذلك  ،التفاق معنى القراءتين  ،في أنه خبر عن ﷲ بأ ّنه يعلم عيسى الكتاب  ،وما ذكر أنه يعلمه.
مصيب
َ
***
وھذا ابتداء خبر من ﷲ عز وجل لمريم ما ھو فاع ٌل بالولد الذي ب َّشرھا به من الكرامة ورفعة المنزلة والفضيلة  ،فقال  :كذلك
ّ
الخط الذي يخطه بيده والحكمة  ،وھي السنة التي يُوحيھا
ﷲ يخلق منك ول ًدا  ،من غير فحل وال بعل  ،فيعلمه الكتاب  ،وھو
إليه في غير كتاب والتوراة  ،وھي التوراة التي أنزلت على موسى  ،كانت فيھم من عھد موسى واإلنجيل  ،إنجيل عيسى ولم
يكن قبله  ،ولكن ﷲ أخبر مري َم قبل خلق عيسى أنه مُوحيه إليه.
ٌ
باعث نبيًا  ،يوحى إليه كتابًا اسمه اإلنجيل ،
وإنما أخبرھا بذلك ف َّسماه لھا  ،ألنھا قد كانت علمت فيما نزل من الكتب أن ﷲ
فأخبرھا ﷲ عز وجل أن ذلك النبي صلى ﷲ عليه وسلم الذي َسمعت بصفته الذي وعد أنبياءه من قبل أنه منزل عليه الكتاب
الذي يسمى إنجيال ھو الولد الذي وھبه لھا وب َّشرھا به.
***
وبنحو ما قلنا في ذلك قال جماعة من أھل التأويل.
ذكر من قال ذلك :
 - 7080حدثنا القاسم قال  ،حدثنا الحسين قال  ،حدثني حجاج قال  ،قال ابن جريج  " :ونعلمه الكتاب "  ،قال  :بيده.
ُوال إِ َلى َبنِي إِسْ َرائِي َل أَ ِّني َق ْد ِج ْئ ُت ُك ْم ِبآ َ َي ٍة مِنْ َر ِّب ُك ْم أَ ِّني أَ ْخلُ ُق َل ُك ْم م َِن ِّ
ين َك َھ ْي َئ ِة َّ
َو َرس ً
ﷲ
الطي ِْر َفأ َ ْنفُ ُخ فِي ِه َف َي ُكونُ َطيْرً ا ِبإِ ْذ ِن َّ ِ
الط ِ
ون َو َما َت َّدخِرُو َن فِي ُبيُو ِت ُك ْم إِنَّ فِي َذل َِك َآلَ َي ًة َل ُك ْم إِنْ ُك ْن ُت ْم
ص َوأُحْ ِيي ْال َم ْو َتى ِبإِ ْذ ِن َّ ِ
َوأُب ِْرئُ ْاألَ ْك َم َه َو ْاألَب َْر َ
ﷲ َوأ ُ َن ِّب ُئ ُك ْم ِب َما َتأْ ُكلُ َ
ِين )(49
م ُْؤ ِمن َ
 - 7081حدثنا بشر قال  ،حدثنا يزيد قال  ،حدثنا سعيد  ،عن قتادة  " :ونعلمه الكتاب والحكمة "  ،قال  :الحكمة السنة.
 - 7082حدثنا المثنى قال  ،حدثنا إسحاق قال  ،حدثنا عبد ﷲ بن أبي جعفر  ،عن أبيه  ،عن قتادة في قوله  " :ونعلمه الكتاب
والحكمة والتوراة واإلنجيل "  ،قال  " :الحكمة " السنة " والتوراة واإلنجيل "  ،قال  :كان عيسى يقرأ التورا َة واإلنجيل.
 - 7083حدثنا القاسم قال  ،حدثنا الحسين قال  ،حدثني حجاج  ،عن ابن جريج  " :ونعلمه الكتاب والحكمة "  ،قال  :الحكمة
السنة.
 - 7084حدثنا ابن حميد قال  ،حدثنا سلمة  ،عن ابن إسحاق  ،عن محمد بن جعفر بن الزبير قال  :أخبرھا  -يعني أخبر ﷲ
مريم  -ما يريد به فقال  " :ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة " التي كانت فيھم من عھد موسى " واإلنجيل "  ،كتابًا آخر أحدثه
إليه لم يكن عندھم علمه  ،إال ذِك ُره أنه كائن من األنبياء قبله(1) .
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***
سوال إِ َلى َبنِي إِ ْس َرائِيل َ أَ ِّني َقدْ ِج ْئ ُت ُك ْم ِبآ َي ٍة مِنْ َر ِّب ُك ْم {
القول في تأويل قوله َ } :و َر ُ
قال أبو جعفر  :يعني بقوله جل ثناؤه  " :ورسوال "  ،ونجعله رسوال إلى بني إسرائيل  ،فترك ذكر " ونجعله " لداللة الكالم
عليه  ،كما قال الشاعر :
الو َغىُ ...م َت َقلِّ ًدا َس ْي ًفا َورُمْ َحا )(2
َو َرأَ ْي ِ
ت َز ْو َجكِ فِي َ
***
__________
) (1األثر  - 7084 :سيرة ابن ھشام  ، 230 : 2من تمام اآلثار التي آخرھا رقم  .7079 :وفي ابن ھشام  " :لم يكن عندھم إال ذكره أنه كائن من
األنبياء بعده "  ،أسقط " علمه " ومكان " قبله " " بعده "  ،والصواب فيھا نص الطبري في روايته عن ابن إسحاق.
) (2مضى البيت وتخريجه في .140 : 1

وقوله  " :أني قد جئتكم بآية من ربكم "  ،يعني  (1) :ونجعله رسوال إلى بني إسرائيل بأنه نبيّي وبشيرى ونذيرى )(2
وحجتي على صدقي على ذلك  " :أني قد جئتكم بآية من ربكم "  ،يعني  :بعالمة من ربكم تحقق قولي  ،وتصدق خبري أني
رسول من ربكم إليكم  ،كما - :
 - 7085حدثنا ابن حميد قال  ،حدثنا سلمة  ،عن ابن إسحاق  ،عن محمد بن جعفر بن الزبير  " :ورسوال إلى بني إسرائيل
أني قد جئتكم بآية من ربكم "  ،أي  :يُحقق بھا نبوّ تي  ،أني رسو ٌل منه إليكم(3) .
***
ين َك َھ ْي َئ ِة َّ
القول في تأويل قوله  } :أَ ِّني أَ ْخلُقُ َل ُك ْم مِنَ ِّ
ﷲ{
الط ْي ِر َفأ َ ْنفُ ُخ فِي ِه َف َي ُكونُ َط ْي ًرا ِبإِ ْذ ِن َّ ِ
الط ِ
قال أبو جعفر  :يعني بذلك جل ثناؤه  " :ورسوال إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم "  ،ثم بين عن اآلية ما ھي ،
فقال  " :أني أخلق لكم " .
***
فتأويل الكالم  :ورسوال إلى بني إسرائيل بأني قد جئتكم بآية من ربكم  ،بأنْ أخلق لكم من الطين كھيئة الطير.
***
__________
) (1في المطبوعة  " :بمعنى "  ،والصواب من المخطوطة.
) (2في المطبوعة  " :نبي وبشير ونذير "  ،والصواب من المخطوطة .ھذا  ،وقوله  " :ونجعله رسوال ، " ...إلى قوله  " :ونذيري " بيان عن قول ﷲ
تعالى لمريم  " :رسوال إلى بني إسرائيل "  -ثم ابتدأ في بيان قول عيسى عليه السالم  " :أني قد جئتكم بآية "  ،فقال عيسى عليه السالم  " :وحجتي
على صدقي في ذلك . " ...وكان في المخطوطة والمطبوعة  " :على صدقي على ذلك "  ،وھو ال يستقيم  ،خطأ أو سھو من الناسخ  ،والصواب ما
أثبت.
) (3األثر  - 7085 :سيرة ابن ھشام  ، 230 : 2تتمة اآلثار التي آخرھا رقم  ، 7084 :وكان في المطبوعة  :تحقق بھا نبوتي  ،وأني رسول، " ...
وأثبت ما في المخطوطة  ،وھو مطابق لرواية ابن ھشام.

" والطير " جمع " طائر " .
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***
واختلفت القرأة في قراءة ذلك.
فقرأه بعض أھل الحجاز َ ) :ك َھ ْي َئ ِة َّ
الطائ ِِر َفأ َ ْنفُ ُخ فِي ِه َف َي ُكونُ َطائِرً ا (  ،على التوحيد.
***
وقرأه آخرون َ ) :ك َھ ْي َئ ِة َّ
الطي ِْر َفأ َ ْنفُ ُخ فِي ِه َف َي ُكونُ َطيْرً ا (  ،على الجماع فيھما(1) .
***
قال أبو جعفر  :وأعجب القراءات إليّ في ذلك قراءة من قرأ  " :كھيئة الطير فأنف ُخ فيه فيكون طيرً ا  ،على الجماع فيھما
لخط المصحف .واتباعُ ّ
ّ
خط المصحف مع صحة
جميعً ا  ،ألن ذلك كان من صفة عيسى أنه يفعل ذلك بإذن ﷲ  ،وأنه موافق
المعنى واستفاضة القراءة به  ،أعجب إليّ من خالف المصحف.
***
وكان خلق عيسى ما كان يخلق من الطير  ،كما - :
جلس يومًا مع غلمان من
 - 7086حدثنا ابن حميد قال  ،حدثنا سلمة قال  ،حدثنا ابن إسحاق  :أنّ عيسى صلوات ﷲ عليه
َ
ال ُك ّتاب  ،فأخذ طي ًنا  ،ثم قال  :أجعل لكم من ھذا الطين طائرً ا ؟ قالوا  :وتستطيع ذلك! قال  :نعم! بإذن ربي .ثم ھيّأه  ،حتى إذا
جعله في ھيئة الطائر نفخ فيه  ،ثم قال  " :كن طائرً ا بإذن ﷲ "  ،فخرج يطي ُر بين كفيه .فخرج الغلمان بذلك من أمره ،
فذكروه لمعلّمھم ،
__________
) (1في المطبوعة  " :على الجماع كليھما "  ،وفي المخطوطة " كلھما " أيضًا  ،دون شرطة الكاف كأنه أراد أن يكتب " كليھما "  ،ثم استدرك  ،فترك
عقدة الكاف على حالھا ليعود فيجعلھا " فيھما " وكذلك أثبتھا.

فأفشوه في الناس .وترعرع  ،فھمَّت به بنو إسرائيل  ،فلما خافت أمه عليه حملته على ُح َميرِّ لھا  ،ثم خرجت به ھاربة(1) .
***
الطير من الطين سألھم  :أيّ الطير أش ّد خل ًقا ؟ فقيل له  :الخفاش  ،كما - :
وذكر أنه لما أراد أن يخلق
َ
 - 7087حدثنا القاسم قال  ،حدثنا الحسين قال  ،حدثني حجاج  ،عن ابن جريج قال  ،قوله  " :أني أخلق لكم من الطين كھيئة
الطير "  ،قال  :أيّ الطير أش ّد خل ًقا ؟ قالوا  :الخفاش  ،إنما ھو لحم .قال ففعل.
***
قال أبو جعفر  :فإن قال قائل  :وكيف قيل  " :فأنفخ فيه "  ،وقد قيل  " :أني أخلق لكم من الطين كھيئة الطير " ؟
ً
جائزا  ،كما قال في المائدة َ ) ،ف َت ْنفُ ُخ
قيل  :ألن معنى الكالم  :فأنفخ في الطير .ولو كان ذلك  " :فأنفخ فيھا "  .كان صحيحً ا
فِي َھا ( ]سورة المائدة  (2) : [110 :يريد  :فتنفخ في الھيئة (3) .وقد ذكر أن ذلك في إحدى القراءتين  " :فأنفخھا "  ،بغير "
ُّ
وبت فيھا "  ،قال الشاعر (5) :
في "  (4) .وقد تفعل العرب مثل ذلك فتقول  " :رب ليلة قد ب ُّتھا ،
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__________
) " (1حمير " )بضم الحاء وفتح الميم وتشديد الياء المكسورة(  ،تصغير " حمار "  ،وھو مضبوط ھكذا في المخطوطة  ،وھو الصواب.
) (2في المطبوعة والمخطوطة  " :فأنفخ فيھا "  ،وھو مخالف للتالوة في سورة المائدة  ،وھو سھو من الناسخ لقرب عھده بآية آل عمران  ،وتابعه
الناشرون.
) (3في المخطوطة والمطبوعة  " :فأنفخ " أيضًا  ،وھو متابعة للسھو السالف.
) (4ھذا نص مقالة الفراء في معاني القرآن  ، 214 : 1وھو ) :وفي إحدى القراءتين  " :فأنفخھا " وفي قراءة عبد ﷲ بغير " في "  ،وھو مما تقوله
العرب  :رب ليلة قد بت فيھا وبتھا( .ولعله تصرف واختصار من الطبري نفسه كعادته في الذي ينقله عن الفراء  ،وظني أن في نص الفراء خطأ ،
وصوابه  " :وھي قراءة عبد ﷲ. " ..
) (5ھو يزيد بن ربيعة بن مفرغ الحميري.

َما ُ
ب )(1
ش َّق َجيْبٌ َوال َقا َم ْت َك َنائ َِح ٌةَ ...وال َب َك ْت َك ِج َيا ٌد عِ ْندَ أَسْ ال ِ
بمعنى  :وال قامت عليك  ،وكما قال اآلخر (2) :
ار ِة َح َّتى ُي ْن َف َخ الص َُّو ُر )(3
إحْ دَ ى َبنِي َع ِّي ِذ ِ
ُص َ
ﷲ اسْ َتمَرَّ ِب َھا ...ح ُْلوُ الع َ
***
__________
) (1األغاني  ، 68 : 17ومعاني القرآن للفراء  .215 : 1وھو من أبيات من خبرھا أن عبيد ﷲ بن زياد  ،كان ً
عدوا البن مفرغ  ،فلما قتله أصحاب
وعاش عب ًدا ،
اش َخ َّتارً ا ِب ِذ َّمتِه ...
َ
المختار بن أبي عبيد يوم الزاب  ،قال ابن مفرغ فيه  ،وفي طغيانه عليه  ،وھو عظة لكل جبار طاغية  :إِنَّ الَّذِي َع َ
َقتِي ُل ﷲ َّ
ب
بالزا ِ
ات ْ
طرفٌ  ... ،أَ ْل َو ْ
ت ِب ِه َذ ُ
ب
ار وأ ْن َيا ِ
ال َع ْب ُد ل ِْل َع ْب ِد  ،ال أَصْ ٌل َوالَ َ
أظ َف ٍ
ب
إِنّ ال َم َنا َيا إِ َذا ما ُزرْ َن َطا ِغ َي ًة َ ...ھ َت ْك َن َع ْن ُه ُس ُتورً ا َبي َْن أب َْوا ِ
ب
ار َغ ْيرَ مُرْ َتا ِ
ار ْإذ َلقِي َت ُھ ُم ُ ...ك ْنتَ ا ْمرَ ءًا مِنْ ن َِز ٍ
َھالَّ ُجمُوعَ ن َِز ٍ
ب
الَ أ ْنتَ َزاحَ مْتَ عَ نْ م ُْلكٍ َف َتم َن َع ُه َ ...والَ َم َد ْدتَ إ َلى َق ْو ِم بأَسْ بَا ِ
َما ُ
اح ْت َك َنائ َِح ٌة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...
ش َّق َجيْبٌ َوال َن َ
ورواية األغاني " ناحتك "  ،جارية على القياس  ،يقال  " :ناحت المرأة "  ،الزمًا  ،و " ناحت المرأة زوجھا "  ،أما رواية الفراء وأبي جعفر  ،فھي
التي حذف من قوله  " :قامتك " حرف الجر  ،من " قامت عليك "  .واألسالب جمع سلب )بفتحتين(  :وھو ما على المحارب والرجل من ثيابه وثياب
الحرب  ،فإذا قتل أخذ قاتله سلبه  ،أي ما عليه من ثياب وسالح  ،وما معه من دابة .يقول  :لست فارسً ا من أھل الحرب والمعارك  ،فيحبك فرسك ،
فيبكيك عند مصرعك.
) (2لم أعرف قائله.
) " (3بنو عيذ ﷲ " )بتشديد الياء المكسورة(  ،وھم بنو عيذ ﷲ بن سعد العشيرة بن مذحج " .استمر بھا "  :ذھب بھا " .حلو العصارة "  :حلو
األخالق .والعصارة والعصير  :ما يتحلب من الشيء إذا عصر .يقول  :ذھب بھا فلن تعود إلى يوم الدين.

ئ ْ
ص{
األك َم َه َواأل ْب َر َ
القول في تأويل قوله َ } :وأ ُ ْب ِر ُ
قال أبو جعفر  :يعني بقوله  " :وأبرئ "  ،وأشفي .يقال منه  " :أبرأ ﷲ المريض "  ،إذا شفاه منه  " ،فھو يُبرئه إبرا ًء "  ،و "
يبرأ "  ،لغتان معروفتان.
برأ َبرْ أ "  ،وقد يقال أيضًا َ " :برئ المريض فھو َ
َب َرأ المريض فھو َي َ
***
271

واختلف أھل التأويل في معنى " األكمه " .
فقال بعضھم  :ھو الذي ال يبصر بالليل  ،ويُبصر بالنھار.
ذكر من قال ذلك :
 - 7088حدثني محمد بن عمرو قال  ،حدثنا أبو عاصم قال  ،حدثنا عيسى  ،عن ابن أبي نجيح  ،عن مجاھد في قوله " :
وأبرئ األكمه "  ،قال  :األكمه الذي يبصر بالنھار وال يبصر بالليل  ،فھو يتكمَّه(1) .
 - 7089حدثني المثنى قال  ،حدثنا أبو حذيفة قال  ،حدثنا شبل  ،عن ابن أبي نجيح  ،عن مجاھد مثله.
***
وقال آخرون  :ھو األعمى الذي ولدته أمه كذلك.
ذكر من قال ذلك :
 - 7090حدثنا بشر قال  ،حدثنا يزيد قال  ،حدثنا سعيد  ،عن قتادة  ،قال  :كنا نحد ُ
َّث أن " األكمه "  ،الذي ولد وھو أعمى
مغموم العينين(2) .
 - 7091حدثني المثنى قال حدثنا إسحاق قال  ،حدثنا ابن أبي جعفر  ،عن أبيه  ،عن قتادة  ،في قوله  " :وأبرئ األكمه
واألبرص "  ،قال  :كنا نحدّث أن األكمه الذي يولد وھو أعمى  ،مضموم العينين(3) .
***
__________
) (1يقال  " :خرج يتكمه في األرض "  ،إذا خرج متحيرً ا مترد ًدا  ،راكبًا رأسه  ،ال يدري أين يتوجه.
) (2كان في المطبوعة  " :مضموم العينين "  ،وتوشك أن تكون في المخطوطة  " :مغموم العينين "  ،وأنا أرجح أنھا الصواب  ،فلذلك أثبتھا على
قرائى للخط .واألكمه أعمى  ،مضموم العينين كان أو غير مضموم  ،ولكنه من غم الشيء  :إذ ستره  ،فھو مغموم  :مستور .ومنه الغمامة  ،وھي
غطاء يشد على عيني الناقة أو الثور أو غيرھما.
) (3كان في المطبوعة  " :مضموم العينين "  ،وتوشك أن تكون في المخطوطة  " :مغموم العينين "  ،وأنا أرجح أنھا الصواب  ،فلذلك أثبتھا على
قرائي للخط  ،واألكمه أعمى  ،مضموم العينين كان أو غير مضموم  ،ولكنه من غم الشيء  :إذا ستره  ،فھو مغموم  :مستور .ومنه الغمامة  ،وھي
غطاء يشد على عيني الناقة أو الثور أو غيرھما.

 - 7092حدثت عن المنجاب قال  ،حدثنا بشر  ،عن عمارة  ،عن أبي روق  ،عن الضحاك  ،عن ابن عباس قال  :األكمه ،
الذي يولد وھو أعمى.
***
وقال آخرون  :بل ھو األعمى.
ذكر من قال ذلك :
 - 7093حدثني موسى بن ھارون قال  ،حدثنا عمرو قال  ،حدثنا أسباط  ،عن السدي  " :وأبرئ األكمه "  ،ھو األعمى.
 - 7094حدثنا القاسم قال  ،حدثنا الحسين قال  ،حدثني حجاج  ،عن ابن جريج قال  ،قال ابن عباس  :األعمى.
 - 7095حدثنا الحسن بن يحيى قال  ،أخبرنا عبد الرزاق قال  ،أخبرنا معمر  ،عن قتادة في قوله  " :وأبرئ األكمه "  ،قال :
األكمه األعمى.
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 - 7096حدثني محمد بن سنان قال  ،حدثنا أبو بكر الحنفي  ،عن عباد بن منصور عن الحسن في قوله  " :وأبرئ األكمه " ،
قال  :األعمى.
***
وقال آخرون  :ھو األعمش.
ذكر من قال ذلك :
 - 7097حدثني المثنى قال  ،حدثنا إسحاق قال  ،حدثنا حفص بن عمر  ،عن الحكم بن أبان  ،عن عكرمة في قوله  " :وأبرئ
األكمه "  ،قال  :األعمش.
***
العمى  ،يقال منه  " :ك ِم َھت عينه فھي َت ْك َمه كمھًا  ،وأكمھتھا أنا
قال أبو جعفر  :والمعروف عند العرب من معنى " الكمه " َ ،
" إذا أعميتھا  ،كما قال سويد بن أبي كاھل :
َك َّم َھ ْ
ض َتاَ ...فھ َْو َي ْل َحى َن ْف َس ُه َلمَّا نزعْ )(1
ت َع ْي َن ْي ِه َح َّتى ا ْب َي ّ
ومنه قول رؤبة :
ت َفارْ َت َّد ارْ تِدَ ادَ ْ
َھرَّ جْ ُ
الحائ ِِر ال ُم َت ْھ ِت ِه )(2
األك َم ِه ...فِي َغائِال ِ
ت َ
***
وإنما أخبر ﷲ عز وجل عن عيسى صلوات ﷲ عليه أنه يقول ذلك لبني إسرائيل  ،احتجاجً ا منه بھذه العِبر واآليات عليھم في
فيقدر على إبرائه ذو طِ بّ بعالج  ،فكان ذلك من أدلته على صدق قيله  :إنه
نبوته  ،وذلك أن  :ال َك َمه والبرص ال عالج لھما ،
َ
ً
داللة على نبوته.
رسول  ،ألنه من المعجزات  ،مع سائر اآليات التي أعطاه ﷲ إياھا
***
__________
) (1المفضليات  ، 405 :اللسان )كمه( في المطبوعة ِ } :ك ِمھ ْ
َت عَ ْي َناهُ{  ،وھي رواية المفضليات وفيھا " كمھت عيناه لما ابيضتا "  .والبيت من
قصيدته الفذة .يذكر في ھذه األبيات التي قبل البيت  ،بعض عدوه  ،كان يريد سقاطه بعد احتناكه وشدته  ،وكيف تلقى العداوة عن آبائه  ،فسعى كما
ص َفا ًة لَ ْم ُترَ ْم  ...فِي ُذرَ ى أَعْ ي َ
َط َوعْ ِر
سعى آباؤه فلم يظفر من سويد بشيء  ،فضرب لنفسه مثال بالصفاة التي ال ترام  ،فقال أن عدوه ظل ُ :م ْق ِعيًا َيرْ دِي َ
الم َّ
ُط َلعْ
كان ِب ِه  ...غَ َل َب ْ
ت َمنْ َق ْب َل ُه أنْ ُت ْق َت َلعْ
َمعْ قِ ٌل َيأْ َمنُ َمنْ َ
ت َبعْ ُد َ ،ف َل ْي َس ْ
ت َعا ًدا َو َمنْ َبعْ َد ُھ ْم َ ...فأ َ َب ْ
َغ َل َب ْ
ضعْ
ت ُت َّت َ
ْف َشا َء ْ
ت َو َتدَعْ
ْي َتأْتِي َكي َ
الَ َي َراھا ال َّناسُ إِال َف ْو َق ُھ ْم َ ...فھ َ
ص َنعْ
ضى ما َ
الجاھ ِِل َيرْ َ
َوھْ َو َيرْ مِي َھا َ ،و َلنْ َي ْبلُ َغھا ِ ... ،ر َع َة َ
َك ِم َھ ْ
ت َع ْي َناهُ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . .
يقول  :عمي من شدة ما يلقى  ،أو أعمته ھي بشدتھا .فلما كف عنھا ونزع  ،ظل يلوم نفسه على تعرضه لھا.
) (2ديوانه  ، 166 :واللسان )كمه( )ھرج( )تھته( وجاز القرآن  ، 93 : 1وسيرة ابن ھشام  ، 230 : 2من قصيدة يذكر فيھا نفسه وأيامه  ،وقد
سلفت منھا أبيات كثيرة  ،يذكر قبله خصما له قد بالغ في ضالله  ،فرده وزجره  " ،ھرج بالسبع "  :صاح به وزجره .و " الغائالت "  :التي تغوله
وتھلكه .و " المتھته "  :الذي تھته في األباطيل .أي تردد فيھا .ورواية الديوان " في غائالت الخائب ، " ..وھي قريب من قريب.

فأما ما قال عكرمة من أن " الكمه "  ،العمش  ،وما قاله مجاھد  :من أنه
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فأما ما قال عكرمة من أن " الكمه "  ،العمش  ،وما قاله مجاھد  :من أنه سوء البصر بالليل  ،فال معنى لھما .ألن ﷲ ال يحتج
على خلقه بحجة تكون لھم السبي ُل إلى معارضته فيھا  ،ولو كان مما احت َّج به عيسى على بني إسرائيل في نبوته  ،أنه يبرئ
األعمش  ،أو الذي يبصر بالنھار وال يبصر بالليل  ،لقدروا على معارضته بأن يقولوا  " :وما في ھذا لك من الحجة  ،وفينا
َخ ٌ
لق ممن يعالج ذلك  ،وليسوا

أنبيا َء وال رسال " .

ففي ذلك داللة بينة على صحة ما قلنا  ،من أنّ " األكمه "  ،ھو األعمى الذي ال يبصر شي ًئا ال ليال وال نھارً ا .وھو بما قال
عالج مثل ذلك ال يدّعيه أح ٌد من البشر  ،إال من أعطاه ﷲ مثل الذي أعطى
قتادة  - :من أنه المولود كذلك  -أشب ُه  ،ألن
َ
عيسى ،وكذلك عال ُج األبرص.
***
ﷲ َوأ ُ َن ِّب ُئ ُك ْم ِب َما َتأْ ُكلُونَ َو َما َتدَّ ِخ ُرونَ فِي ُب ُيو ِت ُك ْم {
القول في تأويل قوله َ } :وأ ُ ْح ِيي ا ْل َم ْو َتى ِبإِ ْذ ِن َّ ِ
قال أبو جعفر  :وكان إحياء عيسى الموتى بدعاء ﷲ  ،يدعو لھم  ،فيستجيب له  ،كما - :
 - 7098حدثني محمد بن سھل بن عسكر قال  ،حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم قال  ،حدثني عبد الصمد بن معفل  :أنه سمع
وھب بن منبه يقول  :لما صار عيسى ابن اثنتي عشرة سنة  ،أوحى ﷲ إلى أمه وھي بأرض مصر  ،وكانت ھربت من قومھا
أن ْ
اطلُعي به إلى الشام .ففعلت الذي أمرت به .فلم تزل بالشام حتى كان ابن ثالثين سنة ،
حين ولدته إلى أرض مصر ِ :
وكانت نبوّ ته ثالث سنين  ،ثم رفعه ﷲ إليه قال  :وزعم وھب أنه ربما اجتمع على عيسى من المرضى في الجماعة الواحدة
خمسون أل ًفا  ،من أطاق منھم أن يبلغه بلغه  ،ومن لم يطق منھم ذلك أتاه عيسى يمشي إليه  ،وإنما كان يداويھم بالدعاء إلى
ﷲ.
***
وأما قوله  " :وأنبئكم بما تأكلون "  ،فإنه يعني  :وأخبرُكم بما تأكلون  ،مما لم أعاينه وأشاھده معكم في وقت أكلكموه " وما
تدّخرون "  ،يعني بذلك  :وما ترفعونه فتخ َبأونه وال تأكلونه.
يعلمھم أنّ من حجته أيضًا على نبوّ ته مع المعجزات التي أعلمھم أنه يأتي بھا حجة على نبوّ ته وصدقه في خبره أنّ ﷲ أرسله
إليھم  :من خلق الطير من الطين  ،وإبرا ِء األكمه واألبرص وإحياء الموتى بإذن ﷲ  ،التي ال يطيقھا أح ٌد من البشر  ،إال من
أعطاه ﷲ ذلك َع َلمًا له على صدقه  ،وآي ًة له على حقيقة قوله  ،من أنبيائه ورسله َ ،ومن أحبّ من خلقه ) (1إنبا َءه عن الغيب
الذي ال سبيل ألحد من البشر الذين سبيلُھم سبيلُه  ،عليه(2) .
***
قال أبو جعفر  :فإن قال قائل  :وما كان في قوله لھم  " :وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم " من الحجة له على
صدقه  ،وقد رأينا المتنجِّ مة والمتكھِّنة تخبرُ بذلك كثيرً ا فتصيب ؟
قيل  :إن المتنجِّ م والمتكھِّن معلوم منھما عند من يخبرانه بذلك  (3) ،أنھما ينبئان به عن استخراج له ببعض األسباب المؤدية
إلى علمه .ولم يكن ذلك كذلك من عيسى صلوات ﷲ عليه ومن سائر أنبياء ﷲ ورُ سله  ،وإنما كان عيسى يخبر به عن غير
استخراج  ،وال طلب لمعرفته باحتيال  ،ولكن ابتدا ًء بإعالم ﷲ إياه (4) ،
__________
) (1قوله  " :إنباءه " خبر " أن " في قوله آن ًفا  " :أن من حجته أيضًا على بنوته ..إنباءه " .
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) (2قوله " عليه " من تمام قوله  " :الذي ال سبيل ألحد. " ...
) (3في المخطوطة والمطبوعة  " :عند من يخبره بذلك " وسياق الضمائر يقتضي ما أثبت.
) (4في المطبوعة  " :ولكن ابتدأ "  ،والصواب ما أثبته  ،ولم يحسن الناشر قراءة المخطوطة.

من غير أصل تقدّم ذلك احتذاه  ،أو بنى عليه  ،أو فزع إليه  ،كما َ
يفزع المتنجم إلى حسابه  ،والمتكھن إلى رئيِّه (1) .فذلك ھو
ِّ
المتكذبة على ﷲ  ،أو المدَّعية علم ذلك  ،كما - :
الفصل بين علم األنبياء بالغيوب وإخبارھم عنھا  ،وبين علم سائر
 - 7099حدثنا ابن حميد قال  ،حدثنا سلمة  ،عن ابن إسحاق قال  :لما بلغ عيسى تسع سنين أو عشرً ا أو نحو ذلك  ،أدخلته
أمه الكتاب  ،فيما يزعمون .فكان عند رجل من المك ِّتبين يعلمه كما يعلّم الغلمان  (2) ،فال يذھب يعلمه شي ًئا مما يعلمه الغلمان
إال بدره إلى علمه قبل أن يعلمه إياه  ،فيقول  :أال تعجبون البن ھذه األرْ ملة  ،ما أذھب أعلّمه شي ًئا إال وحدته أعل َم به منى! !
 - 7100حدثني موسى قال  ،حدثنا عمرو قال  ،حدثنا أسباط  ،عن السدّي  :لما كبر عيسى أسلمته أمه يتعلم التوراة  ،فكان
يلعب مع الغلمان غلمان القرية التي كان فيھا  ،فيحدّث الغلمان بما يصنع آباؤھم.
 - 7101حدثني يعقوب بن إبراھيم .قال  ،حدثنا ھشيم قال  ،أخبرنا إسماعيل بن سالم  ،عن سعيد بن جبير في قوله " :
وأنبئكم بما تأكلون وما تدّخرون في بيوتكم "  ،قال  :كان عيسى ابن مريم ْ ،إذ كان في الك ّتاب  ،يخبرھم بما يأكلون في بيوتھم
وما يدَّخرون.
 - 7102حدثنا القاسم قال  ،حدثنا الحسين قال  ،حدثنا ھشيم قال  ،أخبرنا إسماعيل بن سالم قال  ،سمعت سعيد بن جبير
يقول " :وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم "  ،قال  :إن عيسى ابن مريم كان يقول للغالم في الك ّتاب :
__________
) (1الرئي  :ھو التابع من الجن  ،يراه اإلنسان أو الكاھن  ،فيؤالفه ويعتاده ويحدثه بما يكذب به من النبأ عن المغيب.
) (2المكتب )بضم الميم وفتح الكاف وتشديد التاء المكسورة( على وزن " معلم "  :ھو الذي يعلم الصغار الكتابة .ويقال أيضًا " المكتب " )بضم الميم
وسكون الكاف وكسر التاء( على وزن " مبصر " وھو المعلم أيضًا.

ك قد خبأوا لك كذا وكذا من الطعام  ،فتطعمني منه " ؟
" يا فالن  ،إن أھل ُ
***
قال أبو جعفر  :فھكذا فعل األنبياء وحججھا  ،إنما تأتي بما أتت به من الحجج بما قد يوصل إليه ببعض الحيل  ،على غير
الوجه الذي يأتي به غيرھا  ،بل من الوجه الذي يعلم الخلق أنه ال يوصل إليه من ذلك الوجه بحيلة إال من ِق َبل ﷲ.
***
وبنحو ما قلناه في تأويل قوله  " :وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم " قال أھل التأويل.
ذكر من قال ذلك :
 - 7103حدثني محمد بن عمرو قال  ،حدثنا أبو عاصم  ،عن عيسى  ،عن ابن أبي نجيح  ،عن مجاھد في قول ﷲ " :
وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم "  ،قال  :بما أكلتم البارحة  ،وما خبأتم منه عيسى ابن مريم يقوله.
 - 7104حدثني المثنى قال  ،حدثنا أبو حذيفة قال  ،حدثنا شبل  ،عن ابن أبي نجيح  ،عن مجاھد مثله.
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 - 7105حدثنا القاسم قال  ،حدثنا الحسين قال  ،حدثني حجاج  ،عن ابن جريج قال  ،قال عطاء بن أبي رباح  -يعني قوله " :
وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم "  -قال  :الطعام والشيء يدخرونه في بيوتھم  ،غيبًا علمه ﷲ إياه.
 - 7106حدثني المثنى قال  ،حدثنا إسحاق قال  ،حدثنا ابن أبي جعفر  ،عن أبيه  ،عن الربيع في قوله  " :وأنبئكم بما تأكلون
وما تدخرون في بيوتكم "  ،قال  " :ما تأكلون "  ،ما أكلتم البارح َة من طعام  ،وما خبأتم منه.
 - 7107حدثني موسى بن ھارون قال  ،حدثنا عمرو قال  ،حدثنا أسباط  ،عن السدّي قال  :كان  -يعني عيسى ابن مريم -
يحدّث الغلمان وھو معھم في الك ّتاب بما يصنع آباؤھم  ،وبما َيرْ فعون لھم  ،وبما يأكلون .ويقول للغالم  " :انطلق  ،فقد رفع
لك أھلك كذا وكذا  ،وھم يأكلون كذا وكذا "  ،فينطلق الصبي فيبكي على أھله حتى يعطوه ذلك الشيء (1) .فيقولون له  :من
أخبرك بھذا ؟ فيقول  :عيسى! فذلك قول ﷲ عز وجل  " :وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم " فحبسوا صبيانھم عنه ،
وقالوا  :ال تلعبوا مع ھذا الساحر! فجمعوھم في بيت  ،فجاء عيسى يطلبھم  ،فقالوا  :ليس ھم ھاھنا  ،فقال  :ما في ھذا البيت ؟
ْن َمرْ َي َم (
ان دَ اوُ دَ َوعِ َ
يسى اب ِ
فقالوا  :خنازير .قال عيسى  :كذلك يكونون! ففتحوا عنھم  ،فإذا ھم خنازير .فذلك قوله َ ) :ع َلى ل َِس ِ
]سورة المائدة .[78 :
 - 7108حدثني محمد بن سنان قال  ،حدثنا أبو بكر الحنفي  ،عن عباد  ،عن الحسن في قوله  " :وما تدخرون في بيوتكم " ،
قال  :ما تخبأون مخاف َة الذي يمسك أن يخلفه(2) .
***
وقال آخرون  :إنما عنى بقوله  " :وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم "  ،ما تأكلون من المائدة التي تنزل عليكم  ،وما
تدخرون منھا.
ذكر من قال ذلك :
 - 7109حدثنا بشر بن معاذ قال  ،حدثنا يزيد قال  ،حدثنا سعيد  ،عن قتادة قوله  " :وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في
بيوتكم "  ،فكان القو ُم لما سألوا المائد َة فكانت خِوا ًنا ينزل عليه أينما كانوا ث َمرً ا من ثمار الجنة (3) ،
__________
) " (1يبكي عليھم "  ،يلح عليھم بالبكاء  ،عدى " بكى " بعلى  ،لتضمينه معنى " اإللحاح " .
) (2في المطبوعة  " :ما تخبأون مخافة الذي يمسك أن ال يخلفه شيء "  ،زاد في نص المخطوطة " ال "  ،و " شيء "  .أما المخطوطة ففيھا " ...
الذي يمسك أن يخلفه "  .وكالھما ال معنى له .والمخطوطة مضطربة الحروف في ھذا الموضع  ،وأخشى أن يكون صواب الجملة  " :ما تخبأون
مخافة عليه  ،الذي تمسكون خيفة عليه "  .وتركت نص المخطوطة  ،على حاله في األصل.
) (3في المطبوعة  " :فكانت جرابًا ينزل عليه "  ،وھو خطأ ال شك فيه  ،وفي المخطوطة " حوابا " غير منقوطة  ،وصواب قراءتھا ما أثبت.
والمائدة ،ھي الخوان  ،وقال أھل اللغة  " :ال تسمى مائدة حتى يكون عليھا طعام  ،وإال فھي خوان " .

فأمر القوم أن ال يخونوا فيه وال يخبأوا وال يدخروا لغد  ،بال ٌء ابتالھم ﷲ به .فكانوا إذا فعلوا من ذلك شي ًئا أنبأھم به عيسى ابن
مريم  ،فقال  " :وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم " .
 - 7110حدثنا الحسن بن يحيى قال  ،أخبرنا عبد الرزاق قال  ،أخبرنا معمر  ،عن قتادة في قوله  " :وأنبئكم بما تأكلون وما
ْ
نزلت  :أن يأكلوا وال
تدخرون "  ،قال  :أنبئكم بما تأكلون من المائدة وما تدخرون منھا .قال  :فكان أخذ عليھم في المائدة حين
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يدّخروا  ،فادخروا وخانوا  ،فجعلوا خنازير حين ادّخروا وخانوا  ،فذلك قوله َ ) :ف َمنْ َي ْكفُرْ َبعْ ُد ِم ْن ُك ْم َفإِ ِّني أ ُ َع ِّذ ُب ُه َع َذابًا ال
ِين ( ]سورة المائدة .[115 :
أ ُ َع ِّذ ُب ُه أَ َح ًدا م َِن ْال َعا َلم َ
قال ابن يحيى قال  ،عبد الرزاق قال  ،معمر  ،عن قتادة  ،عن خالس بن عمرو  ،عن عمار بن ياسر  ،ذلك.
***
ذخرت الشيء " ّ
ُ
بالذال  " ،فأنا أذخره "  .ثم قيل " :
وأصل " يدخرون " من " الفعل "  " ،يفتعلون " من قول القائل " :
يدّخر"  ،كما قيل  " :ي َّد ِك ُر " من  " :ذكرت الشيء "  ،يراد به " يذتخر "  .فلما اجتمعت " الذال " و " التاء " وھما متقاربتا
المخرج  ،ثقل إظھارھما على اللسان  ،فأدغمت إحداھما في األخرى  ،وصيرتا " داال " مشددة  ،صيروھا َع ْدال بين " الذال "
و " التاء "  (1) .ومن العرب من يغلب " الذال " على " التاء "  ،فيدغم " التاء " في " الذال "  ،فيقول  :وما َت َّذخِرون " " ،
وھو ّ
مذ َخر لك "  " ،وھو م َُّذكِر " .
__________
) (1قوله " عدال "  ،أي متوسطة بينھما  ،وھذا نص عبارة الفراء في معاني القرآن .215 : 1

واللغة التي بھا القراءةُ  ،األولى  ،وذلك إدغام " الذال " في " التاء "  ،وإبدالھما " داال " مشددة .ال يجوز القراءة بغيرھا ،
لتظاھر النقل من القرأة بھا  ،وھي اللغة الجُودَ ى  (1) ،كما قال زھير :
يك َنا ِئ َل ُهَ ...ع ْف ًوا َ ،وي ُْظ َل ُم أَحْ َيا ًنا َف َي َّظلِ ُم )(2
إنّ ال َك ِري َم الَّذِي يُعْ طِ َ
يروى " بالظاء "  ،يريد  " :فيفتعل " من " الظلم "  ،ويروى " بالطاء " أي ً
ضا.
***
القول في تأويل قوله  } :إِنَّ فِي َذلِ َك آل َي ًة َل ُك ْم إِنْ ُك ْن ُت ْم ُم ْؤ ِمنِينَ ){ (49
قال أبو جعفر  :يعني بذلك جل ثناؤه  :إنّ في خلقي من الطين
واألبرص  ،وإحيائي
الطير بإذن ﷲ  ،وفي إبرائي األكم َه
َ
َ
وإنبائي إياكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم  ،ابتدا ًء من غير حساب وتنجيم  ،وال كھانة وعرافة لعبر ًة لكم
الموتى ،
َ
ومتف َّكرً ا  ،تتفكرون في ذلك فتعتبرون به أنيّ محق في قولي لكم  " :إني رسو ٌل من ربكم إليكم "  ،وتعلمون به أني فيما
أدعوكم إليه من أمر ﷲ ونھيه صادق " إن كنتم مؤمنين "  ،يعني  :إن كنتم مصدّقين حجج ﷲ وآياته  ،مقرّ ين بتوحيده  ،وبنبيه
موسى والتوراة التي جاءكم بھا.
***
__________
) " (1الجودى "  " ،فعلى " من " األجود " مثل " أفضل  ،وفضلى "  ،ولم أرھا مستعملة إال قليال عند أھل طبقة أبي جعفر .وانظر ما قاله الفراء في
معاني القرآن .216 ، 215 : 1
) (2ديوانه  152 :وسيبويه  ، 421 : 2والمخصص  ، 207 ، 206 : 2واللسان )ظلم( وغيرھا .ھكذا جاء به أبو جعفر  ،وصواب روايته ما جاء
في ديوانه  ،ألن قبله  :إنّ ال َبخِي َل َملُو ٌم َحي ُ
ان َولـ  ...ـكِنَّ الجوا َد َع َلى ِعال ِت ِه َھ ِر ُم
ْث َك َ
ھ َُو الجَ َوا ُد الَّذِي يُعْ طِ يكَ نا ِئ َل ُه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...
وانظر روايات مختلفة للبيت  ،وبيان ھذه الروايات في ھذه الكتب وغيرھا.
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ون ) (50إِنَّ َّ
ُص ِّد ًقا لِ َما َبي َْن َيدَ يَّ م َِن ال َّت ْو َرا ِة َو ِأل ُ ِح َّل َل ُك ْم َبعْ َ
َوم َ
ﷲَ
ض الَّذِي حُ رِّ َم َع َل ْي ُك ْم َو ِج ْئ ُت ُك ْم ِبآ َ َي ٍة مِنْ َر ِّب ُك ْم َفا َّتقُوا َّ َ
ﷲ َوأَطِ ي ُع ِ
َربِّي َو َر ُّب ُك ْم َفاعْ ُبدُوهُ َھ َذا صِ َر ٌ
اط مُسْ َتقِي ٌم )(51
ض ا َّلذِي ُح ِّر َم َع َل ْي ُك ْم {
ي مِنَ ال َّت ْو َرا ِة َوأل ِحل َّ َل ُك ْم َب ْع َ
القول في تأويل قوله َ } :و ُم َ
ص ِّد ًقا لِ َما َب ْينَ َيدَ َّ
قال أبو جعفر  :يعني بذلك جل ثناؤه  :وبأني قد جئتكم بآية من ربكم  ،وجئتكم مصد ًقا لما بين يديّ من التوراة  ،ولذلك نصب
" مص ّد ًقا " على الحال من " جئتكم " .
والذي يدل على أنه نصب على قوله  " :وجئتكم "  ،دون العطف على قوله  " :وجيھًا "  ،قوله  " :لما بين يديّ من التوراة" .
ولو كان عط ًفا على قوله " وجيھًا "  ،لكان الكالم  :ومص ّد ًقا لما بين يديه من التوراة  ،وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم(1).
***
وإنما قيل  " :ومص ّد ًقا لما بين يديّ من التوراة "  (2) ،ألن عيسى صلوات ﷲ عليه  ،كان مؤم ًنا بالتوراة مقرً ا بھا  ،وأنھا من
عند ﷲ .وكذلك األنبياء كلھم  ،يصدّقون بكل ما كان قبلھم من كتب ﷲ ورسله  ،وإن اختلف بعضُ شرائع أحكامھم  ،لمخالفة
ﷲ بينھم في ذلك .مع أنّ عيسى كان  -فيما بلغنا  -عامال بالتوراة لم يخالف شي ًئا من أحكامھا  ،إال ما خ َّفف ﷲ عن أھلھا في
اإلنجيل  ،مما كان مشد ًدا عليھم فيھا  ،كما - :
 - 7111حدثني المثنى قال  ،حدثنا إسحاق قال  ،حدثنا عبد الكريم قال  ،حدثني عبد الصمد بن معقل  :أنه سمع وھب بن
يسبت  ،ويستقبل بيت المقدس  ،فقال لبني
منبه يقول  :إن عيسى كان على شريعة موسى صلى ﷲ عليه وسلم ،
َ
وكان ِ
إسرائيل :إني لم أدعكم إلى خالف حرف مما في التوراة  ،إال ألحل لكم بعض الذي حرم عليكم  ،وأضع عنكم من
اآلصار(3).
__________
) (1انظر معاني القرآن للفراء .216 : 1
) (2انظر تفسير " لما بين يدي " و " لما بين يديه " فيما سلف من ھذا الجزء .161 ، 160 :
) (3اآلصار جمع إصر )بكسر فسكون(  :وھو العھد  ،أي ما عقد من عقد ثقيل عليھم  ،مثل قتلھم أنفسھم  ،وما أشبه ذلك من قرض الجلد إذا أصابته
النجاسة  ،وغير ذلك من األحكام المشددة.

 - 7112حدثني بشر قال  ،حدثنا يزيد قال  ،حدثنا سعيد  ،عن قتادة  " :ومصد ًقا لما بين يديّ من التوراة وألحل لكم بعض
الذي حُرّ م عليكم "  ،كان الذي جاء به عيسى ألين مما جاء به موسى  ،وكان قد حُرّ م عليھم فيما جاء به موسى لحو ُم اإلبل
ُّ
والثروب  ،وأشياء من الطير والحيتان(1) .
 - 7113حدثني المثنى قال  ،حدثنا إسحاق قال  ،حدثنا ابن أبي جعفر  ،عن أبيه  ،عن الربيع في قوله  " :ومص ّد ًقا لما بين
ألين من الذي جاء به موسى .قال :
يديّ من التوراة وألحل لكم بعض الذي حرم عليكم "  ،قال  :كان الذي جاء به عيسى َ
وكان حُرّ م عليھم فيما جاء به موسى من التوراة  ،لحو ُم اإلبل ُّ
والثروب  ،فأحلھا لھم على لسان عيسى  -وحرّ مت عليھم
الشحوم  ،وأحلت لھم فيما جاء به عيسى  -وفي أشياء من السمك  ،وفي أشياء من الطير مما ال صِ يصِ َي َة له  (2) ،وفي أشياء
ألين من الذي جاء به
حرّ مھا عليھم  ،وشدّدھا عليھم  ،فجاءھم عيسى بالتخفيف منه في اإلنجيل  ،فكان الذي جاء به عيسى َ
موسى صلوات ﷲ عليه.
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 - 7114حدثنا القاسم قال  ،حدثنا الحسين قال  ،حدثني حجاج  ،عن ابن جريج قوله  " :وألحل لكم بعض الذي حرم عليكم"،
قال  :لحوم اإلبل والشحوم .لما بُعث عيسى أحلَّھا لھم  ،وبُعث إلى اليھود فاختلفوا وتفرّ قوا.
__________
) (1الثروب جمع ثرب )بفتح فسكون(  :وھي الشحم الرقيق الذي يغشى الكرش واألمعاء والمصارين من الذبائح واألنعام.
) (2صيصية الديك )بكسر الصاد األولى والثانية وفتح الياء األخير(  ،وجمعھا الصياصي  :ھي الشوكة التي في رجل الديك .وقرون البقر يقال لھا "
الصياصي "  ،ومنه قيل للحصون " الصياصي " ألن المقاتلين يحتمون بھا كما تحتمي البقر بقرونھا.

 - 7115حدثنا ابن حميد قال  ،حدثنا سلمة  ،عن ابن إسحاق  ،عن محمد بن جعفر بن الزبير  " :ومصد ًقا لما بين يدىّ من
التوراة "  ،أي  :لما سبقني منھا  " -وألح ّل لكم بعض الذي حرم عليكم "  ،أي  :أخبركم أنه كان حرامًا عليكم فتركتموه  ،ثم
ِباعته(1) .
أحله لكم تخفي ًفا عنكم  ،فتصيبون يُسْ َره  ،وتخرجون من ت َ
 - 7116حدثني محمد بن سنان قال  ،حدثنا أبو بكر الحنفي  ،عن عباد  ،عن الحسن  " :وألحل لكم بعض الذي حرم عليكم"،
قال  :كان حرّ م عليھم أشياء  ،فجاءھم عيسى ليح ّل لھم الذي حرّ م عليھم  ،يبتغي بذلك ُ
ش ْكرھم.
***
القول في تأويل قوله َ } :و ِج ْئ ُت ُك ْم ِبآ َي ٍة مِنْ َر ِّب ُك ْم {
قال أبو جعفر  :يعني بذلك  :وجئتكم بحجة وعبرة من ربكم  ،تعلمون بھا حقيق َة ما أقول لكم .كما - :
 - 7117حدثني محمد بن عمرو قال  ،حدثنا أبو عاصم  ،عن عيسى  ،عن ابن أبي نجيح  ،عن مجاھد  " :وجئتكم بآية من
ربكم "  ،قال  :ما بيَّن لھم عيسى من األشياء كلھا  ،وما أعطاه ربه.
 - 7118حدثني المثنى قال  ،حدثنا أبو حذيفة قال  ،حدثنا شبل  ،عن ابن أبي نجيح  ،عن مجاھد  " :وجئتكم بآية من ربكم"،
ما بيَّن لھم عيسى من األشياء كلھا.
***
ويعني بقوله  " :من ربكم "  ،من عند ربكم.
***
__________
) (1األثر  - 7115 :سيرة ابن ھشام  ، 231 : 2وھو من تتمة اآلثار التي كان آخرھا رقم  .7085 :وقوله  " :وتخرجون من تباعته "  ،أي من إثمه
الذي تبعكم إن اقترفتموه .والتبعة والتباعة )بكسر التاء(  :ما كان فيه إثم يتبع به مقترفه  ،يقال  " :ما عليه من ﷲ في ھذا تبعة  ،وال تباعة " .

اع ُبدُوهُ ھ ََذا صِ َرا ٌط ُم ْس َتقِي ٌم ){ (51
ﷲ َر ِّبي َو َر ُّب ُك ْم َف ْ
ﷲ َوأَطِ ي ُع ِ
القول في تأويل قوله َ } :فا َّتقُوا َّ َ
ون  50إِنَّ َّ َ
معشر بني إسرائيل ،
قال أبو جعفر  :يعني بذلك  :وجئتكم بآية من ربكم تعلمون بھا يقي ًنا صدقي فيما أقول " فاتقوا ﷲ "  ،يا
َ
فيما أمركم به ونھاكم عنه في كتابه الذي أنزله على موسى  ،فأوفوا بعھده الذي عاھدتموه فيه " وأطيعون "  ،فيما دعوتكم إليه
من تصديقي فيما أرسلني به إليكم ربي وربكم  ،فاعبدوه  ،فإنه بذلك أرسلني إليكم  ،وبإحالل بعض ما كان محرّ مًا عليكم في
كتابكم  ،وذلك ھو الطريق القوي ُم  ،والھدى المتينُ الذي ال اعوجاج فيه  (1) ،كما - :
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 - 7119حدثنا ابن حميد قال  ،حدثنا سلمة  ،عن ابن إسحاق  ،عن محمد بن جعفر بن الزبير  " :فاتقوا ﷲ وأطيعون إن ﷲ
ربي وربكم "  ،تبرِّ يًا من الذي يقولون فيه  -يعني  :ما يقول فيه النصارى  -واحتجاجً ا لربه عليھم " فاعبدوه ھذا صراط
مستقيم "  ،أي  :ھذا الذي قد حمل ُتكم عليه وجئتكم به(2) .
***
قال أبو جعفر  :واختلفت القرأة في قراءة قوله  " :إن ﷲ ربي وربكم فاعبدوه " .
ﷲ َربِّي َو َر ُّب ُك ْم َفاعْ ُبدُوهُ ( بكسر " ألف " " إنّ " على ابتداء الخبر.
فقرأته عامة قرأة األمصار  ) :إِنَّ َّ َ
***
ﷲ َربِّي َو َر ُّب ُك ْم (  ،بفتح " ألف " " أنّ "  ،بتأويل :
وقرأه بعضھم  ) :أَنَّ َّ َ
__________
) (1انظر تفسير " الصراط المستقيم " فيما سلف .141 ، 140 : 3 / 177 - 170 : 1
) (2األثر  - 7119 :سيرة ابن ھشام  ، 231 : 2وھو من بقية اآلثار التي آخرھا رقم .7115 :

ُون )(52
صارُ َّ ِ
اري إِ َلى َّ ِ
ُّون َنحْ نُ أَ ْن َ
اري َ
ﷲ آَ َم َّنا ِبا َّ ِ َوا ْش َھ ْد ِبأ َ َّنا مُسْ لِم َ
يسى ِم ْن ُھ ُم ْال ُك ْف َر َقا َل َمنْ أَ ْن َ
َف َلمَّا أَ َحسَّ عِ َ
ﷲ َقا َل ا ْل َح َو ِ
ص ِ
وجئتكم بآية من ربكم  ،أنّ ﷲ ربي وربكم  ،على ر ّد " أن " على " اآلية "  ،واإلبدال منھا.
***
قال أبو جعفر  :والصواب من القراءة عندنا ما عليه قرأة األمصار  ،وذلك كسر ألف " إن " على االبتداء  ،إلجماع الحجة من
ٌ
فحجة  ،وما انفرد به المنفرد عنھا فرأيٌ  .وال يعترضُ بالرأي على الحجة.
القرأة على صحة ذلك .وما اجتمعت عليه
***
وھذه اآلية وإن كان ظاھرُ ھا خبرً ا  ،ففيه الحجة البالغة من ﷲ لرسوله محمد صلى ﷲ عليه وسلم على الوفد الذين حاجُّ وه من
أھل نجران  ،بإخبار ﷲ ّ
وصف به نفسه  ،من أنه
عز وجل عن أن عيسى كان بري ًئا مما نسبه إليه َمن نسبه إلى غير الذي
َ
عب ٌد كسائر عبيده من أھل األرض  ،إال ما كان ﷲ جل ثناؤه خصَّه به من النبوة والحجج التي آتاه دليال على صدقه  -كما آتى
سائر المرسلين غيره من األعالم واألدلة على صدقھم  -وح ً
ُجة على نبوته(1) .
َ
***
ﷲ آ َم َّنا ِبا َّ ِ َوا ْش َھ ْد
صا ُر َّ ِ
اري إِ َلى َّ ِ
ُّون َنحْ نُ أَ ْن َ
اري َ
يسى ِم ْن ُھ ُم ْال ُك ْف َر َقا َل َمنْ أَ ْن َ
القول في تأويل قوله َ } :ف َلمَّا أَ َحسَّ عِ َ
ﷲ َقا َل ْال َح َو ِ
ص ِ
ُون ){ (52
ِبأ َ َّنا مُسْ لِم َ
قال أبو جعفر  :يعني بقوله جل ثناؤه  " :فلما أحسّ عيسى منھم الكفر "  ،فلما َوجد عيسى منھم الكفر.
***
__________
) (1في المطبوعة  " :والحجة على نبوتھم "  ،وأثبت ما في المخطوطة وھو الصواب .وقوله  " :وحجة على نبوته " معطوف على قوله  " :دليال على
صدقه "  ،والضمير لعيسى  ،وما بين المعطوف والمعطوف عليه فصل.

" واإلحساس "  ،ھو الوجود  ،ومنه قول ﷲ عز وجل َ ) :ھ ْل ُتحِسُّ ِم ْن ُھ ْم مِنْ أَ َح ٍد ( ]سورة مريم .[98 :
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الحسُّ "  ،بغير " ألف "  ،فھو اإلفناء والقتل  ،ومنه قوله  ) :إذ تحسونھم بإذنه ( ]سورة آل عمران .[152 :
فأما " َ
والحسُّ " أيضًا العطف والرقة  ،ومنه قول الكميت :
"
َ
العب َْر ِة َ
الخضِ ُل? )(1
َّار َما ُء َ
ِي الد َ
اج أَنْ َتحِسَّ َل ُه  ... ،أَ ْو ُي ْبك َ
َھ ْل َمنْ َب َكى الد َ
َّار َر ٍ
يعني بقوله  " :أن تحس له "  ،أن ّ
ترق له.
***
ً
جحودا لنبوّ ته  ،وتكذيبًا لقوله  ،وص ًّدا عما دعاھم
فتأويل الكالم  :فلما َوجد عيسى  -من بني إسرائيل الذين أرسله ﷲ إليھم -
إليه من أمر ﷲ  ،قال َ " :من أنصاري إلى ﷲ " ؟  ،يعني بذلك  :قال عيسى  :من أعواني على المكذبين بحجة ﷲ (2) ،
والمولِّين عن دينه  ،والجاحدين نبوة نبيه  " ،إلى ﷲ " عز وجل ؟
***
ويعني بقوله  " :إلى ﷲ "  ،مع ﷲ.
وإنما َحسُن أن يقال  " :إلى ﷲ "  ،بمعنى  :مع ﷲ  ،ألن من شأن العرب إذا ضموا الشيء إلى غيره  ،ثم أرادوا الخبر عنھما
بضم أحدھما مع اآلخر إذا ضم إليه  ،جعلوا مكان " مع "  " ،إلى " أحيا ًنا  ،وأحيا ًنا تخبر عنھما بـ " مع " فتقول  " :الذود إلى
َ
ضممت الذود إلى الذود صارت إبال .فأما إذا كان الشيء مع الشيء لم يقولوه بـ " إلى "  ،ولم
الذود إبل "  ،بمعنى  :إذا
يجعلوا مكان " مع " " إلى " .
__________
) (1معاني القرآن للفراء  ، 217 : 1ومجالس ثعلب  ، 486 :وإصالح المنطق  ، 240 :واللسان )حسس( .والخضل  :المتتابع الدائم الكثير الھمول.
يتعجب من الباكي على أطالل أحبابه  ،وما يرجو منھا  :أترق له  ،أم تبكي لبكائه ؟ يسفه ما يفعل .ثم انظر سائر ما قيل في ھذا الحرف من اللغة في
المراجع السالفة.
) (2انظر تفسير " األنصار " فيما سلف .581 : 5 / 489 : 2

غي ُر جائز أن يقال  " :قدم فالنٌ وإليه ما ٌل "  ،بمعنى  :ومعه مال(1) .
***
وبمثل ما قلنا في تأويل قوله َ " :منْ أنصاري إلى ﷲ "  ،قال جماعة من أھل التأويل.
ذكر من قال ذلك :
 - 7120حدثني محمد بن الحسين قال  ،حدثنا أحمد بن المفضل قال  ،حدثنا أسباط  ،عن السدي قوله  " :من أنصاري إلى
ﷲ"  ،يقول  :مع ﷲ(2) .
 - 7121حدثنا القاسم قال  ،حدثنا الحسين قال  ،حدثني حجاج  ،عن ابن جريج  " :من أنصاري إلى ﷲ "  ،يقول  :مع ﷲ.
***
وأما سبب استنصار عيسى عليه السالم من استنصر من الحواريين  ،فإن بين أھل العلم فيه اختال ًفا.
فقال بعضھم  :كان سبب ذلك ما - :
 - 7122حدثني به موسى بن ھارون قال  ،حدثنا عمرو قال  ،حدثنا أسباط  ،عن السدي  :لما بعث ﷲ عيسى  ،فأمره
بالدعوة  ،نف ْته بنو إسرائيل وأخرجوه  ،فخرج ھو وأمُّه يسيحون في األرض .فنزل في قرية على رجل فضا َفھم وأحسن إليھم.
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وقع عليه ھ ٌّم وحزن  ،فدخل منزله ومريم عند امرأته .فقالت
وكان لتلك المدينة ملك جبا ٌر معت ٍد  ،فجاء ذلك الرجل يومًا وقد َ
مريم لھا  :ما شأن زوجك ؟ أراه حزي ًنا! قالت  :ال تسألي! قالت  :أخبريني! لعل ﷲ يُفرِّ ج كربته! قالت  :فإن لنا مل ًكا يجعل
على ك ّل رجل منا يومًا يُطعمه ھو وجنودَ ه ويسقيھم من الخمر ،
__________
) (1انظر ما سلف  ، 299 : 1ثم انظر معاني القرآن للفراء  ، 218 : 1وھذا مختصر مقالته.
) (2األثر  - 7120 :مضى ھذا اإلسناد قديمًا برقم  " ، 2100 :محمد بن الحسين بن موسى ابن أبي حنين الكوفي "  ،روى عن عبيد ﷲ بن موسى ،
وأحمد بن المفضل  ،وأبي غسان مالك بن إسماعيل .وھو صدوق قاله ابن أبي حاتم في كتابه  .230 / 2 / 3و " أحمد بن المفضل القرشي األموي "
الكوفي الحفري .روى عن الثوري  ،وأسباط بن نصر  ،وإسرائيل .روى عنه أبو زرعة  ،وأبو حاتم  ،وغيرھما قال أبو حاتم  " :كان صدو ًقا  ،وكان
من رؤساء الشيعة "  .مترجم في التھذيب  ،وابن أبي حاتم .77 / 1 / 1

فإن لم يفعل عاقبه  ،وإنه قد بلغت َنوب ُته اليوم الذي يريد أن نصنع له فيه  ،وليس لذلك عندنا سعة! قالت  :فقولي له ال يھتم ،
فإني آمر ابني فيدعُو له  ،ف ُي ْك َفي ذلك .قالت مريم لعيسى في ذلك  ،قال عيسى  :يا أ َّم ْه  ،إني إن فعلت كان في ذلك شرٌّ  .قالت :
وخوابيك ماء  ،ثم أعلمني(1) .
بال  ،فإنه قد
أحسن إلينا وأكرمنا! قال عيسى  :فقولي له  :إذا اقترب ذلك  ،فامأل قُ ُدورك َ
َ
فال ُت ِ
وخبزا  ،وما في الخوابي خمرً ا لم ير الناس مثله ّ
ً
فتحول ما في القدُور لحمًا و َم َر ًقا
قال  :فلما مألھنَّ أعلمه  ،فدعا ﷲ ،
قط
َّ
وإياه طعامًا (2) .فلما جاء الملك أكل  ،فلما شرب
الخمر سأل  :من أين ھذه الخمر ؟ قال له  :ھي من أرض كذا وكذا .قال
َ
الملك  :فإنّ خمري أو َتي بھا من تلك األرض  ،فليس ھي مثل ھذه! قال  :ھي من أرض أخرى .فلما خلَّط على الملك اشت ّد
ﷲ  ،فجعل الما َء خمرً ا .قال الملك وكان له
عليه  ،قال  :فأنا أخبرك  ،عندي غالم ال يسأل ﷲ شي ًئا إال أعطاه إياه  ،وإنه دعا َ
ابنٌ يريد أن يستخلفه  ،فمات قبل ذلك بأيام  ،وكان أحب الخلق إليه فقال  :إن رجال دعا ﷲ حتى جعل الماء خمرً ا  ،ليُستجابَنّ
ُحيي ابني! فدعا عيسى فكلمه  ،فسأله أن يدعو ﷲ فيحيي ابنه  ،فقال عيسى  :ال تفع ْل  ،فإنه إن عاش كان شرً ا .فقال
له حتى ي َ
الملك  :ال أبالي  ،أليس أراه  ،فال أبالي ما كان .فقال عيسى عليه السالم  :فإن أحييته تتركوني أنا وأمي نذھب أينما شئنا ؟ قال
الملك  :نعم .فدعا ﷲ فعاش الغالم .فلما رآه أھل مملكته قد عاش  ،تنادَ ْوا بالسالح وقالوا  :أكلنا ھذا  ،حتى إذا دنا موته يريد
أن يستخلف ابنه  ،فيأكلنا كما أكلنا أبوه!! فاقتتلوا  ،وذھب عيسى وأمُّه  ،وصحبھما يھودي  ،وكان مع اليھودي رغيفان  ،ومع
عيسى رغيف  ،فقال له عيسى  :شاركني .فقال اليھودي  :نعم .فلما رأى أنه ليس مع عيسى إال رغيف ندم  ،فلما ناما جعل
اليھوديّ يريد أن يأك َل الرغيف  ،فلما أكل لقمة قال له عيسى  :ما تصنع ؟ فيقول  :ال شيء! فيطرحھا  ،حتى فرغ من
الرغيف كله .فلما أصبحا قال له عيسى  :ھل َّم طعامك! فجاء برغيف  ،فقال له عيسى  :أين الرغيف اآلخر ؟ قال  :ما كان
معي إال واحد .فسكت عنه عيسى  ،فانطلقوا  ،فمروا براعي غنم  ،فنادى عيسى  :يا صاحب الغنم  ،أجزرْ نا شا ًة من غنمك.
وشو ْوھا  ،ثم قال لليھودي  :كل  ،وال
) (3قال  :نعم  ،أرسل صاحبك يأخذھا .فأرسل عيسى اليھوديّ  ،فجاء بالشاة فذبحوھا َ
قذف عيسى العظام في الجلد  ،ثم ضربھا بعصاه وقال  :قومي بإذن ﷲ! فقامت الشاة
تكسِ رنّ عظمًا .فأكال (4) .فلما شبعوا ،
َ
صاحب الغنم  ،خذ شاتك .فقال له الراعي  :من َ
َتث ُغو  ،فقال  :يا
أنت ؟ فقال  :أنا عيسى ابن مريم .قال  :أنت الساحر! وفرّ
َ
منه .قال  :عيسى لليھودي  :بالذي أحيى ھذه الشاة بعدَ ما أكلناھا  ،كم كان معك رغي ًفا ؟ فحلف كان معه إال رغيف واحد ،
فمرُّ وا بصاحب َبقر  ،فنادى عيسى فقال  :يا صاحب البقر  ،أجزرنا من َبقرك ھذه عجال .قال  :ابعث صاحبك يأخذه .قال :
انطلق يا يھوديّ فجئ به .فانطلق فجا َء به .فذبحه وشواه وصاحبُ البقر ينظر  ،فقال له عيسى  :ك ْل وال تكسِ َرن عظمًا .فلما
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فرغوا  ،قذف العظام في الجلد ثم ضربه بعصاه  ،وقال  :قم بإذن ﷲ .فقام وله ُخ َوا ٌر  ،قال ُ :خذ عجلك .قال  :ومن أنت ؟
قال :أنا عيسى .قال  :أنت السحَّ ار! ثم فر منه .قال اليھودي  :يا عيسى أحييته بعد ما أكلناه! قا َل عيسى  :فبالذي أح َيى الشاة
بعد ما أكلناھا  ،والعج َل بعد ما أكلناه  ،كم كان معك رغي ًفا ؟ فحلف با ما كان معه إال رغيف واحد .فانطلقا  ،حتى نزال
ً
اآلن أحيي الموتى! وكان
قرية ،فنزل اليھودي أعالھا وعيسى في أسفلھا  ،وأخذ اليھودي َعصا مثل عصا عيسى وقال  :أنا َ
ملك تلك المدينة مريضًا شديد المرض  ،فانطلق اليھودي يُنادي  :من يبتغي طبيبًا ؟ حتى أتى ملك تلك القرية  ،فأخبر بوجعه ،
فقال  :أدخلوني عليه فأنا أبرئه  ،وإن رأيتموه قد مات فأنا أحييه .فقيل له  :إن وجع الملك قد أع َيى األطباء قبلك  ،ليس من
طبيب يُداويه وال يُفيء دواؤه شي ًئا إال أمر به فصلب (5) .قال  :أدخلوني عليه  ،فإني سأبرئه .فأدخل عليه فأخذ برجل الملك
فضربه بعصاه حتى مات  ،فجعل يضربه بعصاه وھو ميت ويقول  :قُم بإذن ﷲ! فأخذ ليُصْ لب  ،فبلغ عيسى  ،فأقبل إليه وقد
الملك لعيسى  ،فقام
َ
رفع على الخشبة  ،فقال  :أرأيتم إن أحييت لكم صاحبكم  ،أتتركون لي صاحبي ؟ قالوا  :نعم .فأحيى ﷲُ
أنت أعظم الناس عليّ ً
منة  ،وﷲ ال أفارقك ً
وأنزل اليھودي فقال  :يا عيسى َ
أبدا .قال عيسى فيما حدثنا به محمد بن الحسين بن
موسى قال  ،حدثنا أحمد بن المفضل قال  ،حدثنا أسباط  ،عن السدي لليھودي  :أن ُ
شدك بالذي أحيى الشاة والعج َل بعد ما
أكلناھما  ،وأحيى ھذا بعد ما مات  ،وأنزلك من ال ِج ْذع بعد ما رُفعت عليه لتصلب  ،كم كان معك رغي ًفا ؟ قال  :فحلف بھذا
كله ما كان معه إال رغيف واحد  ،قال  :ال بأس! فانطلقا  ،حتى مرّ ا على كنز قد حفرته السباع والدواب  ،فقال اليھودي  :يا
عيسى  ،لمن ھذا المال ؟ قال عيسى  :دعه  ،فإنّ له أھال يھلكون عليه .فجعلت نفسُ اليھودي َتطلَّ ُع إلى المال  ،ويكره أن
يعصي عيسى  ،فانطلق مع عيسى .ومرّ بالمال أربعة َنفر  ،فلما رأوه اجتمعوا عليه  ،فقال  :اثنان لصاحبيھما  :انطلقا فابتاعا
لنا طعامًا وشرابًا ودوابَّ نحم ُل عليھا ھذا المال .فانطلق الرجالن فابتاعا دوابّ وطعامًا وشرابًا  ،وقال أحدھما لصاحبه  :ھل
لك أن نجعل لصاحبينا في طعامھما َس ًّما  ،فإذا أكال ماتا  ،فكان المال بيني وبينك  ،فقال اآلخر  :نعم! ففعال .وقال اآلخران :
إذا ما أتيانا بالطعام  ،فليقم كل واحد إلى صاحبه فيقتله  ،فيكون الطعا ُم والدوابّ بيني وبينك .فلما جاءا بطعامھما قاما فقتالھما،
ثم قعدا على الطعام فأكال منه  ،فماتا .وأعْ لِم ذلك عيسى  (6) ،فقال لليھودي  :أخرجه حتى نقتسمه  ،فأخرجه  ،فقسمه عيسى
بين ثالثة  ،فقال اليھودي  :يا عيسى  ،اتق ﷲ وال تظلمني  ،فإنما ھو أنا وأنت!! وما ھذه الثالثة ؟ قال له عيسى  :ھذا لي ،
وھذا لك  ،وھذا الثلث لصاحب الرغيف .قال اليھودي  :فإن أخبرتك بصاحب الرغيف  ،تعطيني ھذا المال ؟ فقال عيسى :
َّ
َّ
وحظ صاحب الرغيف  ،فھو حظك من الدنيا واآلخرة .فلما حمله َمشى به
وحظك
نعم .قال  :أنا ھو .قال  :عيسى  :خذ حظي
شي ًئا  ،ف ُخسِ ف به (7) .وانطلق عيسى ابن مريم  ،فمر بالحواريِّين وھم يصطادون السمك  ،فقال  :ما تصنعون ؟ فقالوا :
نصطاد السمك .فقال  :أفال تمشون حتى نصطادَ الناس ؟ قالوا  :ومن أنت ؟ قال  :أنا عيسى ابن مريم  ،فآمنوا به وانطلقوا
ْ
واشھد بأنا مسلمون " .
معه .فذلك قول ﷲ عز وجل َ " :منْ أنصاري إلى ﷲ قال الحواريون نحنُ أنصا ُر ﷲ أمنا با
7122م  -حدثنا محمد بن سنان قال  ،حدثنا أبو بكر الحنفي  ،عن عباد بن منصور  ،عن الحسن في قوله  " :فلما أحس
فنصره الحواريون  ،وظھر عليھم.
عيسى منھم الكفر قال من أنصاري إلى ﷲ "  ،اآلية قال  :استنصر
َ
***
استنصر الحواريِّين عليه كانوا أرادُوا قتله.
استنصر  ،ألن من
وقال آخرون  :كان سببُ استنصار عيسى من
َ
َ
ذكر من قال ذلك :
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 - 7123حدثنا القاسم قال  ،حدثنا الحسين قال  ،حدثني حجاج  ،عن ابن جريج  ،عن مجاھد  " :فلما أحس عيسى منھم
الكفر"  ،قال  :كفروا وأرادُوا قتله  ،فذلك حين استنصر قومه " قال من أنصاري إلى ﷲ قال الحواريون نحن أنصا ُر ﷲ " .
***
" واألنصار "  ،جمع " نصير "  (8) ،كما " األشراف " جمع " شريف "  " ،واألشھاد " جمع " شھيد " .
***
وأما " الحواريون "  ،فإن أھل التأويل اختلفوا في السبب الذي من أجله سموا " حواريون " .
فقال بعضھم  :سموا بذلك لبياض ثيابھم.
ذكر من قال ذلك :
 - 7124حدثني محمد بن عبيد المحاربي قال  :مما روى أبي قال  ،حدثنا قيس بن الربيع  ،عن ميسرة  ،عن المنھال بن
عمرو  ،عن سعيد بن جبير قال  :إنما سمُّوا " الحواريين "  ،ببياض ثيابھم.
***
__________
) (1الخوابي جمع خابية  :وھي الحب )بضم الحاء(  ،والحب  :جرة ضخمة يجعل فيھا الماء والخمر وغيرھما.
) (2ھذه الكلمة  " :وإياه طعامًا " ھكذا ھي غير منقوطة في المخطوطة  ،وأما المطبوعة  ،فإنھا جعلتھا " وإياه طعامًا "  ،ولم أجد لھا وجھًا أرتضيه.
وقد رأيت كل من نقل خبر السدي قد أسقط ھذه الكلمة من روايته  ،فأسقطھا الثعلبي في قصص األنبياء  ، 341 :والبغوي في تفسيره )بھامش ابن
كثير(  ، 146 : 2والدر المنثور  ، 34 : 2وغيرھم .وأنا أستبعد أن تكون زيادة من الناسخ  ،وأقطع بأنھا ثابتة في أصل أبي جعفر  ،ولكني لم أجد لھا
وجھًا من وجوه التصحيف أحملھا عليه  ،ولكنھا وال شك تعني  " :وھيأ طعامًا "  .وأرجو أن يوفق غيري إلى معرفة صوابھا  ،وأسأل ﷲ أن يوفقني
إلى مثله.
) (3في المخطوطة  " :اجزر شاة "  ،والصواب ما في المطبوعة  :أجزره شاة  :أعطاه شاة تصلح للذبح .وستأتي مرة أخرى على الصواب في حديث
البقرة اآلتي  ،في المخطوطة.
) (4خالف بين الضمائر  ،فقال " فأكال " يعني عيسى وصاحبه  ،ثم قال  " :فلما شبعوا "  ،يعني عيسى وصاحبه وأمه مريم عليھما السالم .وھذا سياق
ال بأس به في مجاز العربية.
) (5أفا يفيء  :رد وأرجع .يعني  :ال يرد عليه عافيته .وفي المخطوطة  " :ال يفي "  ،وھذا صواب قراءتھا.
) (6في المطبوعة  " :أعلم ذلك لعيسى "  ،والصواب ما في المخطوطة.
اك ال ِغ َنى َف ْق َرا
ِيك مِنْ َس ِّد َخلَّ ٍة  ...فإن زا َد شي ًئا َ ،عا َد َذ َ
س َما َي ْكف َ
) (7قوله  " :شي ًئا "  ،أي قليال  ،كقول سالم بن وابصة األسدي ِ :غ َنى ال َّن ْف ِ
وكقول عمر بن أبي ربيعة  :وقالت َلھُنَّ  :ارْ َبعْ َن شي ًئا َ ،ل َعلَّنِي َ ...وإنْ ال َمني فِي َما ارْ َتأَيْتَ ُملِي ُم
وھذا من نوادر اللغة  ،مما أغفلت بيانه المعاجم.
) (8انظر تفسير " األنصار " فيما سلف قريبًا  ، 443 :تعليق  .2 :والمراجع ھناك.

وقال آخرون  :سموا بذلك  :ألنھم كانوا َقصّارين يبيِّضون الثياب.
ذكر من قال ذلك :
 - 7125حدثني محمد بن عمرو قال  ،حدثنا أبو عاصم  ،عن عيسى  ،عن ابن أبي نجيح  ،عن أبي أرطأة قال " :
الحواريون "  ،الغسالون الذين يحوّ رون الثياب  ،يغسلونھا.
***
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وقال آخرون  :ھم خاصّة األنبياء وصفوتھم.
ذكر من قال ذلك :
ذكر رجال من أصحاب النبي صلى
 - 7126حدثنا يعقوب بن إبراھيم قال  ،حدثنا ابن علية  ،عن روح بن القاسم  ،أن قتادة َ
ﷲ عليه وسلم فقال  :كان من الحواريين .فقيل له  :من الحواريُّون ؟ قال  :الذين تصلح لھم الخالفة.
 - 7127حدثت عن المنجاب قال  ،حدثنا الحسين قال  ،حدثنا بشر  ،عن عمارة  ،عن أبي روق  ،عن الضحاك في قوله " :
إذ قال الحواريون "  ،قال  :أصفِياء األنبياء.
***
قال أبو جعفر  :وأشبه األقوال التي ذكرنا في معنى " الحواريين "  ،قو ُل من قال  " :سموا بذلك لبياض ثيابھم  ،وألنھم كانوا
غسّالين " .
ارى " لشدة بياضه  (1) ،ومنه قيل
الحور " عند العرب شدة البياض  ،ولذلك سمي " َّ
ارى " من الطعام " حُوّ َ
الحُو َ
وذلك أن " َ
للرجل الشديد البياض مقلة العينين " أحور "  ،وللمرأة " حوراء "  .وقد يجوز أن يكون حواريو عيسى كانوا ُسمُّوا بالذي
الثياب  ،وأنھم كانوا قصّارين  ،فعرفوا بصحبة عيسى  ،واختياره إياھم لنفسه أصحابًا وأنصارً ا  ،فجرى
ذكرنا  ،من تبييضھم
َ
ذلك االسم لھم  ،واس ُتعمل ،
__________
) (1الحواري )بضم الحاء وتشديد الواو  ،وراء مفتوحة(  :ھو ما حور من الطعام  ،أي بيض  ،ودقيق حوارى  :ھو الدقيق األبيض  ،وھو لباب الدقيق
وأجوده وأخلصه.

حتى صار كل خاصّة للرجل من أصحابه وأنصاره  " :حواريُّه "  ،ولذلك قال النبي صلى ﷲ عليه وسلم.
***
حواريَّ الزبير " (1) .
نبي حوار ًّيا َ ،و َ
 " - 7128إنّ لك ّل َ
***
القرى واألمصار " َح َواريَّات "  ،وإنما سمين بذلك لغلبة البياض
يعني خاصته .وقد تسمي العرب النساء اللواتي مساكنھن َ
عليھن  ،ومن ذلك قول أبي َج ْلدة اليشكري (2) :
واب ُح )(3
اريَّا ِ
ت َي ْبك َ
ِين َغي َْر َناَ ...وال َت ْب ِك َنا إال الكِالبُ ال َّن ِ
َفقُ ْل ل ِْل َح َو ِ
***
ويعني بقوله  " :قال الحواريون "  ،قال ھؤالء الذين صفتھم ما ذكرنا  ،من تبييضھم الثياب  " :آمنا با "  ،صدقنا با ،
واشھد أنتَ يا عيسى بأننا مسلمون.
***
َ
ابتعث به عيسى واألنبيا َء قبله ،
قال أبو جعفر  :وھذا خب ٌر من ﷲ عز وجل أن اإلسال َم دي ُنه الذي
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__________
) (1األثر  - 7128 :ذكره الطبري بغير إسناد  ،وھو من صحيح الحديث .أخرجه البخاري في مواضع )الفتح : 13 / 412 ، 64 : 7 / 39 : 6
 ، (204 ، 203وأخرجه مسلم في صحيحه  .188 : 15وكان في المطبوعة  " :إن لكل نبي حواري "  ،وصوابه ما أثبت .والرواية األخرى بحذف :
" إن " أي  " :لكل نبي حواري " .
) (2ھو أبو جلدة بن عبيد بن منقذ اليشكري  ،من شعراء الدولة األموية  ،كان من أخص الناس بالحجاج  ،ثم فارقه وخرج مع ابن األشعث  ،وصار
من أشد الناس تحريضًا على الحجاج .فلما قتل وأتى الحجاج برأسه ووضع بين يديه  ،مكث ينظر إليه طويال ثم قال  :كم من سر أودعته ھذا الرأس فلم
يخرج منه حتى أتيت به مقطوعًا!!
) (3الؤتلف والمختلف لآلمدي  ، 79 :واألغاني  ، 311 : 11والوحشيات  ، 36 :وحماسة ابن الشجري  ، 65 :واللسان )حور(  ،وبعدهَ .ب َكي َْن إِ َل ْي َنا
ارى وال ُّسيُوفُ الجوار ُح
ص َ
يح َھا  ...ر َما ُح ال َّن َ
َخ ْش َي ًة أَنْ ُت ِب َ
الج َوانِ ُح
َب َكي َْن لِ َك ْي َما َيمْ َنعُوھُنَّ ِم ْن ُھ ُم َ ...و َتأْ َبى قُلُوبٌ أَضْ َم َر ْتھا َ
يقولھا تحريضًا وتحضيضًا على قتال أھل الشام.

ٌ
وتبرئة من ﷲ لعيسى ممن انتحل النصرانية ودان بھا  ،كما برّ أ إبراھيم من سائر األديان غير
ال النصرانية وال اليھودي َة
اإلسالم  ،وذلك احتجا ٌج من ﷲ تعالى ذكره لنبيه صلى ﷲ عليه وسلم على وفد نجران  ،كما - :
 - 7129حدثنا ابن حميد قال  ،حدثنا سلمة  ،عن محمد بن إسحاق  ،عن محمد بن جعفر بن الزبير  " :فلما أحسّ عيسى منھم
الكفر " والعدوان ) " (1قال من أنصاري إلى ﷲ قال الحواريون نحن أنصار ﷲ آمنا با "  ،وھذا قولھم الذي أصابوا به
نصارى نجران(2) .
الفض َل من ربھم " واشھد بأنا مسلمون "  ،ال كما يقول ھؤالء الذين يحاجونك فيه  -يعني وفدَ
َ
***
__________
) (1في سيرة ابن ھشام  " :والعدوان عليه " .
) (2األثر  - 7129 :سيرة ابن ھشام  ، 230 : 2وھو تتمة اآلثار التي آخرھا رقم .7119 :

ت َوا َّت َبعْ َنا الرَّ سُو َل َف ْ
َر َّب َنا آَ َم َّنا ِب َما أَ ْن َز ْل َ
ِين )(53
اك ُت ْب َنا َم َع ال َّشا ِھد َ
سول َ َفا ْك ُت ْب َنا َم َع ال َّ
شا ِھدِينَ ){ (53
الر ُ
القول في تأويل قوله َ } :ر َّب َنا آ َم َّنا ِب َما أَ ْن َز ْلتَ َوا َّت َب ْع َنا َّ
قال أبو جعفر  :وھذا خبر من ﷲ عز وجل عن الحواريين أنھم قالوا  " :ربنا آمنا "  ،أي  :صدّقنا " بما أنزلت "  ،يعني  :بما
َ
أنزلت على نبيك عيسى من كتابك " واتبعنا الرسول "  ،يعني بذلك  :صرنا أتباع عيسى على دينك الذي ابتعثته به  ،وأعوانه
على الحق الذي أرسل َته به إلى عبادك وقوله  " :فاكتبنا مع الشاھدين "  ،يقول  :فأثبت أسماءنا مع أسماء الذين شھدوا بالحق ،
وأقرُّ وا لك بالتوحيد  ،وصدّقوا رسلك  ،واتبعوا أمرك ونھيك  ،فاجعلنا في عدادھم ومعھم فيما تكرمھم به من كرامتك  ،وأ ِحلَّنا
محلھم  ،وال تجعلنا ممن كفر بك  ،وص َّد عن سبيلك  ،وخالف أمرك ونھيك.
ﷲُ َو َّ
َو َم َكرُوا َو َم َك َر َّ
ين )(54
ﷲُ َخ ْي ُر ْال َماك ِِر َ
يعرّ ف خلقه جل ثناؤه بذلك سبي َل الذين رضي أقوالھم وأفعالھم  ،ليحتذوا طريقھم  ،ويتبعوا منھاجھم  ،فيصلوا إلى مثل الذي
ّ
ويكذب بذلك الذين انتحلوا من الملل غير الحنيفية المسلمة  ،في دعواھم على أنبياء ﷲ أنھم
وصلوا إليه من درجات كرامته
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كانوا على غيرھا ويحت ُّج به على الوفد الذين حاجوا رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم من أھل نجران  :بأنّ قِي َل َمنْ رضي ﷲ
عنه من أتباع عيسى كان خالف قِيلھم  ،ومنھاجھم غير منھاجھم  ،كما - :
 - 7130حدثنا ابن حميد قال  ،حدثنا سلمة  ،عن ابن إسحاق  ،عن محمد بن جعفر بن الزبير  " :ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا
الرسول فاكتبنا مع الشاھدين "  ،أي  :ھكذا كان قولھم وإيمانھم(1) .
***
القول في تأويل قوله َ } :و َم َك ُروا َو َم َك َر َّ
ﷲُ َو َّ
ﷲ ُ َخ ْي ُر ا ْل َماك ِِرينَ ){ (54
قال أبو جعفر  :يعني بذلك جل ثناؤه  :ومكر الذين كفروا من بني إسرائيل  ،وھم الذين ذكر ﷲ أنّ عيسى أحسّ منھم الكفر.
***
وكان مكرھم الذي وصفھم ﷲ به  ،مُواطأة بعضھم بعضًا على الفتك بعيسى و َق ْتله  ،وذلك أن عيسى صلوات ﷲ عليه  ،بعد
إخراج قومه إياه وأمّه من بين أظھ ُِرھم  ،عاد إليھم  ،فيما - :
 - 7131حدثنا محمد بن الحسين قال  ،حدثنا أحمد بن المفضل قال  ،حدثنا أسباط  ،عن السدي  :ثم إن عيسى سار بھم يعني:
__________
) (1األثر  - 7130 :سيرة ابن ھشام  ، 230 : 2ھو تتمة اآلثار التي آخرھا رقم .7129 :

فصاح فيھم  ،فذلك قوله :
بالحواريين الذين كانوا يصطادون السمك  ،فآمنوا به واتبعوه إذ دعاھم حتى أتى بني إسرائيل ليال َ
ت َطا ِئ َف ٌة مِنْ َبنِي إِسْ َرائِي َل َو َك َف َر ْ
) َفآ َم َن ْ
ت َطا ِئ َف ٌة ( اآلية ]سورة الصف .[14 :
***
وأما مكر ﷲ بھم  :فإنه  -فيما ذكر السدي  -إلقاؤه ش َبه عيسى على بعض أتباعه حتى قتله الماكرون بعيسى  ،وھم يحسبونه
عيسى  ،وقد رفع ﷲ عز وجل عيسى قبل ذلك  ،كما - :
 - 7132حدثني محمد بن الحسين قال  ،حدثنا أحمد بن المفضل قال  :حدثنا أسباط  ،عن السدي  :ثم إن بني إسرائيل َحصروا
عيسى وتسع َة عشر رجال من الحواريِّين في بيت  ،فقال عيسى ألصحابه  :من يأخذ صورتي فيقتل وله الجنة ؟ فأخذھا رجل
صعِد بعيسى إلى السماء  ،فذلك قوله  " :ومكرُوا ومكر ﷲ وﷲ خير الماكرين "  .فلما خرج الحواريون أبصرُوھم
منھم  ،و ُ
تسع َة عشر  ،فأخبروھم أن عيسى قد صُعد به إلى السماء  ،فجعلوا يعدّون القوم فيج ُدونھم ينقصون رجال من ال ِعدّة  ،ويرون
وصلبوه  ،فذلك قول ﷲ عز وجل َ ) :و َما َق َتلُو ُه
صور َة عيسى فيھم  ،فش ُّكوا فيه .وعلى ذلك قتلوا الرجل وھم ي َُر ْون أنه عيسى َ
صلَبُوهُ َو َلكِنْ ُ
ش ِّب َه َل ُھ ْم ( ]سورة النساء .[157 :
َو َما َ
***
وقد يحتمل أن يكون معنى " مكر ﷲ بھم "  ،استدراجُ ه إياھم ليبلغ الكتاب أجله  ،كما قد بينا ذلك في قول ﷲ َّ ) :
ﷲُ َيسْ َتھ ِْزئُ
ِب ِھ ْم ( ]سورة البقرة (1) .[15 :
***
__________
) (1انظر ما سلف .306 - 301 : 1
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إِ ْذ َقا َل َّ
ُك إِ َليَّ َوم َ
ِين َك َفرُوا إِ َلى َي ْو ِم ْال ِق َيا َم ِة
ُوك َف ْو َق الَّذ َ
ِين ا َّت َبع َ
ِين َك َفرُوا َو َجاعِ ُل الَّذ َ
ُك م َِن الَّذ َ
ُط ِّھر َ
يك َو َرا ِفع َ
يسى إِ ِّني ُم َت َو ِّف َ
ﷲ ُ َيا عِ َ
ون )(55
ُث َّم إِ َليَّ َمرْ ِج ُع ُك ْم َفأَحْ ُك ُم َب ْي َن ُك ْم فِي َما ُك ْن ُت ْم فِي ِه َت ْخ َتلِفُ َ
القول في تأويل قوله  } :إِ ْذ َقال َ َّ
يسى إِ ِّني ُم َت َو ِّفي َك َو َرا ِف ُع َك إِ َل َّي َو ُم َط ِّھ ُر َك مِنَ ا َّلذِينَ َك َف ُروا {
ﷲُ َيا عِ َ
قال أبو جعفر  :يعني بذلك جل ثناؤه  :ومكر ﷲ بالقوم الذين حاولوا قت َل عيسى مع كفرھم با  ،وتكذيبھم عيسى فيما أتاھم به
ٌ
صلة من قوله  " :ومكر ﷲ "  ،يعني  :ومكر ﷲ بھم حين قال
من عند ربھم إذ قال ﷲ جل ثناؤه  " :إني متوفيك "  ،فـ " إذ "
ﷲ لعيسى " إني متوفيك ورافعك إليّ  ،فتوفاه ورفعه إليه.
***
ثم اختلف أھل التأويل في معنى " الوفاة " التي ذكرھا ﷲ عز وجل في ھذه اآلية.
فقال بعضھم  " :ھي وفاة َن ْوم "  ،وكان معنى الكالم على مذھبھم  :إني ُمنِيمك ورافعك في نومك.
ذكر من قال ذلك :
 - 7133حدثني المثنى قال  ،حدثنا إسحاق قال  ،حدثنا عبد ﷲ بن أبي جعفر  ،عن أبيه  ،عن الربيع في قوله  " :إني
متوفيك"  ،قال  :يعني وفا َة المنام  ،رفعه ﷲ في منامه قال الحسن  :قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم لليھود  " :إن عي َسى
لم ْ
يمت  ،وإنه راج ٌع إليكم قبل يوم القيامة(1) .
***
وقال آخرون  :معنى ذلك  :إني قابضك من األرض  ،فرافعك إليّ  ،قالوا  :ومعنى " الوفاة "  ،القبض  ،لما يقال  " :تو َّفيت
من فالن ما لي عليه "  ،بمعنى  :قبضته واستوفيته .قالوا  :فمعنى قوله  " :إني متوفيك ورافعك "  ،أي  :قابضك من األرض
ُ
ح ًّيا إلى جواري ،
وآخذك إلى ما عندي بغير موت  ،ورافعُك من بين المشركين وأھل الكفر بك.
__________
) (1األثر  - 7133 :ھو أثر مرسل  ،خرجه السيوطي في الدر المنثور  ، 36 : 2ونسبه البن جرير وابن أبي حاتم  ،وساقه ابن كثير في تفسيره : 2
 150بإسناد ابن أبي حاتم.

ذكر من قال ذلك :
 - 7134حدثنا علي بن سھل قال  ،حدثنا ضمرة بن ربيعة  ،عن ابن شوذب  ،عن مطر الورّ اق في قول ﷲ  " :إني
متوفيك" ،قال  :متوفيك من الدنيا  ،وليس بوفاة موت(1) .
 - 7135حدثنا الحسن بن يحيى قال  ،أخبرنا عبد الرزاق قال  ،أخبرنا معمر  ،عن الحسن في قوله  " :إني متوفيك "  ،قال :
متوفيك من األرض.
 - 7136حدثنا القاسم قال  ،حدثنا الحسين قال  ،حدثني حجاج  ،عن ابن جريج قوله  " :إني متوفيك ورافعك إليّ ومطھرك
من الذين كفروا "  ،قال  :فرفعه إياه إليه  ،تو ِّفيه إياه  ،وتطھيره من الذين كفروا.
 - 7137حدثني المثنى قال  ،حدثنا عبد ﷲ بن صالح قال  ،حدثني معاوية بن صالح  :أن كعب األحبار قال  :ما كان ﷲ عز
وجل ليميت عيسى ابن مريم  ،إنما بعثه ﷲ داعيًا ومبشرً ا يدعو إليه وحده  ،فلما رأى عيسى قِلة من اتبعه وكثرة من ّ
كذبه ،
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شكا ذلك إلى ﷲ عز وجل  ،فأوحى ﷲ إليه  " :إني متوفيك ورافعك إليّ "  ،وليس َمنْ رفعته عندي مي ًتا  ،وإني سأبعثك على
األعور الدجّ ال فتقتله  ،ثم تعيش بعد ذلك أربعً ا وعشرين سنة  ،ثم أميتك ميتة الحيّ .
َ
قال كعب األحبار  :وذلك يصدّق حديث رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم حيث
__________
) (1األثر  " - 7134 :علي بن سھل الرملي "  ،ثقة .مضت ترجمته رقم  " .1384 :ضمرة ابن ربيعة الفلسطيني الرملي "  ،قال ابن سعد  " :كان
ثقة مأمو ًنا خيرً ا  ،لم يكن ھناك أفضل منه "  .وقال آدم بن أبي إياس  " :ما رأيت أح ًدا أعقل لما يخرج من رأسه منه "  .وھو رواية ابن شوذب.
مترجم في التھذيب " .ابن شوذب " ھو  :عبد ﷲ بن شوذب الخراساني .ثقة .مترجم في التھذيب .و " مطر الوراق " ھو  :مطر بن طھمان الوراق.
مضى في رقم .1913 :

قال  :كيف تھلك أمة أنا في أوّ لھا  ،وعيسى في آخرھا(1) .
 - 7138حدثنا ابن حميد قال  ،حدثنا سلمة  ،عن ابن إسحاق  ،عن محمد بن جعفر بن الزبير  " :يا عيسى إني متوفيك " ،
أي قابضُك.
 - 7139حدثني يونس قال  ،أخبرنا ابن وھب قال  ،قال ابن زيد في قوله  " :إني متوفيك ورافعك إليّ "  ،قال  " :متوفيك":
ُ
وسيموت .وقرأ قول ﷲ عز وجل :
قابضك قال  " :ومتوفيك " و " رافعك "  ،واح ٌد قال  :ولم يمت بع ُد  ،حتى يقتل الدجا َل ،
" ويكلم الناس في المھد وكھال "  ،قال  :رفعه ﷲ إليه قبل أن يكون كھال قال  :وينزل كھال.
 - 7140حدثنا محمد بن سنان قال  ،حدثنا أبو بكر الحنفي  ،عن عباد  ،عن الحسن في قول ﷲ عز وجل  " :يا عيسى إني
متوفيك ورافعك إلي "  ،اآلية كلھا  ،قال  :رفعه ﷲ إليه  ،فھو عنده في السماء.
***
وقال آخرون  :معنى ذلك  :إني متوفيك وفا َة مو ٍ
ت.
ذكر من قال ذلك :
 - 7141حدثني المثنى قال  ،حدثنا عبد ﷲ بن صالح قال  ،حدثني معاوية  ،عن علي  ،عن ابن عباس قوله  " :إني
متوفيك" ،يقول  :إني مميتك.
 - 7142حدثنا ابن حميد قال  ،حدثنا سلمة  ،عن ابن إسحاق  ،عمن ال يتھم  ،عن وھب بن منبه اليماني أنه قال  :توفى ﷲ
َ
ثالث ساعات من النھار حتى رفعه إليه.
عيسى ابن مريم
__________
) (1األثر  - 7137 :خرجه السيوطي في الدر المنثور  ، 36 : 2ونسبه للطبري وحده  ،وقال  " :وأخرج ابن جرير بسند صحيح "  ،وذكر األثر ،
وحديثه عن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم حديث مرسل  ،ومھما كان سنده صحيحً ا  ،فإن روايته كعب األحبار إنما ھي ال شيء  ،وال يحتج بھا.
وصدق معاوية في قوله في كعب األحبار  " :إن كان لمن أصدق ھؤالء المحدثين الذين يحدثون عن أھل الكتاب  ،وإن كنا مع ذلك لنبلو عليه الكذب"،
رواه البخاري.

 - 7143حدثنا ابن حميد قال  ،حدثنا سلمة  ،عن ابن إسحاق قال  :والنصارى يزعمون أنه توفاه سبع ساعات من النھار  ،ثم
أحياهُ ﷲ.
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***
وقال آخرون  :معنى ذلك  :إذ قال ﷲ يا عيسى إني رافعك إليّ ومطھِّرك من الذين كفروا  ،ومتوفيك بعد إنزالي إياك إلى
الدنيا .وقال  :ھذا من المقدم الذي معناه التأخير  ،والمؤخر الذي معناه التقديم.
***
قال أبو جعفر  :وأولى ھذه األقوال بالصحة عندنا  ،قو ُل من قال  " :معنى ذلك  :إني قابضك من األرض ورافعك إليّ " ،
لتواتر األخبار عن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم أنه قال  :ينزل عيسى ابن مريم فيقتل الدجال  ،ثم يمكث في األرض مدة
ذ َكرھا  ،اختلفت الرواية في مبلغھا  ،ثم يموت فيصلي عليه المسلمون ويدفنونه.
 - 7144حدثنا ابن حميد قال  ،حدثنا سلمة  ،عن ابن إسحاق  ،عن محمد بن مسلم الزھري  ،عن حنظلة بن علي األسلمي ،
عن أبي ھريرة قال  :سمعت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم يقول  :ليھبطنّ ﷲُ عيسى ابن مريم َحكمًا عدال وإمامًا مُقسِ ًطا ،
ويض ُع الجزية  ،ويُفيضُ الما َل حتى ال يجد من يأخذه  ،وليسكنّ الرّ ْوحاء حاجً ا أو معتمرً ا ،
يكسر الصَّليب  ،ويقتل الخنزير ،
َ
أو ل ُي َث ِّنينَّ بھما جمي ًعا(1) .
__________
) (1الحديث  - 7144 :سلمة  :ھو ابن الفضل األبرش .رجحنا توثيقه في .246 :
حنظلة بن علي بن األسقع األسلمي  -ويقال " السلمي "  : -تابعي ثقة معروف.
والحديث رواه أحمد في المسند ) 7890 :ج  2ص  291 - 290حلبي(  ،بنحوه  ،مطوال  ،عن يزيد  ،وھو ابن ھارون  ،عن سفيان  ،وھو ابن
حسين  ،عن الزھري  ،عن حنظلة.
ورواه أحمد قبل ذلك  ،مختصرً ا  ، 7271 :عن سفيان  ،وھو ابن عيينة .و  ، 7667 :عن عبد الرزاق  ،عن معمر  -كالھما عن الزھري  ،عن
حنظلة.
ورواه أيضًا مختصرً ا ) 10671 :ج  2ص  ، (513من طريق ابن أبي حفصة .و ) 10987 :ج  2ص  ، (540من طريق األوزاعي  -كالھما عن
الزھري  ،عن حنظلة.
وھذه الرواية المختصرة عند أحمد  -رواھا مسلم .357 - 356 : 1
وروى أحمد معنى ھذا الحديث مفر ًقا في أحاديث  ،من طرق عن أبي ھريرة .انظر المسند ) 9110 ، 7666 ، 7665 ، 7267 :ج  2ص ، (394
) 9312ص ) 10266 ، (411ص ) 10409 ، (483 - 482ص ) 10957 ، (494 - 493ص .(538
وذكر ابن كثير كثيرً ا من طرقه ورواياته  ،في التفسير  .16 - 15 : 3وانظر أيضًا تاريخه .101 - 96 : 2
قوله  " :أو ليثنين بھما "  -ھذا ھو الصواب الثابت في المخطوطة  ،والصحيح المعنى .ووقع في المطبوعة " أو يدين بھما " !! وھو تخليط ال معنى له.

 - 7145حدثنا ابن حميد قال  ،حدثنا سلمة  ،عن ابن إسحاق  ،عن الحسن بن دينار  ،عن قتادة  ،عن عبد الرحمن بن آدم ،
لعال ٍ
ت  ،أمَّھاتھم شتى  ،ودينھم واحد .وأنا أولى
عن أبي ھريرة قال  :قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم  :األنبياء َ
إخوةٌ َ
الناس بعيسى ابن مريم  ،ألنه لم يكن بيني وبينه نبي  ،وأنه خليفتي على أمتي .وإنه نازل  ،فإذا رأيتموه فاعرفوه  :فإنه رجل
عره ُ
ّليب ،
يقطر  ،وإن لم يصبه َبل ٌل  ،بين مُمص ََّرتين  ،يدق الص َ
مربوع الخلق  ،إلى الحمرة والبياض َ ،سبط الشعر  ،كأن َش َ
ويقتل الخنزير  ،ويُفيضُ المال  ،ويقاتل الناس على اإلسالم حتى يھلك ﷲ في زمانه المِل َل كلھا  ،ويھلك ﷲ في زمانه مسي َح
الضّاللة ّ
الكذاب الدجال وتق ُع في األرض األ َم َن ُة حتى ترتع األسُود مع اإلبل  ،والنمر مع البقر  ،والذئاب مع الغنم  ،وتلعب
الغلمانُ بالحيات  ،ال َيضرُّ بعضُھم بعضًا  ،فيثبت في األرض أربعين سنة ثم يتوفى  ،ويصلي المسلمون عليه ويدفنونه(1) .
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***
__________
) (1الحديث  - 7145 :إسناده ضعيف ج ًدا .وأصل الحديث صحيح  ،كما سيأتي.
الحسن بن دينار البصري  ،كذاب ال يوثق به .وقد مضت ترجمته في .682 :
عبد الرحمن بن آدم البصري  ،صاحب السقاية  ،مولى أم برثن  :تابعي ثقة .ذكره ابن حبان في الثقات  ،وأخرج له مسلم في صحيحه  ،وترجمنا له في
شرح المسند .7213 :
والحديث سيأتي بإسناد آخر صحيح  :من رواية سعيد  -وھو ابن أبي عروبة  -عن قتادة بھذا اإلسناد نحوه )ج  6ص  16بوالق(.
وقد رواه أحمد في المسند ) 9259 :ج  2ص  406حلبي(  ،عن عفان  ،عن ھمام  ،عن قتادة  ،به نحوه.
وكذلك رواه الحاكم في المستدرك  ، 595 : 2من طريق عفان .وقال  " :ھذا حديث صحيح اإلسناد  ،ولم يخرجاه "  .ووافقه الذھبي.
وذكر ابن كثير في التفسير  ، 16 : 3من رواية أحمد بن عفان .ثم أشار إلى أن أبا داود رواه من طريق ھمام  ،ثم أشار إلى رواية الطبري اآلتية  ،من
طريق ابن أبي عروبة.
ورواه أحمد أيضًا ) 9630 :ج  2ص  ، (437من طريق سعيد بن أبي عروبة  ،عن قتادة  ،به نحوه.
ثم رواه  ، 9631 :من طريق ھشام  ،و  ، 9632 :من طريق شيبان  -كالھما عن قتادة .ولم يذكر لفظه.
ونقله ابن كثير في التاريخ  ، 99 - 98 : 2عن رواية ابن أبي عروبة في المسند  ،وأشار إلى روايتي أحمد وأبي داود من طريق ھمام.
وليس في ھذه الروايات وال في رواية الطبري اآلتية  : -الكلمة التي ھنا في رواية الحسن بن دينار  " :وإنه خليفتي على أمتي "  .وھي عندنا كلمة
شاذة  ،انفرد بروايتھا رجل غير موثق به.
وصدر ھذا الحديث رواه أحمد  ،والبخاري  ،وابن حبان  ،من أوجه  ،عن أبي ھريرة .وانظر تفسير ابن كثير  ، 16 : 3وتاريخه .99 - 98 : 2
قوله  " :إخوة لعالت "  -بفتح العين المھملة وتشديد الالم  -قال ابن األثير  " :أوالد العالت  :الذين أمھاتھم مختلفة وأبوھم واحد .أراد أن إيمانھم واحد
وشرائعھم مختلفة " .
قوله  " :وإنه نازل "  -نزول عيسى عليه السالم في آخر الزمان  :مما لم يختلف فيه المسلمون  ،لورود األخبار المتواترة الصحاح عن النبي صلى ﷲ
عليه وسلم بذلك .وقد ذكر ابن كثير في تفسيره طائفة طيبة منھا  ،ج  3ص  .24 - 15وھذا معلوم من الدين بالضرورة  ،ال يؤمن من أنكره.
قوله  " :مربوع الخلق "  -بفتح الخاء وسكون الالم  -المربوع  :ھو بين الطويل والقصير .يقال  :رجل ربعة ومربوع.
" الشعر السبط "  :المنبسط المسترسل.
قوله  " :بين ممصرتين "  -الممصرة من الثياب  ،بتشديد الصاد المھملة المفتوحة  :ھي التي فيھا صفرة خفيفة.

قال أبو جعفر  :ومعلوم أنه لو كان قد أماته ﷲ عز وجل  ،لم يكن بالذي يميته م ً
ِيتة أخرى  ،فيجمع عليه ميتتين  ،ألن ﷲ عز
وجل إنما أخبر عباده أنه يخلقھم ثم يُميتھم ثم يُحييھم  ،كما قال ج ّل ثناؤه َّ ) :
ﷲ ُ الَّذِي َخ َل َق ُك ْم ُث َّم َر َز َق ُك ْم ُث َّم ُيمِي ُت ُك ْم ُث َّم يُحْ ِيي ُك ْم َھ ْل
مِنْ ُ
ش َر َكا ِئ ُك ْم َمنْ َي ْف َع ُل مِنْ َذلِ ُك ْم مِنْ َشيْ ٍء ( ]سورة الروم .[40 :
***
فتأويل اآلية ًإذا  :قال ﷲ لعيسى  :يا عيسى  ،إني قابضك من األرض  ،ورافعك إليّ  ،ومطھرك من الذين كفروا فجحدوا
نبوّ تك.
***
مخرج خبر  ،فإن فيه من ﷲ عز وجل احتجاجً ا على الذين حاجُّ وا رسو َل ﷲ صلى ﷲ عليه
وھذا الخبر  ،وإن كان مخرجه
َ
نجران بأن عيسى لم يُق َتل ولم يُصْ لب كما زعموا  ،وأنھم واليھودَ الذين أقرُّ وا بذلك وا َّدعوا على
وسلم في عيسى من وفد
َ
كذ ٌ
عيسى َ -
بة في دعواھم وزعمھم  ،كما - :
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 - 7146حدثنا ابن حميد قال  ،حدثنا سلمة  ،عن ابن إسحاق  ،عن محمد بن جعفر بن الزبير  :ثم أخبرھم  -يعني الوفد من
كيف رفعه وطھره منھم  ،فقال  " :إذ قال ﷲ يا عيسى إني متوفيك
نجران  -ور ّد عليھم فيما أقرُّ وا لليھود بصلبه (1) ،
َ
ورافعك إليّ " (2) .
***
وأما " مطھِّرك من الذين كفروا "  ،فإنه يعني ّ :
منظفك  ،فمخلّصك ممن كفر بك  ،وجحد ما جئتھم به من الحق من اليھود
وسائر الملل غيرھا  ،كما - :
 - 7147حدثنا ابن حميد قال  ،حدثنا سلمة  ،عن ابن إسحاق  ،عن محمد بن جعفر بن الزبير  " :ومطھرك من الذين كفروا
" ،قال ْ :إذ ھمُّوا منك بما ھمّوا(3) .
 - 7148حدثني محمد بن سنان قال  ،حدثنا أبو بكر الحنفي  ،عن عباد ،
__________
) (1في المطبوعة  " :فيما أخبروا ھم واليھود بصلبه "  ،وما أثبته ھو نص المخطوطة ولكن الناسخ أساء كعادته فكتب " أحروا لليھود " كأنھا حاء ،
فبدل الناشر لما شاء كما شاء .ومع ذلك  ،فالذي في المخطوطة ھو نص ابن ھشام أيضًا على الصواب.
) (2األثر  - 7146 :سيرة ابن ھشام  ، 231 : 2وھو تتمة اآلثار التي آخرھا رقم .7130 :
) (3األثر  - 7147 :سيرة ابن ھشام  ، 231 : 2تتمة األثر السالف رقم .7146 :

عن الحسن في قوله  " :ومطھرك من الذين كفروا "  ،قال  :طھَّره من اليھود والنصارى والمجوس ومن كفار قومه.
***
القول في تأويل قوله عز وجل َ } :و َجاعِ ل ُ ا َّلذِينَ ا َّت َب ُعو َك َف ْوقَ ا َّلذِينَ َك َف ُروا إِ َلى َي ْو ِم ا ْلقِ َيا َم ِة {
قال أبو جعفر  :يعني بذلك جل ثناؤه  :وجاعل الذين اتبعوك على منھا ِجك وملَّتك من اإلسالم وفطرته  ،فوق الذين جحدوا
نبوّ تك وخالفوا سبيلھم ]من[ جميع أھل الملل ّ (1) ،
فكذبوا بما جئت به وصدّوا عن اإلقرار به  ،فمصيِّرھم فوقھم ظاھرين
عليھم  ،كما - :
 - 7149حدثنا بشر بن معاذ قال  ،حدثنا يزيد قال  ،حدثنا سعيد  ،عن قتادة في قوله  " :وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين
كفروا إلى يوم القيامة "  ،ھم أھ ُل اإلسالم الذين اتبعوه على فطرته وملته وسُنته  ،فال يزالون ظاھرين على من ناوأھم إلى
يوم القيامة.
 - 7150حدثنا المثنى قال  ،حدثنا إسحاق قال  ،حدثنا ابن أبي جعفر  ،عن أبيه  ،عن الربيع في قوله  " :وجاعل الذين
اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة "  ،ثم ذكر نحوه.
 - 7151حدثنا القاسم قال  ،حدثنا الحسين قال  ،حدثني حجاج  ،عن ابن جريج  " :وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا
إلى يوم القيامة "  ،ثم ذكر نحوه.
__________
) (1في المطبوعة  " :وخالفوا بسبيلھم جميع أھل الملل "  ،وفي المخطوطة  " :وخالفوا سبيلھم جميع وھل الملل "  ،والصواب زيادة ]من[  ،يعني :
وخالفوا سبيل الذين اتبعوك  ،من جميع أھل الملل .أھو صواب المعنى  ،إن شاء ﷲ.
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 - 7152حدثنا القاسم قال  ،حدثنا الحسين قال  ،حدثني حجاج  ،عن ابن جريج  " :وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا
إلى يوم القيامة "  ،قال  :ناص ُر من اتبعك على اإلسالم  ،على الذين كفروا إلى يوم القيامة.
 - 7153حدثنا محمد بن الحسين قال  ،حدثنا أحمد بن المفضل قال  ،حدثنا أسباط  ،عن السدي  " :وجاعل الذين اتبعوك فوق
الذين كفروا إلى يوم القيامة "  ،أما " الذين اتبعوك "  ،فيقال  :ھم المؤمنون  ،ويقال  :بل ھم الرّ وم(1) .
 - 7154حدثني محمد بن سنان قال  ،حدثنا أبو بكر الحنفي  ،عن عباد  ،عن الحسن  " :وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين
كفروا إلى يوم القيامة "  ،قال  :جعل الذين اتبعوه فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة .قال  :المسلمون من فوقھم  ،وجعلھم أعلى
ممن ترك اإلسالم إلى يوم القيامة.
***
وقال آخرون  :معنى ذلك  :وجاعل الذين اتبعوك من النصارى فوق اليھود.
ذكر من قال ذلك :
 - 7155حدثني يونس قال  ،أخبرنا ابن وھب قال  ،قال ابن زيد في قول ﷲ  " :ومطھرك من الذين كفروا "  ،قال  :الذين
كفروا من بني إسرائيل " وجاعل الذين اتبعوك "  ،قال  :الذين آمنوا به من بني إسرائيل وغيرھم " فوق الذين كفروا " ،
النصارى َ
شرق وال غرب  ،ھم
فوق اليھود إلى يوم القيامة .قال  :فليس بل ٌد فيه أح ٌد من النصارى  ،إال وھم فوق يھودَ  ،في
ٍ
في البلدان كلِّھا مستذلون.
***
__________
) (1في المطبوعة  " :فيقال ھم المؤمنون  ،ليس ھم الروم " بدل ما في المخطوطة  ،والروم كانوا ھم النصارى يومئذ  ،ويعني بالمؤمنين فيما سلف ،
أھل اإلسالم ممن لم يبدل ولم يقل في عيسى ما قالت النصارى بعد.

القول في تأويل قوله ُ } :ث َّم إِ َل َّي َم ْر ِج ُع ُك ْم َفأ َ ْح ُك ُم َب ْي َن ُك ْم فِي َما ُك ْن ُت ْم فِي ِه َت ْخ َتلِفُونَ ){ (55
قال أبو جعفر  :يعني بذلك جل ثناؤه  " :ثم إليّ "  ،ثم إلى ﷲ  ،أيھا المختلفون في عيسى " مرجعكم "  ،يعني  :مصيركم يوم
القيامة " فأحكم بينكم "  ،يقول  :فأقضي حينئذ بين َجميعكم في أمر عيسى بالحق " فيما كنتم فيه تختلفون " من أمره.
وھذا من الكالم الذي صُرف من الخبر عن الغائب إلى المخاطبة  ،وذلك أن قوله  " :ثم إليَّ مرجعكم "  ،إنما قُصد به الخب ُر
عن م َّتبعي عيسى والكافرين به.
وتأويل الكالم  :وجاع ُل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة  ،ثم إليّ َمرج ُع الفريقين  :الذين اتبعوك  ،والذين كفروا
بك  ،فأحكم بينھم فيما كانوا فيه يختلفون .ولكن ر َّد الكالم إلى الخطاب لسبوق القول  (1) ،على سبيل ما ذكرنا من الكالم
ْ ْ
َ
يح َط ِّي َب ٍة ( ]سورة يونس (2) .[22 :
الذي يخرج على وجه الحكاية  ،كما قال َ ) :ح َّتى إِذا ُك ْن ُت ْم فِي الفُلكِ َو َج َري َْن ِب ِھ ْم ِب ِر ٍ
***
__________
) (1في المطبوعة  " :لسوق القول " وھو خطأ ال معنى له .وفي المخطوطة " لسوق " غير منقوطة  ،فلم يحسن قراءتھا .والطبري يكثر استعمال "
سبوق " مصدر " سبق "  ،كما أشرت إليه في  ، 287 : 4تعليق  / 4 :ثم ص  ، 427 :تعليق  / 1 :ثم ص  ، 446 :تعليق  ، 4 :وغيره من
المواضع .ويعني بقوله  " :لسبوق القول " مثل ما مضى من قوله في  153 : 1أن من شأن العرب " إذا حكت  ،أو أمرت بحكاية خبر يتلو القول  ،أن
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تخاطب ثم تخبر عن غائب  ،وتخبر عن غائب ثم تعود إلى الخطاب  ،لما في الحكاية بالقول من معنى الغائب والمخاطب "  .والقول ھنا ھو قوله
تعالى " :إذ قال ﷲ يا عيسى . " ...ومعنى ما قال الطبري  ،أن قوله تعالى  " :ثم إلي مرجعكم " ...إنما ھو في أمر الذين اختلفوا في أمر عيسى ،
وقالوا فيه ما قالوا من اليھود والنصارى وغيرھم  ،وأمر الذين قالوا فيه الحق ولم يمتروا فيه أنه عبد ﷲ ورسوله .وذلك بعد أن كان الخطاب إلى
عيسى نفسه  ،وكان ذكر الذين اتبعوه والذين كفروا به  ،غائبًا في خطاب عيسى  ،فرد الخطاب إليھم في آخر اآلية.
) (2انظر ما سلف .305 ، 304 : 3 / 154 ، 153 : 1

ِين َك َفرُوا َفأ ُ َع ِّذ ُب ُھ ْم َع َذابًا َشد ً
ت
ِين آَ َم ُنوا َو َع ِملُوا الصَّال َِحا ِ
ِيدا فِي ال ُّد ْن َيا َو ْاآلَخ َِر ِة َو َما َل ُھ ْم مِنْ َناصِ ِر َ
َفأَمَّا الَّذ َ
ين )َ (56وأَمَّا الَّذ َ
ﷲُ َال ُيحِبُّ َّ
ور ُھ ْم َو َّ
ِين )(57
الظالِم َ
يھ ْم أُجُ َ
َفي َُو ِّف ِ
ت
ِين آ َم ُنوا َو َع ِملُوا الصَّال َِحا ِ
ِين َك َفرُوا َفأ ُ َع ِّذ ُب ُھ ْم َع َذابًا َش ِدي ًدا فِي ال ُّد ْن َيا َواآلخ َِر ِة َو َما َل ُھ ْم مِنْ َناصِ ِر َ
القول في تأويل قوله َ } :فأَمَّا الَّذ َ
ين )َ (56وأَمَّا الَّذ َ
ﷲُ ال ُيحِبُّ َّ
ُور ُھ ْم َو َّ
ِين ){ (57
الظالِم َ
يھ ْم أُج َ
َفي َُو ِّف ِ

قال أبو جعفر  :يعني بقوله جل ثناؤه  " :فأما الذين كفروا "  ،فأما الذين َجحدوا نبوّ تك يا عيسى  ،وخالفوا ملتك ّ ،
وكذبوا بما
جئتھم به من الحق  ،وقالوا فيك الباط َل  ،وأضافوك إلى غير الذي ينبغي أن يُضيفوك إليه  ،من اليھود والنصارى وسائر
أصناف األديان  ،فإني أعذبھم عذابًا شدي ًدا  ،أما في الدنيا فبالقتل والسباء والذلة والمسكنة  ،وأما في اآلخرة فبنار جھنم خالدين
فيھا أب ًدا " وما لھم من ناصرين "  ،يقول  :وما لھم من عذاب ﷲ مان ٌع  ،وال عن أليم عقابه لھم دافع بقوة وال شفاعة  ،ألنه
العزيز ُذو االنتقام.
***
وأما قوله  " :وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات "  ،فإنه يعني تعالى ذكره  :وأما الذين آمنوا بك يا عيسى  -يقول  :صدّقوك
ُ
ّ
 فأقروا بنبوتك وبما جئتھم به منفرضت من فرائضي على
الحق من عندي  ،ودانوا باإلسالم الذي بعثتك به  ،وعملوا بما
ُ
ُ
وسننت من سنني .كما :
وشرعت من شرائعي ،
لسانك ،
 - 7156حدثني المثنى قال  :حدثنا عبد ﷲ بن صالح قال  ،حدثني معاوية  ،عن علي  ،عن ابن عباس قوله  " :وعملوا
الصالحات "  ،يقول  :أدوا فرائضي.
***
أجورھم "  ،يقول  :فيعطيھم جزا َء أعمالھم الصالحة كامال ال يُبخسون منه شي ًئا وال يُنقصونه.
" فيوفيھم
َ
***
ْك م َِن ْاآلَ َيا ِ ِّ
ْ
ِيم )(58
َذل َِك َن ْتلُوهُ َع َلي َ
ت َوالذ ْك ِر ال َحك ِ
غيره ح ًقا له  ،أو وضع شي ًئا في غير موضعه.
وأما قوله  " :وﷲ ال يحب الظالمين "  ،فإنه يعني  :وﷲ ال يحبُّ من ظلم َ
المحسن
فنفى جل ثناؤه عن نفسه بذلك أن يظلم عبادَ ه  ،فيجازي المسي َء ممن كفر جزا َء المحسنين ممن آمن به  ،أو يجازي
َ
تبع أمره وانتھى عما نھاه عنه فأطاعه  ،جزا َء المسيئين ممن كفر به ّ
وكذب رسله وخالف أمره ونھيه .فقال :
ممن آمن به وا َ
إني ال أحبّ الظالمين  ،فكيف أظلم خلقي ؟
***
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وھذا القول من ﷲ تعالى ذكره  ،وإن كان خرج مخرج الخبر  ،فإنه وعي ٌد منه للكافرين به وبرسله  (1) ،ووعد منه للمؤمنين
به وبرسله  (2) ،ألنه أعلم الفريقين جميعًا أنه ال يبخسُ ھذا المؤمن حقه  ،وال يظل ُم كرامته فيضعھا فيمن كفر به وخالف أمره
ونھيه  ،فيكون لھا بوضعھا في غير أھلھا ظالمًا.
***
ت َو ِّ
القول في تأويل قوله َ } :ذلِ َك َن ْتلُوهُ َعل ْي َك مِنَ اآل َيا ِ
ِيم ){ (58
الذ ْك ِر ا ْل َحك ِ
قال أبو جعفر  :يعني بقوله جل ثناؤه  " :ذلك "  ،ھذه األنبا َء التي أنبأ بھا نبيه عن عيسى وأمِّه مريم  ،وأمِّھا َح َّنة وزكريا
وابنه يحيى  ،وما قصَّ من أمر الحواريين واليھودَ من بنى إسرائيل " نتلوھا عليك "  ،يا محمد  ،يقول  :نقرؤھا عليك يا محمد
على لسان جبريل صلى ﷲ عليه وسلم  (3) ،بوحيناھا إليك " من اآليات " ،
__________
) (1في المطبوعة  " :كأنه وعيد منه "  ،وھو خطأ بين  ،لم يحسن قراءة المخطوطة لسوء خط الناسخ.
) (2في المخطوطة  " :ووعيد منه للمؤمنين "  ،وھو خطأ بين  ،والصواب ما في المطبوعة.
) (3انظر معنى " التالوة " فيما سلف .569 ، 411 : 2

ﷲ َك َم َث ِل آَدَ َم َخ َل َق ُه مِنْ ُت َرا ٍ
ب ُث َّم َقا َل َل ُه ُكنْ َف َي ُكونُ )(59
يسى عِ ْندَ َّ ِ
إِنَّ َم َث َل عِ َ
يقول  :من العبر والحجج على من حاجَّ ك من وفد نصارى نجران  (1) ،ويھود بني إسرائيل الذين َّ
كذبوك وكذبوا ما جئتھم به
ّ
الحق والباطل (3) ،
من الحق من عندي " والذكر "  ،يعني  :والقرآن ) " (2الحكيم "  ،يعني  :ذي الحكمة الفاصلة بين
وبينك وبين ناسبي المسيح إلى غير نسبه  ،كما - :
 - 7157حدثنا ابن حميد قال  ،حدثنا سلمة  ،عن ابن إسحاق  ،عن محمد بن جعفر بن الزبير  " :ذلك نتلوه عليك من اآليات
ّ
والذكر الحكيم "  ،القاطع الفاصل
الحق  ،الذي لم يخلطه الباطل من الخبر عن عيسى وعما اختلفوا فيه من أمره  ،فال تقبلنّ
خبرً ا غيره(4) .
 - 7158حدثني المثنى قال  ،حدثنا إسحاق قال  ،حدثنا أبو زھير  ،عن جويبر  ،عن الضحاك  " :ذلك نتلوه عليك من اآليات
والذكر الحكيم "  ،قال  :القرآن.
 - 7159حدثني المثنى قال  ،حدثنا عبد ﷲ بن صالح قال  ،حدثني معاوية بن صالح  ،عن علي  ،عن ابن عباس قوله " :
والذكر "  ،يقول  :القرآن " الحكيم " الذي قد ك َم َل في حكمته.
***
ﷲ َك َم َث ِل آدَ َم َخلَ َق ُه مِنْ ُت َرا ٍ
ب ُث َّم َقال َ َل ُه ُكنْ َف َي ُكونُ ){ (59
يسى عِ ْندَ َّ ِ
القول في تأويل قوله  } :إِنَّ َم َثل َ عِ َ
قال أبو جعفر  :يعني جل ثناؤه  :إن شبه عيسى في خلقي إياه من غير فحل فأخبرْ به  ،يا محمد  ،الوفدَ من نصارى نجران
عندي  ،كشبه آد َم الذي خلق ُته من تراب ثم قلت له :
__________
) (1انظر معنى " اآليات "  ،فيما سلف قريبًا  ،ومادة )أيي( من فھارس اللغة.
) (2انظر تفسير " الذكر " فيما سلف .99 ، 94 : 1
) (3انظر تفسير " الحكيم " فيما سلف  ،في مادة )حكم( من فھارس اللغة.
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) (4األثر  - 7157 :سيرة ابن ھشام  ، 231 : 2وھو من تتمة اآلثار التي آخرھا رقم  ، 7147 :وكان في المطبوعة  " :فال يقبلن " بالياء  ،وھو
خطأ  ،والصواب ما أثبت.

" كن "  ،فكان من غير فحل وال ذكر وال أنثى .يقول  :فليس خلقي عيسى من أمه من غير فحل  ،بأعجب من خلقي آدم من
فكان(1) .
غير ذكر وال أنثى  ،وأمري إذ أمرته أن يكون فكان لحمًا .يقول  :فكذلك خلقى عيسى  :أمر ُته أن يكون
َ
***
وذكر أھل التأويل أن ﷲ عز وجل أنزل ھذه اآلية احتجاجً ا لنبيه صلى ﷲ عليه وسلم على الوفد من نصارى نجران الذين
حاجُّ وه في عيسى.
ذكر من قال ذلك :
 - 7160حدثنا ابن حميد قال  ،حدثنا جرير  ،عن مغيرة  ،عن عامر قال  :كان أھل نجران أعظم قوم من النصارى في
عيسى قوال فكانوا يجادلون النبي صلى ﷲ عليه وسلم  ،فأنزل ﷲ عز وجل ھذه اآلية في سورة آل عمران  " :إنّ مثل عيسى
عند ﷲ كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون "  ،إلى قوله " فنجعل لعن َة ﷲ على الكاذبين " .
 - 7161حدثني محمد بن سعد قال  ،حدثني أبي قال  ،حدثني عمي قال  ،حدثني أبي  ،عن أبيه  ،عن ابن عباس قوله  " :إن
ً
مثل عيسى عند ﷲ كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون "  ،وذلك أن
رھطا من أھل نجران قدموا على محمد صلى
عيسى  ،تزعم أنه عب ُد
ﷲ عليه وسلم وكان فيھم السيّد والعاقب فقالوا لمحمد  :ما شأنك تذكر صاحبنا ؟ فقال  :من ھو ؟ قالوا َ :
ﷲ! فقال محمد :
__________
) (1في المطبوعة والمخطوطة  " :بأعجب من خلقى آدم من غير ذكر وال أنثى )فكان لحمًا يقول(  ،وأمري إذ أمرته أن يكون فكان .فكذلك خلقى
عيسى " ...وھي عبارة مضطربة اضطرابًا فاس ًدا ج ًدا  ،وذلك أن الناسخ عجل نظره وھو ينسخ فكتب ما وضعته بين القوسين آن ًفا في ھذا المكان ثم
استمر يكتب  ،ثم نسي أن يضرب على ھذا الكالم ويعيده إلى مكانه فإن قوله  " :وأمري إذ أمرته " معطوف على قوله " بأعجب من خلقى آدم " ،
وغير ممكن أن يفصل بينھما بمثل قوله  " :فكان لحمًا يقول "  ،واستظھرت أن مكانھا حيث أثبت في آخر الجملة  ،فرددتھا إلى مكانھا  ،فاستقام الكالم
إن شاء ﷲ.

أجل  ،إنه عبد ﷲ .قالوا له  :فھل رأيت مث َل عيسى  ،أو أنبئت به ؟ ثم خرجوا من عنده  ،فجاءه جبريل صلى ﷲ عليه وسلم
بأمر ربِّنا السميع العليم فقال  :قل لھم إذا أتوك  " :إنّ مثل عيسى عند ﷲ كمثل آدم "  ،إلى آخر اآلية.
 - 7162حدثنا بشر قال  ،حدثنا يزيد قال  ،حدثنا سعيد  ،عن قتادة قوله  " :إن مثل عيسى عند ﷲ كمثل آدم خلقه من تراب
ثم قال له كن فيكون "  ،ذكر لنا أنّ سيِّديْ أھل نجران وأسقُ َّفيْھم  :السيد والعاقبُ  ،لقيا نبيّ ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم فسأاله عن
عيسى فقاال كل آدمي له أب  ،فما شأن عيسى ال أب له ؟ فأنزل ﷲ عز وجل فيه ھذه اآلية  " :إنّ مثل عيسى عند ﷲ كمثل
آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون " .
 - 7163حدثنا محمد بن الحسين قال  ،حدثنا أحمد بن المفضل قال  ،حدثنا أسباط  ،عن السدي  " :إن َم َث َل عيسى عند ﷲ
كمثل آدم خلقه من تراب "  ،لما بُعث رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم وسمع به أھل نجران  ،أتاه منھم أربعة نفر من خيارھم.
منھم  :العاقب  ،والسيد  ،وما َسرجس  ،ومار يحز (1) .فسألوه ما يقول في عيسى ،
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__________
س "  ،وھكذا رأيته في أشعارھم كقول جرير لألخطل :
ار َسرْ ِج َ
) (1ھكذا جاء االسمان في المخطوطة والمطبوعة  ،أما " ماسرجس " فالمشھور " َم َ
س ال ُن ِري ُد قِ َتاالَ
ج َ
قال األ ُ َخيْطِ ُل إِ ْذ َرأَى َرا َيات ِِھ ْم َ ...يا َم َ
ار َسرْ ِ
يس وس ًّما ناقِ َعا
ويقولن فيه أيضًا  " :مارسرجيس " بالياء  ،كما قال األخطل َ :لمَّا َرأَ ْو َنا َوال َّ
ِيب َطال َِعا َ ...و َم َ
ار َسرْ ِج َ
صل َ
وھذا الذي ذكره جرير واألخطل رجل مشھور من قديسيھم .وأما " ماريحز "  ،فلم أعرف ضبطه وأظنه غير صحيح  ،وكأنه مصحف  ،وقد جاء في
الدر المنثور  " 37 : 2مار بحر "  ،وقد ذكر ابن ھشام في سيرته  ، 224 : 2أسماء األربعة عشر الذين يؤول إليھم وفد نصارى نجران .فلم أجد فيھا
" ماسرجس " وال " مار يحز "  ،وأخشى أن يكون " مار يحنس " فقد ذكر فيھم " يحنس "  ،ولكنه رجم ال أحققه.

فقال  :ھو عبد ﷲ ورُوحُه وكلمته .قالوا ھم  :ال! ولكنه ھو ﷲ  ،نزل من ملكه فدَ خل في جوف مريم  ،ثم خرج منھا فأرانا
َ
رأيت َقط إنسا ًنا ُخلق من غير أب ؟ فأنزل ﷲ عز وجل  " :إنّ مثل عيسى عند ﷲ كمثل آدم خلقه من تراب
وأمره! فھل
قدرته
َ
ثم قال له كن فيكون "  - 7164 .حدثنا القاسم قال  ،حدثنا الحسين قال  ،حدثني حجاج  ،عن ابن جريح  ،عن عكرمة قوله :
" إنّ مثل عيسى عند ﷲ كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون "  ،قال  :نزلت في العاقب والسيد من أھل نجران ،
وھما نصرانيان .قال ابن جريج  :بلغنا أنّ نصارى أھل نجران قدم وف ُدھم على النبي صلى ﷲ عليه وسلم  ،فيھم السيد
والعاقبُ  ،وھما يومئذ سيدا أھل نجران  ،فقالوا  :يا محمد  ،فيما تشت ُم صاحبنا ؟ قال  :من صاحبكما! قاال عيسى ابن مريم ،
تزعم أنه عبد! قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم  " :أجل  ،إنه عب ُد ﷲ وكلمته ألقاھا إلى مريم ورو ٌح منه .فغضبوا وقالوا :
َ
فسكت
إن كنت صاد ًقا فأرنا عب ًدا يحيي الموتى  ،ويبرئ األكمه  ،ويخلق من الطين كھيئة الطير فينفخ فيه  ،اآلية  ،لكنه ﷲ.
ﷲ ھ َُو ْالمَسِ ي ُح ابْنُ َمرْ َي َم ( ]سورة المائدة  [72 ، 17 :اآلية  ،فقال
حتى أتاه جبري ُل فقال  :يا محمد َ ) :ل َق ْد َك َف َر الَّذ َ
ِين َقالُوا إِنَّ َّ َ
أخبرھم بم َثل عيسى .قال جبريل  :مث ُل عيسى كمثل آدم خلقه من
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم  :يا جبريل  ،إنھم سألوني أن
َ
تراب ثم قال له ُ :كن فيكون .فلما أصبحوا عا ُدوا  ،فقرأ عليھم اآليات.
 - 7165حدثنا ابن حميد قال  ،حدثنا سلمة  ،عن ابن إسحاق  ،عن محمد بن جعفر بن الزبير  " :إن مثل عيسى عند ﷲ " ،
فاسمع  " (1) ،كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فال تكن من الممترين "  ،فإن قالوا :
__________
) (1في المطبوعة والمخطوطة  " :فاسمع "  ،وفي سيرة ابن ھشام  " :فاستمع " .

كان عيسى لحمًا ودمًا
ُخلق عيسى من غير ذكر  ،فقد خلقت آد َم من تراب بتلك القدرة من غير أنثى وال ذكر  ،فكان كما َ
وشعرً ا و َبشرً ا  ،فليس ُ
بأعجب من ھذا(1) .
خلق عيسى من غير ذكر
َ
 - 7166حدثني يونس قال  ،أخبرنا ابن وھب قال  ،قال ابن زيد في قول ﷲ عز وجل  " :إنّ مثل عيسى عند ﷲ كمثل آدم
علمت أنّ ً
َ
أحدا وُ لد من غير ذكر ،
خلقه من تراب "  ،قال  :أتى نجرانيَّان إلى رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم فقاال له  :ھل
فيكون عيسى كذلك ؟ قال  :فأنزل ﷲ عز وجل  " :إن مثل عيسى عند ﷲ كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون " ،
أكان آلدم أب أو أم! ! كما خلقت ھذا في بطن ھذه ؟
***
وصل ؟
قال أبو جعفر  :فإن قال قائل  :فكيف قال  " :كمثل آدم خلقه "  " ،وآدم " معرفة  ،والمعارفُ ال ُت َ
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قيل  :إن قوله  " :خلقه من تراب " غير صلة آلدم  (2) ،وإنما ھو بيان عن أمره على وجه التفسير عن المثل الذي ضربه ،
وكيف كان(3) .
***
وأما قوله  " :ثم قال له كن فيكون "  ،فإنما قال  " :فيكون " وقد ابتدأ الخبر عن خلق آدم  ،وذلك خبر عن أمر قد تقضَّى ،
مضى فقال جل ثناؤه  " :خلقه من تراب ثم قال له كن "  ،ألنه بمعنى اإلعالم من
وقد
ُخرج الخبر عما قد َ
أخرج الخبر عنه م َ
َ
ﷲ نبيَّه أن تكوينه األشياء بقوله  " :كن "  ،ثم قال  " :فيكون " ،
__________
) (1األثر  - 7165 :سيرة ابن ھشام  ، 232 ، 231 : 2وھو تتمة اآلثار التي آخرھا رقم  ، 7157 :ولكن أبا جعفر اختصر كالم ابن إسحاق ھنا ،
ولكنه سيسوقه وما حذف منه  ،برقم .7169 :
ً
) (2يعني بقوله " صلة " التابع  ،وھو النعت بالجملة .فإن شرط النعت بالجملة أن يكون المنعوت نكرة لفظا أو معنى  ،وأن يكون في الجملة ضمير
ملفوظ أو مقدر يربطھا بالموصوف  ،وأن تكون الجملة خبرية .فھذه ثالثة شروط  ،أحدھا في المنعوت  ،وشرطان في جملة النعت.
) (3انظر تفصيل ذلك في معاني القرآن للفراء .219 : 1

ين )(60
ِّك َف َال َت ُكنْ م َِن ْالمُمْ َت ِر َ
ْال َح ُّق مِنْ َرب َ
خبرً ا مبتدأ  ،وقد تناھى الخبر عن أمر آدم عند قوله  " :كنْ " (1) .
فتأويل الكالم ًإذا  " :إن م َث َل عيسى عند ﷲ كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن "  ،واعلم  ،يا محمد  ،أن ما قال له ربك "
كن "  ،فھو كائن.
ٌ
فلما كان في قوله  " :كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن " ،
داللة على أن الكالم يرا ُد به إعالم نبي ﷲ صلى ﷲ عليه
وسلم وسائر خلقه أنه كائن ما كوّ نه ابتدا ًء من غير أصل وال أوّ ل وال عُنصر  ،استغنى بداللة الكالم على المعنى  ،وقيل " :
فيكون "  ،فعطف بالمستقبل على الماضي على ذلك المعنى.
***
وقد قال بعض أھل العربية  " :فيكون "  ،رفع على االبتداء  ،ومعناه  :كن فكان  ،فكأنه قال  :فإذا ھو كائن.
***
القول في تأويل قوله  } :ا ْل َحقُّ مِنْ َر ِّب َك َفال َت ُكنْ مِنَ ا ْل ُم ْم َت ِرينَ ){ (60
قال أبو جعفر  :يعني بذلك جل ثناؤه  :الذي أنبأتك به من خبر عيسى  ،وأنَّ مثله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له ربه "كن"
ھو الحق من ربك  ،يقول  :ھو الخبر الذي ھو من عند ربك " فال تكن من الممترين "  ،يعني  :فال تكن من الشاكين في أنّ
ذلك كذلك  (2) ،كما - :
 - 7167حدثنا بشر قال  ،حدثنا يزيد قال  ،حدثنا سعيد  ،عن قتادة  " :الحق من ربك فال تكن من الممترين "  ،يعني  :فال
ك من عيسى أنه كمثل آدم  ،عب ُد ﷲ ورسوله  ،وكلم ُة ﷲ ورُوحه.
تكن في ش ّ
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__________
) (1انظر الفقرتين اآلتيتين  ،ففيھما تفسير ھذه الجملة السالفة .ولقد بين الطبري عنھا بيا ًنا شافيًا قل أن تظفر بمثله في كتاب من كتب التفسير أو
غيرھا .والمذھب الذي ذھب إليه أبو جعفر في تفسيره  ،ھو عندي أرجح من القول اآلتي  ،وھو الذي اشتھر في كتب التفسير.
) (2انظر تفسير " االمتراء "  ،وتفسير نظيرة ھذه اآلية فيما سلف .191 ، 190 : 3

َف َمنْ َحاجَّ َك فِي ِه مِنْ َبعْ ِد َما َجا َء َك م َِن ْالع ِْل ِم َفقُ ْل َت َعا َل ْوا َن ْد ُع أَ ْب َنا َء َنا َوأَ ْب َنا َء ُك ْم َون َِسا َء َنا َون َِسا َء ُك ْم َوأَ ْنفُ َس َنا َوأَ ْنفُ َس ُك ْم ُث َّم َن ْب َت ِھ ْل َف َنجْ َع ْل
ين )(61
َلعْ َن َة َّ ِ
ﷲ َع َلى ْال َكاذ ِِب َ
 - 7168حدثني المثنى قال  ،حدثنا إسحاق قال  ،حدثنا عبد ﷲ بن أبي جعفر  ،عن أبيه  ،عن الربيع قوله  " :الحق من ربك
ٌ
ك مما قصصنا عليك أنّ عيسى عب ُد ﷲ ورسوله ،
وكلمة منه ورُو ٌح  ،وأنّ
فال تكن من الممترين "  ،يقول  :فال تكن في ش ّ
مثله عند ﷲ كمثل آدم خلقه من ُتراب ثم قال له كن فيكون.
 - 7169حدثنا ابن حميد قال  ،حدثنا سلمة  ،عن ابن إسحاق  ،عن محمد بن جعفر بن الزبير  " :الحق من ربك "  ،ما جاءك
من الخبر عن عيسى " فال تكن من الممترين "  ،أي  :قد جاءك الحق من ربك فال تم َت ِر فيه(1) .
 - 7170حدثني يونس قال  ،أخبرنا ابن وھب قال  ،قال ابن زيد في قوله  " :فال تكن من الممترين "  ،قال  :والممترون
الشاكون.
***
" والمرية " " والشك " " والريب "  ،واحد سوا ٌء  ،كھيئة ما تقول  " :أعطني " " وناولني " " وھلم "  ،فھذا مختلف في
الكالم وھو واحد.
***
اء ُك ْم
ِس َ
اء َنا َون َ
اء َك مِنَ ا ْل ِع ْل ِم َفقُلْ َت َعا َل ْوا َندْ ُع أَ ْب َن َ
اج َك فِي ِه مِنْ َب ْع ِد َما َج َ
القول في تأويل قوله َ } :ف َمنْ َح َّ
ِس َ
اء ُك ْم َون َ
اء َنا َوأَ ْب َن َ
ﷲ َع َلى ا ْل َكاذ ِِبينَ ){ (61
س ُك ْم ُث َّم َن ْب َت ِھلْ َف َن ْج َعلْ َل ْع َن َة َّ ِ
س َنا َوأَ ْنفُ َ
َوأَ ْنفُ َ
قال أبو جعفر  :يعني بقوله جل ثناؤه  " :فمن حاجك فيه "  ،فمن جادلك  ،يا محمد  ،في المسيح عيسى ابن مريم(2) .
***
والھاء في قوله  " :فيه "  ،عائدة على ذكر عيسى .وجائز أن تكون عائدة على " الحق " الذي قال تعالى ذكره  " :الحق من
ربك " .
__________
) (1األثر  - 7169 :سيرة ابن ھشام  ، 232 ، 231 : 2وھو تتمة اآلثار التي آخرھا رقم  ، 7165 :فانظر التعليق على ھذا األثر .وفي سيرة ابن
ھشام " فال تمترين فيه "  ،وھي أجود.
) (2انظر تفسير " حاج " فيما سلف .280 : 6 / 429 : 5 / 121 ، 120 : 3

***
ويعني بقوله  " :من بعد ما جاءك من العلم "  ،من بعد ما جاءك من العلم الذي قد بيَّنته لك في عيسى أنه عبد ﷲ " فقل
تعالوا"  ،ھلموا فلندع ) " (1أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتھل "  ،يقول  :ثم نلتعن.
***
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يقال في الكالم  " :ما ل ُه ؟ َب َھله ﷲ " أي  :لعنه ﷲ " وما له ؟ عليه ُبھْل ُة ﷲ "  ،يريد اللعن  ،وقال لبيد  ،وذكر قومًا ھلكوا
فقال:
* َن َظ َر الدَّھْ ُر إِ َلي ِْھ ْم َفا ْب َت ِھ ْل * )(2
يعني  :دعا عليھم بالھالك.
***
" فنجعل لعنة ﷲ على الكاذبين " منا ومنكم في أنه عيسى  (3) ،كما - :
__________
) (1انظر تفسير " تعالوا " فيما يلي ص .485 ، 483 :
) (2ديوانه قصيدة  ، 39البيت  81 :وأساس البالغة )بھل(  ،وأمالي الشريف المرتضي  ، 45 : 1من قصيدة مضى بعض أبياتھا  ،وھي من شعره
الذي رثى فيه أربد َ :وأَرَ ى أَرْ َب َد َق ْد َفارَ َقنِي َ ...ومِنَ األَرْ َزا ِء ر ُْز ٌء ُذو جَ َل ْل
مُمْ قِ ٌر مُرٌّ َع َلى أَعْ دَ ائِ ِه َ ... ،و َع َلى األَ ْد َن ْينَ ح ُْلوٌ َك ْالعَسَ ْل
ُوم سَ ادَ ٍة مِنْ َق ْو ِم ِه َ ...ن َظر الدَّھْ ُر إِ َلي ِْھ ْم َفا ْب َت َھ ْل
فِي قُر ٍ
وھذا التفسير الذي ذكره الطبري لمعنى بيت لبيد  ،جيد .وجيد أي ً
ضا تفسير الزمخشري في أساس البالغة قال  " :فاجتھد في إھالكھم "  .وكأن أجود
تفسير لالبتھال أن يقال  :ھو االسترسال في األمر  ،واالجتھاد فيه  ،ومعنى البيت  :فاسترسل في أمرھم  ،واجتھد في إھالكھم فأفناھم .وأما قوله " :
نظر الدھر إليھم "  ،فقد قال الجوھري وغيره  " :نظر الدھر إلى بني فالن فأھلكھم "  ،فقال ابن سيده  " :ھو على المثل  ،وقال  :ولست على ثقة
منه" .وقال الزمخشري  " :ونظر الدھر إليھم  :أھلكھم "  ،وھو تفسير سيئ  ،إذا لم يكن في نسخة األساس تحريف .وصواب المعنى أن يقال  " :نظر
الدھر إليھم "  ،نظر إليھم مكبرً ا أفعالھم  ،فحسدھم على مآثرھم وشرفھم .كما يقال  " :ھو سيد منظور "  ،أي  :ترمقه األبصار إجالال .وإكبارً ا .وإنما
فسرته بالحسد  ،ألنھم سموا الحسد " العين "  ،فيقال  " :عان الرجل يعينه عي ًنا  ،فھو معين ومعيون "  ،والنظر بالعين ال يزال مستعمال في الناس
بمعنى الحسد  ،وإنما أغفل شارحو بيت لبيد ھذا المعنى.
) (3في المطبوعة  " :في آية عيسى "  ،وھذا ال معنى له ھنا والصواب ما في المخطوطة  ،وإنما أراد  :الكاذبين منا ومنكم في أنه عيسى عبد ﷲ
ورسوله  ،ال أنه " ﷲ " تعالى ﷲ عما يقولون ً
علوا كبيرً ا  ،وقد مضى في األثر رقم  ، 7164قولھم  " :ولكنه ﷲ " .

 - 7171حدثنا بشر قال  ،حدثنا يزيد قال  ،حدثنا سعيد  ،عن قتادة  ،قوله  " :فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم " ،
أي  :في عيسى  :أنه عب ُد ﷲ ورسوله  ،من كلمة ﷲ وروحه " فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم "  ،إلى قوله  " :على الكاذبين".
 - 7172حدثنا ابن حميد قال  ،حدثنا سلمة  ،عن ابن إسحاق  ،عن محمد بن جعفر بن الزبير  " :فمن حاجّ ك فيه من بعد ما
جاءك من العلم "  ،أي  :من بعد ما قصصت عليك من خبره  ،وكيف كان أمره " فقل تعالوا ندع أبنا َءنا وأبناءكم " ،
اآلية(1).
 - 7173حدثنا عن عمار قال  ،حدثنا ابن أبي جعفر  ،عن أبيه  ،عن الربيع قوله  " :فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من
العلم "  ،يقول  :من حاجك في عيسى من بعد ما جاءك فيه من العلم.
 - 7174حدثنا يونس قال  ،أخبرنا ابن وھب قال  ،قال ابن زيد  " :ثم نبتھل فنجعل لعنة ﷲ على الكاذبين "  ،قال  :منا
ومنكم.
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 - 7175حدثني يونس قال  ،أخبرنا ابن وھب قال  ،وحدثني ابن لھيعة  ،عن سليمان بن زياد الحضرمي  ،عن عبد ﷲ بن
نجران حجابًا فال أراھم وال
الحارث بن جزء الزبيدي  :أنه سمع النبي صلى ﷲ عليه وسلم يقول  " :ليتَ بيني وبيني أھل
َ
يروني! من ْش ّدة ما كانوا يمارون النبي صلى ﷲ عليه وسلم(2) .
***
__________
) (1األثر  - 7172 :سيرة ابن ھشام  ، 232 : 2وھو من تتمة اآلثار التي آخرھا .7169 :
) (2الحديث  - 7175 :سليمان بن زياد الحضرمي المصري  :تابعي ثقة  ،وثقه ابن معين وغيره .وقال أبو حاتم  " :شيخ صحيح الحديث " .
عبد ﷲ بن الحارث بن جزء بن عبد ﷲ الزبيدي  :صحابي نزل مصر  ،وھو آخر من مات بھا من الصحابة.
و " جزء "  :بفتح الجيم وسكون الزاي بعدھا ھمزة .و " الزبيدي "  :بضم الزاي  ،نسبة إلى القبيلة.
ووقع ھنا في اإلسناد قول ابن وھب  " :وحدثني ابن لھيعة "  -ومثل ھذا يكون كثيرً ا في األسانيد  :يحدث الرجل عن شيوخه باألحاديث  ،فيذكرھا
بحرف العطف  ،عطف حديث على حديث  ،وإسناد على إسناد  ،فإذا حدث السامع عن الشيخ  ،فقد يحذف حرف العطف وقد يذكره .واألمر قريب.
والحديث رواه ابن عبد الحكم في فتوح مصر  ،ص  ، 301 :بنحوه  ،عن عبد الملك بن مسلمة  ،وأبي األسود النضر بن عبد الجبار  -كالھما عن ابن
لھيعة  ،بھذا اإلسناد.
وذكره السيوطي  ، 38 : 2عن ابن جرير وحده.

صصُ ْال َح ُّق َو َما مِنْ إِ َل ٍه إِ َّال َّ
ِين )(63
إِنَّ َھ َذا َلھ َُو ْال َق َ
ﷲ َعلِي ٌم ِب ْال ُم ْفسِ د َ
ﷲُ َوإِنَّ َّ َ
ﷲ َلھ َُو ْال َع ِزي ُز ْال َحكِي ُم )َ (62فإِنْ َت َولَّ ْوا َفإِنَّ َّ َ
ص ا ْل َحقُّ َو َما مِنْ إِ َل ٍه إِال َّ
ﷲ َل ُھ َو ا ْل َع ِزي ُز ا ْل َحكِي ُم )َ (62فإِنْ َت َو َّل ْوا َفإِنَّ َّ
ص ُ
القول في تأويل قوله  } :إِنَّ ھ ََذا َل ُھ َو ا ْل َق َ
ﷲ ُ َوإِنَّ َّ َ
ﷲَ
َعلِي ٌم ِبا ْل ُم ْفسِ دِينَ ){ (63
قال أبو جعفر  :يعني بذلك جل ثناؤه  :إن ھذا الذي أنبأتك به  ،يا محمد  ،من أمر عيسى فقصصته عليك من أنبائه  ،وأنه
القصص والنبأ الحق  ،فاعلم ذلك .واعلم أنه ليس للخلق معبو ٌد
عبدي ورسولي وكلمتي ألقيتھا إلى مريم وروح م ّني  ،لھو
َ
يستوجبُ عليھم العباد َة بملكه إياھم إال معبودك الذي تع ُبدُه  ،وھو ﷲ العزيز الحكيم.
***
غيره  ،أو عبد ر ًّبا سواه )" (1
ويعني بقوله  " :العزيز "  ،العزيز في انتقامه ممن عصاه وخالف أمره  ،وادعى معه إلھًا َ
الحكيم " في تدبيره  ،ال يدخل ما دبره َو َھنٌ  ،وال يلحقه خل ٌل(2) .
***
" فإن تولوا "  ،يعني  :فإن أدبر ھؤالء الذين حاجُّ وك في عيسى  ،عما جاءك من الحق من عند ربك في عيسى وغيره من
سائر ما آتاك ﷲ من الھدى والبيان ،
__________
) (1انظر تفسير " العزيز " فيما سلف .271 ، 168 ، 165 : 6 / 88 : 3
) (2انظر تفسير " الحكيم " فيما سلف قريبًا  ، 467 :تعليق  ، 3 :والمراجع ھناك.

فأعرضوا عنه ولم يقبلوه )(1
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" فإن ﷲ عليم بالمفسدين "  ،يقول  :فإن ﷲ ذو علم بالذين يعصون ربھم  ،ويعملون في أرضه وبالده بما نھاھم عنه  ،وذلك
ھو إفسادھم (2) .يقول تعالى ذكره  :فھو عالم بھم وبأعمالھم  ،يحصيھا عليھم ويحفظھا  ،حتى يجازيھم عليھا جزا َءھم.
***
وبنحو ما قلنا قي ذلك قال أھل التأويل :
ذكر من قال ذلك :
 - 7176حدثنا ابن حميد قال  ،حدثنا سلمة  ،عن ابن إسحاق  ،عن محمد بن جعفر بن الزبير  " :إنّ ھذا لھو القصص
ّ
َ
الحق "  ،من أمره(3) .
القصص
جئت به من الخبر عن عيسى  " ،لھو
الحق" ،أي  :إن ھذا الذي
َ
 - 7177حدثنا القاسم قال  ،حدثنا الحسين قال  ،حدثني حجاج  ،عن ابن جريج  " :إنّ ھذا لھو القصص "  ،إن ھذا الذي قُلنا
القصص الحق " .
في عيسى " لھو
َ
 - 7178حدثني يونس قال  ،أخبرنا ابن وھب قال  ،قال ابن زيد في قوله  " :إنّ ھذا لھو القصص الحق "  ،قال  :إن ھذا
ّ
الحق في عيسى  ،ما ينبغي لعيسى أن يتعدَّى ھذا وال يُجاو ُزه  :أنْ يتعدّى أن يكون كلمة ﷲ ألقاھا إلى مريم (4) ،
القصص
َ
وروحً ا منه  ،وعبدَ ﷲ ورسوله.
 - 7179حدثني محمد بن سعد قال  ،حدثني أبي قال  ،حدثني عمي قال  ،حدثني أبي  ،عن أبيه  ،عن ابن عباس  " :إنّ ھذا
لھو القصص الحق "  ،إنّ ھذا الذي قلنا في عيسى  ،ھو الحق " وما من إله إال ﷲ "  ،اآلية.
__________
) (1انظر تفسير " تولى " فيما سلف .291 ، 283 : 6 / 237 : 4 / 131 : 3 / 298 ، 164 - 162 : 2
) (2انظر معنى " الفساد " فيما سلف .372 : 5 / 244 ، 243 ، 238 : 4 / 416 ، 287 : 1
) (3األثر  - 7176 :سيرة ابن ھشام  ، 232 : 2ھو بقية اآلثار التي آخرھا رقم .7172 :
) (4في المطبوعة  " :وال يجاوز أي يتعدى ، " ...والصواب ما في المخطوطة.

***
فلما فصل جل ثناؤه بين نبيه محمد صلى ﷲ عليه وسلم وبين الوفد من نصارى نجران  ،بالقضاء الفاصل والحكم العادل ،
أمره ) (1إن ھم تولوا عما دعاھم إليه من اإلقرار بوحدانية ﷲ  ،وأنه ال ولد له وال صاحبة  ،وأنّ عيسى عب ُده ورسوله ،
َ
يدعوھم إلى المالعنة .ففعل ذلك رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم .فلما فعل ذلك رسول ﷲ
وأبوا إال الجد َل والخصومة ) (2أن
َ
صلى ﷲ عليه وسلم  ،انخزلوا فامتنعوا من المالعنة  ،ودعوا إلى المصالحة  ،كالذي - :
 - 7180حدثنا ابن حميد قال  ،حدثنا جرير  ،عن مغيرة  ،عن عامر قال  :فأمِر  -يعني النبي صلى ﷲ عليه وسلم -
بمالعنتھم  -يعني  :بمالعنة أھل نجران  -بقوله  " :فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم "  ،اآلية .فتواعدوا أن يالعنوه
وواعدوه الغدَ  .فانطلقوا إلى السيد والعاقب  ،وكانا أعقلھم  ،فتابعاھم .فانطلقوا إلى رجل منھم عاقل  ،فذكروا له ما فارقوا عليه
رسو َل ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم فقال  :ما صنعتم!! و َندَّمھم  (3) ،وقال لھم  :إن كان نب ًّيا ثم دعا عليكم ال يغضبُه ﷲ فيكم أب ًدا ،
ولئن كان ملِ ًكا فظھر عليكم ال يستبقيكم أب ًدا (4) .قالوا  :فكيف لنا وقد واعدنا! فقال لھم  :إذا غدوتم إليه فعرض عليكم الذي
فارقتموه عليه  ،فقولوا  " :نعوذ با " ! فإن دعاكم أيضً ا فقولوا له  " :نعوذ با " ! ولعله أن يعف َيكم من ذلك .فلما غدَ ْوا غدَ ا
حس ًنا ً
آخذا بيد الحسين  ،وفاطمة تمشي خلفه .فدعاھم إلى الذي فارقوه عليه باألمس ،
النبّي صلى ﷲ عليه وسلم محتضِ ًنا َ
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__________
) (1في المطبوعة والمخطوطة  " :وأمره " ...بالواو  ،وھي زائدة مفسدة  ،فأسقطتھا.
) (2سياق الجملة  " :أمره ...أن يدعوھم إلى المالعنة "  ،وما بينھما فصل.
) (3قوله  " :ندمھم " )مشدد الدال( المھم حتى حملھم على األسف والندم .وھذا لفظ عربي عريق قل أن تظفر به في كثير من كتب اللغة.
) (4في المطبوعة  " :ال يستبقينكم "  ،بزيادة النون  ،والصواب من المخطوطة.

فقالوا  " :نعوذ ﷲ " ! ثم دعاھم فقالوا  " :نعوذ با " ! مرارً ا قال َ :فإن أبيتم فأسلموا ولكم ما للمسلمين وعليكم ما على
المسلمين كما قال ﷲ عز وجل  ،فإن أبيتم فأعطوا الجزية عن يد وأنتم صاغرون كما قال ﷲ عز وجل .قالوا  :ما نملك إال
أنفسنا! قال  :فإن أبيتم فإني أنبذ إليكم على سواء كما قال ﷲ عز وجل .قالوا  :ما لنا طاقة بحرب العرب  ،ولكن نؤدّي الجزية.
قال  :فجعل عليھم في كل سنة ألفي حلة  ،أل ًفا في رجب  ،وأل ًفا في صفر .فقال النبي صلى ﷲ عليه وسلم  :لقد أتاني البشير
بھلكه أھل نجران  (1) ،حتى الطير على الشجر أو  :العصافيرُ على الشجر لو تمُّوا على المالعنة(2) .
حدثنا ابن حميد قال  ،حدثنا جرير قال  :فقلت للمغيرة  :إن الناس يروُ ون في حديث أھل نجران أن عل ًّيا كان معھم! فقال  :أما
الشعبي فلم يذكره  ،فال أدري لسوء رأي بني أمية في عليّ  ،أو لم يكن في الحديث! )(3
 - 7181حدثنا ابن حميد قال  ،حدثنا سلمة  ،عن ابن إسحاق  ،عن محمد بن جعفر بن الزبير  " :إنّ ھذا لھو القصص الحق "
صف  (4) ،وقطع عنھم الحجة .فلما أتى رسول ﷲ صلى ﷲ عليه
إلى قوله  " :فقولوا اشھدُوا بأنا مسلمون "  ،فدعاھم إلى ال َّن َ
وسلم الخب ُر من ﷲ عنه  ،والفص ُل من القضاء بينه وبينھم  ،وأمره بما أمره به من مالعنتھم  ،إنْ ردُّوا عليه ) (5دعاھم إلى
ذلك  ،فقالوا  :يا أبا القاسم  ،دعنا ننظر في أمرنا  ،ثم نأتيك بما ُنريد أن نفعل فيما دعوتنا إليه .فانصرفوا عنه  ،ثم خلوا
بالعاقب  ،وكان ذا َرأيھم  (6) ،فقالوا  :يا عبد المسيح  ،ما ترى ؟ قال :
__________
) (1في المطبوعة  " :قد أتاني "  ،وأثبت ما في المخطوطة.
) " (2تم على الشي " استمر عليه وأمضاه.
) (3ھذه الفقرة من تتمة األثر السالف  ،فلذلك لم أفردھا بالترقيم.
) (4النصف والنصفة )كالھما بفتحتين(  :ھو اإلنصاف  ،وإعطاء الحق لصاحبك كالذي تستحق لنفسك.
) (5في المخطوطة  " :أو ردوا عليه "  ،وھو خطأ  ،والصواب ما في المطبوعة مطاب ًقا لسيرة ابن ھشام  ،وفيھا  " :إن ردوا ذلك عليه " .
) " (6ذو رأيھم "  ،صاحب الرأي والتدبير  ،يستشار فيما يعرض لھم لعقله وحسن رأيه.

وﷲ يا معشر النصارى  ،لقد عرفتم أنّ محم ًدا لنبيّ مرسل  (1) ،ولقد جاءكم بالفصل من خبر صاحبكم  ،ولقد علمتم ما العن
َق ْو ٌم نب ًّيا قط فبقي كبي ُرھم وال َ
ف دينكم  ،واإلقام َة على
نبت صغيرھم  ،وإنه لالستئصال منكم إن فعلتم  ،فإن كنتم قد أبيتم إال ْإل َ
ما أنتم عليه من القول في صاحبكم  ،فوادِعوا الرج َل  ،ثم انصرفوا إلى بالدكم حتى يريكم زمنٌ َرأيه (2) .فأتوا رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه وسلم فقالوا  :يا أبا القاسم  ،قد رأينا أن ال نالع َنك  ،وأن نتركك على دينك  ،ونرجع على ديننا  ،ولكن ابعث
ترضاهُ لنا  ،يحكم بيننا في أشياء قد اختلفنا فيھا من أموالنا  ،فإنكم عندنا ِرضًى(3) .
معنا رجال من أصحابك
َ
 - 7182حدثنا ابن حميد قال  ،حدثنا عيسى بن فرقد  ،عن أبي الجارود  ،عن زيد بن علي في قوله  " :تعالوا ندع أبناءنا
وأبناءكم " اآلية  ،قال  :كان النبي صلى ﷲ عليه وسلم وعليٌّ وفاطمة والحسن والحسين(4) .
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__________
) (1في المطبوعة  " :أن محمد نبي مرسل "  ،وھو خطأ  ،وتحريف لما في المخطوطة كما أثبتھا  ،وھو المطابق أيضًا لما في سيرة ابن ھشام.
) (2قوله  " :حتى يريكم زمن رأيه " ليست في سيرة ابن ھشام .ويعني بذلك  :حتى يمضي زمن  ،وتتقلب أحوال  ،فترون عاقبة أمره  ،صلى ﷲ عليه
وسلم  ،وقد قال شارح السيرة  ،السھيلي  ،في الروض األنف  " 50 : 2وفي حديث أھل نجران  ،زيادة كثيرة عن ابن إسحاق  ،من غير رواية ابن
ھشام " .
) (3األثر  - 7181 :سيرة ابن ھشام  ، 233 ، 232 : 2وھو بقية اآلثار التي آخرھا رقم  - 7176 :يقال  " :رجل رضى من قوم رضى "  ،أي
مرضى  ،وصف بالمصدر مثل رجل عدل  ،كما قال زھير َ :م َتى َي ْش َت ِجرْ َق ْو ٌم َيقُ ْل َس َروا ُت ُھ ْم ُ ... :ھ ُم َب ْي َن َنا َ ،ف ُھ ُم ِرضًى  ،و ُھ ُم َع ْد ُل
) (4األثر  " - 7182 :عيسى بن فرقد المروزي "  ،أبو مطھر .روى عنه عمرو بن رافع  ،وابن حميد  ،قال ابن أبي حاتم  " :سألت أبي عنه فقال :
مروزي .قلت  :ما حاله ؟ قال  :شيخ "  .مترجم في ابن أبي حاتم  .284 / 1 / 3و " أبو الجارود " ھو  :زياد بن المنذر الھمداني .قال ابن معين " :
كذاب  ،عدو ﷲ  ،ليس يسوي فلسًا "  .وكان رافضيًا يضع الحديث في مثالب أصحاب رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم  ،ويروى في فضائل أھل البيت
رضي ﷲ عنھم أشياء ما لھا أصول .ال يحل كتب حديثه  ،وھو من غالة الشيعة  ،وله فرقة تعرف بالجارودية.

 - 7183حدثنا محمد بن الحسين قال  ،حدثنا أحمد بن المفضل قال  ،حدثنا أسباط  ،عن السدي  " :فمن حاجك فيه من بعد ما
فخرج
جاءك من العلم "  ،اآلية  ،فأخذ  -يعني النبيّ صلى ﷲ عليه وسلم  -بيد الحسن والحسين وفاطمة  ،وقال لعلي  :اتبعنا.
َ
معھم  ،فلم يخرج يومئذ
النصارى  ،وقالوا  :إنا نخاف أن يكون ھذا ھو النبيّ صلى ﷲ عليه وسلم  ،وليس دعوة النبيّ
َ
كغيرھا! ! فتخلفوا عنه يومئذ  ،فقال النبي صلى ﷲ عليه وسلم  " :لو خرجوا الحترقوا! فصالحوه على صلح  :على أنّ له
ً
عليھم ثمانين أل ًفا  ،فما عجزت الدراھم ففي ال ُعرُوض  :الحُلة بأربعين وعلى أن له عليھم ً
وثالثا وثالثين
ثالثا وثالثين درعًا ،
ً
ضامنٌ لھا حتى ُنؤدّيھا إليھم.
بعيرً ا  ،وأربعة وثالثين فرسً ا
غازية ك ّل سنة  ،وأن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم َ
 - 7184حدثنا بشر قال  ،حدثنا يزيد قال  ،حدثنا سعيد  ،عن قتادة قال ُ :ذكر لنا أن نبيّ ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم دعا ً
وفدا من
وفد نجران من النصارى  ،وھم الذين حاجوه  ،في عيسى  ،فنكصُوا عن ذلك وخافوا ُ
وذكر لنا أن نبيّ ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم
كان يقول  :والذي نفس محمد بيده  ،إن كان العذاب لقد َتدَ لَّى على أھل نجران  ،ولو فعلوا الس ُتؤصلوا عن جديد األرض(1) .
 - 7185حدثنا الحسن بن يحيى قال  ،أخبرنا عبد الرزاق قال  ،أخبرنا معمر  ،عن قتادة في قوله  " :فمن حاجك فيه من بعد
ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم "  ،قال  :بلغنا أن نبي ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم خرج ليُداعي أھل نجران ،
) (2فلما رأوه خرج  ،ھابوا و َف ِرقوا َ ،ف َرجعوا قال معمر  ،قال قتادة  :لما أراد النبي صلى ﷲ عليه وسلم أھل َنجران  ،أخ َذ
بيد حسن وحسين وقال لفاطمة  :اتبعينا .فلما رأى ذلك أعدا ُء ﷲ  ،رجعوا.
__________
) (1جديد األرض  ،وجدھا )بفتح الجيم وكسرھا( وجددھا )بفتحات(  :ھو وجه األرض.
) (2في المطبوعة  :خرج ليالعن أھل نجران "  ،قرأ " ليداعي " " ليالعن "  ،و " يداعي " من " الدعاء "  ،يعني ھذه المباھلة والمالعنة.

 - 7186حدثنا الحسن بن يحيى قال  ،أخبرنا عبد الرزاق قال  ،أخبرنا معمر  ،عن عبد الكريم الجزري  ،عن عكرمة  ،عن
ابن عباس قال  :لو خرج الذين يُباھلون النبّي صلى ﷲ عليه وسلم لرجعوا ال يجدون أھال وال ماال.
 - 7187حدثنا أبو كريب قال  ،حدثنا زكريا  ،عن عدي قال  ،حدثنا عبيد ﷲ بن عمرو  ،عن عبد الكريم  ،عن عكرمة  ،عن
ابن عباس مثله.
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 - 7188حدثنا القاسم قال  ،حدثنا الحسين قال  ،حدثني حجاج  ،عن ابن جريج قال  :قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم :
والذي نفسي بيده  ،لو العنوني ما حال الحول وبحضرتھم منھم أح ٌد إال أھلك ﷲ الكاذبين.
 - 7189حدثني يونس قال  ،أخبرنا ابن وھب قال  ،حدثنا ابن زيد قال  :قيل لرسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم  :لو العنت
القوم  ،بمن كنتَ تأتي حين قلت " أبنا َءنا وأبنا َءكم " ؟ قال  :حسن وحسين.
 - 7190حدثني محمد بن سنان قال  ،حدثنا أبو بكر الحنفي قال  ،حدثنا المنذر بن ثعلبة قال  ،حدثنا علباء بن أحمر اليشكري
قال  :لما نزلت ھذه اآلية  " :فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم "  ،اآلية  ،أرسل رسول ﷲ صلى ﷲ عليه
وسلم إلى عليّ وفاطم َة وابنيھما الحسن والحسين  ،ودعا اليھود ليُالعنھم  ،فقال شاب من اليھود  ،ويحكم! أليس عھ ُدكم باألمس
إخوا ُنكم الذين مُسخوا قرد ًة وخنازير ؟! ال ُتالعنوا! فانت َھ ْوا(1) .
***
__________
) (1األثر  " - 7190 :المنذر بن ثعلبة بن حرب الطائي "  ،ذكره ابن حبان في الثقات .مترجم في التھذيب .و " علباء بن أحمر اليشكري " روى عن
عكرمة مولى ابن عباس .قال أحمد  " :ال بأس به  ،ال أعلم إال خيرً ا "  ،وذكره ابن حبان في الثقات .مترجم في التھذيب.
ھذا وأحاديث ھذا الباب كلھا مرسلة  ،كما رأيت  ،إال خبر ابن عباس.

ون
ﷲ َو َال ُن ْش ِر َك ِب ِه َش ْي ًئا َو َال َي َّتخ َِذ َبعْ ُ
قُ ْل َيا أَھْ َل ْال ِك َتا ِ
ب َت َعا َل ْوا إِ َلى َكلِ َم ٍة َس َوا ٍء َب ْي َن َنا َو َب ْي َن ُك ْم أَ َّال َنعْ بُدَ إِ َّال َّ َ
ض َنا َبعْ ضً ا أَرْ َبابًا مِنْ ُد ِ
ُون )(64
َّ ِ
ﷲ َفإِنْ َت َولَّ ْوا َف ُقولُوا ا ْش َھدُوا ِبأ َ َّنا مُسْ لِم َ
ش ِر َك ِب ِه َ
ﷲ َوال ُن ْ
القول في تأويل قوله  } :قُلْ َيا أَھْ لَ ا ْل ِك َتا ِ
ش ْي ًئا َوال َي َّتخ َِذ
ب َت َعا َل ْوا إِ َلى َكلِ َم ٍة َ
س َواءٍ َب ْي َن َنا َو َب ْي َن ُك ْم أَال َن ْع ُبدَ إِال َّ َ
ﷲ َفإِنْ َت َو َّل ْوا َفقُولُوا ا ْ
ش َھدُوا ِبأ َ َّنا ُم ْسلِ ُمونَ ){ (64
ُون َّ ِ
ض َنا َب ْع ً
َب ْع ُ
ضا أَ ْر َبا ًبا مِنْ د ِ
قال أبو جعفر  :يعني بذلك جل ثناؤه  " :قل "  ،يا محمد  ،ألھل الكتاب  ،وھم أھل التوراة واإلنجيل " تعالوا "  ،ھلموا )" (1
إلى كلمة سواء "  ،يعني  :إلى كلمة عدل بيننا وبينكم  (2) ،والكلمة العدل  ،ھي أن نوحِّ د ﷲ فال نعبد غيره  ،ونبرأ من كل
معبود سواه  ،فال نشرك به شي ًئا.
ِّ
ويعظمه
وقوله  " :وال يتخذ بعضنا بعضًا أربابًا "  ،يقول  :وال يدين بعضُنا لبعض بالطاعة فيما أمر به من معاصي ﷲ ،
بالسجود له كما يسج ُد لربه " فإن تولوا "  ،يقول  :فإن أعرضوا عما دعو َتھم إليه من الكلمة السواء التي أم ُرتك بدعائھم إليھا،
) (3فلم يجيبوك إليھا " فقولوا "  ،أيھا المؤمنون  ،للمتولِّين عن ذلك " اشھدوا بأنا مسلمون " .
***
واختلف أھل التأويل فيمن نزلت فيه ھذه اآلية.
فقال بعضھم  :نزلت في يھود بني إسرائيل الذين كانوا َحوالى مدينة رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم.
ذكر من قال ذلك :
 - 7191حدثنا بشر قال  ،حدثنا يزيد قال  ،حدثنا سعيد  ،عن قتادة قال  :ذكر لنا أن نبيّ ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم دعا يھو َد
أھل المدينة إلى الكلمة السواء  ،وھم الذين حاجوا في إبراھيم.
__________
) (1انظر تفسير " تعالوا " فيما سلف قريبًا  ، 474 :وسيأتي ص .485 :
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) (2انظر تفسير " سواء " فيما سلف .497 - 495 : 2 / 256 : 1
) (3انظر معنى " تولى " فيما سلف قريبًا ص  ، 477 :تعليق  ، 1 :والمراجع ھناك.

 - 7192حدثني المثنى قال  ،حدثنا إسحاق قال  ،حدثنا عبد ﷲ بن أبي جعفر  ،عن أبيه  ،عن الربيع قال  :ذكر لنا أنّ نبي ﷲ
صلى ﷲ عليه وسلم َدعا اليھود إلى كلمة السَّواء.
 - 7193حدثنا القاسم قال  ،حدثنا الحسين قال  ،حدثني حجاج  ،عن ابن جريج قال  :بلغنا أن نبي ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم
دعا يھودَ أھل المدينة إلى ذلك  ،فأبوا عليه  ،فجاھدھم قال  :دعاھم إلى قول ﷲ عز وجل  " :قل يا أھل الكتاب َت ْ
عالوا إلى
كلمة سواء بيننا وبينكم "  ،اآلية.
***
وقال آخرون  :بل نزلت في الوفد من نصارى نجران.
ذكر من قال ذلك :
 - 7194حدثنا ابن حميد قال  ،حدثنا سلمة  ،عن ابن إسحاق  ،عن محمد بن جعفر بن الزبير  " :قل يا أھل الكتاب تعالوا إلى
صف  ،وقطع عنھم الحج َة -
كلمة سواء بيننا وبينكم " اآلية  ،إلى قوله  " :فقولوا اشھدوا بأنا مسلمون "  ،قال  :فدعاھم إلى ال َّن َ
يعني وفد نجران(1) .
 - 7195حدثنا موسى قال  ،حدثنا عمرو قال  ،حدثنا أسباط  ،عن السدي قال  :ثم دعاھم رسُول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم- .
يعني الوفدَ من نصارى نجران  -فقال  " :يا أھل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم "  ،اآلية.
 - 7196حدثني يونس قال  ،أخبرني ابن وھب قال  ،حدثنا ابن زيد قال قال  :يعني جل ثناؤه  " :إنّ ھذا لھو القصص
ّ
الحق" ،في عيسى على ما قد بيناه فيما مضى ) (2قال  :فأبوا  -يعني الوفدَ من نجران  -فقال  :ادعھم إلى أيسر من ھذا " ،
قل يا أھل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم " ،
__________
) (1األثر  - 7194سيرة ابن ھشام  ، 232 : 2ومضى أيضًا برقم  ، 7181 :وھو من بقية اآلثار التي آخرھا رقم .7181 :
) (2يعني األثر السالف رقم .7178 :

فقرأ حتى بلغ  " :أربابًا من دون ﷲ "  ،فأبوا أن يقبلوا ھذا وال اآلخر.
***
قال أبو جعفر  :وإنما قلنا عنى بقوله  " :يا أھل الكتاب "  ،أھ َل الكتابين  ،ألنھما جميعً ا من أھل الكتاب  ،ولم يخصص جل
ثناؤه بقوله  " :يا أھل الكتاب " بعضًا دون بعض .فليس بأن يكون موجَّ ھًا ذلك إلى أنه مقصود به أھ ُل التوراة  ،بأولى منه بأن
يكون موجھًا إلى أنه مقصود به أھل اإلنجيل  ،وال أھل اإلنجيل بأولى أن يكونوا مقصودين به ُدون غيرھم من أھل التوراة.
وإذ لم يكن أح ُد الفريقين بذلك بأولى من اآلخر ألنه ال داللة على أنه المخصوص بذلك من اآلخر  ،وال أثر صحيح فالواجب
أن يكون كل كتابيّ معن ًّيا به .ألن إفرادَ العبادة

وإخالص التوحيد له  ،واجبٌ على كل مأمور منھيٍّ من خلق ﷲ.
وحدَ ه ،
َ

واسم " أھل الكتاب "  ،يلزم أھل التوراة وأھل اإلنجيل  (1) ،فكان معلومًا بذلك أنه عني به الفريقان جميعًا.
***
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وأما تأويل قوله  " :تعالوا "  ،فإنه  :أقبلوا وھلمُّوا (2) .وإنما " ھو تفاعلوا " من " العلوّ " فكأن القائل لصاحبه  " :تعا َل
تقاربْ مني "  ،من " القرب " .
ان مني " من " الدنوّ "  ،و " َ
إليّ " ،قائ ٌل " تفاعل " من " العلوّ "  (3) ،كما يقال َ " :تدَ َ
***
__________
) (1في المطبوعة  " :وأھل الكتاب يعم أھل التوراة وأھل اإلنجيل "  ،غير ما في المخطوطة حين لم يحسن قراءة ما فيه من التصحيف  ،وكان في
المخطوطة  " :وأنتم أھل الكتاب يلزم أھل التوراة وأھل اإلنجيل " صحف الكاتب فكتب مكان " واسم "  " ،وأنتم "  ،وصواب قراءتھا ما أثبت.
) (2قد فسر أبو جعفر " تعالوا " في موضعين سلفا ص  ، 474 :ص  ، 483 :ولكنه استوفى ھنا الكالم في بيانھا  ،وال أدري لم يفعل مثل ذلك ،
وكان األولى أن يفسرھا أول مرة.
) (3في المطبوعة  " :فكأن القائل تعالى إلى  ،فإنه تفاعل من العلو " ألنه لم يفھم ما كان في المخطوطة  ،فبدله  ،ووضع عالمة ) (3للداللة على أنه
خطأ ال معنى له  ،أو سقط في الكالم .والصواب ما أثبت.

ت " الكلمة " (1) .
وقوله  " :إلى كلمة سواء "  .فإنھا الكلمة العد ُل  " ،والسَّواء " من نع ِ
***
وقد اختلف أھل العربية في وجه إتباع " سواء " في اإلعراب " لكلمة "  ،وھو اس ٌم ال صفة.
فقال بعض نحويي البصرة  :جر " سواء " ألنھا من صفة " الكلمة " وھي العدل  ،وأراد مستوية .قال  :ولو أراد " استواء " ،
كان النصب .وإن شاء أن يجعلھا على " االستواء " ويجرّ  ،جاز  ،ويجعله من صفة " الكلمة "  ،مثل " الخلق "  ،ألن "
ً
صفة واسمًا  ،ويجعل " االستواء " مثل " المستوى "  ،قال عز وجل  ) :الَّذِي
الخلق " ھو " المخلوق "  " .والخلق " قد يكونُ
اس َس َوا ًء ْال َعاكِفُ فِي ِه َو ْال َبا ِد ( ]سورة الحج  ، [25 :ألن " السواء " لآلخر  ،وھو اس ٌم ليس بصفة فيجرى على
َج َع ْل َناهُ لِل َّن ِ
ُجري على األول .والرفع في ذا المعنى جي ٌد  ،ألنھا ال
األول ،وذلك إذا أراد به " االستواء "  .فإن أراد به " مستويًا " جاز أن ي َ
تغيَّر عن حالھا وال تثنى وال تجمع وال تؤنث فأشبھت األسماء التي ھي مثل " عدل " و " رضًى " و " ُج ُنب "  ،وما أشبه
ت َس َوا ًء َمحْ َيا ُھ ْم َو َم َما ُت ُھ ْم ( ]سورة الجاثية ، [21 :
ِين آ َم ُنوا َو َع ِملُوا ال َّ
صال َِحا ِ
ذلك .وقالوا ] :في قوله[  ) (2) :أَنْ َنجْ َع َل ُھ ْم َكالَّذ َ
فـ " السواء " للمحيا والممات بھذا  ،المبتدأ.
وإن شئت أجريته على األول  ،وجعل َته صفة مقدمة  ،كأنھا من سبب األول فجرت عليه .وذلك إذا جعلته في معنى " مستوى".
والرفع وجه الكالم كما فس ُ
َّرت لك.
__________
) (1انظر تفسير " سواء " فيما سلف قريبًا ص  ، 483 :تعليق  ، 2 :والمراجع ھناك.
) (2الزيادة التي بين القوسين  ،زدتھا ليستقيم الكالم ويستبين  ،وأخشى أن يكون في ھذه الجملة سقط لم أستطع أن أتبينه  ،وراجع قول أبي جعفر في
ھذه اآلية من تفسيره ) 90 ، 89 ، 25 ،بوالق(.

***
وقال بعض نحويي الكوفة  " :سواء " مصدرٌ وضع موضع الفعل  (1) ،يعني موضع " متساوية "  :و " متساو "  ،فمرة يأتي
على الفعل  ،ومرّ ًة على المصدر .وقد يقال في " سواء "  ،بمعنى عدل  " :سِ ًوى وس ًُوى "  ،كما قال جل ثناؤه َ ) :م َكا ًنا
ونصفٌ بيننا وبينك .وقد روي عن ابن مسعود رضي ﷲ عنه أنه كان
س ًُوى( و)سِ ًوى( ]سورة طه  ، [58 :يراد به  :عدل
َ
يقرأ ذلك) " إِلَى َك َل َم ٍة َع ْد ٍل َب ْي َن َنا َو َب ْي َن ُكم " ((2) .
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***
العدل  ،قال أھل التأويل.
وبمثل الذي قلنا في تأويل قوله  " :إلى كلمة سواء بيننا وبينكم "  ،بأن " السواء " ھو
ٍ
ذكر من قال ذلك :
 - 7197حدثنا بشر قال  ،حدثنا يزيد قال  ،حدثنا سعيد  ،عن قتادة قوله  " :يا أھل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم"،
عدل بيننا وبينكم " أال نعبد إال ﷲ "  ،اآلية.
 - 7198حدثنا المثنى قال  ،حدثنا إسحاق قال  ،حدثنا ابن أبي جعفر  ،عن أبيه  ،عن الربيع في قوله  " :قل يا أھل الكتاب
تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أال نعبد إال ﷲ وال نشرك به شي ًئا "  ،بمثله(3) .
***
__________
) " (1الفعل " يعني به الصفة المشتقة مثل فاعل ومفعول  ،كما ھو ظاھر ھنا  ،وراجع فھرس المصطلحات.
) (2ھذه مقالة الفراء في معاني القرآن .220 : 1
) (3األثر  - 7198 :في المخطوطة  " :و ..وال نشرك به شي ًئا " اآلية  ،وليس فيھا " بمثله "  ،زادھا الناشر أو ناسخ قبله  ،لما رأى األثر غير تام ،
وھو صنيع حسن  ،وإن كنت ال أرتضيه  ،وظني أنه قد سقط من الناسخ األول بقية التفسير.

وقال آخرون  :ھو قو ُل " ال إله إال ﷲ " .
ذكر من قال ذلك :
 - 7199حدثني المثنى قال  ،حدثنا إسحاق قال  ،حدثنا ابن أبي جعفر  ،عن أبيه  ،عن الربيع قال  ،قال أبو العالية  " :كلمة
السواء "  ،ال إله إال ﷲ.
***
وأما قوله  " :أال نع ُب َد إال ﷲ "  ،فإنّ " أنْ " في موضع خفض على معنى  :تعالوا إلى أنْ ال نعبد إال ﷲ(1) .
***
وقد بينا  -معنى " العبادة " في كالم العرب فيما مضى  ،ودللنا على الصحيح من معانيه بما أغنى عن إعادته(2) .
***
وأما قوله  " :وال يتخذ بعضُنا بعضًا أربابًا "  ،فإنّ " اتخاذ بعضھم بعضًا "  ،ما كان بطاعة األتباع الرؤسا َء فيما أمروھم به
ون
من معاصي ﷲ  (3) ،وتركِھم ما نھوھم عنه من طاعة ﷲ  ،كما قال جل ثناؤه  ) :ا َّت َخ ُذوا أَحْ َب َ
ار ُھ ْم َورُ ھْ َبا َن ُھ ْم أَرْ َبابًا مِنْ ُد ِ
يح اب َْن َمرْ َي َم َو َما أ ُ ِمرُوا إِال لِ َيعْ ُب ُدوا إِ َلھًا َوا ِح ًدا ( ]سورة التوبة  ، [31 :كما - :
َّ ِ
ﷲ َو ْالمَسِ َ
 - 7200حدثنا القاسم قال  ،حدثنا الحسين قال  ،حدثني حجاج قال  ،قال ابن جريج  " :وال يتخذ بعضنا بعضًا أربابًا من دون
يطيع الناس سادَ تھم وقادتھم في غير عبادة ،
ﷲ "  ،يقول  :ال يطع بعضُنا بعضً ا في معصية ﷲ .ويقال إنّ تلك الرُّ بوبية  :أن
َ
وإن لم يصلُّوا لھم.
***
__________
) (1ھذه مقالة الفراء في معاني القرآن  ، 220 : 1فانظر تمامھا ھناك.
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) (2انظر ما سف .317 ، 120 : 3 / 362 ، 161 ، 160 : 1
) (3في المطبوعة  " :ھو ما كان بطاعة األتباع " ...بزيادة " ھو "  ،وليست في المخطوطة.

ون )(65
ون فِي إِب َْراھِي َم َو َما أ ُ ْن ِزلَ ِ
َيا أَھْ َل ْال ِك َتا ِ
اإل ْن ِجي ُل إِ َّال مِنْ َبعْ ِد ِه أَ َف َال َتعْ ِقلُ َ
ب لِ َم ُت َحاجُّ َ
ت ال َّت ْو َراةُ َو ْ ِ
وقال آخرون  " :اتخاذ بعضھم بعضًا أربابًا "  ،سجو ُد بعضھم لبعض.
ذكر من قال ذلك :
 - 7201حدثني المثنى قال  ،حدثنا إسحاق قال  ،حدثنا حفص بن عمر  ،عن الحكم بن أبان  ،عن عكرمة في قوله  " :وال
يتخذ بعضنا بع ً
ضا أربابًا من دون ﷲ "  ،قال  :سجود بعضھم لبعض.
***
وأما قوله  " :فإن تولَّوا فقولوا اشھدوا بأنا مسلمون "  ،فإنه يعني  :فإن تولَّى الذين تدعونھم إلى الكلمة السواء عنھا وكفروا ،
فقولوا أنتم  ،أيھا المؤمنون  ،لھم  :اشھدوا علينا بأنا بما تولَّيتم عنه  ،من توحيد ﷲ  ،وإخالص العبودية له  ،وأنه اإلل ُه الذي ال
شريك له " مسلمون "  ،يعني  :خاضعون

به  ،متذلِّلون له باإلقرار بذلك بقلوبنا وألسنتنا.
***

وقد بينا معنى " اإلسالم " فيما مضى  ،ودللنا عليه بما أغنى عن إعادته(1) .
***
اجونَ فِي إِ ْب َراھِي َم َو َما أ ُ ْن ِز َل ِ
القول في تأويل قوله َ } :يا أَھْ ل َ ا ْل ِك َتا ِ
ت ال َّت ْو َراةُ َواإل ْن ِجيل ُ إِال مِنْ َب ْع ِد ِه أَ َفال َت ْع ِقلُونَ ){ (65
ب لِ َم ُت َح ُّ
قال أبو جعفر  :يعني تعالى ذكره بقوله  " :يا أھل الكتاب "  ،يا أھل التوراة واإلنجيل " لم تحاجون "  ،لم تجادلون " في
إبراھيم " وتخاصمون فيه  ،يعني  :في إبراھيم خليل الرحمن صلوات ﷲ عليه.
وكان ح ِجاجھم فيه  :ادّعا ُء كل فريق من أھل ھذين الكتابين أنه كان منھم ،
__________
) (1انظر ما سلف  / 110 ، 92 ، 74 ، 73 : 3 / 511 ، 510 : 2ثم .280 ، 275 : 6

دين أھل نِحْ لته .فعابھم ﷲ عز وجل با ِّدعائھم ذلك  ،ود ّل على مُناقضتھم ودعواھم  ،فقال  :وكيف تدَّعون أنه
وأنه كان يدين َ
كان على ملتكم ودينكم  ،ودي ُنكم إما يھودية أو نصرانية  ،واليھودي منكم يزعُم أنّ دينه إقام ُة التوراة والعم ُل بما فيھا ،
والنصراني منكم يزعم أنّ دينه إقام ُة اإلنجيل وما فيه  ،وھذان كتابان لم ينزال إال بعد حين من َمھلِك إبراھيم ووفاته ؟ فكيف
يكون منكم ؟ فما وجه اختصامكم فيه  (1) ،وادعاؤكم أنه منكم  ،واألمر فيه على ما قد علمتم ؟
***
وقيل  :نزلت ھذه اآلية في اختصام اليھود والنصارى في إبراھيم  ،وادعاء كل فريق منھم أنه كان منھم.
ذكر من قال ذلك :
 - 7202حدثنا أبو كريب قال  ،حدثنا يونس بن بكير قال  ،حدثني محمد بن إسحاق وحدثنا ابن حميد قال  ،حدثنا سلمة  ،عن
محمد بن إسحاق قال  ،حدثني محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت قال  ،حدثني سعيد بن جبير  ،أو عكرمة  ،عن ابن
عباس قال  :اجتمعت نصارى نجران وأحبا ُر يھود عند رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم فتنازعوا عنده  ،فقالت األحبار  :ما
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كان إبراھي ُم إال يھود ًّيا  ،وقالت النصارى  :ما كان إبراھيم إال نصران ًّيا! فأنزل ﷲ عز وجل فيھم  " :يا أھل الكتاب لم تحاجون
في إبراھيم وما أنزلت التوراةُ واإلنجيل إال من بعده أفال تعقلون "  ،قالت النصارى  :كان نصران ًّيا! وقالت اليھود  :كان
يھود ًّيا! فأخبرھم ﷲ أنّ التوراة واإلنجيل ما أنزال إال من بعده  ،وبعده كانت اليھودية والنصرانية(2) .
__________
) (1في المخطوطة  " :فكيف يكون منھم  ،أما وجه اختصامكم فيه ، " ..وھو خطأ من عجلة الناسخ وصححه في المطبوعة  ،ولكنه كتب " فما وجه
اختصامكم فيه "  ،وھو ليس بشيء  ،والصواب ما أثبت.
) (2األثر  - 7202 :سيرة ابن ھشام  202 : 201 : 2مختصرً ا  ،واألثر الذي قبله فيما روى الطبري من سيرة ابن إسحاق  ،ھو ما سلف رقم :
.6782

 - 7203حدثنا بشر قال  ،حدثنا يزيد قال  ،حدثنا سعيد  ،عن قتادة قوله  " :يا أھل الكتاب لم تحاجُّ ون في إبراھيم "  ،يقول :
" لم تحاجون في إبراھيم " وتزعمون أنه كان يھود ًّيا أو نصران ًّيا  " ،وما أنزلت التوراة واإلنجيل إال من بعده "  ،فكانت
اليھودية بعد التوراة  ،وكانت النصرانية بعد اإلنجيل  " ،أفال تعقلون " ؟
***
وقال آخرون  :بل نزلت ھذه اآلية في دعوى اليھود إبراھيم أنه منھم.
ذكر من قال ذلك :
 - 7204حدثنا بشر قال  ،حدثنا يزيد قال  ،حدثنا سعيد  ،عن قتادة قال  :ذكر لنا أن نبي ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم دعا يھود
أھل المدينة إلى كلمة السواء  ،وھم الذين حاجُّ وا في إبراھيم  ،وزعموا أنه مات يھود ًّيا .فأكذبھم ﷲ عز وجل ونفاھم منه فقال:
" يا أھل الكتاب لم تحاجون في إبراھيم وما أنزلت التوراة واإلنجيل إال من بعده أفال تعقلون " .
 - 7205حدثني المثنى قال  ،حدثنا إسحاق قال  ،حدثنا عبد ﷲ بن أبي جعفر  ،عن أبيه  ،عن الربيع مثله.
 - 7206حدثني محمد بن عمرو قال  ،حدثنا أبو عاصم  ،عن عيسى  ،عن ابن أبي نجيح  ،عن مجاھد في قول ﷲ عز وجل:
" يا أھل الكتاب لم تحاجون في إبراھيم "  ،قال  :اليھود والنصارى  ،برَّ أه ﷲ عز وجل منھم  ،حين ادعت كل أمة أنه منھم ،
) (1وألحق به المؤمنين َ ،منْ كان من أھل الحنيفية.
 - 7207حدثني المثنى قال  ،حدثنا أبو حذيفة قال  ،حدثنا شبل  ،عن ابن أبي نجيح  ،عن مجاھد مثله.
***
__________
) (1في المخطوطة والمطبوعة  " :حين ادعى "  ،وھو سبق قلم من الناسخ.

ْس َل ُك ْم ِب ِه عِ ْل ٌم َو َّ
ُون )(66
ﷲُ َيعْ َل ُم َوأَ ْن ُت ْم َال َتعْ َلم َ
ون فِي َما َلي َ
اججْ ُت ْم فِي َما َل ُك ْم ِب ِه عِ ْل ٌم َفلِ َم ُت َحاجُّ َ
َھا أَ ْن ُت ْم َھؤُ َال ِء َح َ
وأما قوله  " :أفال تعقلون " فإنه يعني  " :أفال تعقلون "  ،تف َقھون خطأ قيلكم  :إنّ إبراھيم كان يھود ًّيا أو نصران ًّيا  ،وقد علمتم
أنّ اليھودية والنصرانية حدَ َثت من بعد َمھلكه بحين ؟
***
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س َل ُك ْم ِب ِه عِ ْل ٌم َو َّ
ﷲُ َي ْع َل ُم َوأَ ْن ُت ْم ال
القول في تأويل قوله  } :ھَا أَ ْن ُت ْم ھَؤُ الءِ َح َ
اجونَ فِي َما َل ْي َ
اج ْج ُت ْم فِي َما َل ُك ْم ِب ِه عِ ْل ٌم َفلِ َم ُت َح ُّ
َت ْع َل ُمونَ ){ (66
قال أبو جعفر  :يعني بقوله جل ثناؤه  " :ھا أنتم "  ،القو َم الذين )] (1قالوا في إبراھيم ما قالوا " حاججتم " [  (2) ،خاصمتم
وجادلتم ) " (3فيما لكم به علم "  ،من أمر دينكم الذي وجدتموه في كتبكم  ،وأتتكم به رسل ﷲ من عنده  ،وفي غير ذلك مما
أوتيتموه وثبتت عندكم صحته ) " (4فلم تحاجون "  ،يقول  :فلم تجادلون وتخاصمون " فيما ليس لكم به علم "  ،يعني  :في
الذي ال علم لكم به من أمر إبراھيم ودينه  ،ولم تجدوه في كتب ﷲ  ،وال أتتكم به أنبياؤكم  ،وال شاھدتموه فتعلموه ؟ كما - :
 - 7208حدثنا محمد بن الحسين قال  ،حدثنا أحمد بن المفضل قال  ،حدثنا أسباط  ،عن السدي  " :ھا أنتم ھؤالء حاججتم
فيما لكم به علم فلم تحاجُّ ون فيما ليس لكم به علم ،
__________
) (1في المطبوعة  " :يعني بذلك جل ثناؤه  :ھا أنتم ھؤالء  ،القوم ، " ...ومثله في المخطوطة  ،وليس فيھا " ھؤالء "  ،وصواب السياق يقتضي أن
يكون كما أثبت .وقوله  " :القوم " مفعول به لقوله  " :يعني. " ...
) (2ھذه الزيادة التي بين القوسين  ،أو ما يقوم مقامھا  ،ال بد منھا  ،وال يستقيم الكالم إال بھا  ،وظاھر أن الناسخ قد تخطى عبارة أو سطرا من فرط
عجلته أو تعبه .واستظھرتھا من نھج أبي جعفر وسياق تفسيره.
) (3انظر تفسير " حاج " فيما سلف .473 ، 280 : 6 / 429 : 5 / 200 ، 121 ، 120 : 3
) (4في المطبوعة والمخطوطة  " :ومن غير ذلك "  ،والصواب ما أثبت  ،تصحيف ناسخ.

ِين )(67
ان َحنِي ًفا مُسْ لِمًا َو َما َك َ
ان م َِن ْال ُم ْش ِرك َ
ان إِب َْراھِي ُم َيھُو ِد ًّيا َو َال َنصْ َرا ِن ًّيا َو َلكِنْ َك َ
َما َك َ
أما " الذي لھم به علم "  ،فما حرّ م عليھم وما أمروا به .وأما " الذي ليس لھم به علم "  ،فشأن إبراھيم.
 - 7209حدثنا بشر قال  ،حدثنا يزيد قال  ،حدثنا سعيد  ،عن قتادة  " :ھا أنتم ھؤالء حاججتم فيما لكم به علم "  ،يقول  :فيما
شھدتم ورأيتم وعاينتم " فلم تحاجُّ ون فيما ليس لكم به علم "  ،فيما لم تشاھدوا ولم تروا ولم تعاينوا " وﷲ يعلم وأنتم ال
تعلمون" .
 - 7210حدثني المثنى قال  ،حدثنا إسحاق قال  ،حدثنا ابن أبي جعفر  ،عن أبيه  ،عن الربيع مثله.
***
وقوله  " :وﷲ يعلم وأنتم ال تعلمون "  ،يقول  :وﷲ يعلم ما َغاب عنكم فلم تشاھدوه ولم تروه  ،ولم تأتكم به رسلُه من أمر
إبراھيم وغيره من األمور ومما تجادلون فيه  ،ألنه ال يغيب عنه شيء  ،وال ُ
يعزبُ عنه علم شيء في السموات وال في
األرض " وأنتم ال تعلمون "  ،من ذلك إال ما عاينتم فشاھدتم  ،أو أدركتم علمه باإلخبار والسَّماع.
***
ص َرانِ ًّيا َو َلكِنْ َكانَ َحنِي ًفا ُم ْسلِ ًما َو َما َكانَ مِنَ ا ْل ُم ْ
ش ِركِينَ ){ (67
القول في تأويل قوله َ } :ما َكانَ إِ ْب َراھِي ُم َي ُھو ِد ًّيا َوال َن ْ
دعوى الذين جادلوا في إبراھيم وملته من اليھود والنصارى  ،وا َّدعوا أنه كان
قال أبو جعفر  :وھذا تكذيبٌ من ﷲ عز وجل َ
على ملتھم وتبرئة لھم منه  ،وأنھم لدينه مخالفون وقضا ٌء منه عز وجل ألھل اإلسالم وألمة محمد صلى ﷲ عليه وسلم أنھم ھم
أھل دينه  ،وعلى منھاجه وشرائعه  ،دون سائر أھل الملل واألديان غيرھم.
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واألوثان أو
يقول ﷲ عز وجل  :ما كان إبراھيم يھود ًّيا وال نصران ًّيا وال كان من المشركين  (1) ،الذين يعبدون األصنا َم
َ
أمر ﷲ وطاعته  ،مستقيمًا على محجَّ ة
مخلو ًقا دون خالقه الذي ھو إله الخلق وبارئھم " ولكن كان حني ًفا "  ،يعني  :متبعًا َ
الھدى التي أمر بلزومھا " مسلمًا "  ،يعني  :خاشعً ا

بقلبه  ،متذلال له بجوارحه  ،مذع ًنا لما َف َرض عليه وألزمه من

أحكامه(2).
***
وقد بينا اختالف أھل التأويل في معنى " الحنيف " فيما مضى  ،ودللنا على القول الذي ھو أولى بالصحة من أقوالھم  ،بما
أغنى عن إعادته(3) .
***
وبنحو ما قلنا في ذلك من التأويل قال أھل التأويل.
ذكر من قال ذلك :
 - 7211حدثني إسحاق بن شاھين الواسطي قال  ،حدثنا خالد بن عبد ﷲ  ،عن داود  ،عن عامر  ،قال  :قالت اليھود :
إبراھيم على ديننا .وقالت النصارى  :ھو على ديننا .فأنزل ﷲ عز وجل  " :ما كان إبراھيم يھود ًّيا وال نصران ًّيا " اآلية ،
فأكذبھم ﷲ  ،وأدحض حجتھم  -يعني  :اليھودَ الذين ادّعوا أن إبراھيم َ
مات يھود ًّيا(4) .
 - 7212حدثنا المثنى قال  ،حدثنا إسحاق قال  ،حدثنا ابن أبي جعفر  ،عن أبيه  ،عن الربيع مثله.
__________
) (1في المطبوعة  " :ما كان إبراھيم يھوديًا وال نصران ًيا ولكن كان حني ًفا مسلمًا وما كان من المشركين "  ،ساق اآلية كقراءتھا  ،وذلك ألن ناسخ
المخطوطة كان كتب " وكان من المشركين " ثم كتب بين الواو و " كان "  " ،ال " ضعيفة غير بينة  ،فلم يحسن الناشر قراءتھا  ،فساق اآلية  ،ولم
يصب فيما فعل ورددت عبارة الطبري إلى صوابھا.
) (2انظر تفسير " اإلسالم " فيما سلف قريبًا  489 :تعليق  ، 1 :والمراجع ھناك.
) (3انظر ما سلف .108 - 104 : 3
) (4األثر  " - 7211 :إسحاق بن شاھين الواسطي "  ،روى عنه أبو جعفر في مواضع من تاريخه  ،ولم أجد له ترجمة .و " خالد بن عبد ﷲ بن عبد
الرحمن " أبو الھيثم المزني الواسطي .ثقة حافظ صحيح الحديث  ،مترجم في التھذيب  ،و " داود " ھو  " :ابن أبي ھند " و " عامر " ھو الشعبي.

 - 7213حدثني يونس بن عبد األعلى قال  ،أخبرنا ابن وھب قال  ،أخبرني يعقوب بن عبد الرحمن الزھري  ،عن موسى بن
خرج إلى الشام يسأل عن ال ِّدين ،
عقبة  ،عن سالم بن عبد ﷲ  -ال أراه إال يحدثه عن أبيه  : -أنّ زيد بن عمرو بن نفيل َ
ويتبعه ،فلقي عالمًا من اليھود  ،فسأله عن دينه  ،وقال  :إني لعلِّي أنْ أدين دينكم  ،فأخبرني عن دينكم .فقال له اليھودي  :إنك
لن تكون على ديننا حتى تأخذ بنصيبك من غضب ﷲ .قال زيد  :ما أفرّ إال من غضب ﷲ  ،وال أحمل من غَضب ﷲ شي ًئا أب ًدا
وأنا أستطيع .فھل تدلني على دين ليس فيه ھذا ؟ ) (1قال  :ما أعلمه إال أن يكون حني ًفا! ) (2قال  :وما الحنيف ؟ قال  :دين
إبراھيم  ،لم يك يھود ًّيا وال نصران ًّيا  ،وكان ال يعبد إال ﷲ .فخرج من عنده فلقي عالمًا من النصارى  ،فسأله عن دينه فقال :
إني لعلِّي أن أدين دينكم  ،فأخبرني عن دينكم .قال  :إنك لن تكون على ديننا حتى تأخذ بنصيبك من لعنة ﷲ .قال  :ال أحتمل
من لعنة ﷲ شي ًئا  ،وال من غضب ﷲ شي ًئا أب ًدا  ،وأنا أستطيع  (3) ،فھل تدلني على دين ليس فيه ھذا ؟ فقال له ً
نحوا مما قاله
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اليھودي  :ال أعلمه إال أن يكون حني ًفا (4) .فخرج من عنده  ،وقد َرضِ ي الذي أخبراه والذي اتفقا عليه من شأن إبراھيم  ،فلم
أشھدك أني على دين إبراھيم(6) .
يزل رافعً ا يديه إلى ﷲ وقال  (5) :اللھم إني ِ
__________
) (1في المطبوعة  " :وأنا ال أستطيع "  ،زاد " ال "  ،وليست في المخطوطة  ،وھي خطأ فاحش  ،ومخالف لرواية الحديث في البخاري كما سيأتي في
تخريجه .وفي رواية البخاري  " :وأنا أستطيعه  ،فھل تدلني على غيره ؟ "
) (2في المطبوعة  " :إال أن تكون "  ،بالتاء في الموضعين والصواب بالياء كرواية البخاري.
) (3في المطبوعة ھنا أيضًا  " :وأنا ال أستطيع " بزيادة " ال "  ،وليست في المخطوطة  ،وانظر التعليق .1 :
) (4في المطبوعة  " :إال أن تكون "  ،بالتاء في الموضعين والصواب بالياء كرواية البخاري.
) (5ھكذا في المخطوطة والمطبوعة  " :فلم يزل رافعًا يديه إلى ﷲ "  ،وأنا في شك من لفظ ھذا الكالم  ،وأكبر ظني أنه تصحيف من كاتب قديم ،
ونص رواية البخاري " فلما برز رفع يديه فقال " فجعل " فلما "  ،وجعل " برز " " يزل "  ،وجعل " رفع " " رافعًا "  ،والسياق يقتضي مثل رواية
البخاري.
) (6األثر  " - 7213 :يعقوب بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد ﷲ الزھري "  ،سكن اإلسكندرية .ثقة  ،روى له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي
والنسائي  ،مترجم في التھذيب.
وھذا الخبر  ،رواه البخاري )الفتح  (110 ، 109 : 7من طريق فضيل بن سليمان  ،عن موسى ابن عقبة  ،بمثل لفظ الطبري مع بعض االختالف.
وعند ھذا الموضع انتھى جزء من التقسيم القديم  ،وفي المخطوطة ما نصه :
" يتلوه القول في تأويل قوله عز وجل " " :
ْ
َّ
اس ِبإِ ْبرَ اھِي َم لَلَّذِبنَ ا َّت َبعُوهُ َو َ
ُ
َّ
ھذا الن ِبيُّ َوالذِينَ آ َمنوا َوﷲُ َولِيُّ الم ُْؤ ِم ِنينَ "
إِنَّ أَ ْو َلى ال َّن ِ
والحمد

على ) (!!..وصلى ﷲ على محمد وآله وسلم "

ثم يتلوه ما نصه :
" بسم ﷲ الرحمن الرحيم
ربّ َيسِّرْ
أخبرنا أبو بكر محمد بن داود بن سليمان قال  ،حدثنا محمد بن جرير الطبري " .
وھذا شيء جديد قد ظھر في ھذه النسخة  ،فإن ما مضى جميعه  ،كان ختام التقسيم القديم  ،رواية أبي محمد الفرغاني  ،عن أبي جعفر محمد بن جرير
الطبري  ،ثم بدأت رواية التفسير بإسناد آخر لم نكن نعرفه عن رجل آخر غير أبي محمد الفرغاني  ،وھو المشھور برواية التفسير  ،فأثبت اإلسناد في
صلب التفسير لذلك  :فال بد من التعريف ھنا بأبي بكر البغدادي .حتى نرى بعد كيف تمضي رواية التفسير  ،أھي رواية أبي محمد الفرغاني إلى آخر
الكتاب  ،غير قسم منه رواه أبو بكر  ،أم انقضت رواية أبي محمد الفرغاني  ،ثم ابتدأت رواية أبي بكر من عند ھذا الموضع ؟
وراوي ھذا التفسير  ،من أول ھذا الموضع ھو  " :محمد بن داود بن سليمان سيار بن بيان  ،البغدادي  ،الفقيه  ،أبو بكر "  ،نزل مصر  ،وحدث بھا
عن أبي جعفر الطبري  ،وعثمان بن نصر الطائي .روى عنه أبو الفتح عبد الواحد بن محمد بن مسرور البلخي  ،كان ثقة .قال الخطيب البغدادي في
تاريخه  265 : 5بإسناده إلى أبي سعيد بن يونس  " :محمد بن داود بن سليمان  ،يكنى أبا بكر  ،بغدادي  ،قدم مصر  ،وكان يتولى القضاء بتنيس ،
وكان يروي كتب محمد بن جرير الطبري عنه .حدث عنه جماعة من البغداديين .وكان نظي ًفا عاقال .وولي ديوان األحباس بمصر .توفي يوم الخميس
لثالث بقين من جمادى اآلخرة سنة ست وثالثين وثالثمائة " .
ولم أجد له غير ھذه الترجمة في تاريخ بغداد  ،ال في قضاة مصر للكندي  ،وال في غيره من الكتب التي تحت يدي اآلن  ،ولعلي أجد في موضع آخر
من التفسير  ،شي ًئا يكشف عن روايته التفسير  ،غير ھذا القدر الذي وصلت إليه  ،وﷲ الموفق.

أخبرنا أبو بكر محمد بن داود بن سليمان قال  ،حدثنا محمد بن جرير الطبري :
***
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ِين آَ َم ُنوا َو َّ
ِين )(68
ﷲُ َولِيُّ ْالم ُْؤ ِمن َ
ِين ا َّت َبعُوهُ َو َھ َذا ال َّن ِبيُّ َوالَّذ َ
اس ِبإِب َْراھِي َم َللَّذ َ
إِنَّ أَ ْو َلى ال َّن ِ
اس ِبإِ ْب َراھِي َم َل َّلذِينَ ا َّت َب ُعوهُ َوھ ََذا ال َّن ِب ُّي َوا َّلذِينَ آ َم ُنوا َو َّ
ﷲُ َول ُِّي ا ْل ُم ْؤ ِمنِينَ ){ (68
القول في تأويل قوله  } :إِنَّ أَ ْو َلى ال َّن ِ
ّ
أحق الناس بإبراھيم ونصرته وواليته " للذين
قال أبو جعفر  :يعني جل ثناؤه بقوله  " :إنّ أولى الناس بإبراھيم "  ،إنّ
وشرعوا شرائعه  ،وكانوا
اتبعوه" ،يعني  :الذين سلكوا طري َقه ومنھاجه  ،فوحَّ دوا ﷲ مخلصين له الدين  ،وس ُّنوا سُنته ،
َ
حنفاء مسلمين غير مشركين به " وھذا النبي "  ،يعني  :محم ًدا صلى ﷲ عليه وسلم " والذين آمنوا "  ،يعني  :والذين صدّقوا
محم ًدا  ،وبما جاءھم به من عند ﷲ " وﷲ ولي المؤمنين "  ،يقول  :وﷲ ناص ُر المؤمنين بمحمد  (1) ،المص ِّدقين له في نبوّ ته
وفيما جاءھم به من عنده  ،على من خالفھم من أھل الملل واألديان.
***
وبمثل الذي قلنا في ذلك قال أھل التأويل.
ذكر من قال ذلك :
 - 7214حدثنا بشر قال  ،حدثنا يزيد قال  ،حدثنا سعيد  ،عن قتادة قوله  " :إن أولى الناس بإبراھيم للذين اتبعوه "  ،يقول :
الذين اتبعوه على ملّته وس َّنته ومنھاجه وفطرته " وھذا النبي "  ،وھو نبي ﷲ محمد " والذين آمنوا " معه  ،وھم المؤمنون
الذين صدّقوا نبيّ ﷲ واتبعوه .كان محمد رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم والذين معه من المؤمنين  ،أولى الناس بإبراھيم.
__________
) (1انظر تفسير " الولي " فيما سلف .313 ، 142 : 6 / 424 : 5 / 564 ، 489 : 1

 - 7215حدثني المثنى قال  ،حدثنا إسحاق قال  ،حدثنا ابن أبي جعفر  ،عن أبيه  ،عن الربيع مثله.
 - 7216حدثنا محمد بن المثنى  ،وجابر بن الكردي  ،والحسن بن أبي يحيى المقدسي  ،قالوا  :حدثنا أبو أحمد قال  :حدثنا
سفيان  ،عن أبيه  ،عن أبي الضحى  ،عن مسروق  ،عن عبد ﷲ بن مسعود قال  :قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم  :إن
لكل نبيّ وال ًة من النبيين  ،وإن وليِّي منھم ِأبي وخليل َربّي  ،ثم قرأ  " :إن أولى الناس بإبراھيم للذين اتبعوه وھذا النبي والذين
آمنوا وﷲ ولي المؤمنين " (1) .
__________
) (1الحديث  - 7216 :جابر بن الكردي بن جابر الواسطي البزار  :ثقة من شيوخ النسائي  ،مترجم في التھذيب.
الحسن بن أبي يحيى المقدسي  :لم أصل إلى معرفة من ھو ؟
أبو أحمد  :ھو الزبيري  ،محمد بن عبد ﷲ بن الزبير األسدي.
سفيان  :ھو الثوري.
وأبوه  :سعيد بن مسروق الثوري الكوفي  ،وھو ثقة معروف  ،أخرج له أصحاب الكتب الستة.
أبو الضحى  :ھو مسلم بن صبيح  -بالتصغير .مضت ترجمته في .5424 :
مسروق  :ھو ابن األجدع بن مالك الھمداني .مضت ترجمته في .4242 :
وھذا إسناد صحيح متصل.
وسيأتي  -عقبه  -بإسناد منقطع  :من طريق أبي نعيم  ،عن سفيان  ،عن أبيه  ،عن أبي الضحى  ،عن عبد ﷲ  -وھو ابن مسعود  -منقطعًا  ،بإسقاط "
مسروق " بين أبي الضحى وابن مسعود.
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وأبو الضحى لم يدرك ابن مسعود .مات ابن مسعود سنة  .33ومات أبو الضحى سنة  .100وھكذا روى ھذا الحديث في الدواوين بالوجھين  :متصال
ومنقطعًا .والوصل زيادة ثقة  ،فھي مقبولة.
فرواه الترمذي  ، 81 - 80 : 4عن محمود بن غيالن  ،عن أبي أحمد الزبيري  ،بھذا اإلسناد  ،متصال .كمثل رواية الطبري ھذه من طريق أبي أحمد.
وكذلك رواه البزار  ،من طريق أبي أحمد الزبيري  ،فيما نقل عنه ابن كثير .163 : 2
ولم ينفرد أبو أحمد الزبيري بوصله بذكر " مسروق " في إسناده .تابعه على ذلك راويان ثقتان.
فرواه الحاكم في المستدرك  ، 292 : 2من طريق محمد بن عبيد الطنافسي  ،عن سفيان  ،عن أبيه  ،عن أبي الضحى  ،عن مسروق  ،عن عبد ﷲ -
مرفوعً ا موصوال .وقال الحاكم  " :ھذا حديث صحيح على شرط الشيخين  ،ولم يخرجاه "  .ووافقه الذھبي.
ونقل ابن كثير  162 - 161 : 2أنه رواه سعيد بن منصور  " :حدثنا أبو األحوص  ،عن سعيد بن مسروق ]ھو والد سفيان[ عن أبي الضحى  ،عن
مسروق  ،عن ابن مسعود - " ...فذكره.
وأبو األحوص سالم بن سليم  :ثقة متقن حافظ  ،مضى في  . 2058 :فقد رواه مرفوعًا متصال  ،عن سعيد الثوري  -والد سفيان  -كما رواه سفيان عن
أبيه.
فھذا يرجح رواية من رواه عن سفيان موصوال  ،على رواية من رواه عنه منقطعًا .فإذا اختلفت الرواية على سفيان بين الوصل واالنقطاع  ،فلم تختلف
على أبي األحوص.
بل الظاھر عندي أن ھذا ليس اختال ًفا على سفيان .وأن سفيان ھذا ھو الذي كان يصله مرة  ،ويقطعه مرة .ومثل ھذا في األسانيد كثير.

 - 7217حدثنا ابن المثنى قال  ،حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين قال  ،حدثنا سفيان  ،عن أبيه  ،عن أبي الضحى  ،عن عبد
ﷲ  ،أراه قال  :عن النبي صلى ﷲ عليه وسلم  ،فذكر نحوه(1) .
 - 7218حدثني المثنى قال  ،حدثنا عبد ﷲ بن صالح قال  ،حدثني معاوية بن صالح  ،عن علي  ،عن ابن عباس  :يقول ﷲ
سبحانه  " :إنّ أولى الناس بإبراھيم للذين اتبعوه "  ،وھم المؤمنون.
***
__________
) (1الحديث  - 7217 :ھذه ھي الرواية المنقطعة لھذا الحديث .رواه الطبري من طريق أبي نعيم عن سفيان  ،منقطعًا.
وكذلك رواه الترمذي  ، 81 : 4عن محمود  ،وھو ابن غيالن  ،عن أبي نعيم  ،بھذا اإلسناد.
وتابع أبا نعيم على روايته ھكذا منقطعًا رواة آخرون ثقات :
فرواه أحمد في المسند  ، 3800 :عن وكيع  ،عن سفيان  ،عن أبيه  ،عن أبي الضحى  ،عن عبد ﷲ  -ھو ابن مسعود  -مرفوعً ا.
وكذلك رواه الترمذي  ، 81 : 4عن أبي كريب  ،عن وكيع.
ولكن نقله ابن كثير  164 - 163 : 2عن تفسير وكيع  ،بھذا اإلسناد  ،وفيه " عن أبي إسحاق " بدل " عن أبي الضحى "  .وأنا أرجح أن ھذا خطأ من
بعض ناسخي تفسير وكيع  ،ترجيحً ا لرواية أحمد عن وكيع  ،والترمذي من طريق وكيع  -وفيھما  " :عن أبي الضحى " .
ورواه أحمد أيضًا  ، 4088 :عن يحيى  ،وھو القطان  ،وعن عبد الرحمن  ،وھو ابن مھدي  -كالھما عن سفيان  ،عن أبيه  ،عن أبي الضحى  ،عن
عبد ﷲ  ،مرفو ًعا.
وقد رجح الترمذي الرواية المنقطعة  ،وھو ترجيح بغير مرجح .والوصل زيادة تقبل من الثقة دون شك.
وفي رواية الطبري ھذه قوله  " :أراه عن النبي صلى ﷲ عليه وسلم "  ،مما يفھم منه الشك في رفعه أيضًا .وھذا الشك لعله من ابن المثنى شيخ
الطبري  ،أو من الطبري نفسه  ،ألن رواية الترمذي من طريق أبي نعيم ليس فيھا الشك في رفعه.
والحديث ذكره السيوطي  ، 42 : 2دون بيان الروايات المتصلة من المنقطعة  -وزاد نسبته لعبد بن حميد  ،وابن المنذر  ،وابن أبي حاتم  ،ولم يذكر
نسبته لمسند أحمد وال للبزار.
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َود ْ
ُرُون )(69
َّت َطا ِئ َف ٌة مِنْ أَھْ ِل ْال ِك َتا ِ
ون إِ َّال أَ ْنفُ َس ُھ ْم َو َما َي ْشع َ
ب َل ْو يُضِ لُّو َن ُك ْم َو َما يُضِ لُّ َ
س ُھ ْم َو َما َي ْ
القول في تأويل قوله َ } :ودَّ تْ َطا ِئ َف ٌة مِنْ أَھْ ِل ا ْل ِك َتا ِ
ش ُع ُرونَ ){ (69
ب َل ْو ُيضِ لُّو َن ُك ْم َو َما ُيضِ لُّونَ إِال أَ ْنفُ َ
قال أبو جعفر  :يعني بقوله جل ثناؤه  " :ودّت "  ،تمنت ) " (1طائفة "  ،يعني جماعة " من أھل الكتاب "  ،وھم أھل التوراة
من اليھود  ،وأھل اإلنجيل من النصارى " لو يضلُّونكم "  ،يقولون  :لو يصدّونكم أيھا المؤمنون  ،عن اإلسالم  ،ويردُّونكم
عنه إلى ما ھم عليه من الكفر  ،فيھلكونكم بذلك.
***
ض أَ ِئ َّنا َلفِي َخ ْل ٍق َجدِي ٍد (
و " اإلضالل " في ھذا الموضع  ،اإلھال ُ
ك  (2) ،من قول ﷲ عز وجل َ ) :و َقالُوا أَئ َِذا َ
ض َل ْل َنا فِي األرْ ِ
]سورة السجدة  ، [10 :يعني  :إذا ھلكنا  ،ومنه قول األخطل في ھجاء جرير :
ُك ْن َ
ض ّل ضالال )(3
ف األتِيُّ ِب ِه َف َ
ت ال َق َذى فِي َم ْو ِج أَ ْكدَ َر م ُْز ِب ٍدَ ...ق َذ َ
يعنى  :ھلك ھال ًكا  ،وقول نابغة بني ذبيان :
الن َح ْز ٌم و َنا ِئ ُل )(4
ْن َجلِ َّي ٍةَ ...و ُغود َِر ِب َ
َف َ
آب مُضِ لُّوهُ ِب َعي ٍ
الج ْو ِ
يعني مھلكوه.
***
__________
) (1انظر تفسير " ود " فيما سلف .542 : 5 / 470 : 2
) (2انظر تفسير " ضل " فيما سلف .496 ، 495 : 2 / 195 : 1
) (3مضى تخريجه وشرحه في .496 : 2
ك َق ْد
) (4ديوانه  ، 83 :واللسان )ضلل( )جال(  ،من قصيدته الغالية في رثاء أبي حجر النعمان بن الحارث بن أبي شمر الغساني  ،وقبل البيت َ :فإِنْ َت ُ
َودَّعْ تَ غَ ي َْر م َُذم ٍَّم  ...أَ َواسِ َي م ُْلكٍ ث َّب َت ْت ُه األَ َوا ِئ ُل
الحا ُل َزا ِئ ُل
امْرئ َي ْومًا به َ
َفالَ َت ْب َعدَنْ  ،إِنْ ال َم َّن َية َم ْو ِع ٌد َ ... ،و ُك ُّل ِ
فمَا َكانَ َب ْينَ َ
َال َقالَئِ ُل
الخيْر َ ،ل ْو جَ ا َء سَ الِمًا  ...أَبُو ُحج ٍُر  ،إِالَّ َلي ٍ
َفإِنْ َتحْ يَ ال أَ ْم َل ْل حَ يَاتِي َ ،وإنْ َتم ْ
ك طائِل
ُت َ ...فمَا فِي حَ يَا ٍة َبعْ َد م َْو ِت َ
َفآبَ مُضِ لُّوهُ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . .
ورواية األصمعي وأبي عبيدة  " :فآب مصلوه " بالصاد المھملة .وفسرھا األصمعي فقال  " :أراد  :قدم أول قادم بخبر موته  ،ولم يتبينوه ولم يحققوه
ولم يصدقوه  ،ثم جاء المصلون  ،وھم الذين جاءوا بعد الخبر األول  ،وقد جاءوا على أثره  ،وأخبروا بما أخبر به  ،بعين جلية  :أي بخبر متواتر
صادق يؤكد موته  ،ويصدق الخبر األول .وإنما أخذه من السابق والمصلي )من الخيل( " وقال أبو عبيدة  " :مصلوه  :يعني أصحاب الصالة  ،وھم
الرھبان وأھل الدين منھم " .
والذي قاله األصمعي غريب ج ًدا  ،وأنا أرفضه لبعده وشدة غرابته  ،واحتياله الذي ال يغني  ،ولو قال  " :مصلوه "  ،ھم مشيعوه الذين سوف يتبعون
آثاره عما قليل إلى الغاية التي انتھى إليھا  ،وھي اللحد  -لكان أجود وأعرق في العربية!! ولكن ھكذا تذھب المذاھب أحيا ًنا بأئمة العلم .والذي قال أبو
عبيدة  ،على ضعفه  ،أجود مما قاله األصمعي  ،وأنا أختار الرواية التي رواھا الطبري  ،ولھا تفسيران  :أحدھما الذي قاله الطبري  ،وھو يقتضي أن
يكون النعمان مات مقتوال  ،ولم أجد خبرً ا يؤيد ذلك  ،فإنه غير ممكن أن يكون تفسيره " مھلكوه "  ،إال على ھذا المعنى  ،واآلخر  " :مضلوه " أي :
دافنوه الذي أضلوه في األرض  :أي دفنوه وغيبوه  ،وھو المشھور في كالمھم  ،كقول المخبل  :أَضَ لَّ ْ
ارسَھا في الدَّھْ ِر
ت َب ْنو قي ِ
ْس بن َسعْ ٍد َعمِيدَ ھَا  ...و َف ِ
َق ْيسَ بنَ عاصِ ِم
فمعنى قول النابغة  :كذب الناس خبر موت النعمان أول ما جاء  ،فلما جاء دافنوه بخبر ما عاينوه  ،صدقوا الخبر األول .ھذا أجود ما يقال في معنى
البيت .و " الجوالن " جبل في نواحي دمشق  ،من عمل حوران .وتبين من شعر النابغة أنه كانت به منازل النعمان وقصوره ودوره.
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" وما يضلون إال أنفسھم "  ،وما يھلكون  -بما يفعلون من محاولتھم صدّكم عن دينكم ً -
أحدا غير أنفسھم  ،يعني بـ " أنفسھم":
أنفسھم وأتباعھم بما حاولوا من ذلك الستيجابھم من ﷲ بفعلھم ذلك
أتباعھم وأشيا َعھم على ملَّتِھم وأديانھم  ،وإنما أھلكوا
َ
َ
َ
الميثاق الذي أخذ ﷲ عليھم في كتابھم  ،في اتباع محمد صلى
ضبه ولعنته  ،لكفرھم با  ،ونقضِ ھم
سخطه ،واستحقاقھم به َغ َ
ﷲ عليه وسلم وتصديقه  ،واإلقرار بنبوّ ته.
ثم أخبر ج ّل ثناءه عنھم أنھم يفعلون ما يفعلون  ،من محاولة ص ّد المؤمنين عن الھدى إلى الضاللة والردى  ،على جھل منھم
بما ﷲ ُ بھ ُم مح ٌّل من عقوبته ،
ون )(70
رُون ِبآ َ َيا ِ
َيا أَھْ َل ْال ِك َتا ِ
ت َّ ِ
ب لِ َم َت ْكفُ َ
ﷲ َوأَ ْن ُت ْم َت ْش َھ ُد َ
وم َّدخِر لھم من أليم عذابه  ،فقال تعالى ذكره  " :وما يشعرون " أنھم ال يضلون إال أنفسھم  ،بمحاولتھم إضاللكم أيھا
المؤمنون.
***
ومعنى قوله  " :وما يشعرون "  ،وما يدرون وال يعلمون.
***
وقد بينا تأويل ذلك بشواھده في غير ھذا الموضع  ،فأغنى ذلك عن إعادته(1) .
***
ﷲ َوأَ ْن ُت ْم َت ْ
ب لِ َم َت ْكفُرُونَ ِبآ َيا ِ
القول في تأويل قوله َ } :يا أَھْ ل َ ا ْل ِك َتا ِ
ش َھدُونَ ){ (70
ت َّ ِ
قال أبو جعفر  :يعني بذلك جل ثناؤه  " :يا أھل الكتاب "  ،من اليھود والنصارى " لم تكفرون "  ،يقول  :لم تجحدون " بآيات
ﷲ "  ،يعني  :بما في كتاب ﷲ الذي أنزله إليكم على ألسن أنبيائكم  ،من آيه وأدلته " وأنتم تشھدون " أنه حق من عند ربكم.
***
وإنما ھذا من ﷲ عز وجل  ،توبي ٌخ ألھل الكتابين على كفرھم بمحمد صلى ﷲ عليه وسلم وجحودھم نبوّ ته  ،وھم يجدونه في
كتبھم  ،مع َشھادتھم أن ما في كتبھم ٌّ
حق  ،وأنه من عند ﷲ  ،كما - :
 - 7219حدثنا بشر قال  ،حدثنا يزيد قال  ،حدثنا سعيد  ،عن قتادة قوله  " :يا أھل الكتاب لم تكفرون بآيات ﷲ وأنتم
تشھدون" ،
__________
) (1انظر تفسير " شعر " فيما سلف .278 ، 277 : 1

يقول  :تشھدون أن َن َ
عت محمد نبيّ ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم في كتابكم  ،ثم تكفرون به وتنكرونه وال تؤمنون به  ،وأنتم تجدونه
مكتوبًا عندكم في التوراة واإلنجيل  " :النبي األميّ الذي يؤمن با وكلماته " .
 - 7220حدثنا المثنى قال  ،حدثنا إسحاق قال  ،حدثنا ابن أبي جعفر  ،عن أبيه  ،عن الربيع  " :يا أھل الكتاب لم تكفرون
بآيات ﷲ وأنتم تشھدون "  ،يقول  :تشھدون أن نعتَ محمد في كتابكم  ،ثم تكفرون به وال تؤمنون به  ،وأنتم تجدونه عندكم
في التوراة واإلنجيل  " :النبيّ األميّ " .
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 - 7221حدثني محمد قال  ،حدثنا أحمد قال  ،حدثنا أسباط  ،عن السدي  " :يا أھل الكتاب لم تكفرون بآيات ﷲ وأنتم
تشھدون "  " ،آيات ﷲ " محمد  ،وأما " تشھدون "  ،فيشھدون أنه الحق  ،يجدونه مكتوبًا عندھم.
 - 7222حدثنا القاسم قال  ،حدثنا الحسين قال  ،حدثنا حجاج  ،عن ابن جريج قوله  " :يا أھل الكتاب لم تكفرون بآيات ﷲ
وأنتم تشھدون " أنّ الدين عند ﷲ اإلسالم  ،ليس

دين غيره(1) .
***

__________
) (1األثر  - 7222 :أسقطت المطبوعة والمخطوطة  " :حدثنا القاسم قال "  ،فأثبتھا  ،وھو إسناد دائر في التفسير من أوله  ،أقربه رقم ، 7200 :
وسيأتي بعد قليل على الصواب  ،رقم .7226 :

ُون )(71
َيا أَھْ َل ْال ِك َتا ِ
ُون ْال َح َّق َوأَ ْن ُت ْم َتعْ َلم َ
ُون ْال َح َّق ِب ْالبَاطِ ِل َو َت ْك ُتم َ
ب لِ َم َت ْل ِبس َ
القول في تأويل قوله َ } :يا أَھْ ل َ ا ْل ِك َتا ِ
سونَ ا ْل َحقَّ ِبا ْل َباطِ ِل {
ب لِ َم َت ْل ِب ُ
قال أبو جعفر  :يعني بذلك جل ثناؤه  :يا أھل التوراة واإلنجيل " لم تلبسون "  ،يقول  :لم تخلطون " الحق بالباطل " .
***
ّ
غير الذي
وكان خلطھم
الحق بالباطل  ،إظھارھم بألسنتھم من التصديق بمحمد صلى ﷲ عليه وسلم وما جاء به من عند ﷲ َ ،
في قلوبھم من اليھودية والنصرانية.
كما - :
 - 7223حدثنا ابن حميد قال  ،حدثنا سلمة  ،عن ابن إسحاق  ،عن محمد بن أبي محمد  ،عن عكرمة أو سعيد بن جبير  ،عن
ابن عباس قال  :قال عبد ﷲ بن الصيِّف  ،وعدي بن زيد  ،والحارث بن عوف  ،بعضھم لبعض  :تعالوا نؤمن بما أنزل على
ً
عشية  ،حتى نلبس عليھم دينھم  ،لعلھم يصنعون كما نصن ُع  ،فيرجعوا عن دينھم! فأنزل ﷲ
محمد وأصحابه ُغ ْدو ًة ونكفُر به
عز وجل فيھم  " :يا أھل الكتاب لم تلبسون ا ّ
لحق بالباطل " إلى قوله  " :وﷲ واسع عليم " (1) .
 - 7224حدثنا بشر قال  ،حدثنا يزيد قال  ،حدثنا سعيد  ،عن قتادة  " :يا أھل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل "  ،يقول  :لم
غيره  ،اإلسالم  ،وال يجزي إال به ؟
تلبسون اليھودية والنصرانية باإلسالم  ،وقد علمتم أنّ دين ﷲ الذي ال يقبل َ
 - 7225حدثني المثنى قال  ،حدثنا إسحاق قال  ،حدثنا ابن أبي جعفر  ،عن أبيه  ،عن الربيع بمثله إال أنه قال  :الذي ال يقبل
غيره  ،اإلسال ُم ولم يقل  " :وال يجزي إال به " (2) .
من أحد َ
 - 7226حدثنا القاسم قال  ،حدثنا الحسين قال  ،حدثني حجاج  ،عن ابن جريج قوله  " :يا أھل الكتاب لم تلبسون الحق
بالباطل "  ،اإلسال َم باليھودية والنصرانية.
***
وقال آخرون  :في ذلك بما - :
__________
) (1األثر  - 7223 :سيرة ابن ھشام  ، 202 : 2وھو تابع األثر السالف رقم .7202 :
) (2في المطبوعة  " :ولم يقبل وال يجازى إال به "  ،قرأھا الناشر كذلك لفساد خط الناسخ في كتابته  ،وصواب قراءتھا ما أثبت  ،وفي المخطوطة " ال
يجزى اآلية "  ،وھو تصحيف قبيح.
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 - 7227حدثني به يونس قال  ،أخبرنا ابن وھب قال  ،قال ابن زيد في قول ﷲ عز وجل  " :لم تلبسون الحق بالباطل " ،
ّ
الحق " التوراة التي أنزل ﷲ على موسى  ،و " الباطل "  ،الذي كتبوه بأيديھم.
قال" :
***
قال أبو جعفر  :وقد بينا معنى " اللبس " فيما مضى  ،بما أغنى عن إعادته(1) .
***
القول في تأويل قوله َ } :و َت ْك ُت ُمونَ ا ْل َحقَّ َوأَ ْن ُت ْم َت ْع َل ُمونَ ){ (71
ّ
الحق ؟ )(2
قال أبو جعفر  :يعني بذلك جل ثناؤه  :ولم تكتمون  ،يا أھل الكتاب ،
***
و " الحق " الذي كتموه  :ما في ك ُتبھم من نعت محمد صلى ﷲ عليه وسلم ومبعثه ونبوّ ته  ،كما - :
شأن
 - 7227حدثنا بشر قال  ،حدثنا يزيد قال  ،حدثنا سعيد  ،عن قتادة قوله  " :وتكتمون الحق وأنتم تعلمون "  ،كتموا َ
محمد  ،وھم يجدونه مكتوبًا عندھم في التوراة واإلنجيل  ،يأمرھم بالمعروف َوينھاھم عن المنكر.
 - 7229حدثني المثنى قال  ،حدثنا إسحاق قال  ،حدثنا ابن أبي جعفر  ،عن أبيه  ،عن الربيع قوله  " :وتكتمون الحق وأنتم
تعلمون "  ،يقول  :يكتمون شأن محمد صلى ﷲ عليه وسلم  ،وھم يجدونه مكتوبًا عندھم في التوراة واإلنجيل  :يأمرھم
بالمعروف وينھاھم عن المنكر.
__________
) (1انظر ما سلف .568 ، 567 : 1
) (2انظر تفسير نظيرة ھذه اآلية والتي قبلھا فيما سلف  ، 572 - 566 : 1واآلثار التي رواھا ھنا قد رويت ھناك في مواضعھا.

ار َو ْ
َو َقا َل ْ
ُون )(72
ت َطا ِئ َف ٌة مِنْ أَھْ ِل ْال ِك َتا ِ
ب آَ ِم ُنوا ِبالَّذِي أ ُ ْن ِز َل َع َلى الَّذ َ
اكفُرُوا آَ ِخ َرهُ َل َعلَّ ُھ ْم َيرْ ِجع َ
ِين آَ َم ُنوا َوجْ َه ال َّن َھ ِ
وأمر محمد
 - 7230حدثني القاسم قال  ،حدثنا الحسين قال  ،حدثني حجاج  ،عن ابن جريج  " :تكتمون الحق "  ،اإلسالم ،
َ
صلى ﷲ عليه وسلم " وأنتم تعلمون " أنّ محم ًدا رسو ُل ﷲ  ،وأنّ الدين اإلسال ُم.
***
وأما قوله  " :وأنتم تعلمون "  ،فإنه يعني به  :وأنتم تعلمون أنّ الذي تكتمونه من الحق ّ
حق  ،وأنه من عند ﷲ .وھذا القول من
الكفر به  ،وكتمانِھم ما قد علموا من نبوّ ة محمد صلى ﷲ عليه وسلم َو َوجدوه في
ﷲ عز وجل  ،خب ٌر عن تعمُّد أھل الكتاب
َ
كتبھم  ،وجا َءتھم به أنبياؤھم.
***
القول في تأويل قوله جل ثناؤه َ } :و َقالَتْ َطائِ َف ٌة مِنْ أَھْ ِل ا ْل ِك َتا ِ
ار َو ْاكفُ ُروا
ب آ ِم ُنوا ِبا َّلذِي أ ُ ْن ِزل َ َع َلى ا َّلذِينَ آ َم ُنوا َو ْج َه ال َّن َھ ِ
آخ َِرهُ َل َع َّل ُھ ْم َي ْر ِج ُعونَ ){ (72
وكفر
أمرت به  :من اإليمان وج َه النھار ،
قال أبو جعفر  :اختلف أھل التأويل في صفة المعنى الذي أمرت به ھذه الطائفة َمنْ َ
ٍ
آخره(1) .
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فقال بعضھم  :كان ذلك أمرً ا منھم إياھم بتصديق النبي صلى ﷲ عليه وسلم في نبوّ ته وما جاء به من عند ﷲ  ،وأنه حق  ،في
الظاھر ) (2من غير تصديقه في ذلك بالعزم واعتقاد القلوب على ذلك وبالكفر به وجحود ذلك كله في آخره.
ذكر من قال ذلك :
__________
) (1في المطبوعة  " :والكفر آخره " غير ما في المخطوطة  ،وھو صواب متمكن.
) (2سياق قوله  " :بتصديق النبي ...في الظاھر " .

 - 7231حدثنا الحسن بن يحيى قال  ،أخبرنا عبد الرزاق قال  ،أخبرنا معمر  ،عن قتادة في قوله  " :آمنوا بالذي أنزل على
الذين آمنوا وجه النھار واكفروا آخره "  ،فقال بعضھم لبعض  :أعطوھم الرضى بدينھم أوّ ل النھار  ،واكفروا آخره  ،فإنه
أجدر أن يصدّقوكم  ،ويعلموا أنكم قد رأيتم فيھم ما تكرھون  ،وھو أجدَ رُ أن يرجعوا عن دينھم.
 - 7232حدثني المثنى قال  ،حدثنا معلى بن أسد قال  ،حدثنا خالد  ،عن حصين  ،عن أبي مالك في قوله  " :آمنوا بالذي
أنزل على الذين آمنوا وجه النھار واكفروا آخره "  ،قال  :قالت اليھود  :آمنوا معھم أوّ ل النھار  ،واكفروا آخره  ،لعلھم
يرجعون معكم.
 - 7233حدثنا محمد بن الحسين قال  ،حدثنا أحمد بن المفضل قال  ،حدثنا أسباط  ،عن السدي  " :وقالت طائفة من أھل
الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النھار واكفروا آخره لعلھم يرجعون "  ،كان أحبارُ قُ َرى عربي َة اثني عشر
ٌ
محمدا ّ
ً
صادق "  ،فإذا كان آخر النھار
حق
حبرً ا  (1) ،فقالوا لبعضھم  :ادخلوا في دين محمد أول النھار  ،وقولوا  " :نشھد أن
فاكفروا وقولوا  " :إنا رجعنا إلى علمائنا وأحبارنا فسألناھم  ،فحدَّثونا أن محم ًدا كاذب  ،وأنكم لستم على شيء  ،وقد رجعنا
إلى ديننا فھو أعجب إلينا من دينكم "  ،لعلھم يش ّكون  ،يقولون  :ھؤالء كانوا معنا أوّ ل النھار  ،فما بالھم ؟ فأخبر ﷲ عز وجل
رسوله صلى ﷲ عليه وسلم بذلك.
 - 7234حدثت عن عمار قال  ،حدثنا ابن أبي جعفر  ،عن أبيه  ،عن حصين  ،عن أبي مالك الغفاري قال  :قالت اليھود
بعضھم لبعض  :أسلِموا أول النھار  ،وارتدُّوا آخره لعلھم يرجعون .فأطلع ﷲ على سرّ ھم  ،فأنزل ﷲ عز وجل :
__________
) (1في المطبوعة  " :قرى عرينة " وھي قراءة فاسدة للمخطوطة  ،إذ كانت غير منقوطة وجاءت على الصواب في الدر المنثور  .42 : 2وانظر
معجم ما استعجم  ، 929 :فھو اسم مكان.

" وقالت طائفة من أھل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النھار واكفروا آخره لعلھم يرجعون " .
***
آخره.
أمرت به من اإليمان  :الصالةُ  ،وحضورھا معھم أول النھار  ،وتر ُ
ك ذلك َ
وقال آخرون  :بل الذي َ
ذكر من قال ذلك :
 - 7235حدثني محمد بن عمرو قال  ،حدثنا أبو عاصم قال  ،حدثنا عيسى  ،عن ابن أبي نجيح  ،عن مجاھد في قول ﷲ عز
آخر النھار ،
وجل  " :آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النھار "  ،يھو ُد تقوله .صلَّت مع محمد صال َة الصبح  ،وكفروا َ
مكرً ا منھم  ،ل ُيرُوا الناس أن قد بدت لھم منه الضالل ُة  ،بعد أن كانوا ا َّتبعوه.
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 - 7236حدثني المثنى قال  ،حدثنا أبو حذيفة قال  ،حدثنا شبل  ،عن ابن أبي نجيح  ،عن مجاھد بمثله.
 - 7237حدثني محمد بن سعد قال  ،حدثني أبي قال  ،حدثني عمي قال  ،حدثني أبي  ،عن أبيه  ،عن ابن عباس قوله :
"وقالت طائفة من أھل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النھار "  ،اآلية  ،وذلك أنّ طائفة من اليھود قالوا  :إذا
أصحاب محمد صلى ﷲ عليه وسلم أوّ ل النھار فآمنوا  ،وإذا كان آخره فصلوا صالتكم  ،لعلھم يقولون  :ھؤالء أھ ُل
لقيتم
َ
الكتاب  ،وھم أعلم منا! لعلھم ينقلبون عن دينھم  ،وال ُتؤمنوا إال لمن َتبع دينكم.
***
قال أبو جعفر  :فتأويل الكالم ًإذا  " :وقالت طائفة من أھل الكتاب "  ،يعني  :من اليھود الذين يقرأون التوراة " آمنوا "
ّ
الحق وشرائعه وسننه " وجه
صدّقوا" بالذي أنزل على الذين آمنوا "  ،وذلك ما جاءھم به محمد صلى ﷲ عليه وسلم من الدين
النھار "  ،يعني  :أوّ ل النھار.
***
الناظر فيراه منه  ،كما يقال ألول الثوب  " :وجھه "  ،وكما قال ربيع
وسمَّى أوّ له " وجھًا " له  ،ألنه أحسنه  ،وأوّ ُل ما يواجه
َ
بن زياد :
ار )(1
ان َمسْ رُورً ا ب َم ْق َت ِل َمالِكٍ َ ...ف ْل َيأْ ِ
َمنْ َك َ
ت نِسْ َو َت َنا ِب َوجْ ِه َن َھ ِ
***
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال جماعة من أھل التأويل.
ذكر من قال ذلك :
 - 7238حدثنا بشر قال حدثنا يزيد قال  ،حدثنا سعيد  ،عن قتادة قوله  " :وجه النھار "  ،أوّ َل النھار.
 - 7239حدثني المثنى قال  ،حدثنا إسحاق قال  ،حدثنا ابن أبي جعفر  ،عن أبيه  ،عن الربيع  " :وجه النھار "  ،أول النھار
" واكفروا آخره "  ،يقول  :آخر النھار.
 - 7240حدثنا القاسم قال  ،حدثنا الحسين قال  ،حدثنا حجاج  ،عن ابن جريج  ،عن مجاھد ) :آمنوا بالذي أنزل على الذين
آخر النھار  ،لعلكم تستزلُّونھم بذلك.
آمنوا وجه النھار واكفروا آخره(  ،قال قال  :صلوا معھم الصبح  ،وال تصلّوا معھم َ
__________
) (1مجاز القرآن  ، 97 : 1حماسة أبي تمام  ، 26 : 3واألغاني  ، 27 : 16والخزانة  ، 538 : 3واللسان )وجه( وغيرھا  ،من أبياته التي قالھا
ِين َق ْب َل َت َبلُّج
حين قتل حميمه مالك بن زھير  ،وحمى لقتله  ،واستعد لطلب ثأره  ،وبعد البيت  ،وھو من تمامهَ .ي ِج ِد ال َّن َسا َء َح َواسِ رً ا َي ْن ُد ْب َن ُه َ ...ي ْبك َ
ار
األسْ َح ِ
ِين َب َر ْز َن ّ
ار
قَدْ ُكنَّ َي ْخ َبأْ َن الوُ جُوهُ َت َس ُّترً ا َ ...ف ْال َي ْو َم ح َ
للنظ ِ
األخبار
ب
ئ َ ...سھ ِْل الخليق ِة َط ِّي ِ
ِشن حُرَّ ا ِ
َي ْخم َ
ت الوُ جُو ِه َع َلى امْ ِر ٍ
ِ
قالوا في معنى البيت الشاھد  " :يقول  :من كان مسرورً ا بمقتل مالك  ،فال يشتمن به  ،فإنا قد أدركنا ثأره به .وذلك أن العرب كانت تندب قتالھا بعد
إدراك الثأر "  .ومعنى البيت عندي شبيه بذلك  ،إال أن قوله  " :فليأت نسوتنا بوجه نھار "  ،أراد به أنه مدرك ثأره من فوره  ،فمن شاء أن يعرف
برھان ذلك  ،فليأت ليشھد المأتم قد قام يبكيه في صبيحة مقتله .يذكر تعجيله في إدراك الثأر  ،كأنه قد كان .وتأويل ذلك أنه قال ھذه األبيات المرأته قبل
مخرجه إلى قتال الذين قتلوا مال ًكا  ،فقال المرأته ذلك  ،يعلمھا أنه مجد في طلب الثأر  ،وأنه لن يمرض في طلبه  ،بل ھو مدركه من فوره ھذا.

***
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وأما قوله  " :واكفروا آخره "  ،فإنه يعني به  ،أنھم قالوا  :واجحدوا ما صدَّقتم به من دينھم في َوجه النھار  ،في آخر النھار "
لعلھم يرجعون "  :يعني بذلك  :لعلھم يرجعون عن دينھم معكم و َيدَ عونه  :كما - :
 - 7241حدثنا بشر قال  ،حدثنا يزيد قال  ،حدثنا سعيد  ،عن قتادة  " :لعلھم يرجعون "  ،يقول  :لعلھم ي َدعون دينھم ،
ويرجعون إلى الذي أنتم عليه.
 - 7242حدثني المثنى قال  ،حدثنا إسحاق قال  ،حدثنا ابن أبي جعفر  ،عن أبيه  ،عن الربيع مثله.
 - 7243حدثنا محمد بن سعد قال  ،حدثني أبي قال  ،حدثني عمي قال  ،حدثني أبي  ،عن أبيه  ،عن ابن عباس  " :لعلھم
يرجعون "  ،لعلھم ينقلبون عن دينھم.
 - 7244حدثني محمد بن الحسين قال  ،حدثنا أحمد بن المفضل قال  ،حدثنا أسباط  ،عن السدي  " :لعلھم يرجعون "  ،لعلھم
يش ّكون.
 - 7245حدثنا القاسم قال  ،حدثنا الحسين قال  ،حدثني حجاج  ،عن ابن جريج  ،عن مجاھد قوله  " :لعلھم يرجعون "  ،قال:
يرجعون عن دينھم.
***
ﷲ
ﷲ أَنْ ي ُْؤ َتى أَ َح ٌد م ِْث َل َما أُوتِي ُت ْم أَ ْو ي َُحاجُّ و ُك ْم عِ ْندَ َر ِّب ُك ْم قُ ْل إِنَّ ْال َفضْ َل ِب َي ِد َّ ِ
َو َال ُت ْؤ ِم ُنوا إِ َّال لِ َمنْ َت ِب َع دِي َن ُك ْم قُ ْل إِنَّ ْالھُدَ ى ُھ َدى َّ ِ
ي ُْؤتِي ِه َمنْ َي َشا ُء َو َّ
ﷲُ َواسِ ٌع َعلِي ٌم )(73
القول في تأويل قوله َ } :وال ُت ْؤ ِم ُنوا إِال لِ َمنْ َت ِب َع دِي َن ُك ْم {
قال أبو جعفر  :يعني بذلك جل ثناؤه  :وال تصدّقوا إال من تبع دينكم فكان يھود ًّيا.
***
وھذا خبر من ﷲ عن قول الطائفة الذين قالوا إلخوانھم من اليھود  " :آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النھار " .
***
ِف لَ ُك ْم (  ،بمعنى :
ون َرد َ
و " الالم " التي في قوله  " :لمن تبع دينكم "  ،نظيرة " الالم " التي في قوله َ ) :ع َسى أَنْ َي ُك َ
ون ( ]سورة النمل .[72 :
ردفكمَ ) ،بعْ ضُ الَّذِي َتسْ َتعْ ِجلُ َ
***
وبنحو ما قلنا في تأويل ذلك قال أھل التأويل.
ذكر من قال ذلك :
 - 7246حدثنا بشر قال  ،حدثنا يزيد قال  ،حدثنا سعيد  ،عن قتادة  " :وال تؤمنوا إال لمن تبع دينكم "  ،ھذا قول بعضھم
لبعض.
 - 7247حدثني المثنى قال  ،حدثنا إسحاق قال  ،حدثنا ابن أبي جعفر  ،عن أبيه  ،عن الربيع مثله.
 7247م  -حدثنا محمد بن الحسين قال  ،حدثنا أحمد بن المفضل قال  ،حدثنا أسباط  ،عن السدي  " :وال تؤمنوا إال لمن تبع
دينكم " قال  :ال تؤمنوا إال لمن تبع اليھودية.
 - 7248حدثني يونس قال  ،أخبرنا ابن وھب قال  ،قال ابن يزيد في قوله  " :وال تؤمنوا إال لمن تبع دينكم "  ،قال  :ال
تؤمنوا إال لمن آمن بدينكم  ،و َمنْ خالفه فال تؤمنوا له(1) .
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***
اجو ُكم عِ ْندَ َر ِّب ُك ْم {
القول في تأويل قوله  } :قُلْ إِنَّ ا ْل ُھدَ ى ھُدَ ى ﷲِ أَنْ ُي ْؤ َتى أَ َح ٌد ِم ْثل َ َما أُوتِي ُت ْم أَ ْو ُي َح ُّ
قال أبو جعفر  :اختلف أھل التأويل في تأويل ذلك.
فقال بعضھم  :قوله  " :قل إنّ الھدى ھدى ﷲ "  ،اعتراضٌ به في وسط الكالم  (2) ،خبرً ا من ﷲ عن أن البيان بيا ُنه والھدى
ھُداه .قالوا  :وسائرُ الكالم بعدَ ذلك متص ٌل بالكالم األول  ،خبرً ا عن قِيل اليھود بعضھا لبعض (3) .فمعنى الكالم عندھم  :وال
تؤمنوا إال لمن تبع دينكم  ،وال تؤمنوا أن يؤتى أح ٌد مثل ما أوتيتم  ،أو أنْ يحاجُّ وكم عند ربكم أي  :وال تؤمنوا أن يحاجّ كم أح ٌد
عند ربكم .ثم قال ﷲ عز وجل لنبيه صلى ﷲ عليه وسلم  :قل  ،يا محمد  " :إن الفضل بيد ﷲ يؤتيه من يشاء "  ،و " إن
الھدى ھدى ﷲ " .
ذكر من قال ذلك :
 - 7249حدثني محمد بن عمرو قال  ،حدثنا أبو عاصم  ،عن عيسى  ،عن ابن أبي نجيح  ،عن مجاھد في قوله  " :أن يؤتى
ً
حسدا من يھود أن تكون النبوة في غيرھم  ،وإراد َة أن ُي َّتبعوا على دينھم.
أحد مثل ما أوتيتم " ،
__________
) (1في المطبوعة  " :ال من خالفه فال تؤمنوا به " بزيادة " ال " وفي المخطوطة  " :من خالفه فال تؤمنوا به "  ،والصواب زيادة الواو كما أثبت ،
والصواب أيضًا " تؤمنوا له "  ،وذاك تصحيف من الناسخ.
) (2في المطبوعة  " :اعترض به في وسط الكالم  ،خبر من ﷲ " . . .والصواب ما في المخطوطة كما أثبته.
) (3في المطبوعة ھنا أيضًا  " :خبر عن قيل اليھود " برفع الخبر  ،والصواب من المخطوطة.

 - 7250حدثني المثنى قال  ،حدثنا أبو حذيفة قال  ،حدثنا شبل  ،عن ابن أبي نجيح  ،عن مجاھد مثله.
***
وقال آخرون  :تأويل ذلك  :قل يا محمد  " :إن الھدى ھدى ﷲ "  ،إنّ البيان بيانُ ﷲ " أن يؤتى أح ٌد "  ،قالوا  :ومعناه  :ال
يؤتى أح ٌد من األمم مثل ما أوتيتم  ،كما قال ُ ) :ي َبيِّنُ َّ
ﷲُ َل ُك ْم أَنْ َتضِ لُّوا ( ]سورة النساء  ، [176 :بمعنى  :ال تضلون ،
ون ِب ِه ( ]سورة الشعراء  ، [201 - 200 :يعني  :أن ال يؤمنوا " مثل ما
وكقولهَ ) :ك َذل َِك َس َل ْك َناهُ فِي ُقلُو ِ
ِين ال ي ُْؤ ِم ُن َ
ب ْالمُجْ ِرم َ
َ
أوتيتم "  ،يقول  :مثل ما
أوتيت  ،أنت يا محمد  ،وأمتك من اإلسالم والھدى " أو يحاجوكم عند ربكم "  ،قالوا  :ومعنى " أو":
" إال "  ،أيْ  :إال أن " يحاجوكم "  ،يعني  :إال أن يجادلوكم عند ربكم عند ما َفعل بھم ربُّكم(1) .
ذكر من قال ذلك :
 - 7251حدثنا محمد بن الحسين قال  ،حدثنا أحمد بن المفضل قال  ،حدثنا أسباط  ،عن السدي  :قال ﷲ عز وجل لمحمد
صلى ﷲ عليه وسلم  " :قل إنّ الھدى ھُدَ ى ﷲ أن يؤتى أح ٌد مثل ما أوتيتم "  ،يقول  ،مثل ما أوتيتم يا أمة محمد " أو يحاجوكم
عند ربكم "  ،تقول اليھود  :فعل ﷲ بنا كذا وكذا من الكرامة  ،حتى أنزل علينا المن والسلوى فإن الذي أعطيتكم أفض ُل
فقولوا " :إن الفضْ ل بيد ﷲ يؤتيه من يشاء "  ،اآلية.
***
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ً
محمدا صلى ﷲ عليه وسلم أن يقوله لليھود  (2) ،وھو متالصق
فعلى ھذا التأويل  ،جميع ھذا الكالم ] ،أم ٌر[ من ﷲ نبيَّه
بعضه ببعض ال اعتراض فيه .و " الھدى " الثاني ر ّد على " الھدى " األول  ،و " أن " في موضع رفع على أنه خبر عن "
الھدى " .
__________
) (1انظر تفصيل ھذه المقالة في معاني القرآن للفراء .223 - 222 : 1
) (2في المطبوعة  " :جميع ھذا الكالم من ﷲ لنبيه محمد صلى ﷲ عليه وسلم "  ،وفي المخطوطة " جميع ھذا الكالم من ﷲ نبيه محم ًدا صلى ﷲ
عليه وسلم "  ،ولما رأى الناشر عبارة ال تستقيم  ،اجتھد في إصالحھا  ،والصواب القريب زيادة ما زدته بين القوسين  ،سقط من الناسخ " أمر " لقرب
رسمھا مما بعدھا وھو  " :من "  .وقد استظھرته مما سيأتي في أول الفقرة التالية.

***
وقال آخرون  :بل ھذا أمر من ﷲ نبيَّه أن يقوله لليھود (1) .وقالوا  :تأويله  " :قل " يا محمد " إن الھدى ھُدى ﷲ أن يؤتى
أحد " من الناس " مثل ما أوتيتم "  ،يقول  :مثل الذي أوتيتموه أن ُتم يا معشر اليھود من كتاب ﷲ  ،ومثل نبيكم  ،فال تحسدوا
المؤمنين على ما أعطيتھم  ،مث َل الذي أعطيتكم من فضلي  ،فإن الفضل بيدي أوتيه من أشاء.
ذكر من قال ذلك :
 - 7252حدثنا بشر قال  ،حدثنا يزيد قال  ،حدثنا سعيد  ،عن قتادة قوله  " :قل إن الھدى ھدى ﷲ أن يؤ َتى أح ٌد مثل ما
َ
وبعث نب ًّيا مثل نبيكم  ،حسدتموھم على ذلك " ق ْل إنّ الفض َل بيد ﷲ "  ،اآلية.
أوتيتم"  ،يقول  :لما أنزل ﷲ كتابًا مث َل كتابكم ،
 - 7253حدثني المثنى قال  ،حدثنا إسحاق قال  ،حدثنا ابن أبي جعفر  ،عن أبيه  ،عن الربيع مثله.
***
وقال آخرون  :بل تأويل ذلك  " :قل " يا محمد  " :إن الھدى ھدى ﷲ أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم " أنتم يا معشر اليھود من
أمر ﷲ به نبينا محم ًدا صلى ﷲ عليه وسلم أن يقوله لليھود من ھذه اآلية .قالوا :
كتاب ﷲ .قالوا  :وھذا آخر القول الذي َ
وقوله " :أو يحاجوكم "  ،مردود على قوله  " :وال تؤمنوا إال لمن َتبع دينكم " .
َّ
الحق  :أنّ يحاجُّ وكم به عند ربكم من
وتأويل الكالم  -على قول أھل ھذه المقالة  : -وال تؤمنوا إال لمن تبع دينكم  ،فتتركوا
ٌّ
محق  ،وأنكم تجدون نعته في كتابكم .فيكون حينئذ قوله  " :أو يحاجوكم " مردو ًدا على جواب نھي
اتبعتم دينه فاخترتموه  :أنه
متروك  ،على قول ھؤالء.
__________
) (1في المطبوعة  " :أمر من ﷲ لنبيه " زاد المًا ال ضرورة لھا .وانظر التعليق السالف.

ذكر من قال ذلك :
 - 7254حدثنا القاسم قال  ،حدثنا الحسين قال  ،حدثني حجاج  ،عن ابن جريج قوله  " :إن الھدى ھدى ﷲ أن يؤتى أحد مثل
ما أوتيتم "  ،يقول  :ھذا األمر الذي أنتم عليه  :أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم " أو يحاجوكم عند ربكم "  ،قال  :قال بعضھم
لبعض  :ال تخبروھم بما بيَّن ﷲ لكم في كتابه  ،ليحاجُّ وكم قال  :ليخاصموكم به عند ربكم " قل إن الھدى ھدى ﷲ " .
***
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]قال أبو جعفر  :وأولى األقوال في ذلك بالصواب أن يكون قوله  " :قل إن الھدى ھُدى ﷲ " [ معترضً ا به  (1) ،وسائر
سياق واحد .فيكون تأويله حينئذ  :وال تؤمنوا إال لمن تبع دينكم  (2) ،وال تؤمنوا أن يؤتى أح ٌد مثل ما
الكالم م َّتسِ ٌق على
ٍ
أوتيتم بمعنى  :ال يؤتى أح ٌد مثل ما أوتيتم ) " (3أو يحاجوكم عند ربكم "  ،بمعنى  :أو أن يحاجوكم عند ربكم . . . . . . . .
) (4أحد بإيمانكم ،
__________
) (1الزيادة التي بين القوسين ال بد منھا كما سترى في التعليق ص  ، 516تعليق  .3 :وكان في المطبوعة " قل إن الھدى ھدى ﷲ  ،معترض به " ،
وھو ال يستقيم  ،وفي المخطوطة مثله إال أنه كتب " معترضًا به " بالنصب .والظاھر أن الناسخ لما بلغ " قل إن الھدى ھدى ﷲ " في األثر السالف
تخطى بصره إلى نظيرتھا في كالم الطبري  ،فكتب بعده  " :معترضًا به " وأسقط ما بينھما كما سيتبين لك فيما بعد.
) (2في المطبوعة  " :اتبع دينكم "  ،والصواب من المخطوطة.
) (3في المطبوعة  " :بمثل ما أوتيتم " زاد " باء "  ،والصواب من المخطوطة.
) (4موضع ھذه النقط سقط  ،ال أشك فيه  ،وكان في المطبوعة  " :أو أن يحاجكم عند ربكم أحد بإيمانكم "  ،وھو غير مستقيم  ،وكان في المخطوطة :
" أو أن يحاجوكم عند ربكم أحد بإيمانكم "  ،وھو كالم مختل  ،حمل ناشر المطبوعة األولى على تغييره  ،كما رأيت .وظاھر أنه سقط من ھذا
الموضع ،سياق أبي جعفر لھذا التأويل الذي اختاره  ،ورد فيه قوله تعالى  " :قل إن الھدى ھدى ﷲ "  ،إلى موضعھا بعد قوله  " :أو يحاجوكم به عند
ربكم "  ،كما ھو بين من كالمه .وأنا أظن أن قوله  " :أحد بايما لم " وھكذا كتبت في المخطوطة غير منقوطة  ،صوابھا " حسدا لما آتاكم "  ،كما
يستظھر من اآلثار السالفة.
ھذا  ،وإن شئت أن تجعل الكالم جاريًا كله مجرى واح ًدا على ھذا  " :أو أن يحاجوكم عند ربكم  ،حس ًدا لما آتاكم  ،ألنكم أكرم على ﷲ منھم، " . . .
ً
سقطا ال شك فيه.
كان وجھًا  ،غير أني لست أرتضيه  ،بل أرجح أن ھاھنا

ألنكم أكر ُم على ﷲ بما فضلكم به عليھم .فيكون الكالم كله خبرً ا عن قول الطائفة التي قال ﷲ عز وجل  " :وقالت طائفة من
أھل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النھار " سوى قوله  " :ق ُل إن الھدى ھدى ﷲ "  .ثم يكون الكال ُم مبتدأ
ُ
وصفت لك قولھا ل ُتبَّاعھا من اليھود ) " (1إن الھدى
بتكذيبھم في قولھم  " :قل "  ،يا محمد  ،للقائلين ما قولوا من الطائفة التي
ُ
توفيق ﷲ
ھدى ﷲ "  ،إن التوفيق
والبيان بيا ُنه  " (2) ،وإن الفضل بيده يؤتيه من يشاء " ال ما تمنيتموه أنتم يا معشر اليھود.
َ
ً
استقامة  ،على معنى كالم العرب ،
وإنما اخترنا ذلك من سائر األقوال التي ذكرناھا  (3) ،ألنه أصحھا مع ًنى  ،وأحس ُنھا
وأشدُّھا اتسا ًقا على نظم الكالم وسياقه .وما عدا ذلك من القول  ،فانتزاع يبعُد من الصحة  ،على استكراه شدي ٍد للكالم.
***
ﷲ ُي ْؤتِي ِه مَنْ َي َ
شا ُء َوﷲُ َواسِ ٌع َعلِ ٌم ){ (73
ضل َ ِب َي ِد ِ
القول في تأويل قوله  } :قُلْ إِنَّ ا ْل َف ْ
ُ
وصفت قولھم ألوليائھم " إنّ الفضل بيد ﷲ " ،
قال أبو جعفر  :يعني بذلك جل ثناؤه  " :قل " يا محمد  ،لھؤالء اليھود الذين
إنّ التوفيق لإليمان والھداي َة لإلسالم  (4) ،بيد ﷲ وإليه  ،دونكم ودون سائر خلقه " يؤتيه من يشاء "
__________
) (1التباع جمع تابع  ،مثل  " :جاھل وجھال " .
) (2انظر تفسير " الھدى " فيما سلف .283 : 4 / 223 ، 141 ، 140 ، 101 : 3 / 551 - 549 ، 249 ، 230 ، 170 - 166 : 1
ً
سقطا  ،كما أسلف في ص  ، 515 :تعليق  ، 1 :ولعل الزيادة التي أسلفتھا  ،قد
) (3من ذكر الطبري اختياره  ،تبين بال ريب أن في صدر الكالم
نزلت منزلھا من الصواب إن شاء ﷲ.
) (4انظر تفسير " الفضل " فيما سلف .571 : 5 / 334 : 2
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َي ْخ َتصُّ ِب َرحْ َم ِت ِه َمنْ َي َشا ُء َو َّ
ﷲُ ُذو ْال َفضْ ِل ْال َعظِ ِيم )(74
من خلقه  ،يعني  :يعطيه من أراد من عباده  (1) ،تكذيبًا من ﷲ عز وجل لھم في قولھم ل ُتبّاعھم  " :ال يؤتى أحد مثل ما
أوتيتم"  .فقال ﷲ عز وجل لنبيه صلى ﷲ عليه وسلم  :قل لھم  :ليس ذلك إليكم  ،إنما ھو إلى ﷲ الذي بيده األشياء كلھا ،
وإليه الفضل  ،وبيده  ،يُعطيه من يشاء " وﷲ واسع عليم "  ،يعني  :وﷲ ُذو سع ٍة بفضله على من يشاء أن يتفضل عليه )" (2
عليم "  ،ذو علم بمن ھو منھم للفضل أھل(3) .
 - 7255حدثني المثنى قال  ،حدثنا سويد بن نصر قال  ،أخبرنا ابن المبارك قراء ًة  ،عن ابن جريج في قوله  " :قل إنّ
الفضل بيد ﷲ يؤتيه من يشاء "  ،قال  :اإلسالم.
***
شا ُء َو َّ
ص ِب َر ْح َم ِت ِه َمنْ َي َ
يم ){ (74
ﷲُ ُذو ا ْل َف ْ
القول في تأويل قوله َ } :ي ْخ َت ُّ
ض ِل ا ْل َعظِ ِ
قال أبو جعفر  :يعني بقوله  " :يختص برحمته من يشاء "  " ،يفتعل " من قول القائل  " :خصصت فال ًنا بكذا ُ ،
أخصُّه
به"(4).
***
وأما " رحمته "  ،في ھذا الموضع  ،فاإلسالم والقرآن  ،مع النبوّ ة  ،كما - :
 - 7256حدثني محمد بن عمرو قال  ،حدثنا أبو عاصم  ،عن عيسى  ،عن ابن أبي نجيح  ،عن مجاھد  " :يختص برحمته
من يشاء "  ،قال  :النبوّ ة  ،يخصُّ بھا من يشاء.
__________
) (1انظر تفسير  " :آتى " فيما سلف  317 : 2 / 574 : 1وفھارس اللغة.
) (2انظر تفسير " واسع " فيما سلف .575 ، 516 : 5 / 537 : 2
) (3انظر تفسير " عليم " فيما سلف  ، 399 : 3 / 537 ، 2 / 496 ، 438 : 1وفھارس اللغة.
) (4انظر تفسير " يختص " فيما سلف أيضا .471 : 2

 - 7257حدثني المثنى قال  ،حدثنا أبو حذيفة قال  ،حدثنا شبل  ،عن ابن أبي نجيح  ،عن مجاھد مثله.
 - 7258حدثني المثنى قال  ،حدثنا إسحاق قال  ،حدثنا عبد ﷲ بن أبي جعفر  ،عن أبيه  ،عن الربيع  " :يختص برحمته من
يشاء "  ،قال  :يختص بالنبوة من يشاء.
 - 7259حدثني المثنى قال  ،حدثنا سويد قال  ،أخبرنا ابن المبارك قراء ًة  ،عن ابن جريج  " :يختص برحمته من يشاء " ،
قال  :القرآن واإلسالم.
 - 7260حدثنا القاسم قال  ،حدثنا الحسين قال  ،حدثني حجاج  ،عن ابن جريج مثله.
***
" وﷲ ذو الفضل العظيم "  ،يقول  :ذو فضل يتفضَّل به على من أحبّ وشاء من خلقه .ثم وصف فضله بالع َ
ِظم فقال  " :فضله
عظيم "  ،ألنه غير مشبھه في عِ َظم موقعه ممن أفضله عليه ]فض ٌل[ من إفضال خلقه  (1) ،وال يقاربه في جاللة خطره وال
يُدانيه.
***
326

__________
) (1في المطبوعة  " :غير مشبه ...ممن أفضله عليه أفضال خلقه "  ،وأما المخطوطة ففيھا  " :غير مشبھه ...ممن أفضله عليه من أفضال خلقه " ،
فرأيت أنه قد سقط من ناسخ المخطوطة ما زدته بين القوسين ليستقيم الكالم.

ْ
ْ
ْك إِ َّال َما ُدم َ
ْت َع َل ْي ِه َقا ِئمًا َذل َِك ِبأ َ َّن ُھ ْم َقالُوا
َومِنْ أَھْ ِل ْال ِك َتا ِ
ار َال ي َُؤ ِّد ِه إِ َلي َ
ار ي َُؤ ِّد ِه إِ َلي َ
ْك َو ِم ْن ُھ ْم َمنْ إِنْ َتأ َم ْن ُه ِب ِدي َن ٍ
ب َمنْ إِنْ َتأ َم ْن ُه ِب ِق ْن َط ٍ
ِين )(76
ون َع َلى َّ ِ
ِّين َس ِبي ٌل َو َيقُولُ َ
ْس َع َل ْي َنا فِي ْاأل ُ ِّمي َ
َلي َ
ﷲ ُيحِبُّ ْال ُم َّتق َ
ِب َو ُھ ْم َيعْ َلم َ
ﷲ ْال َكذ َ
ُون )َ (75ب َلى َمنْ أَ ْو َفى ِب َع ْھ ِد ِه َوا َّت َقى َفإِنَّ َّ َ
ار ال ُي َؤ ِّد ِه إِ َل ْي َك إِال َما ُد ْمتَ
القول في تأويل قوله َ } :ومِنْ أَھْ ِل ا ْل ِك َتا ِ
ب َمنْ إِنْ َتأْ َم ْن ُه ِبقِ ْن َط ٍ
ار ُي َؤدِّ ِه إِ َل ْي َك َو ِم ْن ُھ ْم َمنْ إِنْ َتأْ َم ْن ُه ِبدِي َن ٍ
َع َل ْي ِه َقا ِئ ًما {
قال أبو جعفر  :وھذا خبر من ﷲ عز وجل  :أنّ من أھل الكتاب  -وھم اليھود من بني إسرائيل  -أھ َل أمانة يؤدُّونھا وال
يخونونھا  ،ومنھم الخائن أمانته  ،الفاج ُر في يمينه المست ِح ُّل(1) .
***
َ
علمت أنّ الناس لم يزالوا كذلك  :منھم
فإن قال قائل  :وما وجه إخبار ﷲ عز وجل بذلك نبيَّه صلى ﷲ عليه وسلم  ،وقد
المؤ ِّدي أمانته والخائ ُنھا ؟
تحذيرھم أن يأتمنوھم على
خبرھم  -على ما بينه في كتابه بھذه اآليات -
قيل  :إنما أراد جل وعز بإخباره المؤمنين
َ
َ
االغترار بھم  ،الستحالل كثير منھم أموا َل المؤمنين.
أموالھم (2)،وتخويفھم
َ
***
فتأويل الكالم  :ومن أھل الكتاب الذي إنْ تأمنه  ،يا محمد  ،على عظيم من المال كثير  ،يؤ ِّده إليك وال يخ ْنك فيه  ،ومنھم الذي
إن تأمنه على دينار يخ ْنك فيه فال يؤ ِّده إليك  ،إال أن تلح عليه بالتقاضي والمطالبة.
***
__________
ً
سقطا  ،صوابه  " :المستحل أموال األميين من العرب " أو " المستحل أموال المؤمنين "  ،كما يتبين من بقية تفسير اآلية.
) (1لعل في المخطوطة
) (2في المخطوطة  " :أن نھوھم على أموالھم " غير منقوطة  ،والذي قرأه الناشر األول جيد وھو الصواب.

و" الباء " في قوله  " :بدينار " و " على " يتعاقبان في ھذا الموضع  ،كما يقال  " :مررت به  ،ومررت عليه " (1) .
***
واختلف أھل التأويل في تأويل قوله  " :إال ما دمت عليه قائمًا " .
فقال بعضھم  " :إال ما دمت له متقاضيًا " .
ذكر من قال ذلك :
 - 7261حدثنا بشر قال  ،حدثنا يزيد قال  ،حدثنا سعيد  ،عن قتادة  ،قوله  " :إال ما دمت عليه قائمًا "  ،إال ما طلبته واتبعته.
 - 7262حدثنا الحسن بن يحيى قال  ،أخبرنا عبد الرزاق قال  ،أخبرنا معمر  ،عن قتادة في قوله  " :إال ما دمت عليه قائمًا"،
قال  :تقتضيه إياه.
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 - 7263حدثني محمد بن عمرو قال  ،حدثنا أبو عاصم  ،عن عيسى  ،عن ابن أبي نجيح  ،عن مجاھد في قوله  " :إال ما
دمت عليه قائمًا "  ،قال  :مواظبًا.
 - 7264حدثني المثنى قال  ،حدثنا أبو حذيفة قال  ،حدثنا شبل  ،عن ابن أبي نجيح  ،عن مجاھد مثله.
***
َ
دمت قائمًا على رأسه " (2) .
وقال آخرون  :معنى ذلك  " :إال ما
ذكر من قال ذلك :
 - 7265حدثني محمد بن الحسين قال  ،حدثنا أحمد بن المفضل قال  ،حدثنا أسباط  ،عن السدي قوله  " :إال ما دمت عليه
قائمًا "  ،يقول  :يعترف
__________
) (1انظر ذلك فيما سلف .313 : 1
) (2في المطبوعة  " :إال ما دمت عليه قائمًا " بزيادة " عليه "  ،وھي فساد  ،والصواب من المخطوطة.

َ
قمت ثم جئت تطلب ُه كافرك ) (1الذي يؤ ِّدي  ،والذي يجحد(2) .
بأمانته ما دمت قائمًا على رأسه  ،فإذا
***
قال أبو جعفر  :وأولى القولين بتأويل اآلية  ،قول من قال  " :معنى ذلك  :إال ما دمت عليه قائمًا بالمطالبة واالقتضاء "  .من
وسعى في استخراجه منه حتى استخرجه.
قولھم  " :قام فالن بحقي على فالن حتى استخرجه لي "  ،أي عمل في تخليصه َ ،
ألن ﷲ عز وجل إنما وصفھم باستحاللھم أموال األميين  ،وأنّ منھم من ال يقضي ما عليه إال باالقتضاء الشديد والمطالبة.
وليس القيام على رأس الذي عليه الدين  ،بموجب له النقلة عما ھو عليه من استحالل ما ھو له مستح ّل  ،ولكن قد يكون  -مع
ّ
الحق  -إلى استخراجه السبي ُل باالقتضاء والمحاكمة والمخاصمة (3) .فذلك االقتضاء  ،ھو
استحالله
الذھاب بما عليه لربّ
َ
قيام ربِّ المال باستخراج حقه ممن ھو عليه.
***
س ِبيل ٌ {
س َع َل ْي َنا فِي األ ِّم ِّيينَ َ
القول في تأويل قوله َ } :ذلِ َك ِبأ َ َّن ُھ ْم َقالُوا َل ْي َ
قال أبو جعفر  :يعني بذلك جل ثناؤه  :أنّ من استح ّل الخيان َة من اليھود  ،وجحو َد حقوق العربيّ التي ھي له عليه  ،فلم يؤ ّد ما
ائتمنه العربيُّ عليه إال ما دا َم له متقاضيًا مطالبًا من أجل أنه يقول :
__________
) (1كافره حقه  :جحده حقه.
) (2قوله  " :الذي يؤدي  ،والذي يجحد " بيان عن ذكر الفريقين اللذين ذكرا في اآلية  ،أي  :ھذا الذي يؤدي  ،وھذا الذي يجحد.
) (3سياق العبارة  " :قد يكون ...إلى استخراجه السبيل باالقتضاء ، " ...وما بينھما فصل.

حرج علينا فيما أصبنا من أموال العرب وال إثم  ،ألنھم على غير الحق  ،وأنھم مشركون(1) .
ال َ
***
واختلف أھل التأويل في تأويل ذلك  ،فقال بعضھم نحو قولنا فيه.
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ذكر من قال ذلك :
 - 7266حدثنا بشر قال  ،حدثنا يزيد قال  ،حدثنا سعيد  ،عن قتادة  " :ذلك بأنھم قالوا ليس علينا في األميين سبيل " اآلية ،
قالت اليھود  :ليس علينا فيما أصبنا من أموال العرب سبي ٌل.
 - 7267حدثنا الحسن بن يحيى قال  ،أخبرنا عبد الرزاق قال  ،أخبرنا معمر  ،عن قتادة في قوله  " :ليس علينا في األميين
سبيل "  ،قال  :ليس علينا في المشركين سبيل يعنون من ليس من أھل الكتاب.
 - 7268حدثنا محمد قال  ،حدثنا أحمد قال  ،حدثنا أسباط  ،عن السدي  " :ذلك بأنھم قالوا ليس علينا في األميين سبيل " ،
قال  :يقال له  :ما بالك ال تؤ ِّدي أمانتك ؟ فيقول  :ليس علينا حرج في أموال العرب  ،قد أحلَّھا ﷲ لنا! !
 - 7269حدثنا ابن حميد قال  ،حدثنا يعقوب القمي  ،عن جعفر  ،عن سعيد بن جبير  :لما نزلت " ومن أھل الكتاب َمنْ إن
تأمنه بقنطار يؤدّه إليك ومنھم من إن تأمنه بدينار ال يؤدّه إليك إال ما دمت عليه قائمًا ذلك بأنھم قالوا ليس علينا في األميين
كذب أعدا ُء ﷲ  ،ما من شيء كان في الجاھلية إال وھو تحت قدميّ  ،إال األمانة ،
سبي ٌل "  ،قال النبي صلى ﷲ عليه وسلم :
َ
فإنھا مؤدّاةٌ إلى البر والفاجر(2) .
__________
) (1انظر تفسير " األمي " فيما سلف  / 259 - 257 : 2ثم  442 : 5في كالم الطبري نفسه  /ثم  / 281 : 6ثم اآلثار رقم ، 6774 ، 5827 :
.6775
) (2األثر  " - 7269 :يعقوب بن عبد ﷲ األشعري القمي "  ،و " جعفر " ھو  " :جعفر ابن أبي المغيرة الخزاعي القمي "  ،مضيا في رقم .617 :
قال أخي السيد أحمد في مثل ھذا اإلسناد سال ًفا  " :ھو حديث مرفوع  ،ولكنه مرسل  ،ألن سعيد بن جبير تابعي  ،وإسناده إليه إسناد جيد "  .وخرجه
ابن كثير في تفسيره  170 ، 169 : 2من تفسير ابن أبي حاتم  ،وخرجه في الدر المنثور  ، 44 : 2ونسبه أيضًا لعبد بن حميد  ،وابن المنذر.

 - 7270حدثني المثنى قال  ،حدثنا إسحاق قال  ،حدثنا ھشام بن عبيد ﷲ  ،عن يعقوب القمي  ،عن جعفر  ،عن سعيد بن
جبير قال  :لما قالت اليھود  " :ليس علينا في األميين سبيل "  ،يعنون َ
أخذ أموالھم  ،قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم  ،ثم
ذكر نحوه إال أنه قال  :إال وھو تحت قدميّ ھاتين  ،إال األمانة  ،فإنھا مؤدّاةٌ ولم يزد على ذلك.
 - 7271حدثني محمد بن سعد قال  ،حدثني أبي قال  ،حدثني عمي قال  ،حدثني أبي  ،عن أبيه  ،عن ابن عباس  " :ذلك
بأنھم قالوا ليس علينا في األميين سبيل "  ،وذلك أن أھل الكتاب كانوا يقولون  :ليس علينا جناح فيما أصبنا من ھؤالء  ،ألنھم
أ ِّميُّون .فذلك قوله ) :ليس علينا في األميين سبيل(  ،إلى آخر اآلية.
***
وقال آخرون في ذلك  ،ما - :
 - 7272حدثنا به القاسم قال  ،حدثنا الحسين قال  ،حدثني حجاج  ،عن ابن جريج  " :ذلك بأنھم قالوا ليس علينا في األميين
ثمن بُيوعھم  ،فقالوا  :ليس لكم علينا
سبيل "  ،قال  :بايع اليھودَ رجا ٌل من المسلمين في الجاھلية  ،فلما أسلموا تقاضوھم َ
ٌ
أمانة ،وال قضا َء لكم عندنا  ،ألنكم تركتم دينكم الذي كنتم عليه! قال  :وادّعوا أنھم وجدوا ذلك في كتابھم  (1) ،فقال ﷲ عز
الكذب وھم يعلمون " .
وجل  " :ويقولون على ﷲ
َ
 - 7273حدثنا ابن وكيع قال  ،حدثنا أبي قال  ،حدثنا سفيان  ،عن أبي إسحاق  ،عن صعصعة قال  :قلت البن عباس  :إنا
نغزو أھ َل الكتاب فنصيبُ من ثمارھم ؟ قال  :وتقولون كما قال أھ ُل الكتاب  " :ليس علينا في األميين سبيل!! )(2
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__________
) (1في المطبوعة  " :وادعوا ، " ...أسقط " قال "  ،وأثبتھا من المخطوطة.
) (2األثر  " - 7273 :أبو إسحاق الھمداني " كما بين في األثر التالي .و " صعصعة بن يزيد "  ،ويقال " صعصعة بن زيد "  ،وذكر البخاري
االختالف في اسمه  ،وأشار إلى رواية ھذا الخبر .في الكبير  ، 322 ، 321 / 2 / 2وابن أبي حاتم  .446 / 1 / 2وانظر التعليق على األثر التالي.

 - 7274حدثنا الحسن بن يحيى قال  ،أخبرنا عبد الرزاق قال  ،أخبرنا معمر  ،عن أبي إسحاق الھمداني  ،عن صعصعة  :أن
رجال سأل ابن عباس فقال  :إنا نصيب في ْ
الغزو أو ] :العذق[  ،الشك من الحسن من أموال أھل الذمة الدجاج َة والشاة  ،فقال
ابن عباس  :فتقولون ماذا ؟ قال نقول  :ليس علينا بذلك بأس! قال  :ھذا كما قال أھل الكتاب  " :ليس علينا في األميين سبيل" !
بطيب أنفسھم(1) .
إنھم إذا أدّوا الجزية لم تح ّل لكم أموالھم إال ِ
***
__________
) (1األثر  - 7274 :ھذا طريق آخر لألثر السالف  ،وبلفظ غيره .ورواه أبو عبيد القاسم ابن سالم في كتاب األموال )ص  ، 149رقم  (415 :من
طريق عبد الرحمن  ،عن سفيان  ،عن أبي إسحاق  ،عن صعصعة  ،بلفظ آخر .ورواه البيھقي في السنن  198 : 9من طريق " شعبة  ،عن أبي
إسحاق  ،عن صعصعة  ،قال قلت البن عباس "  ،بلفظ آخر غير كل ما سلف .وخرجه ابن كثير في تفسيره  169 : 2من تفسير عبد الرزاق وفيه "
عن أبي صعصعة بن يزيد " وھو خطأ صوابه " صعصعة "  .وقال  " :وكذا رواه الثوري عن أبي إسحاق بنحوه "  .وخرجه السيوطي في الدر
المنثور  ، 4 : 2ونسبه البن جرير  ،وابن المنذر  ،وابن أبي حاتم .وساقه الزمخشري في تفسير اآلية  ،بنص أبي جعفر  ،والقرطبي ، 118 : 4
 ، 119وأبو حيان في تفسيره من تفسير عبد الرزاق أيضًا  ، 501 : 2وفي جميعھا " إنا نصيب في الغزو " إال القرطبي فإن فيه  " :إنما نصيب في
العمد "  ،وأما البيھقي ففيه  " :إنا نأتي القرية بالسواد فنستفتح الباب ، " ...وفي األموال  " :إنا نسير في أرض أھل الذمة فنصيب منھم " .
وكان في أصل المخطوطة والمطبوعة من الطبري  " :إنا نصيب في العرف  ،أو العذق  ،الشك من الحسن "  ،ولم أجد ذلك في مكان  ،وھو ال معنى
له أيضًا .وقد أطبق كل من ذكرنا ممن نقل من تفسير عبد الرزاق بھذا اإلسناد نفسه  ،على عبارة واحدة ھي " إنا نصيب في الغزو "  ،فأثبتھا كذلك ،
أما ما شك فيه الحسن بن يحيى فقد وضعته بين قوسين  ،وھو ال معنى له .وأرجح الظن عندي أنھا " أو  :الغزوة  -الشك من الحسن "  ،أو تكون " :
أو  :القرية  -الشك من الحسن " .

ِب َو ُھ ْم َي ْع َل ُمونَ ){ (75
القول في تأويل قوله َ } :و َيقُولُونَ َع َلى َّ ِ
ﷲ ا ْل َكذ َ
قال أبو جعفر  :يعني بذلك جل ثناؤه  :إن القائلين منھم  " :ليس علينا في أموال األميين من العرب َح َر ٌج أن نختانھم إياه " ،
الكذب على ﷲ عامدين اإلث َم بقيل
حرج علينا في خيانتھم إياه  ،وترك قضائھم )(1
يقولون بقيلھم إنّ ﷲ أحل لنا ذلك  ،فال
َ
َ
الكذب على ﷲ  ،إنه أح ّل ذلك لھم .وذلك قوله عز وجل  " :وھم يعلمون "  ،كما - :
 - 7275حدثنا محمد قال  ،حدثنا أحمد قال  ،حدثنا أسباط  ،عن السدي  :فيقول على ﷲ الكذب وھو يعلم يعني الذي يقول
منھم  -إذا قيل له  :ما لك ال تؤدي أمانتك ؟  : -ليس علينا حرج في أموال العرب  ،قد أحلھا ﷲ لنا!
 - 7276حدثنا القاسم قال  ،حدثنا الحسين قال  :حدثني حجاج  ،عن ابن جريج  " :ويقولون على ﷲ الكذب وھم يعلمون " ،
يعني  :ادّعاءھم أنھم وجدُوا في كتابھم قولھم  " :ليس علينا في األميين سبيل " .
***
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ِب ا ْل ُم َّتقِينَ ){ (76
ﷲ ُيح ُّ
القول في تأويل قوله َ } :بلَى َمنْ أَ ْو َفى ِب َع ْھ ِد ِه َوا َّت َقى َفإِنَّ َّ َ
قال أبو جعفر  :وھذا إخبار من ﷲ عز وجل عمَّنْ أدَّى أمانته إلى من ائتمنه عليھا اتقا َء ﷲ ومراقب َته  ،عنده (2) .فقال جل
ثناؤه  :ليس األمر كما يقول
__________
) (1قوله  " :الكذب " مفعول " يقولون "  ،وما بينھما فصل.
) (2في المطبوعة  " :ھذا إخبار من ﷲ عز وجل عمن أدى أمانته إلى من ائتمنه عليھا اتقاء ﷲ ومراقبته وعيده "  ،والذي أثبت ھو نص المخطوطة ،
وھو الصواب المحض .والسياق  " :وھذا إخبار من ﷲ ...عما لمن أدى أمانته ...عنده "  .وقوله  " :واتقاء ﷲ ومراقبته " على النصب فيھما  ،مفعول
ألجله.

أموال األميين حرج وال إثم  ،ث ّم قال  :بلى  ،ولكن من أوفى بعھده
ھؤالء الكاذبون على ﷲ من اليھود  ،من أنه ليس عليھم في َ
واتقى  -يعني  :ولكن الذي أوفى بعھده  ،وذلك وصيته إياھم التي أوصاھم بھا في التوراة  ،من اإليمان بمحمد صلى ﷲ عليه
وسلم وما جاءھم به(1) .
***
و " الھاء " في قوله  " :من أوفى بعھده "  ،عائدة على اسم " ﷲ " في قوله  " :ويقولون على ﷲ الكذب " .
***
وصدّق به وبما جاء به من ﷲ  ،من
يقول  :بلى من أوفى بعھد ﷲ الذي عاھده في كتابه  ،فآمن بمحمد صلى ﷲ عليه وسلم َ
أداء األمانة إلى من ائتمنه عليھا  ،وغير ذلك من أمر ﷲ ونھيه " واتقى "  ،يقول  :واتقى ما نھاه ﷲ عنه من الكفر به ،
وخوف عقابه " فإنّ ﷲ يحبّ المتقين "  ،يعني  :فإن ﷲ
فاجتنب ذلك مراقب َة وعيد ﷲ
وسائر معاصيه التي حرّ مھا عليه ،
َ
َ
يحب الذين يتقونه فيخافون عقابه ويحذرون عذابه  ،فيجتنبون ما نھاھم عنه وحرّ مه عليھم  ،ويطيعونه فيما أمرھم به.
***
وقد روى عن ابن عباس أنه كان يقول  :ھو اتقاء الشرك.
 - 7277حدثني المثنى قال  ،حدثنا عبد ﷲ بن صالح قال  ،حدثنا معاوية  ،عن علي  ،عن ابن عباس قوله  " :بلى من أوفى
بعھده واتقى " يقول  :اتقى الشرك " فإنّ ﷲ يحب المتقين "  ،يقول  :الذين يتقون الشرك.
***
__________
) (1انظر بيان معنى " أوفى " فيما سلف  .348 : 3 / 559 - 557 : 1وانظر تفسير " العھد " فيما سلف  ، 414 - 410 : 1ثم / 559 - 557
.349 ، 348 ، 24 - 20 :3

ﷲُ َو َال َي ْن ُ
ِك َال َخ َال َق لَ ُھ ْم فِي ْاآلَخ َِر ِة َو َال ُي َكلِّ ُم ُھ ُم َّ
ﷲ َوأَ ْي َمان ِِھ ْم َث َم ًنا َقل ً
ظ ُر إِ َلي ِْھ ْم َي ْو َم ْال ِق َيا َم ِة َو َال
رُون ِب َع ْھ ِد َّ ِ
إِنَّ الَّذ َ
ِين َي ْش َت َ
ِيال أُو َلئ َ
يھ ْم َو َل ُھ ْم َع َذابٌ أَلِي ٌم )(77
ي َُز ِّك ِ
والصواب من القول فيه  ،باألدلة الدّالة عليه  ،فيما مضى من كتابنا  ،بما فيه الكفاية عن
اختالف أھل التأويل في ذلك
وقد بينا
َ
َ
إعادته(1) .
331

***
ﷲ َوأَ ْي َما ِن ِھ ْم َث َم ًنا َقلِيال أُو َلئِ َك ال َخالقَ َل ُھ ْم فِي اآلخ َِر ِة َوال ُي َك ِّل ُم ُھ ُم َّ
القول في تأويل قوله  } :إِنَّ الَّذِينَ َي ْ
ﷲُ َوال
ش َت ُرونَ ِب َع ْھ ِد َّ ِ
اب أَلِي ٌم ){ (77
َي ْن ُظ ُر إِ َل ْي ِھ ْم َي ْو َم ا ْلقِ َيا َم ِة َوال ُي َز ِّكي ِھ ْم َو َل ُھ ْم َع َذ ٌ
قال أبو جعفر  :يعني بذلك جل ثناؤه  :إنّ الذين يستبدلون  -بتركھم عھد ﷲ الذي عھد إليھم  ،ووصيته التي أوصاھم بھا في
الكتب التي أنزلھا ﷲ إلى أنبيائه  ،باتباع محمد وتصديقه واإلقرار به وما جاء به من عند ﷲ  -وبأيمانھم الكاذبة التي يستحلون
بھا ما حرّ م ﷲ عليھم من أموال الناس التي ائتمنوا عليھا ) " (2ثم ًنا "  ،يعني عوضً ا وبدال خسيسً ا من عرض الدنيا وحُطامھا
) " (3أولئك ال خالق لھم في اآلخرة "  ،يقول  :فإن الذين يفعلون ذلك ال حظ لھم في خيرات اآلخرة  ،وال نصيب لھم من
نعيم الجنة وما أع ّد ﷲ ألھلھا فيھا دون غيرھم(4) .
***
__________
) (1انظر تفسير " اتقى " و " التقوى " فيما سلف  / 426 ، 425 ، 244 ، 162 : 4 / 457 ، 181 : 2 / 364 ، 233 ، 232 : 1ثم .261 : 6
) (2سياق الجملة  " :إن الذين يستبدلون بتركھم عھد ﷲ ...وبأيمانھم الكاذبة ...ثم ًنا...
) (3انظر تفسير " اشترى " فيما سلف  317 ، 316 : 2 / 565 ، 315 - 311 : 1ثم  ، 342 ، 341ثم .328 : 3 / 452
وانظر تفسير " ثم ًنا قليال " فيما سلف .328 : 3 / 565 : 2
) (4في المخطوطة والمطبوعة  " :دون غيرھا "  ،والسياق يقتضي ما أثبت.

وقد بينا اختالف أھل التأويل فيما مضى في معنى " الخالق "  ،ودللنا على أولى أقوالھم في ذلك بالصواب  ،بما فيه
الكفاية(1).
***
وأما قوله  " :وال يكلمھم ﷲ "  ،فإنه يعني  :وال يكلمھم ﷲ بما يسرُّ ھم " وال ينظر إليھم "  ،يقول  :وال يعطف عليھم بخير ،
مق ًتا من ﷲ لھم  ،كقول القائل آلخر ُ " :
ّ
تعطف ﷲ عليك بخير ورحمة وكما
انظر إليّ َنظر ﷲ إليك "  ،بمعنى  :تعطف عليّ
يقال للرجل  " :ال سمع ﷲ لك دعا َءك "  ،يراد  :ال استجاب ﷲ لك  ،وﷲ ال يخفى عليه خافية  ،وكما قال الشاعر (2) :
ﷲ َحتى ِخ ْف ُ
دَ َع ْو ُ
ون ﷲ ُ َيسْ َم ُع َما أَقُو ُل )(3
ت أَنْ الَ ...ي ْك َ
ت َ
***
وقوله " وال يُزكيھم "  ،يعني  :وال يطھرھم من دَ نس ذنوبھم وكفرھم " ولھم عذاب أليم "  ،يعني  :ولھم عذابٌ موجع(4) .
***
واختلف أھل التأويل في السبب الذي من أجله أنزلت ھذه اآلية  ،ومن عني بھا.
فقال بعضھم نزلت في أحبار من أحبار اليھود.
ذكر من قال ذلك :
 - 7278حدثنا القاسم قال  ،حدثنا الحسين قال  ،حدثني حجاج  ،عن ابن جريج  ،عن عكرمة قال  :نزلت ھذه اآلية  " :إن
الذين يشترون بعھد ﷲ وأيمانھم ثم ًنا قليال "  ،في أبي رافع  ،وكنانة بن أبي الحقيق  ،وكعب بن األشرف  ،وحُييّ بن أخطب.
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__________
) (1انظر ما سلف .203 - 201 : 4 / 454 - 452 : 2
) (2ھو شمير بن الحارث الضبي  ،ويقال " سمير " بالمھملة  ،مصغرً ا  -وھو جاھلي.
ضعِيفُ ال َم ْشيِ  ،لِألَدْ َنى َحمُو ُل
س َ ،فإِ ِّني َ ...
) (3نوادر أبي زيد  ، 124 :والخزانة  ، 363 : 2واللسان )سمع(  ،وبعده  :لِ َيحْ ِم َلني َع َلى َف َر ٍ
و " يسمع ما أقول "  ،يستجيب  ،كقولنا  " :سمع ﷲ لمن حمده " .
) (4انظر تفسير " التزكية " فيما سلف  29 : 5 / 88 : 3 / 574 ، 573 : 1و " أليم " : 3 / 540 ، 469 ، 377 ، 140 : 2 / 283 : 1
 ،330وغيرھا  ،فاطلبه في فھارس اللغة.

***
وقال آخرون  :بل نزلت في األشعث بن قيس وخصم له.
ذكر من قال ذلك :
 - 7279حدثني أبو السائب سلم بن جنادة قال  ،حدثنا أبو معاوية  ،عن األعمش  ،عن أبي وائل  ،عن عبد ﷲ قال  :قال
ﷲ وھو عليه غضبان
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم  " :من َحلف على يمين ھو فيھا فاجرٌ ليقتطع بھا ما َل امرئ مسلم َ ،
لقي َ
فقال األشعث بن قيس  :فيّ وﷲ كان ذلك  :كان بيني وبين رجل من اليھود أرضٌ فجحدني  ،فقدّمته إلى النبي صلى ﷲ عليه
وسلم  ،فقال لي رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم  :ألك بيِّنة ؟ قلت  :ال! فقال لليھودي  " :احلفْ  .قلت  :يا رسول ﷲ ً ،إذا يحلف
فيذھب مالي! فأنزل ﷲ عز وجل  " :إنّ الذين يشترون بعھد ﷲ وأيمانھم ثم ًنا قليال " اآلية(1) .
َ
__________
) (1الحديث  - 7279 :أبو وائل  :ھو شقيق بن سلمة األسدي.
وھذا الحديث في الحقيقة حديثان  :أوله من حديث عبد ﷲ بن مسعود  ،وآخره في سبب نزول اآلية من حديث األشعث بن قيس.
واألشعث بن قيس بن معد يكرب الكندي  ،صحابي معروف.
والحديث رواه أحمد  ، 4049 ، 3597 :عن أبي معاوية  ،عن األعمش  ،بھذا اإلسناد.
ثم رواه باإلسناد نفسه  ،في مسند " األشعث بن قيس "  ،ج  5ص ) 211حلبي(.
وكذلك رواه البخاري ) 206 ، 53 : 5فتح الباري(  ،من طريق أبي معاوية.
ورواه مسلم  ، 50 - 49 : 1من طريق أبي معاوية ووكيع  -كالھما عن األعمش.
ورواه أحمد مختصرً ا  ،عن ابن مسعود وحده  ،من أوجه أخر .4212 ، 3946 ، 3576 :
ورواه أيضًا  ،مختصرً ا ومطوال  ،في مسند األشعث بن قيس  ،من ثالثة أوجه أخر  ،ج  5ص ) 212 - 211حلبي(.
وكذلك رواه البخاري من أوجه  ،مختصرً ا ومطوال  ،في مواضع غير الموضعين السابقين  ، 211 ، 207 ، 25 : 5و 490 - 485 ، 473 : 11
)وھنا شرحه الحافظ شرحً ا وافيًا(  ،و .364 ، 156 : 13
ورواه مسلم من وجھين أيضًا .50 : 1
وذكره ابن كثير  ، 173 : 172 : 2من رواية المسند عن أبي معاوية  ،ثم ذكره من روايته األخيرة في مسند األشعث بن قيس.
وذكره السيوطي  ، 44 : 2وزاد نسبته لعبد الرزاق  ،وسعيد بن منصور  ،وعبد بن حميد  ،وأبي داود  ،والترمذي  ،والنسائي  ،وابن ماجه  ،وابن
المنذر  ،وابن أبي حاتم  ،والبيھقي في الشعب.
وسيأتي أيضًا  ، 7282 :من رواية منصور  ،عن شقيق  ،وھو أبو وائل  ،به  ،نحوه.

 - 7280حدثنا مجاھد بن موسى قال  ،حدثنا يزيد بن ھارون قال  ،أخبرنا جرير بن حازم  ،عن عدي بن عدي  ،عن رجاء
ٌ
خصومة  ،فارتفعا
بن حيوة والعُرس أنھما حدثاه  ،عن أبيه عدي بن عميرة قال  :كان بين امرئ القيس ورجل من حضرموت
333

إلى النبي صلى ﷲ عليه وسلم فقال للحضرمي  " :ب ِّي َن َتك  ،وإال فيمينه "  .قال  :يا رسول ﷲ  ،إن حلف ذھب بأرضي! فقال
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم  :من حلف على يمين كاذبة ليقتطع بھا ّ
حق أخيه  ،لقي ﷲ وھو عليه غضبان .فقال امرؤ
القيس  :يا رسول ﷲ  ،فما لمن تركھا  ،وھو يعلم أنھا ّ
حق ؟ قال  :الجنة .قال  :فإني أشھدك أني قد تركتھا قال جرير  :فكنت
مع أيوب السختياني حين سمعنا ھذا الحديث من عدي  ،فقال أيوب  :إنّ عد ًّيا قال في حديث العُرْ س بن عميرة  :فنزلت ھذه
اآلية  " :إن الذين يشترون بعھد ﷲ وأيمانھم ثم ًنا قليال " إلى آخر اآلية قال جرير  :ولم أحفظ يومئذ من عدي(1) .
__________
) (1الحديث  - 7280 :عدي بن عدي بن عميرة الكندي  :تابعي ثقة معروف  ،قال البخاري في الكبير  " : 44 / 1 / 4سيد أھل الجزيرة "  .وھو
يروي عن أبيه  ،ولكنه روى عنه ھنا بواسطة عمه العرس بن عميرة ورجاء بن حيوة.
رجاء بن حيوة  -بفتح الحاء المھملة والواو بينھما تحتية ساكنة  :تابعي ثقة كثير العلم والحديث .وھو من رھط امرئ القيس بن عابس الكندي صاحب
ھذه الحادثة .جدھما األعلى  " :امرؤ القيس ابن عمرو بن معاوية األكرمين الكندي " .
ً
حديثا في
العرس  -بضم العين المھملة وسكون الراء وآخره سين مھملة  :ھو ابن عميرة الكندي  ،وھو صحابي  ،جزم البخاري بصحبته  ،وروى له
الكبير  .87 / 1 / 4وھو أخو عدي بن عميرة  ،وعم عدي ابن عدي.
عدي بن عميرة بن فروة الكندي  :صحابي معروف  ،يكنى " أبا زرارة "  ،له أحاديث في صحيح مسلم  ،كما قال الحافظ في اإلصابة.
و " عميرة "  :بفتح العين وكسر الميم  ،كما نص عليه في المشتبه للذھبي وغيره .وضبط في طبقات ابن سعد  36 : 6بضمة فوق العين .وھو خطأ
صرف  ،فإن اسم " عميرة " بالضم  -من أسماء النساء .وضبط في الطبقات على الصواب في ترجمة أخرى لعدي .176 / 2 / 7
ووقع في المخطوطة ھنا " عدي بن عمير " و " العرس بن عمير "  -بدون ھاء في آخره فيھما .وھو خطأ.
والحديث رواه أحمد في المسند ) 192 - 191 : 4حلبي(  ،عن يحيى بن سعيد  ،عن جرير ابن حازم  ،بھذا اإلسناد  ،نحوه.
ثم رواه  ،ص  ، 192 :عن يزيد  ،وھو ابن ھارون  " ،حدثنا جرير بن حازم "  ،بھذا اإلسناد .ولم يذكر لفظ الحديث كله .ووقع في نسخة المسند
المطبوعة في ھذا الموضع سقط قول أحمد  " :حدثنا يزيد "  ،وھو خطأ واضح .وثبت على الصواب في مخطوطة المسند المرموز لھا بحرف " م " .
وذكره ابن كثير  ، 172 : 2من رواية المسند األولى  ،ثم قال  " :ورواه النسائي  ،من حديث عدي بن عدي  ،به "  ،وھو يريد بذلك السنن الكبرى ،
فإنه ليس في السنن الصغرى.
ولذلك ذكره الھيثمي في مجمع الزوائد  ، 178 : 4وقال  " :رواه أحمد  ،والطبراني في الكبير  ،ورجالھما ثقات " .
وھو في الدر المنثور  ، 44 : 2وزاد نسبته لعبد بن حميد  ،وابن المنذر  ،والبيھقي في الشعب  ،وابن عساكر.

 - 7281حدثنا القاسم قال  ،حدثنا الحسين قال  ،حدثني حجاج  ،عن ابن جريج  ،قال  :قال آخرون  :إن األشعث بن قيس
ُّ
لتعززه في الجاھلية  ،فقال
اختصم ھو ورج ٌل إلى رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم في أرض كانت في يده لذلك الرجل  ،أخذھا
النبي صلى ﷲ عليه وسلم  " :أقم بينتك .قال الرجل  :ليس يشھد لي أح ٌد على األشعث! قال  :فلك يمينه .فقام األشعث ليحلف ،
األشعث وقال  :إني أشھد ﷲ وأشھدكم أنّ خصمي صادق .فرد إليه
أرضه  ،وزاده من
فأنزل ﷲ عز وجل ھذه اآلية  ،فنك َل
َ
َ
أرض نفسه زياد ًة كثير ًة  ،مخافة أن يبقى في يده شيء من حقه  ،فھي لعقب ذلك الرجل بعده(1) .
__________
) (1الحديث  - 7281 :ھذا حديث مرسل  ،لم يذكر ابن جريج من حدثه به .فھو ضعيف اإلسناد.
وقول ابن جريج " قال آخرون "  -ھو ثابت في المخطوطة والمطبوعة .ولم يذكره السيوطي  ،فلعله اختصره.
ومعناه أن ابن جريج كان يتحدث في شأن نزول اآلية  ،والظاھر أنه تحدث بخبر قبل ھذا  ،ثم قال  " :وقال آخرون "  -فذكر ھذا الحديث .ولعله ذكر
اآلية الماضية  ، - 7279 :أو اآلتية  ، 7282 :أو نحو ذلك  ،ثم أتى بروايته ھذه المرسلة.
وھي ضعيفة اإلسناد كما قلنا إلرسالھا .ثم ھي ضعيفة لما فيھا من منافاة لتينك الروايتين الصحيحتين :
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أن الخصومة كانت بين األشعث ورجل يھودي  ،وأن اليھودي كان المدعى عليه الذي عليه اليمين  ،وأن األشعث قال  " :إذن يحلف "  .فھي ضعيفة
اإلسناد  ،ضعيفة السياق.
وھذه الرواية ذكرھا السيوطي  ، 44 : 2ولم ينسبھا لغير الطبري.
وقوله  " :فقام األشعث ليحلف "  -ھذا ھو الثابت في المطبوعة  ،وھو الصواب إن شاء ﷲ .وفي المخطوطة  " :فحلف "  ،وھو خطأ  ،يدل على غلطه
قوله بعد " فنكل "  .والنكول إنما يكون عند عرض اليمين أو الھم بالحلف .أما بعد الحلف فال يكون نكول  ،بل رجوع إلى الحق  ،أو إقرار به  ،وال
يسمى نكوال .وفي الدر المنثور  " :فقال األشعث  :نحلف "  -والظاھر أنه تصحيف.

ّ
يستحق بھا
 - 7282حدثنا ابن حميد قال  ،حدثنا جرير  ،عن منصور  ،عن شقيق  ،عن عبد ﷲ قال  :من حلف على يمين
ماال ھو فيھا فاجرٌ  ،لقي ﷲ وھو عليه غضبان  ،ثم أنزل ﷲ تصديق ذلك  " :إنّ الذين يشترون بعھد ﷲ وأيمانھم ثم ًنا قليال "
صدَ ق  ،لفيَّ أنزلت! كانت
اآلية .ثم إن األشعث بن قيس َخ َرج إلينا فقال  :ما حدثكم أبو عبد الرحمن ؟ فحدثناه بما قال  ،فقال َ :
بيني وبين رجل خصومة في بئر  ،فاختصمنا إلى النبي صلى ﷲ عليه وسلم  ،فقال النبي صلى ﷲ عليه وسلم  " :شاھداك أو
ّ
يستحق بھا ماال ھو فيھا فاجرٌ  ،لقي
يمينه .فقلت ً :إذا يحلف وال يُبالي! فقال النبي صلى ﷲ عليه وسلم  " :من حلف على يمين
َ
تصديق ذلك  " :إنّ الذين يشترُون بعھد ﷲ وأيمانھم ثم ًنا قليال "  ،اآلية(1) .
ﷲ وھو عليه غضبان "  ،ثم أنزل ﷲ عز وجل
***
__________
) (1الحديث  - 7282 :جرير  :ھو ابن عبد الحميد الضبي .ومنصور  :ھو ابن المعتمر .وشقيق  :ھو أبو وائل.
وھذا الحديث ھو الحديث السابق  ، 7279 :بنحوه .ذاك من رواية األعمش عن أبي وائل  ،وھذا من رواية منصور عن أبي وائل .وقد بينا تخريجه
ھناك.
ونذكر ھنا أن من روايات البخاري إياه  ،روايته في ) 207 : 5فتح(  ،عن عثمان بن أبي شيبة  ،عن جرير بھذا اإلسناد.
وكذلك رواه مسلم  ، 50 : 1عن إسحاق بن إبراھيم  -وھو ابن راھويه  -عن جرير  ،به  ،ولم يذكر لفظه.
ورواه أحمد في المسند ) 211 : 5حلبي(  ،عن زياد البكائي عن منصور.
ورواه البخاري  ، 473 : 11من طريق شعبة  ،عن سليمان  -وھو األعمش  -ومنصور  ،كالھما عن أبي وائل.
ورواه أيضًا  ، 156 : 13من طريق سفيان  ،وھو الثوري عن منصور.

وقال آخرون بما - :
 - 7283حدثنا به محمد بن المثنى قال  :حدثنا عبد الوھاب قال  ،أخبرني داود بن أبي ھند  ،عن عامر  :أنّ رجال أقام سِ لعته
أوّ ل النھار  ،فلما كان آخرُه جاء رجل يساومه ،
فحلف لقد منعھا أوّ ل النھار من كذا وكذا  ،ولوال المساء ما باعھا به  ،فأنزل
َ
ﷲ عز وجل  " :إن الذي يشترون بعھد ﷲ وأيمانھم ثم ًنا قليال " .
 - 7284حدثنا ابن المثنى قال  :حدثنا عبد األعلى قال  ،حدثنا داود  ،عن رجل  ،عن مجاھد نحوه.
 - 7285حدثنا بشر قال  ،حدثنا يزيد قال  ،حدثنا سعيد  ،عن قتادة ) :إنّ الذين يشترون بعھد ﷲ وأيمانھم ثم ًنا قليال( اآلية ،
إلى  " :ولھم عذاب أليم "  ،أنزلھم ﷲ بمنزلة الس ََّحرة.
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لف على يمين
 - 7286حدثنا بشر قال  ،حدثنا يزيد قال  ،حدثنا سعيد  ،عن قتادة  :أن عمران بن حصين كان يقول  :من َح َ
فليتبوأ مقعده من النار .فقال له قائل  :شي ٌء سمعته من رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم ؟ قال لھم :
فاجرة يقتطع بھا ما َل أخيه ،
َّ
إنكم لتجدون ذلك .ثم قرأ ھذه اآلية  " :إنّ الذين يشترُون بعھد ﷲ وأيمانھم ثم ًنا قليال " اآلية(1) .
 - 7287حدثني موسى بن عبد الرحمن المسروقي قال  ،حدثنا حسين بن علي  ،عن زائدة  ،عن ھشام قال  ،قال محمد  ،عن
بورة فليتبوّ أ بوجھه مقعده من النار .ثم قرأ ھذه اآلية كلھا  " :إن الذين يشترون
عمران بن حصين  :من حلف على يمين َمصْ َ
بعھد ﷲ وأيمانھم ثم ًنا قليال " (2) .
__________
) (1الحديث  - 7286 :ھذا إسناد مرسل  ،قتادة  -وھو ابن دعامة  : -لم يدرك عمران ابن حصين  ،مات عمران سنة  ، 52وولد قتادة سنة .61
وسيأتي الحديث عقب ھذا بإسناد آخر متصل.
) (2الحديث  - 7287 :موسى بن عبد الرحمن المسروقي  ،وحسين بن علي الجعفي  :ترجمنا لھما فيما مضى .174 :
زائدة  :ھو ابن قدامة الثقفي  ،مضى في .4897 :
ھشام  :ھو ابن حسان.
محمد  :ھو ابن سيرين .ووقع ھنا في المخطوطة والمطبوعة  " :قال محمد بن عمران بن حصين " ! وھو خطأ صرف  ،حرفت كلمة " عن " إلى "
بن "  .والصواب ما أثبتنا  " :محمد  ،عن عمران بن حصين "  .وھكذا مخرج الحديث  ،كما سيأتي.
وھذا الحديث ظاھره ھنا أنه موقوف .ولكنه في الحقيقة مرفوع  ،حتى لو كان موقو ًفا ً
لفظا  ،فإنه  -على اليقين  -مرفوع حكمًا  ،ألن الوعيد الذي فيه
ليس مما يعرف بالرأي وال القياس  ،وال مما يدرك باالستنباط من القرآن .ثم قد ثبت رفعه صريحً ا  ،من ھذا الوجه :
فرواه أحمد في المسند  ، 441 ، 436 : 4عن يزيد  ،وھو ابن ھارون  " :أخبرنا ھشام  ،عن محمد  ،عن عمران بن حصين  ،عن النبي صلى ﷲ
عليه وسلم  ،قال  " :من حلف على يمين كاذبة مصبورة متعم ًدا فليتبوأ بوجھه مقعده من النار "  .ولم يذكر فيه االستشھاد باآلية.
وكذلك رواه أبو داود  ، 3242 :عن محمد بن الصباح البزاز  ،عن يزيد بن ھارون به  ،نحوه.
وكذلك رواه الحاكم في المستدرك  ، 294 : 4من طريق يزيد بن ھارون  ،به .وقال  " :ھذا حديث صحيح على شرط الشيخين  ،ولم يخرجاه " .
ووافقه الذھبي.
وذكره المنذري في الترغيب والترھيب  ، 47 : 3من رواية أبي داود والحاكم.
وذكره السيوطي  ، 46 : 2بنحو رواية الطبري ھنا  :موقو ًفا ً
لفظا مع االستشھاد باآلية  -ونسبه لعبد الرزاق  ،وعبد بن حميد  ،وأبي داود  ،وابن
جرير  ،والحاكم  ،مع اختالف السياق بين الروايتين  ،كما ھو ظاھر .وذلك منه داللة على أنه ال فرق بين رفعه ووقفه ً
لفظا  ،إذ كان مرفوعًا حكمًا وال
بد.
" اليمين المصبورة " و " يمين الصبر "  -قال القاضي عياض في المشارق  " 38 : 2من الحبس والقھر "  ،بمعنى " إلزامھا واإلجبار عليھا " .
وقال الخطابي في معالم السنن  ،رقم  3115 :من تھذيب السنن  " :اليمين المصبورة  ،ھي الالزمة لصاحبھا من جھة الحكم  ،فيصبر من أجلھا  ،أي
يحبس .وھي يمين الصبر  ،وأصل الصبر  :الحبس .ومن ھذا قولھم  :قتل فالن صبرً ا  ،أي حبسًا على القتل وقھرً ا عليه " .

 - 7288حدثنا ابن حميد قال  ،حدثنا ابن المبارك  ،عن معمر  ،عن الزھري  ،عن سعيد بن المسيب قال  :إن اليمين الفاجرة
من الكبائر .ثم تال " إنّ الذين يشترون بعھد ﷲ وأيمانھم ثم ًنا قليال " .
 - 7289حدثنا بشر قال  :حدثنا يزيد قال  ،حدثنا سعيد  ،عن قتادة  ،أن عبد ﷲ بن مسعود كان يقول  :كنا َنرى ونحن مع
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم أنّ من الذنب الذي ال يُغفر  :يمين الصَّبر  ،إذا فجر فيھا صاحبھا(1) .
***
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__________
) (1الحديث  - 7289 :ھذا إسناد مرسل .فإن قتادة لم يدرك ابن مسعود .ولد بعد موته بنحو  29سنة.
والحديث لم أجده إال عند السيوطي  46 : 2ونسبه البن جرير فقط.

ﷲ
ب َو َما ھ َُو م َِن ْال ِك َتا ِ
ب لِ َتحْ َسبُوهُ م َِن ْال ِك َتا ِ
ون أَ ْلسِ َن َت ُھ ْم ِب ْال ِك َتا ِ
ﷲ َو َما ھ َُو مِنْ عِ ْن ِد َّ ِ
ون ھ َُو مِنْ عِ ْن ِد َّ ِ
ب َو َيقُولُ َ
َوإِنَّ ِم ْن ُھ ْم َل َف ِري ًقا َي ْلوُ َ
ُون )(78
ون َع َلى َّ ِ
َو َي ُقولُ َ
ِب َو ُھ ْم َيعْ َلم َ
ﷲ ْال َكذ َ
ب َو َما ھ َُو مِنَ ا ْل ِك َتا ِ
س ُبوهُ مِنَ ا ْل ِك َتا ِ
القول في تأويل قوله َ } :وإِنَّ ِم ْن ُھ ْم َل َف ِري ًقا َي ْل ُوونَ أَ ْلسِ َن َت ُھ ْم ِبا ْل ِك َتا ِ
ب َو َيقُولُونَ ھ َُو مِنْ
ب لِ َت ْح َ
ِب َو ُھ ْم َي ْع َلمُونَ ){ (78
ﷲ َو َما ھ َُو مِنْ عِ ْن ِد َّ ِ
ﷲ َو َيقُولُونَ َع َلى َّ ِ
عِ ْن ِد َّ ِ
ﷲ ا ْل َكذ َ
قال أبو جعفر  :يعني بذلك جل ثناؤه  :وإنّ من أھل الكتاب وھم اليھود الذين كانوا َحوالي مدينة رسول ﷲ صلى ﷲ عليه
وسلم على عھده  ،من بني إسرائيل.
***
و " الھاء والميم " في قوله  " :منھم "  ،عائدة على " أھل الكتاب " الذين ذكرھم في قوله  " :ومن أھل الكتاب َمنْ إن تأمنه
بقنطار يؤدّه إليك " .
وقوله " لفري ًقا "  ،يعني  :جماعة ) " (1يلوون "  ،يعني  :يحرِّ فون " ألسنتھم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب "  ،يعني  :لتظنوا
أن الذي يحرّ فونه بكالمھم من كتاب ﷲ وتنزيله (2) .يقول ﷲ عز وجل  :وما ذلك الذي َلو ْوا به ألسنتھم فحرّ فوه وأحدثوه من
كتاب ﷲ  (3) ،ويزعمون أن ما لووا به ألسنتھم من التحريف والكذب والباطل فألحقوه في كتاب ﷲ " من عند ﷲ "  ،يقول :
مما أنزله ﷲ على أنبيائه " وما ھو من عند ﷲ "  ،يقول  :وما ذلك الذي لووا به ألسنتھم فأحدثوه  ،مما أنزله ﷲ إلى أحد من
أنبيائه  ،ولكنه مما أحدثوه من ِق َبل أنفسھم افتراء على ﷲ.
يقول عز وجل  " :ويقولون على ﷲ الكذب وھم يعلمون "  ،يعني بذلك  :أنھم يتعمدون قِي َل الكذب على ﷲ  ،والشھادة عليه
َ
بالباطل ،
واإللحاق بكتاب ﷲ ما ليس منه  ،طلبًا للرياسة والخسيس من حُطام الدنيا.
__________
) (1انظر تفسير " فريق " فيما سلف  ، 245 ، 244 : 2ثم .549 : 3 / 402
) (2في المطبوعة " لكالمھم " بالالم  ،ولم يحسن قراءة المخطوطة.
) (3قوله  " :وما ذلك . . .من كتاب ﷲ "  :ليس ذلك . . .من كتاب ﷲ  ،ھذا ھو السياق.

***
وبنحو ما قلنا في معنى " يلوون ألسنتھم بالكتاب "  ،قال أھل التأويل.
ذكر من قال ذلك :
 - 7290حدثنا محمد بن عمرو قال  ،حدثنا أبو عاصم  ،عن عيسى  ،عن ابن أبي نجيح  ،عن مجاھد  " :وإن منھم لفري ًقا
يلوون ألسنتھم بالكتاب "  ،قال  :يحرفونه.
 - 7291حدثني المثنى قال  ،حدثنا أبو حذيفة قال  ،حدثنا شبل  ،عن ابن أبي نجيح  ،عن مجاھد مثله.
 - 7292حدثنا بشر قال  ،حدثنا يزيد قال  ،حدثنا سعيد  ،عن قتادة  " :وإن منھم لفري ًقا يلوون ألسنتھم بالكتاب "  ،حتى بلغ :
كتاب ﷲ  ،وابتدعوا فيه  ،وزعموا أنه من عند ﷲ.
" وھم يعلمون "  ،ھم أعداء ﷲ اليھود  ،حرَّ فوا
َ
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 - 7293حدثني المثنى قال  ،حدثنا إسحاق قال  ،حدثنا عبد ﷲ بن أبي جعفر  ،عن أبيه  ،عن الربيع مثله.
 - 7294حدثني محمد بن سعد قال  ،حدثني أبي قال  ،حدثني عمي قال  ،حدثني أبي  ،عن أبيه  ،عن ابن عباس  ،قوله " :
وإن منھم لفري ًقا يلوون ألسنتھم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب "  ،وھم اليھود  ،كانوا يزيدون في كتاب ﷲ ما لم ينزل ﷲُ.
يلوون ألسنتھم بالكتاب"،
 - 7295حدثنا القاسم قال  ،حدثنا الحسين قال  ،حدثني حجاج  ،عن ابن جريج  " :وإن منھم لفري ًقا
َ
ٌ
فريق من أھل الكتاب " يلوون ألسنتھم "  ،وذلك تحريفھم إياه عن موضعه.
قال :
***
قال أبو جعفر  :وأصل " الليّ "  ،ال َف ْتل والقلب .من قول القائل َ " :لوى فالنٌ يدَ فالن "  ،إذا َفتلھا و َقلبھا  ،ومنه قول
الشاعر(1):
َل َوى َيدَ هُ ﷲ ُ الَّذِي ھ َُو َغالِبُهْ )(2
يقال منه  " :لوى يدَ ه ولسانه يلوي ل ًّيا " " وما لوى ظھر فالن أحد "  ،إذا لم يصرعه أح ٌد  ،ولم َيفتل ظھره إنسان " وإنه
أللوى بعي ُد المستمر "  ،إذا كان شديد الخصومة  ،صابرً ا عليھا  ،ال يُغلب فيھا  ،قال الشاعر (3) :
َ
ان فِي َل ْي َلى َش ًدا مِنْ ُخصُو َم ٍةَ ...ل َل َّوي ُ
ْت أَعْ َن َ
الو َيا )(4
َف َل ْو َك َ
ُوم ال َم ِ
اق ال ُخص ِ
***
__________
) (1ھو فرعان بن األعرف السعدي التميمي  ،ويقال  :فرعان بن أصبح بن األعرف.
) (2كتاب العققة ألبي عبيدة )نوادر المخطوطات  (7 :ص  ، 360 :الحماسة  ، 10 : 3معجم الشعراء  ، 317 :العيني بھامش الخزانة ، 398 : 2
واللسان )لوى( وسيأتي بتمامه في التفسير ) 160 : 15بوالق(  ،وغيرھا  ،أبيات يقولھا فرعان بن األعرف في ابنه منازل  ،وكان عق أباه وضربه ،
ألنه تزوج على أمه امرأة شابة  ،فغضب ألمه  ،ثم استاق مال أبيه واعتزل مع أمه  ،فقال فيه َ :ج َز ْ
از ٍل َ ...ج َزا ًء َ ،ك َما َيسْ َت ْن ِز ُل
ت َر ِح ٌم َبيْني َو َبي َْن ُم َن ِ
ال َّدي َْن طالِ ُب ْه
َو َما ُك ْن ُ
ِئ أَ َنا َرا ِھبُهْ
ت أَ ْخ َشى أنْ َي ُك َ
ون مناز ٌل َ ...ع ُدوّ ي َ ،وأَدْ َنى َشان ٍ
ْت صَاحِبي  ...صَ غِيرً ا  ،إ َلى أَنْ أَمْ َكنَ َّ
ت َع َلى َظھ ِْري  ،و َف َّدي ُ
حَ م َْل ُ
ار ُب ْه
الطرَّ َش ِ
صارَ َشي َ
اربُهْ
َوأَ ْط َع ْم ُته  ،حَ َّتى إِ َذا َ
ْظمًا  ...يَكا ُد يُسَ ِ
اربَ ال َفحْ ِل غَ ِ
اوي غَ ِ
َت َخوّ نَ مالِي َظالِمًا َ ،و َل َوى َيدِي! َ ...ل َوى يَدَ ه ﷲُ الَّذِي ھُو غَ الِبُهْ
من أبيات كثيرة  ،فيقال  :إن منازال  ،أصبح وقد لوى ﷲ يده .ثم ابتاله ﷲ بابن آخر عقه كما عق أباه  ،واستاق ماله  ،فقال فيه َ :ت َظلَّ َمنِي َمالِي َخلي ٌج
ِين َكا َن ْ
كالحنيِّ عظامي
ت
َ
و َع َّقنِي َ ...ع َلى ح َ
في أبيات .وقد أتم البيت أبو جعفر في التفسير بعد  ،وصدره ھناك  " :تظلمني مالي كذا  ،ولوى يدي "  .وھي إحدى الروايات فيه.
) (3ھو مجنون بني عامر.
ُ
ون َعام ٍِر ...
) (4ليس في ديوانه  ،وھو في األغاني  ، 38 : 2مع أبيات  ،واللسان )شدا( ) ،شذا( ) ،لوى(  ،وغيرھا  ،وقبله َ :يقُو ُل أ َناسٌ َ :ع َّل َمجْ ُن َ
َيرُو ُم ُسلُ ًّوا! قُ ْل ُ
ت  :إِ ِّني لِ َما ِب َيا
َ
ار ِبي  ...أَخِي َ ،وابْنُ َعمِّي َ ،وابنُ َخالِي َ ،و َخالِ َيا
َوقَدْ الَ َمنِي في حُبِّ َل ْي َلى أ َق ِ
ت َعدَ اوة!!  ...بِ َن ْفسِ ي َل ْي َلى من َع ُدوٍّ و َمالِ َيا
ون َ :ل ْي َلى أَھْ ُل َب ْي ِ
َيقُولُ َ
ورواية اللسان وغيره  " :أعناق المطى "  ،ورواية صاحب األغاني " أعناق الخصوم " كما رواھا أبو جعفر  ،ولكن من سوء صنيع ناشري األغاني
أنھم خالفوا أصول األغاني جميعًا  ،لرواية أخرى  ،مع صحة الرواية التي طرحوھا  ،وھي رواية أبي جعفر وأبي الفرج  ،وقوله  " :ش ًدا من خصومة
"  ،ويروى " ً
شذا من خصومة "  .والشذا  :حد كل شيء .ومن معانيه أيضًا طرف من الشيء  ،أو بقية منه .و " المالوي " جمع " ملوى " مصدر
ميمي من " لوى "  .يقول  :لو خاصموني في ليلى خصومة حديدة  ،لفتلت أعناقھم حتى أذھب بأرواحھم .وأما رواية " المطى " مكان " الخصوم " ،
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وھي رواية ابن األعرابي  ،فكأنه يقول  :لو علمت في ليلى بعض ما يقولون من الخصومة والعداوة ألھلي وعشيرتي  ،ألعرضت عنھا إعراض من
يأنف لعشيرته ويحمى لھا غضبًا وحفيظة  ،ولفارقتھا.

ان لِ َب َش ٍر أَنْ ي ُْؤ ِت َي ُه َّ
ِّين ِب َما ُك ْن ُت ْم
ون َّ ِ
ﷲُ ْال ِك َت َ
َما َك َ
ﷲ َو َلكِنْ ُكو ُنوا َربَّا ِني َ
اس ُكو ُنوا عِ َبا ًدا لِي مِنْ ُد ِ
اب َو ْالح ُْك َم َوال ُّنب َُّو َة ُث َّم َيقُو َل لِل َّن ِ
ُون )(79
اب َو ِب َما ُك ْن ُت ْم َت ْدرُ س َ
ُون ْال ِك َت َ
ُت َعلِّم َ
شر أَنْ ُي ْؤ ِت َي ُه َّ
ﷲ{
ُون َّ ِ
ﷲُ ا ْل ِك َت َ
اب َوا ْل ُح ْك َم َوال ُّن ُب َّو َة ُث َّم َيقُول َ لِل َّن ِ
اس ُكو ُنوا عِ بَادً ا لِي مِنْ د ِ
القول في تأويل قوله َ } :ما َكانَ لِ َب َ ٍ
قال أبو جعفر  :يعني بذلك جل ثناؤه  :وما ينبغي ألحد من البشر.
***
و " البشر " جمع بني آدم ال واحد له من لفظه مثل  " :القوم " و " الخلق "  .وقد يكون اسمًا لواحد " أن يؤتيه ﷲ الكتاب "
يقول  :أن ينزل ﷲ عليه كتابه " والحكم " يعني  :ويعلمه فصْ ل الحكمة " والنبوة "  ،يقول  :ويعطيه النبوّ ة " ثم يقول للناس
كونوا عبا ًدا لي من دون ﷲ "  ،يعني  :ثم يدعو الناس إلى عبادة نفسه دون ﷲ  ،وقد آتاه ﷲ ما آتاه من الكتاب والحكم والنبوة.
ولكن إذا آتاه ﷲ ذلك  ،فإنما يدعوھم إلى العلم با  ،ويحدوھم على معرفة شرائع دينه  ،وأن يكونوا رؤساء في المعرفة بأمر
ً
َارسيه(1) .
ﷲ ونھيه ،
وأئمة في طاعته وعبادته  ،بكونھم معلِّمي الناس الكتاب  ،وبكونھم د ِ
***
__________
) (1انظر تفسير " آتي " و " الحكم "  ،و " النبوة " فيما سلف من فھارس اللغة مادة )أتى( )حكم( )نبأ(.

وقيل  :إنّ ھذه اآلية نزلت في قوم من أھل الكتاب قالوا للنبي صلى ﷲ عليه وسلم  :أتدعونا إلى عبادتك ؟ كما - :
 - 7296حدثنا ابن حميد قال  ،حدثنا سلمة قال  ،حدثنا ابن إسحاق  ،عن محمد بن أبي محمد  ،عن عكرمة أو سعيد بن
جبير ،عن ابن عباس قال  :قال أبو رافع القرظي ) (1حين اجتمعت األحبار من اليھود والنصارى من أھل نجران عند رسول
النصارى عيسى ابن مريم ؟ فقال رجل
ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم  ،ودعاھم إلى اإلسالم  :أتريد يا محمد أن نعبدك  ،كما تعبد
َ
من أھل نجران نصراني يقال له الرِّ بِّيس َ (2) :أو ذاك تريد منا يا محمد  ،وإليه تدعونا! أو كما قال فقال رسول ﷲ صلى ﷲ
َ
عليه وسلم :
غير ﷲ  ،أو نأمر بعبادة غيره! ما بذلك بعثني  ،وال بذلك أمرني أو كما قال .فأنزل ﷲ عز وجل
معاذ ﷲ أن َنعبُد َ
في ذلك من قولھم  " (3) :ما كان لبشر أن يؤتيه ﷲ الكتاب والحكم والنبوّ ة "  ،اآلية إلى قوله  " :بعد إذ أنتم مسلمون " .
 - 7297حدثنا أبو كريب قال  ،حدثنا يونس بن بكير قال  ،حدثنا محمد بن إسحاق قال  ،حدثني محمد بن أبي محمد مولى
زيد بن ثابت قال  ،حدثني سعيد بن جبير أو عكرمة  ،عن ابن عباس قال  :قال أبو رافع القرظي  ،فذكر نحوه(4) .
 - 7298حدثنا بشر قال  ،حدثنا يزيد قال  ،حدثنا سعيد  ،عن قتادة قوله  " :ما كان لبشر أن يؤتيه ﷲ الكتاب والحكم والنبوة
ً
عبادا لي من دون ﷲ "  ،يقول  :ما كان ينبغي لبشر أن يؤتيه ﷲ الكتاب والحكم والنبو َة  ،يأمر عبادَ ه أن
ثم يقول للناس كونوا
يتخذوه ر ًّبا من دون ﷲ.
__________
) (1أبو رافع القرظي  ،ھو سالم بن أبي الحقيق اليھودي.
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) (2في المطبوعة  " :الرئيس "  ،وفي المخطوطة  " :الريس " غير منقوطة  ،وھو في سيرة ابن ھشام المطبوعة األوربية والمصرية  " :الربيس "
مثل " سكيت " )بكسر الراء وتشديد الباء المكسورة( .وربيس السامرة  :ھو كبيرھم .وفي التعليقات على سيرة ابن ھشام .الطبعة األوروبية " الريس ،
والرئيس " معًا  ،وكأن الصواب ھو ما جاء في نص ابن ھشام األول.
) (3في سيرة ابن ھشام  " :من قولھما "  ،وھي أجود  ،ولعل ھذه من قلم الناسخ.
) (4األثران  - 7297 ، 7296 :سيرة ابن ھشام  ، 203 ، 202 : 2وھما من تتمة اآلثار التي آخرھا رقم  ، 7223 :وفي الطبري اختالف في قليل
من اللفظ.

 - 7299حدثني المثنى قال  ،حدثنا إسحاق قال  ،حدثنا ابن أبي جعفر  ،عن أبيه  ،عن الربيع مثله.
الناس من
 - 7300حدثنا القاسم قال  ،حدثنا الحسين قال  ،حدثني حجاج  ،عن ابن جريج قال  :كان ناس من يھود يتعبَّدون
َ
كتاب ﷲ عن موضعه  ،فقال ﷲ عز وجل  " :ما كان لبشر أن يؤتيه ﷲ الكتاب والحكم والنبوة ثم يقو َل
دون ربھم  ،بتحريفھم
َ
للناس كونوا عبا ًدا لي من دون ﷲ "  ،ثم يأمر الناس بغير ما أنزل ﷲ في كتابه.
***
القول في تأويل قوله َ } :و َلكِنْ ُكو ُنوا َر َّبا ِن ِّيينَ {
قال أبو جعفر  :يعني جل ثناؤه بذلك  " :ولكن " يقول لھم  " :كونوا ربانيين "  ،فترك " القول "  ،استغناء بداللة الكالم عليه.
***
وأما قوله  " :كونوا ربانيين "  ،فإن أھل التأويل اختلفوا في تأويله.
فقال بعضھم  :معناه  :كونوا حكماء علماء.
ذكر من قال ذلك :
 - 7301حدثنا محمد بن بشار قال  ،حدثنا عبد الرحمن قال  ،حدثنا سفيان  ،عن منصور  ،عن أبي رزين  " :كونوا
ربانيين" ،قال  :حكماء علماء.
 - 7302حدثنا أبو كريب قال  ،حدثنا ابن يمان  ،عن سفيان  ،عن منصور  ،عن أبي رزين  " :كونوا ربانيين "  ،قال :
حكماء علماء.
 - 7303حدثنا ابن حميد قال  ،حدثنا حكام  ،عن عمرو  ،عن منصور  ،عن أبي رزين مثله.
 - 7304حدثنا ابن حميد قال  ،حدثنا جرير  ،عن منصور  ،عن أبي رزين  " :ولكن كونوا ربانيين "  ،حكماء علماء.
 - 7305حدثني يعقوب بن إبراھيم قال  ،حدثنا ھشيم  ،عن عوف  ،عن الحسن في قوله  " :كونوا ربانيين "  ،قال  :كونوا
فقھاء علماء.
 - 7306حدثني محمد بن عمرو قال  ،حدثنا أبو عاصم قال  ،حدثنا عيسى  ،عن ابن أبي نجيح  ،عن مجاھد في قوله " :
كونوا ربانيين "  ،قال  :فقھاء.
 - 7307حدثني المثنى قال  ،حدثنا أبو حذيفة قال  ،حدثنا شبل  ،عن ابن أبي نجيح  ،عن مجاھد مثله.
 - 7308حدثنا القاسم قال  ،حدثنا الحسين قال  ،حدثني حجاج  ،عن ابن جريج  ،قال أخبرني القاسم  ،عن مجاھد قوله " :
ولكن كونوا ربانيين "  ،قال  :فقھاء.
 - 7309حدثنا بشر قال  ،حدثنا يزيد قال  ،حدثنا سعيد  ،عن قتادة قوله  " :ولكن كونوا ربانيين "  ،قال  :كونوا فقھاء علماء.
340

 - 7310حدثنا الحسن بن يحيى قال  ،أخبرنا عبد الرزاق قال  ،أخبرنا معمر  ،عن منصور بن المعتمر  ،عن أبي رزين في
قوله  " :كونوا ربانيين "  ،قال  :علماء حكماء قال معمر  :قال قتادة.
 - 7311حدثنا محمد بن الحسين قال  ،حدثنا أحمد بن المفضل قال  ،حدثنا أسباط  ،عن السدي في قوله  " :كونوا ربانيين " ،
أما " الربانيون "  ،فالحكماء الفقھاء.
 - 7312حدثني يونس قال  ،أخبرنا ابن وھب قال  ،أخبرنا سفيان  ،عن ابن أبي نجيح  ،عن مجاھد قال  " :الربانيون " ،
الفقھاء العلماء  ،وھم فوق األحبار.
 - 7313حدثني محمد بن سعد قال  ،حدثني أبي قال  ،حدثني عمي قال  ،حدثني أبي  ،عن أبيه  ،عن ابن عباس قوله " :
ولكن كونوا ربانيين "  ،يقول  :كونوا حكماء فقھاء.
ُّون
 - 7314حدثت عن المنجاب قال  ،حدثنا بشر بن عمارة  ،عن أبي حمزة الثمالي  ،عن يحيى بن عقيل في قوله  ) :الرَّ بَّا ِني َ
َواألحْ َبارُ ( ]سورة المائدة  ، [63 :قال  :الفقھاء العلماء.
 - 7315حدثت عن المنجاب قال  ،حدثنا بشر  ،عن أبي روق  ،عن الضحاك  ،عن ابن عباس مثله.
 - 7316حدثني ابن سنان القزاز قال  ،حدثنا الحسين بن الحسن األشقر قال  ،حدثنا أبو كدينة  ،عن عطاء بن السائب  ،عن
سعيد بن جبير  ،عن ابن عباس في قوله  " :كونوا ربانيين "  ،قال  :كونوا حكماء فقھاء.
 - 7317حدثت عن الحسين بن الفرج قال  ،سمعت أبا معاذ قال  ،أخبرنا عبيد بن سليمان قال  ،سمعت الضحاك يقول في
قوله  " :كونوا ربانيين "  ،يقول  :كونوا فقھاء علماء.
***
وقال آخرون  :بل ھم الحكماء األتقياء.
ذكر من قال ذلك :
 - 7318حدثني يحيى بن طلحة اليربوعي قال  ،حدثنا فضيل بن عياض  ،عن عطاء بن السائب  ،عن سعيد بن جبير قوله:
"كونوا ربانيين "  ،قال  :حكماء أتقياء.
***
وقال آخرون  :بل ھم والة الناس وقادتھم.
ذكر من قال ذلك :
 - 7319حدثني يونس بن عبد األعلى قال  :أخبرنا ابن وھب قال  ،سمعت ابن زيد يقول في قوله  " :كونوا ربانيين "  ،قال :
ُّون َواألحْ َبا ُر ( ]سورة
الربانيون  :الذين يربُّون الناس  ،والة ھذا األمر  ،يرُ بُّونھم  :يلونھم .وقرأ َ ) :ل ْوال َي ْن َھا ُھ ُم الرَّ بَّا ِني َ
المائدة ، [63:قال  :الربانيون  :الوالة  ،واألحبار العلماء.
***
قال أبو جعفر  :وأولى األقوال عندي بالصواب في " الربانيين " أنھم جمع " رباني "  ،وأن " الرباني " المنسوب إلى "
الناس  ،وھو الذي يُصْ لح أمورھم  ،و " يربّھا "  ،ويقوم بھا  ،ومنه قول علقمة بن عبدة :
الرَّ بَّان "  ،الذي يربُّ
َ
ض ْ
ْك ِر َبا َبتيَ ...و َق ْب َل َك َر َّب ْتني َ ،فضِ عْ ُ
َو ُك ْن ُ
ت ُ ،ربُوبُ )(1
ت إ َلي َ
ت امْ َرأً أَ ْف َ
ُ
فضعت.
يعني بقوله  " :ربتني "  :ولي أمري والقيا َم به قبلك من يربه ويصلحه  ،فلم يصلحوه  ،ولكنھم أضاعوني
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يقال منه َ " :ربَّ أمري فالن  ،فھو يُربُّه َر ًّبا  ،وھو َرابُّه "  (2) .فإذا أريد به المبالغة في ْ
مدحه قيل  " :ھو ربّان "  ،كما
نعس َينعُس "  .وأكثر ما يجيء من األسماء على " َفعْ الن " ما كان من األفعال ماضيه
يقال " :ھو نعسان " من قولھم َ " :
على" َفعِل " مثل قولھم  " :ھو سكران  ،وعطشان  ،وريان " من " َسكِر يس َكر  ،وعطِ ش َ
وروي يرْ َوى "  .وقد
يعطش َ ،
يجيء مما كان ماضيه على " َف َعل َيفعُل "  ،نحو ما قلنا من " َن َعس َينعُس " و " ربَّ َيرُبّ " .
فإذا كان األمر في ذلك على ما وصفنا وكان " الربَّان " ما ذكرنا ،
__________
) (1سلف البيت وتخريجه وشرحه في .142 : 1
) (2انظر تفسير " رب " فيما سلف .142 ، 141 : 1

ُ
أمور الناس ،
و " الربّاني " ھو المنسوب إلى من كان بالصفة التي
وصفت وكان العالم بالفقه والحكمة من المصلحين َ ،يرُبّ
َ
بتعليمه إياھم
الخير  ،ودعائھم إلى ما فيه مصلحتھم وكان كذلك الحكي ُم التقيُّ
َ

 ،والوالي الذي يلي أمور الناس على المنھاج

أمور الخلق  ،بالقيام فيھم بما فيه صال ُح عاجلھم وآجلھم  ،وعائدةُ النفع عليھم في دينھم ،
الذي َوليه المقسطون من المصْ لحين
َ
ودنياھم كانوا جمي ًعا يستحقون أن ]يكونوا[ ممن دَخل في قوله عز وجل  " :ولكن كونوا ربانيين " (1) .
ف " الربانيون " ًإذا  ،ھم عما ُد الناس في الفقه والعلم وأمور الدين والدنيا .ولذلك قال مجاھد  " :وھم فوق األحبار "  ،ألن
البصر بالسياسة والتدبير والقيام بأمور الرعية  ،وما يصلحھم
األحبار " ھم العلماء  ،و " الرباني " الجام ُع إلى العلم والفقه ،
"
َ
َ
في ُدنياھم ودينھم(2) .
***
اب َو ِب َما ُك ْن ُت ْم َتدْ ُرسُونَ ){ (79
القول في تأويل قوله ِ } :ب َما ُك ْن ُت ْم ُت َع ِّلمُونَ ا ْل ِك َت َ
قال أبو جعفر  :اختلفت القرأة في قراءة ذلك.
الكتاب
ُون ( بفتح " التاء " وتخفيف " الالم "  ،يعني  :بعلمكم
َ
فقرأه عامة قرأة أھل الحجاز وبعض البصريين ِ ) :ب َما ُك ْن ُت ْم َتعْ َلم َ
ودراستكم إياه وقراءتكم.
__________
) (1في المطبوعة  " :كانوا جميعًا مستحقين أنھم ممن دخل في قوله ، " ...وھي عبارة سقيمة غير المخطوطة كما شاء .وفي المخطوطة  " :كانوا
جميعًا مستحقون أن ممن دخل في قوله ، " ...وظاھر أن الناسخ جعل " يستحقون "  " ،مستحقون "  ،وھو خطأ في اإلعراب  ،وسقط من عجلته قوله:
" يكونوا "  ،فزدتھا بين القوسين  ،فاستقام الكالم.
) (2ھذا التفسير قل أن تجده في كتاب من كتب اللغة  ،وھو من أجود ما قرأت في معنى " الرباني "  ،وھو من أحسن التوجيه في فھم معاني العربية ،
والبصر بمعاني كتاب ﷲ .فرحم ﷲ أبا جعفر رحمة ترفعه درجات عند ربه.

واعتلُّوا الختيارھم قراءة ذلك كذلك  ،بأن الصواب كذلك  ،لو كان التشديد في " الالم " وضم " التاء " لكان الصواب في " :
تدرسون "  ،بضم " التاء " وتشديد " الراء " (1) .
***
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اب ( بضم " التاء " من " تعلمون "  ،وتشديد " الالم "  ،بمعنى :
ُون ْال ِك َت َ
وقرأ ذلك عامة قرأة الكوفيين ِ ) :ب َما ُك ْن ُت ْم ُت َعلِّم َ
الكتاب ودراستكم إياه.
الناس
بتعليمكم
َ
َ
واعتلوا الختيارھم ذلك  ،بأن َمنْ وصفھم بالتعليم  ،فقد وصفھم بالعلم  ،إذ ال يعلِّمون إال بعد علمھم بما يعلِّمون .قالوا  :وال
موصوف بأنه " يعلم "  ،إال وھو موصوف بأنه " عالم "  .قالوا  :فأما الموصوف بأنه " عالم "  ،فغير موصوف بأنه معلِّم
ب  ،كما - :
غيره .قالوا  :فأولى القراءتين بالصواب أبلغھما في مدح القوم  ،وذلك وصفھم بأنھم كانوا يعلمون
الناس الكتا َ
َ
 - 7320حدثني المثنى قال  ،حدثنا إسحاق قال  ،حدثنا يحيى بن آدم  ،عن ابن عيينة  ،عن حميد األعرج  ،عن مجاھد أنه
ً
مخففة بنصب " التاء " وقال ابن عيينة  :ما علَّموه حتى علِموه!
الكتاب وبما كنتم َت ْدرسون " ،
قرأ  " :بما كنتم َتع َلمون
َ
***
قال أبو جعفر  :وأولى القراءتين بالصواب في ذلك  ،قراءة من قرأه بضم " التاء " وتشديد " الالم "  .ألن ﷲ عز وجل
وصف القوم بأنھم أھل عما ٍد للناس في دينھم ودنياھم  ،وأھل إصالح لھم وألمورھم وتربية.
يقول جل ثناؤه  " :ولكن كونوا ربانيين "  ،على ما بينا قبل من معنى " الرباني " ،
__________
) (1في المطبوعة  " :بأن الصواب لو كان التشديد في الالم ، " ...حذف من المخطوطة " كذلك " بعد " بأن الصواب "  ،وظاھر أن موضع الخطأ ھو
سقوط " الواو " قبل قوله  " :لو كان التشديد "  .فأثبتھا  ،واستقام الكالم.

كتاب ربِّھم.
ثم أخبر تعالى ذكره عنھم أنھم صاروا أھل إصالح للناس وتربية لھم بتعليمھم إياھم
َ
***
و " دراستھم " إياه  :تالوته(1) .
***
وقد قيل  " :دراستھم "  ،الفقه.
***
وأشبه التأويلين بالدراسة ما قلنا  :من تالوة الكتاب  ،ألنه عطف على قوله  " :تعلمون الكتاب "  " ،والكتاب " ھو القرآن ،
يجر له ذك ٌر.
فألنْ تكون الدراسة معن ًّيا بھا دراسة القرآن  ،أولى من أن تكون معن ًّيا بھا دراسة الفقه الذي لم ِ
ذكر من قال ذلك (2) :
 - 7321حدثني المثنى قال  ،حدثنا إسحاق قال  ،قال يحيى بن آدم قال  ،أبو زكريا  :كان عاصم يقرأھا ِ ) :ب َما ُك ْن ُت ْم ُت َعلِّمُو َن
ُون (  ،قال  :الفقه.
اب (  ،قال  :القرآن ) َو ِب َما ُك ْن ُت ْم َت ْد ُرس َ
ْال ِك َت َ
***
فمعنى اآلية  :ولكن يقول لھم  :كونوا  ،أيھا الناس  ،سادة الناس  ،وقادتھم في أمر دينھم ودنياھم  ،ربَّانيِّين بتعليمكم إياھم
ودراستِكموه.
كتاب ﷲ وما فيه من حالل وحرام  ،وفرض وندب  ،وسائر ما حواه من معاني أمور دينھم  ،وبتالوتكم إياه
َ
***
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__________
) (1في المخطوطة والمطبوعة  " :ودراستھم إياه وتالوته "  ،بزيادة الواو قبل " تالوته " والسياق بين في أنه يفسر معنى " الدراسة "  ،وأنھما
تأويالن  ،كما سيأتي  ،فحذفت الواو  ،وفصلت بين الكالمين.
) (2أنا أرتاب في سياق ھذا الموضع من التفسير  ،وأخشى أن يكون سقط من النساخ شيء.

ُون )(80
ِّين أَرْ َبابًا أَ َيأْ ُم ُر ُك ْم ِب ْال ُك ْف ِر َبعْ دَ إِ ْذ أَ ْن ُت ْم مُسْ لِم َ
َو َال َيأْم َُر ُك ْم أَنْ َت َّتخ ُِذوا ْال َم َال ِئ َك َة َوال َّن ِبي َ
القول في تأويل قوله َ } :وال َيأْ ُم َر ُك ْم أَنْ َت َّت ِخ ُذوا ا ْل َمال ِئ َك َة َوال َّن ِبيِّينَ أَ ْر َبا ًبا أَ َيأْ ُم ُر ُك ْم ِبا ْل ُك ْف ِر َب ْعدَ إِ ْذ أَ ْن ُت ْم ُم ْسلِمُونَ ){ (80
قال أبو جعفر  :اختلفت القرأة في قراءة قوله  " :وال يأمركم " .
فقرأته عامة قرأة الحجاز والمدينة َ ) :وال َيأْ ُم ُر ُك ْم (  ،على وجه االبتداء من ﷲ بالخبر عن النبي صلى ﷲ عليه وسلم أنه ال
يأمركم  ،أيھا الناس  ،أن تتخذوا المالئكة والنبيين أربابًا .واستشھد قارئو ذلك كذلك بقراءة ذكروھا عن ابن مسعود أنه كان
يقرؤھا  ،وھي َ " ) :و َلنْ َيأْم َُر ُك ْم " (  ،فاستدلوا بدخول " لن "  ،على انقطاع الكالم عما قبله  ،وابتداء خبر مستأنف .قالوا :
فلما صير مكان " لن " في قراءتنا " ال "  ،وجبت قرا َءته بالرفع(1) .
***
وقرأه بعض الكوفيين والبصريين َ ) :وال َيأْم َُر ُك ْم (  ،بنصب " الراء "  ،عط ًفا على قوله  " :ثم يقو َل للناس "  .وكان تأويله
يأمركم أن تتخذوا المالئكة
يأمركم بمعنى  :وال كان له أن
عندھم  :ما كان لبشر أن يؤتيه ﷲ الكتاب  ،ثم يقو َل للناس  ،وال أن
َ
َ
والنبيين أربابًا.
***
يأمركم "  ،بالنصب على االتصال بالذي قبله  ،بتأويل  (2) :ما
قال أبو جعفر  :وأولى القراءتين بالصواب في ذلك  " :وال
َ
الكتاب والحك َم والنبو َة  ،ثم يقو َل للناس كونوا عبا ًدا لي من دون ﷲ وال أنْ يأمركم أن تتخذوا المالئكة
كان لبشر أن يؤتيه ﷲ
َ
والنبيين أربابًا.
__________
) (1ھذا وجه ذكره الفراء في معاني القرآن .225 ، 224 : 1
) (2في المطبوعة والمخطوطة  " :بتأول "  ،والسياق يقتضي ما أثبت.

ألن اآلية نزلت في سبب القوم الذين قالوا لرسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم  " (1) :أتريد أن نعبدك " ؟ فأخبرھم ﷲ جل ثناؤه
الناس إلى عبادة نفسه  ،وال إلى اتخاذ المالئكة والنبيين أربابًا .ولكن الذي له  :أنْ
أنه ليس لنبيّه صلى ﷲ عليه وسلم أن يدعو
َ
يدعوھم إلى أن يكونوا ربانيين.
***
فأما الذي ادَّعى من قرأ ذلك رفعًا  (2) ،أنه في قراءة عبد ﷲ  " :ولن يأمركم " استشھا ًدا لصحة قراءته بالرفع  ،فذلك خبر
غي ُر صحيح َس َنده  ،وإنما ھو خبر رواه حجاج  ،عن ھارون األعور ) (3أنّ ذلك في قراءة عبد ﷲ كذلك .ولو كان ذلك خبرً ا
ً
وراثة عن
صحيحً ا سنده  ،لم يكن فيه لمحت ٍّج حجة .ألن ما كان على صحته من القراءة من الكتاب الذي جا َء به المسلمون
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لتأويل على قراءة أضيفت إلى بعض الصحابة  (4) ،بنقل من يجوز في نقله الخطأ
نبيھم صلى ﷲ عليه وسلم  ،ال يجوز تركه
ٍ
والسھو.
***
__________
) (1في المطبوعة  " :في سب القوم ، " ..وھو باطل المعنى  ،ولم يحسن قراءة المخطوطة  ،ألنھا غير منقوطة  ،يعني بقوله  " :في سب القوم، " ...
من جراء القوم وبسبب قولھم ما قالوا.
) (2يعني الفراء كما أسلفنا في التعليق رقم  ، 1 :ص .547 :
) (3في المطبوعة والمخطوطة  . . . " :عن ھارون ال يجوز أن ذلك ، " ...وھو كالم بال معنى  ،جعل الناشرين األولين للتفسير يكتبون في وجوه
تأويلھا وتصويبھا ً
خلطا ال معنى له أيضًا  ،والصواب ما أثبت .وھذا من التصحيف الغريب في نسخ النساخ.
وحجاج  ،ھو  " :حجاج بن محمد المصيصي األعور " سكن بغداد  ،ثم تحول إلى المصيصة قال أحمد  " :ما كان أضبطه وأشد تعاھده للحروف "
ورفع أمره ج ًدا .كان ثقة صدو ًقا  ،ثم تحول من المصيصة فعاد إلى بغداد في حاجة له  ،فمات بھا سنة  ، 206وعند مرجعه ھذا إلى بغداد كان قد تغير
وخلط  ،فرآه يحيى بن معين  ،فقال البنه  " :ال تدخل عليه أح ًدا "  ،ولكن روى الحافظ في ترجمة سنيد ابن داود ما يدل على أن حجاجً ا قد حدث في
حال اختالطه  ،حتى ذكره أبو العرب القيرواني في الضعفاء  ،لسبب االختالط .وأخشى أن يكون الطبري  ،إنما أشار إلى ھذا  ،وإلى رواية سنيد عنه
في حال اختالطه  ،فقال إن إسناده غير صحيح  ،ألنه من رواية سنيد عنه.
وأما " ھارون األعور " فھو  " :ھارون بن موسى أبو عبد ﷲ األعور العتكي " عالمة صدوق نبيل  ،له قراءة معروفة .وھو من الثقات .وكالھما
مترجم في التھذيب  ،وفي الطبقات القراء البن الجزري.
) (4في المطبوعة  " :لتأويل نحو قراءة ، " ...وھي عبارة مريضة  ،وسبب ذلك أنه لم يحسن قراءة " على " لسوء حظ الناسخ  ،فكتبھا " نحو " ،
فمرضت العبارة.

قال أبو جعفر  :فتأويل اآلية ًإذا  :وما كان للنبي أن يأمركم  ،أيھا الناس  " (1) ،أن يتخذوا المالئكة والنبيين أربابًا " يعني
ً
عبادا لي من دون ﷲ.
بذلك آلھة يعبدون من دون ﷲ  ،كما ليس له أن يقول لھم  :كونوا
***
يأمر عباده بذلك  " :أيأمُركم بالكفر "  ،أيھا الناس  ،نبيُّكم  ،بجحود
ثم قال جل ثناؤه نافيًا عن نبيّه صلى ﷲ عليه وسلم أن
َ
وحدانية ﷲ " بعد إذ أنتم مسلمون "  ،يعني  :بعد إذ أنتم له منقادون بالطاعة  ،متذللون له بالعبودة ) (2أي أن ذلك غير كائن
منه أب ًدا .وقد - :
 - 7322حدثنا القاسم قال  ،حدثنا الحسين قال  ،حدثني حجاج  ،عن ابن جريج قال  " :وال يأمركم " النبيُّ صلى ﷲ عليه
وسلم " أن تتخذوا المالئكة والنبيين أربايًا " .
***
__________
) (1في المخطوطة  " :وما كان للنبي أن يأمر الناس أن يتخذوا ، " ...وھي عبارة مستقيمة المعنى  ،أما المخطوطة فقد كانت فيھا عجيبة من عجائب
التصحيف  -وقد كثر تصحيف الناسخ في ھذا الموضع كما ترى وذلك أنه كتب  " :وما كان للنبي أن يأمر كما نھى الناس "  ،وصل ألف " أيھا " بالميم
في " يأمركم "  ،ثم قرأ " يھا " من " أيھا "  " ،نھى "  ،وكتبھا كذلك .وكأن الناسخ كان قد تعب وكل  ،فكل مع كاللة ذھنه .وجاء الناشر  ،فلم يجد
لذلك معنى فحذفه .كل ھو أيضًا من كثرة تصحيف الناسخ!!
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) (2في المطبوعة  " :بالعبودية "  ،وأثبت ما في المخطوطة  ،ولم يدع الناشر كلمة " العبودة " إال جعلھا " العبودية " في كل ما سلف .انظر آخر
تعليق على ذلك ص  ، 404 :تعليق .2 :

َوإِ ْذ أَ َخ َذ َّ
ﷲُ مِي َث َ
ِّين َل َما آَ َت ْي ُت ُك ْم مِنْ ِك َتا ٍ
ص ُر َّن ُه َقا َل أَأَ ْق َررْ ُت ْم
ُص ِّد ٌق لِ َما َم َع ُك ْم َل ُت ْؤ ِم ُننَّ ِب ِه َو َل َت ْن ُ
ب َوح ِْك َم ٍة ُث َّم َجا َء ُك ْم َرسُو ٌل م َ
اق ال َّن ِبي َ
ِين )(81
َوأَ َخ ْذ ُت ْم َع َلى َذلِ ُك ْم إِصْ ِري َقالُوا أَ ْق َررْ َنا َقا َل َفا ْش َھ ُدوا َوأَ َنا َم َع ُك ْم م َِن ال َّشا ِھد َ
القول في تأويل قوله َ } :وإِ ْذ أَ َخ َذ َّ
ﷲُ مِي َثاقَ ال َّن ِبيِّينَ َل َما آ َت ْي ُت ُك ْم مِنْ ِك َتا ٍ
صدِّ قٌ لِ َما َم َع ُك ْم َل ُت ْؤ ِم ُننَّ ِب ِه
سول ٌ ُم َ
اء ُك ْم َر ُ
ب َوح ِْك َم ٍة ُث َّم َج َ
ص ُر َّن ُه {
َو َل َت ْن ُ
قال أبو جعفر  :يعني بذلك جل ثناؤه  :واذكروا  ،يا أھل الكتاب  " ،إذ أخذ ﷲ ميثاق النبيين "  ،يعني  :حين أخذ ﷲ ميثاق
النبيين " وميثاقھم "  ،ما وثقوا به على أنفسھم طاع َة ﷲ فيما أمرھم ونھاھم.
***
وقد بينا أصل " الميثاق " باختالف أھل التأويل فيه  ،بما فيه الكفاية(1) .
***
" لما آتيتكم من كتاب وحكمة "  (2) ،فاختلفت القرأة في قراءة ذلك.
فقرأته عامة قرأة الحجاز والعراق) َل َما آ َت ْي ُت ُك ْم ( بفتح " الالم " من " لما "  ،إال أنھم اختلفوا في قراءة  " :آتيتكم " .
فقرأه بعضھم  " :آتيتكم " على التوحيد.
وقرأه آخرون ) :آتي َناكم( على الجمع.
***
ثم اختلف أھل العربية إذا قرئ ذلك كذلك.
فقال بعض نحويي البصرة  " :الالم " التي مع " ما " في أول الكالم " الم االبتداء "  ،نحو قول القائل  " :لزي ٌد أفضل منك " ،
ألن " ما " اسم  ،والذي بعدھا صلة لھا  " (3) ،والالم " التي في  " :لتؤمنن به ولتنصرنه "  ،الم القسم  ،كأنه قال  :وﷲ
لتؤمنن به يؤكد في أول الكالم وفي آخره  ،كما يقال  " :أما وﷲ أن لو جئتني لكان كذا وكذا " ،
__________
) (1انظر ما سلف .288 ، 157 ، 156 : 2 / 414 : 1
) (2في المطبوعة  " :اختلفت "  ،وأثبت ما في المخطوطة.
) (3في المخطوطة  " :ألن لما اسم ، " ...وھو جي ًدا أيضًا وتركت ما في المطبوعة على حاله.

وقد يستغنى عنھا .فو َّكد في  " :لتؤمنن به "  ،بالالم في آخر الكالم (1) .وقد يستغنى عنھا  ،ويجعل خبر " ما آتيتكم من كتاب
وحكمة " " لتؤمنن به "  .مثل  " :لعبد ﷲ وﷲ لتأتي َّنه "  (2) .قال  :وإن شئت جعلت خبر " ما " " من كتاب "  ،يريد  :لما
آتيتكم  ،كتابٌ وحكمة وتكون " من " زائدة.
***
ّ
وخطأ بعضُ نحويي الكوفيين ذلك كله وقال  " :الالم " التي تدخل في أوائل الجزاء  ،تجابُ بجوابات األيمان  ،يقال َ " :ل َمن
قام آلتي ّنه "  " ،و َل َمن قام ما أحسن "  (3) ،فإذا وقع في جوابھا " ما " و " ال "  ،علم أن الالم ليست بتوكيد لألولى  ،ألنه
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يوضع موضعھا " ما " و " ال "  ،فتكون كاألولى  (4) ،وھي جواب لألولى .قال  :وأما قوله  " :لما آتيتكم من كتاب
ٌ
غلط .ألن " منْ " التي تدخل وتخرج  ،ال تقع مواقع األسماء  ،قال  :وال تقع في الخبر
وحكمة" ،بمعنى إسقاط " من " ،
أيضًا ،إنما تقع في الجحد واالستفھام والجزاء(5) .
***
قال أبو جعفر  :وأولى األقوال في تأويل ھذه اآلية  -على قراءة من قرأ ذلك بفتح " الالم "  -بالصواب  :أن يكون قوله " :
لما" بمعنى " لمھما "  ،وأن تكون " ما " حرف جزاء أدخلت عليھا " الالم "  ،وصيِّر الفعل معھا على " َف َعل "  (6) ،ثم
أجيبت بما تجاب به األيمان  ،فصارت " الالم " األولى يمي ًنا  ،إذ ُتل ِّقيت بجواب اليمين.
__________
) (1في المطبوعة  " :فيؤكد في لتومنن به "  ،والصواب ما في المخطوطة .و " وكد " و " أكد " واحد.
) (2في المطبوعة  " :ال يأتينه "  ،والصواب ما في المخطوطة.
) (3في المطبوعة  " :الالم التي تدخل في أوائل الجزاء ال تجاب بما وال ال "  ،فال يقال  :لمن قام ال تتبعه  ،وال  :لمن قام ما أحسن "  ،أحدثوا في
نص المخطوطة تغييرً ا تامًا .فاضطرب الكالم اضطرابًا شدي ًدا  ،واختلفت معانيه.
) (4يعني " ما " و " ال " التي يتلقى بھا القسم.
) (5انظر ذلك فيما سلف .470 ، 442 ، 127 ، 126 : 2
) (6قوله  " :على فعل "  ،يعني على الفعل الماضي  ،ال المضارع.

***
وقرأ ذلك آخرون  ) :لِ َما آ َتيْت ُك ْم ( " بكسر " الالم " من " لما "  ،وذلك قراءة جماعة من أھل الكوفة.
***
ثم اختلف قارئو ذلك كذلك في تأويله.
فقال بعضھم  :معناه إذا قرئ كذلك  :وإذ َ
أخذ ﷲ ميثاق النبيين للذي آتيتكم فـ " ما " على ھذه القراءة .بمعنى " الذي " عندھم.
وكان تأويل الكالم  :وإذ َ
أخذ ﷲ ميثاق النبيين من أجل الذي آتاھم من كتاب وحكمة ثم " جاءكم رسول "  ،يعني  :ثم إنْ
جاءكم رسول  ،يعني  :ذكر محمد في التوراة " لتؤمنن به "  ،أي  :ليكونن إيمانكم به  ،للذي عندكم في التوراة من ذكره.
***
وقال آخرون منھم  :تأويل ذلك إذا قرئ بكسر " الالم " من " لما " ْ :
وإذ أخذ ﷲ ميثاق النبيين  ،للذي آتاھم من الحكمة .ثم
ُ
أخذت ميثاقك لتفعلن "  .ألن أخذ الميثاق بمنزلة
جعل قوله  " :لتؤمنن به " من األخ ِذ أخ ِذ الميثاق .كما يقال في الكالم " :
االستحالف .فكان تأويل الكالم عند قائل ھذا القول  :وإذ استحلف ﷲ النبيين للذي آتاھم من كتاب وحكمة  ،متى جاءھم رسو ٌل
مصدق لما معھم  ،ليؤمننّ به ولينصرنه.
***
قال أبو جعفر  :وأولى القراءتين في ذلك بالصواب قراءةُ من قرأ  " :وإذ أخذ ﷲ ميثاق النبيين لما آتيتكم "  ،بفتح " الالم " .
َ
ميثاق جميع األنبياء بتصديق كل رسول له ابتعثه إلى خلقه فيما ابتعثه به إليھم  ،كان ممن آتاه كتابًا أو
ألن ﷲ عز وجل أخذ
ممن لم يؤته كتابًا .وذلك أنه غير جائز وصف أحد من أنبياء ﷲ عز وجل ورسله  ،بأنه كان ممن أبيح له التكذيب بأحد من
رسلهْ .
الكتاب  ،وأنّ منھم من لم ينزل عليه الكتاب كان بي ًنا أن قراءة
فإذ كان ذلك كذلك  ،وكان معلومًا أن منھم من أنزل عليه
َ
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من قرأ ذلك  " :لمِا آتيتكم "  ،بكسر " الالم "  ،بمعنى  :من أجل الذي آتيتكم من كتاب  ،ال وجه له مفھو ٌم إال على تأويل بعيد،
وانتزاع عميق.
***
ثم اختلف أھل التأويل فيمن أخذ ميثاقه باإليمان بمن جاءه من رُسل ﷲ مص ّد ًقا لما معه.
َ
ميثاق أھل الكتاب دون أنبيائھم .واستشھدوا لصحة قولھم بذلك بقوله  " :لتؤمنن به
فقال بعضھم  :إنما أخذ ﷲ بذلك
ولتنصرنه"  .قالوا  :فإنما أمر الذين أرسلت إليھم الرّ سل من األمم باإليمان برسل ﷲ و ُنصْ رتھا على من خالفھا .وأما الرسل ،
فإنه ال وجه ألمرھا بنصرة أحد  ،ألنھا المحتاج ُة إلى المعونة على من خالفھا من ك َفرة بني آدم .فأما ھي  ،فإنھا ال تعين الكفرة
على كفرھا وال تنصرھا .قالوا  :وإذا لم يكن غيرُھا وغي ُر األمم الكافرة  ،فمن الذي ينصر النبي  ،فيؤخذ ميثاقه بنصرته ؟
ذكر من قال ذلك :
 - 7323حدثني محمد بن عمرو قال  ،حدثنا أبو عاصم  ،عن عيسى  ،عن ابن أبي نجيح  ،عن مجاھد في قوله  " :وإذ أخ َذ
ﷲ ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة "  ،قال  :ھي خطأ من الكاتب  ،وھي في قراءة ابن مسعود  " :وإذ َ
أخذ ﷲ ميثاق
الذين أوتوا الكتاب " (1) .
__________
) (1بمثل ھذا األثر  ،يستدل من يستدل من جھلة المستشرقين وأشياعھم  ،على الخطأ والتحريف في كتاب ﷲ المحفوظ .وھم لم يكونوا أول من قال به،
بل سبقھم إليه أسالفھم من غالة الرافضة وأشباھھم من الملحدة .ولم يقصر علماء أھل اإلسالم في بيان ما قالوه  ،وفي تعقب آرائھم وبيان فسادھا ،
ووھن حجتھا .ومن أعظم ما قرأت في ذلك  ،كتاب " االنتصار لنقل القرآن "  ،للقاضي الباقالني  ،وھو كتاب مخطوط ال يزال  ،وھي في ملك أخي
السيد أحمد صقر  ،وھو أمين على نشره .وقد عقد القاضي بابًا  ،بل أبوابًا  ،في تعلق القائلين بذلك  ،بالشواذ من القراءات  ،والزيادات المروية عن
السلف رواية اآلحاد  ،وكشف عن فساد تعلقھم بذلك فيما راموه من الطعن في نقل المصحف .وقد أطال في ذلك واستوعب  ،وذكرھا مفصلة  ،وذكر
الروايات التي رويت في ذلك .ومما قال في باب منه  " :وأما نحن  ،وإن كنا نوثق جميع من ذكرنا من السلف وأتباعھم  ،فإنا ال نعتقد تصديق جميع ما
يروى عنھم  ،بل نعتقد أن فيه كذبًا كثيرً ا قد قامت الداللة على أنه موضوع عليھم  ،وأن فيه ما يمكن أن يكون ح ًقا عنھم  ،وما يمكن أن يكون باطال ،
وال يثبت عليھم من طريق العلم البتات  ،بأخبار اآلحاد .وإذا كان ذلك كذلك  ،وكانت ھذه القراءات والكلمات المروية عن جماعة منھم  ،المخالفة لما
في مصحفنا  ،مما ال نعلم صحتھا وثبوتھا  ،وكنا مع ذلك نعلم اجتماعھم على تسليم مصحف عثمان  ،وقراءتھم وإقراءھم ما فيه  ،والعمل به دون غيره
لم يجب أن نحفل بشيء من ھذه الروايات عنھم  ،ألجل ما ذكرنا " .
قلت  :والقول الذي ذكره مجاھد  ،أنه  " :خطأ من الكاتب "  ،إنما عنى به أن قراءة ابن مسعود ھي القراءة التي كانت في العرضة األخيرة  ،وأن
الكاتب كتب القراءة التي كانت قبل العرضة األخيرة  ،وأنه كان عليه أن يكتب ما كان في العرضة األخيرة  ،فأخطأ وكتب القراءة األولى .ولم يرد
بقوله  " :خطأ من الكاتب "  ،أنه وضع ذلك من عند نفسه .كيف ؟ والقرآن متلقى بالرواية والوراثة عن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم  ،ال بما ھو
مكتوب في الصحف!! ھذا بيان قد تعجلته  ،ولتفصيل ھذا موضع غير الذي نحن فيه.

 - 7324حدثني المثنى قال  ،حدثنا أبو حذيفة قال  ،حدثنا شبل  ،عن ابن أبي نجيح  ،عن مجاھد مثله.
 - 7325حدثني المثنى قال  ،حدثنا إسحاق قال  ،حدثنا عبد ﷲ بن أبي جعفر  ،عن أبيه  ،عن الربيع في قوله  " :وإذ أخذ ﷲ
ميثاق النبيين "  ،يقول  :وإذ أخذ ﷲ ميثاق الذين أوتوا الكتاب  ،وكذلك كان يقرؤھا الربيع  " :وإذ أخذ ﷲ ميثاق الذين أوتوا
الكتاب "  ،إنما ھي أھل الكتاب (1) .قال  :وكذلك كان يقرأھا أبي بن كعب .قال الربيع  :أال ترى أنه يقول  " :ثم جاءكم
ٌ
مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه ؟ يقول  :لتؤمنن بمحمد صلى ﷲ عليه وسلم ولتنصرنه .قال  :ھم أھل الكتاب.
رسو ٌل
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***
وقال آخرون  :بل الذين أخذ ميثاقھم بذلك  ،األنبيا ُء دون أممھا.
ذكر من قال ذلك :
__________
) (1في المخطوطة والمطبوعة  " :إنما ھي أھل الكتاب "  ،ولھا وجه ضعيف  ،والصواب ما أثبت.

 - 7326حدثني المثنى وأحمد بن حازم قاال حدثنا أبو نعيم قال  ،حدثنا سفيان  ،عن حبيب  ،عن سعيد بن جبير  ،عن ابن
عباس  ،قال  :إنما أخذ ﷲ ميثاق النبيين على قومھم.
 - 7327حدثنا الحسن بن يحيى قال  ،أخبرنا عبد الرزاق قال  ،أخبرنا معمر  ،عن ابن طاوس  ،عن أبيه في قوله  " :وإذ
أخذ ﷲ ميثاق النبيين "  ،أن يصدّق بعضُھم بع ً
ضا.
 - 7328حدثنا القاسم قال  ،حدثنا الحسين قال  ،حدثني حجاج  ،عن ابن جريج  ،عن ابن طاوس  ،عن أبيه في قوله  " :وإذ
األول من
أخذ ﷲ ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم " اآلية  ،قال  :أخذ ﷲ ميثاق َ
األنبياء  ،ليصدقن وليؤمنن بما َجاء به اآل ِخ ُر منھم.
 - 7329حدثني المثنى قال  ،حدثنا إسحاق قال  ،حدثنا عبد ﷲ بن ھاشم قال  ،أخبرنا سيف بن عُمر  (1) ،عن أبي روق ،
عن أبي أيوب  ،عن علي بن أبي طالب قال  :لم يبعث ﷲ عز وجل نب ًّيا  ،آد َم فمن بعدَ ه  -إال أخذ عليه العھدَ في محمد  :لئن
ولينصر ّنه ويأمرُه فيأخذ العھدَ على قومه  ،فقال  " :وإذ أخذ ﷲ ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب
بعث وھو حيّ ليؤمنن به
َ
وحكمة "  ،اآلية.
 - 7330حدثنا بشر قال حدثنا يزيد قال  ،حدثنا سعيد  ،عن قتادة قوله  " :وإذ أخذ ﷲ ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب " ،
اآلية  :ھذا ميثاق أخذه ﷲ على النبيين أن يصدق بعضُھم بع ً
ضا  ،وأن يبلِّغوا كتاب ﷲ ورساالته  ،فبلغت األنبياء كتاب ﷲ
ورساالته إلى قومھم  ،وأخذ عليھم  -فيما بلَّغتھم رُسلھم  -أن يؤمنوا بمحمد صلى ﷲ عليه وسلم ويصدّقوه وينصروه.
__________
) (1في المطبوعة  " :سيف بن عمرو "  ،والصواب ما أثبت من المخطوطة  " :سيف بن عمر التميمي " صاحب كتاب الردة والفتوح .أكثر الطبري
الرواية عنه في تاريخه  ،قال ابن عدي  " :بعض أحاديثه مشھورة  ،وعامتھا منكرة لم يتابع عليھا "  .وقال ابن حبان  " :يروى الموضوعات عن
األثبات  ،وقالوا  :إنه كان يضع الحديث .اتھم بالزندقة "  .وقال الحاكم  " :اتھم بالزندقة  ،وھو في الرواية ساقط " .

 - 7331حدثنا محمد بن الحسين قال  ،حدثنا أحمد بن المفضل قال  ،حدثنا أسباط  ،عن السدي  " :وإذ أخذ ﷲ ميثاق النبيين
لما آتيتكم من كتاب وحكمة "  ،اآلية .قال  :لم يبعث ﷲ عز وجل نب ًّيا ُّ
قط من لدُنْ نوح  ،إال أخذ ميثاقه ليؤمننّ بمحمد
ولينصر َّنه إن َخ َرج وھو حيّ  ،وإال أخذ على قومه أن يؤمنوا به ولينص ُر َّنه إن َخ َرج وھم أحياء.
 - 7332حدثني محمد بن سنان قال  ،حدثنا عبد الكبير بن عبد المجيد أبو بكر الحنفي قال  ،حدثنا عباد بن منصور قال ،
َ
ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة "  ،اآلية كلھا  ،قال  :أخذ ﷲ ميثاق النبيين :
سألت الحسن عن قوله  " :وإذ أخذ ﷲ
ليبلِّغن آخرُكم أولكم  ،وال تختلفوا.
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وقال آخرون  :معنى ذلك  :أنه أخذ ميثاق النبيين وأممھم فاجتزأ بذكر األنبياء عن ذكر أممھا  ،ألن في ذكر أخذ الميثاق على
ٌ
داللة على أخذه على التبَّاع  ،ألن األمم ھم ُتبَّا ُع األنبياء(1) .
المتبوع ،
ذكر من قال ذلك :
 - 7333حدثنا ابن حميد قال  ،حدثنا سلمة  ،عن محمد بن إسحاق  ،عن محمد بن أبي محمد  ،عن عكرمة أو عن سعيد بن
جبير  ،عن ابن عباس قال  :ثم ذكر ما أخذ عليھم  -يعني على أھل الكتاب  -وعلى أنبيائھم من الميثاق بتصديقه  -يعني
بتصديق محمد صلى ﷲ عليه وسلم  -إذا جا َءھم  ،وإقرارھم به على أنفسھم .فقال  " :وإذ أخذ ﷲ ميثاق النبيين لما آتيتكم من
كتاب وحكمة " إلى آخر اآلية(2) .
 - 7334حدثنا أبو كريب قال  ،حدثنا يونس بن بكير قال  ،حدثنا محمد بن إسحاق قال  ،حدثني محمد بن أبي محمد مولى
زيد بن ثابت قال  ،حدثني سعيد بن جبير أو عكرمة  ،عن ابن عباس مثله.
__________
) (1في المطبوعة  " :ھم تباع األنبياء "  ،زاد " ھم " بال ضرورة .والصواب ما في المخطوطة.
) (2األثران  - 7334 ، 7333 :سيرة ابن ھشام  ، 203 : 2وھما تتمة اآلثار التي آخرھا رقم .7297 ، 7296 :

***
َ
الميثاق من أنبيائه
قال أبو جعفر  :وأولى ھذه األقوال في ذلك بالصواب  ،قول من قال  :معنى ذلك  :الخبرُ عن أخذ ﷲ
بتصديق بعضھم بعضًا  ،وأخذ األنبياء على أممھا و ُتبَّاعھا الميثاقَ بنحو الذي َ
أخذ عليھا ربُّھا من تصديق أنبياء ﷲ ورسله بما
جاءتھا به ألن األنبياء عليھم السالم بذلك أرسلت إلى أممھا .ولم يدَّع أح ٌد ممن صدَّق المرسلين  ،أن نب ًّيا أرسِ ل إلى أمة بتكذيب
أحد من أنبياء ﷲ عز وجل وحُ َججه في عباده بل كلھا وإن كذب بعض األمم بعض أنبياء ﷲ  ،بجحودھا نبوّ ته مقرّ ةٌ بأنّ من
ثبتت صحّ ة نبوته  ،فعليھا الدينونة بتصديقه .فذلك ميثاق مقرٌّ به جميعھم.
***
وال معنى لقول من زعم أن الميثاق إنما أخذ على األمم دون األنبياء .ألن ﷲ عز وجل قد أخبر أنه أخذ ذلك من النبيين ،
فسوا ٌء قال قائل  " :لم يأخذ ذلك منھا ربھا " أو قال  " :لم يأمرھا ببالغ ما أرسلت "  ،وقد نصّ ﷲ عز وجل أنه أمرھا
أمرھا .فإن جاز الشك في أحدھما َ ،
جاز
خبران من ﷲ عنھا  :أحدھما أنه أخذ منھا  ،واآلخر منھما أنه َ
بتبليغه ،ألنھما جميعًا َ
في اآلخر.
***
وأما ما استشھد به الربيع بن أنس  ،على أن المعنيَّ بذلك أھ ُل الكتاب من قوله  " :لتؤمنن به ولتنصرنه "  ،فإن ذلك غير
ُ
وتصديق بعضھا بعضًا ُ ،نصرةٌ من بعضھا بعضً ا.
شاھد على صحة ما قال .ألن األنبياء قد أمر بعضُھا بتصديق بعض ،
***
تم اختلفوا في الذين عُنوا بقوله  " :ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه " .
فقال بعضھم  :الذين عنوا بذلك  ،ھم األنبياء  ،أخذت مواثيقھم أن يصدّق
بعضھم بعضًا وأن ينصروه  ،وقد ذكرنا الرواية بذلك عمن قاله(1) .
***

350

وقال آخرون  :ھم أھل الكتاب  ،أمروا بتصديق محمد صلى ﷲ عليه وسلم إذا بعثه ﷲ وبنصرته  ،وأخذ ميثاقھم في كتبھم
بذلك .وقد ذكرنا الرواية بذلك أي ً
ضا عمن قاله(2) .
***
وقال آخرون ممن قال  :الذين عُنوا بأخذ ﷲ ميثاقھم منھم في ھذه اآلية ھم األنبياء قوله  " :ثم جاءكم رسول مصدق لما
معكم" ،معنيٌّ به أھل الكتاب.
ذكر من قال ذلك :
 - 7335حدثنا الحسن بن يحيى قال  ،أخبرنا عبد الرزاق قال  ،أخبرنا معمر قال  ،أخبرنا ابن طاوس  ،عن أبيه في قوله " :
وإذ أخذ ﷲ ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة "  ،قال َ
أخذ ﷲ ميثاق النبيين أن يصدّق بعضھم بعضًا  ،ثم قال  " :ثم
جاءكم رسو ٌل مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه "  ،قال  :فھذه اآلية ألھل الكتاب  ،أخذ ﷲ ميثاقھم أن يؤمنوا بمحمد
ويص ِّدقوه.
 - 7336حدثني المثنى قال  ،حدثنا إسحاق قال  ،حدثني ابن أبي جعفر  ،عن أبيه قال  ،قال قتادة  :أخذ ﷲ على النبيين
كتاب ﷲ ورساالته إلى قومھم ،
كتاب ﷲ ورسال َته إلى عباده  ،فبلَّغت األنبياء
ميثاقھم  :أن يصدق بعضھم بعضًا  ،وأن يبلغوا
َ
َ
َ
مواثيق أھل الكتاب  -في كتابھم  ،فيما بلَّغتھم رسلھم  : -أن يؤمنوا بمحمد صلى ﷲ عليه وسلم ويصدّقوه وينصروه.
وأخذوا
***
قال أبو جعفر  :وأولى األقوال بالصواب عندنا في تأويل ھذه اآلية  :أنّ جميع ذلك خب ٌر من ﷲ عز وجل عن أنبيائه أنه أخذ
ميثاقھم به ،
__________
) (1انظر ما سلف من رقم .7332 - 7326 :
) (2انظر ما سلف من رقم .7325 - 7323 :

وألزمھم دعاء أممھا إليه  (1) ،واإلقرار به .ألن ابتداء اآلية خبرٌ من ﷲ عز وجل عن أنبيائه أنه أخذ ميثاقھم  ،ثم وصف
الذي أخذ به ميثاقھم فقال  :ھو كذا وھو كذا.
وإنما قلنا إنّ ما أخبر ﷲ أنه أخذ به مواثيق أنبيائه من ذلك  ،قد أخذت األنبيا ُء مواثيق أممھا به  ،ألنھا أرسلت لتدعو عبادَ ﷲ
البيان قبل.
إلى الدينونة بما أمرت بالدينونة به في أنفسھا  ،من تصديق رسل ﷲ  ،على ما قدمنا
َ
***
معشر أھل الكتاب  ،إذ أخ َذ ﷲ ميثاق النبيين َل َمھْما آتيتكم  ،أيھا النبيون  ،من كتاب
قال أبو جعفر  :فتأويل اآلية  :واذكرُوا يا
َ
وحكمة  ،ثم جاءكم رسول من عندي مصدق لما معكم  ،لتؤمنن به يقول  :لتصدقنه ولتنصرنه.
***
وقد قال السديّ في ذلك بما - :
 - 7337حدثنا به محمد بن الحسين قال  ،حدثنا أحمد قال  ،حدثنا أسباط  ،عن السدي قوله  " :لما آتيتكم "  ،يقول لليھود :
أخذت ميثاقَ النبيين بمحمد صلى ﷲ عليه وسلم  ،وھو الذي ذكر في الكتاب عندكم.
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***
فتأويل ذلك على قول السدّي الذي ذكرناه  :واذكروا  ،يا معشر أھل الكتاب  ،إذ أخذ ﷲ ميثاق النبيين بما آتيتكم  ،أيھا اليھود ،
من كتاب وحكمة(2) .
وھذا الذي قاله السدي كان تأويال له وج ٌه  (3) ،لو كان التنزيل  " :بما آتيتكم "  ،ولكن التنزيل بالالم " لما آتيتكم "  .وغير
جائز في لغة أحد من العرب أن يقال  " :أخذ ﷲ ميثاق النبيين لما آتيتكم "  ،بمعنى  :بما آتيتكم.
***
__________
) (1في المطبوعة  " :دعاء أممھم "  ،وفي المخطوطة " أممھا " كما أثبته  ،والمخالفة بين الضمائر في ھذا الموضع سياق صحيح  ،فرددتھا إلى أصل
المخطوطة.
) (2في المخطوطة والمطبوعة  " :لما آتيتكم " بالالم  ،والسياق دال على خالفه  ،وعلى صواب ما أثبت.
) (3في المطبوعة  " :كان تأويال ال وجه غيره "  ،وھو تصويب لما جاء في المخطوطة  " :كان تأويال ال وجه له "  ،وھي عبارة ال تستقيم .ورأيت
أن الناسخ عجل فكتب " ال وجه له " مكان " له وجه "  ،فرددتھا إلى ھذا  ،وخالفت المطبوعة.

ص ِري َقالُوا أَ ْق َر ْر َنا {
القول في تأويل قوله َ } :قال َ أَأَ ْق َر ْر ُت ْم َوأَ َخ ْذ ُت ْم َع َلى َذلِ ُك ْم إِ ْ
قال أبو جعفر  :يعني بذلك جل ثناؤه  :وإذ أخذ ﷲ ميثاق النبيين بما ذكر  ،فقال لھم تعالى ذكره  :أأقررتم بالميثاق الذي
واثقتموني عليه  (1) :من أنكم مھما أتاكم رسو ٌل من عندي مصدق لما معكم " لتؤمنن به ولتنصرنه " " وأخذتم على ذلك
إصري " ؟ يقول  :وأخذتم على ما واثقتموني عليه من اإليمان بالرسل التي تأتيكم بتصديق ما معكم من عندي والقيام
بنصرتھم " إصري "  .يعني عھدي ووصيتي  ،وقبلتم في ذلك م ّني ورضيتموه.
***
و " األخذ "  :ھو القبول  -في ھذا الموضع  -والرّ ضى  ،من قولھم  " :أخذ الوالي عليه البيعة "  ،بمعنى  :بايعه وقبل واليته
ورضي بھا.
َ
***
وقد بينا معنى " اإلصر " باختالف المختلفين فيه  ،والصحيح من القول في ذلك فيما مضى قبل  ،بما أغنى عن إعادته في ھذا
الموضع(2) .
***
وحذفت " الفاء " من قوله  " :قال أأقررتم "  ،ألنه ابتداء كالم  ،على نحو ما قد بينا في نظائره فيما مضى(3) .
***
__________
) (1في المخطوطة والمطبوعة  " :أقررتم " ...بحذف ألف االستفھام  ،وھو فساد.
) (2انظر ما سلف في ھذا الجزء .138 - 135 : 6 :
) (3انظر ما سلف .183 : 2
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أقررْ نا بما ألزمتنا من
وأما قوله  " :قالوا أقررنا "  ،فإنه يعني به  :قال النبيون الذين أخذ ﷲ ميثاقھم بما ذكر في ھذه اآلية َ :
اإليمان برسلك الذين ترسلھم مصدّقين لما معنا من كتبك  ،وبنصرتھم.
***
ش َھدُوا َوأَ َنا َم َع ُك ْم مِنَ ال َّ
القول في تأويل قوله َ } :قال َ َفا ْ
شا ِھدِينَ ){ (81
ُ
أخذت به ميثاقكم من اإليمان بتصديق رسلي التي
قال أبو جعفر  :يعني بذلك جل ثناؤه  :قال ﷲ  :فاشھدوا  ،أيھا النبيون  ،بما
تأتيكم بتصديق ما معكم من الكتاب والحكمة  ،و ُنصرتھم على أنفسكم وعلى أتباعكم من األمم إذ أنتم أخذتم ميثاقھم على ذلك ،
وأنا معكم من الشاھدين عليكم وعليھم بذلك  ،كما - :
 - 7338حدثنا المثنى قال  ،حدثنا إسحاق قال  ،حدثنا عبد ﷲ بن ھاشم قال  ،قال  ،أخبرنا سيف بن عمر  (1) ،عن أبي
روق  ،عن أبي أيوب  ،عن علي بن أبي طالب في قوله  " :قال فاشھدوا "  ،يقول  :فاشھدوا على أممكم بذلك " وأنا معكم من
الشاھدين "  ،عليكم وعليھم.
***
__________
) (1في المطبوعة ھنا أيضًا " سيف بن عمرو "  ،مخال ًفا لما في المخطوطة وھو الصواب .وقد سلف تصويب ذلك في األثر رقم  .7329 :وسيأتي
خطأ فيما يلي  ،في مواضع كثيرة  ،سوف أصححه دون إشارة إليه.

ون )(82
ِك ُھ ُم ْال َفاسِ قُ َ
َف َمنْ َت َولَّى َبعْ دَ َذل َِك َفأُو َلئ َ
القول في تأويل قوله َ } :ف َمنْ َت َو َّلى َب ْعدَ َذلِ َك َفأُو َل ِئ َك ُھ ُم ا ْل َفاسِ قُونَ ){ (82
أعرض عن اإليمان برسلي الذين أرسلتھم بتصديق ما كان مع أنبيائي من الكتب
قال أبو جعفر  :يعني بذلك جل ثناؤه  :فمن َ
والحكمة  ،وعن نصرتھم  ،فأدبر ولم يؤمن بذلك  ،ولم ينصر  ،ونكث عھدَه وميثاقه " بعد ذلك "  ،يعني بعد العھد والميثاق
الذي َ
أمرھم  ،و ُنصرتھم
أخذه ﷲ عليه " فأولئك ھم الفاسقون "  ،يعني بذلك  :أن المتولين عن اإليمان بالرسل الذين وصف َ
بعد العھد والميثاق اللذين َ
أخذا عليھم بذلك " ھم الفاسقون "  ،يعني بذلك  :الخارجون من دين ﷲ وطاعة ربھم (1) ،
كما - :
 - 7339حدثنا المثنى قال حدثنا إسحاق قال  ،حدثنا عبد ﷲ بن ھاشم قال  ،أخبرنا سيف بن عمر  ،عن أبي روق  ،عن أبي
أيوب  ،عن علي بن أبي طالب  :فمن تولى عنك  ،يا محمد  ،بعد ھذا العھد من جميع األمم " فأولئك ھم الفاسقون "  ،ھم
العاصون في الكفر.
 - 7340حدثني المثنى قال  ،حدثنا إسحاق قال  ،حدثنا ابن أبي جعفر  ،عن أبيه قال أبو جعفر  :يعني الرازي ) " (2فمن
تولى بعد ذلك " يقول  :بعد العھد والميثاق الذي َ
أخذ عليھم " فأولئك ھم الفاسقون " .
__________
) (1انظر تفسير " تولى " و " الفاسقون " فيما سلف من فھارس اللغة )ولى( و )فسق(.
) (2قوله  " :قال أبو جعفر " فيما بين الخطين  ،ھو أبو جعفر الطبري صاحب ھذا التفسير .وقوله " يعني الرازي "  ،يعني " أبا جعفر الرازي " الذي
قال في اإلسناد " حدثنا ابن أبي جعفر  ،عن أبيه "  .وبيان الطبري في ھذا الموضع عن " أبي جعفر الرازي " بعد أن مضى مئات من المرات في ھذا
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اإلسناد وغيره من األسانيد  ،دليل على أن أبا جعفر الطبري  ،قد كتب تفسيره ھذا على فترات متباعدة أو لعل أح ًدا سأله وھو يملي تفسيره  ،فبين له ،
وأثبته الذين سمعوه منه كما قاله في مجلسه ذاك .وقد مضى " ذكر أبي جعفر الرازي " في التعليق على األثر رقم .164 :

ُون )(83
ون َولَ ُه أَسْ َل َم َمنْ فِي ال َّس َم َاوا ِ
ِين َّ ِ
ض َط ْوعًا َو َكرْ ھًا َوإِ َل ْي ِه يُرْ َجع َ
ﷲ َي ْب ُغ َ
ت َو ْاألَرْ ِ
أَ َف َغي َْر د ِ
 - 7341حدثت عن عمار قال  ،حدثنا ابن أبي جعفر ] ،عن أبيه[  ،عن الربيع مثله(1) .
***
َ
َ
َ
ميثاق منْ
أخذ
وأخذ به
خرج الخبر فيھما من ﷲ عز وجل بما أخبر أنه أشھدَ
قال أبو جعفر  :وھاتان اآليتان  ،وإن كان َم َ
مھاجر رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم من يھود
ميثاقه به  ،عن أنبيائه ورسله  (2) ،فإنه مقصو ٌد به إخبارُ من كان حوا َلي
َ
عليھم من العھد في اإليمان بنبوة محمد صلى ﷲ عليه وسلم ) (3ومعنيٌّ

بني إسرائيل أيام حياته صلى ﷲ عليه وسلم َ ،عمَّا
]به[ تذكي ُرھم ما كان ﷲ ً
آخذا على آبائھم وأسالفھم من المواثيق والعھود  ،وما كانت أنبيا ُء ﷲ عرَّ فتھم وتقدّمت إليھم في
تصديقه واتباعه و ُنصرته على من خالفه وكذبه وتعريفھم ما في كتب ﷲ  ،التي أنزلھا إلى أنبيائه التي ابتعثھا إليھم  ،من
صفته وعالمته.
***
الس َم َاوا ِ
ض َط ْو ًعا َو َك ْرھًا َوإِ َل ْي ِه ُي ْر َجعُونَ ){ (83
ِين َّ ِ
األر ِ
ت َو ْ
ﷲ َي ْب ُغونَ َو َل ُه أَ ْس َل َم مَنْ فِي َّ
القول في تأويل قوله  } :أَ َف َغ ْي َر د ِ
قال أبو جعفر  :اختلفت القرأة في قراءة ذلك :
ُون ( على وجه
ِين َّ ِ
ون " ( َ ) ،وإِ َل ْي ِه ُترْ َجع َ
ﷲ َت ْب ُغ َ
فقرأته عامة قرأة الحجاز من مكة والمدينة  ،وقرأةُ الكوفة  " ) :أَ َف َغي َْر د ِ
الخطاب.
***
__________
) (1األثر  - 7341 :ھذا إسناد دائر في التفسير  ،أقربه رقم  ، 7234 :أسقط منه الناسخ " عن أبيه "  ،فوضعتھا بين القوسين في مكانھا.
) (2السياق  :وإن كان مخرج الخبر ...عن أنبيائه ورسله  ،فإن مقصود به...
) (3في المطبوعة والمخطوطة  " :ومعنى تذكيرھم ، " ...والصواب الراجح زيادة ما زدت بين القوسين .وسياق ھذه الجملة وما بعدھا  :فإنه مقصود
به إخبار من كان حوالي مھاجر رسول ﷲ ...ومعنى به تذكيرھم ...وتعريفھم ما في كتب ﷲ ...من صفته وعالمته "  .فصلتھا لتسھل قراءتھا وتتبعھا.

ُون ( بالياء كلتيھما  ،على وجه الخبر عن الغائب.
ِين َّ ِ
ون () َوإِ َل ْي ِه يُرْ َجع َ
ﷲ َي ْب ُغ َ
وقرأ ذلك بعض أھل الحجاز) أَ َف َغي َْر د ِ
***
ُون (  ،بالتاء على وجه
ِين َّ ِ
ﷲ َي ْب ُغ َ
ون (  ،على وجه الخبر عن الغائب َ ) ،وإِ َل ْي ِه ُترْ َجع َ
وقرأ ذلك بعض أھل البصرة  ) :أَ َف َغي َْر د ِ
المخاطبة.
***
قال أبو جعفر  :وأولى ذلك بالصواب  ،قراءةُ من قرأ  " :أفغير دين ﷲ تبغون " على وجه الخطاب " وإليه ُترجعون " بالتاء.
نظيره  ،أولى من صرف الكالم إلى غير نظيره .وإن كان الوجه اآلخر
ألن اآلية التي قبلھا خطابٌ لھم  ،فإتبا ُع الخطاب
َ
ً
جائزا ،لما قد ذكرنا فيما مضى قبل  :من أن الحكاية يخرج الكالم معھا أحيا ًنا على الخطاب كله  ،وأحيا ًنا على وجه الخبر عن
354

الغائب  ،وأحيا ًنا بعضُه على الخطاب  ،وبعضُه على الغيبة  ،فقوله  " :تبغون " و " إليه ترجعون " في ھذه اآلية  ،من
ذلك(1).
***
أفغير دين ﷲ تبغون "  ،يقول  :أفغير طاعة ﷲ تلتمسون وتريدون  " (2) ،وله أسلم
معشر أھل الكتاب "
وتأويل الكالم  :يا
َ
َ
من في السماوات واألرض "  ،يقول  :وله َخشع من في السموات واألرض  ،فخضع له بالعبودة  (3) ،وأقرّ له بإفراد
الربوبية  ،وانقاد له بإخالص التوحيد واأللوھية )ْ " (4
طوعًا وكرھًا "  ،يقول أسلم

طائعً ا من كان إسالمه منھم له طائعًا ،

وذلك كالمالئكة واألنبياء والمرسلين ،
__________
) (1انظر ما سلف  464 :والتعليق رقم  ، 2 :والمراجع ھناك .وانظر فھرس مباحث العربية.
) (2انظر تفسير " الدين " فيما سلف  / 571 : 3 / 221 ، 115 : 1ثم  274 ، 273 : 6ثم معنى " يبغي " فيما سلف  / 163 : 4 / 508 : 3ثم
 ، 196 : 6تعليق .3 :
) (3في المطبوعة  " :العبودية "  ،وأثبت ما في المخطوطة  ،كما سلف مرارً ا .انظر قريبًا  :ص  549 :تعلق  ، 2والمراجع ھناك.
) (4انظر تفسير " أسلم " فيما سلف ص  ، 489 :تعليق  ، 1 :والمراجع ھناك.

فإنھم أسلموا

طائعين " وكرھًا "  ،من كان منھم كارھًا(1) .
***

واختلف أھل التأويل في معنى إسالم الكاره اإلسالم وصفته.
غيره.
فقال بعضھم  :إسالمه  ،إقراره بأنّ ﷲ خالقه وربُّه  ،وإن أشرك معه في العبادة َ
ذكر من قال ذلك :
 - 7342حدثنا أبو كريب قال  ،حدثنا وكيع  ،عن سفيان  ،عن منصور  ،عن مجاھد  " :وله أسلم من في السموات
ض لَ َيقُولُنَّ َّ
ﷲُ ( ]سورة الزمر .[38 :
واألرض"  ،قال  :ھو كقوله َ ) :و َلئِنْ َسأ َ ْل َت ُھ ْم َمنْ َخ َل َق ال َّس َم َوا ِ
ت َواألرْ َ
 - 7343حدثنا محمد بن بشار قال  ،حدثنا أبو أحمد قال  ،حدثنا سفيان  ،عن منصور  ،عن مجاھد مثله.
 - 7344حدثني المثنى قال  ،حدثنا إسحاق قال  ،حدثنا ابن أبي جعفر  ،عن أبيه  ،عن الربيع  ،عن أبي العالية في قوله " :
وله أسلم من في السموات واألرض طوعً ا وكرھًا وإليه ُترجعون "  ،قال  :كل آدميّ قد أقرّ على نفسه بأن ﷲ ربّي وأنا عبده.
أشر َك في عبادته فھذا الذي أسلم َكرْ ھًا  ،ومن أخلص له العبودة  (2) ،فھو الذي أسلم طو ًعا.
فمن َ
***
وقال آخرون  :بل إسالم الكاره منھم  ،كان حين َ
أخذ منه الميثاق فأقرَّ به.
ذكر من قال ذلك :
 - 7345حدثنا أبو كريب قال  ،حدثنا وكيع  ،عن سفيان  ،عن األعمش  ،عن مجاھد  ،عن ابن عباس  " :وله أسلم من في
السموات واألرض طو ًعا وكرھًا "  ،قال  :حين أخ َذ الميثاق.
***
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__________
) (1انظر تفسير " الكره " فيما سلف .298 ، 297 : 4
) (2في المطبوعة  " :العبودية "  ،وانظر التعليق السالف رقم ص  ، 564 :رقم .3 :

وقال آخرون ؛ عنى بإسالم الكاره منھم  ،سُجودَ ظله.
ذكر من قال ذلك :
سوار بن عبد ﷲ قال  ،حدثنا المعتمر بن سليمان  ،عن ليث  ،عن مجاھد في قول ﷲ عز وجل  " :وله أسلم
 - 7346حدثنا َّ
من في السموات واألرض طوعًا وكرھًا "  ،قال  :الطائع المؤمن و " كرھًا "  ،ظ ّل الكافر.
 - 7347حدثني محمد بن عمرو قال حدثنا أبو عاصم قال  ،حدثنا عيسى  ،عن ابن أبي نجيح  ،عن مجاھد في قوله  " :طوعًا
وكرھًا "  ،قال  :سجود المؤمن طائعًا  ،وسجود الكافر وھو كاره.
 - 7348حدثني المثنى قال  ،حدثنا أبو حذيفة قال  ،حدثنا شبل  ،عن ابن أبي نجيح  ،عن مجاھد َ " :كرْ ھًا "  ،قال  :سجود
المؤمن طائعًا  ،وسجود ظ ّل الكافر وھو كاره.
 - 7349حدثنا القاسم قال  ،حدثنا الحسين قال  ،حدثني حجاج  ،عن ابن جريج  ،عن عبد ﷲ بن كثير  ،عن مجاھد قال :
سجود وجھه طائعً ا  ،وظله كارھًا(1) .
***
وقال آخرون  :بل إسالمه بقلبه في مشيئة ﷲ  ،واستقادته ألمره وإن أنكر ألوھته بلسانه.
ذكر من قال ذلك :
 - 7350حدثنا أبو كريب قال  ،حدثنا وكيع  ،عن إسرائيل  ،عن جابر  ،عن عامر  " :وله أسلم من في السموات واألرض"،
قال  :استقاد كلھم له(2) .
***
__________
) (1في المخطوطة والمطبوعة  " :سجود وجھه وظله طائعًا "  ،وھو ال يستقيم  ،واستظھرت من أخبار مجاھد السالفة  ،أن ھذا ھو حق المعنى  ،وأنه
أولى بالصواب.
) (2األثر  " - 7350 :جابر " ھو  " :جابر بن يزيد الجعفي "  .روى عن أبي الطفيل وأبي الضحى وعكرمة وعطاء وطاوس .روى عنه شعبة
والثوري وإسرائيل وجماعة .و " عامر "  ،ھو الشعبي .وكان في المخطوطة والمطبوعة  " :جابر بن عامر "  ،وليس في الرواة أحد بھذا االسم.

وقال آخرون  :عنى بذلك إسالم من أسلم من الناس كرْ ھًا َ ،ح َذر السيف على نفسه.
ذكر من قال ذلك :
 - 7351حدثني محمد بن سنان قال  ،حدثنا أبو بكر الحنفي قال  ،حدثنا عباد بن منصور  ،عن الحسن في قوله  " :وله أسلم
من في السموات واألرض طوعًا وكرھًا " اآلية كلھا  ،فقال  :أكره أقوا ٌم على اإلسالم  ،وجاء أقوا ٌم طائعين.
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 - 7352حدثني الحسن بن قزعة الباھلي قال  ،حدثنا روح بن عطاء  ،عن مطر الورّ اق في قول ﷲ عز وجل  " :وله أسلم
من في السموات واألرض طوعًا وكرھًا وإليه ترجعون "  ،قال  :المالئكة طوعًا  ،واألنصار طو ًعا  ،وبنو ُس َلي ُم وعبد القيس
طو ًعا  ،والناس كلھم كرھًا.
***
حين ال ينفعه إسال ٌم  ،كر ًھا.
وقال آخرون معنى ذلك  :أنّ أھل اإليمان أسلموا طوعًا  ،وأنّ الكافر أسلم في حال المعاينة َ ،
ذكر من قال ذلك :
 - 7353حدثنا بشر قال  ،حدثنا يزيد قال  ،حدثنا سعيد  ،عن قتادة قوله  " :أفغير دين ﷲ تبغون "  ،اآلية  ،فأما المؤمن
فأسلم طائعًا فنفعه ذلك  ،وقُ ِبل منه  ،وأما الكافر فأسلم كارھًا حين ال ينفعه ذلك  ،وال يقبل منه.
 - 7354حدثنا الحسن بن يحيى قال  ،أخبرنا عبد الرزاق قال  ،أخبرنا معمر  ،عن قتادة في قوله  " :وله أسلم من في
ك َي ْن َف ُع ُھ ْم
بأس ﷲ َ ) ،ف َل ْم َي ُ
السموات واألرض طو ًعا وكرھًا "  ،قال  :أما المؤمن فأسلم طائعًا  ،وأما الكافر فأسلم حين رأى َ
إِي َما ُن ُھ ْم َلمَّا َرأَ ْوا َبأْ َس َنا ( ]سورة غافر .[85 :
***
وقال آخرون  :معنى ذلك  :أيْ  :عبادةُ الخلق

عز وجل(1) .

ذكر من قال ذلك :
 - 7355حدثني المثنى قال  ،حدثنا عبد ﷲ بن صالح قال  ،حدثني معاوية  ،عن علي  ،عن ابن عباس قوله  " :أفغير دين ﷲ
تبغون وله أسلم من في السموات واألرض طو ًعا وكرھًا "  ،قال  :عبادتھم لي أجمعين طو ًعا وكرھًا  ،وھو قوله َ ) :و ِ َّ ِ
ض َط ْوعًا َو َكرْ ھًا ( ]سورة الرعد .[15 :
َيسْ ُج ُد َمنْ فِي ال َّس َم َاوا ِ
ت َواألرْ ِ
***
غير اإلسالم دي ًنا من اليھود والنصارى وسائر
وأما قوله  " :وإليه ُترجعون "  ،فإنه يعني  " :وإليه "  ،يا معشر من يبتغي َ
المحسن منكم بإحسانه  ،والمسي َء بإسا َءته.
الناس " ترجعون "  ،يقول  :إليه تصيرون بعد مماتكم  ،فمجازيكم بأعمالكم ،
َ
***
وھذا من ﷲ عز وجل تحذي ٌر خل َقه أن يرجع إليه أح ٌد منھم فيصي ُر إليه بعد وفاته على غير ملة اإلسالم.
***
__________
) (1في المطبوعة  " :في عبادة الخلق "  ،وفي المخطوطة " أن عبادة الخلق "  ،وصوابه قراءتھا ما أثبت.

قُ ْل آَ َم َّنا ِبا َّ ِ َو َما أ ُ ْن ِز َل َع َل ْي َنا َو َما أ ُ ْن ِز َل َع َلى إِب َْراھِي َم َوإِسْ مَاعِ ي َل َوإِسْ َح َ
ُّون
اق َو َيعْ قُ َ
يسى َوال َّن ِبي َ
ُوسى َوعِ َ
وب َوا ْألَسْ بَاطِ َو َما أُوت َِي م َ
ُون )(84
مِنْ َرب ِِّھ ْم َال ُن َفرِّ ُق َبي َْن أَ َح ٍد ِم ْن ُھ ْم َو َنحْ نُ َل ُه مُسْ لِم َ
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األس َباطِ َو َما
وب َو ْ
القول في تأويل قوله  } :قُلْ آ َم َّنا ِبا َّ ِ َو َما أ ُ ْن ِزل َ َع َل ْي َنا َو َما أ ُ ْن ِزل َ َع َلى إِ ْب َراھِي َم َوإِ ْس َماعِ يلَ َوإِ ْس َحاقَ َو َي ْعقُ َ
عِيسى َوال َّن ِب ُّيونَ مِنْ َر ِّب ِھ ْم ال ُن َف ِّرقُ َب ْينَ أَ َح ٍد ِم ْن ُھ ْم َو َن ْحنُ َل ُه ُم ْسلِ ُمونَ ){ (84
وسى َو َ
أُوت َِي ُم َ
قال أبو جعفر  :يعني بذلك جل ثناؤه  " :أفغير دين ﷲ تبغون "  ،يا معشر اليھود  " ،وله أسلم َمنْ في السموات واألرض
غير دين ﷲ  ،يا محمد  ،فقل لھم  " :آمنا با "  ،فترك ذكر قوله  " :فإن قالوا :
طو ًعا وكرھًا وإليه ترجعون " فإن ابتغوا َ
نعم "  ،أو ذكر قوله  " (1) :فإن ابتغوا غير دين ﷲ "  ،لداللة ما ظھر من الكالم عليه.
وقوله  " :قل آمنا با "  ،يعني به  :قل لھم  ،يا محمد  : ،صدقنا با أنه ربنا وإلھنا  ،ال إله غيره  ،وال نعبد أح ًدا سواه " وما
أنزل علينا "  ،يقول  :وقل  :وصدَّقنا أيضً ا بما أنزل علينا من َوحيه وتنزيله  ،فأقررنا به " وما أنزل على إبراھيم "  ،يقول :
وصدقنا أيضً ا بما أنزل على إبراھيم خليل ﷲ  ،وعلى ابنيه إسماعيل وإسحاق  ،وابن ابنه يعقوب وبما أنزل على " األسباط "،
وھم ولد يعقوب االثنا عشر  ،وقد بينا أسما َءھم بما أغنى عن إعادته في ھذا الموضع " (2) .وما أوتي موسى وعيسى " ،
والوحْ ي  ،وبما أنزل على النبيين من عنده.
يقول  :وصدّقنا أيضًا مع ذلك بالذي أنزل ﷲ على موسى وعيسى من الكتب َ
ً
محمدا بتصديقھما فيه  ،واإليمان به التوراة التي آتاھا موسى  ،واإلنجيل
أمر ﷲ عز وجل
والذي آتى ﷲ موسى وعيسى مما َ
الذي أتاه عيسى.
ّ
بعضھم ،
ونكذب
" ال نفرق بين أحد منھم "  ،يقول  :ال نصدّق بعضھم
َ
__________
) (1في المطبوعة  " :وذكر قوله "  ،جعل الواو مكان " أو "  ،والصواب ما في المخطوطة.
) (2انظر ما سلف .113 - 111 : 3 / 121 ، 120 : 2

ين )(85
اإلسْ َال ِم دِي ًنا َف َلنْ ُي ْق َب َل ِم ْن ُه َوھ َُو فِي ْاآلَخ َِر ِة م َِن ْال َخاسِ ِر َ
َو َمنْ َي ْب َت ِغ َغي َْر ْ ِ
وال نؤمن ببعضھم ونكفر ببعضھم  ،كما كفرت اليھود والنصارى ببعض أنبياء ﷲ وصدّقت بع ً
ضا  ،ولكنا نؤمن بجميعھم ،
ونصدّقھم " ونحن له مسلمون "  .يعني  :ونحن ندين

باإلسالم ال ندين غيره  ،بل نتبرأ إليه من كل دين سواه  ،ومن كل ملة

غيره.
ويعني بقوله  " :ونحن له مسلمون "  .ونحن له منقادون بالطاعة  ،متذللون بالعبودة  (1) ،مقرّ ون ل ُه باأللوھة والربوبية ،
وأنه ال إله غيره .وقد ذكرنا الرواي َة بمعنى ما قلنا في ذلك فيما مضى  ،وكرھنا إعادته(2) .
***
الم دِي ًنا َف َلنْ ُي ْق َبل َ ِم ْن ُه َوھ َُو فِي اآلخ َِر ِة مِنَ ا ْل َخاسِ ِرينَ ){ (85
القول في تأويل قوله َ } :و َمنْ َي ْب َت ِغ َغ ْي َر ْ
اإلس ِ
غير دين اإلسالم ليدين به  ،فلن يقبل ﷲ منه ) " (3وھو في اآلخرة من
قال أبو جعفر  :يعني بذلك جل ثناؤه  :ومن يطلب دينا َ
َ
حظوظھا من رحمة ﷲ عز وجل(4) .
أنفسھم
الخاسرين "  ،يقول  :من الباخسين َ
***
ُ
وذكر أنّ أھل كل ملة ا ّدعوا أنھم ھم المسلمون  ،لما نزلت ھذه اآلية  ،فأمرھم ﷲ بالحج إن كانوا صادقين  ،ألن من سُنة
اإلسالم الحج  ،فامتنعوا  ،فأدحض ﷲ بذلك حجتھم.
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__________
) (1في المطبوعة  " :بالعبودية " كما فعل في سابقتھا  ،وأثبت ما في المخطوطة  ،وانظر ما سلف قريبًا ص  ، 565 :تعليق .2 :
) (2يعني ما سلف  ، 111 - 109 : 3وھي نظيرة ھذه اآلية  ،وانظر فھارس اللغة " سلم " .
) (3انظر معنى " يبتغي " فيما سلف ص  ، 564 :تعليق  ، 2 :والمراجع ھناك.
) (4انظر تفسير " الخاسرين " فيما سلف .572 ، 166 : 2 / 417 : 1

ذكر الخبر بذلك :
 - 7356حدثني المثنى قال  ،حدثنا أبو حذيفة قال  ،حدثنا شبل  ،عن ابن أبي نجيح قال  ،زعم عكرمة  " :ومن يبتغ غير
اع إِ َل ْي ِه َس ِبيال َو َمنْ
اس ِح ُّج ْال َب ْي ِ
ت َم ِن اسْ َت َط َ
اإلسالم دي ًنا "  ،فقالت الملل  :نحن المسلمون! فأنزل ﷲ عز وجل َ ) :و ِ َّ ِ َعلَى ال َّن ِ
ِين ( ]سورة آل عمران  ، [97 :فح َّج المسلمون  ،وقعدَ الكفار.
ﷲ َغنِيٌّ َع ِن ْال َعا َلم َ
َك َف َر َفإِنَّ َّ َ
 - 7357حدثني المثنى قال  ،حدثنا القعنبي قال  ،حدثنا سفيان  ،عن ابن أبي نجيح  ،عن عكرمة قال  " :ومن يبتغ غير
اإلسالم دي ًنا فلن يقبل منه "  ،قالت اليھود  :فنحن المسلمون! فأنز َل ﷲ عز وجل لنبيه صلى ﷲ عليه وسلم يحُ جُّ ھم أنْ ِ َّ ِ ) :
ِين ((1) .
اس ِح ُّج ْال َب ْي ِ
ﷲ غَ نِيٌّ َع ِن ْال َعا َلم َ
ت َم ِن اسْ َت َط َ
اع إِ َل ْي ِه َس ِبيال َو َمنْ َك َف َر َفإِنَّ َّ َ
َع َلى ال َّن ِ
 - 7358حدثني يونس قال  ،أخبرنا سفيان  ،عن ابن أبي نجيح  ،عن عكرمة قال  :لما نزلت  " :ومن يبتغ غير اإلسالم دي ًنا"
اس ِح ُّج
إلى آخر اآلية  ،قالت اليھود  :فنحن مسلمون! قال ﷲ عز وجل لنبيه صلى ﷲ عليه وسلم  :قل لھم إنْ َ ِ َّ ِ ) :ع َلى ال َّن ِ
ِين (.
ْال َب ْي ِ
ت َم ِن اسْ َت َط َ
ﷲ َغنِيٌّ َع ِن ْال َعالَم َ
اع إِ َل ْي ِه َس ِبيال َو َمنْ َك َف َر ( من أھل الملل) َفإِنَّ َّ َ
***
وقال آخرون  :في ھذه اآلية بما - :
 - 7359حدثنا به المثنى قال  ،حدثنا عبد ﷲ بن صالح قال  ،حدثني معاوية ،
__________
) (1األثر  " - 7357 :القعنبي "  ،ھو  " :عبد ﷲ بن مسلمة بن قعنب القعنبي الحارثي "  ،روى عنه األئمة .قال ابن سعد  " :كان عاب ًدا فاضال  ،قرأ
عن مالك كتبه "  .وقال العجلي  " :قرأ عليه مالك نصف الموطأ  ،وقرأ ھو على مالك النصف الباقي "  ،وسئل ابن المديني عنه فقال  " :ال أقدم من
رواة الموطأ أح ًدا على القعنبي " .

ﷲُ َال َي ْھدِي ْال َق ْو َم َّ
ات َو َّ
ْف َي ْھدِي َّ
ﷲُ َق ْومًا َك َفرُوا َبعْ دَ إِي َمان ِِھ ْم َو َش ِھدُوا أَنَّ الرَّ سُو َل َح ٌّق َو َجا َء ُھ ُم ْال َب ِّي َن ُ
ِك
َكي َ
ِين ) (86أُو َلئ َ
الظالِم َ
ُون ) (88إِ َّال
َج َزاؤُ ُھ ْم أَنَّ َع َلي ِْھ ْم َلعْ َن َة َّ ِ
ِين فِي َھا َال ي َُخ َّففُ َع ْن ُھ ُم ْال َع َذابُ َو َال ُھ ْم ُي ْن َظر َ
ِين )َ (87خالِد َ
اس أَجْ َمع َ
ﷲ َو ْال َم َال ِئ َك ِة َوال َّن ِ
ﷲ غَ فُورٌ َرحِي ٌم )(89
الَّذ َ
ِين َتابُوا مِنْ َبعْ ِد َذل َِك َوأَصْ َلحُوا َفإِنَّ َّ َ
ِين َمنْ آ َم َن ِبا َّ ِ َو ْال َي ْو ِم اآلخ ِِر ( إلى قوله :
ارى َوال َّ
ِين َھا ُدوا َوال َّن َ
ص ِابئ َ
ص َ
ِين آ َم ُنوا َوالَّذ َ
عن علي  ،عن ابن عباس قوله  ) :إِنَّ الَّذ َ
ون ( ]سورة البقرة  ، [62 :فأنزل ﷲ عز وجل بعد ھذا  " :ومن يبتغ غير اإلسالم دي ًنا فلن يقبل منه " .
) َوال ُھ ْم َيحْ َز ُن َ
***
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اء ُھ ُم ا ْل َب ِّي َناتُ َو َّ
ف َي ْھدِي َّ
ﷲُ َق ْو ًما َك َف ُروا َب ْعدَ إِي َما ِن ِھ ْم َو َ
ﷲُ ال َي ْھدِي
سولَ َحقٌّ َو َج َ
الر ُ
ش ِھدُوا أَنَّ َّ
القول في تأويل قوله َ } :ك ْي َ
ا ْل َق ْو َم َّ
اب
الظالِمِينَ ) (86أُو َل ِئ َك َج َزاؤُ ُھ ْم أَنَّ َع َل ْي ِھ ْم َل ْع َن َة َّ ِ
ف َع ْن ُھ ُم ا ْل َع َذ ُ
اس أَ ْج َمعِينَ )َ (87خالِدِينَ فِي َھا ال ُي َخ َّف ُ
ﷲ َوا ْل َمال ِئ َك ِة َوال َّن ِ
ﷲ َغفُو ٌر َرحِي ٌم ){ (89
َوال ُھ ْم ُي ْن َظ ُرونَ ) (88إِال ا َّلذِينَ َتا ُبوا مِنْ َب ْع ِد َذلِ َك َوأَ ْ
ص َل ُحوا َفإِنَّ َّ َ
اختلف أھل التأويل فيمن عنى بھذه اآلية  ،وفيمن نزلت.
فقال بعضھم  :نزلت في الحارث بن سويد األنصاري  ،وكان مسلمًا فارت ّد بعد إسالمه.
ذكر من قال ذلك :
 - 7360حدثني محمد بن عبد ﷲ بن بزيع البصري قال  ،حدثنا يزيد بن زريع قال  ،حدثنا داود بن أبي ھند  ،عن عكرمة ،
عن ابن عباس قال  :كان رجل من األنصار أسلم ثم ارتد ولحق بالشرك  ،ثم ندم فأرسل إلى قومه  :أرسلوا إلى رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه وسلم  ،ھل لي من توبة ؟ قال  :فنزلت  " :كيف يھدي ﷲ قومًا كفروا بعد إيمانھم " إلى قوله  " :وجا َءھم
ُ
البينات وﷲ ال يھدي القوم الظالمين إال الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن ﷲ غفور رحيم "  ،فأرسل إليه قومه فأسلم.
 - 7361حدثني ابن المثنى قال  ،حدثني عبد األعلى قال  ،حدثنا داود  ،عن عكرمة بنحوه  ،ولم يرفعه إلى ابن عباس إال أنه
قال  :فكتب إليه قومه  ،فقال  :ما َ
كذبني قومي! فرجع.
 - 7362حدثنا أبو كريب قال  ،حدثنا حكيم بن جُ ميع  ،عن علي بن مُسْ ھر  ،عن داود بن أبي ھند  ،عن عكرمة  ،عن ابن
عباس قال  :ارتد رجل من األنصار  ،فذكر نحوه(1) .
 - 7363حدثنا الحسن بن يحيى قال  ،أخبرنا عبد الرزاق  ،قال  :أخبرنا جعفر بن سليمان قال  ،أخبرنا حميد األعرج  ،عن
مجاھد قال  :جاء الحارث بن س َُويد فأسلم مع النبي صلى ﷲ عليه وسلم  ،ثم كفر الحارث فرجع إلى قومه  ،فأنزل ﷲ عز
وجل فيه القرآن  " :كيف َيھدي ﷲ قومًا كفروا بعدَ إيمانھم " إلى " إال الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإنّ ﷲ غفو ٌر رحي ٌم"،
لص ُد ٌ
ُ
وق  ،وإنّ رسول ﷲ صلى ﷲ عليه
قال  :فحملھا إليه رجل من قومه فقرأھا عليه  ،فقال الحارث  :إنك وﷲ ما
علمت َ
ُ
ألصدق منك  ،وإنّ ﷲ عز وجل ألصدق الثالثة .قال  :فرجع الحارث فأسلم فحسن إسالمه.
وسلم
 - 7364حدثني موسى بن ھارون قال  ،حدثنا عمرو قال  ،حدثنا أسباط  ،عن السدي  " :كيف يھدي ﷲ قومًا كفروا بعد
إيمانھم وشھ ُدوا أنّ الرسول حق "  ،قال  :أنزلت في الحارث بن س َُويد األنصاري  ،كفر بعد إيمانه  ،فأنزل ﷲ عز وجل فيه
ھذه اآليات  ،إلى  " :أولئك أصحاب النار ھم فيھا خالدون " ،
__________
) (1األثر  " - 7362 :حكيم بن جميع الكوفي "  ،مترجم في الكبير  ، 18 / 1 / 2والجرح .202 / 2 / 1

ثم تاب وأسلم  ،فنسخھا ﷲ عنه  ،فقال  " :إال الذين تابوا من بعد ذلك  ،وأصلحوا فإنّ ﷲ غفو ٌر رحي ٌم " .
 - 7365حدثني محمد بن عمرو قال  ،حدثنا أبو عاصم  ،عن عيسى  ،عن ابن أبي نجيح  ،عن مجاھد في قول ﷲ عز وجل:
" كيف يھدي ﷲ قومًا كفروا بعد إيمانھم وشھدوا أن الرسول حق وجا َءھم البينات "  ،قال  :رج ٌل من بني عمرو بن عوف ،
كفر بعد إيمانه.
 - 7366حدثني المثنى قال  ،حدثنا أبو حذيفة قال  ،حدثنا شبل  ،عن ابن أبي نجيح  ،عن مجاھد مثله.
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 - 7367حدثنا القاسم قال  ،حدثنا الحسين قال  ،حدثني حجاج  ،عن ابن جريج  ،عن مجاھد قال  :ھو رجل من بني عمرو
بن عوف  ،كفر بعد إيمانه قال ابن جريج  ،أخبرني عبد ﷲ بن كثير  ،عن مجاھد قال  :لحق بأرض الرّ وم فتنصَّر  ،ثم كتب
ُ
فحسبت أنه آمن  ،ثم َرجع قال ابن جريج  ،قال عكرمة  ،نزلت في أبي
إلى قومه  " :أرسلوا  ،ھل لي من توبة ؟ " قال :
ووحْ َوح بن األسلت في اثني عشر رجال َرجعوا عن اإلسالم ولحقوا
عامر الرّ اھب  ،والحارث بن سويد بن الصامت َ ،
بقريش ،ثم كتبوا إلى أھلھم  :ھل لنا من توبة ؟ فنزلت  " :إال الذي تابوا من بعد ذلك "  ،اآليات.
***
وقال آخرون  :عنى بھذه اآلية أھل الكتاب  ،وفيھم نزلت.
ذكر من قال ذلك :
 - 7368حدثني محمد بن سعد قال  ،حدثني أبي قال  ،حدثني عمي قال  ،حدثني أبي  ،عن أبيه  ،عن ابن عباس قوله " :
عرفوا محم ًدا صلى ﷲ عليه وسلم ثم كفروا به.
كيف يھدي ﷲ قومًا كفرُوا بعد إيمانھم "  ،فھم أھ ُل الكتاب َ ،
 - 7369حدثنا محمد بن سنان قال  ،حدثنا أبو بكر الحنفي قال  ،حدثنا عباد بن منصور  ،عن الحسن في قوله  " :كيف يھدي
ﷲ قومًا كفروا بعد إيمانھم " اآلية كلھا  ،قال  :اليھود والنصارى.
 - 7370حدثنا بشر قال  ،حدثنا يزيد قال  ،حدثنا سعيد  ،عن قتادة قال  :كان الحسن يقول في قوله  " :كيف يھدي ﷲ قومًا
كفروا بعد إيمانھم " اآلية  ،ھم أھل الكتاب من اليھود والنصارى  ،رأوا َ
نعت محمد صلى ﷲ عليه وسلم في كتابھم وأقرّ وا به،
حسدا للعرب  ،حين ب َ
وشھدوا أنه ٌّ
ً
حق  ،فلما بُعث من غيرھم َحسدوا
ُعث
العرب على ذلك فأنكروه  ،وكفروا بعد إقرارھم ،
َ
من غيرھم.
 - 7371حدثنا الحسن بن يحيى قال  ،أخبرنا عبد الرزاق قال  ،أخبرنا معمر  ،عن الحسن في قوله  " :كيف يھدي ﷲ قومًا
ً
محمدا صلى ﷲ عليه وسلم في كتابھم  ،ويستفتحون به  ،فكفروا
كفروا بعد إيمانھم "  ،قال  :ھم أھل الكتاب  ،كانوا يجدون
بعد إيمانھم.
***
غير أنّ
قال أبو جعفر  :وأشبه القولين بظاھر التنزيل ما قال الحسن  :منْ أنّ ھذه اآلية معنيٌّ بھا أھل الكتاب على ما قال َ ،
األخبار بالقول اآلخر أكثر  ،والقائلين به أعلم  ،بتأويل القرآن (1) .وجائز أن يكون ﷲ عز وجل أنزل ھذه اآليات بسبب القوم
الذين ُذكر أنھم كانوا ارتدّوا عن اإلسالم  ،فجمع قصّتھم وقصة من كان سبيله سبيلھم في ارتداده عن اإليمان بمحمد صلى ﷲ
عليه وسلم في ھذه اآليات .ثم عرّ ف عباده سُنته فيھم  ،فيكون داخال في ذلك ك ّل من كان مؤم ًنا بمحمد صلى ﷲ عليه وسلم
قبل أنُ يبعث  ،ثم كفر به بعد أن بُعث  ،وك ّل من كان كافرً ا ثم أسلم على عھده صلى ﷲ عليه وسلم  ،ثم ارتد وھو حيٌّ عن
إسالمه.
__________
) (1ھذا حكم جيد فاصل في ھذه اآلية  ،وفي غيرھا مما اختلف في معانيه المختلفون.

فيكون معن ًّيا باآلية جمي ُع ھذين الصنفين وغي ُرھما ممن كان بمثل معناھما  ،بل ذلك كذلك إن شاء ﷲ.
***
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فتأويل اآلية ًإذا  " :كيف َيھدي ﷲ قومًا كفروا بعد إيمانھم "  ،يعني  :كيف يُرشد ﷲ للصواب ويو ّفق لإليمان  ،قومًا جح ُدوا
نبوّ ة محمد صلى ﷲ عليه وسلم " بعد إيمانھم "  ،أي  :بعد تصديقھم إياه  ،وإقرارھم بما جا َءھم به من عند ربه " َوشھدوا أن
الرسول ّ
حق "  ،يقول  :وبعد أن أقرّ وا أن محم ًدا رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم إلى خلقه ح ًّقا " وجاءھم البينات "  ،يعني :
وجاءھم الحجج من عند ﷲ والدالئ ُل بصحة ذلك ؟ " وﷲ ال يھدي القوم الظالمين "  ،يقول  :وﷲ ال يو ّفق للحق والصّواب
الجماعة َّ
الظلمة  ،وھم الذين بدّلوا الحق إلى الباطل  ،فاختارُوا الكفر على اإليمان.
***
وقد دللنا فيما مضى قبل على معنى " الظلم "  ،وأنه وض ُع الشيء في غير موضعه  ،بما أغنى عن إعادته(1) .
***
" أولئك جزاؤھم "  ،يعني  :ھؤالء الذين كفروا بعد إيمانھم  ،وبعد أن شھدوا أن الرسول َح ّق  " -جزاؤھم "  ،ثوابھم من
عملھم الذي عملوه ) " (2أنّ عليھم لعنة ﷲ "  ،يعني  :أن يح ّل بھم من ﷲ اإلقصاء والبعد  (3) ،ومن المالئكة والناس الدعا ُء
بما يسوؤھم من العقاب ) " (4أجمعين "  ،يعني :
__________
) (1انظر ما سلف  / 524 ، 523 : 1ثم باقي المواضع في فھرس اللغة " ظلم "  ،وانظر أيضًا فھارس اللغة في سائر ألفاظ اآلية.
) (2انظر تفسير " الجزاء " فيما سلف  ، 314 ، 28 ، 27 : 2وغيره في فھارس اللغة " جزى " .
) (3في المخطوطة والمطبوعة  " :أن حل بھم "  ،فعل ماض  ،والسياق يقتضي المضارع.
) (4في المخطوطة والمطبوعة  " :ومن المالئكة والناس إال مما يسوءھم ، " ...وھو كالم غير مستقيم  ،وھو تصحيف لما كتبت  ،كان في األصل "
الدعاما يسوءھم " بغير ھمزة " الدعاء "  ،وبغير نقط " بما "  ،فاشتبھت الحروف على الناسخ  ،فحرفھا إلى ما ترى.

من جميعھم  ،ال من بعض من سمَّاه جل ثناؤه من المالئكة والناس  ،ولكن من جميعھم .وإنما جعل ذلك جل ثناؤه ثواب
عملھم ،ألن عملھم كان با كفرً ا.
***
الكافر في غير ھذا الموضع  ،بما أغنى عن إعادته(1) .
وقد بينا صفة " لعنة الناس "
َ
***
" خالدين فيھا " يعني  :ماكثين فيھا  ،يعني في عقوبة ﷲ )(2
" ال يخ َّفف عنھم العذاب "  ،ال ينقصون من العذاب شي ًئا في حال من األحوال  ،وال ين َّفسون فيه ) " (3وال ھم ينظرون " ،
يعني  :وال ھم ينظرون لمعذرة يعتذرون (4) .وذلك كله َعينُ الخلود في العقوبة في اآلخرة(5) .
ثم استثنى جل ثناؤه الذين تابوا  ،من ھؤالء الذين كفروا بعد إيمانھم فقال تعالى ذكره  " :إال الذين َتابوا من بعد ذلك
وأصلحوا"  ،يعني :
__________
) (1انظر ما سلف  / 329 ، 328 : 2ثم  ، 263 - 261 ، 258 - 254 : 3وفيھا نظير ما في ھذه اآلية.
) (2انظر تفسير " خالدين " فيما سلف  ، 317 : 4 / 287 : 2 / 398 ، 397 : 1وفھارس اللغة.
) (3انظر تفسير " يخفف " فيما سلف  ، 317 ، 316 : 2والتنفيس  :والترفيه والتفريج ھنا.
) (4انظر تفسير " ينظرون " في نظيرة ھذه اآلية فيما سلف  ، 265 ، 264 : 3وقبله .468 ، 467 : 2
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) (5في المخطوطة والمطبوعة  " :وذلك كله أعني الخلود في العقوبة في اآلخرة "  ،وھي جملة فاسدة البناء والمعنى  ،أخطأ الناسخ فھم مراد أبي
جعفر  ،فكتب ما كتب  ،والصواب ھو ما أثبت .فإن أبا جعفر قد لجأ إلى االختصار في مواضع كثيرة من تفسيره  ،منھا ھذا الموضع  ،فلم يبين إعراب
قوله تعالى  " :ال يخفف عنھم العذاب وال ھم ينظرون "  ،وأھل اإلعراب يعربونھا حاال متداخلة  -أي حاال من حال  -ألن " خالدين " حال من الضمير
في " عليھم "  .وأما أبو جعفر  ،فھو يعدھا جملة مستأنفة  ،وھي بذلك بيان عن الخلود في النار .والدليل على صحة ذلك  ،وعلى صحة ما أثبت من
الصواب في نص أبي جعفر ھنا  ،أنه قال في تفسير نظيرة ھذه اآلية من " سورة البقرة  " 162 :في الجزء  264 : 3ما نصه.
" وأما قوله  " :ال يخفف عنھم العذاب "  ،فإنه خبر من ﷲ تعالى ذكره عن دوام العذاب أب ًدا من غير توقيت وال تخفيف "  .فھذا نص قاطع في أن
إعراب الطبري لھذا الموضع من اآلية ھو ما ذھبت إليه  ،وفي أنه يرى أن معنى ھذه الجملة من اآلية  ،ھو معنى " الخلود " بعينه .والحمد

أوال

وآخرً ا.

ِين َك َفرُوا َبعْ دَ إِي َمان ِِھ ْم ُث َّم ْ
ون )(90
ِك ُھ ُم الضَّالُّ َ
ازدَ ا ُدوا ُك ْفرً ا َلنْ ُت ْق َب َل َت ْو َب ُت ُھ ْم َوأُو َلئ َ
إِنَّ الَّذ َ
إال الذين تابوا من بعد ارتدادھم عن إيمانھم  ،فراجعوا اإليمان با وبرسوله  ،وصدّقوا بما جاءھم به نبيھم صلى ﷲ عليه
وسلم من عند ربھم " وأصلحوا "  ،يعني  :وعملوا الصالحات من األعمال " فإنّ ﷲ غفور رحيم "  ،يعني  :فإن ﷲ لمن فعل
ذلك بعد كفره " غفور "  ،يعني  :ساتر عليه ذنبه الذي كان منه من الرّ دّة  ،فتار ٌ
ك عقوبته عليه  ،وفضيحته به يوم القيامة ،
ِّ
متعطف عليه بالرحمة.
غي ُر مؤاخذه به إذا َمات على التوبة منه " رحيم " ،
***
القول في تأويل قوله  } :إِنَّ ا َّلذِينَ َك َف ُروا َب ْعدَ إِي َما ِن ِھ ْم ُث َّم ْ
الضالُّونَ ){ (90
ازدَ ادُوا ُك ْف ًرا َلنْ ُت ْق َبل َ َت ْو َب ُت ُھ ْم َوأُو َل ِئ َك ُھ ُم َّ
قال أبو جعفر  :اختلف أھل التأويل في تأويل ذلك.
فقال بعضُھم  :عنى ﷲ عز وجل بقوله  " :إنّ الذين كفروا " ببعض أنبيائه الذين بعثوا قبل محمد صلى ﷲ عليه وسلم )" (1
وحشرجته بنفسه.
بعد إيمانھم ثم ازدادوا كفرً ا " بكفرھم بمحمد " لن تقبل توبتھم "  ،عند حُضور الموت َ
ذكر من قال ذلك :
 - 7372حدثني محمد بن سنان قال  ،حدثنا أبو بكر الحنفي قال  ،حدثنا عباد بن منصور  ،عن الحسن في قوله  " :إن الذين
كفروا بعد إيمانھم ثم ازدادوا كفرً ا لن ُتقبل توبتھم وأولئك ھم الضالون "  ،قال  :اليھو ُد والنصارى  ،لن ُتقبل توبتھم عند
الموت.
 - 7373حدثنا بشر قال  ،حدثنا يزيد قال  ،حدثنا سعيد  ،عن قتادة ،
__________
) (1في المطبوعة  " :أي  :ببعض أنبيائه "  ،زاد ما ليس في المخطوطة.

قوله  " :إن الذين كفروا بعد إيمانھم ثم ازدادوا كفرً ا "  ،أولئك أعداء ﷲ اليھود  ،كفروا باإلنجيل وبعيسى  ،ثم ازدادوا كفرً ا
بمحمد صلى ﷲ عليه وسلم والفُرْ قان.
 - 7374حدثنا الحسن بن يحيى قال  ،أخبرنا عبد الرزاق قال  ،أخبرنا معمر  ،عن قتادة في قوله  " :ثم ازدادوا كفرً ا " ،
قال :ازدادوا كفرً ا حتى َحضرھم الموت  ،فلم تقبل توبتھم حين حضرھم الموت قال معمر  :وقال مث َل ذلك عطا ٌء الخراساني.
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 - 7375حدثني المثنى قال  ،حدثنا إسحاق قال  ،حدثنا عبد ﷲ بن أبي جعفر  ،عن أبيه  ،عن قتادة قوله  " :إن الذين كفروا
بعد إيمانھم ثم ازدادوا كفرً ا لن تقبل توبتھم وأولئك ھم الضالون "  ،وقال  :ھم اليھود  ،كفروا باإلنجيل  ،ثم ازدادوا كفرً ا حين
َبعث ﷲ محم ًدا صلى ﷲ عليه وسلم  ،فأنكرُوه  ،وكذبوا به.
***
وقال آخرون  :معنى ذلك  :إن الذين كفروا من أھل الكتاب بمحمد  ،بعد إيمانھم بأنبيائھم " ثم ازدادوا كفرً ا "  ،يعني  :ذنوبًا "
لن تقبل توبتھم " من ذنوبھم  ،وھم على الكفر مقيمون.
ذكر من قال ذلك :
 - 7376حدثنا المثنى قال  ،حدثنا عبد الوھاب  ،قال  ،حدثنا داود  ،عن رفيع  " :إنّ الذين كفروا بعد إيمانھم ثم ازدادوا
وضاللتھم.
كفرً ا"  ،ازدادوا ذنوبًا وھم كفار " لن تقبل توبتھم " من تلك الذنوب  ،ما كانوا على كفرھم َ
 - 7377حدثنا ابن المثنى قال  ،حدثنا ابن أبي عدي  ،عن داود قال  :سألت أبا العالية  ،قال  ،قلت  " :إن الذين كفروا بعد
إيمانھم ثم ازدادوا كفرً ا لن ُتقبل توبتھم " ؟ قال  :إنما ھم ھؤالء النصارى واليھود الذين كفروا  ،ثم ازدادوا كفرً ا بذنوب
أصابوھا  ،فھم يتوبون منھا في كفرھم.
 - 7378حدثنا عبد الحميد بن بيان السُّكري قال  ،أخبرنا ابن أبي عدي  ،عن داود قال  :سألت أبا العالية عن  :الذين آمنوا
ثم كفروا  ،فذكر ً
نحوا منه(1) .
 - 7379حدثنا ابن المثنى قال  ،حدثنا عبد األعلى قال  ،حدثنا داود قال  :سألت أبا العالية عن ھذه اآلية  " :إن الذين كفروا
بعد إيمانھم ثم ازدادوا كفرً ا لن ُتقبل توبتھم وأولئك ھم الضالون "  ،قال  :ھم اليھود والنصارى والمجوس  ،أصابوا ذنوبًا في
كفرھم  ،فأرادوا أن يتوبوا منھا  ،ولن يتوبوا من الكفر  (2) ،أال ترى أنه يقول  " :وأولئك ھم الضالون " ؟
 - 7380حدثنا محمد بن بشار قال  ،حدثنا أبو عاصم قال  ،حدثنا سفيان  ،عن داود  ،عن أبي العالية في قوله  " :لن تقبل
بعض  ،ولم يتوبوا من األصل.
توبتھم "  ،قال  :تابوا من ٍ
 - 7381حدثت عن عمار قال  ،حدثنا ابن أبي جعفر  ،عن أبيه  ،عن داود بن أبي ھند  ،عن أبي العالية قوله  " :إن الذين
الذنوب فيقولون  " :نتوب "  ،وھم مشركون.
كفروا بعد إيمانھم ثم ازدادوا كفرً ا "  ،قال  :ھم اليھود والنصارى  ،يصيبون
َ
قال ﷲ عز وجل  :لن ُتقبل التوبة في الضّاللة.
***
وقال آخرون  :بل معنى ذلك  :إن الذين كفروا بعد إيمانھم بأنبيائھم " ثم ازدادوا كفرً ا "  ،يعني  :بزيادتھم الكفر  :تمامُھم
عليه (3) ،حتى ھلكوا وھم عليه مقيمون " لن تقبل توبتھم "  ،لن تنفعھم توبتھم األولى وإيمانھم  ،لكفرھم اآلخِر وموتھم.
ذكر من قال ذلك :
__________
) (1األثر  - 7378 :في المطبوعة  " :عبد الحميد بن بيان اليشكري "  ،وھو خطأ والصواب ما أثبت من المخطوطة .وقد مضت الرواية عنه كثيرً ا ،
ينسبه أحيا ًنا " السكري "  ،وأخرى " القناد " نسبة إلى " القند "  ،وھو السكر .وقد مضت ترجمته برقم  ، 30 :وسيأتي خطأ مثله في رقم .7580 :
) (2أخشى أن يكون الصواب  " ،ولم يتوبوا من الكفر "  ،وانظر التالي.
) (3في المطبوعة " بما ھم عليه "  ،وھو كالم غث .وفي المخطوطة  " :ممامھم عليه " غير منقوطة وھذا صواب قراءتھا .يقال  :و " تم على الشيء
تمامًا " ثبت عليه وأقام  ،وأمضى أمره فيه.
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 - 7382حدثنا القاسم قال  ،حدثنا الحسين قال  ،حدثني حجاج  ،عن ابن جريج  ،عن عكرمة قوله  " :ثم ازدادوا كفرً ا " ،
قال  :ت ُّموا على كفرھم ) (1قال ابن جريج  " :لن تقبل توبتھم "  ،يقول  :إيمانھم أوّ َل مرة لن ينفعھم.
***
وقال آخرون  :معنى قوله  " :ثم ازدادوا كفرً ا "  ،ماتوا كفارً ا  ،فكان ذلك ھو زيادتھم من كفرھم .وقالوا  :معنى " لن تقبل
توبتھم "  ،لن تقبل توبتھم عند موتھم.
ذكر من قال ذلك :
 - 7383حدثنا محمد قال  ،حدثنا أحمد قال  ،حدثنا أسباط  ،عن السدي  " :إن الذين كفروا بعد إيمانھم ثم ازدادوا كفرً ا لن
تقبل توبتھم وأولئك ھم الضالون "  ،أمّا " ازدادوا كفرً ا "  ،فماتوا وھم كفار .وأما " لن تقبل توبتھم " فعند موته  ،إذا تاب لم
تقبل توبته.
***
قال أبو جعفر  :وأولى ھذه األقوال بالصواب في تأويل ھذه اآلية  ،قو ُل من قال  " :عنى بھا اليھودَ " وأن يكون تأويله  :إن
أصابوا من
الذين كفروا من اليھود بمحمد صلى ﷲ عليه وسلم عند َمبعثه  ،بعد إيمانھم به قبل مبعثه  ،ثم ازدادوا كفرً ا بما َ
الذنوب في كفرھم ومُقامھم على ضاللتھم  ،لن تقبل توبتھم من ذنوبھم التي أصابوھا في كفرھم  ،حتى يتوبوا من كفرھم
بمحمد صلى ﷲ عليه وسلم  ،ويراجعوا التوبة منه بتصديقه بما جاء به من عند ﷲ(2) .
***
__________
) (1في المطبوعة والمخطوطة  " :نموا على كفرھم " بالنون  ،وھو تصحيف .وانظر التعليق السالف.
) (2في المطبوعة " بتصديق ما جاء به من عند ﷲ " وفي المخطوطة " بتصديقه ما جاء به من عند ﷲ "  ،وعلى الميم من " ما " فتحة مائلة  ،وھي
في الحقيقة " باء "  ،فصواب قراءة المخطوطة ما أثبت.

وإنما قلنا  " :ذلك أولى األقوال في ھذه اآلية بالصواب "  ،ألن اآليات قبلھا وبعدھا فيھم نزلت  ،فأولى أن تكون ھي في معنى
ما قبلھا وبعدھا  ،إذ كانت في سياق واحد.
وإنما قلنا  " :معنى ازديادھم الكفر  :ما أصابوا في كفرھم من المعاصي "  ،ألنه جل ثناؤه قال  " :لن تقبل توبتھم "  ،فكان
معلومًا أن معنى قوله  " :لن تقبل توبتھم "  ،إنما ھو معنيٌّ به  :لن تقبل توبتھم مما ازدادوا من الكفر على كفرھم بعد إيمانھم،
ال من كفرھم .ألن ﷲ تعالى ذكره وعد أن يقبل التوبة من عباده فقال َ ) :وھ َُو الَّذِي َي ْق َب ُل ال َّت ْو َب َة َعنْ عِ َبا ِد ِه ( ]سورة
الشورى ، [25:فمحا ٌل أنْ يقول عز وجل  " :أقبل " و " ال أقبل " في شيء واحدْ .
وإذ كان ذلك كذلك وكان من حُكم ﷲ في
عباده أنه قاب ٌل توب َة كل تائب من كل ذنب  ،وكان الكفر بعد اإليمان أحدَ تلك الذنوب التي وعد َقبول التوبة منھا بقوله  " :إال
الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن ﷲ غفور رحيم " ) (1علم أنّ المعنى الذي ال يقبل التوب َة منه  ،غي ُر المعنى الذي َيقبل
التوبة منهْ (2) .
وإذ كان ذلك كذلك  ،فالذي ال َيقبل منه التوبة  ،ھو االزدياد على الكفر بعد الكفر  ،ال يقبل ﷲ توبة صاحبه ما
أقام على كفره  ،ألن ﷲ ال يقبل من مشرك عمال ما أقام على شركه وضالله .فأما إن تاب من شركه وكفره وأصلح  ،فإنّ ﷲ
 كما وصف به نفسه  -غفو ٌر رحي ٌم.***
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فإن قال قائل  :وما ُتنكر أن يكون معنى ذلك كما قال من قال  " (3) :فلن تقبل توبته من كفره عند حضور أجله وتوبته
األولى" ؟ )(4
__________
) (1في المطبوعة والمخطوطة  " :إال الذين تابوا وأصلحوا ، " ...سھا الناسخ فأسقط " من بعد ذلك " من اآلية  ،وھي اآلية السابقة .وسياق الكالم :
ْ
وإذ كان ذلك كذلك  ،وكان من حكم ...علم أن المعنى. " ...
) (2في المطبوعة  " :تقبل ..تقبل " ..بالتاء  ،وما في المخطوطة ھو السياق .ومثل ذلك فيما سيلي.
) (3في المطبوعة والمخطوطة  " :وما ينكر " بالياء  ،وھي بالتاء أجود  ،كما يدل عليه الجواب بعد.
) (4في المخطوطة والمطبوعة  " :توبتھم من كفرھم " بالجمع  ،والسياق ما أثبت  ،وھو الصواب .وفي المطبوعة  " :أو توبته األولى " والصواب
بالواو كما في المخطوطة .وقوله ھذا رد على القائلين بذلك فيما سلف في األثر  ، 7382 :والترجمة التي قبله  ،وما قبله من اآلثار  ،وما يليه في األثر
رقم .7382 :

قيل  :أنكرنا ذلك  ،ألن التوبة من العبد غير كائنة إال في حال حياته  ،فأما بعد مماته فال توبة  ،وقد وعد ﷲ عز وجل عبادَ ه
َقبول التوبة منھم ما دامت أرواحُھم في أجسادھم .وال خالف بين جميع الحجة في أنّ كافرً ا لو أسلم قبل ُخرُوج نفسه بطرْ فة
عين  ،أنّ حكمه حكم المسلمين في الصالة عليه  ،والموارثة  ،وسائر األحكام غيرھما .فكان معلومًا بذلك أنّ توبته في تلك
ُ
يجوز أن
الحال لو كانت غير مقبولة  ،لم ينتقل حكمه من حكم الكفار إلى حكم أھل اإلسالم  ،وال منزل َة بين الموت والحياة ،
يقال  " :ال يقبل ﷲ فيھا توب َة الكافر " ْ .
فإذ ص ّح أنھا في حال حياته مقبولة  ،وال سبي َل بعد الممات إليھا  ،بطل قو ُل الذي زعم
أنھا غير مقبولة عند ُحضُور األجل.
***
وأما قول من زعم أنّ معنى ذلك  " :التوبة التي كانت قبل الكفر "  ،فقو ٌل ال معنى له .ألن ﷲ عز وجل لم يصف القوم بإيمان
اإليمان كف ٌر كان لإليمان لھم توبة منه ،
كان منھم بعد كفر  ،ثم ُك ْفر بعد إيمان بل إنما وصفھم بكفر بعد إيمان .فلم يتقدم ذلك
َ
ً
موجودا في ظاھر التالوة إذا لم تكن حجة تدل على
فيكون تأويل ذلك على ما تأوّ له قائل ذلك .وتأويل القرآن على ما كان
باطن خاص  -أولى من غيره  ،وإن أمكن توجيھه إلى غيره.
***
وأما قوله  " :وأولئك ھم الضالون "  ،فإنه يعني بذلك  :وھؤالء الذين كفرُوا بعد إيمانھم  ،ثم ازدادوا كفرً ا  ،ھم الذين ضلوا
ّ
وعمىً عنه(1) .
سبيل
الحق فأخطأوا منھجه  ،وتركوا نِصْ ف السبيل وھُدَ ى الدين َ ،حير ًة منھم َ ،
***
__________
) (1في المطبوعة  ... " :وھدى ﷲ الذي أخبرھم عنه فعموا عنه "  ،ولم يقل ذلك أبو جعفر! وفي المخطوطة  " :وھذي الذي حره منھم وعمى عنه "
غير منقوطة  ،فلم يستطع الناشر أن يقرأھا على وجه صحيح  ،ففعل بعبارة الطبري ما فعل  ،وبئس ما فعل! وصواب قراءتھا ما أثبت .وقوله " :
نصف السبيل "  ،كان أحب إلى أن أقرأھا " قصد السبيل "  ،ولكني رجحت أن أبا جعفر يترجم عن معنى قوله تعالى " سواء السبيل "  ،وھو وسطه ،
وقد بين شرح ذلك في تفسيره فيما مضى  ، 497 : 2وقال  ... " :الذي إذا ركب محجته السائر فيه  ،ولزم وسطه المجتاز فيه  ،نجا وبلغ حاجته ،
وأدرك طلبته "  ،ورأيتھم يقولون  " :منصف الطريق " )بفتح الميم  ،وسكون النون  ،وفتح الصاد(  :وسط الطريق و " نصف الطريق "  .وجائز أن
تكون كانت " منصف الطريق " في كالم الطبري ومھما يكن من شيء  ،فھي صحيحة المعنى  ،جيدة المجاز في العربية.
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ِك َل ُھ ْم َع َذابٌ أَلِي ٌم َو َما َل ُھ ْم مِنْ
ض َذ َھبًا َو َل ِو ا ْف َتدَ ى ِب ِه أُو َلئ َ
إِنَّ الَّذ َ
ِين َك َفرُوا َو َما ُتوا َو ُھ ْم ُك َّفا ٌر َف َلنْ ُي ْق َب َل مِنْ أَ َح ِد ِھ ْم ِم ْل ُء ْاألَرْ ِ
ين )(91
َناصِ ِر َ
وقد بينا فيما مضى معنى " الضالل " بما فيه الكفاية(1) .
***
ض َذ َھ ًبا َو َل ِو ا ْف َتدَ ى ِب ِه أُو َلئِ َك لَ ُھ ْم
األر ِ
ار َف َلنْ ُي ْق َبل َ مِنْ أَ َح ِد ِھ ْم ِملْ ُء ْ
القول في تأويل قوله  } :إِنَّ ا َّلذِينَ َك َف ُروا َو َما ُتوا َو ُھ ْم ُك َّف ٌ
اب أَلِي ٌم َو َما لَ ُھ ْم مِنْ َناصِ ِرينَ ){ (91
َع َذ ٌ
قال أبو جعفر  :يعني بذلك جل ثناؤه " إنّ الذين كفروا "  ،أي  :جحدوا نبوة محمد صلى ﷲ عليه وسلم ولم يصدقوا به وبما
جاء به من عند ﷲ من أھل كل ملة  ،يھودھا ونصاراھا ومجوسھا وغيرھم " وماتوا وھم كفار "  ،يعني  :وماتوا على ذلك
من جحود نبوته وجحود ما جاء به " فلن يُقبل من أحدھم مل ُء األرض َذھبًا ولو افتدى به "  ،يقول  :فلن يقبل ممن كان بھذه
الصفة في اآلخرة َج َزا ٌء وال ِر ْشوةٌ على ترك عقوبته على كفره  ،وال جُعْ ٌل على العفو عنه  (2) ،ولو كان له من الذھب قد ُر
فر َشا َو َ
جزى على ترك عقوبته وفي العفو عنه على كفره عوضًا مما ﷲ مُح ٌّل به
ما يمأل
األرض من مشرقھا إلى مغربھا َ ،
َ
من عذابه .ألنّ الرُّ شا إنما يقبلھا من كان َذا حاجة إلى ما رُشى .فأما من له الدنيا واآلخرة ،
__________
) (1انظر ما سلف .66 : 6 / 497 ، 496 : 2 / 196 - 189 : 1
) " (2الجزاء " ھنا  :البدل والكفارة .و " الجعل " )بضم الجيم وسكون العين(  :األجر على الشيء .يقول  :ال يقبل منه أجر يدفعه على شريطة العفو
عنه.

فكيف يقبل الفدية  ،وھو خالق كل فدية افتدَ ى بھا مفت ٍد منْ نفسه أو غيره ؟ )(1
***
العوضُ  ،والجزاء من المفتدى منه بما أغنى عن إعادته في ھذا الموضع(2) .
وقد بينا أن معنى " الفدية " َ
***
ثم أخبر عز وجل عما لھم عنده فقال  " :أولئك "  ،يعني ھؤالء الذين كفروا وماتوا وھم كفار " لھم عذاب أليم "  ،يقول  :لھم
عند ﷲ في اآلخرة عذابٌ موجع " وما لھم من ناصرين "  ،يعني  :وما لھم من قريب وال حميم وال صديق ينصره  ،فيستنقذه
من ﷲ ومن عذابه كما كانوا ينصرونه في الدنيا على من حاول َأذاه ومكروھه ؟ ) (3وقد - :
 - 7384حدثنا بشر قال  ،حدثنا يزيد قال  ،حدثنا سعيد  ،عن قتادة قال  ،حدثنا أنس بن مالك  :أن نبي ﷲ صلى ﷲ عليه
وسلم كان يقول  :يُجاء بالكافر يوم القيامة فيقال له  :أرأيتَ لو كان لك مل ُء األرض ذھبًا  ،أكنت مفتديًا به ؟ فيقول  :نعم! قال
فيقال  :لقد سُئلت ما ھو أيس ُر من ذلك! فذلك قوله  " :إنّ الذين كفروا وماتوا وھم كفا ٌر فلن ُيقبل من أحدھم مل ُء األرض ذھبًا
ولو افتدى به " (4) .
 - 7385حدثني محمد بن سنان قال  ،حدثنا أبو بكر الحنفي قال  ،حدثنا عباد  ،عن الحسن قوله  " :إنّ الذين كفروا وماتوا
وھم كفارٌ فلن يقبل من أحدھم مل ُء األرض ذھبًا "  ،قال  :ھو كل كافر.
***
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__________
) (1في المخطوطة  " :وھو خالف "  ،وھو تصحيف  ،وفي المطبوعة  " :عن نفسه "  ،كأن الناشر استنكر عربية أبي جعفر  ،فحولھا إلى عربيته.
) (2انظر ما سلف .439 - 438 : 3
) (3اختالف الضمائر في ھذه العبارة جائز حسن  ،وإن أشكل على بعض من يقرأه.
) (4األثر  - 7384 :أخرجه البخاري في صحيحه )الفتح  (350 - 348 : 11من طريقين طريق ھشام الدستوائي عن قتادة  ،ومن طريق سعيد بن
أبي عروبة عن قتادة  ،كرواية الطبري ھنا .ورواه مسلم ) (149 ، 148 : 17من طريق ھشام عن قتادة  ،وأشار إلى طريق سعيد  ،وذكر اختالفه.
وللحديث طرق أخرى بغير ھذا اللفظ أخرجھا البخاري )الفتح  (367 : 11 / 262 : 6ومسلم .149 ، 148 : 17

ونصب قوله " ذھبًا " على الخروج من المقدار الذي قبله والتفسير من ُه  ،وھو قوله  " :مل ُء األرض "  ،كقول القائل " :
ٌ
عندي قدرُ ِز ٍّق سم ًنا ْ
وقدرُ رطل َعسال "  ،ف " العسل " مبينٌ به ما ذكر من المقدار  ،وھو نكرة
منصوبة على التفسير
للمقدار والخروج منه(1) .
***
وأما نحويو البصرة  ،فإنھم زعموا أنه نصب " الذھب " الشتغال " الملء " بـ " األرض "  ،ومجيء " الذھب " بعدھما ،
نظير نصب الحال .وذلك أن الحال يجيء بعد فعل قد ُ
شغل بفاعله  ،فينصبُ كما ينصب المفعول الذي يأتي بعد
فصار نصبھُا
َ
الفعل الذي قد ُ
شغل بفاعله .قالوا  :ونظير قوله  " :ملء األرض ذھبًا " في نصب " الذھب " في الكالم  " :لي مثلك رجُ ال "
بمعنى  :لي مثلك من الرجال .وزعموا أن نصب " الرجل "  ،الشتغال اإلضافة باالسم  ،فنصب كما ينصب المفعول به ،
الشتغال الفعل بالفاعل.
***
وأدخلت الواو في قوله  " :ولو افتدى به "  ،لمحذوف من الكالم بعدَ ه  ،د ّل عليه دخول " الواو "  ،وكالواو في قوله ) :
َ
ملكوت السموات واألرض .فكذلك
أريناه
ون م َِن ْالمُو ِقن َ
َولِ َي ُك َ
ِين ( ]سورة األنعام  ، [75 :وتأويل الكالم  :وليكون من الموقنين َ
ذلك في قوله  " :ولو افتدى به "  ،ولو لم يكن في الكالم " واو "  ،لكان الكالم صحيحً ا  ،ولم يكن ھنالك متروك  ،وكان  :فلن
يُقبل من أحدھم مل ُء األرض ذھبًا لو افتدى به(2) .
***
__________
) " (1التفسير "  :ھو التمييز  ،ويقال له أيضًا " التبيين "  ،والمميز ھو  " :المفسر والمبين "  ،وقد سلف ذلك فيما مضى  ، 338 : 2تعليق : 3 / 1 :
 ، 90تعليق  / 2وانظر ما فصله الفراء في معاني القرآن .226 ، 225 : 1
) (2انظر معاني القرآن للفراء .226 : 1

ﷲ ِب ِه َعلِي ٌم )(92
َلنْ َت َنالُوا ْال ِبرَّ َح َّتى ُت ْن ِفقُوا ِممَّا ُت ِحب َ
ُّون َو َما ُت ْن ِفقُوا مِنْ َشيْ ٍء َفإِنَّ َّ َ
القول في تأويل قوله تعالى َ } :لنْ َت َنالُوا ا ْل ِب َّر َح َّتى ُت ْنفِقُوا ِم َّما ُت ِح ُّبونَ َو َما ُت ْنفِقُوا مِنْ َ
ﷲ ِب ِه َعلِي ٌم ){ (92
ش ْيءٍ َفإِنَّ َّ َ
قال أبو جعفر  :يعني بذلك جل ثناؤه  :لن تدركوا  ،أيھا المؤمنون  ،البرَّ وھو " البر " من ﷲ الذي يطلبونه منه بطاعتھم إياه
وعبادتھم له ويرجونه منه  ،وذلك تفضّله عليھم بإدخالھم جنته  ،وصرف عذابه عنھم.
***
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ولذلك قال كثير من أھل التأويل " البر " الجنة  ،ألن بر الربّ بعبده في اآلخرة  ،إكرامه إياه بإدخاله الجنة(1) .
ذكر من قال ذلك.
 - 7386حدثنا أبو كريب قال  ،حدثنا وكيع  ،عن شريك  ،عن أبي إسحاق  ،عن عمرو بن ميمون في قوله  " :لن تنالوا
البر"  ،قال  :الجنة.
 - 7387حدثني المثنى قال  ،حدثنا الحماني قال  ،حدثنا شريك  ،عن أبي إسحاق  ،عن عمرو بن ميمون في قوله  " :لن
تنالوا البر "  ،قال  :البر الجنة.
 - 7388حدثنا محمد بن الحسين قال  ،حدثنا أحمد بن المفضل قال  ،حدثنا أسباط  ،عن السدي  " :لن تنالوا البر "  ،أما البر
فالجنة.
***
قال أبو جعفر  :فتأويل الكالم  :لن تنالوا  ،أيھا المؤمنون  ،جنة ربكم " حتى تنفقوا مما تحبون "  ،يقول  :حتى تتصدقوا مما
وتھو ْون أن يكون لكم  ،من نفيس أموالكم  ،كما - :
تحبون
َ
 - 7389حدثنا بشر قال  ،حدثنا يزيد قال  ،حدثنا سعيد  ،عن قتادة قوله  " :لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون "  ،يقول :
تھو ْون من أموالكم.
لن تنالوا برَّ ربكم حتى تنفقوا مما يعجبكم  ،ومما َ
__________
) (1انظر تفسير " البر " فيما سلف  .425 : 4 / 556 ، 338 - 336 : 3 / 8 : 2وفي المطبوعة  " :وإكرامه إياه " بزيادة " واو "  ،وھو خطأ
صوابه في المخطوطة.

 - 7390حدثني محمد بن سنان قال  ،حدثنا أبو بكر  ،عن عباد  ،عن الحسن قوله  " :لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون" ،
قال  :من المال.
***
وأما قوله  " :وما تنفقوا من شيء فإن ﷲ به عليم "  ،فإنه يعني به  :ومھما تنفقوا من شيء فتتصدقوا به من أموالكم (1) ،
فإنّ ﷲ تعالى ذكرُ ه بما يتصدَّق به المتص ِّدق منكم  ،فينفقه مما يحبّ من ماله في سبيل ﷲ وغير ذلك  " -عليم "  ،يقول  :ھو
ذو علم بذلك كله  ،ال يع ُزبُ عنه شيء منه  ،حتى يجازي صاحبه عليه جزا َءه في اآلخرة  ،كما - :
ٌ
محفوظ
 - 7391حدثنا بشر قال  ،حدثنا يزيد قال  ،حدثنا سعيد  ،عن قتاده  " :وما تنفقوا من شيء فإن ﷲ به عليم "  ،يقول :
لكم ذلك  ،ﷲ ُ به علي ٌم شاك ٌر له.
***
ٌ
جماعة من الصحابة والتابعين.
تأول ھذه اآلية
وبنحو التأويل الذي قلنا َّ
ذكر من قال ذلك :
 - 7392حدثنا محمد بن عمرو قال  ،حدثنا أبو عاصم قال  ،حدثنا عيسى  ،عن ابن أبي نجيح  ،عن مجاھد في قول ﷲ عز
وجل  " :لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون "  ،قال  :كتب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى األشعري أنْ يبتاع له جارية
من َجلوالء يوم فُتحت مدائن كسرى في قتال َسعد بن أبي وقاص  ،فدعا بھا عمر بن الخطاب فقال  :إن ﷲ يقول  " :لن تنالوا
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البرّ حتى تنفقوا مما تحبون "  ،فأعتقھا عمر وھي ْ
ُون َّ
الط َعا َم َع َلى حُ ِّب ِه مِسْ كِي ًنا َو َيتِيمًا
مثل قول ﷲ عز وجل َ ) :وي ُْط ِعم َ
اص ٌة ( ]سورة الحشر .[9 :
ص َ
ان ِب ِھ ْم َخ َ
ِرُون َع َلى أَ ْنفُسِ ِھ ْم َو َل ْو َك َ
َوأَسِ يرً ا( ]سورة اإلنسان  ، [8 :و) َوي ُْؤث َ
__________
) (1انظر " ما " بمعنى " مھما " فيما سلف قريبًا ص .551 :

 - 7393حدثني المثنى قال  ،حدثنا أبو حذيفة قال  ،حدثنا شبل  ،عن ابن أبي نجيح  ،عن مجاھد  ،مثله سواء.
 - 7394حدثنا ابن بشار قال  ،حدثنا ابن أبي عدي  ،عن حميد  ،عن أنس بن مالك  ،قال  :لما نزلت ھذه اآلية  ) :لَنْ َت َنالُوا
ﷲ َقرْ ً
ضا َح َس ًنا ( ]سورة البقرة  \245 :الحديد ، [11 :
ْال ِبرَّ َح َّتى ُت ْن ِفقُوا ِممَّا ُت ِحب َ
ُّون (  ،أو ھذه اآلية َ ) :منْ َذا الَّذِي ُي ْق ِرضُ َّ َ
سرا لم أجعله عالنية! فقال رسول ﷲ
قال أبو طلحة  ،يا رسول ﷲ  ،حائطي الذي بكذا وكذا صَدَ قة  ،ولو استطعت أن أجعله ًّ
صلى ﷲ عليه وسلم  :اجعلھا في فقراء أھلك(1) .
 - 7395حدثني المثنى قال  ،حدثنا الحجاج بن المنھال  ،قال حدثنا حماد  ،عن ثابت  ،عن أنس بن مالك قال  :لما نزلت ھذه
اآلية  " :لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون "  ،قال أبو طلحة  :يا رسول ﷲ  ،إنّ ﷲ يسألنا من أموالنا ،
__________
) (1الحديث  - 7394 :حميد  :ھو ابن أبي حميد الطويل.
والحديث رواه أحمد في المسند  ، 12170 :عن يحيى بن سعيد القطان  ،و  ، 12809 :عن محمد بن عبد ﷲ األنصاري  ،و  ، 13803 :عن عبد
ﷲ بن بكر  -ثالثتھم عن حميد  ،عن أنس ابن مالك )ج  3ص  262 ، 174 ، 115حلبي(.
ورواه الترمذي  ، 81 : 4من طريق عبد ﷲ بن بكر  ،عن حميد .وقال  " :ھذا حديث حسن صحيح " .
وذكره السيوطي  ، 50 : 1وزاد نسبته لعبد بن حميد  ،وابن المنذر  ،وابن مردويه.
وھو اختصار لرواية مطولة  ،رواھا مالك في الموطأ  ،ص  ، 996 - 995 :عن إسحاق بن عبد ﷲ بن أبي طلحة  ،عن أنس بن مالك.
ورواھا أحمد في المسند  141 : 3) 12465 :حلبي(  ،من طريق مالك.
ورواھا البخاري  ، 297 - 295 : 5 ، 257 : 3و  ، 168 : 8ومسلم  - 274 : 1كالھما من طريق مالك أيضًا.
وسيأتي عقب ھذا  ،مختصرً ا أيضًا  ،من رواية ثابت عن أنس.
الحائط  :البستان من النخيل إذا كان عليه حائط  ،وھو الجدار.

ْ
اشھد أني قد جعلت أرضي بأرْ يحا  .فقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم  :اجعلھا في قرابتك .فجعلھا بين حسان بن ثابت
وأبيّ بن كعب(1) .
 - 7396حدثنا عمران بن موسى قال  ،حدثنا عبد الوارث قال  ،حدثنا ليث  ،عن ميمون بن مھران  :أنّ رجال سأل أبا َذرّ :
َ
تركت
أيّ األعمال أفضل ؟ قال  :الصالة عما ُد اإلسالم  ،والجھاد َسنا ُم العمل  ،والصدقة شيء َعجبٌ ! فقال  :يا أبا ذر  ،لقد
شي ًئا ھو َأو ُ
ثق عملي في نفسي  ،ال أراك ذكرته! قال  :ما ھو ؟ قال  :الصّيام! فقال ُ :قرْ بة  ،وليس ھناك! وتال ھذه اآلية  " :لن
تنالوا البر حتى ُتنفقوا مما تحبُون " (2) .
__________
) (1الحديث  - 7395 :حماد  :ھو ابن سلمة.
والحديث رواه أحمد في المسند  285 : 3) 14081 :حلبي(  ،عن عفان  ،عن حماد  ،به  ،نحوه.
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ورواه مسلم  ، 275 - 274 : 1من طريق بھز  ،عن حماد بن سلمة  ،به  ،نحوه.
ورواه أبو داود  ، 1689 :عن موسى بن إسماعيل  ،عن حماد  ،وھو ابن سلمة.
وذكره السيوطي  ، 50 : 1وزاد نسبته للنسائي.
وقوله " بأريحا "  -ھكذا ثبت في ھذه الرواية في الطبري وليست تصحي ًفا  ،وال خطأ من الناسخين ھنا .بل ھي ثابتة كذلك في رواية أبي داود .ونص
الحافظ في الفتح  ، 257 : 3 :على أنھا ثابتة بھذا الرسم في رواية أبي داود من حديث حماد بن سلمة.
ورواية مسلم " بيرحا "  .واختلف في ضبط ھذا الحرف فيه وفي غيره  ،اختال ًفا كثيرً ا .ونذكر ھنا كالم القاضي عياض في مشارق األنوار 115 : 1
  ، 116بنصه .ثم نتبعه بكالم الحافظ في الفتح  ، 257 : 3بنصه أيضًا :قال القاضي عياض  " :بيرحا  ،اختلف الرواة في ھذا الحرف وضبطه .فرويناه بكسر الباء وضم الراء وفتحھا  ،والم ّد والقصر .وبفتح الباء والراء
ٌ
والمغاربة " بيرُحَ ا "  -بضم الراء وتصريف حركات اإلعراب في الراء .وكذا وجد ُتھا بخط األصيلي .وقالوا  :إنھا " بير "
معًا .ورواية األندلسيين
مضاف ُة إلى " حاء "  -اسم مركب .قال أبو عبيد البكري  " :حاء " على وزن حرف الھجاء  :بالمدينة  ،مستقبلة المسجد  ،إليھا ينسب " ِبيرُحَ اء " ،
وھو الذي صححه .وقال أبو الوليد البَا ِجي  :أنكر أبو َذرّ الضم واإلعراب في الراء  ،وقال  :إنما ھي بفتح الراء في كل حال .قال الباجي  :وعليه
ُ
ُّوري  :إنما ھو " َبي َْر َحاء " بفتحھما في كل حال  ،وعلى رواية األندلسيين ضبطنا
أدركت أھل العلم والحفظ في ال َم ْش ِرق  ،وقال لي أبو عبد ﷲ الص ِ
الحرف َعلى ابن أبي جعفر في مسلم .وبكسر الباء وفتح الراء والقصر ضبطناھا في الموطأ ع َلى ابن ع َّتاب وابن حمدين وغيرھما .وبضم الراء وفتحھا
معًا قيَّده األصيلي .وھو موضع بقبليّ المسجد  ،يعرف ب َقصْ ر بني ُحدَ يْلة  ،بحاء مھملة مضمومة .وقد رواه من طريق حماد بن سلمة " َب ِريحا "  .ھكذا
ضبطناه عن شيوخنا  :ال ُح َشنِي  ،واألسدي  ،والصَّدَ فِي  -فيما قيَّدوه عن العذري  ،والسمرقندي  ،والطبري  ،وغيرھم .ولم أسمع من غيرھم فيه خال ًفا ،
ُ
ي الحافظ َذ َكر ھذا الحرف في اختصاره  ،عن حماد بن سلمة َ " -بي َْر َحاء " كما قال الصُّوري .ورواية
إال ّ أني
وجدت أبا عبد ﷲ بن أبي نصر الحُميد ّ
الرازي في مسلم  ،في حديث مالك َ " :ب ِريحا "  .وھو َو َھم  ،وإنما ھذا في حديث حماد  ،وإنما لمالك " بيرحا " كما قيده فيھا الجميع  ،على االختالف
ُ
جعلت أرضي بأريحا "  .وھذا كله يد ّل على أنھا
المتقدّم عنھم  ،وذكر أبو داود في مصنفه ھذا الحرف في ھذا الحديث  -بخالف ما تقدم  ،قال " :
ليست ِب ِبيٍر " .
وقال الحافظ  " :وقوله فيه " َب ْيرَ حَ اء "  -بفتح الموحدة وسكون التحتانية وفتح الراء وبالمھملة والم ّد .وجاء في ضبطه أو ُج ٌه كثيرة  ،جمعھا ابن األثير
في النھاية  ،فقال  :يروى بفتح الباء وبكسرھا  ،وبفتح الراء وضمھا  ،وبالم ّد والقصر .فھذه ثمان لغات .وفي رواية حماد بن سلمة " ب َِريحَ ا "  -بفتح
يحا "  -مثله  ،لكن بزيادة ألف .وقال الباجي  :أفصحھا بفتح الباء وسكون الياء وفتح
ار َ
أوله وكسر الراء وتقديمھا على التحتانية .وفي سنن أبي داود " َب ِ
الراء مقصور .وكذا جزم به الصغاني  ،وقال  :إنه " َف ْي َعلى " من " ال َب َراح "  .قال  :و َمن ذكره بكسر الموحدة  ،وظنَّ أنھا بئر من آبار المدينة  -فقد
ف".
صَحَّ َ
وانظر الفتح أيضًا  ، 296 : 5ومعجم البلدان .328 - 327 : 2
) (2الخبر  - 7396 :ھذا خبر منقطع اإلسناد  ،ألن ميمون بن مھران لم يدرك أبا ذر  ،أبو ذر مات سنة  ، 32وميمون ولد سنة  ، 40ومات سنة
 ، 118كما في تاريخي البخاري  ،وتھذيب الكمال )مخطوط مصور(.
والخبر ذكره السيوطي  ، 50 : 2ولم ينسبه لغير الطبري.
قوله  " :شيء عجب "  " -أثبتنا ما في المخطوطة  ،والذي في المطبوعة والدر المنثور " عجيب " .

 - 7397حدثني يونس قال  ،أخبرنا ابن وھب قال  ،أخبرني داود بن عبد الرحمن المكي  ،عن عبد ﷲ بن عبد الرحمن بن
أبي حسين  ،عن عمرو بن دينار قال  :لما نزلت ھذه اآلية  " :لن تنالوا البرّ حتى تنفقوا مما تحبون "  ،جاء زي ٌد بفرس له
يقال له َ " :س َبل " إلى النبي صلى ﷲ عليه وسلم  ،فقال  :تصدَّق بھذه يا رسول ﷲ .فأعطاھا رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم
ابنه أسامة بن زيد بن حارثة  ،فقال  :يا رسول ﷲ  ،إنما أردت أن أتصدّق به! فقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم  :قد قُ ْ
بلت
صدَقتك(1) .
َ
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 - 7398حدثنا الحسن بن يحيى قال  ،أخبرنا عبد الرزاق قال  ،أخبرنا معمر عن أيوب وغيره  :أنھا حين نزلت  " :لن تنالوا
البر حتى تنفقوا مما تحبون "  ،جاء زيد بن حارثة بفرس له كان يحبُّھا  ،فقال  :يا رسول ﷲ  ،ھذه في سبيل ﷲ .فحم َل رسو ُل
ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم عليھا أسام َة بن زيد  ،فكأنَّ زي ًدا َوجد في نفسه  ،فلما رأى ذلك منه النبي صلى ﷲ عليه وسلم قال :
أما إن ﷲ قد قبلھا(2) .
***
__________
) (1الحديث  - 7397 :ھذا حديث مرسل  ،ألن عمرو بن دينار تابعي.
داود بن عبد الرحمن العطار المكي  :ثقة من شيوخ الشافعي .وثقه ابن معين  ،وأبو داود  ،وغيرھما.
عبد ﷲ بن عبد الرحمن بن أبي حسين بن الحارث  ،المكي النوفلي  :ثقة .أخرج له الجماعة .وقد مضى في .1489 :
ً
حديثا " مثله "  ،عن محمد بن المنكدر .وھو حديث مرسل
والحديث أشار إليه السيوطي  ، 50 : 2ولم يذكر لفظه  ،ولم ينسبه لغير الطبري .وذكر قبله
أيضًا .ونسبه لسعيد بن منصور  ،وعبد بن حميد  ،وابن المنذر  ،وابن أبي حاتم.
اسم الفرس  " :سبل "  -بفتح السين المھملة والباء الموحدة .ولم تنقط في المخطوطة  ،ونقطت ياء تحتية في المطبوعة  ،ورسمت " شبلة " في الدر
المنثور .والصواب ما أثبتنا  ،وھكذا جاء اسمھا في كتب الخيل وفي الشعر.
) (2الحديث  - 7398 :ھوس حديث مرسل  ،مثل سابقه.
وقد ذكره السيوطي  .50 : 2ونسبه لعبد الرزاق  ،والطبري  ،ولم ينسبه لغيرھما.

ُك ُّل َّ
ان ح ًِّال لِ َبنِي إِسْ َرائِي َل إِ َّال َما َحرَّ َم إِسْ َرائِي ُل َع َلى َن ْفسِ ِه مِنْ َقب ِْل أَنْ ُت َن َّز َل ال َّت ْو َراةُ قُ ْل َفأْ ُتوا ِبال َّت ْو َرا ِة َفا ْتلُو َھا إِنْ ُك ْن ُت ْم
الط َع ِام َك َ
ِين )(93
صا ِدق َ
َ
القول في تأويل قوله تعالى ُ } :كل ُّ َّ
الط َع ِام َكانَ حِال لِ َبنِي إِ ْس َرائِيل َ إِال َما َح َّر َم إِ ْس َرائِيل ُ َع َلى َن ْفسِ ِه مِنْ َق ْب ِل أَنْ ُت َن ِّزل َ ال َّت ْو َراةُ قُلْ
صا ِدقِينَ ){ (93
َفأْ ُتوا ِبال َّت ْو َرا ِة َفا ْتلُوھَا إِنْ ُك ْن ُت ْم َ
قال أبو جعفر  :يعني بذلك جل ثناؤه  :أنه لم يكن حرَّ م على بني إسرائيل وھم ولد يعقوب بن إسحاق بن إبراھيم خليل الرحمن
شي ًئا من األطعمة من قبل أن تنزل التوراة  ،بل كان ذلك كله لھم حالال إال ما كان يعقوب حرّ مه على نفسه  ،فإن َولده حرّ موه
رسول له إليھم  ،من قبل نزول
استنا ًنا بأبيھم يعقوب  ،من غير تحريم ﷲ ذلك عليھم في وحي وال تنزيل  ،وال على لسان
ٍ
التوراة.
***
ثم اختلف أھل التأويل في تحريم ذلك عليھم  ،ھل نزل في التوراة أم ال ؟ فقال بعضھم  :لما أنزل ﷲ عز وجل التورا َة  ،حرّ م
عليھم من ذلك ما كانوا يحرِّ مونه قبل نزولھا.
*ذكر من قال ذلك :
 - 7399حدثني محمد بن الحسين  ،قال  ،حدثنا أحمد بن المفضل قال  ،حدثنا أسباط  ،عن السدي قوله  " :كل الطعام كان
حال لبني إسرائيل إال ما حرّ م إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوھا إن كنتم صادقين " قالت
اليھود  :إنما نحرِّ م ما حرّ م إسرائيل على نفسه  ،وإنما حرّ م إسرائيل العرُوق  (1) ،كان يأخذه عِ رق ال َّنسا  ،كان يأخذه بالليل
ويتركه بالنھار  ،فحلف ل ْئن ﷲ عافاه منه ال يأكل عِ رْ ًقا ً
أبدا  ،فحرّ مه ﷲ عليھم ثم قال  " :قل فأتوا بالتوراة فاتلوھا إن كنتم
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صادقين "  ،ما حرَّ م ھذا عليكم غيري ببغيكم  ،فذلك قوله َ ) :ف ِب ُ
ت أ ُ ِحلَّ ْ
ِين َھا ُدوا َحرَّ مْ َنا َع َلي ِْھ ْم َط ِّي َبا ٍ
ت َل ُھ ْم ( ]سورة
ظ ْل ٍم م َِن الَّذ َ
النساء [160 :
***
قال أبو جعفر  :فتأويل اآلية على ھذا القول  :كل الطعام كان حِال لبني إسرائيل إال ما حرّ م إسرائيل على نفسه من قبل تنزل
ﷲ حرّ م عليھم من ذلك ما كان إسرائيل حرَّ مه على نفسه في التوراة  ،ببغيھم على أنفسھم وظلمھم لھا .قل يا
التوراة  ،فإن َ
محمد  :فأتوا  ،أيھا اليھود  ،إن أنكرتم ذلك بالتوراة فاتلوھا إن كنتم صادقين أن ﷲ لم يحرم ذلك عليكم في التوراة  ،وأنكم إنما
تحرّ مونه لتحريم إسرائيل إياه على نفسه.
***
وقال آخرون  :ما كان شي ٌء من ذلك عليھم حرامًا  ،ال حرّ مه ﷲ عليھم في التوراة  ،وإنما ھو شيء حرّ موه على أنفسھم اتباعًا
ألبيھم  ،ثم أضافوا تحريمه إلى ﷲ .فكذبھم ﷲ عز وجل في إضافتھم ذلك إليه  ،فقال ﷲ عز وجل لنبينا محمد صلى ﷲ عليه
وسلم  :قل لھم يا محمد  :إن كنتم صادقين  ،فأتوا بالتوراة فاتلوھا  ،حتى ننظر ھل ذلك فيھا  ،أم ال ؟ فيتبين كذبھم لمن يجھ ُل
أمرھم(2) .
ذكر من قال ذلك :
__________
) (1العروق ھي عروق اللحم  ،وھو األجوف الذي يكون فيه الدم  ،وأما غير األجوف فھو العصب.
) (2في المطبوعة  " :ليتبين "  ،وأثبت ما في المخطوطة.

 - 7400حدثت عن الحسين بن الفرج  ،قال  ،سمعت أبا معاذ  ،قال  ،أخبرنا عبيد بن سليمان قال  ،سمعت الضحاك يقول في
قوله  " :إال ما حرّ م إسرائيل على نفسه " إسرائيل ھو يعقوب  ،أخذه عرق النسا فكان ال َي ُ
بيت الليل من وجعه  (1) ،وكان ال
يؤذيه بالنھار .فحلف لئن شفاهُ ﷲ ال يأكل عِ رْ ًقا أب ًدا  ،وذلك قبل نزول التوراة على موسى .فسأل نبيُّ ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم
اليھود  :ما ھذا الذي حرم إسرائيل على نفسه ؟ فقالوا  :نزلت التوراة بتحريم الذي حرَّ م إسرائيل .فقال ﷲ لمحمد صلى ﷲ
عليه وسلم  " :قل فأتوا بالتوراة فاتلوھا إن كنتم صادقين " إلى قوله  " :فأولئك ھم الظالمون "  ،وكذبوا وافتروا  ،لم تنزل
التوراة بذلك.
***
وتأويل اآلية على ھذا القول  :كل الطعام كان حِال لبني إسرائيل من قبل أن تنزل التوراة وبعد نزولھا  ،إال ما حرم إسرائيل
على نفسه من قبل أن تنزل التوراة بمعنى  :لكن إسرائيل حرم على نفسه من قبل أن تنزل التوراة بعض ذلك (2) .وكأن
الضحاك وجّ ه قوله  " :إال ما حرم إسرائيل على نفسه " إلى االستثناء الذي يسميه النحويون " االستثناء المنقطع " .
***
وقال آخرون  :تأويل ذلك  :كل الطعام كان حال لبني إسرائيل إال ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة  ،فإنّ
ذلك حرا ٌم على ولده بتحريم إسرائيل إياه على ولده  ،من غير أن يكون ﷲ حرّ مه على إسرائيل وال على ولده.

373

__________
) (1في المطبوعة  " :ال يثبت الليل "  ،وليست بشيء  ،وسبب ذلك أن ناسخ المخطوطة قد استكثر من النقط على حروف ھذه الكلمة  ،فاختلط األمر
على الناشر .وليس معنى " يبيت "  :ينام  ،فإن أھل اللغة قالوا  " :بات  :دخل في الليل  ،ومن قال  :بات فالن  ،إذا نام  ،فقد أخطأ .أال ترى أنك تقول:
بت أرعى النجوم ؟ معناه  :بت أنظر إليھا  ،فكيف ينام وھو ينظر إليھا ؟ " ومعنى " ال يبيت الليل "  ،أي يسكن الليل وال يستريح  ،ألن البتوتة ھي
دخول الليل  ،والليل سكن للناس  ،فمن ضافه ھم  ،أو أقلقه ألم  ،لم يسكن  ،فكأن الليل لم يشمله بھدأته .وفي ألفاظ أخرى لھذا الخبر  " :ال ينام الليل من
الوجع "  .ثم انظر األثر رقم  " : 7402 :ال يبيت بالليل " .
) (2انظر " إال " بمعنى " لكن " فيما سلف .206 : 3

*ذكر من قال ذلك :
 - 7401حدثني محمد بن سعد قال  ،حدثني أبي قال  ،حدثني عمي قال  ،حدثني أبي  ،عن أبيه  ،عن ابن عباس قوله  " :كل
َ
الطعام كان حال لبني إسرائيل إال ما حرم إسرائيل على نفسه " فإنه حرّ م على نفسه
العروق  ،وذلك أنه كان يشتكي عرق
النسا ،فكان ال ينام الليل  ،فقال  :وﷲ لئن عافاني ﷲ منه ال يأكله لي ولد وليس مكتوبًا في التوراة! وسأل محمد صلى ﷲ عليه
وسلم نفرً ا من أھل الكتاب فقال  :ما شأن ھذا حرامًا ؟ فقالوا  :ھو حرام علينا من ِق َبل الكتاب .فقال ﷲ عز وجل  " :كل الطعام
كان حال لبني إسرائيل " إلى " إنْ كنتم صادقين " .
 - 7402حدثنا القاسم قال  ،حدثنا الحسين قال  ،حدثني حجاج قال  ،قال ابن جريج  ،قال ابن عباس  :أخذه  -يعني إسرائيل -
ُ
ُ
يبيت بالليل من شدّة الوجع ) ، (1وكان ال يؤذيه بالنھار  ،فحلف لئن شفاه ﷲ ال يأكل عِ ر ًقا ً
أبدا  ،وذلك
عرق النسا  ،فكان ال
قبل أن تنزل التوراة .فقال اليھود للنبي صلى ﷲ عليه وسلم  :نزلت التوراة بتحريم الذي حرم إسرائيل على نفسه .قال ﷲ
لمحمد صلى ﷲ عليه وسلم  " :قل فأتوا بالتوراة فاتلوھا إن كنتم صادقين "  ،وكذبوا  ،ليس في التوراة.
***
قال أبو جعفر  :وأولى األقوال في ذلك عندنا بالصواب  ،قول من قال  " :معنى ذلك  :كل الطعام كان حال لبني إسرائيل من
قبل أن تنزل التوراة  ،إال ما حرم إسرائيل على نفسه من غير تحريم ﷲ ذلك عليه  ،فإنه كان حرامًا عليھم بتحريم أبيھم
إسرائيل ذلك عليھم  ،من غير أن يحرمه ﷲ عليھم في تنزيل وال وحي قبل التوراة  ،حتى نزلت التوراةُ  ،فحرّ م ﷲ عليھم فيھا
ما شا َء  ،وأح ّل لھم فيھا ما أحبّ " .
وھذا قول قالته جماعة من أھل التأويل  ،وھو معنى قول ابن عباس الذي ذكرناه قبل.
ذكر بعض من قال ذلك :
__________
) (1في المطبوعة  " :ال يثبت "  ،وفي المخطوطة  " :ال يبيت "  ،واضحة .وانظر التعليق السالف رقم  1 :ص .9 :

 - 7403حدثنا بشر قال  ،حدثنا يزيد قال  ،حدثنا سعيد  ،عن قتادة  ،قوله  " :كل الطعام كان حال لبني إسرائيل إال ما حرم
إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة "  ،وإسرائيل  ،ھو يعقوب " قل فأتوا بالتوراة فاتلوھا إن كنتم صادقين " يقول :
ك ّل الطعام كان حال لبني إسرائيل من قبل أن تنزل التوراة .إال ما حرم إسرائيل على نفسه  ،فلما أنزل ﷲ التوراة حرّ م عليھم
فيھا ما شاء وأح ّل لھم ما شاء.
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 - 7404حدثت عن عمار قال  ،حدثنا ابن أبي جعفر  ،عن أبيه  ،عن قتادة بنحوه.
***
واختلف أھل التأويل في الذي كان إسرائيل حرَّ مه على نفسه.
فقال بعضھم  :كان الذي حرّ مه إسرائيل على نفسه العُرُوق.
*ذكر من قال ذلك :
 - 7405حدثني يعقوب بن إبراھيم  ،قال  ،حدثنا ھشيم قال  ،أخبرنا أبو بشر  ،عن يوسف بن َما َھك قال  :جاء أعرابي إلى
ابن عباس فقال إنه جعل امرأته عليه حرامًا  ،قال  :ليست عليك بحرام .قال  :فقال األعرابي  :ولم ؟ وﷲ يقول في كتابه " :
كل الطعام كان حال لبني إسرائيل إال ما حرَّ م إسرائيل على نفسه " ؟ قال  :فضحك ابن عباس وقال  :وما يدريك ما كان
عر ْ
ضت له األنسا ُء فأضنته  (1) ،فجعل
إسرائيل َحرّ م على نفسه ؟ قال  :ثم أقبل على القوم يحدثھم فقال  :إسرائيل َ

إن
عليه َ

شفاه ﷲ منھا ال يطعم عِ رْ ًقا .قال  :فلذلك اليھود تنزع العروق من اللحم.
__________
) (1األنساء جمع نسا  :وھو ھذا العرق الذي يخرج من الورك فيستبطن الفخذين  ،ثم يمر حتى يبلغ الكعب .وھو الذي يأخذه المرض المعروف.

ُ
يحدث
 - 7406حدثنا ابن بشار قال  ،حدثنا محمد بن جعفر قال  ،حدثنا شعبة  ،عن أبي بشر .قال  :سمعت يوسف بن ماھك
 :أنّ أعراب ًّيا أتى ابن عباس  ،فذكر رجال حرّ م امرأته فقال  :إنھا ليست بحرام .فقال األعرابي  :أرأيت قول ﷲ عز وجل " :
كل الطعام كان حِال لبني إسرائيل إال ما حرم إسرائيل على نفسه " ؟ فقال  :إن إسرائيل كان به عِ رْ ق النسا  ،فحلف لئن عافاه
ﷲ أن ال يأكل العرُوق من اللحم  ،وإنھا ليست عليك بحرام.
 - 7407حدثني يعقوب بن إبراھيم قال  ،حدثنا ابن علية  ،عن سليمان التيمي  ،عن أبي مجلز في قوله  " :كل الطعام كان
حِال لبني إسرائيل إال ما حرم إسرائيل على نفسه " قال  ،إن يعقوب أخذه وجع عرق النسا  ،فجعل

عليه أو  :أقسم  ،أو :

آلى  :ال يأكله من الدواب (1) .قال  :والعروق كلھا تبعٌ لذلك العرق.
 - 7408حدثنا بشر قال  ،حدثنا يزيد قال  ،حدثنا سعيد  ،عن قتادة قال  :ذكر لنا أنّ الذي حرّ م إسرائيل على نفسه  :أنّ
إن ﷲ شفاه ال يطعم َن ًسا أب ًدا  ،فتتبعت بنوهُ العروق بعد ذلك يخرجونھا من اللحم.
األنساء أخذته ذات ليلة  ،فأسھرته  ،فتألَّى ِ
)(2
 - 7409حدثت عن عمار قال  ،حدثنا ابن أبي جعفر  ،عن أبيه  ،عن قتادة بنحوه وزاد فيه .قال  :فتألَّى لئن شفاه ﷲ ال يأكل
عر ًقا ً
أبدا  ،فجعل بنوه بعد ذلك يتتبعون العروق  ،فيخرجونھا من اللحم .وكان " الذي حرّ م على نفسه من قبل أن تنزل
التوراة"  ،العُروق.
 - 7410حدثنا الحسن بن يحيى قال  ،أخبرنا عبد الرزاق قال  ،أخبرنا معمر  ،عن قتادة في قوله  " :إال ما حرم إسرائيل
إن ﷲ شفاني ألحرِّ منّ العروق! فحرَّ مھا.
على نفسه " قال  ،اشتكى إسرائيل عرق النسا فقال ِ :
__________
) (1في المطبوعة والمخطوطة  " :أو أقسم أو قال ال يأكله من الدواب "  ،وھو غير مستقيم  ،وأشبه بالصواب ما أثبت .وانظر األثر التالي وفيه "
تألى"  ،أي أقسم  ،ومنه استظھرت ھذا التصويب.
) (2في المخطوطة  " :يخرجونه "  ،فلعل ما قبلھا " العرق " مفر ًدا  ،ولكني تركت ما في المطبوعة فھو أجود  ،لما في األثر الذي يليه.
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 - 7411حدثنا الحسن بن يحيى قال  :حدثنا عبد الرزاق قال  ،أخبرنا سفيان الثوري  ،عن حبيب بن أبي ثابت  ،عن سعيد بن
ُ
يبيت ل ُه ُزقاء  (1) ،فجعل
جبير  ،عن ابن عباس قال  :كان إسرائيل أخذه عرق النسا  ،فكان

عليه إن شفاه أن ال يأكل

العروق .فأنزل ﷲ عز وجل  " :ك ّل الطعام كان حال لبني إسرائيل إال ما حرّ م إسرائيل على نفسه " قال سفيان  " :له زقاء " ،
يعني صياح.
 - 7412حدثني محمد بن عمرو قال  ،حدثنا أبو عاصم  ،عن عيسى  ،عن ابن أبي نجيح  ،عن مجاھد في قوله  " :إال ما
حرّ م إسرائيل على نفسه " قال  ،كان يشتكي عرق النسا  ،فحرَّ م العروق.
 - 7413حدثني المثني قال  ،حدثنا أبو حذيفة قال  : ،حدثنا شبل  ،عن ابن أبي نجيح  ،عن مجاھد  ،مثله.
 - 7414حدثنا ابن حميد قال  ،حدثنا جرير  ،عن منصور  ،عن حبيب بن أبي ثابت  ،عن ابن عباس في قوله  " :كل الطعام
كان حال لبني إسرائيل إال ما حرّ م إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة " قال  ،كان إسرائيل يأخذه عرق النسا  ،فكان
يبيت وله زقاء  ،فحرَّ م على نفسه أن يأكل عر ًقا.
***
وقال آخرون  :بل " الذي كان إسرائيل حرَّ م على نفسه "  ،لحوم اإلبل وألبا ُنھا.
*ذكر من قال ذلك :
__________
) (1في المطبوعة  " :يبيت وله زقاء "  ،بالواو  ،وأثبت ما في المخطوطة وھو جيد أيضًا .الزقاء  :صوت الباكي وصياحه .زقا الصبي يزقو  :اشتد
بكاؤه وصاح .وسيأتي مشروحً ا في األثر.

 - 7415حدثنا القاسم  ،قال  ،حدثنا الحسين قال  ،حدثني حجاج  ،عن ابن جريج  ،عن عبد ﷲ بن كثير قال  :سمعنا أنه
اشتكى شكوى  ،فقالوا  :إنه عرق النسا  ،فقال َ :ربّ  ،إن أحب الطعام إليّ لحو ُم اإلبل وألبا ُنھا  ،فإن شفيتني فإني أحرمھا
عليّ قال ابن جريج  ،وقال عطاء بن أبي رباح  :لحو َم اإلبل وألبا َنھا حرّ م إسرائيل.
 - 7416حدثنا محمد بن سنان قال  ،حدثنا أبو بكر الحنفي قال  ،حدثنا عباد  ،عن الحسن في قوله  " :كل الطعام كان حال
لبني إسرائيل " قال  ،كان إسرائيل حرّ م على نفسه لحو َم اإلبل  ،وكانوا يزعمون أنھم يجدون في التوراة تحريم إسرائيل على
نفسه لحو َم اإلبل وإنما كان حرّ م إسرائيل على نفسه لحوم اإلبل قبل أن تنزل التوراة  ،فقال ﷲ  " :فأتوا بالتوراة فاتلوھا إن
كنتم صادقين "  ،فقال  :ال تجدون في التوراة تحريم إسرائيل على نفسه  ،أي لحم اإلبل(1) .
 - 7417حدثنا محمد بن بشار قال  :حدثنا يحيى بن سعيد قال  ،حدثنا سفيان قال  ،حدثنا حبيب بن أبي ثابت قال  ،حدثنا
سعيد  ،عن ابن عباس  :أن إسرائيل َ
فكان يبيت بالليل له ُزقاء يعني  :صياح قال  :فجعل على نفسه لئن
أخذه عرق النسا ،
َ
شفاه ﷲ منه ال يأكله يعني  :لحوم اإلبل قال  :فحرمه اليھود  ،وتال ھذه اآلية  " :كل الطعام كان حال لبني إسرائيل إال ما حرّ م
إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوھا إن كنتم صادقين "  ،أي  :إن ھذا قبل التوراة.
 - 7418حدثنا أبو كريب قال  ،حدثنا يحيى بن عيسى  ،عن األعمش  ،عن حبيب  ،عن سعيد بن جبير  ،عن ابن عباس في :
َ
َ
فبات بليل ٍة
العروق ولحوم اإلبل .قال  :كان به عرق النسا  ،فأكل من لحومھا
" إال ما حرم إسرائيل على نفسه " قال  ،حرّ م
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َي ْزقُو  ،فحلف أن ال يأكله أبدا.
__________
) (1في المطبوعة والمخطوطة  " :إال لحم اإلبل " وھو ال يستقيم  ،وظننتھا تحريف " أي "  ،فأثبتھا كذلك  ،ولو حذفت كان الكالم مستقيما.

 - 7419حدثنا أبو كريب قال  ،حدثنا وكيع  ،عن إسرائيل  ،عن جابر  ،عن مجاھد في قوله  " :إال ما حرم إسرائيل على
نفسه "  .قال  :حرم لحم األنعام(1) .
***
قال أبو جعفر  (2) :وأولى ھذه األقوال بالصواب  ،قو ُل ابن عباس الذي رواه األعمش  ،عن حبيب  ،عن سعيد عنه  :أنّ
ُ
العروق ولحوم اإلبل  ،ألنّ اليھود مجمعة إلى اليوم على ذلك من تحريمھا  ،كما كان عليه من ذلك أوائلُھا .وقد روي عن
ذلك،
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم بنحو ذلك خبر  ،وھو  :ما - :
 - 7420حدثنا أبو كريب قال  ،حدثنا يونس بن بكير  ،عن عبد الحميد بن بھرام  ،عن شھر بن حوشب  ،عن ابن عباس  :أن
عصابة من اليھود حضرت رسو َل ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم  ،فقالوا  :يا أبا القاسم  ،أخبرنا أيّ الطعام حرَّ م إسرائيل على نفسه
من قبل أن تنزل التوراة ؟ فقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم  " :أنشدكم بالذي أنزل التوراة على موسى  ،ھل تعلمون أن
نذرً ا لئن عافاه ﷲ من س ْقمه ليحرّ منّ أحبّ الطعام والشراب

إسرائيل يعقوب
مرض مرضًا شدي ًدا  ،فطال سقمه منه  ،فنذر
َ
إليه  ،وكان أحبّ الطعام إليه لُحمان اإلبل  ،وأحبّ الشراب إليه ألبانھا ؟ فقالوا  :اللھم نعم(3) .
***

وأما قوله  " :قل فأتوا بالتوراة فاتلوھا إن كنتم صادقين "  ،فإن معناه  :قل  ،يا محمد  ،للزاعمين من اليھود أن ﷲ حرم عليھم
َ
العروق ولحو َم اإلبل وألبانھا  " :ائتوا بالتوراة فاتلوھا "  ،يقول  :قل لھم  :جيئوا بالتوراة فاتلوھا  ،حتى يتبين لمن
في التوراة
خفى عليه كذبھم وقيلھم الباط َل على ﷲ من أمرھم :
__________
) (1في المطبوعة  " :لحوم األنعام "  ،وأثبت ما في المخطوطة.
) (2في المخطوطة  " :قال أبو جعفر رضي ﷲ عنه " .
) (3األثر  - 7420 :ھذا مختصر األثر السالف رقم  ، 1605 :وإسناده صحيح  ،وقد مضى تخريجه ھناك.

ِك ُھ ُم َّ
ُون )(94
َف َم ِن ا ْف َت َرى َع َلى َّ ِ
الظالِم َ
ِب مِنْ َبعْ ِد َذل َِك َفأُو َلئ َ
ﷲ ْال َكذ َ
أن ذلك ليس مما أنزلته في التوراة " إن كنتم صادقين "  ،يقول  :إن كنتم محقين في دعواكم أنّ ﷲ أنزل تحري َم ذلك في
التوراة  ،فأتونا بھا  ،فاتلوا تحري َم ذلك علينا منھا.
***
وإنما ذلك خبر من ﷲ عن كذبھم  ،ألنھم ال يجيئون بذلك أب ًدا على صحته  ،فأعلم ﷲ بكذبھم عليه نبيَّه صلى ﷲ عليه وسلم ،
ً
وجعل إعالمه إياه ذلك
حجة له عليھم .ألن ذلك ْإذ كان يخفى على كثير من أھل مل ّتھم  ،فمحمد صلى ﷲ عليه وسلم وھو أميٌّ
أحرى أن ال يعل َمه .فكان ذلك له صلى ﷲ عليه وسلم  (1) ،من
من غير ملتھم  ،لوال أن ﷲ أعلمه ذلك بوحي من عنده كان َ
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أعظم الحجة عليھم بأنه نبي ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم  ،إليھم .ألن ذلك من أخبار أوائلھم كان من خفيِّ عُلومھم الذي ال يعلمه
غير خاصة منھم  ،إال من أعلمه الذي ال يخفى عليه خافية من نبي أو رسول  ،أو من أطلعه ﷲ على علمه ممن شاء من خلقه.
***
ِب مِنْ َب ْع ِد َذلِ َك َفأُو َل ِئ َك ُھ ُم َّ
الظالِ ُمونَ ){ (94
القول في تأويل قوله تعالى َ } :ف َم ِن ا ْف َت َرى َع َلى َّ ِ
ﷲ ا ْل َكذ َ
قال أبو جعفر  :يعني جل ثناؤه بذلك  :فمن ك َذب على ﷲ منا ومنكم  ،من بعد مجيئكم بالتوراة  ،وتالوتكم إياھا َ ،و َع َدمِكم ما
ادّعيتم من تحريم ﷲ العروقَ ولحو َم اإلبل وألبانھا فيھا " فأولئك ھم الظالمون " يعني  :فمن فعل ذلك منھم " فأولئك "  ،يعني:
فھؤالء الذين يفعلون ذلك " ھم الظالمون "  ،يعني  :فھم الكافرون  ،القائلون على ﷲ الباطل  ،كما - :
__________
) (1في المطبوعة والمخطوطة  " :فكان في ذلك له صلى ﷲ عليه وسلم "  ،و " في " زيادة ال شك فيھا من سبق قلم الناسخ.

صدَ َق َّ
ِين )(95
ان م َِن ْال ُم ْش ِرك َ
ﷲ ُ َفا َّت ِبعُوا ِملَّ َة إِب َْراھِي َم َحنِي ًفا َو َما َك َ
قُ ْل َ
 - 7421حدثنا المثني قال  ،حدثنا عمرو بن عون قال  ،حدثنا ھشيم  ،عن زكريا  ،عن الشعبي  " :فأولئك ھم الظالمون "
قال  ،نزلت في اليھود.
***
صدَ قَ َّ
ﷲ ُ َفا َّت ِب ُعوا ِم َّل َة إِ ْب َراھِي َم َحنِي ًفا َو َما َكانَ مِنَ ا ْل ُم ْ
ش ِركِينَ ){ (95
القول في تأويل قوله تعالى جل ثناؤه ُ } :قلْ َ
قال أبو جعفر  :يعني بذلك جل ثناؤه  " :قل "  ،يا محمد " صدق ﷲ "  ،فيما أخبرنا به من قوله  " :ك ّل الطعام كان حال لبني
َ
العروق وال لحو َم اإلبل وألبا َنھا  ،وأنّ ذلك إنما كان شي ًئا حرّ مه
إسرائيل "  ،وأن ﷲ لم يحرم على إسرائيل وال على ولده
إسرائيل على نفسه َو َولده بغير تحريم ﷲ إياه عليھم في التوراة وفي كل ما أخبر به عباده من خبر  (1) ،دونكم.وأنتم  ،يا
معشر اليھود  ،الكذب ُة في إضافتكم تحريم ذلك إلى ﷲ عليكم في التوراة  (2) ،المفتري ُة على ﷲ الباطل في دعواكم عليه غير
الحق " فاتبعوا ملة إبراھيم حني ًفا وما كان من المشركين "  ،يقول  :فإن كنتم  ،أيھا اليھود  ،محقين في دعواكم أنكم على الدّين
ارتضاه ﷲ منْ خلقه دي ًنا ،
الذي ارتضاه ﷲ ألنبيائه ورُسله " فاتبعوا ملة إبراھيم "  ،خليل ﷲ  ،فإنكم تعلمون أنه الحق الذي
َ
وابتعث به أنبيا َءه  ،ذلك الحنيفية  -يعني االستقامة على اإلسالم وشرائعه  -دون اليھودية والنصرانية والمشركة.
***
__________
) (1في المخطوطة " في كل ما أخبر " ...بحذف الواو  ،والصواب ما في المطبوعة .وھو معطوف على قوله آنفا  " :صدق ﷲ فيما أخبرنا به. " ...
وقوله  " :دونكم "  ،سياقه " صدق ﷲ  ...دونكم "  ،يعني فأنتم غير صادقين.
) (2في المطبوعة  " :أنتم يا معشر اليھود الكذبة " ...والصواب إثبات الواو كما في المخطوطة .وسياقه " وأنتم  ...الكذبة  ...المفترية  " ...بالرفع
فيھما  ،خبر " أنتم " .

وقوله  " :وما كان من المشركين "  ،يقول  :لم يكن يشرك في عبادته أح ًدا من خلقه .فكذلك أنتم أي ً
ضا  ،أيھا اليھود  ،فال يتخذ
معشر عبدة األوثان  ،فال تتخذوا األوثان واألصنام
بعضكم بعضًا أربابًا من دون ﷲ تطيعونھم كطاعة إبراھيم ربه وأنتم يا
َ
أربابًا  ،وال تعبدوا شي ًئا من دون ﷲ  ،فإن إبراھيم خليل الرحمن كان دي ُنه إخالص العبادة لربه وح َده  ،من غير إشراك أحد
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معه فيه .فكذلك أنتم أي ً
ضا  ،فأخلصوا له العبادة وال تشركوا معه في العبادة أح ًدا  ،فإن جميعكم مقرُّ ون بأنّ إبراھيم كان على
ّ
حق َو ْ
ھدى مستقيم  ،فاتبعوا ما قد أجمع جميعُكم على تصويبه من ملته الحنيفية  ،ودعوا ما اختلفتم فيه من سائر الملل غيرھا ،
أيھا األحزاب  ،فإنھا بدَ ع ابتدعتموھا إلى ما قد أجمعتم عليه أنه حق  ،فإن الذي أجمعتم عليه أنه صوابٌ وحق من ملة
ُ
وابتعثت به أنبيائي ورسلي  ،وسائ ُر ذلك ھو الباطل الذي ال أقبله من أحد من خلقي جا َءني
إبراھيم ،ھو الحق الذي ارتضي ُته
به يوم القيامة.
***
وإنما قال جل ثناؤه  " :وما كان من المشركين "  ،يعني به  :وما كان من َعدَ دھم وأوليائھم .وذلك أن المشركين بعضھم من
بعض في التظاھر على كفرھم .ونصر ِة بعضھم بعضًا .فبرأ ﷲ إبراھيم خليله أن يكون منھم أو ]من[ نصرائھم وأھل واليتھم.
والنصارى وسائر األديان  ،غير الحنيفية .قال  :لم يكن إبراھيم من أھل ھذه
) (1وإنما عنى جل ثناؤه بالمشركين  ،اليھودَ
َ
األديان المشركة  ،ولكنه كان حني ًفا مسلمًا.
***
__________
) (1الزيادة بين القوسين يستقيم بھا الكالم على وجھه.

إِنَّ أَوَّ َل َب ْي ٍ
ِين )(96
ار ًكا َو ُھ ًدى ل ِْل َعا َلم َ
اس َللَّذِي ِب َب َّك َة ُم َب َ
ت وُ ضِ َع لِل َّن ِ
القول في تأويل قوله تعالى  } :إِنَّ أَ َّول َ َب ْي ٍ
ار ًكا َو ُھدًى لِ ْل َعا َلمِينَ ){ (96
اس لَ َّلذِي ِب َب َّك َة ُم َب َ
ت ُوضِ َع لِل َّن ِ
قال أبو جعفر  :اختلف أھل التأويل في تأويل ذلك.
فقال بعضھم  :تأويله  :إنّ أول بيت وضع للناس  ،يُع َبد ﷲ فيه مبار ًكا و ُھ ًدى للعالمين  ،الذي ببكة .قالوا  :وليس ھو أوّ ل بيت
وضع في األرض  ،ألنه قد كانت قبله بيوت كثيرة.
*ذكر من قال ذلك :
 - 7422حدثنا ھناد بن السري قال  ،حدثنا أبو األحوص  ،عن سماك  ،عن خالد بن عرعرة قال  :قام رجل إلى عليّ فقال :
مقام إبراھيم  ،ومن َ
دَخله
أال تخبرني عن البيت ؟ أھو أوّ ل بيت وُ ضع في األرض ؟ فقال  :ال ولكنه أول بيت وضع في َ
البركة ِ
كان آم ًنا(1) .
 - 7423حدثنا محمد بن المثنى قال  ،حدثنا محمد بن جعفر قال  ،حدثنا شعبة  ،عن سماك قال  :سمعت خالدَ بن عرعرة قال:
سمعت عل ًّيا  ،وقيل له  " :إن أوّ ل بيت وضع للناس للذي ببكة "  ،ھو أوّ ل بيت كان في األرض ؟ قال  :ال! قال  :فأين كان
مبار ًكا وھ ًدى(2) .
َق ْوم ُنوح ؟ وأين كان قوم ھود ؟ قال  :ولكنه أوّ ل بيت وُ ضع للناس
َ
__________
) (1األثر  - 7422ھو مختصر األثر السالف رقم  ، 2058 :وفي المخطوطة والمطبوعة ھنا أيضا " وضع في البركة "  ،كما كان في المطبوعة
والمخطوطة ھناك .ولكني صححته من المستدرك والدر المنثور  " :فيه البركة "  ،غير أني أعود فأقول إني أرجح أن ما كان ھناك صواب  ،وأنه غير
مستساغ أن يكون ھذا الخطأ قد تكرر في موضعين متباعدين من الكتاب .وإعراب الكالم فيما أرجح " مقام إبراھيم " بالجر  ،بدال من " البركة " ،
على غير ما ضبطته ھناك برفع " مقام إبراھيم "  .ھذا  ،وقد مضى الكالم على رجال إسناده في األثر السالف.
) (2األثر  - 7423 :مضى إسناده برقم  ، 2059 :ولم يذكر لفظه .وقد مضى ذكر رجاله ھناك.
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 - 7424حدثني يعقوب قال  ،حدثنا ابن علية  ،عن أبي رجاء قال  ،سأل ح ْفصٌ
الحسن وأنا أسمع عن قوله  " :إنّ أوّ ل بيت
َ
وضع للناس للذي ببكة مبار ًكا " قال  ،ھو أول مسجد عُبد ﷲ فيه في األرض.
 - 7425حدثنا عبد الجبار بن يحيى الرملي قال  ،حدثنا ضمرة  ،عن ابن شوذب  ،عن مطر في قوله  " :إنّ أول بيت وضع
ٌ
بيوت  ،ولكنه أول بيت وُ ضع للعبادة(1) .
للناس للذي ببكة " قال  :قد كانت قبله
 - 7426حدثني محمد بن سنان قال  ،حدثنا أبو بكر الحنفي قال  ،حدثنا عباد  ،عن الحسن قوله  " :إن أوّ ل بيت وضع
للناس"  ،يُعبد ﷲ فيه " للذي ببكة " .
 - 7427حدثني المثني قال  ،حدثنا الحماني قال  ،حدثنا شريك  ،عن سالم  ،عن سعيد  " :إن أوّ ل بيت وضع للناس للذي
ببكة مبار ًكا " قال  ،وضع للعبادة.
***
وقال آخرون  :بل ھو أوّ ل بيت وضع للناس.
ثم اختلف قائلو ذلك في صفة وضعه أوّ ل.
األرضون من تحته.
األرضين  ،ثم ُدحِيت َ
فقال بعضھم ُ :خلق قبل جميع َ
*ذكر من قال ذلك :
 - 7428حدثنا محمد بن عمارة األسدي قال  ،حدثنا عبيد ﷲ بن موسى قال  ،أخبرنا شيبان  ،عن األعمش  ،عن بكير بن
َ
البيت قبل األرض بألفي سنة  ،وكان  -إذ كان عرشه على الماء
األخنس  ،عن مجاھد  ،عن عبد ﷲ بن عمرو قال  :خلق ﷲ
ُ
فدحيت األرض من تحته.
 َزبْد ًة ) (2بيضا َء ،__________
) (1األثر  " - 7325 :عبد الجبار بن يحيى الرملي "  ،شيخ الطبري  ،لم أجد ترجمته في مكان .وسيأتي برقم .7446 :
) " (2الزبدة "  :الطائفة من زبد الماء  ،األبيض الذي يعلوه.

 - 7429حدثني محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال  ،حدثنا عبد الواحد بن زياد قال  ،حدثنا خصيف قال  :سمعت
ً
مجاھدا يقول  :إنّ أول ما خلق ﷲ الكعب َة  ،ثم دَحى األرض من تحتھا.
 - 7430حدثني محمد بن عمرو قال  ،حدثنا أبو عاصم  ،عن عيسى  ،عن ابن أبي نجيح  ،عن مجاھد في قول ﷲ عز وجل:
" إن أول بيت وضع للناس "  ،كقوله ُ ) :ك ْن ُت ْم َخي َْر أ ُ َّم ٍة أ ُ ْخ ِر َج ْ
اس ( ]سورة آل عمران [110 :
ت لِل َّن ِ
 - 7431حدثني محمد قال  ،حدثنا أحمد قال  ،حدثنا أسباط  ،عن السدي  " :إن أوّ ل بيت وضع للناس للذي ببكة مبار ًكا
األرض  ،خلق
وھدى للعالمين "  ،أما " أول بيت "  ،فإنه يوم كانت األرض ماء  ،كان َزبْدَة على األرض  ،فلما خلق ﷲ
َ
البيت معھا  ،فھو أول بيت وضع في األرض.
 - 7432حدثنا الحسن بن يحيى قال  ،أخبرنا عبد الرزاق قال  ،أخبرنا معمر  ،عن قتادة في قوله ) :إن أوّ ل بيت وضع للناس
ضعه ﷲ عز وجل  ،فطاف به آدم َومنْ بعده.
للذي ببكة مبار ًكا( قال  ،أوّ ل بيت َو َ
***
وقال آخرون  :موضع الكعبة  ،موضع أوّ ل بيت وضعه ﷲ في األرض.
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*ذكر من قال ذلك :
أھبط
 - 7433حدثنا بشر قال  ،حدثنا يزيد قال  ،حدثنا سعيد  ،عن قتادة ُ :ذكر لنا أن البيتَ ھبط مع آدم حين ھبط  ،قال ِ :
معك بيتي يُطاف حوله كما يطاف حول عرشي .فطاف حوله آدم ومن كان َبعده من المؤمنين  ،حتى إذا كان زمنُ الطوفان ،
من أغرقَ ﷲ قوم نوح َ ،رفعه ﷲ وطھَّره من أن يصيب ُه عقوبة أھل األرض  ،فصار معمورً ا في السماء .ثم إنّ إبراھيم تتبع
َز َ
كان قبله.
منه أثرً ا بعد ذلك  ،فبناه على
أساس قديم َ
ٍ
***
قال أبو جعفر  :والصواب من القول في ذلك ما قال جل ثناؤه فيه  :إن أول بيت مباركٍ و ُھ ًدى وُ ضع للناس  ،للذي ببكة.
ومعنى ذلك  " :إن أول بيت وضع للناس "  ،أي  :لعبادة ﷲ فيه " مبار ًكا وھ ًدى "  ،يعني بذلك  :ومآبًا ل ُنسْ ك الناسكين
وطواف الطائفين  ،تعظيما

وإجالال له " للذي ببكة " لصحة الخبر بذلك عن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم وذلك ما - :

 - 7434حدثنا به محمد بن المثني قال  ،حدثنا ابن أبي عدي  ،عن شعبة  ،عن سليمان  ،عن إبراھيم التيمي  ،عن أبيه  ،عن
أبي ذر قال  ،قلت  :يا رسول ﷲ  ،أيُّ مسجد وضع أوّ ل ؟ قال  " :المسجد الحرام .قال  :ثم أيٌّ ؟ قال  :المسجد األقصى .قال:
كم بينھما ؟ قال  :أربعون سنة(1) .
***
فقد بين ھذا الخبر عن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم أنّ المسجد الحرام ھو أوّ ل مسجد وضعه ﷲ في األرض  ،على ما قلنا.
بعضه في ھذا الموضع ،
فأما في موضعه بي ًتا  ،بغير معنى بيت للعبادة والھدى والبركة  (2) ،ففيه من االختالف ما قد ذكرت
َ
وبعضه في سورة البقرة وغيرھا من سُور القرآن  ،وبينت الصواب من القول عندنا في ذلك بما أغنى ذلك عن إعادته في ھذا
الموضع(3) .
***
__________
) (1الحديث  - 7434 :سليمان  :ھو األعمش .إبراھيم التيمي  :ھو إبراھيم بن يزيد بن شريك .مضى ھو وأبوه في .2998 :
والحديث رواه أحمد في المسند ) 167 - 166 : 5حلبى(  ،عن محمد بن جعفر  ،عن شعبة  ،به  ،بزيادة في آخره.
ورواه أيضا ) 160 ، 157 ، 156 ، 150 : 5حلبي(  ،بأسانيد  ،عن األعمش  ،مطوال .وكذلك رواه مسلم  ، 147 - 146 : 1من طريق علي بن
مسھر  ،عن األعمش.
وذكره ابن كثير  ، 190 : 2من رواية المسند ) ، (150 : 5ثم قال  " :وأخرجه البخاري  ،ومسلم  -من حديث األعمش  ،به "  .وذكره السيوطي : 2
 ، 52وزاد نسبته البن أبي شيبة  ،وعبد بن حميد  ،والبيھقي في الشعب.
) (2في المطبوعة  " :فأما في وضعه بيتا  ، " ...غيروا ما في المخطوطة وھو صواب.
) (3انظر ما سلف .64 - 57 : 3

وأما قوله  " :للذي ببكة مباركا "  ، ،فإنه يعني  :للبيت الذي بم ُْزدَ حم الناس لطوافھم في حجھم وع َمرھم.
***
ك فالنٌ فال ًنا " إذا زحمه وصدمه  " -فھو َيبُكه َب ًّكا  ،وھم يتبا ُّكون فيه "  ،يعني به :
ك "  :الزحم  ،يقال  :منه  " :ب ّ
وأصل " الب ّ
ك فالن فال ًنا " زحمه  ،سُميت البقعة بفعل المزدحمين بھا.
يتزاحمون ويتصادمون فيه .فكأن " َب َّكة " " َفعْ لة " من " َب َّ
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***
طواف يجوز خارج المسجد كان معلومًا
فإذا كانت " بكة " ما وصفنا  ،وكان موضع ازدحام الناس َح ْول البيت  ،وكان ال
َ
خارجه يوجب
خارج المسجد فمكة  ،ال " بكة "  .ألنه ال معنى
بذلك أن يكون ما َح ْول الكعبة من داخل المسجد  ،وأن ما كان
َ
َ
ك فيهْ .
وإذ كان ذلك كذلك  ،كان ب ّي ًنا بذلك فسا ُد قول من قال  " :بكة " اسم لبطن " مكة "  ،ومكة اسم
على الناس ال َّتبا َّ
للحرم. (1).
***
*ذكر من قال في ذلك ما قلنا  :من أن " بكة " موضع مزدحم الناس للطواف :
__________
) (1انتھى جزء من التقسيم القديم  ،وفي المخطوطة ما نصه :
" يتلوهُ ذكر َمنْ قال في ذلك ما قُلنا من أن بكة موضع مزدحم الناس للطواف والحمد

على عونه وإحسانه  ،وصلى ﷲ على محمد وآله الطاھرين

وسلم تسليمًا " ثم يتلوه ما نصه :
بسم ﷲ الرحمن الرحيم
ربّ َيسِّر
أَخبرنا أبو بكر محمد بن داود بن سليمان البغدادي قال حدثنا محمد بن جرير " فأعاد إسناد المخطوطة التي نقل عنھا  ،كما سلف في تعليقنا ،495 : 6
 496رقم  ، 5 :وھذا ھو الموضع الثاني لذكر ھذا اإلسناد الجديد.

 - 7435حدثني يعقوب بن إبراھيم قال  : ،حدثنا ھشيم  ،عن حصين  ،عن أبي مالك الغفاري في قوله  " :إن أوّ ل بيت وضع
للناس للذي ببكة " قال  " ،بكة " موضع البيت  " ،ومكة " ما سوى ذلك.
 - 7436حدثني يعقوب قال  ،حدثنا ھشيم قال  ،أخبرنا مغيرة  ،عن إبراھيم مثله.
 - 7437حدثنا ابن حميد قال  ،حدثنا حكام  ،عن عمرو  ،عن عطاء  ،عن أبي جعفر قال  :مرت امرأة بين يدي رجل وھو
ك بعضُھا بعضً ا.
يصلي وھي تطوف بالبيت  ،فدفعھا .قال أبو جعفر  :إنھا َب َّك ٌة  ،يب ّ
 - 7438حدثنا ابن المثني قال  :حدثنا عبد الصمد قال  : ،حدثنا شعبة قال  ،حدثنا سلمة  ،عن مجاھد قال  :إنما سميت " بكة
"  ،ألن الناس يتبا ُّكون فيھا  ،الرجا َل والنسا َء.
 - 7439حدثنا ابن وكيع قال  ،حدثنا أبي  ،عن سفيان  ،عن حماد  ،عن سعيد قال  ،قلت ألي شيء سُميت " بكة " ؟ قال :
ألنھم يتبا ُّكون فيھا قال  :يعني  :يزدحمون(1) .
 - 7440حدثنا ابن وكيع قال  ،حدثنا أبي  ،عن سفيان  ،عن األسود بن قيس  ،عن أبيه  ،عن ابن الزبير قال  ،إنما سميت "
بكة "  ،ألنھم يأتونھا حُجّ اجً ا(2) .
 - 7441حدثنا بشر قال  ،حدثنا يزيد قال  ،حدثنا سعيد  ،عن قتادة  ،قوله  " :إنّ أول بيت وضع للناس للذي ببكة مبار ًكا " ،
ك به الناس جميعً ا  ،فيصلي النسا ُء قدّام الرجال  ،وال يصلح ببلد غيره.
فإن ﷲ َب َّ
ك الناس بعضھم
 - 7442حدثنا الحسن بن يحيى قال  ،أخبرنا عبد الرزاق قال  ،أخبرنا معمر  ،عن قتادة  " :بكة "  ،ب ّ
بعضًا ،الرجال والنساء  ،يصلي بعضُھم بين ي َديْ بعض  ،ال يصلح ذلك إال بمكة.
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__________
) (1في المطبوعة  " :يتزاحمون "  ،وأثبت ما في المخطوطة.
) (2األثر  " - 7440 :األسود بن قيس العبدي "  ،روى عن أبيه وجماعة  ،وروى عنه شعبة والثوري وشريك وغيرھم .وأبوه  " :قيس العبدي "
الكوفي  ،مترجم في الكبير  .149 / 1 / 4وكان في المطبوعة والمخطوطة  " :عن أخيه "  ،وھو تصحيف والصواب ما أثبت.

 - 7443حدثنا ابن وكيع قال  ،حدثنا أبي  ،عن فضيل بن مرزوق  ،عن عطية العوفي قال  " :بكة "  ،موضع البيت  ،و "
مكة "  :ما حولھا.
 - 7444حدثني يونس قال  ،أخبرنا ابن وھب قال  ،أخبرني يحيى بن أزھر  ،عن غالب بن عبيد ﷲ  :أنه سأل ابن شھاب
عن " بكة " قال  " ،بكة " البيت  ،والمسجد .وسأله عن " مكة "  ،فقال ابن شھاب  " :مكة "  :الحرم كله.
ك فيھا الرجا َل والنسا َء.
 - 7445حدثنا الحسين قال  ،حدثنا ھشيم قال  ،أخبرنا حجاج  ،عن عطاء ومجاھد قاال " بكة "  :ب ّ
 - 7446حدثني عبد الجبار بن يحيى الرملي .قال  :قال ضمرة بن ربيعة  " ،بكة "  :المسجد  . ،و " مكة "  :البيوت(1) .
***
وقال بعضھم بما - :
 - 7447حدثني به يحيى بن أبي طالب قال  ،أخبرنا يزيد قال  ،أخبرنا جويبر  ،عن الضحاك في قوله  " :إن أوّ ل بيت وُ ضع
للناس للذي ببكة " قال  ،ھي مكة.
***
وقيل  " :مبار ًكا "  ،ألن الطواف به مغفرةٌ للذنوب(2) .
***
فأما نصب قوله  " :مباركا "  ،فإنه على الخروج من قوله  " :وضع "  ،ألن في " وضع " ذكرً ا من " البيت " ھو به
مشغول ،وھو معرفة  ،و " مبارك " نكرة ال يصلح أن يتبعه في اإلعراب(3) .
***
__________
) (1األثر  " - 7446 :عبد الجبار بن يحيى الرملي " شيخ الطبري  ،مضى برقم .7425 :
) (2ھذا كالم الفراء في معاني القرآن .227 : 1
) " (3الخروج " ھنا  ،كأنه الحال  ،وقد سلف في  254 ، 253 : 5ما يشبه أن يكون أيضا بمعنى الحال .وانظر ما سلف  " 586 : 6أن الحال يجيء
بعد فعل قد شغل بفاعله  ،فينصب كما ينصب المفعول الذي يأتي بعد الفعل الذي شغل بفاعله " .

اع إِ َل ْي ِه َس ِب ً
ات َب ِّي َن ٌ
فِي ِه آَ َي ٌ
ﷲ َغنِيٌّ َع ِن
اس ِح ُّج ْال َب ْي ِ
ات َم َقا ُم إِب َْراھِي َم َو َمنْ د ََخ َل ُه َك َ
ت َم ِن اسْ َت َط َ
يال َو َمنْ َك َف َر َفإِنَّ َّ َ
ان آَ ِم ًنا َو ِ َّ ِ َع َلى ال َّن ِ
ِين )(97
ْال َعا َلم َ
وأما على قول من قال  " :ھو أول بيت وضع للناس "  ،على ما ذكرنا في ذلك قو َل من ذكرنا قوله  ،فإنه نصبٌ على الحال
ُ
البيت ]الذي[ ببكة مبار ًكا .فـ " البيت "
من قوله  " :للذي ببكة "  .ألن معنى الكالم على قولھم  :إن أول بيت وضع للناس
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عندھم من صفته " الذي ببكة "  ،و " الذي " بصلته معرفته  ،و " المبارك " نكرة  ،فنصب على القطع منه  ،في قول بعضھم
وعلى الحال في قول بعضھم (1) .و " ھدى " في موضع نصب على العطف على قوله " مباركا " .
***
القول في تأويل قوله تعالى  } :فِي ِه آ َياتٌ َب ِّي َناتٌ َم َقا ُم إِ ْب َراھِي َم {
قال أبو جعفر  :اختلفت القرأة في قراءة ذلك ،
ٌ
ات َب ِّي َن ٌ
فقرأه قرأة األمصار  ) :فِي ِه أ َي ٌ
بينات.
ات ( على جماع " آية "  ،بمعنى  :فيه عالمات
***
وقرأ ذلك ابن عباس ).فِي ِه آ َي ٌة َب ِّي َن ٌة (  ،يعني بھا  :مقام إبراھيم  ،يراد بھا  :عالمة واحدةٌ.
***
ثم اختلف أھل التأويل في تأويل قوله  " :فيه آيات بينات " وما تلك اآليات ؟ .فقال بعضھم  :مقا ُم إبراھيم والمشع ُر الحرام ،
ونحو ذلك.
*ذكر من قال ذلك :
 - 7448حدثني محمد بن سعد قال  ،حدثني أبي قال  ،حدثني عمي قال ،
__________
) " (1القطع " كأنه باب من الحال  ،انظر ما سلف  415 ، 371 ، 270 : 6وما قبلھا في فھرس المصطلحات من األجزاء السالفة.

حدثني أبي  ،عن أبيه  ،عن ابن عباس قوله  " :فيه آيات بينات "  ،مقا ُم إبراھيم  ،والمشعر.
 - 7449حدثنا الحسن بن يحيى قال  ،أخبرنا عبد الرازق قال  ،أخبرنا معمر  ،عن قتادة ومجاھد  " :فيه آيات بينات َمقا ُم
إبراھيم " قال  ،مقا ُم إبراھيم  ،من اآليات البينات(1) .
***
كان آمنا " .
وقال آخرون  " :اآليات البينات "  ،مقام إبراھيم " ومن دخله َ
*ذكر من قال ذلك :
 - 7450حدثني محمد بن سنان قال  ،حدثنا أبو بكر الحنفي قال  ،حدثنا عباد  ،عن الحسن في قوله  " :فيه آيات بينات " قال،
" مقام إبراھيم ومن دخله كان آمنا " .
وقال آخرون  " :اآليات البينات "  ،ھو مقام إبراھيم.
*ذكر من قال ذلك :
 - 7451حدثنا محمد بن الحسين قال  ،حدثنا أحمد بن المفضل قال  ،حدثنا أسباط  ،عن السدي  ،قوله  " :فيه آيات َبينات
مقام إبراھيم " أما " اآليات البينات " فمقام إبراھيم.
***
قال أبو جعفر  :وأما الذين قرأوا ذلك  " :فيه آية بينة " على التوحيد  ،فإنھم عنوا بـ " اآلية البينة "  ،مقام إبراھيم.
*ذكر من قال ذلك :
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__________
) (1في المخطوطة والمطبوعة  " :إسحاق بن يحيى "  ،والصواب " الحسن بن يحيى "  ،وھو إسناد يدور دورا ًنا في التفسير أقربه رقم .7442 :

 - 7452حدثنا محمد بن عمرو قال  ،حدثنا أبو عاصم  ،عن عيسى  ،عن ابن أبي نجيح  ،عن مجاھد  " :فيه آية بينة " ،
) (1قال  :قد َماه في المقام آية بينة .يقول  " :ومن دخله كان آمنا " قال  ،ھذا شيء آخر.
 - 7453حدثت عن عمار قال  ،حدثنا ابن أبي جعفر  ،عن أبيه  ،عن ليث  ،عن مجاھد  " :فيه آية بينة مقام إبراھيم " قال ،
أثر قدميه في المقام  ،آية بينة.
***
قال أبو جعفر  :وأولى األقوال في تأويل ذلك بالصواب  ،قول من قال  " :اآليات البينات  ،منھنّ مقام إبراھيم "  ،وھو قول
قتادة ومجاھد الذي رواه معمر عنھما .فيكون الكالم مرا ًدا فيه " منھن "  ،فترك ذكرُه اكتفاء بداللة الكالم عليھا.
***
فإن قال قائل  :فھذا المقا ُم من اآليات البينات  ،فما سائر اآليات التي من أجلھا قيل  " :آيات بينات " ؟
قيل  :منھنّ المقام  ،ومنھن الحج ُر  ،ومنھن الحطي ُم.
***
ٌ
ٌ
بينات "  ،على الجماع  ،إلجماع قرأة أمصار المسلمين على أن
آيات
وأص ّح القراءتين في ذلك قراءة من قرأه  " (2) :فيه
ذلك ھو القراءة الصحيحة دون غيرھا.
***
وأما اختالف أھل التأويل في تأويل  " :مقام إبراھيم "  ،فقد ذكرناهُ في " سورة البقرة "  ،وبينا أولى األقوال بالصواب فيه
ھنالك  ،وأنه عندنا المقا ُم المعروف به(3) .
***
__________
) (1في المخطوطة والمطبوعة  " :فيه آيات بينات "  ،وھو ھنا يذكر قول مجاھد في قراءة ابن عباس على اإلفراد  ،فكتبھا الناسخ على قراءته بالجمع.
ورددتھا إلى ما ينبغي  ،ودليل ذلك السھو من الناسخ في األثر التالي.
) (2في المطبوعة  " :من قرأ "  .وأثبت ما في المخطوطة.
) (3انظر ما سلف .37 - 33 : 3

ٌ
وھدى للعالمين  ،للَّذي ببكة  ،فيه عال ٌ
فتأويل اآلية ًإذا  :إن أول بيت وُ ضع للناس مبار ًكا ً
بينات من قدرة ﷲ وآثار خليله
مات
إبراھيم  ،منھن أثر َقدَ م خليله إبراھيم صلى ﷲ عليه وسلم في الحجر الذي قا َم عليه.
***
القول في تأويل قوله َ } :ومَنْ د ََخ َل ُه َكانَ آ ِم ًنا {
اختلف أھل التأويل في تأويل ذلك.
ً
فقال بعضھم  :تأويله  :الخبرُ عن أنّ كل من جرّ في الجاھلية جرير ًة ثم َ
مأخوذا.
عاذ بالبيت  ،لم يكن بھا
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*ذكر من قال ذلك :
 - 7454حدثنا بشر قال  ،حدثنا يزيد قال  ،حدثنا سعيد  ،عن قتادة  ،قوله  " :ومن دخله كان آمنا "  ،وھذا كان في الجاھلية ،
كان الرّ جل لو جرّ كل جريرة على نفسه  ،ثم لجأ إلى َح َرم ﷲ  ،لم يُتناول ولم يُطلب .فأما في اإلسالم فإنه ال يمنع من حدود
ﷲ َ ،منْ َس َرق فيه قطع  ،ومن َزنى فيه أقي َم عليه الح ّد  ،ومن َقتل فيه قُتل وعن قتادة  :أن الحسن كان يقول  :إنّ الحرم ال
يمنع من حدود ﷲ .لو أصاب ح ًّدا في غير الحرم  ،فلجأ إلى الحرم  ،لم يمنعه ذلك أن يُقام عليه الح ّد.
***
*ورأى قتادةُ ما قاله الحسن.
 - 7455حدثنا الحسن بن يحيى قال  ،أخبرنا عبد الرزاق قال  ،أخبرنا معمر  ،عن قتادة قوله  " :ومن دخله كان آم ًنا " قال ،
كان ذلك في الجاھلية.
فأما اليوم  ،فإن سرق فيه أح ٌد قطع  ،وإن قتل فيه قُتل  ،ولو قدِر فيه على المشركين قتِلوا.
 - 7456حدثنا سعيد بن يحيى األموي قال  ،حدثنا عبد السالم بن حرب قال  ،حدثنا خصيف  ،عن مجاھد في الرجل يقتل ثم
يدخل الحرم قال َ :
يؤخذ  ،فيخرج من الحرم  ،ثم يقام عليه الحد .يقول  :القتل.
 - 7457حدثنا محمد بن المثني قال  ،حدثنا محمد بن جعفر  ،عن شعبة  ،عن حماد  ،مثل قول مجاھد.
 - 7458حدثنا أبو كريب وأبو السائب قاال حدثنا ابن إدريس قال  ،أخبرنا ھشام  ،عن الحسن وعطاء في الرجل يصيب الح ّد
ويلجأ إلى الحرم يُخرج من الحرم  ،فيقا ُم عليه الحد.
***
قال أبو جعفر  :فتأويل اآلية على قول ھؤالء  :فيه آيات بينات مقا ُم إبراھيم  ،والذي دخله من الناس كان آم ًنا بھا في الجاھلية.
***
وقال آخرون  :معنى ذلك  :ومن َي ْدخله يكن آم ًنا بھا بمعنى الجزاء  ،كنحو قول القائل " .من قا َم لي أكرمته "  ،بمعنى  :من
َيقم لي أكرمه .وقالوا  :ھذا أم ٌر كان في الجاھلية  ،كان الحر ُم َم َ
جان  ،ألنه لم يكن يُھاج به ذو
فزع كل خائف .وملجأ كل
ٍ
عرض الرّ جل فيه لقاتل أبيه وابنه بسوء .قالوا  :وكذلك ھو في اإلسالم  ،ألن اإلسالم زادَه تعظيمًا وتكريمًا.
جريرة  ،وال َي ِ
*ذكر من قال ذلك :
 - 7459حدثني محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال  ،حدثنا عبد الواحد بن زياد قال  ،حدثنا خصيف قال  ،حدثنا
ُؤو  ،حتى يتبرّ م فيخرج من
مجاھد قال  ،قال ابن عباس  :إذا أصاب الرجل الح َّد  :قتل أو سرق  ،فدخل الحرم  ،لم يُبايع ولم ي َ
الحرم  ،فيقام
أرى ذلك! أرى أن يؤخذ بر ُم ّته  (1) ،ثم يخرج من
َ
الحرم  ،فيقام عليه الحد .قال .فقلت البن عباس  :ولكني ال َ
عليه الحد  ،فإن الحرم ال يزيده إال شدّة.
 - 7460حدثنا أبو كريب وأبو السائب قاال حدثنا ابن إدريس قال  ،حدثنا عبد الملك  ،عن عطاء قال َ :
أخذ ابن الزبير سع ًدا
مولى معاوية  -وكان في قلعة بالطائف  -فأرسل إلى ابن عباس من يُشاوره فيھم  :إنھم لنا َعدوّ  (2) .فأرسل إليه ابن عباس :
لو وجدت قاتل أبي لم أعرض له .قال  :فأرسل إليه ابن الزبير  :أال نخرجھم من الحرم ؟ قال  :فأرسل إليه ابن عباس  :أفال
قبل أن تدخلھم الحرم ؟ زاد أبو السائب في حديثه  :فأخرجھم فصلبھم  ،ولم ينظر إلى قول ابن عباس(3) .
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 - 7461حدثني يعقوب بن إبراھيم قال  ،حدثنا ھشيم قال  ،أخبرنا حجاج  ،عن عطاء  ،عن ابن عباس قال  :من أحدَ َ
ث َحدَ ًثا
يؤو حتى يخرج من الحرم .فإذا خرج من الحرم،
ُعرض له  ،ولم يبايع  ،ولم يكلَّم  ،ولم َ
في غير الحرم  ،ثم لجأ إلى الحرم لم ي َ
أخذ فأقيم عليه الحد .قال  :ومن أحدث في الحرم حدَ ًثا أقيم عليه(4) .
__________
) (1الرمة )بضم الراء وتشديد الميم المفتوحة(  :قطعة حبل يشد بھا األسير أو القاتل إذا قيد إلى القتل للقود .وقوله  :أخذ برمته )بالبناء للمجھول(  :أي
أخذ قسرً ا حتى يقتل.
) (2في المطبوعة " لنا عين "  ،وال معنى لھا .وفي المخطوطة  " :لنا عرق "  ،ولم أجد لھا وجھًا  ،وھي مصحفة  ،فرأيت أن أقرب ذلك إليھا " عدو
" فأثبتھا  ،مع مخافتي أن ال تكون كذلك.
) (3في المطبوعة  " :ولم يصغ إلى قول ابن عباس "  ،وفي المخطوطة " لم ينطق إلى قول ابن عباس " وھي ال معنى لھا  ،وھي مصحفة  ،وأقرب
ما يكون صوابھا  ،ھو ما أثبته.
ھذا ولم أجد ھذا األثر في مكان بعد الجھد  ،وقد أشاروا إلى خبر ابن عباس وابن الزبير في كثير من الكتب  ،ولكنھم لم يأتوا فيه بھذا النص .وقد روى
األزرقي في أخبار مكة  111 : 2معنى ھذا األثر فقال  " :حدثنا أبو الوليد  ،قال حدثني جدي  ،عن سعيد بن سالم  ،عن ابن جريج  ،عن عطاء  :أنكر
ابن عباس قتل ابن الزبير سع ًدا مولى عتبة وأصحابه  " ...ولم يقل " مولى معاوية "  .وأخشى أن يكون " مولى عتبة "  ،يعني  :عتبة بن أبي سفيان.
وقد ذكر الطبري سع ًدا مولى معاوية في تاريخه  184 ، 183 : 6فقال  " :وكان على حجابه سعد مواله "  .وھذا يحتاج إلى تحقيق لم يتيسر لي عند
كتابة ھذا .فأرجو أن أبلغ منه ما أريد إن شاء ﷲ.
) (4في المطبوعة  " :أقيم عليه الحد "  ،زاد " الحد "  ،وأثبت ما في المخطوطة  ،فھو صواب.

 - 7462حدثنا أبو كريب قال  ،حدثنا إبراھيم بن إسماعيل بن َنصر السّلمي  ،عن ابن أبي حبيبة  ،عن داود بن حصين  ،عن
عكرمة  ،عن ابن عباس أنه قال  :من أحدث ح َد ًثا ثم استجار بالبيت فھو آمن  ،وليس للمسلمين أن يعاقبوه على شيء إلى أن
يخرج .فإذا َخ َرج أقاموا عليه الح ّد(1) .
ُ
الحرم،
وجدت قاتل عمر في
 - 7463حدثني يعقوب قال  ،حدثنا ھشيم قال  ،حدثنا حجاج  ،عن عطاء عن ابن عمر قال  :لو
َ
ما ھِجْ ُته.
 - 7464حدثنا أبو كريب وأبو السائب قاال حدثنا ابن إدريس قال  ،حدثنا ليث  ،عن عطاء  :أن الوليد بن عتبة أراد أن يُقيم
الحرم إال أن يكون أصابه فيه.
الح ّد في الحرم  ،فقال له عُبيد بن عمير  :ال تقم عليه الحد في
َ
 - 7465حدثنا أبو كريب وأبو السائب قاال حدثنا ابن إدريس قال  ،أخبرنا مطرف  ،عن عامر قال  :إذا أصاب الح ّد ثم ھرب
إلى الحرم  ،فقد أمن فإذا أصابه في الحرم  ،أقيم عليه الح ُّد في الحرم.
 - 7466حدثنا ابن بشار قال  ،حدثنا مؤمل قال  ،حدثنا سفيان  ،عن فراس  ،عن الشعبي قال  :من أصاب ح ًّدا في الحرم أقيم
عليه في الحرم .ومن أصابه خارجً ا من الحرم ثم دخل الحرم  ،لم يكلَّم ولم يبايع حتى يخرج من الحرم  ،فيقام عليه.
 - 7467حدثنا سعيد بن يحيى األموي قال  ،حدثنا عبد السالم بن حرب قال  ،حدثنا عطاء بن السائب  ،عن سعيد بن جبير
وعن عبد الملك  ،عن عطاء بن أبي رباح في الرجل يقتل ثم يدخل الحرم قال  :ال يبيعه أھ ُل مكة وال يشترون منه  ،وال
الحرم  ،فيؤخذ بذنبه.
يسقونه وال يطعمونه وال يؤونه عد أشياء كثيرة حتى يخرج من
َ
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__________
) (1األثر  " - 7426 :إبراھيم بن إسماعيل بن نصر السلمي " ھو التبان  ،مضى في مثل ھذا اإلسناد رقم  " .3521 ، 3484 ، 3439 :وابن أبي
حبيبة "  ،ھو إبراھيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة األشھلي .مضى فيھا وفي رقم .4319 :

 - 7468حدثت عن عمار قال  : ،حدثنا ابن أبي جعفر  ،عن أبيه  ،عن عطاء بن السائب  ،عن سعيد بن جبير  ،عن ابن
يؤوى  ،وال يكلَّم  ،وال ينكح  ،وال يبايع .فإ َذا
عباس  :أنّ الرجل إذا أصاب ح ًّدا ثم دخل الحرم  ،أنه ال يُط َعم  ،وال يُسقى  ،وال َ
خرج منه أقيم عليه الحد.
 - 7469حدثني المثني قال  ،حدثني حجاج قال  : ،حدثنا حماد  ،عن عمرو بن دينار  ،عن ابن عباس قال  :إذا أحدث الرجل
الحرم.
يطعم  ،ولم يُسْ ق  ،حتى يخرج من
حدَ ًثا ثم دخل الحرم  ،لم ْيؤ َو  ،ولم يجالس  ،ولم يبايع  ،ولم َ
َ
 - 7470حدثني المثني قال  ،حدثنا حجاج قال  ،حدثنا حماد  ،عن عطاء بن السائب  ،عن سعيد بن جبير  ،عن ابن عباس ،
مثله.
 - 7471حدثنا محمد بن الحسين قال  ،حدثنا أحمد بن المفضل قال  ،حدثنا أسباط  ،عن السدي  :أما قوله  " :ومن دخله كان
آم ًنا "  ،فلو أنّ رجال قت َل رجال ثم أتى الكعبة ّ
فعاذ بھا  ،ثم لقيه أخو المقتول لم يح ّل له ً
أبدا أن يقتله.
***
وقال آخرون  :معنى ذلك  :ومن دخله َيكن آم ًنا من النار.
*ذكر من قال ذلك :
 - 7472حدثنا علي بن مسلم قال  ،حدثنا أبو عاصم قال  ،أخبرنا رزيق بن مسلم المخزومي قال  ،حدثنا زياد بن أبي عياش،
عن يحيى بن جعدة في قوله  " :ومن دخله كان آم ًنا " قال  ،آم ًنا من النار(1) .
***
__________
) (1الخبر  - 7472 :ھذا أثر ليس بحجة في نفسه على أحد .ھو قول في معنى اآلية قاله تابعي  ،رأي من اآلراء .فإن يحيى بن جعدة بن ھبيرة
القرشي المخزومي  :تابعي ثقة .ولكنه في ھذا الخبر لم يرو شي ًئا عن غيره .إنما المشكل ھنا رجال اإلسناد!
رزيق بن مسلم المخزومي  :ھكذا ثبت ھنا في المطبوعة والمخطوطة  ،ولكن المخطوطة لم تنقط فيھا الزاي  ،فاحتمل أن يكون " رزيق " بتقديم الراء
 ،أو " زريق " بتقديم الزاي .ووقع في ابن كثير  ، 193 : 2نقال عن إسناد ھذا األثر من تفسير ابن أبي حاتم " زريق بن مسلم األعمى مولى بني
مخزوم "  -بتقديم الزاي .وليست مطبوعة ابن كثير بعمدة في التصحيح.
ولم أجد لھذا الرجل ترجمة بعد طول البحث والعناء .إال أن الحافظ الذھبي فرق في المشتبه  ،ص  224 - 220 :بين تقديم الراء وتأخيرھا في ھذا
الرسم  ،مستوعبًا كل األعالم فيه أو يكاد .وتبعه الحافظ في تحرير المشتبه )مخطوط( .وزاد عليه ما فاته .فقال الذھبي  -في تقديم الراء  " : -ورزيق
بن ھشام  ،عن زياد بن أبي عياش "  .ثم ذكر آخر  ،ثم قال  " :ورزيق األعمى  ،عن أبي ھريرة .واه "  .وھذا الواھي مترجم بإيجاز في لسان
الميزان .ولم أستطع الجزم بأن ھذين أو أحدھما ھو المذكور في ھذا اإلسناد .فإن اتفاق روايتي الطبري وابن أبي حاتم على تسميته " رزيق بن مسلم "
 يبعد معه الظن بتحريفه عن " رزيق بن ھشام "  .ولكن اتفاق اسم شيخه عند ابن أبي حاتم مع ما ذكره الذھبي يكاد يرجح أنه ھو.وأما ترجيح أنه بتقديم الراء  ،خال ًفا لما ثبت في مطبوعة ابن كثير  ،فمرده إلى ارتفاع الثقة بتصحيحھا.
وشيخه " زياد بن أبي عياش "  :لم أجد له ترجمة أيضًا  ،إال ذكره في المشتبه والتحرير .وثبت في مطبوعة الطبري ھنا " زياد بن أبي عياض " ،
بالضاد .وھو تحريف  ،صوابه ما في ابن كثير عن إسناد ابن أبي حاتم .وكذلك ثبت في مخطوطة الطبري  ،ولكن بدون نقط على الشين  ،كأنه "
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عباس "  .وھو خطأ واضح  ،أو تساھل في إعجام الحرف .ورجح إعجامه ثبوته بالشين معجمة في المشتبه والتحرير .وزادنا توثي ًقا الحافظ حين نص
عليه في تحرير المشتبه  ،فقال فيما زاده على الذھبي استكماال لمن عرف باسم " عياش "  " : -وزياد بن أبي عياش  ،عن يحيى بن جعدة " .

قال أبو جعفر  :وأولى األقوال في ذلك عندنا بالصواب  ،قول ابن الزبير ومجاھد والحسن  ،ومن قال  " :معنى ذلك  :ومن
ً
عائذا به  ،كان آم ًنا ما كان فيه  ،ولكنه يخرج منه فيقام عليه الحد  ،إن كان أصاب ما يستوجبه
دخله من غيره ممن لجأ إليه
في غيره ثم لجأ إليه .وإن كان أصابه فيه أقي َم عليه فيه " .
***
استجار منه ما كان فيه ،
فتأويل اآلية إذا  :فيه آيات بينات مقام إبراھيم  ،ومن يدخله من الناس مستجيرً ا به  ،يكن آم ًنا مما
َ
حتى يخرج منه.
***
فإن قال قائل  :وما منعك من إقامة الحد عليه فيه ؟
قيل  :التفاق جميع السلف على أنّ من كانت جريرته في غيره ثم عاذ به  ،فإنه ال يؤخذ بجريرته فيه .وإنما اختلفوا في صفة
إخراجه منه ألخذه بھا.
المعانى التي يضطرّ مع منعه وفقدِه إلى الخروج منه.
فقال بعضھم  :صفة ذلك  :منعه
َ
وقال آخرون  :ال صفة لذلك غي ُر إخراجه منه بما أمكن إخراجه من المعاني التي ُتوصِّل إلى إقامة ح ّد ﷲ معھا.
فلذلك قلنا  :غير جائز إقامة الحد عليه فيه إال بعد إخراجه منه .فأما من أصاب الح ّد فيه  ،فإنه ال خالف بين الجميع في أنه
يقا ُم عليه فيه الحد .فكلتا المسألتين أصل مُج َمع على حكمھما على ما وصفنا.
***
فإن قال لنا قائل  :وما دِاللتك على أن إخراج العائذ بالبيت إذا أتاه مستجيرً ا به من جريرة جرّ ھا .أو من ح ٍّد أصابه من الحرم ،
َ
أقررت بأن ﷲ عز وجل قد َجعل من دخله آم ًنا  ،ومعنى " اآلمن " غير معنى
جائ ٌز إلقامة الحد عليه  ،وأخذه بالجريرة  ،وقد
" الخائف " ؟ فبما ھما فيه مختلفان ؟ ). (1
قيل  :قلنا ذلك  ،إلجماع الجميع من المتقدمين والمتأخرين من علماء األمة  ،على أنّ إخراج العائذ به من جريرة أصابھا أو
ْ
وأھل اإلسالم
وجبت عليه بھا عقوبة منه ببعض معاني اإلخراج ألخذه بما لزمه  ،واجبٌ على إمام المسلمين
فاحش ٍة أتاھا
ِ
معه(2).
ُخرج به منه.
وإنما اختلفوا في السبب الذي ي َ
فقال بعضھم  :السبب الذي َيجوز إخراجه به منه  :ترك جميع المسلمين مبا َيعته وإطعا َمه وسقيه وإيوا َءه وكالمه  ،وما أشبه
ذلك من المعاني التي ال َقرار للعائذ به فيه مع بعضھا  ،فكيف مع جميعھا ؟
__________
) (1في المطبوعة  " :فيما ھما فيه مختلفان "  ،وفي المخطوطة " فيما " غير منقوطة  ،وصواب قراءتھا ما أثبته  ،على االستفھام .يقول  :فيم يختلف
معنى اآلمن ومعنى الخائف في الحرم ؟
) (2سياق ھذه الجملة  ... " :على أن إخراج العائذ به...ببعض معاني اإلخراج . .واجب على إمام المسلمين. " ...
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وقال آخرون منھم  :بل إخراجه إلقامة ما لزمه من العقوبة  ،واجبٌ بكل معاني اإلخراج.
فلما كان إجماعً ا من الجميع على أنّ حكم ﷲ  -فيمن عاذ بالبيت من ح ّد أصابه أو جريرة جرّ ھا  -إخراجه منه  ،إلقامة ما
فرض ﷲ على المؤمنين إقامته عليه  ،ثم اختلفوا في السبب الذي َيجوز إخراجُ ه به منه كان الالزم لھم وإلمامھم إخراجه منه
بأيّ معنى أمكنھم إخراجه منه  ،حتى يقيموا عليه الح ّد الذي لزمه خارجً ا منه إذا كان لجأ إليه من خارج  ،على ما قد بينا قبل.
***
وبع ُد  ،فإن ﷲ عز وجل لم يضع ح ًّدا من حُ دُوده عن أحد من خلقه من أجل بُقعة وموضع صار إليھا من لزمه ذلك  . ،وقد
تظاھرت األخبار عن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم أنه قال :
 " - 7473إني حرمت المدينة كما حرّ م إبراھيم مكة " (1) .
***
ً
بحرم النبي صلى ﷲ عليه وسلم  ،يؤاخذ بالعقوبة فيه .ولوال ما
وال خالف بين جميع األمة أن
عائذا لو َع َاذ من عقوبة لزمته َ
حرم إبراھيم ال يقام فيه على من عا َذ به من عقوبة لزمته حتى يخرج منه ما لزمه  ،لكان
ذكرت من إجماع السلف على أنّ َ
ّ
وحرم رسوله صلى
أحق البقاع أن تؤدَّى فيه فرائض ﷲ التي ألزمھا عبادَ ه من قتل أو غيره  ،أعظم البقاع إلى ﷲ  ،كحرم ﷲ
َ
ً
وراثة.
ﷲ عليه وسلم  ،ولكنا أمرنا بإخراج من أمرنا بإخراجه من َح َرم ﷲ إلقامة الحد  ،لما ذكرنا من فعل األمة ذلك
***
__________
) (1األثر  - 7473 :رواه أبو جعفر بغير إسناد  ،وھو حديث صحيح  ،ولفظه في مسلم  134 : 9 :والبخاري )الفتح .(290 : 4

فمعنى الكالم إذ كان األمر على ما وصفنا  :ومن دخله كان آم ًنا ما كان فيه .فإذ كان ذلك كذلك  ،فمن لجأ إليه من عقوبة
ً
لزمته
عائذا به  ،فھو آمن ما كان به حتى يخرج منه  ،وإنما يصير إلى الخوف بعد الخروج أو اإلخراج منه  ،فحينئذ ھو غير
داخله وال ھو فيه.
***
اس ِح ُّج ا ْل َب ْي ِ
س ِبيال {
اع إِ َل ْي ِه َ
اس َت َط َ
ت َم ِن ْ
القول في تأويل قوله تعالى َ } :و ِ َّ ِ َع َلى ال َّن ِ
قال أبو جعفر  :يعني بذلك جل ثناؤه  :وفرضٌ واجبٌ

على من استطاع من أھل التكليف السبي َل إلى ح ّج بيته الحرام الحج

إليه.
***
وقد بينا فيما مضى معنى " الحج "  ،ودللنا على صحة ما قلنا من معناه  ،بما أغنى عن إعادته في ھذا الموضع(1) .
***
واختلف أھل التأويل في تأويل قوله عز وجل  " :من استطاع إليه سبيال "  ،وما السبيل التي يجبُ مع استطاعتھا فرض الحج؟
فقال بعضھم  :ھي ّ
الزاد والراحلة.
*ذكر من قال ذلك :
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 - 7474حدثنا محمد بن بشار قال  ،حدثنا محمد بن بكر قال  ،أخبرنا ابن جريج قال  ،قال عمر بن الخطاب رضي ﷲ عنه :
" من استطاع إليه سبيال " قال  ،الزاد والراحلة.
 - 7475حدثنا ابن بشار قال  ،حدثنا محمد بن بكر قال  ،أخبرنا ابن جريج قال  ،قال عمرو بن دينار  :الزاد والراحلة.
__________
) (1انظر ما سلف .21 : 4 / 229 ، 228 : 3

 - 7476حدثنا أبو كريب قال  ،حدثنا وكيع  ،عن أبي جناب  ،عن الضحاك  ،عن ابن عباس في قوله  " :من استطاع إليه
سبيال "  ،قال  :الزاد والبعير(1) .
 - 7477حدثني المثني قال  ،حدثنا عبد ﷲ بن صالح قال  ،حدثني معاوية  ،عن علي  ،عن ابن عباس قوله  " :و على
الناس حج البيت من استطاع إليه سبيال "  ،والسبيل  ،أن يص ّح بدن العبد  ،ويكون له ثمن زاد وراحلة من غير أن يُجْ حف به.
 - 7478حدثنا خالد بن أسلم قال  ،حدثنا النضر بن شميل قال  ،أخبرنا إسرائيل  ،عن أبي عبد ﷲ البجلي قال  :سألت سعيد
بن جبير عن قوله  " :من استطاع إليه سبيال "  ،قال قال ابن عباس  :من ملك ثلثمائة درھم فھو السبيل إليه.
 - 7479حدثني محمد بن سنان قال  ،حدثنا أبو عاصم  ،عن إسحاق بن عثمان قال  :سمعت عطاء يقول  :السبي ُل  ،الزاد
والراحلة.
 - 7480حدثني محمد بن الحسين قال  ،حدثنا أحمد بن المفضل قال  ،حدثنا أسباط  ،عن السدي  :أما " من استطاع إليه
ٌ
راحلة وزا ٌد.
سبيال "  ،فإن ابن عباس قال  :السبي ُل ،
 - 7481حدثني المثني وأحمد بن حازم قاال حدثنا أبو نعيم قال  ،حدثنا سفيان  ،عن محمد بن سوقة  ،عن سعيد بن جبير " :
من استطاع إليه سبيال "  ،قال  :الزاد والراحلة.
__________
) (1األثر  " - 7476 :أبو جناب الكلبي "  .ھو " يحيى بن أبي حية "  ،واسم " أبي حية " حي .روي عن أبيه  ،وعبد الرحمن بن أبي ليلى ،
والضحاك بن مزاحم  ،والحسن البصري وغيرھم .روى عنه الثوري  ،وابن عيينة  ،وھشيم  ،ووكيع وغيرھم .فتكلم فيه ألنه كان يدلس فأفسد أحاديثه،
كان يحدث بما لم يسمع .مترجم في التھذيب .وكان في المطبوعة  " :أبو خباب "  ،وھو خطأ  ،وفي المخطوطة  " :أبو خباب " غير منقوطة.

 - 7482حدثنا أحمد بن حازم قال  ،حدثنا أبو نعيم قال  ،أخبرنا الربيع بن صبيح  ،عن الحسن  ،قال  :الزا ُد والراحلة.
 - 7483حدثنا ابن حميد قال  ،حدثنا جرير  ،عن منصور  ،عن الحسن قال  :قرأ النبي صلى ﷲ عليه وسلم ھذه اآلية " :
و على الناس ح ّج البيت من استطاع إليه سبيال "  ،فقال رج ٌل  :يا رسول ﷲ  ،ما السبيل ؟ قال  :الزاد والراحلة.
***
واعتل قائلو ھذه المقالة بأخبار رويت عن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم بنحو ما قالوا في ذلك.
*ذكر الرواية بذلك عن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم :
 - 7484حدثنا الحسن بن يحيى قال  ،أخبرنا عبد الرزاق قال  ،أخبرنا إبراھيم بن يزيد الخوزي قال  :سمعت محمد بن عباد
بن جعفر يحدث  ،عن ابن عمر قال  :قام رج ٌل إلى رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم فقال  :ما السبيل ؟ قال  " :الزاد
والراحلة"(1) .
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__________
) (1الحديث  - 7484 :إبراھيم بن يزيد المكي الخوزي  :ضعيف ج ًدا .ضعفه أحمد  ،وابن معين  ،وأبو زرعة  ،وأبو حاتم  ،وغيرھم.
" الخوزي " بضم الخاء المعجمة  :نسبة إلى " شعب الخوز بمكة "  ،كما في اللباب وغيره.
محمد بن عباد بن جعفر المخزومي المكي  :تابعي ثقة.
والحديث جزء من حديث مطول  ،رواه الترمذي  ، 82 - 81 : 4عن عبد بن حميد  ،عن عبد الرزاق  ،بھذا اإلسناد .وقال  " :ھذا حديث ال نعرفه إال
من حديث إبراھيم بن يزيد الخوزي المكي .وقد تكلم بعض أھل العلم في إبراھيم بن يزيد من قبل حفظه " .
ورواه قبل ذلك  ، 79 : 2مختصرً ا  ،من طريق وكيع  ،عن إبراھيم بن يزيد  ،بھذا اإلسناد .وقال  " :ھذا حديث حسن "  .ثم ذكر علته بإبراھيم
الخوزي.
ورواه الشافعي في األم  - 99 : 2مطوال  -عن سعيد بن سالم  ،عن إبراھيم الخوزي .وأشار إلى ضعف إسناده .ومن طريقه رواه البيھقي في السنن
الكبرى .330 : 4
ورواه ابن ماجه  - 2896 :مطوال أيضا  -من طريق وكيع  ،عن إبراھيم الخوزي .وسيأتي عقب ھذا  ،من رواية أبي حذيفة  ،عن سفيان  ،وھو
الثوري  ،عن إبراھيم الخوزي.
وكذلك رواه البيھقي  ، 327 : 4من طريق ثالثة أحدھم أبو حذيفة  ،عن سفيان.
وذكره السيوطي  ، 56 - 55 : 2مطوال  ،وزاد نسبته البن أبي شيبة  ،وعبد بن حميد  ،وابن المنذر  ،وابن أبي حاتم  ،وابن عدي  ،وابن مردويه.
وذكره ابن كثير  ، 196 - 195 : 2من رواية الترمذي المطولة .ثم أشار إلى روايته األخرى  ،وإلى رواية ابن ماجه .ثم قال  " :ال يشك أن ھذا
اإلسناد رجاله كلھم ثقات  ،سوى الخوزي ھذا  ،وقد تكلموا فيه من أجل ھذا الحديث .لكن قد تابعه غيره "  .ثم ذكره من رواية ابن أبي حاتم  ،عن أبيه،
عن عبد العزيز بن عبد ﷲ العامري  ،عن محمد بن عبد ﷲ بن عبيد بن عمير الليثي  ،عن محمد بن عباد بن جعفر  ،عن عبد ﷲ بن عمر  -بھذا
الحديث نحوه  ،مختصرً ا .ثم كر أنه " رواه ابن مردويه  ،من رواية محمد بن عبد ﷲ بن عبيد بن عمير  ،به " .
وھذا اإلسناد اآلخر الذي نقله ابن كثير عن ابن أبي حاتم وابن مردويه  -ضعيف أيضا :
محمد بن عبد ﷲ بن عبيد بن عمير الليثي المكي  :ضعيف جدا .قال البخاري في الكبير  " : 142 / 1 / 1ليس بذاك الثقة "  .وروى ابن أبي حاتم / 3
 300 / 2عن ابن معين قال  " :ليس حديثه بشيء "  .وقال النسائي في الضعفاء  ،ص  " : 26متروك الحديث "  .وانظر ترجمته في لسان الميزان
.217 - 216 :5
وانظر األحاديث اآلتية .7491 - 7485 :
وانظر أيضا قول الطبري  ،اآلتي  ،ص  " ، 45 :أنھا أخبار في أسانيدھا نظر  ،ال يجوز االحتجاج بمثلھا في الدين " .

 - 7485حدثني محمد بن سنان قال  ،حدثنا أبو حذيفة قال  ،حدثنا سفيان  ،عن إبراھيم الخوزي  ،عن محمد بن عباد  ،عن
ابن عمر  :أن النبي صلى ﷲ عليه وسلم قال في قوله عز وجل  " :من استطاع إليه سبيال "  ،قال  :السبيل إلى الحج  ،الزاد
والراحلة(1) .
 - 7486حدثنا حميد بن مسعدة قال  ،حدثنا بشر بن المفضل قال  ،حدثنا يونس وحدثني يعقوب بن إبراھيم قال  ،حدثنا ابن
علية  ،عن يونس عن الحسن قال  :قرأ رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم  " :و على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيال "،
قالوا  :يا رسول ﷲ  ،ما السبيل ؟ قال " .الزا ُد والراحلة(2) .
__________
) (1الحديث  - 7485 :أبو حذيفة  :ھو النھدي البصري  ،موسى بن مسعود .وقد مضى توثيقه .1693 ، 280 :
سفيان  :ھو الثوري.
والحديث مكرر ما قبله .وقد بينا ھناك أن البيھقي رواه  ، 327 : 4من طريق أبي حذيفة  -ھذا  -وغيره  ،عن الثوري.
) (2الحديث  - 7486 :ھذا حديث مرسل عن الحسن البصري.
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وقد رواه الطبري ھنا بإسنادين من طريق يونس  ،عن الحسن.
وسيأتي  ، 7491 ، 7488 :من رواية قتادة  ،عن الحسن.
ثم  ، 7490 :من رواية قتادة وحميد  ،عن الحسن.
ورواه البيھقي  ، 330 ، 327 : 4بأسانيد  ،عن الحسن.
وذكره ابن كثير  ، 196 : 2من رواية الطبري عن يعقوب  ،التي ھنا  -ثم قال  " :ورواه وكيع في تفسيره  ،عن سفيان  ،عن يونس  ،به " .
وذكره السيوطي  ، 56 : 2وزاد نسبته لسعيد بن منصور  ،وابن أبي شيبة  ،وعبد بن حميد  ،وابن المنذر  ،والدارقطني .ونسي أن ينسبه لوكيع.
ونقل الحافظ في التلخيص  ،ص  ، 202 :عن أبي بكر بن المنذر  ،قال  " :ال يثبت الحديث في ذلك مسن ًدا .والصحيح من الروايات رواية الحسن
المرسلة "  .يريد أن أسانيدھا إلى الحسن أسانيد صحاح  ،ال أن الحديث المرسل صحيح  ،ألنه ال شك في ضعف األحاديث المراسيل.

 - 7487حدثنا أبو عثمان المقدمي والمثني بن إبراھيم قاال حدثنا مسلم بن إبراھيم قال  ،حدثنا ھالل بن عبد ﷲ مولى ربيعة
بن عمرو بن مسلم الباھلي قال  :حدثنا أبو إسحاق  ،عن الحارث  ،عن علي  ،عن النبي صلى ﷲ عليه وسلم قال  :من ملك
ً
ً
َ
يموت يھود ًّيا أو نصران ًّيا  ،وذلك أن ﷲ عز وجل يقول في كتابه  " :و
وراحلة تبلغه إلى بيت ﷲ فلم يح ّج فال عليه أن
زادا
على الناس ح ّج البيت من استطاع إليه سبيال " اآلية(1) .
 - 7488حدثنا بشر قال  ،حدثنا يزيد قال  ،حدثنا سعيد  ،عن قتادة ،
__________
) (1الحديث  - 7487 :مسلم بن إبراھيم  :ھو األزدي الفراھيدي الحافظ .مضى في  .1219 :ھالل بن عبد ﷲ  ،أبو ھاشم  ،مولى ربيعة بن عمرو
بن مسلم الباھلي  :ضعيف ج ًدا .قال البخاري " منكر الحديث "  .وقال الترمذي  " :مجھول "  .ولم يذكروا له رواية إال ھذا الحديث .ولذلك أشار إليه
المزي في التھذيب  ،والذھبي في الميزان .وقال ابن عدي  " :ھو معروف بھذا الحديث  ،وليس ھو بمحفوظ " .
ووقع اسم أبيه في المطبوعة " عبيد ﷲ "  .وھو خطأ  ،صوابه " عبد ﷲ " بالتكبير.
أبو إسحاق  :ھو السبيعي الھمداني.
الحارث  :ھو ابن عبد ﷲ األعور الھمداني .وھو ضعيف ج ًدا  ،كما بينا في .174 :
والحديث رواه الترمذي  ، 78 : 2عن محمد بن يحيى القطعي  ،عن مسلم بن إبراھيم  ،بھذا اإلسناد .وقال  " :ھذا حديث غريب  ،ال نعرفه إال من ھذا
الوجه .وفي إسناده مقال .وھالل بن عبد ﷲ  :مجھول .والحارث  :يضعف في الحديث " .
وسيأتي ھذا الحديث  ، 7489 :من رواية شاذ بن فياض  ،عن ھالل أبي ھاشم  ،بھذا
اإلسناد.
وقد ذكره ابن كثير  ، 197 : 2من رواية ابن مردويه  ،من الوجھين اللذين رواه منھما الطبري  :من رواية مسلم بن إبراھيم  ،وشاذ بن فياض.
ونقل عن ابن عدي قال  :ھذا الحديث ليس بمحفوظ " .

عن الحسن قال  :بلغنا أن نبي ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم قال له قائل  ،أو رجل  :يا رسول ﷲ  ،ما السبيل إليه ؟ قال  :من وجد
ً
ً
وراحلة.
زادا
 - 7489حدثنا أحمد بن الحسن الترمذي قال  ،حدثنا شاذ بن فياض البصري قال  ،حدثنا ھالل أبو ھاشم  ،عن أبي إسحاق
الھمداني  ،عن الحارث  ،عن علي بن أبي طالب رضي ﷲ عنه قال  :قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم  :من ملك زا ًدا
َ
مات يھود ًّيا أو نصران ًّيا .وذلك أن ﷲ يقول في كتابه  " :و على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيال "
وراحلة فلم يح ّج
اآلية(1) .
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 - 7490حدثني أحمد بن حازم قال  ،حدثنا أبو نعيم قال  ،حدثنا حماد بن سلمة  ،عن قتادة وحميد  ،عن الحسن  ،أن رجال
قال  :يا رسول ﷲ  ،ما السبيل إليه ؟ قال  :الزاد والراحلة.
 - 7491حدثنا محمد بن بشار قال  ،حدثنا الحجاج بن المنھال قال  ،حدثنا حماد  ،عن قتادة  ،عن الحسن  ،عن النبي صلى
ﷲ عليه وسلم  ،مثله.
__________
) (1الحديث  - 7489 :أحمد بن الحسن بن جنيدب  ،أبو الحسن الترمذي  ،الحافظ العلم الرحال  :ثقة من أصحاب أحمد بن حنبل  ،ومن شيوخ
البخاري والترمذي .مترجم في التھذيب وطبقات الحنابلة ألبي يعلى  ، 38 - 37 : 1وتذكرة الحفاظ .107 - 106 : 2
" جنيدب "  :بضم الجيم وفتح النون  ،وبعد الدال المھملة باء موحدة .ووقع في تذكرة الحفاظ " جنيد " بحذف الباء  ،وھو خطأ طابع أو ناسخ  ،وثبت
على الصواب في التھذيب  ،وأصله " تھذيب الكمال " مخطوط  ،والتقريب  ،والخالصة.
شاذ بن فياض اليشكري  ،أبو عبيدة البصري  :ثقة  ،وثقه أبو حاتم وغيره .وتكلم فيه بعضھم بغير حجة .واسمه " ھالل بن فياض "  ،و " شاذ "  :لقب
غلب عليه .وقد ترجمه البخاري في الكبير  ، 211 / 2 / 4والصغير  ،ص  ، 238 :وابن أبي حاتم  - 78 / 2 / 4في اسم " ھالل " .
ھالل أبو ھاشم  :ھو " ھالل بن عبد ﷲ  ،مولى ربيعة بن عمرو بن مسلم الباھلي "  -كما بينا في  .7487 :وثبت ھنا في المطبوعة " ھالل بن
ھشام" .وھو خطأ واضح.
والحديث مكرر  ، 7487 :وقد أشرنا إليه ھناك .وذكر ابن كثير  ، 197 : 2أن ابن أبي حاتم رواه " عن أبي زرعة الرازي  ،حدثنا ھالل بن
الفياض ،حدثنا ھالل أبو ھاشم  - " ...إلخ "

***
وقال آخرون  :السبيل التي إذا استطاعھا المرء كان عليه الحج  :الطاق ُة للوصول إليه .قالوا  (1) :وذلك قد يكون بالمشي
وبالركوب  ،وقد يكون مع وجودھما العجز عن الوصول إليه  :بامتناع الطريق من العدوّ الحائل  ،وبقلة الماء  ،وما أشبه ذلك.
قالوا  :فال بيان في ذلك أبين مما بيَّنه ﷲ عز وجل  ،بأن يكون مستطيعً ا إليه السبيل  ،وذلك  :الوصو ُل إليه بغير مانع وال
َ
حائل بينه وبينه  ،وذلك قد يكون بالمشي وحده وإنْ
أعوزه المركب  ،وقد يكون بالمركب وغير ذلك.
*ذكر من قال ذلك :
 - 7492حدثنا محمد بن بشار قال  ،حدثنا عبد الرحمن بن مھدي قال  ،حدثنا سفيان  ،عن خالد بن أبي كريمة  ،عن رجل ،
عن ابن الزبير قوله  " :و على الناس ح ّج البيت من استطاع إليه سبيال " قال  :على قدر القوة.
 - 7493حدثنا يحيى بن أبي طالب قال  ،أخبرنا يزيد قال  ،أخبرنا جويبر  ،عن الضحاك في قوله  " :من استطاع إليه سبيال
"  ،قال  :الزاد والراحلة  ،فإن كان شا ًّبا صحيحً ا ليس له مال  ،فعليه أن يُؤاجر نفسه بأكله و ُغ َّفته حتى يقضي حجته به (2) ،
ً
ميراثا بمكة  ،أكان تار َكه ؟ وﷲ النطلق إليه ولو
الناس أن يمشوا إلى البيت ؟ فقال  :لو أنّ لبعضھم
فقال له قائل  :كلَّف ﷲ
َ
َح ًبوا!! كذلك يجبُ عليه الحج.
 - 7494حدثنا محمد بن بشار قال  ،حدثنا محمد بن بكر قال  ،أخبرنا ابن جريج قال  ،قال عطاء  :من وجد شي ًئا يبلِّغه  ،فقد
َوجد سبيال كما قال ﷲ عز وجل  " . :من استطاع إليه سبيال " .
__________
) (1في المخطوطة والمطبوعة  " :قال "  ،والسياق بعد يقتضي ما أثبت.
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) (2في المطبوعة  " :بأكله وعقبه حتى يقضي حجته "  ،وليس فيھا " به "  ،وھي في المخطوطة  ،ومثل ھذا في تفسير القرطبي  ، 148 : 4إال أنه
قال  " :بأكله أو عقبه "  ،ولم أجد لذلك معنى .وھي في المخطوطة " وعفته " غير منقوطة  ،فاستظھرت قراءتھا " وغفته "  .والغفة )بضم الغين ،
وتشديد الفاء المفتوحة(  :البلغة من العيش والقليل منه .وھي ھنا أنسب معنى  ،فأثبتھا كذلك.

 - 7495حدثنا أحمد بن حازم قال  ،حدثنا أبو نعيم قال  ،حدثنا أبو ھانئ قال  ،سئل عامر عن ھذه اآلية  " :و على الناس
حج البيت من استطاع إليه سبيال " ؟ قال  :السبي ُل  ،ما يسَّره ﷲ(1) .
 - 7496حدثني محمد بن سنان قال  ،حدثنا أبو بكر الحنفي قال  ،حدثنا عباد  ،عن الحسن  :من وجد شي ًئا ُيبْلغه فقد استطاع
إليه سبيال.
***
وقال آخرون  :السبي ُل إلى ذلك  :الصح ُة.
*ذكر من قال ذلك :
 - 7497حدثنا محمد بن حميد ومحمد بن عبد ﷲ بن عبد الحكم والمثني بن إبراھيم قالوا  ،حدثنا أبو عبد الرحمن المقرئ
قال ،حدثنا حيوة بن شريح وابن لھيعة قاال أخبرنا شرحبيل بن شريك المعافري  :أنه سمع عكرمة مولى ابن عباس يقول في
ھذه اآلية  " :و على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيال "  ،قال  :السبي ُل الصح ُة.
***
وقال آخرون بما - :
 - 7498حدثني يونس قال  ،أخبرنا ابن وھب قال  ،قال ابن زيد في قول ﷲ عز وجل  " :و على الناس حج البيت من
استطاع إليه سبيال "  ،قال  :من وجد قُوّ ة في النفقة والجسد وال ُحمْالن (2) .قال  :وإن كان في َجسده ما ال يستطيع الحج ،
صحيح الجسد وال يجد ماال وال قوة  ،يقولون  :ال يكلف أن َيمشي.
فليس عليه الحج  ،وإن كان له قوة في مال  ،كما إذا كان
َ
__________
) (1األثر  " - 7495 :أبو ھانئ "  ،ھو  " :عمر بن بشير أبو ھانئ الھمداني "  .مضت ترجمته رقم  ، 4422 :و " عامر " ھو  :عامر الشعبي.
وكان في المخطوطة والمطبوعة ھنا شيء عجيب  ،كان " قال حدثنا أبو ھانئ  ،قال حدثنا سھل بن عامر "  ،زاد " حدثنا " وجعل " سئل "  " ،سھل "
ً
خلطا عجبًا .وسيأتي على الصواب برقم .7516 :
وزاد بعدھا " بن "  ،فكان
) (2الحمالن )بضم الحاء وسكون الميم(  :ما يحمل عليه من الدواب.

***
قال أبو جعفر  :وأولى األقوال في ذلك عندنا بالصواب  ،قو ُل من قال بقول ابن الزبير وعطاء  :إنّ ذلك على قدر الطاقة .ألن
ُ
ً
الطريق  ،فمن كان
مانع له منه من َزمانة  ،أو َعجز  ،أو عدوّ  ،أو قلة
" السبيل " في كالم العرب :
واجدا طري ًقا إلى الحج ال َ
ماء في طريقه  ،أو زاد  ،أو ضعف عن المشي  ،فعليه فرضُ الحج  ،ال يجزيه إال أداؤه .فإن لم يكن واج ًدا سبيال أعني بذلك :
ُّ
بتعذر بعض ھذه المعاني التي وصفناھا عليه فھو ممن ال يج ُد إليه طري ًقا وال يستطيعه .ألن
فإن لم يكن مطي ًقا الح َّج ،
ً
عاجزا عنه ببعض األسباب التي ذكرنا أو بغير ذلك  ،فھو غير مطيق وال
االستطاعة إلى ذلك  ،ھو القدرة عليه .ومن كان
مستطيع إليه السبي َل.
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فرض الحج  ،بعض
الناس
وإنما قلنا  :ھذه المقالة أولى بالصحة مما خالفھا  ،ألن ﷲ عز وجل لم يخصُص  ،إذ ألزم
َ
َ
مستطيعي السبيل إليه بسقوط فرض ذلك عنه .فذلك على كل مستطيع إليه سبيال بعموم اآلية.
فأما األخبار التي رويت عن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم في ذلك بأنه  " :الزاد والراحلة "  ،فإنھا أخبار  :في أسانيدھا
نظر  ،ال يجوز االحتجاج بمثلھا في الدّين.
***
قال أبو جعفر  :واختلف القرأة في قراءة " الحج " .
ت (.
ح ُّج ال َب ْي ِ
اس ِ
فقرأ ذلك جماعة من قرأة أھل المدينة والعراق بالكسر َ ) :و ِ َّ ِ َع َلى ال َّن ِ
***
ت (.
اس َح ُّج ال َب ْي ِ
وقرأ ذلك جماعة أخر منھم بالفتح َ ) :و ِ َّ ِ َع َلى ال َّن ِ
***
وھما لغتان معروفتان للعرب  ،فالكسر لغة أھل نجد  ،والفتح لغة أھل العالية .ولم نر أح ًدا من أھل العربية ادّعى فر ًقا بينھما
في معنى وال غيره  ،غير ما ذكرنا من اختالف اللغتين ؛ إال ما - :
الحج "  .مفتوح  ،اسم  " ،والحِج " مكسو ٌر  ،عمل(1) .
 - 7499حدثنا به أبو ھشام الرفاعي قال  ،قال حسين الجعفي " َ
***
أر أھل المعرفة بلغات العرب ومعاني كالمھم يعرفونه  ،بل رأيتھم مجمعين على ما وصفت  ،من أنھما لغتان
وھذا قول لم َ
بمعنى واحد.
***
والذي نقول به في قراءة ذلك  :أنّ القراءتين إذ كانتا مستفيضتين في قراءة أھل اإلسالم  ،وال اختالف بينھما في معنى وال
غيره فھما قراءتان قد جاءتا مجي َء الحجة  ،فبأي القراءتين  -أعني  :بكسر " الحاء " من " الحج " أو فتحھا  -قرأ القارئ
فمصيبٌ
الصواب في قراءته.
َ
***
وأما " َمنْ " التي مع قوله  " :من استطاع "  ،فإنه في موضع خفض على اإلبدال من " الناس "  .ألن معنى الكالم  :و على
من استطاع من الناس سبيال إلى ح ّج البيت َ ،حجُّ ه .فلما تقدم ذكر " الناس " قبل " َمنْ "  ،بيَّن بقوله  " :من استطاع إليه
فرض ذلك على بعض الناس دون جميعھم.
سبيال"  ،الذي عليه فرضُ ذلك منھم .ألن
َ
***
__________
) (1األثر  " - 7499 :حسين الجعفي " ھو  " :حسين بن علي بن الوليد "  ،سلفت ترجمته برقم  ، 174 ، 29 :وفي المخطوطة والمطبوعة " :
حسن الجعفي "  ،وھو خطأ.
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ﷲ َغن ٌِّي َع ِن ا ْل َعا َلمِينَ ){ (97
القول في تأويل قوله تعالى َ } :و َمنْ َك َف َر َفإِنَّ َّ َ
قال أبو جعفر  :يعني بذلك جل ثناؤه  :ومن َجحد ما ألزمه ﷲ من فرض َح ّج بيته  ،فأنكره وكفر به  ،فإن ﷲ غنيّ عنه وعن
حجه وعمله  ،وعن سائر َخلقه من الجن واإلنس  ،كما :
 - 7500حدثنا ابن بشار قال  ،حدثنا عبد الرحمن قال  ،حدثنا عبد الواحد بن زياد  ،عن الحجاج بن أرطاة  ،عن محمد بن
أبي المجالد قال  ،سمعت مقسمًا  ،عن ابن عباس في قوله  " :ومن كفر "  ،قال  :من زعم أنه ليس بفرض عليه.
 - 7501حدثني يعقوب بن إبراھيم قال  ،حدثنا ھشيم قال  ،أخبرنا الحجاج  ،عن عطاء وجويبر  ،عن الضحاك في قوله " :
ومن كفر فإنّ ﷲ غني عن العالمين "  ،قاال من جحد الح ّج وكفر به.
 - 7502حدثنا ابن بشار قال  ،حدثنا عبد الرحمن قال  ،حدثنا ھشيم  ،عن الحجاج بن أرطاة  ،عن عطاء قال  ،من جحد به.
 - 7503حدثنا ابن بشار قال  ،حدثنا عبد الرحمن قال  ،حدثنا عمران القطان  ،يقول  :من زعم أن الح ّج ليس عليه(1) .
 - 7504حدثنا محمد بن سنان قال  ،حدثنا أبو بكر  ،عن عباد  ،عن الحسن في قوله  " :ومن كفر فإنّ ﷲ غنيّ عن
العالمين" ،قال  :من أنكره  ،وال َي َرى أن ذلك عليه ح ًّقا  ،فذلك ُكف ٌر.
 - 7505حدثني محمد بن عمرو قال  ،حدثنا أبو عاصم  ،عن عيسى  ،عن ابن أبي نجيح  ،عن مجاھد  " :ومن كفر "  ،قال:
من كفر بالحج.
__________
) (1األثر  " - 7503 :عمران القطان " ھو  " :عمران بن داور العمي " أبو العوام القطان  ،كان من أخص الناس بقتادة .روى عنه عبد الرحمن بن
مھدي  ،وأبو داود الطيالسي  ،وأبو عاصم.

 - 7506حدثنا عبد الحميد بن بيان قال  ،أخبرنا إسحاق بن يوسف  ،عن أبي بشر  ،عن ابن أبي نجيح  ،عن مجاھد في قوله:
" ومن كفر فإن ﷲ غني عن العالمين "  ،قال  :من كفر بالحج  ،كفر با .
 - 7507حدثني المثني قال  ،حدثنا يعلى بن أسد قال  ،حدثنا خالد  ،عن ھشام بن حسان  ،عن الحسن في قول ﷲ عز وجل :
" و على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيال و َمنْ كفر "  ،قال  :من لم يره عليه واجبًا(1) .
 - 7508حدثني المثني قال  ،حدثنا أبو حذيفة قال  ،حدثنا شبل  ،عن ابن أبي نجيح  ،عن مجاھد  " :ومن كفر "  ،قال :
بالحج.
***
ً
عقوبة " .
األجر عليه  ،وال أن عليه بتركه إثمًا وال
وقال آخرون  :معنى ذلك  " :أن ال يكون معت ِق ًدا في حجه أن له
َ
*ذكر من قال ذلك :
 - 7509حدثني يعقوب بن إبراھيم قال  ،حدثنا ابن علية قال  ،أخبرنا ابن جريج قال  ،حدثني عبد ﷲ بن مسلم  ،عن مجاھد
برا  ،وإن قعد لم يره مأثمًا.
في قوله  " :ومن كفر فإنّ ﷲ غني عن العالمين "  ،قال  :ھُو ما إن ح ّج لم يره ًّ
 - 7510حدثنا عبد الحميد بن بيان قال  ،أخبرنا إسحاق بن يوسف  ،عن ابن جريج  ،عن مجاھد قال  :ھو ما إنْ ح ّج لم يره
برا  ،وإن قعد لم يره مأثمًا.
ًّ
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 - 7511حدثني أحمد بن حازم قال  ،حدثنا أبو نعيم قال  ،حدثنا ف ِْطر  ،عن أبي داود نفيع قال  :قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه
وسلم  " :و على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيال ومن كفر فإنّ ﷲ غني عن العالمين "
__________
) (1األثر  " - 7507 :خالد "  ،ھو " خالد بن الحارث الھجيمي "  .روي عن حميد الطويل وأيوب  ،وابن عون  ،وھشام بن حسان  ،وغيرھم.
وروى عنه أحمد  ،وإسحاق بن راھويه  ،والفالس وغيرھم.

فقام رجل من ھذيل  ،فقال  :يا رسول ﷲ  ،من تركه كفر ؟ قال  :من تركه وال يخاف عقوبته  ،ومن ح ّج وال يرجو ثوابه ،
فھو ذاك(1) .
 - 7512حدثني المثني قال  ،حدثنا عبد ﷲ بن صالح قال  ،حدثني معاوية  ،عن علي  ،عن ابن عباس  " :ومن كفر فإن ﷲ
برا  ،وال تركه مأثمًا.
غني عن العالمين "  ،يقول  :من كفر بالحج  ،فلم َير حجه ًّ
***
وقال آخرون  :معنى ذلك  :ومن كفر با واليوم اآلخر.
*ذكر من قال ذلك :
 - 7513حدثنا ابن حميد قال  ،حدثنا جرير  ،عن منصور  ،عن مجاھد قال  :سألته عن قوله  " :ومن كفر فإن ﷲ غني عن
العالمين "  ،ما ھذا الكفر ؟ قال  :من كفر با واليوم اآلخر.
 - 7514حدثنا ابن بشار قال  ،حدثنا عبد الرحمن بن مھدي قال  ،حدثنا سفيان  ،عن منصور  ،عن مجاھد  ،في قوله " :
ومن كفر "  ،قال  :من كفر با واليوم اآلخر.
 - 7515حدثنا يحيى بن أبي طالب قال  ،أخبرنا يزيد قال  ،أخبرنا جويبر  ،عن الضحاك في قوله  " :و على الناس حج
البيت من استطاع إليه سبيال "  ،قال  :لما نزلت آية الحج َ ،جمع رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم أھ َل األديان كلَّھم فقال :
__________
) (1األثر  " - 7511 :أبو داود  ،نفيع "  ،ھو  " :نفيع بن الحارث  ،أبو داود األعمى الھمداني القاص "  .روي عن عمران بن حصين ومعقل بن
يسار وابن عباس وابن عمر .روى عنه أبو إسحاق واألعمش والثوري .قال أبو حاتم  " :منكر الحديث ضعيف الحديث "  .وقال النسائي  " :ليس بثقة،
وال يكتب حديثه "  .وقال ابن حبان  " :يروى عن الثقات الموضوعات توھمًا  ،ال يجوز االحتجاج به " وقال ابن عبد البر  " :أجمعوا على ضعفه ،
وكذبه بعضھم  ،وأجمعوا على ترك الرواية عنه "  .مترجم في التھذيب .و " فطر " ھو " فطر بن خليفة " مضى مرارً ا .وكان في المطبوعة " :
مطر"  ،والصواب من المخطوطة.

ْ
فآمنت به ملة واحدة  ،وھي من صدّق النبيّ صلى ﷲ عليه وسلم ،
يا أيھا الناس  ،إن ﷲ عز وجل كتب عليكم الحج فحجُّ وا ،
وكفر ْ
ت به خمس ملل  ،قالوا  :ال نؤمن به  ،وال نصلي إليه  ،وال نستقبله .فأنزل ﷲ عز وجل  " :ومن كفر فإنّ ﷲ
وآمن به ،
َ
غني عن العالمين " .
 - 7516حدثني أحمد بن حازم قال  ،أخبرنا أبو نعيم قال  ،حدثنا أبو ھانئ قال  ،سئل عامر عن قوله  " :ومن كفر "  ،قال :
من كفر من الخلق  ،فإن ﷲ غنيّ عنه(1) .
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 - 7517حدثني محمد بن سنان قال  ،حدثنا أبو حذيفة قال  ،حدثنا سفيان  ،عن إبراھيم  ،عن محمد بن عباد  ،عن ابن عمر ،
عن النبي صلى ﷲ عليه وسلم  ،في قول ﷲ  " :ومن كفر "  ،قال  :من كفر با واليوم اآلخر.
 - 7518حدثني محمد بن عمرو قال  ،حدثنا أبو عاصم قال  ،حدثنا عيسى  ،عنْ ابن أبي نجيح  ،عن عكرمة مولى ابن
الم دِي ًنا ( ]سورة آل عمران  ، [85 :فقالت الملل  :نحن مسلمون! فأنزل
عباس في قول ﷲ عز وجل َ ) :و َمنْ َي ْب َت ِغ غَ ي َْر اإلسْ ِ
ﷲ عز وجل  " :و على الناس ح ّج البيت من استطاع إليه سبيال ومن كفر فإن ﷲ غني عن العالمين "  ،فحج المؤمنون ،
وقعد الكفار(2) .
***
وقال آخرون  :معنى ذلك  :ومن كفر بھذه اآليات التي في مقام إبراھيم.
*ذكر من قال ذلك :
 - 7519حدثني يونس قال  ،أخبرنا ابن وھب قال  ،قال ابن زيد في قوله  " :ومن كفر فإن ﷲ غني عن العالمين "  ،فقرأ :
"إن أوّ ل بيت وُ ضع للناس للذي ببكة مبار ًكا "  ،فقرأ حتى بلغ  " :من استطاع إليه سبيال ومن كفر "  ،قال  :من كفر بھذه
اآليات " فإن ﷲ غني عن العالمين "  ،ليس كما يقولون :
__________
) (1األثر  - 7516 :انظر إسناد األثر السالف رقم  7495 :والتعليق عليه.
) (2األثر  - 7518 :مضى برقم .7356 :

" إذا لم يحج وكان غن ًّيا وكانت له قوة "  ،فقد كفر بھا (1) .وقال قوم من المشركين  :فإنا نكفر بھا وال نفعل! فقال ﷲ عز
وجل  " :فإن ﷲ غني عن العالمين " .
***
وقال آخرون بما - :
 - 7520حدثني إبراھيم بن عبد ﷲ بن مسلم قال  ،أخبرنا أبو عمر الضرير قال  ،حدثنا حماد  ،عن حبيب بن أبي بقية  ،عن
عطاء بن أبي رباح  ،في قوله  " :ومن كفر فإن ﷲ غني عن العالمين "  ،قال  :من كفر بالبيت(2) .
***
وقال آخرون  :كفره به  :تركه إياه حتى يموت.
*ذكر من قال ذلك :
 - 7521حدثنا محمد بن الحسين قال  ،حدثني أحمد بن المفضل قال  ،حدثنا أسباط  ،عن السدي  :أما " من كفر "  ،فمن وجدَ
ما يحج به ثم ال يح َّج  ،فھو كافر.
***
وأنكر
فرض ذلك
قال أبو جعفر  :وأولى التأويالت بالصواب في ذلك قو ُل من قال  " :معنى " ومن كفر "  ،ومن جحد
َ
َ
وُ جوبه ،فإن ﷲ غني عنه وعن َحجه وعن العالمين جمي ًعا " .
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وإنما قلنا ذلك أولى به  ،ألن قوله  " :ومن كفر " بعقب قوله  " :و على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيال "  ،بأن
يكون خبرً ا عن الكافر بالحج ُّ ،
أحق منه بأن يكون خبرً ا عن غيره  ،مع أنّ الكافر بفرض الحج على َمن فرضه ﷲ عليه ،
__________
) (1قوله  " :فقد كفر بھا "  ،أي بھذه اآليات المذكورة في اآلية.
) (2األثر  " - 7520 :إبراھيم بن عبد ﷲ بن مسلم "  ، ،و " أبو عمر الضرير " وھو  " :حفص بن عمر البصري " مضت ترجمتھما برقم :
 ،3562و " حماد "  ،ھو " حماد بن سلمة "  .وأما " حبيب بن أبي بقية " ويقال  " :حبيب بن أبي قريبة " فھو  " :حبيب المعلم " أبو محمد البصري.
ذكره ابن حبان في الثقات .وقال أحمد وابن معين وأبو زرعة  " :ثقة "  ،وقال أحمد  " :ما أحتج بحديثه "  .مترجم في التھذيب.

ﷲ َو َّ
ون )(98
ُون ِبآ َ َيا ِ
قُ ْل َيا أَھْ َل ْال ِك َتا ِ
ت َّ ِ
ﷲُ َش ِھي ٌد َعلَى َما َتعْ َملُ َ
ب لِ َم َت ْكفُر َ
برا  ،وإن تركه
با كافر وأن " الكفر " أصله الجحود  ،ومن كان له جاح ًدا ولفرضه منكرً ا  ،فال شك إن حج لم ير ُ
ج بحجه ًّ
فلم يح ّج لم يره مأثمًا .فھذه التأويالت  ،وإن اختلفت العبارات بھا  ،فمتقاربات المعاني.
***
ﷲ َو َّ
ﷲُ َ
ب لِ َم َت ْكفُ ُرونَ ِبآ َيا ِ
القول في تأويل قوله تعالى  } :قُلْ َيا أَھْ ل َ ا ْل ِك َتا ِ
ش ِھي ٌد َع َلى َما َت ْع َملُونَ ){ (98
ت َّ ِ
قال أبو جعفر  :يعني بذلك  :يا معشر يھود بني إسرائيل وغيرھم من سائر من ينتحل ال ِّديانة بما أنز َل ﷲ عز وجل من كتبه ،
نبوته  " :لم تكفرون بآيات ﷲ "  ،يقول  :لم تجحدونُ حجج ﷲ التي آتاھا محم ًدا
ممن ك َفر بمحمد صلى ﷲ عليه وسلم وجحد َّ
ونبوته وحُجته (1) .وأنتم تعلمون  :يقول  :لم تجحدون ذلك من أمره  ،وأنتم
في كتبكم وغيرھا  ،التي قد ثبتت عليكم بصدقه َّ
تعلمون صدقه ؟ ) (2فأخبر جل ثناؤه عنھم أنھم متعمِّدون الكفر با وبرسوله على علم منھم  ،ومعرف ٍة من كفرھم  ،وقد :
 - 7522حدثنا محمد بن الحسين قال  ،حدثنا أحمد بن المفضل  ،قال  ،حدثنا أسباط  ،عن السدي  " :يا أھل الكتاب لم
تكفرون بآيات ﷲ "  ،أما " آيات ﷲ "  ،فمحمد صلى ﷲ عليه وسلم.
 - 7523حدثني محمد بن سنان قال  ،حدثنا أبو بكر قال  ،حدثنا عباد  ،عن الحسن في قوله  " :يا أھل الكتاب لم تكفرون
بآيات ﷲ وﷲ شھيد على ما تعملون "  ،قال  :ھم اليھو ُد والنصارى.
***
__________
) (1ھذه العبارة  ،ھي ھي في المخطوطة والمطبوعة  ،وأنا في شك منھا  ،وإن كانت قريبة من االستقامة على بعض وجه الكالم.
) (2ظاھر أن أبا جعفر وھم  ،وترك تفسير بقية ھذه اآلية  ،وفسر مكانھا " وأنتم تعلمون "  ،وھي ليست من ھذه اآلية في شيء.

ﷲ َمنْ آَ َم َن َت ْب ُغو َن َھا عِ َوجً ا َوأَ ْن ُت ْم ُ
ب لِ َم َت ُ
ون )(99
قُ ْل َيا أَھْ َل ْال ِك َتا ِ
يل َّ ِ
صد َ
ش َھدَ ا ُء َو َما اه َُّ◌ ِب َغاف ٍِل َعمَّا َتعْ َملُ َ
ُّون َعنْ َس ِب ِ
ش َھدَ ا ُء َو َما َّ
ﷲ َمنْ آ َمنَ َت ْب ُغو َن َھا عِ َو ًجا َوأَ ْن ُت ْم ُ
القول في تأويل قوله تعالى  } :قُلْ َيا أَھْ ل َ ا ْل ِك َتا ِ
يل َّ ِ
صدُّونَ َعنْ َ
ب لِ َم َت ُ
س ِب ِ
ﷲُ
ِب َغاف ٍِل َع َّما َت ْع َملُونَ ){ (99
قال أبو جعفر  :يعني بذلك جل ثناؤه  :يا معشر يھود بني إسرائيل وغيرھم ممن ينتحل التصديق بكتب ﷲ  " :لم تصدُّون عن
شرعھا ألنبيائه وأوليائه وأھل اإليمان ) " (1من آمن "  ،يقول :
سبيل ﷲ "  ،يقول  :لم تضِ لُّون عن طريق ﷲ ومحجَّ ته التي َ
ورسوله وما جاء به من عند ﷲ " تبغونھا عوجً ا "  ،يعني  :تبغون لھا عوجً ا.
من صدّق با
َ
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***
" والھاء واأللف " اللتان في قوله  " :تبغونھا " عائدتان على " السبيل "  ،وأنثھا لتأنيث " السبيل " .
***
ومعنى قوله  " :تبغون لھا عوجً ا "  ،من قول الشاعر  ،وھو سحيم عب ُد بني الحسحاس
س َم ْوعِ دَ ا )(2
ك َق ْد َو َ
َب َغاك َ ،و َما َت ْبغِي ِه َح َّتى َو َج ْد َت ُه  ...كأ َ ِّن َ
اع ْد َت ُه أَ ْم ِ
يعني  :طلبك وما تطلبه (3) .يقال  " :ابغني كذا "  ،يراد  :ابتغه لي .فإذا أرادوا أعِ ِّني على طلبه وابتغه معي قالوا  " :أبغني"
بفتح األلف .وكذلك يقال  " :احلُبْني "  ،بمعنى  :اكفني الحلب  " -وأحلبني " أعني عليه .وكذلك جميع ما َو َرد من ھذا النوع ،
فعلى ھذا(4) .
***
األود والميْل .وإنما يعني بذلك  :الضالل عن الھدى.
وأما " الع َِوج " فھو َ
***
__________
) (1انظر معنى " الصد " فيما سلف .300 : 4
) (2سلف تخريجه في  ، 163 : 4تعليق .2 :
) (3انظر تفسير " بغى " فيما سلف .570 ، 564 ، 196 : 6 / 163 : 4 / 508 : 3
) (4انظر معاني القرآن للفراء .228 ، 227 : 1

دين ﷲ اعوجاجً ا عن سننه واستقامته ؟
صدّق ﷲ ورسوله تبغون َ
يقول جل ثناؤه  :لم تصدُّون عن دين ﷲ َمنْ َ
وخرج الكالم على " السبيل "  ،والمعنى ألھله .كأن المعنى  :تبغون ألھل دين ﷲ  ،ولمن ھو على سبيل الحق  ،عوجا يقول :
ضالال عن الحق  ،وزي ًغا عن االستقامة على الھدى والمحجَّ ة.
***
والع َوج " بفتح أوله  :الميل في الحائط والقناة وكل شيء منتصب قائم(1).
األود في الدين والكالمَ " .
" والعِوج " بكسر أوله َ :
***
وأما قوله  " :وأنتم شھداء "  .فإنه يعني  :شھداء على أنّ الذي تصدّون عنه من السبيل ٌّ
حق  ،تعلمونه وتجدونه في كتبكم "
وما ﷲ بغافل عما تعملون "  ،يقول  :ليس ﷲ بغافل عن أعمالكم التي تعملونھا مما ال يرضاه لعباده وغير ذلك من أعمالكم ،
حتى يعاجلكم بالعقوبة عليھا معجَّ لة  ،أو يؤخر ذلك لكم حتى تل َق ْوهُ فيجازيكم عليھا.
***
ُ
واآليات بعدَ ھما إلى قوله  " :فأولئك لھم عذاب
وقد ذكر أن ھاتين اآليتين من قوله  " :يا أھل الكتاب لم تكفرون بآيات ﷲ "
عظيم "  ،نزلت في رجل من اليھود حاول اإلغراء بين الحيَّين من األوس والخزرج بعد اإلسالم  ،ليراجعوا ما كانوا عليه في
أصحاب رسول ﷲ صلى
جاھليتھم من العداوة والبغضاء .فع َّنفه ﷲ بفعله ذلك  ،وقبَّح له ما فعل ووبَّخه عليه  ،ووعظ أيضً ا
َ
ﷲ عليه وسلم  ،و َنھاھم عن االفتراق واالختالف  ،وأمرھم باالجتماع واالئتالف.
*ذكر الرواية بذلك :
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__________
) (1انظر مجاز القرآن .98 : 1

 - 7524حدثنا ابن حميد قال  ،حدثنا سلمة  ،عن محمد بن إسحاق  ،قال  ،حدثني الثقة  ،عن زيد بن أسلم  ،قال  :مرّ شأسُ
ً
شيخا قد َع َسا في الجاھلية  (1) ،عظي َم الكفر  ،شديد الضِّغن على المسلمين  ،شديدَ الحسد لھم على نفر من
بن قيس وكان
أصحاب رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم من األوس والخزرج  ،في مجلس قد جمعھم يتحدّثون فيه .فغاظه ما رأى من
وصالح ذات بينھم على اإلسالم  ،بعد الذي كان بينھم من العداوة في الجاھلية  ،فقال  :قد اجتمع َمأل بني َقيْلة
َجماعتھم وألفتھم َ
بھذه البالد! ) (2ال وﷲ ما لنا معھم  ،إذا اجتمع مألھم بھا  ،من قرار! ) (3فأمر َفتى شا ًّبا من يھودَ وكان معه  (4) ،فقال :
اعمد إليھم  ،فاجلس معھم َ ،
ْ
وذ ّكرھم َي ْوم بعاث وما كان قبله ،
تقاولوا فيه من األشعار وكان يوم ب َُعاث
وأنشدھم بعض ما كانوا َ
يومًا اقتتلت فيه األوس والخزرج  ،وكان الظف ُر فيه لألوس على الخزرج ففعل .فتكلم القوم عند ذلك فتنازعوا وتفاخروا  ،حتى
تواثب رجُالن من الحيَّين على الرُّ َكب  :أوسُ بن َقيْظي  ،أحد بني حارثة بن الحارث من األوس  -وجبّار بن صخر  ،أحد بني
َسلمة من الخزرج .فتقاوال ثم قال أحدھما لصاحبه  :إن شئتم وﷲ َرد َْدناھا اآلن َج َذ َع ًة! ) (5وغضب الفريقان  ،وقالوا  :قد
الحرَّ ة فخرجوا إليھا .وتحاوز الناس (6) .فانضمت األوس بعضھا إلى
السالح
فعلنا ،
السالح!! موع ُدكم الظاھرة والظاھرةُ َ :
َ
َ
بعض ،
__________
) (1عسا الشيخ يعسو عسوا وعسيًا  :كبر وأسن  ،ويقال أيضًا في مثله " عتا "  .وقوله  " :في الجاھلية " ليست في نص ابن ھشام عن ابن إسحاق.
) (2المأل  :الرؤساء وأشراف القوم ووجوھھم ومقدموھم  ،الذين يرجع إلى قولھم ورأيھم .وبنو قيلة  :ھم األنصار من األوس والخزرج  ،وقيلة  :اسم
أم لھم قديمة  ،ھي قيلة بنت كاھل  ،سموا بھا.
) (3في المطبوعة  " :وﷲ مالنا "  ،أسقط " ال "  ،وھي في المخطوطة وابن ھشام.
) (4في المطبوعة  " :من اليھود "  ،وأثبت ما في المخطوطة وابن ھشام.
) (5ردھا جذعة  :أي جديدة كما بدأت .والجذع والجذعة  :الصغير السن من األنعام  ،أول ما يستطاع ركوبه .يعني أعدناھا شابة فتية.
) " (6تحاوز الناس "  ،مثل " تحوز وتحيز وانحاز "  ،أي تنحى ناحية وانضم إلى جماعته  ،والذي يلي ھذه الكلمة ھو تفسيرھا قوله  " :فانضمت
األوس  " ...وفي المطبوعة  " :تحاور " بالراء  ،وال معنى لھا ھنا .والجملة كلھا من أول قوله " وتحاوز  " ...إلى " التي كانو عليھا في الجاھلية "
مما أسقطه ابن ھشام من نص ابن إسحاق  ،وليس في السيرة .ونص الطبري ھنا أتم من نص ابن ھشام في مواضع من ھذا األثر.

والخزرج بعضھا إلى بعض  ،على دعواھم التي كانوا عليھا في الجاھليةَ .
فبلغ ذلك رسو َل ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم  ،فخرج
معشر المسلمين  ،ﷲ ﷲ  ،أبدعوى الجاھلية وأنا بين
إليھم فيمن معه من المھاجرين من أصحابه حتى جاءھم  ،فقال  " :يا
َ
أمر الجاھلية  ،واستنقذكم به من الكفر  ،وألَّف به بينكم ،
أظھ ُِركم بعد ْإذ ھداكم ﷲ إلى اإلسالم وأكرمكم به  ،وقطع به عنكم َ
ترجعون إلى ما كنتم عليه كفارً ا ؟ فعرف القوم أنھا نزغة من الشيطان  ،وكي ٌد من عدوھم  ،فألقوا السالح من أيديھم  ،وب َك ْوا ،
َ
وعانق الرجال من األوس والخزرج بعضُھم بعضًا  ،ثم انصرفوا مع َرسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم سامعين مطيعين  ،قد
أطفأ ﷲ عنھم كي َد عدوِّ ﷲ َشأس بن قيس وما صنع .فأنزل ﷲ في شأس بن قيس وما صنع  " :قل يا أھل الكتاب لم تكفرُون
بآيات ﷲ وﷲ شھي ٌد على ما تعملون قل يا أھل الكتاب لم تصدون عن سبيل ﷲ من آمن تبغونھا عوجا " ) (1اآلية .وأنزل ﷲ
عز وجل في أوس بن َقيْظيّ وجبّار بن صخر و َمنْ كان معھما من قومھما الذين صنعوا ما صنعوا عما أدخل عليھم شأس بن
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قيس من أمر الجاھلية  " (2) :يا أيھا الذين آمنوا إن تطيعوا فري ًقا من الذين أوتوا الكتاب يردُّوكم بعد إيمانكم كافرين " إلى
قوله  " :أولئك لھم عذابٌ عظيم " (3) .
***
__________
) (1في المخطوطة والمطبوعة  ،أسقط الناسخ " قل " من أول اآليتين سھوا منه.
) (2في المطبوعة  " :مما أدخل عليھم  ، " ...غيروا ما في المخطوطة  ،وھو المطابق لنص ابن ھشام .وقوله  " :عما أدخل عليھم "  ،أي بسبب ما
أدخل عليھم ومن جرائه ومن أجله .و " عن " تأتي بھذا المعنى في كالمھم.
) (3األثر  - 7524 :سيرة ابن ھشام  ، 206 - 204 : 2وھو بقية اآلثار السالفة التي كان آخرھا رقم .7334 ، 7333 :

وقيل  :إنه عنى بقوله  " :قل يا أھل الكتاب لم تصدّون عن سبيل ﷲ "  ،جماعة يھود بني إسرائيل الذين كانوا بين أظھر مدينة
كان بإخبارھم من سألھم عن أمر
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم أيام نزلت ھذه اآليات  ،والنصارى وأن صدّھم عن سبيل ﷲ َ
نبيّ ﷲ محمد صلى ﷲ عليه وسلم  :ھل يجدون ذكره في كتبھم ؟ .أنھم ال يجدون نع َته في كتبھم.
*ذكر من قال ذلك :
 - 7525حدثنا محمد بن الحسين قال  ،حدثنا أحمد بن المفضل قال  ،حدثنا أسباط  ،عن السدي  " :قل يا أھل الكتاب لم
تصدّون عن سبيل ﷲ من آمن تبغونھا عوجً ا "  ،كانوا إذا سألھم أح ٌد  :ھل تجدون محم ًدا ؟ قالوا  :ال! فصدّوا عنه الناس ،
ْ
وبغوا محم ًدا عوجً ا  :ھال ًكا.
 - 7526حدثنا بشر بن معاذ قال  ،حدثنا يزيد قال  ،حدثنا سعيد  ،عن قتادة  ،قوله  " :قل يا أھل الكتاب لم تصدّون عن سبيل
ﷲ "  ،يقول  :لم تصدون عن اإلسالم وعن نبي ﷲ  ،من آمن با  ،وأنتم شھداء فيما تقرأون من كتاب ﷲ  :أن محم ًدا رسول
ﷲ  ،وأنّ اإلسالم دين ﷲ الذي ال َيقبل غيره وال يجزى إال به  ،تجدونه مكتوبًا عندكم في التوراة واإلنجيل.
 - 7527حدثني المثني قال  ،حدثنا إسحاق قال  ،حدثنا عبد ﷲ بن أبي جعفر  ،عن أبيه  ،عن الربيع  ،نحوه.
 - 7528حدثنا محمد بن سنان قال  ،حدثنا أبو بكر قال  ،حدثنا عباد  ،عن الحسن في قوله  " :قل يا أھل الكتاب لم تصدّون
الناس إلى
عن سبيل ﷲ "  ،قال  :ھم اليھو ُد والنصارى  ،نھاھم أنْ يصدّوا المسلمين عن سبيل ﷲ  ،ويريدون أن يعدِلوا
َ
الضاللة.
***
ين )(100
ِين أُو ُتوا ْال ِك َت َ
ِين آَ َم ُنوا إِنْ ُتطِ يعُوا َف ِري ًقا م َِن الَّذ َ
َيا أَ ُّي َھا الَّذ َ
اب َي ُردُّو ُك ْم َبعْ دَ إِي َما ِن ُك ْم َكاف ِِر َ
قال أبو جعفر  :فتأويل اآلية على ما قاله السدي  :يا معشر اليھود  ،لم تصدّون عن محمد  ،وتمنعون من اتباعه المؤمنين به ،
بكتمانكم صف َته التي تجدونھا في كتبكم ؟ .و " محمد " على ھذا القول  :ھو " السبيل "  " ،تبغو َنھا عوجً ا "  ،تبغون محم ًدا
ھال ًكا .وأما سائر الروايات غيره واألقوال في ذلك  ،فإنه نحو التأويل الذي بيّناه قبل  :من أن معنى " السبيل " التي ذكرھا في
ّ
الحق من عند ﷲ.
ھذا الموضع  :اإلسالم  ،وما جاء به محمد من
***
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اب َي ُردُّو ُك ْم َب ْعدَ إِي َما ِن ُك ْم َكاف ِِرينَ
القول في تأويل قوله تعالى َ } :يا أَ ُّي َھا ا َّلذِينَ آ َم ُنوا إِنْ ُتطِ ي ُعوا َف ِري ًقا مِنَ ا َّلذِينَ أُو ُتوا ا ْل ِك َت َ
){ (100
قال أبو جعفر  :اختلف أھل التأويل فيمن عنى بذلك.
فقال بعضھم  :عنى بقوله  " :يا أيھا الذين آمنوا "  ،األوس والخزرج  ،وبـ " الذين أوتوا الكتاب "  ،شأس بن قيس اليھودي ،
على ما قد ذكرنا قب ُل من خبره عن زيد بن أسلم(1) .
***
وقال آخرون  ،فيمن عُني بالذين آمنوا  ،مثل قول زيد بن أسلم غير أنھم قالوا  :الذي جرى الكالم بينه وبين غيره من األنصار
ً
مغمزا فيھم  :ثعلبة بن َع َنمة األنصاري(2) .
حتى ھمّوا بالقتال ووجد اليھوديّ به
*ذكر من قال ذلك :
 - 7529حدثني محمد بن الحسين قال  ،حدثنا أحمد بن المفضل قال  ،حدثنا أسباط  ،عن السدي  " :يا أيھا الذين آمنوا إن
تطيعوا فري ًقا من الذين أوتوا الكتاب يردُّوكم بعد إيمانكم كافرين " ،
__________
) (1ھو األثر السالف رقم .7524 :
) (2في المطبوعة  " :بن غنمة "  ،والصواب بالعين المھملة  ،وھي في المخطوطة تحتھا حرف " ع "  ،وھو الصواب.

قال  :نزلت في ثعلبة بن َعنمة األنصاري  (1) ،كان بينه وبين أناس من األنصار كالم  ،فمشى بينھم يھوديٌّ من َق ْي ُنقاع ،
السالح فيقاتلوا  ،فأنزل ﷲ عز وجل :
بعض  (2) ،حتى ھمت الطائفتان من األوس والخزرج أن يحملوا
بعضھم على
فح َمل
ٍ
َ
َ
السالح فاقتتلتم  ،كفرتم.
" إن تطيعوا فري ًقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين "  ،يقول  :إن حملتم
َ
 - 7530حدثنا الحسن بن يحيى قال  ،أخبرنا عبد الرزاق قال  ،أخبرنا جعفر بن سليمان  ،عن حميد األعرج  ،عن مجاھد في
قوله  " :يا أيھا الذين آمنوا إن تطيعوا فري ًقا من الذين أوتوا الكتاب "  ،قال  :كان ِجما ُع قبائل األنصار بطنين  :األوس
والخزرج  ،وكان بينھما في الجاھلية حربٌ ودماء وش َنآنٌ  ،حتى َمنَّ ﷲ عليھم باإلسالم وبالنبي صلى ﷲ عليه وسلم  ،فأطفأ
ﷲ الحرب التي كانت بينھم  ،وألفَّ بينھم باإلسالم .قال  :فبينا رجل من األوس ورج ٌل من الخزرج قاعدان يتحدّثان  ،ومعھما
يھوديّ جالسٌ  ،فلم يزل يذ ِّكرھما أيامھما والعداو َة التي كانت بينھم  ،حتى اس َتبَّا ثم اقتتال .قال  :فنادى ھذا قومه وھذا قومه ،
فخرجوا بالسالح  ،وصفَّ بعضھم لبعض .قال  :ورسو ُل ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم شاھ ٌد يومئذ بالمدينة  ،فجاء رسول ﷲ صلى
ﷲ عليه وسلم  ،فلم يزل يمشي بينھم إلى ھؤالء وإلى ھؤالء ليسكنھم  ،حتى رجعوا ووضعوا السالح  ،فأنزل ﷲ عز وجل
القرآن في ذلك  " :يا أيھا الذين آمنوا إن ُتطيعوا فري ًقا من الذين أوتوا الكتاب " إلى قوله  " :عذابٌ عظيم " .
***
قال أبو جعفر  :فتأويل اآلية  :يا أيھا الذين صدقوا ﷲ ورسوله  ،وأقرُّ وا بما جاءھم به نبيھم صلى ﷲ عليه وسلم من عند ﷲ ،
الكتاب من أھل التوراة واإلنجيل  ،فتقبلوا منھم ما يأمرونكم به  ،يُضِ لُّوكم فيردّوكم بعد تصديقكم
إن تطيعوا جماعة ممن ينتحل
َ
رسو َل ربكم ،
__________
) (1انظر ص  58تعليق .2
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) (2حمل بني فالن على بني فالن  :إذا أرش بينھم وأوقع.

ّ
الحق الذي جاءكم من عند
وبعد إقراركم بما جاء به من عند ربكم  ،كافرين يقول  :جاحدين لما قد آمنتم به وصدَّقتموه من
ربكم .فنھاھم َج ّل ثناؤه  :أن ينتصحوھم  ،ويقبلوا منھم رأيًا أو مشور ًة  ،ويعلِّمھم تعالى ذكره أنھم لھم منطوُ ون على غِ ٍّل وغِ ش
وحسد وبغض  ،كما :
 - 7531حدثنا بشر بن معاذ قال  ،حدثنا يزيد قال  ،حدثنا سعيد  ،عن قتادة  ،قوله  " :يا أيھا الذين آمنوا إن تطيعوا فري ًقا من
َّ
وحذركم وأنبأكم بضاللتھم  ،فال
الذين أوتوا الكتاب يردّوكم بعد إيمانكم كافرين "  ،قد تقدّم ﷲ إليكم فيھم كما تسمعون ،
الحسدَ ة الضُّالل .كيف تأتمنون قومًا كفروا بكتابھم  ،وقتلوا
تأتمنوھم على دينكم  ،وال تنتصحوھم على أنفسكم  ،فإنھم األعدا ُء
َ
رُ سلھم  ،وتحيَّروا في دينھم  ،وعجزوا َعنْ أنفسھم ؟ أولئك وﷲ ھم أھل ال ُّت َھمة والعداوة!
 - 7532حدثنا المثني قال  ،حدثنا إسحاق قال  ،حدثنا ابن أبي جعفر  ،عن أبيه  ،عن الربيع  ،مثله.
***
ُون َوأَ ْن ُت ْم ُت ْت َلى َع َل ْي ُك ْم آَ َي ُ
ي إِ َلى صِ َراطٍ مُسْ َتق ٍِيم )(101
ات َّ ِ
ﷲ َوفِي ُك ْم َرسُولُ ُه َو َمنْ َيعْ َتصِ ْم ِبا َّ ِ َف َق ْد ُھ ِد َ
ْف َت ْكفُر َ
َو َكي َ
ي إِ َلى
ف َت ْكفُ ُرونَ َوأَ ْن ُت ْم ُت ْت َلى َع َل ْي ُك ْم آ َياتُ َّ ِ
ﷲ َوفِي ُك ْم َر ُ
سولُ ُه َومَنْ َي ْع َتصِ ْم ِبا َّ ِ َف َقدْ ُھ ِد َ
القول في تأويل قوله تعالى َ } :و َك ْي َ
ِيم ){ (101
صِ َراطٍ ُم ْس َتق ٍ
قال أبو جعفر  :يعني بذلك جل ثناؤه  " :وكيف تكفرون "  ،أيھا المؤمنون بعد إيمانكم با وبرسوله  ،فترتدّوا على أعقابكم "
وأنتم تتلى عليكم آيات ﷲ "  ،يعني  :حج ُج ﷲ عليكم التي أنزلھا في كتابه على نبيه محمد صلى ﷲ عليه وسلم " وفيكم رسوله
ٌ
ّ
حجة
أخرى عليكم  ،مع آي كتابه  ،يدعوكم جميع ذلك إلى
"
الحق  ،ويبصِّركم الھدَ ى والرشاد  ،وينھاكم عن الغيّ
َ
والضالل ؟ .يقول لھم تعالى ذكره  :فما وجه ع ُْذركم عند ربكم في جحودكم نبوَّ ة نبيِّكم  ،وارتدادكم على أعقابكم  ،ورجوعكم
ُ
واآليات البينة على خطأ فعلكم ذلك إن فعلتموه ؟
إلى أمر جاھليتكم  ،إنْ أنتم راجعتم ذلك وكفرتم  ،وفيه ھذه الحجج الواضحة
كما - :
 - 7533حدثنا بشر قال  ،حدثنا يزيد بن زريع قال  ،حدثنا سعيد  ،عن قتادة قوله  " :وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات
ﷲ " اآلية  ،ع َلمان بيِّنان  :وُ جْ دان نبي ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم  ،وكتابُ ﷲ .فأما نبيّ ﷲ فمضى صلى ﷲ عليه وسلم .وأما
كتاب ﷲ  ،فأبقاه ﷲ بين أظھُركم رحمة من ﷲ ونعمة  ،فيه حالله وحرامه  ،وطاعته ومعصيته.
***
وأما قوله  " :ومن يعتصم با فقد ھُدي إلى صراط مستقيم "  ،فإنه يعني  :ومن يتعلق بأسباب ﷲ  ،ويتمسَّك بدينه وطاعته "
فقد ھدى "  ،يقول  :فقد وُ ِّفق لطريق واضح  ،ومحج ٍة مستقيمة غير معوجَّ ة  ،فيستقيم به إلى رضى ﷲ  ،وإلى النجاة من
عذاب ﷲ والفوز بجنته  ،كما - :
 - 7534حدثنا القاسم قال  ،حدثنا الحسين قال  ،حدثني حجاج  ،عن ابن جريج  ،قوله  " :ومن يعتصم با فقد ھدى " قال :
يؤمن با .
***
العصْ م " المنع  ،فكل مانع شي ًئا فھو " عاصمه "  ،والممتنع به " معتص ٌم به "  ،ومنه قول الفرزدق :
وأصل " َ
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ان َنا َبا )(1
مين َبنِي َتمِيم ...إ َذا َما أَعْ َظ ُم َ
العاصِ َ
أَ َنا ابنُ َ
الحدَ َث ِ
ولذلك قيل للحبل " عِ صام "  ،وللسبب الذي يتسبب به الرجل إلى حاجته " عِ صام "  ،ومنه قول األعشى :
ْس أُطِ ي ُل الس َُّرىَ ...و ُ
آخ ُذ مِنْ ُك ِّل َحيٍّ عُص ْم )(2
إ َلى ال َمرْ ِء َقي ٍ
أسباب الذمة واألمان .يقال منه  " :اعتصمت بحبل من فالن " و " اعتصمتَ حبال منه " و "
يعني بـ " العُصم " األسباب ،
َ
ﷲ َجمِيعًا (  ،وقد جاء :
اعتصمت به واعتصمته "  ،وأفصح اللغتين إدخال " الباء "  ،كما قال عز وجل َ ) :واعْ َتصِ مُوا ِب َحب ِْل َّ ِ
" اعتصمته "  ،كما الشاعر (3) :
ت َج َ
صم َ
ازي َ
َإذا أَ ْن َ
ْت ِح َبالِ َيا )(4
آس ْي َتنِي  ،ث َّم اعْ َت َ
ْت اإلخا َء ِبم ِْثلِ ِهَ ...و َ
__________
) (1ديوانه  ، 115 :والنقائض  ، 451 :مطلع قصيدة ينقض بھا ھجاء جرير.
) (2ديوانه  29 :من قصيدته في ثنائه على صاحبه قيس بن معد يكرب الكندي  ،وقد مضت منھا أبيات في  .422 : 5 / 242 : 1والسرى  :سير
الليل كله .والعصم جمع عصام  ،وھكذا ضبط في شعره  ،وجائز أن يضبط " عصم " )بكسر العين وفتح الصاد( جمع " عصمة " )بكسر العين
وسكون الصاد( وكالھما مجاز في معنى العھود .وقوله  " :وآخذ من كل حي عصم "  ،يعني أن سطوة قيس في األحياء  ،ورھبته في صدورھم ،
تجعل له عند كل حي عھ ًدا يأخذه ليجوز به أرضھم آم ًنا  ،ال يمسه أحد وال ينال منه .وسيأتي مثل ھذا المعنى في بيت آخر يأتي بعد قليل ص ، 70 :
تعليق . 3 :
) (3لم أعرف قائله.
) (4معاني القرآن للفراء  ، 228 : 1وضبطه " ثم " ھكذا  ،وبقى جواب " إذا " في بيت بعده فيما أرجح .ولو قرأته " ثم " بفتح الثاء  ،أي ھناك ،
كان جواب " إذا "  " ،اعتصمت حباليا "  .وتم البيت  ،وانفرد عما بعده .ولكني ال أستطيع أن أرجح ھذا حتى أعرف بقية األبيات.

فقال  " :اعتصمت حباليا "  ،ولم يدخل " الباء "  .وذلك نظير قولھم  " :تناولت الخِطام  ،وتناولت بالخطام "  ،و " تعلَّقت به
وتعلقته "  ،كما قال الشاعر (1) :
َت َعلَّ َق ْ
ار ْفتَ  ،لم َت ْد ِر َما الح ِْل ُم )(2
ت ِھ ْن ًدا ناشِ ًئا َذاتَ ِم ْئ َز ٍرَ ...وأَ ْنتَ َو َقدَ َق َ
***
وقد بينت معنى " الھدى "  " ،والصراط "  ،وأنه معنيّ به اإلسالم  ،فيما مضى قبل بشواھده  ،فكرھنا إعادته في ھذا
الموضع(3) .
***
وقد ذكر أن الذي نزل في سبب َتحاوُ ز القبيلين ) (4األوس والخزرج  ،كان منْ قوله  " (5) :وكيف تكفرُون وأنتم تتلى عليكم
آيات ﷲ " .
*ذكر من قال ذلك :
 - 7535حدثنا أبو كريب قال  ،حدثنا حسن بن عطية قال  ،حدثنا قيس بن الربيع  ،عن األغرّ بن الصبّاح  ،عن خليفة بن
صين  ،عن أبي نصر  ،عن ابن عباس قال  :كانت األوس والخزرج بينھم حرب في الجاھلية كل شھر (6) ،
حُ َ
__________
) (1لم أعرف قائله.
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) (2معاني القرآن  .228 : 1يقال  " :غالم ناشئ  ،وجارية ناشئة "  ،ولكنه وصف " ھن ًدا " على التذكير فقال  " :ناش ًئا "  ،وقد زعم الليث أنه لم
يسمع ھذا النعت في الجارية  ،فكأن الشاعر وصفھا به  ،وأمره على التذكير .وقوله  " :وقد قارفت "  ،أي قاربت ودنوت من الكبر  ،والجملة حال
معترضة .يقول  :تعلقھا صغيرة لم تحجب بعد  ،وبلغت ما بلغت  ،ولم تدر بعد ما الحلم  ،وھو األناة والعقل ومفارقة الصبا وطيش الشباب.
) (3انظر تفسير " الھدى " فيما سلف  ، 170 - 166 : 1وفھارس اللغة  /وانظر تفسير " الصراط المستقيم " فيما سلف  177 - 170 : 1وفھارس
اللغة.
) (4في المطبوعة  " :تحاور "  ،وقد أسلفت قراءتي لھذا الحرف وبيانه فيما سلف  :ص 55تعليق  ، 6 :وفي المطبوعة  " :القبيلتين " بالتاء  ،وأثبت
ما في المخطوطة.
) (5في المطبوعة والمخطوطة  " :كان منه قوله "  ،وھو خطأ  ،والصواب ما في المخطوطة .ويعني أن اآليات التي نزلت في شأن تحاوز األوس
والخزرج واقتتالھما  ،كان من أول ھذه اآلية  ،ال اآليتين قبلھا.
) (6قوله  " :كل شھر "  ،ھكذا جاء في المخطوطة واضحا  ،والذي في الدر المنثور  " : 58 : 2كانت األوس والخزرج في الجاھلية بينھم شر " ،
وفي القرطبي  " : 156 : 4كان بين األوس والخزرج قتال وشر في الجاھلية "  ،ويخشى أن يكون ما في المخطوطة  " :كل شھر "  ،تصحيف " وكل
شر "  ،ولكن ليس ھذا موضع الرأي  ،فإن الذين نقلوا ھذا األثر فيما بين يدي  ،لم ينقلوه بإسناده ھذا  ،وال بتمام لفظه كما ھنا.

ُون )(102
ﷲ َح َّق ُت َقا ِت ِه َو َال َتمُو ُتنَّ إِ َّال َوأَ ْن ُت ْم مُسْ لِم َ
َيا أَ ُّي َھا الَّذ َ
ِين آَ َم ُنوا ا َّت ُقوا َّ َ
فبينما ھم جلوس ْإذ ذكروا ما كان بينھم حتى غضبوا  ،فقام بعضھم إلى بعض بالسالح  ،فنزلت ھذه اآلية  " :وكيف تكفرون
وأنتم تتلى عليكم آيات ﷲ وفيكم رسوله " إلى آخر اآليتين  " ،واذكروا نعمة ﷲ عليكم ْإذ كنتم أعدا ًء " إلى آخر اآلية(1) .
***
ﷲ َحقَّ ُت َقا ِت ِه َوال َت ُمو ُتنَّ إِال َوأَ ْن ُت ْم ُم ْسلِمُونَ ){ (102
القول في تأويل قوله تعالى َ } :يا أَ ُّي َھا ا َّلذِينَ آ َم ُنوا ا َّتقُوا َّ َ
وراقبوه بطاعته واجتناب
قال أبو جعفر  :يعني بذلك جل ثناؤه  :يا معشر من صدّق ﷲ ورسوله " اتقوا ﷲ "  ،خافوا ﷲ َ
حق ُتقاته " ّ ،
معاصيه " ّ
حق خوفه  (2) ،وھو أن يُطاع فال يُعصى  ،ويُشكر فال يكفر ،
__________
) (1األثر  " - 7535 :حسن بن عطية بن نجيح القرشي "  ،سلفت ترجمته في رقم  .4962 :و " قيس بن الربيع األسدي " أبو محمد الكوفي .روي
عن أبي إسحاق السبيعي  ،واألغر بن الصباح  ،وسماك بن حرب وغيرھم .روى عنه الثوري  ،وھو من أقرانه  ،وشعبة  ،ومات قبله  ،وعبد الرزاق
ووكيع .تكلموا فيه  ،وثقه الثوري وشعبة وغيرھما .وضعفه آخرون وقالوا  " :ليس بقوي  ،يكتب حديثه وال يحتج به "  .مترجم في التھذيب .و "
األغر بن الصباح التميمي المنقري "  .روى عن خليفة بن حصين  ،روى عنه الثوري وقيس بن الربيع  ،وأبو شبيبة .قال ابن معين والنسائي  " :ثقة"،
وقال أبو حاتم " صالح " مترجم في التھذيب .و " خليفة بن حصين بن قيس بن عاصم التميمي المنقري " روى عن أبيه وجده  ،وعلي بن أبي طالب ،
وزيد بن أرقم  ،وأبي نصر األسدي .وروى عنه األغر بن الصباح .ثقة .مترجم في التھذيب .و " أبو نصر األسدي "  .روي عن ابن عباس  ،وعنه
خليفة بن حصين .قال البخاري  " :لم يعرف سماعه من ابن عباس "  ،وقال أبو زرعة  " :أبو نصر األسدي الذي يروي عن ابن عباس  :ثقة " .
مترجم في التھذيب  ،والكنى للبخاري  ، 76 :وأشار إلى ھذا األثر  ،وابن أبي حاتم .448 / 2 / 4
) (2انظر القول في بيان " تقاة " فيما سلف .317 - 313 : 6

ويُذكر فال يُنسى " وال تموتن "  ،أيھا المؤمنون با ورسوله " إال وأنتم مسلمون " لربكم  ،مذعنون له بالطاعة .مخلصون له
األلوھ َة والعبادة(1) .
***
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أھل التأويل.
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*ذكر من قال ذلك :
 - 7536حدثنا محمد بن بشار قال  ،حدثنا عبد الرحمن قال  ،حدثنا سفيان وحدثنا الحسن بن يحيى قال  ،أخبرنا عبد الرزاق
قال  ،أخبرنا الثوري عن زبيد  ،عن مُرّ ة  ،عن عبد ﷲ  " :اتقوا ﷲ حق تقاته "  ،قال  :أن يطاع فال يُعصي  ،ويُذكر فال
يُنسى  ،ويشكر فال يُكفر(2) .
 - 7537حدثنا ابن بشار قال  ،حدثنا عبد الرحمن قال  ،حدثنا شعبة  ،عن زبيد  ،عن مرة الھمداني  ،عن عبد ﷲ مثله.
 - 7538حدثنا ابن المثني قال  ،حدثنا محمد بن جعفر قال  ،حدثنا شعبة  ،عن زبيد  ،عن مرة الھمداني  ،عن عبد ﷲ مثله.
 - 7539حدثنا أبو كريب وأبو السائب قاال حدثنا ابن إدريس قال  ،سمعت ً
ليثا  ،عن زبيد  ،عن مرة بن شراحيل ال َبكيليّ ،
عن عبد ﷲ بن مسعود  ،مثله(3) .
 - 7540حدثني المثني قال  ،حدثنا الحجاج بن المنھال قال  ،حدثنا جرير  ،عن زبيد  ،عن عبد ﷲ  ،مثله.
__________
) (1في المطبوعة  " :األلوھية "  ،وھي صواب  ،وأثبت ما في المخطوطة  ،وھي صواب أيضا بمعناھا  ،ولكن ھكذا يكتبھا أبو جعفر  ،وانظر ما
سلف  ، 275 : 6تعليق .2 :
) (2األثر  - 7537 :واآلثار التي تليه أسانيد مختلفة لھذا األثر .وأخرجه الحاكم في المستدرك من طريق أبي نعيم  ،عن مسعر  ،وھو األثر رقم :
 ، 7541وليس فيه " ويشكر فال يكفر "  ،وقال  " :ھذا حديث صحيح على شرط الشيخين  ،ولم يخرجاه "  ،ووافقه الذھبي.
) (3األثر  - 7539 :في المطبوعة  " :مرة بن شراحيل الھمداني "  .غير ما في المخطوطة  ،وكالھما صحيح وصواب  ،وانظر األثر رقم ،2521 :
والتعليق عليه.

 - 7541حدثني المثني قال  ،حدثنا أبو نعيم قال  ،حدثنا مسعر  ،عن زبيد  ،عن مرة  ،عن عبد ﷲ  ،مثله.
 - 7542حدثني المثني قال  ،حدثنا عمرو بن عون قال  ،أخبرنا ھشيم  ،عن المسعودي  ،عن زبيد األيامي  ،عن مرة  ،عن
عبد ﷲ  ،مثله.
 - 7543حدثنا ابن حميد قال  ،حدثنا جرير  ،عن منصور  ،عن زبيد  ،عن مرة  ،عن عبد ﷲ  ،مثله.
 - 7544حدثنا محمد بن سنان قال  ،حدثنا يحيى  ،عن سفيان  ،عن أبي إسحاق  ،عن عمرو بن ميمون  " :اتقوا ﷲ حق
تقاته"  ،قال  :أن يطاع فال يعصى  ،ويشكر فال يكفر  ،ويذكر فال ينسى(1) .
 - 7545حدثنا ابن وكيع قال  ،حدثنا أبي  ،عن إسرائيل  ،عن أبي إسحاق  ،عن عمرو ابن ميمون  ،نحوه.
 - 7546حدثنا ابن المثني قال  ،حدثنا يحيى بن سعيد قال  ،حدثنا شعبة قال  ،حدثنا عمرو بن مرة  ،عن مرة  ،عن الربيع بن
ُخ َثيم قال  :أن يطاع فال يعصى  ،ويُشكر فال يكفر  ،ويذكر فال ينسى.
 - 7547حدثنا المثني قال  ،حدثنا أبو داود قال  ،حدثنا شعبة  ،عن عمرو بن مرة قال  ،سمعت مرة الھمداني يحدث  ،عن
الربيع بن ُخثيم في قول ﷲ عز وجل  " :اتقوا ﷲ حق تقاته "  ،فذكره نحوه(2) .
 - 7548حدثني المثني قال  ،حدثنا أبو حذيفة قال  ،حدثنا شبل  ،عن قيس بن سعد  ،عن طاوس  " :يا أيھا الذين آمنوا اتقوا
ﷲ حق تقاته "  ،أن يطاع فال يُعصى.
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__________
) (1األثر  " - 7544 :يحيى " ھو  " :يحيى بن أبي بكير األسدي " مضى في رقم  " ، 5797 :وسفيان " ھو الثوري  ،و " أبو إسحاق " ھو  :أبو
إسحاق السبيعي  ،وكان في المخطوطة والمطبوعة  " :حدثنا يحيى بن سفيان "  ،وليس في الرواة من يسمى بھذا  ،والصواب ما أثبته.
) (2األثران  " - 7547 ، 7546 :الربيع بن خثيم الثوري " مضت ترجمته في رقم  ، 1430 :وكان في المطبوعة " بن خيثم "  ،وھو خطأ مضى
مثله في األثر اآلخر  ،وفي مواضع غيره  ،وصححته من المخطوطة.

 - 7549حدثنا محمد بن سنان قال  :حدثنا أبو بكر الحنفي قال  ،حدثنا عباد  ،عن الحسن في قوله  " :يا أيھا الذين آمنوا اتقوا
ﷲ ّ
حق ُتقاته "  ،قال  " :حق تقاته "  ،أن يطاع فال يُعصى.
 - 7550حدثني محمد بن الحسين قال  ،حدثنا أحمد بن المفضل قال  ،حدثنا أسباط  ،عن السدي  :ثم تقدم إليھم  -يعني إلى
المؤمنين من األنصار  . -فقال  " :يا أيھا الذين آمنوا اتقوا ﷲ حق تقاته وال تموتن إال وأنتم مسلمون "  ،أما " حق تقاته " ،
يطاع فال يعصى  ،ويذكر فال يُنسى  ،ويشكر فال يُكفر.
 - 7551حدثني المثني قال  ،حدثنا حجاج بن المنھال قال  ،حدثنا ھمام  ،عن قتادة  " :يا أيھا الذين آمنوا اتقوا ﷲ حق تقاته"،
أن يطاع فال يعصى  ،قال  " :وال تموتن إال وأنتم مسلمون " .
***
وقال آخرون  :بل تأويل ذلك  ،كما - :
 - 7552حدثني به المثني قال  ،حدثنا عبد ﷲ بن صالح قال  ،حدثني معاوية  ،عن علي  ،عن ابن عباس قوله  " :اتقوا ﷲ
حق تقاته "  ،قال  " :حق تقاته "  ،أن يجاھدوا في ﷲ حق جھاده  ،وال يأخذھم في ﷲ لوم ُة الئم  ،ويقوموا

بالقسط ولو

على أنفسھم وآبائھم وأبنائھم(1) .
***
ثم اختلف أھل التأويل في ھذه اآلية  :ھل ھي منسوخة أم ال ؟
__________
) (1األثر  - 7552 :رواه أبو جعفر النحاس في الناسخ والمنسوخ  ، 88 :مع بعض الخالف في لفظه .وفي المخطوطة  " :أن تجاھد في ﷲ "
باإلفراد  ،والسياق يقتضي الجمع  ،وجاءت على الصواب في المطبوعة وفي الناسخ والمنسوخ  ،إال أنه قال  " :أن تجاھدوا  ...وال يأخذكم  ...وتقوموا
 ...ولو على أنفسكم وآبائكم وأبنائكم " على الخطاب.

فقال بعضھم  :ھي محكمة غي ُر منسوخة.
*ذكر من قال ذلك :
 - 7553حدثني المثني قال  ،حدثنا عبد ﷲ بن صالح قال  ،حدثني معاوية بن صالح  ،عن علي  ،عن ابن عباس قوله " :
اتقوا ﷲ حق تقاته " أنھا لم تنسخ  ،ولكن " حق تقاته "  ،أن تجاھدَ في ﷲ حق جھاده ثم ذكر تأويله الذي ذكرناه عنه آن ًفا(1) .
 - 7554حدثني المثني قال  ،حدثنا أبو حذيفة قال  ،حدثنا شبل  ،عن ابن أبي نجيح  ،عن قيس بن سعد  ،عن طاوس  " :يا
أيھا الذين آمنوا اتقوا ﷲ حق تقاته "  ،فإن لم تفعلوا ولم تستطيعوا  ،فال تموتن إال وأنتم مسلمون.
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 - 7555حدثنا القاسم قال  ،حدثنا الحسين قال  ،حدثني حجاج  ،عن ابن جريج قال  ،قال طاوس قوله  " :وال تموتن إال وأنتم
مسلمون "  ،يقول  :إن لم تتقوه فال تموتن إال وأنتم مسلمون.
***
ﷲ َما اسْ َت َطعْ ُت ْم ( ]سورة التغابن .[16 :
وقال آخرون  :ھي منسوخة  ،نسخھا قوله َ ) :فا َّتقُوا َّ َ
*ذكر من قال ذلك :
 - 7556حدثنا بشر قال  ،حدثنا يزيد قال  ،حدثنا سعيد  ،عن قتادة  ،قوله  " :يا أيھا الذين آمنوا اتقوا ﷲ حق تقاته وال تموتن
ﷲ َما
إال وأنتم مسلمون  ،ثم أنزل التخفيف واليسر  ،وعاد بعائدته ورحمته على ما يعلم من ضعف خلقه فقال  ) :فا َّتقُوا َ
ٌ
اسْ َت َطعْ ُت ْم (  ،فجاءت ھذه اآلية  ،فيھا تخفيفٌ
وعافية ويُسر.
 - 7557حدثني المثني قال  ،حدثنا الحجاج بن المنھال األنماطي قال ،
__________
) (1األثر  - 7553 :ھو األثر السالف  ،وفي المخطوطة والمطبوعة  " :أن تجاھد "  ،وانظر التعليق السالف.

حدثنا ھمام  ،عن قتادة  " :يا أيھا الذين آمنوا اتقوا ﷲ حق تقاته وال تموتن إال وأنتم مسلمون "  ،قال  :نسختھا ھذه اآلية التي
ﷲ َما اسْ َت َطعْ ُت ْم َواسْ َمعُوا َوأَطِ يعُوا (  ،وعليھا بايع رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم على السمع
في " التغابن " َ ) :فا َّتقُوا َّ َ
والطاعة فيما استطاعوا.
 - 7558حدثني المثني قال  ،حدثنا إسحاق قال  ،حدثنا عبد ﷲ بن أبي جعفر  ،عن أبيه  ،عن الربيع بن أنس قال  :لما نزلت:
ﷲ َما اسْ َت َطعْ ُت ْم◌ْ (  ،فنسخت ھذه اآلية التي في " آل عمران " .
" اتقوا ﷲ حق تقاته "  ،ثم نزل بعدھا َ ) :فا َّتقُوا َّ َ
 - 7559حدثنا محمد قال  ،حدثنا أحمد قال  ،حدثنا أسباط  ،عن السدي  " :يا أيھا الذين آمنوا اتقوا ﷲ حق تقاته وال تموتن
ﷲ َما اسْ َت َطعْ ُت ْم (
إال وأنتم مسلمون "  ،فلم يطق الناسُ ھذا  ،فنسخه ﷲ عنھم  ،فقال َ ) :فا َّتقُوا َّ َ
 - 7560حدثني يونس قال  ،أخبرنا ابن وھب قال  ،قال ابن زيد  ،في قوله  " :يا أيھا الذين آمنوا اتقوا ﷲ حق تقاته "  ،قال:
جاء أمر شديد! قالوا  :ومن يعرف قدر ھذا أو يبلغه ؟ فلما عرف أنه قد اشتد ذلك عليھم  ،نسخھا عنھم  ،وجاء بھذه األخرى
ﷲ َما اس َت َطعْ ُت ْم( فنسخھا(1) .
فقال  ) :فا َّتقُوا َ
***
__________
) (1ترك أبو جعفر رضي ﷲ عنه  ،ترجيح أحد القولين على اآلخر  ،وكان ح ًقا عليه أن يبينه .وقد بينه أبو جعفر النحاس في الناسخ والمنسوخ ، 88 :
 ، 89قال بعد سياقه األثر  ، 7542 :وروايته عن قول قتادة  " :قال أبو جعفر  :محال أن يقال ھذا ناسخ وال منسوخ إال على حيلة  ،وذلك أن معنى
نسخ الشيء  :إزالته والمجيء بضده  ،فمحال أن يقال  " :اتقوا

" منسوخ  ،وال سيما مع قول النبي صلى ﷲ عليه وسلم مما فيه بيان اآلية  ،كما قرأ

على أحمد بن محمد بن الحجاج  ،عن يحيى بن سليمان قال  ،حدثنا أبو األحوص قال  ،حدثنا أبو إسحاق  ،عن عمرو بن ميمون  ،عن معاذ بن جبل
قال  :قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم  " :يا معاذ  ،أتدري ما حق ﷲ على العباد ؟ قلت  :ﷲ ورسوله أعلم! قال  :أن يعبدوه وال يشركوا به شيئا " ،
أفال ترى أنه محال أن يقع في ھذا نسخ  ...قال أبو جعفر  " :فكل ما ذكر في اآلية واجب على المسلمين أن يستعملوه  ،وال يقع فيه نسخ  ،وھو قول
النبي صلى ﷲ عليه وسلم  " :أن يعبدوا ﷲ وال يشركوا به شيئا " وكذا على المسلمين  -كما قال ابن مسعود  " :أن تطيعوا ﷲ فال تعصوه  ،وتذكروه
فال تنسوه  ،وأن تشكروه فال تكفروه  ،وأن تجاھدوا فيه حق جھاده .وأما قول قتادة  ،مع محله من العلم  :أنھا نسخت  ،فيجوز أن يكون معناه  :نزلت :
فاتقوا ﷲ ما استطعتم  -بنسخه  :اتقوا ﷲ حق تقاته  ،وأنھا مثلھا  ،ألنه ال يكلف أح ًدا إال طاقته " .
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وب ُك ْم َفأَصْ َبحْ ُت ْم ِبنِعْ َم ِت ِه إِ ْخ َوا ًنا َو ُك ْن ُت ْم
ﷲ َجمِيعًا َو َال َت َفرَّ قُوا َو ْاذ ُكرُوا نِعْ َم َة َّ ِ
َواعْ َتصِ مُوا ِب َحب ِْل َّ ِ
ﷲ َعلَ ْي ُك ْم إِ ْذ ُك ْن ُت ْم أَعْ دَ ا ًء َفأَلَّ َ
ف َبي َْن قُلُ ِ
ار َفأ َ ْن َق َذ ُك ْم ِم ْن َھا َك َذل َِك ُي َبيِّنُ َّ
ُون )(103
ﷲُ َل ُك ْم آَ َيا ِت ِه َل َعلَّ ُك ْم َت ْھ َتد َ
َع َلى َش َفا حُ ْف َر ٍة م َِن ال َّن ِ
وأما قوله  " :وال تموتن إال وأنتم مسلمون "  ،فإن تأويله كما - :
 - 7561حدثني المثني قال  ،حدثنا أبو حذيفة قال  ،حدثنا شبل  ،عن قيس بن سعد  ،عن طاوس  " :وال تموتن إال وأنتم
مسلمون "  ،قال  :على اإلسالم  ،وعلى حُرْ مة اإلسالم(1) .
***
ﷲ َجمِي ًعا {
اع َتصِ ُموا ِب َح ْب ِل َّ ِ
القول في تأويل قوله تعالى َ } :و ْ
قال أبو جعفر  :يعني بذلك جل ثناؤه  :وتعلقوا بأسباب ﷲ جميعًا .يريد بذلك تعالى ذكره  :وتمسَّكوا بدين ﷲ الذي أمركم به ،
وعھده الذي َعھده إليكم في كتابه إليكم  ،من األلفة واالجتماع على كلمة الحق  ،والتسليم ألمر ﷲ.
***
وقد دللنا فيما مضى قب ُل على معنى " االعتصام " )(2
***
ُوصل به إلى
وأما " الحبل "  ،فإنه السبب الذي
يوصل به إلى البُغية والحاجة  ،ولذلك سمي األمان " حبال "  ،ألنه سبب ي َ
َ
الجزع ّ
َ
والذعر  ،ومنه قول أعشى بني ثعلبة :
زوال الخوف  ،والنجاة من
ت م َِن ْ
َو َإذا ُت َجوِّ ُز َھا ِح َبا ُل َق ِبي َل ٍة ...أَ َخ َذ ْ
ْك ِح َبا َلھا )(3
األخ َرى إ َلي َ
__________
) (1انظر تفسير أبي جعفر في نظيرة ھذه اآلية فيما سلف .97 ، 96 : 3
) (2انظر تفسير " االعتصام " فيما سلف قريبا ص .63 ، 62 :
) (3ديوانه  ، 24 :ومشكل القرآن  ، 358 :والمعاني الكبير  ، 1120 :واللسان )حبل( وغيرھا .من قصيدته في قيس بن معد يكرب  ،ومضت منھا
أبيات في  ، 327 ، 238 : 4وھذا البيت في ذكر ناقته  ،يقول قبله َ :ف َت َر ْك ُتھا َبعْ َد الم َِراح َرذ ً
ِية َ ...وأَ ِم ْن ُ
وب َھا إِعْ َجا َلھا
ت ِع ْندَ ُر ُك ِ
ِ
َف َت َن َاو ْ
لت َق ْيسًا ِبحُ رِّ ِبالدِه  ...فأ َت ْت ُه َبعْ َد َت ُنو َف ٍة فأ َ َنا َل َھا
فإِ َذا ُت َجوِّ ُز َھا. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... ............
قيس أُطِ ي ُل السُّرَ ى َ ...و ُ
ص ْم
آخذ من ُك ّل حَ يٍّ ُع ُ
وقد مضى قبل مثل ھذا البيت األخير ص  ، 62 :تعليق  2 :إ َلى المر ِء ٍ
يقول  :إذا أخذت من قبيلة عھودھا حتى أجتاز ديارھا آم ًنا  ،أعطتھا القبيلة التي تليھا عھ ًدا وذمامًا أن تخترق ديارھا آمنة ال ينالھا أحد بسوء .وذلك أن
القبائل كلھا ترھب قيسًا وتخافه  ،فكل قاصد إليه  ،أجد األمان حيث سار  ،ألنه بقصده قيسًا جار له  ،ال يطيق أحد أن يناله بسوء.

اس ( ]سورة آل عمران [112 :
ومنه قول ﷲ عز وجل  ) :إِال ِب َحب ٍْل م َِن َّ ِ
ﷲ َو َحب ٍْل م َِن ال َّن ِ
***
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أھل التأويل.
*ذكر من قال ذلك :
 - 7562حدثني يعقوب بن إبراھيم قال  ،حدثنا ھشيم قال  ،أخبرنا العوّ ام  ،عن الشعبي  ،عن عبد ﷲ بن مسعود أنه قال في
قوله  " :واعتصموا بحبل ﷲ جميعا "  ،قال  :الجماعة.
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 - 7563حدثنا المثني قال  ،حدثنا عمرو بن عون قال  ،حدثنا ھشيم  ،عن العوّ ام  ،عن الشعبي  ،عن عبد ﷲ في قوله " :
واعتصموا بحبل ﷲ جميعًا "  ،قال  :حب ُل ﷲ  ،الجماعة.
***
القرآن والعھدَ الذي َع ِھدَ فيه.
وقال آخرون  :عنى بذلك
َ
*ذكر من قال ذلك :
 - 7564حدثنا بشر قال  ،حدثنا يزيد قال  ،حدثنا سعيد  ،عن قتادة  ،قوله  " :واعتصموا بحبل ﷲ جميعً ا "  ،حبل ﷲ المتين
الذي أمر أن يُعتصم به  :ھذا القرآن.
 - 7565حدثنا الحسن بن يحيى قال أخبرنا عبد الرزاق قال  ،أخبرنا معمر  ،عن قتادة  ،في قوله  " :واعتصموا بحبل ﷲ
جميعً ا " قال  :بعھد ﷲ وأمره.
ضر تحضره
 - 7566حدثنا ابن حميد قال  ،حدثنا جرير  ،عن منصور  ،عن شقيق  ،عن عبد ﷲ قال  :إن الصراط مُحْ َت َ
الشياطين  ،ينادون  :يا عبد ﷲ  ،ھل ّم ھذا الطريق! ليصدّوا عن سبيل ﷲ  . ،فاعتصموا بحبل ﷲ  ،فإن حب َل ﷲ ھو كتاب ﷲ.
)(1
 - 7567حدثنا محمد قال  ،حدثنا أحمد بن المفضل  ،عن أسباط  ،عن السدي  " :واعتصموا بحبل ﷲ جمي ًعا "  ،أما " حبل
ﷲ "  ،فكتاب ﷲ.
 - 7568حدثني محمد بن عمرو قال  ،حدثنا أبو عاصم  ،عن عيسي  ،عن ابن أبي نجيح  ،عن مجاھد  " :بحبل ﷲ "  ،بعھد
ﷲ.
 - 7569حدثنا القاسم قال  ،حدثنا الحسين قال  ،حدثني حجاج  ،عن ابن جريج  ،عن عطاء  " :بحبل ﷲ "  ،قال  :العھد.
 - 7570حدثنا أبو كريب قال  ،حدثنا وكيع  ،عن األعمش  ،عن أبي وائل  ،عن عبد ﷲ  " :واعتصموا بحبل ﷲ " قال :
حب ُل ﷲ  :القرآن.
 - 7571حدثني المثني قال  ،حدثنا إسحاق قال  ،حدثنا أبو زھير  ،عن جويبر  ،عن الضحاك في قوله  " :واعتصموا بحبل
ﷲ جميعًا "  ،قال  :القرآن.
 - 7572حدثنا سعيد بن يحيى قال  :حدثنا أسباط بن محمد  ،عن عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي  ،عن عطية  ،عن أبي
سعيد الخدري قال  :قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم  :كتاب ﷲ  ،ھو حبل ﷲ الممدو ُد من السماء إلى األرض(2) .
***
__________
) (1األثر  - 7566 :رواه في مجمع الزوائد بغير ھذا اللفظ  ،وھو قريب منه .ونسبه إلى الطبراني وقال  " :رواه عن شيخه عبد ﷲ بن محمد بن
سعيد بن أبي مريم  ،وھو ضعيف "  .وھذا الذي رواه الطبري إسناد صحيح.
) (2الحديث  - 7572 :عبد الملك بن أبي سليمان العرزمى  -بسكون الراء ثم زاي مفتوحة  -أحد األئمة  :مضى توثيقه .1455 :
عطية  :ھو ابن سعد بن جنادة  -بضم الجيم  -العوفي .وقد بينا في  305 :أنه ضعيف.
وقد سقط من المخطوطة والمطبوعة ھنا قوله ]عن عطية[ .وزدناه من نقل ابن كثير  ، 203 : 2عن ھذا الموضع من الطبري.
ثم الحديث  -من حديث أبي سعيد  -يدور في كل ما رأينا من طرقه على عطية العوفي  ،كما سيأتي :
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فرواه أحمد في المسند ) 11582 ، 11229 :ج3ص  59 ، 26حلبي(  ،عن ابن نمير  ،عن عبد الملك بن أبي سليمان  ،عن عطية العوفي  ،عن أبي
سعيد  ،بنحوه  ،مرفوعًا مطوال.
ورواه أيضا ) 11120 :ج  3ص  ، (14من طريق إسماعيل بن أبي إسحاق المالئي  ،عن عطية.
ورواه أيضا ) 11148 :ج  3ص  ، (17عن أبي النضر  ،عن محمد بن طلحة  ،عن األعمش عن عطية العوفي.
وكذلك رواه الترمذي  ، 343 : 4من طريق محمد بن فضيل  ،عن األعمش  ،عن عطية  ،عن أبي سعيد  -وعن األعمش  ،عن حبيب بن أبي ثابت ،
عن زيد بن أرقم  ،مرفوعً ا  ،نحوه مطوال .فھو عنده عن أبي سعيد وعن زيد بن أرقم .ثم قال  " :ھذا حديث حسن غريب " .
فأما حديث أبي سعيد  ،فقد بينا أنه ضعيف  ،من أجل عطية العوفي.
وأما حديث زيد بن أرقم  ،فإنه حديث صحيح .وھو قطعة من قصة مطولة  ،رواھا أحمد في المسند ) 367 - 366 : 4حلبي( .ورواھا مسلم : 2
 ، 238 - 237مطولة ومختصرة.
وروى ابن حبان في صحيحه  ،رقم ) 123 :بتحقيقنا(  -قطعة منه  ،فيھا أن " كتاب ﷲ  ،ھو حبل ﷲ " .
ثم نعود لحديث أبي سعيد :
فذكره الھيثمي في مجمع الزوائد  ، 163 : 9مطوال  ،بنحو رواية الترمذي .ثم قال  " :رواه الطبراني في األوسط .وفي إسناده رجال مختلف فيھم " !
ولست أدرى  ،لم ذكره في الزوائد  ،وھو في الترمذي ؟ ثم لم ترك نسبته للمسند  ،وھو مروي فيه أربع مرات ؟!
وذكره السيوطي  ، 60 : 2مختصرً ا كما ھنا .ولم ينسبه إال البن أبي شيبة وابن جرير .ثم ذكر الرواية المطولة عن أبي سعيد .ونسبه البن سعد ،
وأحمد  ،والطبراني.

وقال آخرون  :بل ذلك ھو إخالص التوحيد .
*ذكر من قال ذلك :
 - 7573حدثني المثني قال  ،حدثنا إسحاق قال  ،حدثنا عبد ﷲ بن أبي جعفر  ،عن أبيه  ،عن الربيع  ،عن أبي العالية في
قوله  " :واعتصموا بحبل ﷲ جميعا "  ،يقول  :اعتصموا باإلخالص

وحده.

 - 7574حدثني يونس قال  ،أخبرنا ابن وھب قال  ،قال ابن زيد في قوله  " :واعتصموا بحبل ﷲ جميعًا "  ،قال  :الحبل ،
اإلسالم .وقرأ " وال تفرقوا " .
***
القول في تأويل قوله عز وجل َ } :وال َت َف َّرقُوا {
قال أبو جعفر  :يعني جل ثناؤه بقوله  " :وال تفرقوا "  ،وال تتفرقوا عن دين ﷲ وعھده الذي عھد إليكم في كتابه  ،من
االئتالف واالجتماع على طاعته وطاعة رسوله صلى ﷲ عليه وسلم  ،واالنتھاء إلى أمره .كما - :
 - 7575حدثنا بشر قال  ،حدثنا يزيد قال  ،حدثنا سعيد  ،عن قتادة  " :وال تفرّ قوا واذكروا نعمة ﷲ عليكم "  ،إنّ ﷲ عز
ّ
السمع والطاعة واأللفة والجماعة ،
وحذركموھا  ،ونھاكم عنھا  ،ورضي لكم
وجل قد كره لكم الفُرْ قة  ،وقدّم إليكم فيھا ،
َ
فارضوا ألنفسكم ما رضى ﷲ لكم إن استطعتم  ،وال قوّ ة إال با .
 - 7576حدثني المثني قال  ،حدثنا إسحاق قال  ،حدثنا عبد ﷲ بن أبي جعفر  ،عن أبيه  ،عن الربيع  ،عن أبى العالية  " :وال
ْ
تعادَوا عليه  ،يقول  :على اإلخالص
تفرّ قوا "  ،ال

 ،وكونوا عليه إخوا ًنا(1) .

 - 7577حدثني المثني قال  ،حدثنا عبد ﷲ بن صالح قال  ،حدثني معاوية بن صالح  :أن األوزاعي حدثه  ،أنّ يزيد الرقاشي
وسبعين فرقة ،
حدّثه أنه سمع أنس بن مالك قال  :قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم  " :إنّ بني إسرائيل افترقت على إحدى َ
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وإن أمتي ستفترق على اثنتين وسبعين فرقة  ،كلھم في النار إال واحدة .قال  :فقيل  :يا رسول ﷲ  ،وما ھذه الواحدة ؟ قال :
فقبض َيدَ ه وقال  :الجماعة  " ،واعتصموا بحبل ﷲ جميعًا وال تفرّ قوا " (2) .
__________
) (1في المخطوطة " وتكونوا عليه إخوانا "  ،والصواب ما في المطبوعة  ،والدر المنثور 61 : 2
) (2الحديث  - 7577 :يزيد الرقاشي  :ھو يزيد أبان  ،أبو عمرو  ،البصري القاص .وقد أشرنا في شرح  6728 ، 6654 :إلى أنه ضعيف .وقال
البخاري في الكبير  " : 320 / 2 / 4كان شعبة يتكلم فيه "  ،وقال النسائي في الضعفاء  " :متروك "  ،وقال ابن سعد  " : 13 / 2 / 7كان ضعي ًفا
قدريًا " .
والحديث رواه ابن ماجه  ، 3993 :من طريق الوليد بن مسلم  " :حدثنا أبو عمرو ]ھو األوزاعي[  ،حدثنا قتادة  ،عن أنس .فذكره نحوه مرفوعًا ،
ولكن آخره عنده  " :كلھا في النار إال واحدة  ،وھي الجماعة " .
وقال البوصيري في زوائده  " :إسناده صحيح .رجاله ثقات "  .وھو كما قال.
فيكون األوزاعي رواه عن شيخين  ،أحدھما ضعيف  ،واآلخر ثقة .وأن الضعيف  -يزيد الرقاشي  -زاد االستشھاد باآلية .وال بأس بذلك  ،فالمعنى
قريب.
وذكره السيوطي  ، 60 : 2وزاد نسبته البن أبي حاتم.

 - 7578حدثني عبد الكريم بن أبي عمير قال  ،حدثنا الوليد بن مسلم قال  ،سمعت األوزاعي يحدث  ،عن يزيد الرقاشي ،
عن أنس بن مالك  ،عن النبي صلى ﷲ عليه وسلم نحوه(1) .
 - 7579حدثنا أبو كريب قال  ،حدثنا المحاربي  ،عن ابن أبي خالد  ،عن الشعبي  ،عن ثابت بن قُ ْط َبة المدنيّ  ،عن عبد ﷲ :
أمر به  ،وإنّ ما تكرھون في الجماعة والطاعة  ،ھو
أنه قال  " :يا أيھا الناس  ،عليكم بالطاعة والجماعة  ،فإنھا حبل ﷲ الذي َ
خي ٌر مما تستحبون في الفرقة " (2) .
 - 7580حدثنا عبد الحميد بن بيان السكريّ قال  ،أخبرنا محمد بن يزيد  ،عن إسماعيل بن أبي خالد  ،عن الشعبي  ،عن
ثابت بن قط َبة قال  :سمعت ابن مسعود وھو يخطب وھو يقول  :يا أيھا الناس  ،ثم ذكر نحوه(3) .
__________
) (1الحديث  - 7578 :ھذا الحديث تكرار للحديث قبله .وعبد الكريم بن أبي عمير  -شيخ الطبري  :ذكره الذھبي في الميزان  144 : 2بلقب "
ً
حديثا آخر  ،بينه الحافظ في لسان الميزان  ، 51 - 50 : 4عن تاريخ بغداد .في ترجمة رجل
للدھان "  ،وقال  " :فيه جھالة .والخبر منكر "  .يريد
آخر .وھو في تاريخ بغداد  .242 : 3وفيه اسم ھذا الشيخ في ذاك اإلسناد  " :عبد الكريم بن أبي عمير الدھقان "  .ولم أجد له ترجمة وال ذكرً ا في
موضع آخر.
) (2األثر  " - 7579 :ثابت بن قطبة المدني الثقفي "  ،مترجم في الكبير  ، 168 / 2 / 1والجرح  ، 457 / 1 / 1قال البخاري  " :سمع ابن مسعود
 ،روى عنه أبو إسحاق  ،والشعبي " وزاد ابن أبي حاتم  " :وزياد بن عالقة  ،وسالم بن أبي الجعد "  .وكان في المطبوعة في ھذا الموضع وفي
األثرين التاليين " ثابت بن قطنة " بالنون من " قطنة "  ،وھو خطأ .وفي المخطوطة في ھذا األثر " فطنه " غير منقوطة  ،ونقطت الباء في األثرين
التاليين .وفي المخطوطة والمطبوعة  " :المرى " في ھذا األثر وفي رقم  ، 7581 :والصواب " المدني " كما أثبته  ،وثابت ثقفي  ،ال مرى.
) (3األثر  - 7580 :في المطبوعة  " :عبد الحميد بن بيان اليشكري "  ،وھو خطأ  ،والصواب المخطوطة .وقد سلف مثل ھذا الخطأ في رقم :
 ، 7378فانظر التعليق عليه.
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 - 7581حدثنا إسماعيل بن حفص األبُلِّيُّ قال  ،حدثنا عبد ﷲ بن نمير أبو ھشام قال  ،حدثنا مجالد بن سعيد  ،عن عامر ،
أمر به  ،ثم ذكر نحوه(1) .
عن ثابت بن قطبة المدني قال  :قال عبد ﷲ  :عليكم بالطاعة والجماعة  ،فإنھا حبل ﷲ الذي َ
***
ص َب ْح ُت ْم ِبن ِْع َم ِت ِه إِ ْخ َوا ًنا {
القول في تأويل قوله تعالى َ } :و ْاذ ُك ُروا ن ِْع َم َة َّ ِ
وب ُك ْم َفأ َ ْ
اء َفأ َ َّل َ
ﷲ َع َل ْي ُك ْم إِ ْذ ُك ْن ُت ْم أَ ْعدَ ً
ف َب ْينَ قُلُ ِ
قال أبو جعفر  :يعني بقوله جل ثناؤه  " :واذكروا نعمة ﷲ عليكم "  ،واذكروا ما أنعم ﷲ به عليكم من األلفة واالجتماع على
اإلسالم.
واختلف أھل العربية في قوله  " :إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم " .
فقال بعض نحويي البصرة في ذلك  :انقطع الكالم عند قوله  " :واذكروا نعمة ﷲ عليكم "  ،ثم فسر بقوله  " :فألف بين قلوبكم
أمس َك الحائط أن يميل " .
"،
وأخبر بالذي كانوا فيه قبل التأليف  ،كما تقول َ " :
َ
وقال بعض نحويي الكوفة  :قوله " إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم "  ،تابع قوله  " :واذكروا نعمة ﷲ عليكم " غير منقطعة
منھا.
__________
) (1األثر  " - 7581 :إسماعيل بن حفص بن عمرو األبلى  ،أبو بكر األودي البصري  ،و " األبلي " )بضم الھمزة والباء الموحدة  ،والالم المشددة
المكسورة( نسبة إلى " األبلة "  .وفي بعض الكتب " األيلي " بالياء .روى عن أبيه  ،وحفص بن غياث  ،ومعتمر بن سليمان وغيرھم .روى عنه
النسائي وابن ماجه  ،وابن خزيمة وجماعة .وسمع منه أبو حاتم  ،قال ابن أبي حاتم  " :وسألت أبي عنه فقال  :كتبت عنه وعن أبيه  ،وكان أبوه يكذب،
وھو بخالف أبيه .قلت  :ال بأس به ؟ قال  :ال يمكنني أن أقول ال بأس به "  .وذكره ابن حبان في الثقات .مترجم في التھذيب  ،وابن أبي حاتم / 1 / 1
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قال أبو جعفر  :والصواب من القول في ذلك عندي أن قوله  " :إذ ك ّنتم أعدا ًء فألّف بين قلوبكم "  ،متصل بقوله  " :واذكروا
نعمة ﷲ عليكم "  ،غير منقطع عنه.
وتأويل ذلك  :واذكروا  ،أيھا المؤمنون  ،نعمة ﷲ عليكم التي أنع َم بھا عليكم  ،حين كنتم أعداء في شرككم  (1) ،يقتل بعضكم
ً
عصبية في غير طاعة ﷲ وال طاعة رسوله  ،فألف ﷲ باإلسالم بين قلوبكم  ،فجعل بعضكم لبعض إخوا ًنا بعد إذ كنتم
بعضًا ،
أعدا ًء تتواصلون بألفة اإلسالم واجتماع كلمتكم عليه  ،كما - :
 - 7582حدثنا بشر قال  ،حدثنا يزيد قال  ،حدثنا سعيد  ،عن قتادة  ،قوله  " :واذكروا نعمة ﷲ عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين
قلوبكم "  ،كنتم تذابحون فيھا  ،يأكل شديدكم ضعيفكم  ،حتى جاء ﷲ باإلسالم  ،فآخى به بينكم  ،وألَّف به بينكم .أما وﷲ الذي
ال إله إال ھو  ،إنّ األلفة لرحمة  ،وإن الفرقة لعذابٌ .
 - 7583حدثني المثني قال  ،حدثنا إسحاق قال  ،حدثنا ابن أبي جعفر  ،عن أبيه  ،عن الربيع في قوله  " :واذكروا نعمة ﷲ
عليكم إذ كنتم أعداء "  ،يقتل بعضكم بعضًا  ،ويأكل شدي ُدكم ضعيفكم  ،حتى جاء ﷲ باإلسالم  ،فألف به بينكم  ،وجمع جمعكم
عليه  ،وجعلكم عليه إخوا ًنا.
***
قال أبو جعفر  :فالنعمة التي أنعم ﷲ على األنصار التي أمرھم تعالى ذكره في ھذه اآلية أن يذكرُوھا  ،ھي ألفة اإلسالم ،
واجتماع كلمتھم عليھا والعداوةُ التي كانت بينھم  ،التي قال ﷲ عز وجل  " :إذ كنتم أعداء " فإنھا عداوة الحروب التي كانت
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بين الحيين من األوس والخزرج في الجاھلية قبل اإلسالم  ،يزعم العلماء بأيام العرب أنھا تطاولت بينھم عشرين ومائة سنة. ،
كما - :
__________
) (1في المطبوعة  " :أي بشرككم "  ،وليست بشيء  ،وفي المخطوطة " أي شرككم " وال معنى لھا  ،وفيھا زيادة ألف " أي "  ،و " ى " ھي " في "
فالذي أثبته ھو الصواب والسياق.

 - 7584حدثنا ابن حميد قال  ،حدثنا سلمة قال  ،قال ابن إسحاق  :كانت الحرب بين األوس والخزرج عشرين ومائة سنة ،
حتى قام اإلسالم وھم على ذلك  ،فكانت حربھم بينھم وھم أخوان ألب وأم  ،فلم يسمع بقوم كان بينھم من العداوة والحرب ما
كان بينھم .ثم إن ﷲ عز وجل أطفأ ذلك باإلسالم  ،وألف بينھم برسوله محمد صلى ﷲ عليه وسلم(1) .
***
فذ َّكرھم جل ثناؤه إذ وعظھم  ،عظي َم ما كانوا فيه في جاھليتھم من البالء والشقاء بمعاداة بعضھم بعضًا وقتل بعضھم بعضًا ،
وخوف بعضھم من بعض  ،وما صارُوا إليه باإلسالم واتباع الرّ سول صلى ﷲ عليه وسلم  ،واإليمان به وبما جاء به  ،من
االئتالف واالجتماع  ،وأمن بعضھم من بعض  ،ومصير بعضھم لبعض إخوا ًنا  ،وكأن سبب ذلك ما - :
 - 7585حدثنا به ابن حميد قال  ،حدثنا سلمة قال  ،حدثني ابن إسحاق قال  ،حدثنا عاصم بن عمر بن قتادة المدني  ،عن
أشياخ من قومه  ،قالوا  :قدم سويد بن صامت أخو بني عمرو بن عوف مكة حاجا أو معتمرا .قال  :وكان سويد إنما يسميه
قومه فيھم الكامل لجلده وشعره ونسبه وشرفه .قال  :فتصدى له رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم حين سمع به  ،فدعاه إلى ﷲ
عز وجل وإلى اإلسالم  ،قال  :فقال له سويد  :فلعل الذي َمعك مثل الذي معي! قال  :فقال له رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم :
" وما الذي معك ؟ قال  :مجلة لقمان  -يعني  :حكمة لقمان  -فقال له رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم  " :اعرضْ ھا عليّ "
فعرضھا عليه  ،فقال  " :إن ھذا لكالم حسنٌ  (2) ،معي أفضل من ھذا  ،قرآنٌ أنزله ﷲ عليّ ً
ھدى ونورٌ  .قال  :فتال عليه
القرآن  ،ودعاه إلى اإلسالم  ،فلم يُبعد منه  ،وقال :
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم
َ
__________
) (1األثر  - 7584 :لم أستطع أن أھتدي إلى مكانه من سيرة ابن ھشام في ھذه الساعة.
) (2في المطبوعة  " :إن ھذا الكالم "  ،وھو خطأ  ،والصواب من المخطوطة وسيرة ابن ھشام.

إن ھذا لقو ٌل َحسن! ثم انصرف عنه وقدم المدين َة  ،فلم يلبث أن قتلته الخزرج .فإن كان قومه ليقولون  :قد قتل وھو مسلم.
وكان قتله قبل يوم بُعا ٍ
ث(1) .
 - 7586حدثنا ابن حميد قال  ،حدثنا سلمة  ،عن محمد بن إسحاق قال  ،حدثني الحصين بن عبد الرحمن بن عمرو بن سعد
الحيْسر أنس بن رافع
بن معاذ  (2) ،أحد بني عبد األشھل  :أن محمودَ بن لبيد  (3) ،أح َد بني عبد األشھل قال  :لما قدم أبو َ
مكة  (4) ،ومعه فتية من بني عبد األشھل فيھم إياس بن معاذ يلتمسون الحلف من قريش على قومھم من الخزرج  (5) ،سمع
بھم رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم  ،فأتاھم فجلس إليھم فقال " ھل لكم إلى خير مما جئتم له ؟ " قالوا  :وما ذاك ؟ قال  " :أنا
رسو ُل ﷲ  ،بعثني إلى العباد أدعوھم إلى ﷲ أن يعبدوا ﷲ وال يشركوا به شيئا  (6) ،وأنزل عليَّ الكتاب .ثم ذكر لھم اإلسالم،
الحي َْسر
وتال عليھم القرآن  ،فقال إياس بن معاذ  ،وكان غالمًا ح ُد ًثا  (7) :أيْ قوم  ،ھذا وﷲ خير مما جئتم له! قال  :فيأخذ أبو َ
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ً
حفنة من البطحاء  (8) ،فضرب بھا وجه إياس بن معاذ  ،وقال  :دعنا منك  ،فلعمري لقد جئنا لغير ھذا! قال :
رافع
أنس بن
َ
فصمت إياس بن معاذ  ،وقام رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم عنھم  ،وانصرفوا إلى المدينة ،
__________
) (1األثر  - 7585 :سيرة ابن ھشام .69 - 67 : 2
) (2في المطبوعة  " :الحسين بن عبد الرحمن  ، " ...وھو خطأ  ،صوابه من المخطوطة وسيرة ابن ھشام  ،وھو مترجم في التھذيب.
) (3في المطبوعة  " :محمود بن أسد "  ،وھو خطأ  ،صوابه في المخطوطة  ،ولم يحسن الناشر قراءتھا لخلوھا من النقط  ،وصوابه أيضًا في ابن
ھشام .و " محمود بن لبيد األشھلي " تابعي  ،واختلف في صحبته .مترجم في التھذيب.
) (4في المطبوعة والمخطوطة  " :أبو الجيش أنس بن رافع "  ،وھو خطأ فاحش  ،صوابه من سيرة ابن ھشام  ، 69 : 2وسائر كتب التاريخ.
) (5في المخطوطة والمطبوعة  " :على قوم من الخزرج "  ،والصواب ما في سيرة ابن ھشام .كما أثبت.
) (6في المخطوطة  " :أن يعبدون ﷲ " . . .سھو من الناسخ  ،وفي ابن ھشام " أدعوھم إلى أن يعبدوا ﷲ " .
) (7غالم حدث )بفتح الحاء وضم الدال(  :كثير الحديث حسن السياق له.
) (8في المطبوعة  " :فأخذ أبو الجيش "  ،والصواب ما أثبت من سيرة ابن ھشام.

إظھار دينه  ،وإعزاز نبيه
وكانت وقع ُة بعاث بين األوس والخزرج .قال .ثم لم يلبث إياسُ بن معاذ أن ھلك .قال  :فلما أراد ﷲ
َ
َ
األنصار
النفر من
وإنجاز موعده له  ،خرج رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم في الموسم الذي لقي فيه
صلى ﷲ عليه وسلم ،
َ
َ
ً
رھطا من الخزرج أراد ﷲ
يعرض نفسه على قبائل العرب  (1) ،كما كان يصنع في كل موسم .فبينا ھو عند العقبة  ،إذ لقي
بھم خيرً ا ). (2
قال ابن حميد قال  ،سلمة قال  ،محمد بن إسحاق  ،فحدثني عاصم بن عمر بن قتادة ؛ عن أشياخ من قومه قالوا  :لما لقيھم
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم قال لھم  " :من أنتم ؟ " قالوا  :نفر من الخزرج قال  ،أمن موالي يھود ؟ ) (3قالوا  :نعم قال :
وعرض عليھم اإلسالم  ،وتال عليھم القرآن.
أفال تجلسون حتى أكلمكم ؟ قالوا  :بلى! .قال  :فجلسوا معه  ،فدعاھم إلى ﷲ ،
َ
قال  :وكان مما ص َنع ﷲ لھم به في اإلسالم  (4) ،أنّ يھود كانوا معھم ببالدھم  ،وكانوا أھ َل كتاب وعلم  ،وكانوا أھل شرك ،
أصحاب أوثان  (5) ،وكانوا قد غزوھم ببالدھم .فكانوا إذا كان بينھم شيء  ،قالوا لھم  :إن نب ًّيا اآلن مبعوث قد أظ ّل زمانه ،
َ
النفر ودعاھم إلى ﷲ عز وجل  ،قال بعضھم
وإرم! .فلما كلم رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم أولئك
َ
نتبعه ونقتلكم معه قت َل عاد َ
لبعض  :يا قوم  ،تعلمون وﷲ إنه للنبي الذي َت َو َّع ُدكم به يھود  ،فال يسبقُ َّنكم إليه! ) (6فأجابوه فيما دعاھم إليه ،
__________
) (1في المخطوطة والمطبوعة  " :خرج رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم الموسم " . . .بإسقاط " في " وأثبتھا من ابن ھشام .وفي ابن ھشام  " :فعرض
نفسه " بالفاء  ،وما في مخطوطة الطبري  ،جيد
) (2في المطبوعة  " :لھم خيرً ا "  ،والصواب من المخطوطة وابن ھشام.
) " (3موالي يھود "  :أي من حلفائھم  ،والمولي  :الحليف.
) (4ھذا ھو النص الصحيح  ،لما أثبت ناشر سيرة ابن ھشام  ،مخالفا أصول السيرة  ،وما جاء ھنا.
) (5في ابن ھشام  " :وكانوا ھم أھل شرك وأصحاب أوثان "  ،وما في الطبري صواب أيضا.
) (6في المطبوعة والمخطوطة  " :وال يسبقنكم " بالواو  ،وأثبت ما في سيرة ابن ھشام.
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صدّقوه وقبلوا منه ما َع َرض عليھم من اإلسالم  ،وقالوا له  (1) :إنا قد تركنا قو َمنا وال قو َم بينھم من العداوة والشر ما
بأن َ
وعسى ﷲ أن يجمعھم بك  ،وس َن ْقدم عليھم فندعوھم إلى أمرك  ،ونعرض عليھم الذي أجبناك إليه من ھذا الدين ؛ فإن
بينھم ،
َ
يجمعھم ﷲ عليه  ،فال رج َل ّ
أعز منك .ثم انصرفوا عن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم راجعين إلى بالدھم  ،قد آمنوا وصدّقوا
وھم فيما ذكر لي ستة نفر .قال  :فلما قدموا المدينة على قومھم  ،ذك ُروا لھم رسو َل ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم  ،ودعوھم إلى
اإلسالم  ،حتى َفشا فيھم  ،فلم َت َ
بق دارٌ من دور األنصار إال وفيھا ذك ٌر من رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم .حتى إذا كان العا ُم
المقبل  ،وافى الموس َم من األنصار اثنا عشر رجال فلقوه بالعقبة  ،وھي العقبة األولى  ،فبايعوا رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم
فترض عليھم الحرب(3) .
على بي َْعة النساء  (2) ،وذلك قبل أن ُت َ
لقى النبي صلى
 - 7587حدثنا الحسن بن يحيى قال  ،أخبرنا عبد الرزاق قال  ،أخبرنا معمر  ،عن أيوب  ،عن عكرمة  :أنه َ
يذھب معھم  ،فقالوا  :يا رسول ﷲ  ،إن بين قومنا حربًا ،
نفر من األنصار فآمنوا به وصدّقوه  ،فأراد أن
َ
ﷲ عليه وسلم ست ُة ٍ
__________
) (1في المطبوعة والمخطوطة  " :قالوا " بإسقاط الواو  ،والصواب ما في سيرة ابن ھشام.
) (2بيعة النساء  ،ھي البيعة المذكورة في ]سورة الممتحنة  ، [12 :ونصھا فيما رواه ابن إسحاق بإسناديه عن عبادة بن الصامت أنه قال )ابن ھشام 2
 " : (76 ، 75 :بايعنا رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم َليلَ َة العقبة األولى على أن ال ُن ْشرك با شي ًئا  ،وال َنسْ ِرق  ،وال نزني  ،وال نق ُتل أوالدَ نا  ،وال
ف فإِن َو َف ْي ُتم  ،فل ُك ُم الج َّنة .وإن غَ شِ ي ُتم من ذلك شي ًئا فأُخ ِْذتم بحدِّه في الدنيا  ،فھو ك َّفارةٌ
ْتان َنفتري ِه من بين أيدينا وأرجُلنا  ،وال َنعْ صِ يه في معرو ٍ
نأتي ب ُبھ ٍ
لكم .وإن ستر ُتم عليه إلى يوم القيامة  ،فأمركم إلى ﷲ  ،إن شا َء عذب وإن شا َء غفر "  .وھذه بيعة لم يذكر فيھا القتال والجھاد  ،مما كتبه ﷲ على
الرجال دون النساء  ،ولذلك سميت بيعة النساء  ،ألنھا مطابقة لبيعتھن المذكورة في سورة الممتحنة.
) (3األثر  - 7586 :سيرة ابن ھشام  ، 73 - 69 : 2وھو تابع األثر السالف رقم .7585 :

وإنا نخافُ إن جئت على حالك ھذه أن ال يتھيأ الذي تري ُد .فوعدوه العا َم المقب َل  ،وقالوا  :يا رسول ﷲ  ،نذھب  ،فلع ّل ﷲ أن
يُصْ لح تلك الحرب! قال  :فذھبوا ففعلوا  ،فأصلح ﷲ عز وجل تلك الحرب  ،وكانوا ي َُر ْون أنھا ال َتصْ لُح وھو يوم بُعاث .فلقوه
سبعين رجال قد آمنوا  ،فأخذ عليھم النقبا َء اثني عشر نقيبًا  ،فذلك حين يقول  " :واذكروا نعمة ﷲ عليكم ْإذ
من العام المقبل
َ
كنتم أعدا ًء فألَّف بين قلوبكم " .
 - 7588حدثني محمد بن الحسين قال  ،حدثنا أحمد بن المفضل  ،قال  ،حدثنا أسباط  ،عن السدي  :أما  " :إذ كنتم أعداء " ،
ففي حرب ابن ُس َمير ) " (1فألف بين قلوبكم "  ،باإلسالم.
 - 7589حدثنا القاسم قال  ،حدثنا الحسين قال  ،حدثنا أبو سفيان  ،عن معمر  ،عن أيوب  ،عن عكرمة بنحوه وزاد فيه  :فلما
الحرَّ ة! فخرجوا إليھا  ،فنزلت ھذه اآلي ُة :
فتثاور الحيَّان  ،فقال بعضھم لبعض َ :م ْوع ُدكم َ
كان من أمر عائشة ما كان َ (2) ،
__________
) (1في المخطوطة والمطبوعة " ففي حرب فألف  " ...أسقط " ابن سمير "  ،وسيأتي نص قول السدي  ،كما أثبته بعد ص  83س .3 :
) (2يعني ما كان من حديث اإلفك في أمر عائشة أم المؤمنين  ،وذلك أن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم لما خطب الناس فذكر لھم رجاال يؤذونه في
أھله ويقولون عليھن غير الحق  ،وتولى كبر ذلك رأس النفاق عبد ﷲ بن أبي ابن سلول في رجال من الخزرج .فقام أسيد بن حضير األوسي فقال  :يا
رسول ﷲ  ،إن يكونوا من األوس نكفيكھم  ،وإن يكونوا من إخواننا من الخزرج  ،فمرنا بأمرك  ،فوﷲ إنھم ألھل أن تضرب أعناقھم .فقام سعد بن
عبادة الخزرجي  ،فقال  :كذبت لعمر ﷲ  ،ال تضرب أعناقھم! أما وﷲ ما قلت ھذه المقالة إال ألنك عرفت أنھم من الخزرج  ،ولو كانوا من قومك ما
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قلت ھذا! فقال أسيد بن الحضير  :كذبت لعمر ﷲ  :ولكنك منافق تجادل عن المنافقين! وتثاور الناس حتى كاد أن يكون بين ھذين الحيين من األوس
والخزرج شر )تاريخ الطبري .(69 : 3
ھذا ولم أجد ذكر ھذا الخبر في كتاب  ،ولم أجد في كتب أسباب النزول أن ھذه اآلية نزلت في شأن عائشة رضي ﷲ عنھا  ،وال ما كان يومئذ بين
األوس والخزرج .ولم يذكر ذلك أبو جعفر مصرحً ا في ھذا الموضع  ،وال ذكر ذلك في تفسير سورة النور  ،حيث آيات حديث اإلفك وبراءة عائشة أم
المؤمنين.

"واذكروا نعم َة ﷲ عليكم ْإذ كنتم أعداء فألَّف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوا ًنا "  ،اآلية .فأتاھم رسول ﷲ صلى ﷲ عليه
وسلم فلم يزل يتلوھا عليھم حتى اعتنق بعضھم بعضًا  ،وحتى إن لھم لخني ًنا يعني البكا َء(1) .
***
" و ُس َمير " الذي زعم السدي أن قوله " إذ كنتم أعداء " عنى به حربه  ،ھو سُمير بن زيد بن مالك  (2) ،أحد بني عمرو بن
عوف الذي ذكره مالك بن العجالن في قوله :
ير َت ُهَ ...ق ْد َح ِدبُوا دُو َن ُه َو َق ْد أ ِنفُوا ) (3إنْ َي ًك ِن َّ
ار َل ْم َي ْط َعمُوا الَّذِي ُعلِفُوا )(4
الظنُّ َ
إنَّ ُس َميْرً ا أَ ُرى َعشِ َ
صا ِدقِي َب َبنِي ...ال َّنجَّ ِ
__________
) (1في المطبوعة  " :لحني ًنا " بالحاء  ،وأما في المخطوطة  ،فإن الناسخ على غير عادته نقط حروفھا المعجمة جميعًا  ،كما أثبتھا  ،وھو الصواب
المحض .والخنين  :تردد البكاء في األنف والخياشيم حتى يصير في الصوت مثل الغنة  ،لكتمان البكاء من ألم وحياء وخجل .وقد ورد في كثير من
األحاديث من ذلك  " :أنه كان يسمع خنينه في الصالة "  ،وفي حديث أنس  " :فغطى أصحاب رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم وجوھھم  ،لھم خنين " .
) (2في األغاني  " 40 : 3سمير بن يزيد بن مالك "  ،وذكر في  21 : 3أنه أخو " درھم بن يزيد بن ضبيعة "  ،وقد رجحت في التعليق على طبقات
فحول الشعراء البن سالم  247 :تعليق  6 :أنه " درھم بن يزيد بن مالك " من بني ضبيعة بن زيد بن مالك بن عوف بن عمر بن عوف .وقد جاء في
المطبوعتين " درھم بن زيد " كما جاء ھنا في ذكر أخيه " سمير بن زيد " .
) (3جمھرة أشعار العرب  ، 122 :واألغاني  ، 20واللسان )سمر( وھذا البيت والذي يليه كتب في المطبوعة بالقاف " أبقوا " ثم " علقوا " وھما في
المخطوطة غير منقوطتين  ،وأوقعھم في ذلك النقط ما جاء في اللسان )سمر(  " ،أبقوا " بالباء والقاف  ،وھو خطأ محض ينبغي تصحيحه .فقصيدة
مالك فائية ال شك فيھا .رواھا صاحب جمھرة أشعار العرب بطولھا  ،ورواھا أبو الفرج  ،وروى معھا نقائضھا  ،لدرھم بن يزيد  ،ثم لقيس بن الخطيم،
فيما بعد ھذه الحرب بدھر  ،ورد حسان بن ثابت عليه ومناقضته له .وخبر ھذا الشعر طويل  ،ھو في األغاني  ، 26 - 18 : 3ثم  .42 - 39ثم انظر
ما قاله الطبري بعد األبيات.
وقوله  " :حدبوا دونه "  ،يقال  " :حدب عليه "  ،إذا تعطف عليه وحنا عليه .وقوله  " :دونه "  ،عني أنھم عطفوا عليه وحاموا دونه ليمنعوه .وقوله :
" أنفوا "  ،يقال  " :أنف الرجل من الشيء يأنف أنفا "  ،إذا حمى وغضب  ،وأخذته الغيرة من أن يضام .وكان سمير ھذا ھو الذي قتل الرجل الثعلبي
جار مالك بن العجالن  -في خبر الحرب  -فطالب مالك بني عمرو بن عوف أن يرسلوا إليه سميرً ا ليقتله بجاره  ،أو يأخذ الدية كاملة  ،فأبى أولئك ،
وأبى مالك  ،وحدب بنو عمرو بن عوف على صاحبھم سمير  ،واستنفر مالك قبائل الخزرج  ،فأبت بنو الحارث بن الخزرج أن تنصره  ،فقال ھذه
األبيات يحرض بني النجار على نصرته.
) (4في رواية الجمھرة واألغاني  " :صادقا "  ،وھما سواء .وفي شرح ھذا البيت قال أبو الفرج في أغانيه  " :علفوا الضيم  :إذا أقروا به .أي ظني
أنھم ال يقبلون الضيم "  ،وھذا مجاز قلما تظفر بتفسيره في كتب اللغة .وقد جاء مثل ذلك في ھذا المعنى من قول سبيع بن زرارة  ،أو خالد بن نغسلة
قوم ِع ًدى َلسْ تَ ِم ْن ُھ ُم َ ...ف ُك ْل َما ُعلِ ْف ُ
ت من خبي ٍ
ب
ث وط ِّي ِ
)الحماسة  .(186 : 1إِ َذا ُك ْنتَ في ٍ
ك عُلىْ قُرْ َبا ُھ ْم ِبال ُم َثم َِّل
وقول العباس بن مرداس )الحماسة  .(225 : 1وال َت ْط َع َمنْ ما َيعْ لِفٌو َنك إ َّن ُھ ْم  ...أَ َت ْو َ
وكأنھم يريدون بذلك  :ما يقدم إليك  ،مما يكون حسن الظاھر كأنه رعاية وكرم  ،خبيث الباطن يراد به األذى والضيم  ،واستعملوا " العلف " ألنه
كاالستغفال لمن يقدم إليه  ،كأنه بھيمة ال تدرك الخفي الباطن.
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ھذا وقد ترك ناشرو ھذا التفسير ھذين البيتين على حالھما من التصحيف .ثم جاء بعض المعلقين  ،فكتب ما ال قبل لذي عقل بقبوله  ،إال على قول
القائل  " :فكل ما علفت " !

وأولھا  ،كان بسبب
األوس
وقد ذكر علماء األنصار  :أنّ مبدأ العداوة التي ھيَّجت الحروب التي كانت بين قبيل َتيھا
والخزرج َّ
ِ
ِ
قتل َمولى لمالك بن العجالن الخزرجيّ  ،يقال له  " :الحرُّ بن ُس َمير " من مزينة  (1) ،وكان حلي ًفا لمالك بن العجالن  ،ثم
اتصلت تلك العداوة بينھم إلى أن أطفأھا ﷲ بنبيه محمد صلى ﷲ عليه وسلم .فذلك معنى قول السدي  " :حرْ ب ابن سمير " .
***
وأما قوله  " :فأصبحتم بنعمته إخوا ًنا "  ،فإنه يعني  :فأصبحتم بتأليف ﷲ عز وجل بينكم باإلسالم وكلمة الحق  ،والتعاون
على نصرة أھل اإليمان  ،والتآزر على من خالفكم من أھل الكفر  ،إخوا ًنا متصادقين  ،ال ضغائن بينكم وال تحاسد  ،كما - :
 - 7590حدثني بشر قال  ،حدثنا يزيد قال  ،حدثنا سعيد  ،عن قتادة ،
__________
) (1لست على ثقة من ھذا االسم " الحر بن سمير "  ،ولكني لم أجده في مكان آخر  ،والذي يقولونه في غير ھذا الخبر أن اسمه " كعب بن العجالن" ،
ويقال غير ذلك.

قوله  " :فأصبحتم بنعمته إخوا ًنا "  ،وذكر لنا أن رجال قال البن مسعود  :كيف أصبحتم ؟ قال  :أصبحنا بنعمة ﷲ إخوا ًنا.
***
القول في تأويل قوله َ } :و ُك ْن ُت ْم َع َلى َ
ار َفأ َ ْن َق َذ ُك ْم ِم ْن َھا {
ش َفا ُح ْف َر ٍة مِنَ ال َّن ِ
قال أبو جعفر  :يعني بقوله جل ثناؤه " وكنتم على شفا حفرة من النار "  ،وك ّنتم  ،يا معشر المؤمنين  ،من األوس والخزرج ،
على حرف حُفر ٍة من النار .وإنما ذلك م َث ٌل لكفرھم الذي كانوا عليه قبل أن يھديھم ﷲ لإلسالم .يقول تعالى ذكره  :وكنتم على
طرف جھنم بكفركم الذي كنتم عليه قبل أن يُنعم ﷲ عليكم باإلسالم  ،فتصيروا بائتالفكم عليه إخوا ًنا  ،ليس بينكم وبين الوقوع
َ
فيھا إال أن تموتوا على ذلك من كفركم  ،فتكونوا من الخالدين فيھا  ،فأنقذكم ﷲ منھا باإليمان الذي ھداكم له.
***
و " شفا الحفرة "  ،طرفھا َوحرفھا  ،مثل " شفا الركيَّة والبئر " ؛ ومنه قول الراجز :
جي ِج َسجْ َل ْهَ ...ن ِاب َت ٌة َف ْو َق َش َفا َھا َب ْق َل ْة )(1
َنحْ نُ َح َفر َنا ل ِْل َح ِ
__________
) (1لم أجد ھذا الرجز بھذه الرواية في كتاب غير ھذا التفسير .أما " سجلة " فھي بئر المطعم ابن عدي بن نوفل بن عبد مناف  ،ويقال حفرھا عدي بن
نوفل  ،ويقال حفرھا ھاشم بن عبد مناف  ،ويقال حفرھا قصى .وقد ذكرھا ابن ھشام في سيرته  ، 157 : 2واألزرقي في تاريخ مكة / 65 ، 64 : 1
 ، 176 ، 175 : 2والبالذري في فتوح البلدان  ، 56 ، 55 :والبكري في معجم ما استعجم  ، 724 :ومعجم البلدان )سجلة(  ،والروض األنف : 1
 ، 101وذكرھا المصعب في نسب قريش  ، 197 ، 31 :ولم يذكر اسمھا بل قال  " :سقاية عدي  ،التي بالمشعرين  ،بين الصفا والمروة  ،وفيھا يقول
ْ
ِين َي ُك ُّفه  ...بأَجْ َودَ َس ْيبًا من َعدِىّ بن َن ْو َفل
مطرود الخزاعي  ،يمدح عدى بن نوفل َ :و َما ال ِّني ُل َيأتِي بال َّسف ِ
ْ
ً
ض َل َم ْن َھ ِل
اج َب ْي ِ
ت ﷲ أ ْف َ
وأنبطتَ بين ال َم ْش َع َري ِ
ْن سِ قاية  ...لِ ُحجَّ ِ
ونسب أبو الفرج في أغانيه  5 : 13ھذا الشعر لقيس بن الحدادية من أبيات .وأما الرجز الذي يشبه ھذا وذكروه في المراجع السالفة  ،فقد اختلف في
ت َع َذا ٍة سَ ْھ َل ْه
نسبته  ،إلى قصى  ،وإلى خلدة بنت ھاشم  ،تقول َ :نحْ نُ َو َھ ْب َنا لِ َعدِىٍّ سَ جْ َلهْ  ...في ُترْ ب ٍة َذا ِ
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الح ِجيج ُز ْغ َل ًة ف ُز ْغ َل ْه
ُترْ ِوى َ
أي جرعة فجرعة .ولم يتيسر لي تحقيق ذلك اآلن بأكثر من ھذا

يعني  :فوق حرفھا .يقال  " :ھذا شفا ھذه الركية " مقصور " وھما شفواھا "
***
وقال  " :فأنقذكم منھا "  ،يعني فأنقذكم من الحفرة  ،فر ّد الخبر إلى " الحفرة "  ،وقد ابتدأ الخبر عن " الشفا "  ،ألن " الشفا "
من " الحفرة "  .فجاز ذلك  ،إذ كان الخبر عن " الشفا " على السبيل التي ذكرھا في ھذه اآلية خبرً ا عن " الحفرة "  ،كما قال
جرير بن عطية :
َرأَ ْ
ِين أَ َخ ْذ َن ِم َّني ...كما َ
الل )(1
ت َمرَّ ال ِّسن َ
الھ ِ
أخذ الس َِّرا ُر م َِن ِ
__________
) (1ديوانه  ، 426 :مجاز القرآن  ، 98 :الكامل  ، 324 : 1وغيرھا  ،وسيأتي في التفسير ) 39 : 19 / 109 : 13 / 94 : 12بوالق(  ،من
قصيدة يھجو الفرزدق  ،لم تذكر في نقائضھما  ،يقول قبل البيت  :دَعِ يني  ،إِنَّ َشيْبى َق ْد َن َھانِي َ ...و َتجْ ِر ِيبى َ ،و َشي ِْبى َ ،و ْ
اك ِت َھالِى
َرأَ ْ
ِين . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... .........
ت مَرَّ ال ِّسن ِ
َ
َّام َتمُرُّ َم َع اللَّيّالِي?!
َو َمنْ َي ْب َقى َع َلى غَ َر ِ
ض ال َم َنايا َ ...وأي ٍ
والسرار )بكسر السين وفتحھا(  :آخر ليلة من الشھر  ،ليلة يستسر القمر  ،أي يختفي  ،وأراد جرير بالسرار في ھذا البيت  :نقصان القمر حتى يبلغ
آخر ما يكون ھالال  ،حتى يخفى في آخر ليلة  ،فھذا النقصان ھو الذي يأخذ منه ليلة بعد ليلة  ،أما " السرار " الذي شرحه أصحاب اللغة  ،فھو ليلة
اختفاء القمر  ،وذلك ال يتفق في معنى ھذا البيت.

فذكر  " :مر السنين "  ،ثم رجع إلى الخبر عن " السنين "  ،وكما قال العجاج (1) :
ُ
طو ُل اللَّ َيالِي أَسْ َر َع ْ
ت فِي َن ْقضِ يَ ...ط َوي َْن طولِي َو َط َوي َْن َعرْ ضِ ي )(2
وقد بي ُ
َّنت العلة التي من أجلھا قيل ذلك كذلك فيما مضى قبل(3) .
***
وبنحو الذي قلنا في ذلك من التأويل  ،قال أھل التأويل.
*ذكر من قال ذلك :
 - 7591حدثنا بشر قال  ،حدثنا يزيد قال  ،حدثنا سعيد  ،عن قتادة  ،قوله  " :وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منھا
كذلك يبين ﷲ لكم آياته "  ،كان ھذا الحيّ من العرب أذ َّل الناس ُذال وأشقاهُ عي ًشا  (4) ،وأ ْب َي َنه ضاللة ،
__________
) (1وينسب لألغلب العجلى  ،كما سترى في المراجع  ،وقال أبو محمد األعرابي في فرحة األديب " .ليس ھذا الرجز لألغلب  ،ھو لغيره  ،من شوارد
الرجز " .
) (2ديوان العجاج  ، 80 :سيبويه  ، 26 : 1كتاب المعمرين  ، 87 :األغاني  ، 164 : 18والبيان والتبيين  ، 60 : 4والخزانة  ، 168 : 2العيني
)ھامش الخزانة(  ، 395 : 3وشرح شواھد المغنى  298 :وغيرھا .وقد اختلفت في رواية الرجز اختالف كثير .ورواية أبي محمد األعرابي :
أَصْ َبحْ ُ
ض
ت ال َيحْ ِم ُل َبعْ ضِ ي َبعْ ضِ ي ُ ...م َن َّفھًا  ،أَرُوح م ِْث َل ال ِّن ْق ِ
مَرُّ اللَّيالي. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... .............
ُث َّم ْال َت َحي َْن َعنْ عِ ظامِي َنحْ ضِ ى  ...أَ ْق ِعدْ َننِي مِنْ َبعْ ِد ُ
طول َنھْضِ ي
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المنفه  :الذي عليه الكالل واإلعياء .والنقض  :البعير المھزول .التحى العود من الشجر  :قشر عنه لحاءه  ،وھو قشره .والنحض  :اللحم .يقول  :تركته
الليالي عظامًا  ،قد أكلت لحمه.
).78 ، 77 : 5 (3
) (4قوله  " :وأشقاه عي ًشا  ،وأبينه ضاللة " . . .مع عودة الضمير إلى " الناس "  ،ألن ضمير المثنى والجمع بعد " أفعل " التفضيل  ،يجوز إفراده
وتذكيره  ،انظر ما سلف من التعليق على اآلثار رقم .7029 ، 7028 ، 6129 ، 5968 :

ً
وأجوعه بطو ًنا َ ،م ْكعُومين ) (1على رأس حجر بين األسدين فارس والروم  ،ال وﷲ ما في بالدھم يومئذ من
جلودا ،
وأعراهُ
َ
شيء يحسدون عليهَ .منْ عاش منھم عاش شق ًّيا  ،ومن مات رُ ِّدي في النار  (2) ،يؤكلون وال يأكلون  ،وﷲ ما نعلم قبيال يومئذ
من حاضر األرض  ،كانوا فيھا أصغر ًّ
حظا  ،وأدق فيھا شأ ًّنا منھم  ،حتى جاء ﷲ عز وجل باإلسالم  ،فورَّ ثكم به الكتاب ،
وأحل لكم به دار الجھاد  ،ووضع لكم به من الرزق  (3) ،وجعلكم به ملو ًكا على رقاب الناس .وباإلسالم أعطى ﷲ ما رأيتم ،
فاشكروا نِع َمه  ،فإن ربكم من ِع ٌم يحب الشاكرين  ،وإن أھل الشكر في مزيد ﷲ  ،فتعالى ربنا وتبارك.
 - 7592حدثني المثني قال  ،حدثنا إسحاق قال  ،حدثنا عبد ﷲ بن أبي جعفر  ،عن أبيه  ،عن الربيع بن أنس  ،قوله " :
وكنتم على شفا حفرة من النار "  ،يقول  :كنتم على الكفر با  " ،فأنقذكم منھا "  ،من ذلك  ،وھداكم إلى اإلسالم.
 - 7593حدثنا محمد بن الحسين قال  ،حدثنا أحمد بن المفضل قال  ،حدثنا أسباط  ،عن السدي  " :وكنتم على شفا حفرة من
أوب َق في النار  (4) ،فبعث ﷲ
النار فأنقذكم منھا "  ،بمحمد صلى ﷲ عليه وسلم يقول  :كنتم على َ
طرف النار  ،من مات منكم ِ
محمدا صلى ﷲ عليه وسلم فاستنقذكم به من تلك الحفرة.
__________
) (1في المطبوعة  " :معكومين "  ،والصواب من المخطوطة  :كعم فم البعير وغيره شد فاه في ھياجه لئال يعض .ومنه قيل  " :كعمه الخوف فھو
مكعوم "  ،أمسك فاه  ،ومنعه من النطق  ،وفي حديث على  " :فھم بين خائف مقموع  ،وساكت مكعوم "  ،وفي شعر ذى الرمة يصف صحراء بعيدة
ب واصِ َي ٍة َ ...ي ْھمَا َء َ ،خ ِاب ُ
طھَا بالخوف َم ْكعُو ُم
األرجاء  ،يخافھا سالكھا َ :ب ْينَ الرَّ جَ ا والرَّ جَ ا من جَ ْن ِ
) (2ردى في النار  :ألقى فيھا.
) (3ھكذا جاءت الجملتان في المخطوطة  ،ولست على ثقة من صوابھما  ،وال أدري ما يعني بقوله  " :دار الجھاد "  ،والذي نعرف أن اإلسالم جاء
فأحله للمجاھدين ھو " الغنائم " غنائم الحرب والجھاد .فأخشى أن يكون في الكالم تحريف .وقوله  " :ووضع لكم به من الرزق " كأنه يعني بقوله " :
وضع " بسط  ،كما فسروه في حديث التوبة  " :إن ﷲ واضع يده لمسيء الليل ليتوب بالنھار  ،ولمسيء النھار ليتوب بالليل "  ،أي بسط  ،كما جاء في
الرواية األخرى  " :إن ﷲ باسط يده. " . . .
) (4أوبقه  :أھلكه  ،وقوله  " :أوبق " بالبناء للمجھول.

 - 7594حدثنا محمد بن الحسين قال  ،حدثنا أحمد بن المفضل قال  ،حدثنا حسن بن حيّ  " :وكنتم على شفا حفرة من النار
فأنقذكم منھا " قال  :عصبية(1) .
***
القول في تأويل قوله تعالى َ } :ك َذلِ َك ُي َب ِّينُ َّ
ﷲُ لَ ُك ْم آ َيا ِت ِه َل َع َّل ُك ْم َت ْھ َتدُونَ ){ (103
قال أبو جعفر  :يعني جل ثناؤه بقوله  " :كذلك "  ،كما بيَّن لكم ربكم في ھذه اآليات  ،أيھا المؤمنون من األوس والخزرج ،
من غِ ّل اليھود الذي يضمرونه لكم  (2) ،وغشھم لكم  ،وأمره إياكم بما أمركم به فيھا  ،ونھيه لكم عما نھاكم عنه  ،والحال
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التي كنتم عليھا في جاھليتكم  ،والتي صرتم إليھا في إسالمكم ُ (3) ،م َعرِّ َفكم في كل ذلك مواقع نعمة ِق َبلكم  ،وصنائعه
لديكم (4)،فكذلك يبين سائر حججه لكم في تنزيله وعلى لسان رسوله صلى ﷲ عليه وسلم " .لعلكم تھتدون "  ،يعني  :لتھتدوا
إلى سبيل الرشاد وتسلكوھا  ،فال تضِ لوا عنھا(5) .
***
__________
) (1األثر  " - 7594 :الحسن بن حي "  ،ھو  " :الحسن بن صالح بن صالح بن حي  ،وھو حيان  ،الھمداني " قال البخاري  " :يقال  :حي  ،لقب " ،
وكان في المطبوعة  " :حسن بن يحيى "  ،والصواب في المخطوطة  ،وھو مترجم في التھذيب.
) (2في المطبوعة  " :من علماء اليھود ، " . . .وھو فاسد ج ًدا  ،والصواب في المخطوطة  ،ولكنه لم يحسن قراءتھا " من عل " غير منقوطة .والغل
)بكسر الغين(  :الحقد الدفين.
) (3سياق الجملة  :كما بين لكم في ھذه اآليات . . .من غل اليھود . . .ومن غشھم . . .ومن أمره . . .ومن نھيه . . .ومن الحال التي كنتم عليه" . . .
معطوف بعضه على بعض.
) (4في المطبوعة  " :يعرفكم " بالياء في أوله  ،والصواب ما في المخطوطة  ،وھو منصوب الفاء  ،نصب على الحال.
) (5عند ھذا الموضع  ،انتھى الجزء الخامس من مخطوطتنا  ،وفي آخره ما نصه َ " :ن َجز الجزء الخامس من كتاب البيان  ،بحمد ﷲ تعالى وعونه
وحسن توفيقه  ،أعان ﷲ على ما بعده بمنه وكرمه  ،وخفىّ لطفه وسعة رحمته  ،إنه َولِ ّي ذلك والقاد ُر عليه .يتلوه في السادس إنْ شاء ﷲ تعالى  :القول
ك ُھ ُم ال ُم ْفلِحُون " * * * .
ُون ِبال َمعْ رُو ِ
ف و َي ْن َھ ْو َن َع ِن ال ُم ْن َك ِر َوأُولئ َ
في تأويل قوله َ " :و ْل َت ُكنْ من ُك ْم أم ٌّة َي ْدع َ
ُون إِ َلى ْال َخي ِْر و َيأ ُمر َ
خير وعافية  ،بم ّنه وكرمه ولطفه  -على ي ِد
وكان الفرا ُغ منه في شھر ﷲ المح ّرم ُغرّة سنة خمس عشرة وسبعمئة  ،أحسن ﷲ َت َقضِّيھا وخاتمتھا في ٍ
العبد الفقير إلى رحمة مواله  ،الغنيِّ به عمن سواه  :علىّ بن محمد بن عباد )أو  :عنان( بن عبد الصمد بن صالح الديدبلى ) ؟ ؟( الشافعي  ،غفر ﷲ له
ولوالديه  ،ولصاحب ھذا الكتاب  ،ولمن قرأ فيه ودعا لھم بالتوبة والمغفرة ورضى ﷲ تعالى والجنة  ،ولجميع المسلمين .وذلك بالقاھرة المحروسة ،
بحارة العطوفة .الحمد

رب العالمين " ثم يتلوه الجزء السادس  ،وأوله :

" بسم ﷲ الرحمن الرحيم ربّ أعِ نْ "

ُون )(104
ُرُون ِب ْال َمعْ رُوفِ َو َي ْن َھ ْو َن َع ِن ْال ُم ْن َك ِر َوأُو َلئ َ
ُون إِ َلى ْال َخي ِْر َو َيأْم َ
َو ْل َت ُكنْ ِم ْن ُك ْم أُم ٌَّة َي ْدع َ
ِك ُھ ُم ْال ُم ْفلِح َ
القول في تأويل قوله َ } :و ْل َت ُكنْ ِم ْن ُك ْم أ ُ َّم ٌة َيدْ ُعونَ إِ َلى ا ْل َخ ْي ِر َو َيأْ ُم ُرونَ ِبا ْل َم ْع ُروفِ َو َي ْن َھ ْونَ َع ِن ا ْل ُم ْن َك ِر َوأُو َل ِئ َك ُھ ُم ا ْل ُم ْفلِ ُحونَ
){ (104
قال أبو جعفر  :يعني بذلك جل ثناؤه  " :ولتكن منكم " أيھا المؤمنون " أمة "  ،يقول  :جماعة ) " (1يدعون " الناس " إلى
الخير " ،
__________
) (1انظر تفسير " أمة " فيما سلف .277 - 275 ، 141 ، 128 ، 100 ، 74 : 3 / 221 : 1

يعني إلى اإلسالم وشرائعه التي شرعھا ﷲ لعباده ) " (1ويأمرون بالمعروف "  ،يقول  :يأمرون الناس باتباع محمد صلى ﷲ
عليه وسلم ودينه الذي جاء به من عند ﷲ ) " (2وينھون عن المنكر "  : ،يعني وينھون عن الكفر با والتكذيب بمحمد وبما
جاء به من عند ﷲ  ،بجھادھم باأليدي والجوارح  ،حتى ينقادوا لكم بالطاعة.
***
وقوله  " :وأولئك ھم المفلحون "  ،يعني  :المنجحون عند ﷲ الباقون في جناته ونعيمه.
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***
وقد دللنا على معنى " اإلفالح " في غير ھذا الموضع  ،بما أغنى عن إعادته ھاھنا(3) .
***
 - 7595حدثنا أحمد بن حازم قال  ،حدثنا أبو نعيم قال  ،حدثنا عيسى بن عمر القارئ  ،عن أبي عون الثقفي  :أنه سمع
ُون إ َلى َ
ون
ُون بال َمعْ رُوفِ َو َي ْن َھ ْو َن َع ِن ال ُم ْن َك ِر َو َيسْ َتعِي ُن َ
الخي ِْر َو َيأ ُمر َ
صُبيحً ا قال  :سمعت عثمان يقرأ َ " ) :و ْل َت ُكنْ ِم ْن ُك ْم أم ٌَّة َي ْدع َ
صا َبھُم " ((4) .
ﷲ َع َلى َما أَ َ
َ
 - 7596حدثني أحمد بن حازم قال  ،حدثنا أبو نعيم قال  ،حدثنا ابن عيينة  ،عن عمرو ابن دينار قال  :سمعت ابن الزبير
يقرأ  ،فذكر مثل قراءة عثمان التي ذكرناھا قبل سواء.
__________
) (1انظر تفسير " الخير " فيما سلف .505 : 2
) (2انظر تفسير " المعروف " فيما سلف . 520 ، 137 ، 93 ، 76 ، 44 : 5 / 548 ، 547 : 4 / 293 : 3
) (3انظر ما سلف .561 : 3 / 250 ، 249 : 1
) (4األثر  " - 7595 :عيسى بن عمر األسدي " المعروف بالھمداني  ،القارئ األعمى صاحب الحروف  ،كوفي ثقة .مترجم في التھذيب وطبقات
القراء  " .612 : 1أبو عون الثقفي " ھو  " :محمد بن عبيد ﷲ بن سعيد " األعور  ،كوفي تابعي ثقة .مترجم في التھذيب  ،وطبقات القراء .194 : 2
أما " صبيح "  ،فلم أجد له ترجمة إال في الجرح والتعديل البن أبي حاتم  449 / 1 / 2قال  " :صبيح  ،قال سمعت عثمان يقرأ  " :ولتكن منكم أمة
يھدون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينھون عن المنكر ويستعينون ﷲ على ما أصابھم .روى عيسى بن عمر القارئ  ،عن أبي عون  ،عنه "  .ولم
يزد على ذلك  ،وفي الجرح كما ترى " يھدون إلى الخير " على غير ما جاء في الطبري  ،فإنه يوافق القراءة الموروثة .وفي التاريخ الكبير للبخاري "
صبيح بن عبد ﷲ العبسي " أنه قال  " :استعمل عثمان أبا سفيان بن الحارث على الفروض "  ،ولست أستطيع أن أرجح أنھما رجل واحد .وانظر الدر
المنثور .62 ، 61 : 2

ِين َت َفرَّ قُوا َو ْ
اخ َت َل ُفوا مِنْ َبعْ ِد َما َجا َء ُھ ُم ْال َب ِّي َن ُ
ِك َل ُھ ْم َع َذابٌ َعظِ ي ٌم )(105
ات َوأُو َلئ َ
َو َال َت ُكو ُنوا َكالَّذ َ
 - 7597حدثنا يحيى بن أبي طالب قال  ،أخبرنا يزيد قال  ،أخبرنا جويبر  ،عن الضحاك  " :ولتكن منكم أمة يدعون إلى
ب رسول ﷲ  ،وھم خاصَّة الرواة(1) .
الخير ويأمرون بالمعروف وينھون عن المنكر "  ،قال  :ھم خاصة أصحا ِ
***
القول في تأويل قوله َ } :وال َت ُكو ُنوا َكا َّلذِينَ َت َف َّرقُوا َو ْ
اب َعظِ ي ٌم ){ (105
اء ُھ ُم ا ْل َب ِّي َناتُ َوأُو َل ِئ َك َل ُھ ْم َع َذ ٌ
اخ َت َلفُوا مِنْ َب ْع ِد َما َج َ
قال أبو جعفر  :يعني بذلك جل ثناؤه  " :وال تكونوا "  ،يا معشر الذين آمنوا " كالذين تفرقوا " من أھل الكتاب " واختلفوا "
في دين ﷲ وأمره ونھيه " من بعد ما جاءھم البينات "  ،من حجج ﷲ  ،فيما اختلفوا فيه  ،وعلموا الحق فيه فتعمدوا خالفه ،
أمر ﷲ  ،ونقضوا عھده وميثاقه جراءة على ﷲ " وأولئك لھم "  ،يعني  :ولھؤالء الذين تفرقوا  ،واختلفوا من أھل
وخالفوا َ
الكتاب من بعد ما جاءھم " عذاب " من عند ﷲ " عظيم "  ،يقول جل ثناؤه  :فال تتفرقوا  ،يا معشر المؤمنين  ،في دينكم
تفرُّ ق ھؤالء في دينھم  ،وال تفعلوا فعلھم  ،وتستنوا في دينكم بسنتھم  ،فيكون لكم من عذاب ﷲ العظيم مثل الذي لھم  ،كما - :
 - 7598حدثني المثني قال  ،حدثنا إسحاق قال  ،حدثنا ابن أبي جعفر  ،عن أبيه  ،عن الربيع في قوله  " :وال تكونوا كالذين
تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءھم البينات "  ،قال  :ھم أھل الكتاب  ،نھى ﷲ أھل اإلسالم أن يتفرقوا ويختلفوا  ،كما تفرق
واختلف أھل الكتاب  ،قال ﷲ عز وجل  " :وأولئك لھم عذابٌ عظيم " .
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__________
) (1األثر  - 7597رواه ابن كثير في تفسيره  209 : 2ولفظه  " :قال الضحاك  :ھم خاصة الصحابة  ،وخاصة الرواة " ثم بينه فقال  " :يعني
المجاھدين والعلماء " .

ِين اسْ َود ْ
ُون )َ (106وأَ َّما
اب ِب َما ُك ْن ُت ْم َت ْكفُر َ
َّت وُ جُو ُھ ُھ ْم أَ َك َفرْ ُت ْم َبعْ دَ إِي َما ِن ُك ْم َف ُذوقُوا ْال َع َذ َ
َي ْو َم َت ْب َيضُّ وُ جُوهٌ َو َتسْ َو ُّد وُ جُوهٌ َفأَمَّا الَّذ َ
ِين ا ْب َيض ْ
ون )(107
َّت وُ جُو ُھ ُھ ْم َففِي َرحْ َم ِة َّ ِ
ﷲ ُھ ْم فِي َھا َخالِ ُد َ
الَّذ َ
 - 7599حدثني المثني قال  ،حدثنا عبد ﷲ بن صالح قال  ،حدثني معاوية بن صالح  ،عن علي بن أبي طلحة  ،عن ابن
عباس  ،قوله  " :وال تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا " ونحو ھذا في القرآن أمر ﷲ جل ثناؤه المؤمنين بالجماعة  ،فنھاھم عن
االختالف والفرقة  ،وأخبرھم أنما ھلك من كان قبلھم بالمراء والخصومات في دين ﷲ.
 - 7600حدثني محمد بن سنان قال  ،حدثنا أبو بكر الحنفي  ،عن عباد  ،عن الحسن في قوله  " :وال تكونوا كالذين تفرقوا
واختلفوا من بعد ما جاءھم البينات وأولئك لھم عذاب عظيم "  ،قال  :ھم اليھود والنصارى.
***
اس َودَّ تْ ُو ُجو ُھ ُھ ْم أَ َك َف ْر ُت ْم َب ْعدَ إِي َما ِن ُك ْم َف ُذوقُوا
ض ُو ُجو ٌه َو َت ْس َو ُّد ُو ُجو ٌه َفأ َ َّما ا َّلذِينَ ْ
القول في تأويل قوله تعالى َ } :ي ْو َم َت ْب َي ُّ
ﷲ ُھ ْم فِي َھا َخالِدُونَ ){ (107
ضتْ ُو ُجو ُھ ُھ ْم َففِي َر ْح َم ِة َّ ِ
ا ْل َع َذ َ
اب ِب َما ُك ْن ُت ْم َت ْكفُرُونَ )َ (106وأَ َّما الَّذِينَ ا ْب َي َّ
قال أبو جعفر  :يعني بذلك جل ثناؤه  :أولئك لھم عذاب عظيم في يوم تبيض وجوه وتسو ُّد وجوه.
***
وأما قوله  " :فأما الذين اسودت وجوھھم أكفرتم بعد إيمانكم "  ،فإن معناه  :فأما الذين اسودت وجوھھم  ،فيقال لھم  :أكفرتم
بعد إيمانكم ؟ فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون .وال بدل " أما " من جواب بالفاء  ،فلما أسقط الجواب سقطت " الفاء " معه.
وإنما جاز ترك ذكر " فيقال " لداللة ما ذكر من الكالم عليه.
***
وأما معنى قوله جل ثناؤه  " :أكفرتم بعد إيمانكم "  ،فإن أھل التأويل اختلفوا فيمن عُني به.
فقال بعضھم  :عني به أھل قبلتنا من المسلمين.
*ذكر من قال ذلك :
 - 7601حدثنا بشر قال  ،حدثنا يزيد قال  ،حدثنا سعيد  ،عن قتاده  ،قوله  " :يوم تبيض وجوه وتسود وجوه "  ،اآلية  ،لقد
كفر أقوا ٌم بعد إيمانھم كما تسمعون  ،ولقد ذكر لنا أن نبي ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم كان يقول  " :والذي نفس محمد بيده ،
ليردنّ على الحوض ممن صحبني أقوا ٌم  ،حتى إذا رُ فعوا إليّ ورأيتھم  ،اخ ُتلِجوا دوني  ،فألقولن  :ربّ ! أصحابي! أصحابي!
ْ
ابيضت وجوھھم ففي رحمة ﷲ "  ،ھؤالء أھل طاعة ﷲ ،
فليقالنّ  :إنك ال تدري ما أحدثوا بعدك " ! وقوله  " :وأما الذين
والوفاء بعھد ﷲ  ،قال ﷲ عز وجل  " :ففي رحمة ﷲ ھم فيھا خالدون " (1) .
 - 7602حدثنا محمد بن الحسين قال  ،حدثنا أحمد بن المفضل قال  ،حدثنا أسباط  ،عن السدي  " :يوم تبيضُّ وجوه وتسو ُّد
وجوه فأما الذين اسودت وجوھھم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون "  ،فھذا من كفر من أھل القبلة حين
اقتتلوا.
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 - 7603حدثنا ابن وكيع قال  ،حدثنا أبي  ،عن حماد بن سلمة والربيع بن صبيح  ،عن أبي مجالد  ،عن أبي أمامة  " :فأما
الذين اسودت وجوھھم أكفرتم بعد إيمانكم "  ،قال  :ھم الخوارج.
***
وقال آخرون  :عنى بذلك  :ك ّل من كفر با بعد اإليمان الذي آمن ،
__________
) (1األثر  - 7601 :ھذا أثر مرسل  ،وقد أخرجه البخاري في صحيحه بغير ھذا اللفظ )الفتح  412 ، 408 : 11وما بعدھا( ومسلم في صحيحه
 ، 194 :17وقوله  " :رفعوا إلى "  ،أي أظھرھم ﷲ له فرآھم من بعيد .واختلج الشيء  :نزعه وجذبه.

حين أخذ ﷲ من صلب آدم ذريته وأشھدھم على أنفسھم بما بيَّن في كتابه(1) .
*ذكر من قال ذلك :
 - 7604حدثني المثني قال  ،حدثنا علي بن الھيثم قال  ،أخبرنا ابن أبي جعفر  ،عن أبيه  ،عن الربيع  ،عن أبي العالية  ،عن
أبيّ بن كعب  ،في قوله  " :يوم تبيض وجوه وتسود وجوه "  ،قال  :صاروا يوم القيامة فريقين  ،فقال لمن اسو َّد وجھه ،
العذاب بما كنتم تكفرون "  ،قال  :ھو اإليمان الذي كان قبل االختالف في زمان آدم ،
وعيَّرھم " .أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا
َ
حين أخذ منھم عھدھم وميثاقھم  ،وأقرُّ وا كلھم بالعبودية  ،وفطر ُھ ْم على اإلسالم  ،فكانوا أمة واحدة مسلمين  ،يقول  " :أكفرتم
بعد إيمانكم "  ،يقول  :بعد ذلك الذي كان في زمان آدم .وقال في اآلخرين  :الذين استقاموا على إيمانھم ذلك  ،فأخلصوا له
الدين والعمل  ،فبيَّض ﷲ وجوھھم  ،وأدخلھم في رضوانه وجنته.
***
وقال آخرون  :بل الذين عنوا بقوله  " :أكفرتم بعد إيمانكم "  ،المنافقون.
*ذكر من قال ذلك :
 - 7605حدثني محمد بن سنان قال  ،حدثنا أبو بكر الحنفي  ،عن عباد  ،عن الحسن  " :يوم تبيض وجوه وتسود وجوه "
اآلية  ،قال  :ھم المنافقون  ،كانوا أعطوا كلم َة اإليمان بألسنتھم  ،وأنكروھا بقلوبھم وأعمالھم.
***
قال أبو جعفر  :وأولى األقوال التي ذكرناھا في ذلك بالصواب  ،القو ُل الذي ذكرناه عن أبي بن كعب أنه عنى بذلك جميع
الكفار  ،وأنّ اإليمان الذي يو َّب ُخون على ارتدادھم عنه  ،ھو اإليمان الذي أقروا به يوم قيل لھم  ) :أَ َلسْ ُ
ت ِب َر ِّب ُك ْم َقالُوا َب َلى
َش ِھ ْد َنا( ]سورة األعراف .[172 :
__________
ُ
) (1يعني آية " سورة األعراف  172 :قوله تعالى َ } :وإِ ْذ َ
ھور ِھ ْم ُذرِّ َّي َت ُھ ْم{ اآلية.
أخ َذ
َ
ربك مِنْ بني آ َد َم مِنْ ظ ِ

جميع أھل اآلخرة فريقين  :أحدھما ً
سودا وجوھه  ،واآلخر بي ً
ضا وجوھه (1) .فمعلوم  -إذ لم يكن
وذلك أن ﷲ جل ثناؤه جعل
َ
ھنالك إال ھذان الفريقان  -أن جميع الكفار داخلون في فريق من سُوِّ د وجھه  ،وأن جميع المؤمنين داخلون في فريق من ُبيِّض
وجھه .فال وجه ًإذا لقول قائل  " :عنى بقوله  " :أكفرتم بعد إيمانكم "  ،بعض الكفار دون بعض "  ،وقد ع ّم ﷲ جل ثناؤه
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الخبر عنھم جميعھم  ،وإذا دخل جميعھم في ذلك  ،ثم لم يكن لجميعھم حالة آمنوا فيھا ثم ارتدوا كافرين بع ُد إال حالة واحدة ،
َ
كان معلومًا أنھا المرادة بذلك(2) .
***
فتأويل اآلية ًإذا  :أولئك لھم عذاب عظي ٌم في يوم تبيضُّ وجوه قوم وتسو ُّد وجوه آخرين .فأما الذين اسودت وجوھھم  ،فيقال :
أجحدتم توحيد ﷲ وعھدَه وميثا َقه الذي واثقتموه عليه  ،بأن ال تشركوا به شي ًئا  ،وتخلصوا له العبادة  -بعد إيمانكم يعني  :بعد
تصديقكم به ؟ " فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون "  ،يقول  :بما كنتم تجحدون في الدنيا ما كان ﷲ قد أخذ ميثاقكم باإلقرار به
والتصديق " وأما الذين أبيضَّت وجوھھم "  .ممن َ
ثبت على عھد ﷲ وميثاقه  ،فلم يب ِّدل دينه  ،ولم ينقلب على َعقِبيه بعد
اإلقرار بالتوحيد  ،والشھادة لربه باأللوھة  ،وأنه ال إله غيره " ففي رحمة ﷲ "  ،يقول  :فھم في رحمة ﷲ  ،يعني  :في جنته
ونعيمھا وما أعد ﷲ ألھلھا فيھا " ھم فيھا خالدون "  ،أي  :باقون فيھا أب ًدا بغير نھاية وال غاية.
***
__________
) (1في المطبوعة  " :سوداء ...بيضاء " والصواب ما في المخطوطة.
) (2في المطبوعة  " :أنھا المراد " بغير تاء  ،والصواب ما في المخطوطة.

ﷲ ُ ي ُِري ُد ُ
ْك ِب ْال َح ِّق َو َما َّ
ت ِْل َك آَ َي ُ
ِين )(108
ات َّ ِ
ظ ْلمًا ل ِْل َعا َلم َ
ﷲ َن ْتلُو َھا َع َلي َ
ﷲ َن ْتلُوھَا َعلَ ْي َك ِبا ْل َحقِّ َو َما َّ
ﷲُ ُي ِري ُد ُظ ْل ًما لِ ْل َعا َلمِينَ ){ (108
القول في تأويل قوله تعالى ِ } :ت ْل َك آ َياتُ َّ ِ
قال أبو جعفر  :يعني بقوله جل ثناؤه  " :تلك آيات ﷲ "  ،ھذه آيات ﷲ.
***
وقد بينا كيف وضعت العرب " تلك " و " ذلك " مكان " ھذا " و " ھذه "  ،في غير ھذا الموضع فيما مضى قبل  ،بما أغنى
عن إعادته(1) .
***
وقوله  " :آيات ﷲ "  (2) ،يعني  :مواعظ ﷲ وعبره وحججه " .نتلوھا عليك "  (3) ،نقرؤھا عليك ونقصُّھا " )بالحق( ،
يعني بالصدق واليقين.
أمور المؤمنين من أنصار رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم
وإنما يعني بقوله  " :تلك آيات ﷲ "  ،ھذه اآليات التي ذكر فيھا
َ
وأمور يھود بني إسرائيل وأھل الكتاب  ،وما ھو فاعل بأھل الوفاء بعھده  ،وبالمب ِّدلين دينه  ،والناقضين عھدَ ه بعد اإلقرار به.
عاقب من خلقه بما أخبر أنه
ثم أخبر عز وجل نبيه محم ًدا صلى ﷲ عليه وسلم أنه يتلو ذلك عليه بالحق  ،وأعلمه أن من
َ
معاقبه ]به[  (4) :من تسويد وجھه  ،وتخليده في أليم عذابه وعظيم عقابه ومن جازاه منھم بما جازاه  :من تبييض وجھه
وتكريمه وتشريف منزلته لديه  ،بتخليده في دائم نعيمه  ،فبغير ظلم منه لفريق منھم  ،بل بحق استوجبوه  (5) ،وأعمال لھم
سلفت  ،جازاھم عليھا  ،فقال تعالى ذكره  " :وما ﷲ يريد ظلمًا للعالمين "  ،يعني بذلك  :وليس ﷲ يا محمد.
__________
) (1انظر ما سلف .335 : 3 / 228 - 225 : 1
) (2انظر تفسير " آية " فيما سلف في فھارس اللغة مادة " أيا " .
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) (3انظر تفسير " تال " فيما سلف .466 : 6 / 570 - 566 ، 411 - 409 : 2
) (4في المطبوعة  " :أن من عاقبه "  ،وأثبت ما في المخطوطة فھو صواب .وما بين القوسين زيادة ال بد منھا يقتضيھا السياق.
) (5في المطبوعة  " :بل لحق "  ،وأثبت ما في المخطوطة.
وضع شيء مما فعل من ذلك في غير موضعه الذي
بتسويد وجوه ھؤالء  ،وإذاقتھم العذاب العظيم  ،وتبييض وجوه ھؤالء وتنعيمه إياھم في جنته طالبًا
َ
ھو موضعه إعالمًا بذلك عباده أنه لن يصلح في حكمته بخلقه غير ما وعد أھل طاعته واإليمان به  ،وغير ما أوعد أھل معصيته والكفر به وإنذارً ا منه
ھؤالء وتبشيرً ا منه ھؤالء.

***
ﷲ ُترْ َجعُ ْاألُمُورُ )(109
َو ِ َّ ِ َما فِي ال َّس َم َاوا ِ
ض َوإِ َلى َّ ِ
ت َو َما فِي ْاألَرْ ِ
الس َم َاوا ِ
ور ){ (109
ض َوإِ َلى َّ ِ
األر ِ
ﷲ ُت ْر َج ُع األ ُم ُ
ت َو َما فِي ْ
القول في تأويل قوله تعالى َ } :و ِ َّ ِ َما فِي َّ
قال أبو جعفر  :يعني بذلك جل ثناؤه  :أنه يعاقب الذين كفروا بعد إيمانھم بما ذكر أنه معاقبھم به من العذاب العظيم وتسويد
وصف أنه مثيبھم به من
الوجوه  ،ويثيب أھ َل اإليمان به الذين ثبتوا على التصديق والوفاء بعھودھم التي عاھدوا عليھا بما
َ
الخلود في جنانه  ،من غير ظلم منه ألحد الفريقين فيما فعل  ،ألنه ال حاجة به إلى الظلم .وذلك أن الظالم إنما يظلم غيره
ليزداد إلى عزه عزة بظلمه إياه  ،أو إلى سلطانه سلطا ًنا  ،أو إلى ملكه مل ًكا  (1) ،أو إلى نقصان في بعض أسبابه يتمم بھا
ظلم غيره فيه ما كان ناقصًا من أسبابه عن التمام (2) .فأما من كان له جميع ما بين أقطار المشارق والمغارب  ،وما في الدنيا
واآلخرة  ،فال معنى لظلمه أح ًدا  ،فيجوز أن يظلم شي ًئا  ،ألنه ليس من أسبابه شيء ناقصٌ يحتاج إلى تمام  ،فيتم ذلك بظلم
علوا كبيرً ا .ولذلك قال جل ثناؤه َعقِيب قوله  " :وما ﷲ يريد ظلمًا للعالمين "  " ،و ما في السموات وما
غيره  ،تعالى ﷲ ًّ
في األرض وإلى ﷲ ترجع األمور " .
__________
) (1في المطبوعة  " :وإلى ملكه " بالواو  ،وأثبت ما في المخطوطة.
) (2في المطبوعة  " :وإلى ملكه مل ًكا لنقصان في بعض أسبابه يتمم بما ظلم غيره فيه ما كان ناقصًا من أسبابه عن التمام "  ،وھي جملة تشبه أن
تكون مستقيمة  ،بيد أن الطبري أراد أن الظالم يظلم ليزداد عزة إلى عزه  -أو سلطا ًنا إلى سلطانه  -أو مل ًكا إلى ملكه  -أو أن يتمم بظلمه ما كان ناقصًا
من أسبابه .وعبارة الطبري التي أثبتھا مستقيمة جدا على طريقته في العبارة.

***
واختلف أھل العربية في وجه تكرير ﷲ تعالى ذكره اسمه مع قوله  " :وإلى ﷲ ترجع األمور " ظاھرً ا  ،وقد تقدم اسمُه ظاھرً ا
مع قوله  " :و ما في السموات وما في األرض " .
فقال بعض أھل العربية من أھل البصرة  :ذلك نظيرُ قول العرب  " :أما زي ٌد فذھب زي ٌد "  ،وكما قال الشاعر (1) :
ص ال َم ْو ُ
ت َيسْ ِب ُق ال َم ْو َ
أرى ال َم ْو َ
ِيرا )(2
ت َذا ال ِغ َنى َوال َفق َ
ت َشي ٌءَ ...ن َّغ َ
ال َ
فأظھر في موضع اإلضمار.
***
__________
) (1ھو عدى بن زيد  ،وقد ينسب إلى ولده سوادة بن عدي  ،وربما نسب ألمية بن أبي الصلت.
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) (2حماسة البحتري  ، 98 :وشعراء الجاھلية  ، 468 :وسيبويه  ، 30 : 1وخزانة األدب  ، 552 : 4 ، 534 : 2 ، 183 : 1وأمالي ابن الشجري
 ، 288 ، 243 : 1وشرح شواھد المغني  ، 296 :وھو من أبيات مفرقة في ھذه الكتب وغيرھا من حكمة عدي في تأمل الحياة والموت  ،يقول قبل
ّھورا
ص ْو َل ًة َفاحْ َذر ْن َھا  ...ال َت ِبي َتنَّ َق ْد أ ِم ْنتَ الد َ
البيت  :إنّ للدَّھْ ِر َ
ُورا
صحِيحً ا َف َيرْ دَ ى َ ...و َل َق ْد َباتَ آ ِم ًنا َمسْ ر َ
َق ْد َي َنا ُم ال َف َتى َ
ال أَ َرى ال َم ْوتَ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... ................
يرا
ثم يقول بعد أبيات  :أَي َْن أي َْن الف َِرا ُر ِممَّا َس َيأْتِي  ...ال أَ َرى َطائِرً ا َن َجا أَنْ يَطِ َ
ويقول  :غني الناس وفقيرھم  ،فيھم مفسد عليه حياته من مخافة ھذا الموت  ،ومن ترقبه  ،ھذا يخاف أن يسبقه الموت إلى ماله الذي جمع  ،وذاك يفزع
أن يسبقه الردى إلى ما يؤمل من متاع الدنيا .وكان ھذا البيت في المخطوطة فاس ًدا محر ًفا ناقصًا  ،وھو في المطبوعة سوى مستقيم.

ُك ْن ُت ْم َخي َْر أ ُ َّم ٍة أ ُ ْخ ِر َج ْ
ان َخيْرً ا َل ُھ ْم ِم ْن ُھ ُم
ون ِبا َّ ِ َو َل ْو آَ َم َن أَھْ ُل ْال ِك َتا ِ
ب َل َك َ
ون ِب ْال َمعْ رُوفِ َو َت ْن َھ ْو َن َع ِن ْال ُم ْن َك ِر َو ُت ْؤ ِم ُن َ
اس َتأْمُرُ َ
ت لِل َّن ِ
ون )(110
ون َوأَ ْك َثرُ ُھ ُم ْال َفاسِ قُ َ
ْالم ُْؤ ِم ُن َ
وقال بعض نحويي الكوفة  :ليس ذلك نظير ھذا البيت  ،ألن موضع " الموت " الثاني في البيت موضع كناية  ،ألنه كلمة
واحدة  (1) ،وليس ذلك كذلك في اآلية  ،ألن قوله  " :و ما في السموات وما في األرض " خب ٌر  ،ليس من قوله  " :وإلى
ٌ
مفارق معناھا معنى األخرى  ،مكتفية كل واحدة منھما بنفسھا،
ﷲ ترجع األمور " في شيء  ،وذلك أنّ ك ّل واحدة من القصتين
غير محتاجة إلى األخرى .وما قال الشاعر  " :ال أرى الموت "  ،محتا ٌج إلى تمام الخبر عنه(2) .
***
قال أبو جعفر  :وھذا القول الثاني عندنا أولى بالصواب  ،ألن كتاب ﷲ عز وجل ال توجَّ ُه معانيه وما فيه من البيان  (3) ،إلى
الشواذ من الكالم والمعاني  ،وله في الفصيح من المنطق والظاھر من المعاني المفھوم  ،وج ٌه صحيح موجو ٌد.
وأما قوله  " :وإلى ﷲ ترجع األمور " فإنه يعني تعالى ذكره  :إلى ﷲ مصير أمر جميع خلقه  ،الصالح منھم والطالح ،
والمحسن والمسيء  ،فيجازي كال على قدر استحقاقھم منه الجزاء  ،بغير ظلم منه أحدا منھم.
***
اس َتأْ ُم ُرونَ ِبا ْل َم ْع ُروفِ َو َت ْن َھ ْونَ َع ِن ا ْل ُم ْن َك ِر َو ُت ْؤ ِم ُنونَ ِبا َّ ِ {
القول في تأويل قوله جل ثناؤه ُ } :ك ْن ُت ْم َخ ْي َر أ ُ َّم ٍة أ ُ ْخ ِر َجتْ لِل َّن ِ
قال أبو جعفر  :اختلف أھل التأويل في تأويل قوله  " :كنتم خير أمة أخرجت للناس " .
فقال بعضھم  :ھم الذين ھاجروا مع رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم من مكة إلى المدينة وخاصة  ،من أصحاب رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه وسلم.
__________
) (1الكناية  :ھو الضمير في اصطالح بقية النحويين.
) (2في المخطوطة والمطبوعة  " :كما قال الشاعر "  ،وھو غير مستقيم  ،والصواب ما أثبت.
) (3في المطبوعة  " :ال يؤخذ معانيه "  ،وفي المخطوطة  " :ال يوحد " غير منقوطة  ،وصواب قراءتھا ما أثبت  ،والناسخ كثير التصحيف كما
علمت  ،والدال ھي الھاء في آخر الكلمة.
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*ذكر من قال ذلك :
 - 7606حدثنا أبو كريب قال  ،حدثنا عمرو بن حماد قال  ،حدثنا أسباط  ،عن سماك  ،عن سعيد بن جبير  ،عن ابن عباس ،
قال في  " :كنتم خير أمة أخرجت للناس "  ،قال  :ھم الذين خرجوا معه من مكة.
 - 7607حدثنا أبو كريب قال  ،حدثنا ابن عطية  ،عن قيس  ،عن سماك  ،عن عكرمة  ،عن ابن عباس  " :كنتم خير أمة
أخرجت للناس "  ،قال  :ھم الذين ھاجروا من مكة إلى المدينة.
 - 7608حدثنا محمد بن الحسين قال  ،حدثنا أحمد قال  ،حدثنا أسباط  ،عن السدي  " :كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون
بالمعروف وتنھون عن المنكر "  ،قال عمر بن الخطاب  :لو شاء ﷲ لقال  " :أنتم "  ،فكنا كلنا  ،ولكن قال  " :كنتم " في
خاصة من أصحاب رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم  ،ومن صنع مثل صنيعھم  ،كانوا خير أمة أخرجت للناس  ،يأمرون
بالمعروف وينھون عن المنكر.
 - 7609حدثنا القاسم قال  ،حدثنا الحسين قال  ،حدثني حجاج قال  ،قال ابن جريج قال  ،عكرمة  :نزلت في ابن مسعود ،
وسالم مولى أبي حذيفة  ،وأبيّ بن كعب  ،ومعاذ بن جبل.
 - 7610حدثنا أبو كريب قال  ،حدثنا مصعب بن المقدام  ،عن إسرائيل  ،عن السدي  ،عمن حدثه  :قال عمر  " :كنتم خير
أمة أخرجت للناس "  ،قال  :تكون ألولنا وال تكون آلخرنا.
 - 7611حدثنا الحسن بن يحيى قال  ،أخبرنا عبد الرزاق قال  ،أخبرنا إسرائيل  ،عن سماك بن حرب  ،عن سعيد بن جبير ،
عن ابن عباس  " :كنتم خير أمة أخرجت للناس "  ،قال  :ھم الذين ھاجروا مع النبي صلى ﷲ عليه وسلم إلى المدينة(1) .
__________
) (1األثر  - 7611 :رواه أحمد في المسند رقم  ، 3321 ، 2989 ، 2928 ، 2463 :وإسناده صحيح .وأخرجه الحاكم في المستدرك ، 294 : 2
وقال  " :ھذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه "  ،ووافقه الذھبي.

 - 7612حدثنا بشر قال  ،حدثنا يزيد قال  ،حدثنا سعيد  ،عن قتادة قال ُ :ذكر لنا أن عمر بن الخطاب قال في حجّ ة حجّ ھا
ورأى من الناس ِر َعة سيئة  (1) ،فقرأ ھذه  " :كنتم خير أمة أخرجت للناس "  ،اآلية .ثم قال  :يا أيھا الناس  ،من سره أن
يكون من تلك األمة  ،فليؤد شرط ﷲ منھا(2) .
 - 7613حدثني يحيى بن أبي طالب قال  ،أخبرنا يزيد قال  ،أخبرنا جويبر  ،عن الضحاك في قوله  " :كنتم خير أمة
أخرجت للناس "  ،قال  :ھم أصحابُ رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم خاصة  ،يعني وكانوا ھم الرواة الدعاة الذين أمر ﷲ
المسلمين بطاعتھم(3) .
***
وقال آخرون  :معنى ذلك  :كنتم خير أمة أخرجت للناس  ،إذا كنتم بھذه الشروط التي وصفھم جل ثناؤه بھا .فكان تأويل ذلك
عندھم  :كنتم خير أمة تأمرون بالمعروف وتنھون عن المنكر وتؤمنون با  ،أخرجوا للناس في زمانكم.
*ذكر من قال ذلك :
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 - 7614حدثني محمد بن عمرو قال  ،حدثنا أبو عاصم  ،عن عيسى  ،عن ابن نجيح  ،عن مجاھد في قول ﷲ عز وجل :
"كنتم خير أمة أخرجت للناس "  ،يقول  :على ھذا الشرط  :أن تأمرُ وا بالمعروف  ،وتنھوا عن المنكر وتؤمنوا با يقول :
لمن أنتم بين ظھرانيه  ،كقوله َ ) :و َل َق ِد ْ
ِين ( ]سورة الدخان .[32 :
اخ َترْ َنا ُھ ْم َع َلى عِ ْل ٍم َع َلى ْال َعا َلم َ
__________
) (1الرعة )بكسر الراء وفتح العين( أصلھا من الورع  ،مثل " العدة " من " الوعد "  .والرعة  :الھدى وسوء الھيئة أو حسن الھيئة  ،أي ھي بمعنى :
الشأن واألمر واألدب .وفي حديث الحسن  " :ازدحموا عليه فرأى منھم رعة سيئة فقال  :اللھم إليك "  ،أي سوء أدب  ،لم يحسنوا الكف عما يشين.
) (2قوله  " :شرط ﷲ منھا "  ،أي شرط ﷲ الذي طلبه منھا.
) (3قد مضى تفسير معنى " الرواة " في األثر رقم  ، 7597والتعليق عليه.

 - 7615حدثنا القاسم قال  ،حدثنا الحسين قال  ،حدثني حجاج  ،عن ابن جريج  ،عن مجاھد قوله  " :كنتم خير أمة أخرجت
للناس "  ،قال يقول  :كنتم خير الناس للناس على ھذا الشرط  :أن تأمروا بالمعروف  ،وتنھوا عن المنكر .وتؤمنوا با يقول :
لمن بين َظھريه  ،كقوله َ ) :و َل َق ِد ْ
ِين ( ]سورة الدخان .[32 :
اخ َترْ َنا ُھ ْم َع َلى عِ ْل ٍم َع َلى ْال َعا َلم َ
 - 7616وحدثنا ابن وكيع قال  ،حدثنا أبي  ،عن سفيان  ،عن ميسرة  ،عن أبي حازم  ،عن أبي ھريرة  " :كنتم خير أمة
أخرجت للناس "  ،قال  :كنتم خير الناس للناس  ،تجيئون بھم في السالسل  ،تدخلونھم في اإلسالم(1) .
 - 7617حدثنا عبيد بن أسباط قال  ،حدثنا أبي  ،عن فضيل بن مرزوق  ،عن عطية في قوله  " :كنتم خير أمة أخرجت
خير الناس للناس.
للناس "  ،قال َ :
***
وقال آخرون  :إنما قيل  " :كنتم خير أمة أخرجت للناس "  ،ألنھم أكثر األمم استجابة لإلسالم.
*ذكر من قال ذلك :
 - 7618حدثت عن عمار بن الحسن قال  (2) ،حدثنا ابن أبي جعفر  ،عن أبيه  ،عن الربيع  ،قوله  " :كنتم خير أمة أخرجت
للناس تأمرون بالمعروف وتنھون عن المنكر "  ،قال  :لم تكن أمة أكثر استجابة في اإلسالم من ھذه األمة  ،فمن ث َم قال " :
كنتم خير أمة أخرجت للناس " .
***
__________
) (1األثر  - 7616 :أخرجه البخاري من طريق محمد بن سفيان عن ميسرة) .الفتح  (169 : 8وقال الحافظ  " :ميسرة  :ھو ابن عمار األشجعي ،
كوفي ثقة ماله في البخاري سوى ھذا الحديث وآخر تقدم في بدء الخلق "  .و " أبو حازم " ھو " سلمان األشجعي الكوفي "  ،وفي الفتح " سليمان " ،
وھو خطأ وتصحيف .ولفظ البخاري  " :تأتون بھم في السالسل في أعناقھم  ،حتى يدخلوا في اإلسالم " .
وقد استوفى الحافظ في ھذا الموضع  ،الحديث عن معنى اآلية  ،وذكر أكثر اآلثار التي سلفت  ،والتي ستأتي بعد.
) (2في المطبوعة  " :عمار بن الحسين "  ،وھو خطأ  ،والصواب في المخطوطة.

وقال بعضھم  :عنى بذلك أنھم كانوا خير أمة أخرجت للناس.
*ذكر من قال ذلك :
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 - 7619حدثني محمد بن سنان قال  ،حدثنا أبو بكر الحنفي  ،عن عباد  ،عن الحسن في قوله  " :كنتم خير أمة أخرجت
للناس تأمرون بالمعروف وتنھون عن المنكر "  ،قال  :قد كان ما تسم ُع من الخير في ھذه األمة.
 - 7620حدثنا بشر قال  ،حدثنا يزيد قال  ،حدثنا سعيد عن قتادة قال  :كان الحسن يقول  :نحن آخ ُرھا وأكرمُھا على ﷲ.
***
قال أبو جعفر  :وأولى ھذه األقوال بتأويل اآلية ما قال الحسن  ،وذلك أن :
 - 7621يعقوب بن إبراھيم حدثني قال  ،حدثنا ابن علية  ،عن بھز بن حكيم  ،عن أبيه  ،عن جده قال  :سمعت رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه وسلم يقول  " :أال إنكم وفيَّتم سبعين أمَّة  ،أنتم آخرھا وأكرمھا على ﷲ.
 - 7622حدثنا الحسن بن يحيى قال  ،أخبرنا عبد الرزاق قال  ،أخبرنا معمر  ،عن بھز بن حكيم  ،عن أبيه  ،عن جده  :أنه
سمع النبي صلى ﷲ عليه وسلم يقول في قوله  " :كنتم خير أمة أخرجت للناس "  ،قال  :أنتم تتمُّون سبعين أمة  ،أنتم خيرُھا
وأكرمھا على ﷲ " (1) .
__________
) (1الحديثان  - 7622 ، 7621 :ھما حديث واحد بإسنادين .وقد مضى باإلسنادين معًا مجموعين  ،برقم  .873 :وقد خرجناه ھناك مفصال  ،وأشرنا
إلى مواضعه ھنا في طبعة بوالق .ونزيد ھنا أنه رواه أيضا الحاكم في المستدرك  ، 84 : 4من طريق عبد الرزاق  ،عن معمر  ،باإلسناد الثاني ھنا.
وقال  " :ھذا حديث صحيح اإلسناد  ،ولم يخرجاه "  .ووافقه الذھبي .ثم أشار الحاكم إلى متابعة سعيد الجريري  ،بروايته إياه عن حكيم بن معاوية .ثم
رواه من طريق يزيد بن ھارون  ،عن الجريري .ورواية الجريري سبق أن خرجناھا ھناك من رواية أحمد في المسند.
وذكره الحافظ في الفتح  ، 169 : 8مشيرً ا إلى رواية الطبري إياه  ،ثم قال  " :وھو حديث حسن صحيح .أخرجه الترمذي وحسنه .وابن ماجه ،
والحاكم وصححه " .
وقد ورد معناه أيضًا  ،ضمن حديث مطول عن أبي سعيد الخدري  ،مرفوعا  ،رواه أحمد في المسند ) 11609 :ج 3ص  61حلبى( .وإسناده صحيح.

 - 7623حدثنا بشر قال  ،حدثنا يزيد قال  ،حدثنا سعيد  ،عن قتادة قال ُ ،ذكر لنا أن نبي ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم قال ذات يوم
وھو مسند ظھره إلى الكعبة  " :نحن نكمل يوم القيامة سبعين أمة نحن آخرھا وخيرُ ھا " .
***
وأما قوله  " :تأمرون بالمعروف "  ،فإنه يعني  :تأمرون باإليمان با ورسوله  ،والعمل بشرائعه " وتنھون عن المنكر " ،
يعني  :وتنھون عن الشرك با  .وتكذيب رسوله  ،وعن العمل بما نھى عنه  ،كما - :
 - 7624حدثنا علي بن داود قال  ،حدثنا عبد ﷲ بن صالح قال  ،حدثني معاوية  ،عن علي  ،عن ابن عباس قوله  " :كنتم
خير أمة أخرجت للناس "  .يقول  :تأمرونھم بالمعروف  :أن يشھدوا أن ال إله إال ﷲ  ،واإلقرار بما أنزل ﷲ  ،وتقاتلونھم
عليه  ،و " ال إله إال ﷲ "  ،ھو أعظم المعروف وتنھونھم عن المنكر  ،والمنكر ھو التكذيب  ،وھو أنكرُ المنكر.
***
وأصل " المعروف " كل ما كان معرو ًفا فعله  ،جميال مستحس ًنا  (1) ،غير مستقبح في أھل اإليمان با  ،وإنما سميت طاعة
ﷲ " معرو ًفا "  ،ألنه مما يعرفه أھل اإليمان وال يستنكرون فعله. (2) .
***
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وأصل " المنكر "  ،ما أنكره ﷲ  ،ورأوه قبيحً ا فعل ُه  ،ولذلك سميت معصية ﷲ " منكرً ا "  ،ألن أھل اإليمان با يستنكرون
فعلھا  ،ويستعظمون ُركوبھا(3) .
***
وقوله  " :وتؤمنون با "  ،يعني  :تصدّقون با  ،فتخلصون له التوحيد والعبادة.
***
__________
) (1في المطبوعة  " :كل ما كان معرو ًفا  ،ففعله جميل مستحسن "  ،غيروا نص المخطوطة .ظ ًنا منھم أنه غير مستقيم  ،وھو أحسن استقامة مما
أثبتوا!! بل ھو الصواب المحض.
) (2انظر تفسير " المعروف " فيما سلف قريبًا ص  ، 91 :تعليق  ، 2 :والمراجع ھناك.
) (3انظر تفسير " المنكر " فيما سلف قريبا ص .91 :

َ
زعمت أن تأويل اآلية  :أنّ ھذه األمة خي ُر األمم
قال أبو جعفر  :فإن سأل سائل فقال  :وكيف قيل  " :كنتم خير أمة "  ،وقد
التي مضت  ،وإنما يقال  " :كنتم خير أمة "  ،لقوم كانوا خيارً ا فتغيَّروا عما كانوا عليه ؟
َ
ذھبت إليه  ،وإنما معناه  :أنتم خير أمة  ،كما قيل ) :واذكروا إذ أنتم قليل( ]األنفال  [26 :وقد
قيل  :إنّ معنى ذلك بخالف ما
قال في موضع آخر ) :واذكروا إذ كنتم قليال فكثركم( ]األعراف  [86 :فإدخال " كان " في مثل ھذا وإسقاطھا بمعنى واحد ،
ألن الكالم معروف معناه (1) .ولو قال أيضا في ذلك قائل  " :كنتم "  ،بمعنى التمام  ،كان تأويله ُ :خلقتم خير أمة أو  :وجدتم
خير أمة  ،كان معنى صحيحً ا.
***
وقد زعم بعض أھل العربية أن معنى ذلك  :كنتم خير أمة عند ﷲ في اللوح المحفوظ  ،أخرجت للناس.
***
والقوالن األوالن اللذان قلنا  ،أشب ُه بمعنى الخبر الذي رويناه قب ُل.
***
وقال آخرون  :معنى ذلك  :كنتم خير أھل طريقة .وقال  " :األمة "  :الطريقة(2) .
***
__________
) (1انظر معاني القرآن للفراء .229 : 1
) (2انظر تفسير " أمة " فيما سلف  / 221 : 1ثم ھذا ص  ، 90والمراجع ھناك في التعليق.

القول في تأويل قوله تعالى َ } :و َل ْو آمَنَ أَھْ ل ُ ا ْل ِك َتا ِ
ب َل َكانَ َخ ْي ًرا لَ ُھ ْم ِم ْن ُھ ُم ا ْل ُم ْؤ ِم ُنونَ َوأَ ْك َث ُر ُھ ُم ا ْل َفاسِ قُونَ ){ (110
قال أبو جعفر  :يعني بذلك تعالى ذكره  :ولو صدَّق أھل التوراة واإلنجيل من اليھود والنصارى بمحمد صلى ﷲ عليه وسلم
وما جاءھم به من عند ﷲ ؛ لكان خيرً ا لھم عند ﷲ في عاجل دنياھم وآجل آخرتھم " منھم المؤمنون "  ،يعني  :من أھل
الكتاب من اليھود والنصارى  ،المؤمنون المص ِّدقون رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم فيما جاءھم به من عند ﷲ  ،وھم  :عبد
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ﷲ بن سالم وأخوه  ،وثعلبة بن َسعْ َية وأخوه  (1) ،وأشباھھم ممن آمنوا با وصدّقوا برسوله محمد صلى ﷲ عليه وسلم ،
واتبعوا ما جاءھم به من عند ﷲ " وأكثرھم الفاسقون "  ،يعني  :الخارجون عن دينھم  (2) ،وذلك أن من دين اليھود اتبا ُع ما
ُ
والتصديق بمحمد صلى ﷲ عليه وسلم  ،ومن دين النصارى اتبا ُع ما في اإلنجيل  ،والتصديق به وبما في التوراة ،
في التوراة
وفي كال الكتابين صفة محمد صلى ﷲ عليه وسلم ونعته ومبعثه  (3) ،وأنه نبي ﷲ .وكلتا الفرقتين  -أعني اليھود والنصارى
 مكذبة  ،فذلك فسقھم وخروجھم عن دينھم الذي يدعون أنھم يدينون به  ،الذي قال جل ثناؤه  " :وأكثرھم الفاسقون " .***
وقال قتادة بما - :
__________
) (1في المطبوعة  " :ثعلبة بن سعيد "  ،وھو خطأ  ،والصواب ما أثبته من المخطوطة و " سعية " بالسين المھملة المفتوحة والياء المنقوطة باثنين.
وسيأتي على الصواب في خبر إسالمه وإسالم أخيه  ،بعد قليل  ،رقم .7644 :
) (2انظر تفسيره " الفسق " فيما سلف .91 : 6 / 141 - 135 .4 / 399 ، 118 : 2 / 410 ، 409 : 1
) (3في المخطوطة والمطبوعة  " :وفي كل الكتابين ، " . . .وھو تحريف  ،والصواب ما أثبت.

ُون )(111
صر َ
ار ُث َّم َال ُي ْن َ
َلنْ َيضُرُّ و ُك ْم إِ َّال أَ ًذى َوإِنْ ُي َقا ِتلُو ُك ْم ي َُولُّو ُك ُم ْاألَ ْد َب َ
 - 7625حدثنا بشر بن معاذ قال  ،حدثنا يزيد قال  ،حدثنا سعيد  ،عن قتادة  " :منھم المؤمنون وأكثرھم الفاسقون "  ،ذم ﷲ
أكثر الناس.
***
ض ُّرو ُك ْم إِال أَ ًذى {
القول في تأويل قوله َ } :لنْ َي ُ
قال أبو جعفر  :يعني بذلك جل ثناؤه  :لن يضركم  ،يا أھل اإليمان با ورسوله  ،ھؤالء الفاسقون من أھل الكتاب بكفرھم
ً
محمدا صلى ﷲ عليه وسلم شيئا " إال أذى "  ،يعني بذلك  :ولكنھم يؤذونكم بشركھم  ،وإسماعكم كفرھم ،
وتكذيبھم نبيَّكم
وقولھم في عيسى وأمه وعزير  ،ودعائھم إياكم إلى الضاللة  ،ولن يضروكم بذلك . (1) ،
***
وھذا من االستثناء المنقطع الذي ھو مخالف معنى ما قبله  ،كما قيل  " :ما اشتكى شي ًئا إال خيرً ا "  ،وھذه كلمة محكية عن
العرب سماعًا.
***
وبنحو ما قلنا في ذلك قال أھل التأويل.
*ذكر من قال ذلك :
 - 7626حدثنا بشر قال  ،حدثنا يزيد قال  ،حدثنا سعيد  ،عن قتادة  ،قوله  " :لن يضروكم إال أذى "  ،يقول  :لن يضروكم
إال أذى تسمعونه منھم.
 - 7627حدثت عن عمار قال  ،حدثنا ابن أبي جعفر  ،عن أبيه  ،عن الربيع  ،قوله  " :لن يضروكم إال أذى "  ،قال  :أذى
تسمعونه منھم.

434

 - 7628حدثنا القاسم قال  ،حدثنا الحسين قال  ،حدثني حجاج  ،عن ابن جريج  ،قوله  " :لن يضروكم إال آذى "  ،قال :
إشراكھم في عُزير وعيسى والصَّليب.
__________
) (1في المطبوعة  " :وال يضرونكم "  ،وفي المخطوطة  " :وال يضروكم "  ،والصواب ھو ما أثبت.

 - 7629حدثني محمد بن سنان قال  ،حدثنا أبو بكر الحنفي  ،عن عباد  ،عن الحسن في قوله  " :لن يضروكم إال أذى "
اآلية ،قال  :تسمعون منھم كذبًا على ﷲ  ،يدعونكم إلى الضاللة.
***
صرُونَ ){ (111
القول في تأويل قوله َ } :وإِنْ ُي َقا ِتلُو ُك ْم ُي َولُّو ُك ُم األدْ َب َ
ار ُث َّم ال ُي ْن َ
قال أبو جعفر  :يعني بذلك جل ثناؤه  :وإن يقاتلكم أھ ُل الكتاب من اليھود والنصارى َ
يھزموا عنكم  ،فيولوكم أدبارھم انھزامًا.
***
فقوله  " :يولوكم األدبار "  ،كناية عن انھزامھم  ،ألن المنھزم يحوِّ ل ظھره إلى جھة الطالب ھربًا إلى ملجأ وموئل يئل إليه
الھاز ِم ِ◌ة.
منه  ،خو ًفا على نفسه  ،والطالبُ في أثره .ف ُدبُر المطلوب حينئذ يكون محاذي وجه الطالب
ِ
***
" ثم ال ينصرون "  ،يعني  :ثم ال ينصرھم ﷲ  ،أيھا المؤمنون  ،عليكم  ،لكفرھم با ورسوله  ،وإيمانكم بما آتاكم نبيكم محمد
صلى ﷲ عليه وسلم .ألن ﷲ عز وجل قد ألقى الرعب في قلوبھم  ،فأيدكم أيھا المؤمنون بنصركم. (1) .
***
__________
) (1في المطبوعة  " :قد ألقى الرعب في قلوب كائدكم "  ،وھو تصحيح لما في المخطوطة  " :قد ألقى الرعب في قلوب فأيدكم "  ،وظاھر أن " قلوب
" صوابھا " قلوبھم "  ،واستقام الكالم على ما في المخطوطة.

ت َع َلي ِْھ ُم ِّ
ﷲ َوض ُِر َب ْ
ض ُِر َب ْ
ض ٍ
ت َع َلي ِْھ ُم ْال َمسْ َك َن ُة َذل َِك ِبأ َ َّن ُھ ْم
ب م َِن َّ ِ
الذلَّ ُة أَي َْن َما ُث ِقفُوا إِ َّال ِب َحب ٍْل م َِن َّ ِ
اس َو َباءُوا ِبغَ َ
ﷲ َو َحب ٍْل م َِن ال َّن ِ
ون )(112
ُون ِبآ َ َيا ِ
ت َّ ِ
ص ْوا َو َكا ُنوا َيعْ َت ُد َ
ون ْاألَ ْن ِب َيا َء ِب َغي ِْر َح ٍّق َذل َِك ِب َما َع َ
ﷲ َو َي ْق ُتلُ َ
َكا ُنوا َي ْكفُر َ
ً
نصرھم على الكفرة به من أھل الكتاب.
وھذا وع ٌد من ﷲ تعالى ذكره نبيه
محمدا صلى ﷲ عليه وسلم وأھل اإليمان ،
َ
***
وإنما رفع قوله  " :ثم ال ينصرون " وقد َجزم قوله  " :يولوكم األدبار "  ،على جواب الجزاء  ،ائتنا ًفا للكالم  ،ألن رؤوس
ُون ( ]سورة المرسالت  ، [36 :رفعًا  ،وقد قال في
اآليات قبلھا بالنون  ،فألحق ھذه بھا  ،كما قال َ ) :وال ي ُْؤ َذنُ َل ُھ ْم َف َيعْ َت ِذر َ
ضى َع َلي ِْھ ْم َف َيمُو ُتوا ( ]سورة فاطر ْ [36 :إذ لم يكن رأس آية(1) .
موضع آخر  ) :ال ُي ْق َ
***
ض ِر َبتْ َع َل ْي ِھ ُم ِّ
اس {
الذ َّل ُة أَ ْينَ َما ُثقِفُوا إِال ِب َح ْب ٍل مِنَ َّ ِ
القول في تأويل قوله ُ } :
ﷲ َو َح ْب ٍل مِنَ ال َّن ِ
قال أبو جعفر  :يعني بقوله جل ثناؤه " ضُربت عليھم الذلة "  ،ألزموا الذلة .و " الذلة " " الفعلة " من " الذل "  ،وقد بينا ذلك
بشواھده في غير ھذا الموضع(2) .
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***
" أينما ثقفوا " يعني  :حيثما لقوا(3) .
***
ألزم اليھود المكذبون بمحمد صلى ﷲ عليه وسلم الذلة أينما كانوا من األرض  ،وبأي مكان كانوا من بقاعھا،
يقول جل ثناؤه ِ :
من بالد المسلمين والمشركين " إال بحبل من ﷲ  ،وحبل من الناس "  ،كما - :
 - 7630حدثنا محمد بن بشار قال  ،حدثنا ھوذة قال  ،حدثنا عوف  ،عن الحسن في قوله :
__________
) (1انظر معاني القرآن للفراء .229 : 1
) (2انظر تفسير " ضربت عليھم الذلة " فيما سلف .136 : 2
) (3انظر تفسير " ثقف " فيما سلف .564 : 3

" ضربت عليھم الذلة أينما ثقفوا إال بحبل من ﷲ وحبل من الناس وباؤوا بغضب من ﷲ وضربت عليھم المسكنة "  (1) ،قال:
أدركتھم ھذه األمة  ،وإن المجوس لتجبيھم الجزية.
 - 7631حدثني محمد بن سنان قال  ،حدثنا أبو بكر الحنفي قال  :حدثنا عباد  ،عن الحسن في قوله  " :ضربت عليھم الذلة
أينما ثقفوا إال بحبل من ﷲ وحبل من الناس "  ،قال  :أذلھم ﷲ فال َم ْنعة لھم  ،وجعلھم ﷲ تحت أقدام المسلمين.
***
وأما " الحبل " الذي ذكره ﷲ في ھذا الموضع  (2) ،فإنه السبب الذي يأمنون به على أنفسھم من المؤمنين وعلى أموالھم
وذراريھم  ،من عھد وأمان تقدم لھم عقده قبل أن ي ُْث َقفوا في بالد اإلسالم .كما - :
 - 7632حدثني محمد بن عمرو قال  ،حدثنا أبو عاصم  ،عن عيسى  ،عن ابن أبي نجيح  ،عن مجاھد في قوله  " :إال بحبل
من ﷲ "  ،قال  :بعھد " وحبل من الناس "  ،قال  :بعھدھم.
 - 7633حدثنا بشر قال  ،حدثنا يزيد قال  ،حدثنا سعيد  ،عن قتادة  " :ضربت عليھم الذلة أينما ثقفوا إال بحبل من ﷲ وحبل
من الناس "  ،يقول  :إال بعھد من ﷲ وعھد من الناس.
 - 7634حدثنا الحسن بن يحيى قال  ،أخبرنا عبد الرزاق قال  ،أخبرنا معمر  ،عن قتادة  ،مثله.
 - 7635حدثنا حميد بن مسعدة قال  ،حدثنا يزيد  ،عن عثمان بن غياث  ،قال  (3) ،عكرمة  :يقول  " :إال بحبل من ﷲ
وحبل من الناس "  ،قال  :بعھد من ﷲ  ،وعھد من الناس.
__________
) (1سقط من الناسخ  " :وباءوا بغضب من ﷲ "  ،ومضت على ذلك المطبوعة  ،فأثبت وجه التالوة.
) (2انظر تفسير " الحبل " فيما سلف قريبا ص .71 ، 70 :
) (3في المخطوطة  " :عثمان بن عتاب "  ،والصواب ما في المطبوعة.

 - 7636حدثنا محمد قال  ،حدثنا أحمد قال  ،حدثنا أسباط  ،عن السدي  " :إال بحبل من ﷲ وحبل من الناس "  ،يقول  :إال
بعھد من ﷲ وعھد من الناس.
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 - 7637حدثت عن عمار قال  ،حدثنا ابن أبي جعفر  ،عن أبيه  ،عن الربيع  ،قوله  " :إال بحبل من ﷲ وحبل من الناس " ،
يقول  :إال بعھد من ﷲ وعھد من الناس.
 - 7638حدثني محمد بن سعد قال  ،حدثني أبي قال  ،حدثني عمي قال  ،حدثني أبي  ،عن أبيه  ،عن ابن عباس  ،قوله " :
أينما ثقفوا إال بحبل من ﷲ وحبل من الناس "  ،فھو عھد من ﷲ وعھد من الناس  ،كما يقول الرجل  " :ذمة ﷲ وذمة رسوله
صلى ﷲ عليه وسلم "  ،فھو الميثاق.
 - 7639حدثنا القاسم قال  ،حدثنا الحسين قال  ،حدثني حجاج  ،عن ابن جريج قال  ،قال مجاھد  " :أينما ثقفوا إال بحبل من
ﷲ وحبل من الناس "  ،قال  :بعھد من ﷲ وعھد من الناس لھم قال ابن جريج  ،وقال عطاء  :العھ ُد حبل ﷲ.
 - 7640حدثني يونس قال  ،أخبرنا ابن وھب قال  ،قال ابن زيد في قوله  " :أينما ثقفوا إال بحبل من ﷲ وحبل من الناس " ،
قال  :إال بعھد  ،وھم يھود .قال  :والحبل العھد .قال  :وذلك قول أبي الھيثم بن ال َّتيَّھان لرسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم حين
ً
عھودا  ،قال  :واليھود ال يأمنون
أتته األنصار في العقبة  " :أيھا الرجل  ،إنا قاطعون فيك حباال بيننا وبين الناس "  ،يقول :
ُوك َف ْو َق الَّذِي َن َك َفرُوا إِ َلى َي ْو ِم
في
ٍ
أرض من أرض ﷲ إال بھذا الحبل الذي قال ﷲ عز وجل .وقرأ َ ) :و َجاعِ ُل الَّذ َ
ِين ا َّت َبع َ
ْال ِق َيا َم ِة( ]سورة آل عمران  ، [55 :قال  :فليس بلد فيه أحد من النصارى إال وھم فوق يھود في شرق وال غرب  ،ھم في
َ
ض أ ُ َممًا ( ]سورة األعراف  ، [168 :يھود(1) .
البلدان كلھا
مستذلُّون  ،قال ﷲ َ ) :و َق َّطعْ َناھُم فِي األرْ ِ
 - 7641حدثت عن الحسين  ،قال  :سمعت أبا معاذ قال  ،حدثنا عبيد بن سليمان قال  ،سمعت الضحاك في قوله  " :إال بحبل
من ﷲ وحبل من الناس "  ،يقول  :بعھد من ﷲ وعھد من الناس.
 - 7642حدثني يحيى بن أبي طالب قال  ،أخبرنا يزيد قال  :أخبرنا جويبر  ،عن الضحاك  ،مثله.
***
قال أبو جعفر  :واختلف أھل العربية في المعنى الذي جلب " الباء " في قوله  " :إال بحبل من ﷲ وحبل من الناس "  ،فقال
بعض نحويي الكوفة  (2) :الذي جلب " الباء " في قوله  " :بحبل "  ،فعل مضمر قد ُترك ذكره .قال  :ومعنى الكالم :
ضُربت عليھم الذلة أينما ثقفوا  ،إال أن يعتصموا بحبل من ﷲ فأضمر ذلك  ،واستشھد لقوله ذلك بقول الشاعر (3) :
صد ْ
الحب ِْل َر ْو َعا ُء ال ُف َؤا ِد َف ُ
رُوق )(4
َّت َم َخا َف ًةَ ...وفِي َ
َرأَ ْتنِي ِب َح ْب َليْھا َف َ
وقال  :أراد  :أقبلت بحبليھا  ،وبقول اآلخر (5) :
__________
) (1األثر  - 7640 :مضى مختصرً ا برقم .7155 :
) (2ھو الفراء في معاني القرآن .230 : 1
) (3ھو حميد بن ثور الھاللي.
) (4ديوانه  ، 35 :ومعاني القرآن للفراء  ، 230 : 1واللسان )نسع( و )فرق( وفي رواية البيت في مادة )فرق( خطأ قبيح وتصحيف  ،صوابه ما في
َّت َم َخ ً
ت ِب َح ْب َل ْي َھا َ ،ف َرد ْ
الجنان َفر ُ
التفسير ھنا .وأما رواية الديوان فھي َ :ف ِج ْئ ُ
ُوق
س َر ْو َعا ُء
ِ
افة  ...إِلى ال َّن ْف ِ
و " روعاء الجنان "  :شديدة الذكاء  ،حية النفس  ،شھمة  ،كأن بھا فزعً ا من حدتھا وخفة روحھا .و " فروق "  :شديدة الفزع .لم يرد ذمًا  ،ولكنه مدح
ناقته بحدة الفؤاد  ،تفزع لكل نبأة من يقظتھا  ،كما قالوا في مدحھا  " :مجنونة "  .يقول ذلك في ناقته  :رأتني أقبلت بالحبلين  ،ألشد عليھا رحلي ،
فصدت خائفة .يصفھا بأنھا كريمة لم تبتذلھا األسفار .ثم قال  :فلما شددت عليھا الرحل  ،كانت في الحبل ذكية شھمة  ،تتوجس لكل نبأة من يقظتھا
وتوقدھا.
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) (5ھو أبو الطمحان القينى  ،حنظلة بن الشرقي  ،من بني كنانة بن القين .وھو أحد المعمرين وينسب ھذا الشعر أيضًا لعدي بن زيد  ،وللمسحاج بن
سباع الضبي.

َح ْنتنِي َحا ِن َي ُ
ِص ْي ِد )(1
ات الدَّھْ ِر َح َّتى ...كأ َ ِّني َخا ِت ٌل أَ ْد ُنو ل َ
الخ ُ
َق ِريبُ َ
ط ِو َيحْ سِ بُ َمنْ َرآنِيَ ...و ْلسُت م َقي ًدا أَ ِّنى ِب َق ْي ِد
فأوجب إعمال فعل محذوف  ،وإظھار صلته وھو متروك (2) .وذلك في مذاھب العربية ضعيف  ،ومن كالم العرب بعيد.
وأما ما استشھد به لقوله من األبيات  ،فغير دا ّل على صحة دعواه  ،ألن في قول الشاعر  " :رأتني بحبليھا "  ،داللة بينة في
أنھا رأته بالحبل ممس ًكا  ،ففي إخباره عنھا أنھا " رأته بحبليھا "  ،إخبا ٌر منه أنھا رأته ممس ًكا بالحبلين .فكان فيما ظھر من
الكالم مستغ ًنى عن ذكر " اإلمساك "  ،وكانت " الباء " صلة لقوله  " :رأتني "  ،كما في قول القائل  " (3) :أنا با " ،
مكتف بنفسه  ،ومعرف ِة السامع معناه  ،أن تكون " الباء " محتاجة إلى كالم يكون لھا جالبًا غير الذي ظھر  ،وأن المعنى " :
أنا با مستعين " .
***
__________
) (1كتاب المعمرين  ، 57 :ومعاني القرآن للفراء  ، 230 : 1واألغاني  ، 356 ، 353 : 2وفيه أيضا  ، 347 : 12وحماسة البحتري ، 202 :
وأمالي القالي  ، 110 : 1وأمالي الشريف  ، 257 ، 46 : 1ومجموعة المعاني  ، 123 :والمعاني الكبير  ، 1214 :مع اختالف كبير في الرواية ،
واللسان )ختل(  ،وغيرھا .ھذا  ،وقد اقتصرت المطبوعة والمخطوطة على البيت األول  ،وھو عمل فاسد ج ًدا  ،وليس من فعل أبي جعفر بال شك ،
ولكنه من سھو الناسخ .ألن أبا جعفر نقل مقالة الفراء في معاني القرآن  ،وإسقاط البيت الثاني  ،وھو بيت الشاھد  ،فساد عظيم  ،فأثبت البيت  ،وأثبت
أيضًا تعقيب الفراء عليه  ،وھو قوله  " :يريد مقي ًدا بقيد "  ،ولم أضع ھذا بين أقواس  ،ألن سھو الناسخ أمر مقطوع به بالدليل البين.
وكان في المخطوطة والمطبوعة  " :أحنو لصيد "  ،وھو تصحيف ال شك فيه .ذلك أن أبا جعفر إنما ينقل مقالة الفراء  ،وھو في كتاب الفراء  ،وفيما
نقله عنه الناقلون في المراجع السالفة  ،ھو الذي أثبته .ھذا مع ظھور التصحيف وقربه  ،ومع فساد معنى ھذا التصحيف  ،ومع فقدان ھذه الرواية
الغريبة .وقوله  " :خاتل "  ،يعني صائ ًدا  ،يقال  " :ختل الصيد "  ،أي  :استتر الصائد بشيء ليرمي الصيد  ،فھو في سبيل ذلك يمشي قليال قليال في
خفية  ،لئال يسمع الصيد حسه .فھذا ھو الختل والمخاتلة.
) " (2الصلة " ھنا  :الجار والمجرور.
) (3في المطبوعة  " :كما في قول القائل " بزيادة " في "  ،وھي أشد إفسا ًدا للكالم من تصحيف ھذا الناسخ في بعض ما يكتب .وقوله  " :مكتف بنفسه
" خبر لقوله  " :كما قول القائل " وقوله  " :ومعرفة السامع " معطوف على قوله  " :بنفسه " أي  :مكتف بنفسه وبمعرفة السامع معناه.

وقال بعض نحويي البصرة  ،قوله  " :إال بحبل من ﷲ " استثناء خار ٌج من أول الكالم.قال  :وليس ذلك بأشد من قوله  ) :ال
ُون فِي َھا َل ْغ ًوا إِال َسالمًا ( ]سورة مريم [62 :
َيسْ َمع َ
***
وقال آخرون من نحويي الكوفة  :ھو استثناء متصل  ،والمعنى  :ضربت عليھم الذلة أينما ثقفوا  ،أي  :بكل مكان إال بموضع
حبل من ﷲ  ،كما تقول  :ضُربت عليھم الذلة في األمكنة إال في ھذا المكان.
***
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وھذا أيضً ا طلب الحق فأخطأ المفصل .وذلك أنه زعم أنه استثناء متصل  ،ولو كان متصال كما زعم  ،لوجب أن يكون القوم
إذا ثقفوا بحبل من ﷲ وحبل من الناس غير مضروبة عليھم المسكنة .وليس ذلك صفة اليھود  ،ألنھم أينما ثقفوا بحبل من ﷲ
وحبل من الناس  ،أو بغير حبل من ﷲ عز وجل وغير حبل من الناس  ،فالذلة مضروبة عليھم  ،على ما ذكرنا عن أھل
التأويل قبل .فلو كان قوله  " :إال بحبل من ﷲ وحبل من الناس "  ،استثناء متصال لوجب أن يكون القوم إذا ُثقفوا بعھد وذمة
ً
وصفھم ﷲ به من صفتھم  ،وخالفُ ما ھم به من الصفة  ،فقد تبين أيضًا
مضروبة عليھم .وذلك خالف ما
أن ال تكون الذل ُة
َ
بذلك فساد قول ھذا القائل أيضًا.
***
مقتض
قال أبو جعفر  :ولكن القول عندنا أن " الباء " في قوله  " :إال بحبل من ﷲ "  ،أدخلت ألن الكالم الذي قبل االستثناء
ٍ
في المعنى " الباء "  .وذلك أن معنى قوله  " :ضربت عليھم الذلة أينما ثقفوا " ضربت عليھم الذلة بكل مكان ثقفوا ثم قال " :
إال بحبل من ﷲ وحبل من الناس " على غير وجه االتصال باألول  ،ولكنه على االنقطاع عنه .ومعناه  :ولكن يثقفون بحبل
ِن أَنْ َي ْق ُت َل م ُْؤ ِم ًنا إِال َخ َطأ ً ( ]سورة النساء  ، [92 :فالخطأ وإن كان
من ﷲ وحبل من الناس  ،كما قيل َ ) :و َما َك َ
ان لِم ُْؤم ٍ
منصوبًا بما عمل فيما قبل االستثناء  ،فليس قوله باستثناء متصل باألول بمعنى  " :إال خطأ "  ،فإن له قتله كذلك ولكن معناه :
ولكن قد يقتله خطأ .فكذلك قوله  " :أينما ثقفوا إال بحبل من ﷲ  ،وإن كان الذي جلب " الباء " التي بعد " إال " الفعل الذي
يقتضيھا قبل " إال "  ،فليس االستثناء باالستثناء المتصل بالذي قبله  ،بمعنى  :أن القوم إذا لُقوا  ،فالذلة زائلة عنھم  ،بل الذلة
ثابتة بكل حال .ولكن معناه ما بينا آنفا.
***
ض ِر َبتْ َع َل ْي ِھ ُم ا ْل َم ْس َك َن ُة َذلِ َك ِبأ َ َّن ُھ ْم َكا ُنوا َي ْكفُ ُرونَ ِبآ َيا ِ
ض ٍ
ﷲ َو َي ْق ُتلُونَ
ب مِنَ َّ ِ
ت َّ ِ
ﷲ َو ُ
القول في تأويل قوله تعالى َ } :و َبا ُءوا ِب َغ َ
اء ِب َغ ْي ِر َحقٍّ {
األ ْن ِب َي َ
قال أبو جعفر  :يعني تعالى ذكره  " :وباؤوا بغضب من ﷲ "  ،وتحمَّلوا غضب ﷲ فانصرفوا به مستح ِّقيه .وقد بينا أصل ذلك
بشواھده  ،ومعنى " المسكنة " وأنھا ذل الفاقة والفقر و ُخشوعھما  ،ومعنى  " :الغضب من ﷲ " فيما مضى  ،بما أغنى عن
إعادته في ھذا الموضع(1) .
***
وقوله  " :ذلك بأنھم كانوا يكفرون بآيات ﷲ "  ،يعني جل ثناؤه بقوله  " :ذلك "  ،أي ْبوءُھم الذي باءوا به من غضب ﷲ ،
وضْ ربُ الذلة عليھم  ،بدل مما كانوا يكفرون بآيات ﷲ يقول :
__________
) (1انظر تفسير " باء " فيما سلف  .345 ، 138 : 2وتفسير " غضب ﷲ "  .345 ، 138 : 2 / 189 ، 188 : 1وتفسير " ضربت عليھم " : 2
 110 : 7 / 136وتفسير " المسكنة " .295 : 4 / 345 : 3 / 293 ، 292 ، 137 : 2

مما كانوا يجحدون أعالم ﷲ وأدلته على صدق أنبيائه  ،وما فرض عليھم من فرائضه " ويقتلون األنبياء بغير حق "  ،يقول :
وبما كانوا يقتلون أنبياءھم ورسل ﷲ إليھم  ،اعتدا ًء على ﷲ وجرأة عليه بالباطل  ،وبغير حق استحقوا منھم القتل.
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***
ألزموا الذلة بأي مكان لُقوا  ،إال بذمة من ﷲ وذمة من الناس  ،وانصرفوا بغضب من ﷲ
قال أبو جعفر  :فتأويل الكالم ِ :
متح ِّمليه  ،وألزموا ذل الفاقة وخشوع الفقر  ،بدال مما كانوا يجحدون بآيات ﷲ وأدلته وحججه  ،ويقتلون أنبياءه بغير حق ظلمًا
واعتداء.
***
ص ْوا َو َكا ُنوا َي ْع َتدُونَ ){ (112
القول في تأويل قوله َ } :ذلِ َك ِب َما َع َ
أمر ربھم.
قال أبو جعفر  :يقول تعالى ذكره  :فعلنا بھم ذلك بكفرھم  ،وقتلھم األنبياء  ،ومعصيتھم ربَّھم  ،واعتدائھم َ
***
وقد بينا معنى " االعتداء " في غير موضع فيما مضى من كتابنا بما فيه الكفاية عن إعادته ). (1
***
فأعلم رُّ بنا جل ثناؤه عبادَ ه  ،ما فعل بھؤالء القوم من أھل الكتاب  ،من إحالل الذلة والخزي بھم في عاجل الدنيا  ،مع ما ذخر
لھم في األجل من العقوبة والنكال وأليم العذاب  (2) ،إذ تعدوا حدودَ ﷲ  ،واستحلوا محارمه تذكيرً ا منه تعالى ذكره لھم ،
__________
) (1انظر ما سلف  ، 584 ، 583 : 4 / 580 ، 564 ، 376 ، 375 : 3 / 307 ، 167 ، 142 : 2وغيرھا.
) (2في المطبوعة  " :مع ما ادخر لھم "  ،وأثبت ما في المخطوطة  ،وھما سواء في المعنى.

ُون )(113
ون آَ َيا ِ
َل ْيسُوا َس َوا ًء مِنْ أَھْ ِل ْال ِك َتا ِ
ت َّ ِ
ﷲ آَ َنا َء اللَّي ِْل َو ُھ ْم َيسْ ُجد َ
ب أُم ٌَّة َقا ِئ َم ٌة َي ْتلُ َ
وتنبيھًا على موضع البالء الذي من ِق َباله أتوا لينيبوا ّ
ويذكروا  ،وعِ ظة منه ألمتنا أن ال يست ُّنوا بسنتھم ويركبوا منھاجھم (1) ،
فيسلك بھم مسالكھم  ،ويحل بھم من نقم ﷲ ُ
ومثالته ما أحل بھم .كما - :
 - 7643حدثنا بشر قال  ،حدثنا يزيد قال  ،حدثنا سعيد  ،عن قتادة  " :ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون "  ،اجت ِنبُوا المعصية
والعدوان  ،فإن بھما أھلِك َمنْ أُھْ لك قبلكم من الناس.
***
ب أ ُ َّم ٌة َقا ِئ َم ٌة َي ْتلُونَ آ َيا ِ
اء مِنْ أَھْ ِل ا ْل ِك َتا ِ
اء ال َّل ْي ِل َو ُھ ْم َي ْس ُجدُونَ ){ (113
ت َّ ِ
ﷲ آ َن َ
س َو ً
سوا َ
القول في تأويل قوله تعالى َ } :ل ْي ُ
قال أبو جعفر  :يعني بقوله جل ثناؤه  " :ليسوا سواء "  ،ليس فري ًقا أھل الكتاب  ،أھل اإليمان منھم والكفر  :سواء .يعني
بذلك :أنھم غير متساوين .يقول  :ليسوا متعادلين  ،ولكنھم متفاوتون في الصالح والفساد  ،والخير والشر. (2) .
***
ان
وإنما قيل  " :ليسوا سواء "  ،ألن فيه ذكر الفريقين من أھل الكتاب اللذين ذكرھما ﷲ في قوله َ ) :و َل ْو آ َم َن أَھْ ُل ْال ِك َتا ِ
ب َل َك َ
ون (  (3) ،ثم أخبر جل ثناؤه عن حال الفريقين عنده  ،المؤمنة منھما والكافرة فقال :
ون َوأَ ْك َث ُر ُھ ُم ْال َفاسِ ُق َ
َخيْرً ا َل ُھ ْم ِم ْن ُھ ُم ْالم ُْؤ ِم ُن َ
الخبر جل ثناؤه عن صفة الفرقة المؤمنة من
" ليسوا سواء "  ،أي  :ليس ھؤالء سواء  ،المؤمنون منھم والكافرون .ثم ابتدأ
َ
أھل الكتاب ،
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__________
) (1في المطبوعة  " :منھا جھم "  ،وأثبت ما في المخطوطة  ،وھو أجود.
) (2انظر تفسير " سواء " فيما سلف .256 : 1
) (3ھي اآلية السالفة قبل قليل  110 :من سورة آل عمران.

الجنان  (1) ،ومحالفة الذل
ومدحھم  ،وأثنى عليھم  ،بعد ما وصف الفِرقة الفاسقة منھم بما وصفھا به من الھلع  ،و َن ْخب َ
َ
ٌ
قائمة يتلون آيات
والصغار  ،ومالزمة الفاقة والمسكنة  ،وتحمُّل خزي الدنيا وفضيحة اآلخرة  ،فقال  " :من أھل الكتاب أمَّة
ﷲ أناء الليل وھم يسجدون "  ،اآليات الثالث  ،إلى قوله  " :وﷲ عليم بالمتقين " .
***
ٌ
مرفوعة بقوله  " :من أھل الكتاب " .
فقوله  " (2) :أمة قائمة "
***
وقد توھم جماعة من نحويي الكوفة والبصرة والمقدَّمين منھم في صناعتھم  (3) :أن ما بعد " سواء " في ھذا الموضع من
ٌ
ترجمة عن " سواء " وتفسي ٌر عنه  (4) ،بمعنى  :ال يستوي من أھل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات ﷲ
قوله  " :أمة قائمة " ،
آناء الليل وأخرى كافرة .وزعموا أنّ ذكر الفرقة األخرى  ،ترك اكتفاء بذكر إحدى الفرقتين  ،وھي " األمة القائمة " َّ ،
ومثلوه
بقول أبي ذئيب :
صي ُ
ب  :إ ِّني أل ْم ِر َھاَ ...س ِميعٌ َ ،ف َما أَ ْد ِري أَ ُر ْش ٌد طِ ال ُب َھا؟ )(5
ْت إلَ ْي َھا ال َق ْل َ
َع َ
ولم يقل  " :أم غير رشد "  ،اكتفاء بقوله  " :أرشد " من ذكر " أم غير رشد "  . ،وبقول اآلخر (6) :
ضا ِئ ُل )(7
أَ َراك َفال أَ ْد ِري أَ َھ ٌّم َھ َم ْم ُته؟َ ...و ُذو ال َھ ِّم ق ِْدمًا َخاشِ ٌع ُم َت َ
***
__________
) (1النخب )بفتح فسكون(  :الجبن وضعف القلب .ورجل منخوب الجنان ونخيب الجنان  :جبان ال قلب له  ،كأنه منتزع الفؤاد فال فؤاد له.
) (2في المطبوعة  " :قوله " بغير فاء في أولھا  ،والصواب من المخطوطة.
) (3يعني الفراء في معاني القرآن  ، 231 ، 230 : 1وھذا قريب من نص كالمه  ،وبعض شواھده.
) (4الترجمة  :يعني البدل  ،وانظر تفسير ذلك فيما سلف  ، 426 ، 424 ، 420 ، 374 ، 340 : 2وغيرھا من المواضع في فھرس المصطلحات.
) (5سلف البيت وتخريجه وشرحه فيما سلف .327 : 1
) (6لم أعرف قائله.
) (7معاني القرآن للفراء  . 231 : 1وكان في المطبوعة  " :أزال فال أدري  ، " ...وھو ال معنى له  ،والصواب من المخطوطة ومعاني القرآن.
ولست أدري أيخاطب امرأة فيقول لھا  :إن الھم يغلبني إذا رأيتك .فأنا له خاشع متضائل أم ھو يريد الھم والفتك  ،فيقول  :إن الذي يضمر في نفسه شي ًئا
يھم به من الفتك  ،يخفى شخصه حتى يبلغ غاية ثأره بعدوه .وال أرجح شي ًئا حتى أجد إخوة ھذا البيت.

قال أبو جعفر  :وھو مع ذلك عندھم خطأ ٌ قو ُل القائل المريد أن يقول  " :سواء أقمتَ أم قعدت "  " :سواء أقمت "  ،حتى
يقول " :أم قعدت "  ، .وإنما يجيزون حذف الثاني فيما كان من الكالم مكتفيًا بواحد  ،دون ما كان ناقصًا عن ذلك  ،وذلك
نحو " :ما أبالي " أو " ما أدري "  ،فأجازوا في ذلك  " :ما أبالي أقمت "  ،وھم يريدون  " :ما أبالي أقمت أم قعدت " ،
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الكتفاء " ما أبالي " بواحد وكذلك في " ما أدري "  .وأبوا اإلجازة في " سواء "  ،من أجل نقصانه  ،وأنه غير مكتف بواحد ،
فأغفلوا في توجيھھم قوله  " :ليسوا سواء من أھل الكتاب أمة قائمة " على ما حكينا عنھم  ،إلى ما وجھوه إليه  -مذاھ َبھم في
العربية )ّ (1إذ أجازوا فيه من الحذف ما ھو غير جائز عندھم في الكالم مع " سواء "  ،وأخطأوا تأويل اآلية .فـ " سواء " في
تأوله من حكينا قوله.
ھذا الموضع بمعنى التمام واالكتفاء  ،ال بالمعنى الذي َّ
***
وقد ذكر أن قوله  " :من أھل الكتاب أمة قائمة " اآليات الثالث  ،نزلت في جماعة من اليھود أسلموا فحسن إسالمھم.
*ذكر من قال ذلك :
 - 7644حدثنا ابن حميد قال  ،حدثنا سلمة  ،عن محمد بن إسحاق  ،قال  ،حدثني محمد بن أبي محمد  ،عن عكرمة أو عن
وأسيْد بن سعية  ،وأسد بن عُبيد  ،ومن
سعيد بن جبير  ،عن ابن عباس قال  :لما أسلم عبد ﷲ بن سالم  ،وثعلبة بن َسعْ ية َ ،
أسلم من يھود معھم  ،فآمنوا وصدَّقوا ورغبوا في اإلسالم ،
__________
) (1قوله  " :مذاھبھم " مفعول " فأغفلوا "  .والسياق  :فأغفلوا في توجيھھم قوله إلى ما وجھوه إليه  -مذاھبھم في العربية. . .

ورسخوا فيه  (1) ،قالت  :أحبار يھود وأھل الكفر منھم  :ما آمن بمحمد وال تبعه إال أشرارنا! ) (2ولو كانوا من خيارنا ما
تركوا دين آبائھم  ،وذھبوا إلى غيره  ،فأنزل ﷲ عز وجل في ذلك من قولھم  " :ليسوا سواء من أھل الكتاب أمة قائمة يتلون
آيات ﷲ " إلى قوله  " :وأولئك من الصالحين " (3) .
 - 7645حدثنا أبو كريب قال  :حدثنا يونس بن بكير  (4) ،عن محمد بن إسحاق قال  ،حدثني بن أبي محمد مولى زيد بن
ثابت قال  ،حدثني سعيد بن جبير أو عكرمة  ،عن ابن عباس  ،بنحوه(5) .
 - 7646حدثنا بشر قال  ،حدثنا يزيد قال  ،حدثنا سعيد  ،عن قتادة  " :ليسوا سواء من أھل الكتاب أمة قائمة " اآلية  ،يقول :
ليس كل القوم ھلك  ،قد كان

فيھم بقية(6) .

 - 7647حدثنا القاسم قال  ،حدثنا الحسين قال  ،حدثني حجاج قال  ،قال ابن جريج  " :أمة قائمة "  ،عبد ﷲ بن سالم ،
وأسيْد وأسد ابنا كعب.
وثعلبة بن سالم أخوه  ،وسعية  (7) ،ومبشر َ ،
***
وقال آخرون  :معنى ذلك  :ليس أھل الكتاب وأمة محمد القائمة بحق ﷲ  ،سواء عند ﷲ.
*ذكر من قال ذلك :
__________
) (1في المطبوعة  " :ومنحوا فيه "  ،وفي المخطوطة  " :ومحوا " غير منقوطة  ،وھي تصحيف للذي أثبته من سيرة ابن ھشام.
) (2في المطبوعة والمخطوطة  " :أشرارنا " كما أثبتھا  ،والذي في سيرة ابن ھشام " شرارنا "  .وھي أجود.
) (3األثران  - 7645 ، 7644 :سيرة ابن ھشام .206 : 2
) (4في المخطوطة والمطبوعة  " :يونس عن بكير "  ،وھو خطأ  ،وھذا إسناد كثير الدوران في التفسير أقربه رقم .7334 :
) (5في المطبوعة والمخطوطة  " :أشرارنا " كما أثبتھا  ،والذي في سيرة ابن ھشام " شرارنا "  .وھي أجود.
) (6في المخطوطة "

فيھم عليه " غير منقوطة  ،وتركت ما في المطبوعة  ،ألنه وافق ما في الدر المنثور .65 ، 64 : 2
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) (7في المطبوعة  " :شعية "  ،وأثبت ما في المخطوطة.

 - 7648حدثني محمد بن عمرو قال  ،حدثنا أبو عاصم قال  ،حدثنا عيسى  ،عن ابن أبي نجيح  ،عن الحسن بن يزيد
العجلي ،عن عبد ﷲ بن مسعود أنه كان يقول في قوله  " :ليسوا سواء من أھل الكتاب أمة قائمة "  ،قال  :ال يستوي أھل
الكتاب وأم ُة محمد صلى ﷲ عليه وسلم (1) .
 - 7649حدثنا محمد بن الحسين قال  ،حدثنا أحمد بن المفضل قال  ،حدثنا أسباط  ،عن السدي  " :ليسوا سواء من أھل
الكتاب أمة قائمة "  ،اآلية  ،يقول  :ليس ھؤالء اليھود  ،كمثل ھذه األمة التي ھي قائمة.
***
قال أبو جعفر  :وقد بينا أن أولى القولين بالصواب في ذلك  ،قو ُل من قال  :قد تمت القصة عند قوله  " :ليسوا سواء "  ،عن
إخبار ﷲ بأمر مؤمني أھل الكتاب وأھل الكفر منھم  ،وأنّ قوله  " :من أھل الكتاب أمة قائمة "  ،خبر مبتدأ عن مدح مؤمنھم
ووصفھم بصفتھم  ،على ما قاله ابن عباس وقتادة وابن جريج.
***
ٌ
ثابتة على الحق.
ويعني جل ثناؤه بقوله  " :أمة قائمة "  ،جماعة
***
وقد دللنا على معنى " األمة " فيما مضى بما أغنى عن إعادته(2) .
وأما " القائمة "  ،فإن أھل التأويل اختلفوا في تأويله.
فقال بعضھم  :معناھا  :العادلة.
*ذكر من قال ذلك :
__________
) (1الحديث  - 7648 :أبو عاصم  :ھو النبيل  ،الضحاك بن مخلد .مضى في  .2155 :عيسى  :ھو ابن ميمون الجرشي المكي .مضى في .278 :
الحسن بن يزيد العجلى  :تابعي ثقة .ذكره ابن حبان في الثقات  ،وترجمة البخاري في الكبير  ، 306 / 2 / 1 ،وابن أبي حاتم  - 42 / 2 / 1فلم
يذكرا فيه جرحً ا وھذا الحديث ذكره ابن كثير  ، 224 : 2عن ابن أبي نجيح غير منسوب لتخريج وسيأتي له بقية بھذا اإلسناد  ، 7660وقد جمعھا
السيوطي حديثا واحدا  ، 65 : 2كما سيأتي ھناك .
) (2انظر ما سلف قريبًا ص  106 :والتعليق  ، 2 :وفيه المراجع.

 - 7650حدثني محمد بن عمرو قال  ،حدثنا أبو عاصم قال  ،حدثنا عيسى  ،عن ابن أبي نجيح  ،عن مجاھد  " :أمة قائمة" ،
قال  :عادلة.
***
وقال آخرون  :بل معنى ذلك  :أنھا قائمة على كتاب ﷲ وما أمر به فيه.
*ذكر من قال ذلك :
 - 7651حدثنا بشر بن معاذ قال  ،حدثنا يزيد قال  ،حدثنا سعيد  ،عن قتادة في قوله  " :أمة قائمة "  ،يقول  :قائمة على
كتاب ﷲ وفرائضه وحدوده.
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 - 7652حدثت عن عمار قال  ،حدثنا ابن أبي جعفر  ،عن أبيه  ،عن الربيع  ،قوله  " :أمة قائمة "  ،يقول  :قائمة على كتاب
ﷲ وحدوده وفرائضه.
 - 7653حدثني محمد بن سعد قال  ،حدثنى أبي قال  ،حدثني عمي قال  ،حدثني أبي  ،عن أبيه  ،عن ابن عباس  " :من أھل
الكتاب أمة قائمة "  ،يقول  :أمة مھتدية  ،قائمة على أمر ﷲ  ،لم تنزع عنه وتتركه كما تركه اآلخرون وضيعوه.
***
وقال آخرون .بل معنى " قائمة "  ،مطيعة.
*ذكر من قال ذلك :
 - 7654حدثنا محمد بن الحسين قال  ،حدثنا أحمد بن المفضل قال  ،حدثنا أسباط  ،عن السدي  " :أمة قائمة "  ،اآلية ،
يقول :ليس ھؤالء اليھود كمثل ھذه األمة التي ھي قانتة

و " القانتة "  ،المطيعة.
***

قال أبو جعفر  :وأولى ھذه األقوال بالصواب في تأويل ذلك  ،ما قاله ابن عباس وقتادة ومن قال بقولھما على ما روينا عنھم ،
وإن كان سائر األقوال َ
األخر متقاربة المعنى من معنى ما قاله ابن عباس وقتادة في ذلك .وذلك أن معنى قوله  " :قائمة " ،
مستقيمة على الھدى وكتاب ﷲ وفرائضه وشرائع دينه  ،والعد ُل والطاع ُة وغير ذلك من أسباب الخير  (1) ،من صفة أھل
االستقامة على كتاب ﷲ وسنة رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم .ونظير ذلك  ،الخب ُر الذي رواه النعمان بن بشير  ،عن النبي
صلى ﷲ عليه وسلم أنه قال :
 " - 7655مثل القائم على حدود ﷲ والواقع فيھا  ،كمثل قوم ركبوا سفينة "  ،ثم ضرب لھم مثال. (2) .
***
فالقائم على حدود ﷲ  :ھو الثابت على التمسك بما أمره ﷲ به  ،واجتناب ما نھاهُ ﷲ عنه.
***
قال أبو جعفر  :فتأويل الكالم  :من أھل الكتاب جماعة معتصمة بكتاب ﷲ  ،متمسكة به  ،ثابتة على العمل بما فيه وما سن لھم
رسوله صلى ﷲ عليه وسلم.
***
__________
) (1في المخطوطة والمطبوعة  " :بالعدل والطاعة ، " . . .وھو خطأ وفساد كبير في السياق  ،والصواب ما أثبت  ،ألن الطبري فسر " قائمة " بمعنى
مستقيمة  ،ثم ذكر أقوال أھل التأويل التي قالوھا قبل من " العدل " و " الطاعة "  ،ثم قال إنھا " من صفة أھل االستقامة "  .فھي بذلك داخلة في معنى
" قائمة " كما فسرھا.
) (2الحديث  - 7655 :ھذا حديث صحيح  ،أشار إليه الطبري إشارة  ،دون أن يذكره بتمامه  ،ولم يذكر إسناده.
وقد رواه أحمد في المسند ) 268 : 4حلبي(  ،عن أبي معاوية  ،عن األعمش  ،عن الشعبي  ،عن النعمان بن بَشِ ير قال  ،قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه
وسلم َ :م َث ُل القائم على حدود ﷲ تعالى  ،والم ُْدھ ِِن فيھا َ ،ك َم َث ِل قوم اسْ َت َھمُوا على َسفِينة في البحر فأصاب بعضُھم أَسْ َفل َھا  ،وأصاب بعضُھم أَعْ الھا ،
صبُّون على الذين في أعالھا  ،فقال الذين في أَعالھا  :ال َن َدعُكم َتصْ َعدون ْ
فتؤذوننا  ،فقال الذين في
فكان الذين في أسفلھا َيصْ َعدُون ف َيسْ َتقُون الما َء  ،ف َي ُ
أسفلھا  :فإننا َن ْنقُبُھا من أسفلھا ف َنسْ َتقِي! قال  :فإن أَ َخ ُذوا على أيديھم ف َم َنعُوھم َن َج ْوا جميعًا  ،وإن تركوھم غ َِر ُقوا جميعًا " .
ثم رواه أحمد أيضًا  ، 269 : 4عن يحيى بن سعيد  ،عن زكريا  ،و  ، 270عن إسحاق بن يوسف  ،عن زكريا بن أبي زائدة  ،و  ، 274 - 273عن
سفيان  ،عن مجالد  -كالھما  ،أعني زكريا ومجالد  ،عن الشعبي  ،عن النعمان بن بشير  ،نحوه.
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ورواه البخاري ) 94 : 5فتح(  ،عن أبي نعيم  ،عن زكريا  ،عن الشعبي.
ثم رواه أيضا  ، 217 : 216 : 5عن عمر بن حفص بن غياث  ،عن أبيه  ،عن األعمش  ،عن الشعبي  ،به نحوه.

القول في تأويل قوله َ } :ي ْتلُونَ آ َيا ِ
اء اللَّ ْي ِل َو ُھ ْم َي ْس ُجدُونَ ){ (113
ت َّ ِ
ﷲ آ َن َ
قال أبو جعفر  :يعني بقوله  " :يتلون آيات ﷲ "  ،يقرءون كتاب ﷲ آناء الليل .ويعني بقوله  " :آيات ﷲ "  ،ما أنزل في كتابه
من الع َبر والمواعظ .يقول  :يتلون ذلك آناء الليل  ،يقول  :في ساعات الليل  ،فيتدبَّرونه ويتفكرون فيه.
***
وأما " آناء الليل "  ،فساعات الليل  ،واحدھا " إ ْنيٌ "  ،كما قال الشاعر (1) :
ح ُْلوٌ َومُرٌّ َك َع ْطفِ الق ِْدح مِرَّ ُت ُه ...فِي ُك ِّل إِ ْنيٍ َ
حذاه اللَّ ْي ُل َي ْن َت ِع ُل )(2
ِ
__________
) (1ھو المتنخل الھذلي  ،ولكنه سيأتي في الطبري منسوبًا إلى " المنخل السعدي "  ،وھو خطأ حققته في موضعه بعد.
) (2ديوان الھذليين  ، 35 : 2ومجاز القرآن  ، 102 : 1وسيرة ابن ھشام  ، 206 : 2واللسان " أنى "  ،وسيأتي من التفسير ) 168 : 16بوالق( ،
من قصيدته في رثاء ابنه أثيلة  ،والبيت في صفة ولده  ،وقد رواه ابن األنباري  ،كما جاء في اللسان  :السَّالِ ُ َّ
ضاه
ار ُدهُ ِ ...ب ُك ِّل إِ ْنيٍ َق َ
ك الث ْغ َر َم ْخشِ ًّيا َم َو ِ
اللَّي ُل َي ْن َت ِع ُل
فذكر األزھري رواية ابن األنباري  ،وقال  :وأنشده الجوھري  ،ثم ساق البيت كما ھو في التفسير  ،ثم قال  " :ونسبه أيضا للمنخل  ،فإما أن يكون ھو
البيت بعينه  ،أو آخر من قصيدة أخرى "  .وھذا كالم ال شك في ضعفه  ،والذي رواه ابن األنباري خلط خلطه من بيت آخر في القصيدة  ،أخطأ في
ك َّ
الث ْغرَ َة ال َي ْق َظانَ َكالِ ُئھَا َ ...م ْشىَ ال َھلُوكِ َع َليْھا َ
ض ُل
الخ ْيعَ ُل الفُ ُ
روايته .وھو قوله قبل ذلك بأبيات  :السَّالِ ُ
وأما معنى البيت الذي رواه في التفسير  ،فإنه يعني بقوله  " :حلو ومر "  ،أنه سھل لمن الينه  ،صعب على من خاشنة .وقوله " كعطف القدح "  ،يريد
أنه يطوى كما يطوى القدح ثم يعود إلى شدته واستقامته .والمرة  :القوة والشدة .ورواية الديوان والطبري " حذاه الليل "  ،أي قطعه الليل حذاء  ،وھو
شبيه في المعنى بقوله  " :قضاه "  ،ألن معنى " قضاه "  :أي صنعه وقدره وفصله .وانتعل الليل  :اتخذه نعال  ،يعني سرى فيه  ،غير حافل بما يلقى.
ھذا  ،وقد كان في المطبوعة من التفسير  " :قضاه الليل "  ،نقله ناشر من مكان غير التفسير  ،ألن في المخطوطة " حداه " غير منقوطة  ،فلم يعرف
معناھا  ،ولم يعرف صوابھا فاستبدل بھا ما أثبته من اللسان أو غيره.

وقد قيل إنّ واحد " اآلناء "  " ،إ ًنى " مقصور  ،كما واحد " األمعاء " " ِم ًعى " .
***
واختلف أھل التأويل في تأويل ذلك.
فقال بعضھم  :تأويله  :ساعات الليل  ،كما قلنا.
*ذكر من قال ذلك :
 - 7656حدثنا بشر قال  ،حدثنا يزيد قال  ،حدثنا سعيد  ،عن قتادة  " :يتلون آيات ﷲ آناء الليل "  ،أي  :ساعات الليل.
***
 - 7657حدثت عن عمار قال  ،حدثنا أبن أبي جعفر  ،عن أبيه  ،عن الربيع قال  " :آناء الليل "  ،ساعات الليل.
 - 7658حدثنا القاسم قال  ،حدثنا الحسين قال  ،حدثني حجاج قال  ،قال ابن جريج  ،قال  ،عبد ﷲ بن كثير  :سمعنا العرب
تقول  " :آناء الليل "  ،ساعات الليل.
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وقال آخرون " آناء الليل "  ،جوف الليل.
*ذكر من قال ذلك :
 - 7659حدثنا محمد بن الحسين قال  ،حدثنا أحمد بن المفضل قال  ،حدثنا أسباط  ،عن السدي  " :يتلون آيات ﷲ آناء الليل"،
أما " آناء الليل "  ،فجوفُ الليل.
وقال آخرون  :بل عنى بذلك قو ٌم كانوا يصلون العشاء اآلخرة(1) .
*ذكر من قال ذلك :
 - 7660حدثني محمد بن عمرو قال  ،حدثنا أبو عاصم قال  ،حدثنا عيسى  ،عن ابن أبي نجيح  ،عن الحسن بن يزيد
الع َتمة  ،ھم يصلُّونھا  ،و َمنْ سِ واھم من أھل
العجلي ،عن عبد ﷲ بن مسعود في قوله  " :يتلون آيات ﷲ آناء الليل "  ،صالة َ
الكتاب ال يصلِّيھا(2) .
 - 7661حدثني يونس قال أخبرنا ابن وھب قال  ،حدثني يحيى بن أيوب  ،عن عبيد ﷲ بن زحر  ،عن سليمان  ،عن ِزرّ بن
حبيش  ،عن عبد ﷲ بن مسعود قال  :احتبس علينا رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم ذات ليلة  ،كان عند بعض أھله ونسائه :
فلم يأتنا لصالة العشاء حتى ذھب لي ٌل  ،فجاء ومنا المصلي ومنا المضطجع  ،فب َّشرنا وقال  " :إنه ال يصلي ھذه الصالة أح ٌد
من أھل الكتاب! فأنزل ﷲ  " :ليسوا سواء من أھل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات ﷲ آناء الليل وھم يسجدون " )(3
***
__________
) (1في المطبوعة  " :العشاء " األخيرة "  ،والصواب من المخطوطة.
ً
) (2الحديث  - 7660 :ھذا تتمة الحديث الماضي بھذا اإلسناد  ، 7648 :كما أشرنا ھناك .وقد جمعھما السيوطى  65 : 2حديثا واح ًدا  ،نسبه
للفريابي  ،والبخاري في تاريخه .وعبد بن حميد  ،وابن جرير  ،وابن المنذر  ،وابن أبي حاتم.
ولم نر من ھذه المصادر إال ابن جرير  ،وھو قد رواه مفر ًقا حديثين  ،كما ترى  -وإال التاريخ الكبير للبخاري  ،وھو لم يروه كله .بل روى ھذا القسم
ً
األخير وحده
موجزا كعادته  ،في ترجمة الحسن بن يزيد  ، 306 / 2 / 1قال  " ،قال محمد بن يوسف  ،عن ورقاء  ،عن ابن أبي نجيح  ،عن الحسن
بن يزيد العجلي  ،عن ابن مسعود )يتلون آيات ﷲ آناء الليل(  ،قال  :صالة العتمة .وروى عمر بن ذر  ،عن الحسن بن يزيد العجلى  ،مرسال " .
وانظر الحديثين بعد ھذا.
) (3الحديث  - 7661 :عبيد ﷲ بن زحر الضمري اإلفريقي  :ثقة  ،وثقه البخاري فيما نقل عنه الترمذي  ،كما في التھذيب  ،وكذلك وثقه أحمد بن
صالح  ،فيما روى عنه أبو داود .وضعفه أحمد  ،وابن معين  ،وابن المديني .وروى ابن أبي حاتم  315 / 2 / 2عن أبيه  ،أنه قال  " :لين الحديث " .
وعن أبي زرعة  ،أنه قال  " :ال بأس به  ،صدوق "  .ولم يذكره البخاري وال النسائي في الضعفاء  ،ونرى أن من تكلم فيه إنما ھو من أجل نسخة
يرويھا عن علي بن يزيد األلھاني  ،الحمل فيھا على علي بن يزيد .وانظر التھذيب.
و " زحر "  :بفتح الزاي وسكون الحاء المھملة.
سليمان  :ھو األعمش.
وأنا أخشى أن يكون قد سقط من ھذا اإلسناد " عن عاصم "  -بين سليمان األعمش وزر بن حبيش .فإن األعمش لم يذكر أنه يروى عن زر  ،وإنما
روايته عنه بواسطة " عاصم بن أبي النجود " وأقرانه من ھذه الطبقة.
والحديث سيأتي  -نحوه  -عقب ھذا .وتخريجه ھناك.

 - 7662حدثني يونس قال  ،حدثنا علي بن معبد  ،عن أبي يحيى الخراساني  ،عن نصر بن طريف  ،عن عاصم  ،عن زر
الع َتمة  -فقال
بن حبيش  ،عن عبد ﷲ بن مسعود قال  :خرج علينا رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم ونحن ننتظر العشاء  -يريد َ
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لنا  :ما على األرض أح ٌد من أھل األديان ينتظر ھذة الصالة في ھذا الوقت غيركم! قال  :فنزلت  " :ليسوا سواء من أھل
الكتاب أمة قائمة يتلون آيات ﷲ آناء الليل وھم يسجدون " )(1
__________
) (1الحديث  - 7662 :علي بن معيد بن شداد العبدي .الرقي  ،نزيل مصر  :ثقة  ،روى عنه أبو حاتم ووثقه .وقال الحاكم  " :شيخ من جلة المحدثين
".
أبو يحيى الخراساني  :لم أعرف من ھو  ،بعد طول البحث والتتبع .وفي كنية " أبي يحيى "  ،وفي نسبة " الخراساني " كثرة.
نصر بن طريف  ،أبو جزى القصاب الباھلي  :ضعيف ج ًدا  ،أجمعوا على ضعفه .ترجمه البخاري في الكبير  ، 105 / 2 / 4وقال  " :سكتوا عنه ،
ذاھب "  ،وابن سعد  ، 41 / 2 / 7وقال  " :ليس بشيء  ،وقد ترك حديثه "  .وقال يحيى  " :من المعروفين بوضع الحديث " ؛ وذكره الفالس فيمن "
أجمع عليه من أھل الكذب أنه ال يروى عنھم " .
وكنيته " أبو جزى "  :بفتح الجيم وكسر الزاي  ،كما ضبطه الذھبي في المشتبه  ،ص  .104والحديث ثابت  ،بنحوه  -بإسناد آخر صحيح  ،يغني عن
إسنادى الطبري ھذين  :فرواه أحمد في المسند  ، 3760 :عن أبي النضر وحسن بن موسى  ،كالھما عن شيبان  ،عن عاصم  ،عن زر  ،عن ابن
مسعود.
وذكره الھيثمي في مجمع الزوائد  .312 : 1وقال  " :رواه أحمد  ،وأبو يعلى  ،والبزار  ،والطبراني في الكبير "  ،ثم ذكره بنحوه  ،بلفظ يكاد يكون
لفظ الرواية الماضية  .7661 :ثم قال  " :ورجال أحمد ثقات  ،ليس فيھم غير عاصم بن أبي النجود  ،وھو مختلف في االحتجاج به .وفي إسناد
الطبراني عبيد ﷲ بن زحر .وھو ضعيف "  .وذكره السيوطي  ، 65 : 2وزاد نسبته للنسائي  ،وابن المنذر  ،وابن أبي حاتم.

وقال آخرون  :بل عُني بذلك قو ٌم كانوا يصلون فيما بين المغرب والعشاء.
***
*ذكر من قال ذلك :
 - 7663حدثنا الحسن بن يحيى قال  ،أخبرنا عبد الرزاق قال  ،أخبرنا الثوري  ،عن منصور قال  ،بلغني أنھا نزلت " :
ليسوا سواء من أھل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات ﷲ آناء الليل وھم يسجدون " فيما بين المغرب والعشاء.
قال أبو جعفر  :وھذه األقوال التي ذكر ُتھا على اختالفھا  ،متقاربة المعاني .وذلك أن ﷲ تعالى ذكره َوصف ھؤالء القوم بأنھم
يتلون آيات ﷲ في ساعات الليل  ،وھي آناؤه  ،وقد يكون تاليھا في صالة العشاء تاليًا لھا آناء الليل  ،وكذلك من تالھا فيما بين
تال له ساعات الليل .غير أن أولى األقوال بتأويل اآلية  ،قو ُل من قال " :
المغرب والعشاء  ،ومن تالھا
َ
جوف الليل  ،فك ٌّل ٍ
عني بذلك تالوة القرآن في صالة العشاء "  ،ألنھا صالة ال يصلِّيھا أحد من أھل الكتاب "  ،فوصف ﷲ أمة محمد صلى ﷲ
عليه وسلم بأنھم يصلونھا دون أھل الكتاب الذين كفروا با ورسوله.
***
وأما قوله  " :وھم يسجدون "  ،فإن بعض أھل العربية زعم أن معنى " السجود " في ھذا الموضع  ،اسم الصالة ال للسجود ،
) (1ألن التالوة ال تكون في السجود وال في الركوع .فكان معنى الكالم عنده  :يتلون آيات ﷲ آناء الليل وھم يصلون . (2) ،
***
وليس المعنى على ما ذھب إليه  ،وإنما معنى الكالم  :من أھل الكتاب أمة قائمة  ،يتلون آيات ﷲ آناء الليل في صالتھم  ،وھم
مع ذلك يسجدون فيھا  ،فـ " السجود "  ،ھو " السجود " المعروف في الصالة.
***
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__________
) (1في المطبوعة  " :ال السجود "  ،وأثبت ما في المخطوطة.
) (2ھذه مقالة الفراء في معاني القرآن .231 : 1

ِين )(114
ُون فِي ْال َخي َْرا ِ
ون ِبا َّ ِ َو ْال َي ْو ِم ْاآلَخ ِِر َو َيأْ ُمر َ
ِك م َِن الصَّالِح َ
ت َوأُو َلئ َ
ارع َ
ي ُْؤ ِم ُن َ
ُون ِب ْال َمعْ رُوفِ َو َي ْن َھ ْو َن َع ِن ْال ُم ْن َك ِر َوي َُس ِ
ِك
ُون فِي ْال َخي َْرا ِ
ت َوأُو َلئ َ
ارع َ
القول في تأويل قوله  } :ي ُْؤ ِم ُن َ
ون ِبا َّ ِ َو ْال َي ْو ِم اآلخ ِِر َو َيأْ ُمر َ
ُون ِب ْال َمعْ رُوفِ َو َي ْن َھ ْو َن َع ِن ْال ُم ْن َك ِر َوي َُس ِ
ِين ){ (114
م َِن الصَّالِح َ
قال أبو جعفر  :يعني بقوله جل وعز  " :يؤمنون با واليوم اآلخر "  ،يص ِّدقون با وبالبعث بعد الممات  ،ويعلمون أن ﷲ
مجازيھم بأعمالھم; وليسوا كالمشركين الذين يجحدون وحدانية ﷲ  ،ويعبدون معه غيره  ،ويكذبون بالبعث بعد الممات ،
والعقاب.
والثواب
وينكرون المجازاة على األعمال
َ
َ
***
وقوله  " :ويأمرون بالمعروف "  ،يقول  :يأمرون الناس باإليمان با ورسوله  ،وتصديق محمد صلى ﷲ عليه وسلم وما
جاءھم به " (1) .وينھون عن المنكر "  ،يقول  :وينھون الناس عن الكفر با  ،وتكذيب محمد وما جاءھم به من عند ﷲ :
) (2يعني بذلك  :أنھم ليسوا كاليھود والنصارى الذين يأمرون الناس بالكفر وتكذيب محمد فيما جاءھم به  ،وينھونھم عن
المعروف من األعمال  ،وھو تصديق محمد فيما أتاھم به من عند ﷲ " .ويسارعون في الخيرات "  ،يقول  :ويبتدرون فعل
الخيرات خشية أن يفوتھم ذلك قبل معاجلتھم مناياھم.
***
ثم أخبر جل ثناؤه أن ھؤالء الذين ھذه صفتھم من أھل الكتاب  ،ھم من عداد الصالحين  (3) ،ألن من كان منھم فاس ًقا  ،قد باء
بغضب من ﷲ لكفره با وآياته  ،وقتلھم األنبياء بغير حق  ،وعصيانه ربّه واعتدائه في حدوده.
***
__________
) (1انظر تفسير " المعروف " فيما سلف ص  105 :تعليق  ، 2 :والمراجع ھناك.
) (2انظر تفسير " المنكر " فيما سلف ص  105 :تعليق  ، 3 :والمراجع ھناك.
) (3انظر تفسير " الصالح " فيما سلف .380 : 6 / 91 : 3

َو َما َي ْف َعلُوا مِنْ َخي ٍْر َف َلنْ ُي ْك َفرُوهُ َو َّ
ِين )(115
ﷲُ َعلِي ٌم ِب ْال ُم َّتق َ
القول في تأويل قوله تعالى َ } :و َما َي ْف َعلُوا مِنْ َخ ْير َف َلنْ ُي ْك َف ُروهُ َو َّ
ﷲُ َعلِي ٌم ِبا ْل ُم َّتقِينَ ){ (115
ٍ
قال أبو جعفر  :اختلف القرأة في قراءة ذلك.
فقرأته عامة قرأة الكوفة َ ) :و َما َي ْف َعلُوا مِنْ َخي ٍْر َف َلنْ ي ُْك َفرُوهُ (  ،جميعً ا  ،ر ًّدا على صفة القوم الذين وصفھم جل ثناؤه بأنھم
يأمرون بالمعروف وينھون عن المنكر.
وقرأته عامة قرأة المدينة والحجاز وبعض قرأة الكوفة بالتاء في الحرفين جميعًا َ " ) :و َما َت ْف َعلُوا مِنْ َخي ٍْر َف َلنْ ُت ْك َفروهُ " ( ،
بمعنى  :وما تفعلوا  ،أنتم أيھا المؤمنون  ،من خير فلن يكفُ َركموه ربُّكم.
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***
ً
جائزا بالياء والتاء  ،في الحرفين.
وكان بعض قرأة البصرة يرى القراءتين في ذلك
***
قال أبو جعفر  :والصواب من القراءة في ذلك عندنا  " :وما يفعلوا  ،من خير فلن يُكفروه "  ،بالياء في الحرفين كليھما  ،يعني
الخبر عن األمة القائمة  ،التالية آيات ﷲ.
بذلك
َ
وإنما اخترنا ذلك  ،ألن ما قبل ھذه اآلية من اآليات  ،خبر عنھم .فإلحاق ھذه اآلية ْإذ كان ال داللة فيھا تدل على االنصراف
عن صفتھم بمعاني اآليات قبلھا  ،أولى من صرفھا عن معاني ما قبلھا .وبالذي اخترنا من القراءة كان ابن عباس يقرأ.
 - 7664حدثني أحمد بن يوسف التغلبيّ قال  ،حدثنا القاسم بن سالم قال  ،حدثنا حجاج  ،عن ھارون  ،عن أبي عمرو بن
العالء قال  :بلغني عن ابن عباس أنه كان يقرأھما جميعًا بالياء(1) .
***
__________
) (1األثر  " - 7664 :أحمد بن يوسف التغلبي " سلفت ترجمته في رقم  ، 5954 :وأما المطبوعة فقد حذفت " التغلبي "  ،ألن الناشر لم يحسن قراءة
الكلمة  ،فإنھا كانت فيھا " التعلبى " غير منقوطة وال بينة  ،فحذفھا الناشر.

عمل
قال أبو جعفر  :فتأويل اآلية ًإذا  ،على ما اخترنا من القراءة  :وما تفعل ھذه األمة من خير  ،وتعمل من
ٍ
فلن يك ُفرھم ﷲ ذلك  ،يعني بذلك  :فلن يبطل ﷲ
ثواب عملھم ذلك  ،وال يدعھم بغير جزاء منه لھم عليه  ،ولكنه يُجزل لھم
َ
فيه رضً ى ،

الثواب عليه  ،ويسني لھم الكرامة والجزاء.
***
وقد دللنا على معنى " الكفر " فيما مضى قبل بشواھده  ،وأنّ أصله تغطية الشيء )(1
***
فكذلك ذلك في قوله  " :فلن يكفروه "  ،فلن ّ
يغطى على ما فعلوا من خير فيتركوا بغير مجازاة  ،ولكنھم يُشكرون على ما
فعلوا من ذلك  ،فيجزل لھم الثواب فيه.
***
وبنحو ما قلنا في ذلك من التأويل تأوَّ ل من تأول ذلك من أھل التأويل.
*ذكر من قال ذلك :
 - 7665حدثنا بشر قال  ،حدثنا يزيد قال  ،حدثنا سعيد  ،عن قتادة  " :وما تفعلوا من خير فلن تكفروه " يقول  :لن يض ّل
عنكم.
 - 7666حدثت عن عمار قال  ،حدثنا ابن أبي جعفر  ،عن أبيه  ،عن الربيع بمثله.
***
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ٌ
وحافظ
وأما قوله  " :وﷲ عليم بالمتقين "  ،فإنه يقول تعالى ذكره  :وﷲ ذو علم بمن اتقاه  ،لطاعته واجتناب معاصيه ،
ضا لھم على التمسك بالذي
أعمالھم الصالحة حتى يثيبھم عليھا ويجازيھم بھا  ،تبشيرً ا منه لھم جل ذكره في عاجل الدنيا  ،وح ًّ
ھم عليه من صالح األخالق التي ارتضاھا لھم.
***
__________
) (1انظر ما سلف  ، 552 ، 382 ، 255 : 1ثم ما بعد ذلك في فھارس اللغة من األجزاء السالفة.

ﷲ َش ْي ًئا َوأُو َلئ َ َ
ون )(116
ِين َك َفرُوا َلنْ ُت ْغن َِي َع ْن ُھ ْم أَم َْوالُ ُھ ْم َو َال أَ ْو َال ُد ُھ ْم م َِن َّ ِ
ار ُھ ْم فِي َھا َخالِ ُد َ
إِنَّ الَّذ َ
ِك أصْ َحابُ ال َّن ِ
ﷲ َش ْي ًئا َوأُو َلئ َ َ
ار ُھ ْم فِي َھا
ِين َك َفرُ وا َلنْ ُت ْغن َِي َع ْن ُھ ْم أَمْ َوالُ ُھ ْم َوال أَ ْوال ُد ُھ ْم م َِن َّ ِ
القول في تأويل قوله  } :إِنَّ الَّذ َ
ِك أصْ َحابُ ال َّن ِ
ون){ (116
َخالِ ُد َ
قال أبو جعفر  :وھذا وعي ٌد من ﷲ عز وجل لألمة األخرى الفاسقة من أھل الكتاب  ،الذين أخبر عنھم بأنھم فاسقون  ،وأنھم قد
باؤوا بغضب منه  ،ولمن كان من نظرائھم من أھل الكفر با ورسوله وما جاء به محمد صلى ﷲ عليه وسلم من عند ﷲ.
يقول تعالى ذكره  " :إن الذين كفروا "  ،يعني  :الذين جحدوا نبوة محمد صلى ﷲ عليه وسلم وكذبوا به وبما جاءھم به من
عند ﷲ " لن تغني عنھم أموالھم وال أوالدھم من ﷲ شي ًئا "  ،يعني  :لن تدفع أمواله التي جمعھا في الدنيا  ،وأوالده الذين
ربَّاھم فيھا  ،شي ًئا من عقوبة ﷲ يوم القيامة إن أخرھا لھم إلى يوم القيامة  ،وال في الدنيا إنْ عجَّ لھا لھم فيھا.
***
وإنما خصّ أوالده وأمواله  ،ألن أوالد الرجل أقربُ أنسبائه إليه  ،وھو على ماله أقدر منه على مال غيره  (1) ،وأم ُره فيه
أجوز من أمره في مال غيره .فإذا لم يغن عنه ولده لصلبه  ،وماله الذي ھو نافذ األمر فيه  ،فغير ذلك من أقربائه وسائر
أنسبائه وأموالھم  ،أبعد من أن تغني عنه من ﷲ شيئا.
***
ثم أخبر جل ثناؤه أنھم ھم أھل النار الذين ھم أھلھا بقوله  " :وأولئك أصحاب النار "  .وإنما جعلھم أصحابھا  ،ألنھم أھلھا
الذين ال يخرجون منھا وال يفارقونھا ،
__________
) (1في المطبوعة  " :وھو على ماله أقرب  ، " ...وھي في المخطوطة شبيھة بھا  ،إال أنھا سيئة الكتابة  ،ولكن ال معنى لھا  ،والصواب ما أثبت ،
فھو حق السياق.

ث َق ْوم َظ َلمُوا أَ ْنفُ َس ُھ ْم َفأ َھْ َل َك ْت ُه َو َما َظ َل َم ُھ ُم َّ
ْ
صا َب ْ
ﷲ ُ َو َلكِنْ أَ ْنفُ َس ُھ ْم
يح فِي َھا صِ رٌّ أَ َ
َم َث ُل َما ُي ْن ِفقُ َ
ت َحرْ َ ٍ
ون فِي َھ ِذ ِه ال َح َيا ِة ال ُّد ْن َيا َك َم َث ِل ِر ٍ
ُون )(117
َي ْظلِم َ
كصاحب الرجل الذي ال يفارقه  ،وقرينه الذي ال يزايله (1) .ثم وكد ذلك بإخباره عنھم إنھم " فيھا خالدون "  ،أنّ صحبتھم
إياھا صحبة ال انقطاع لھا ْ (2) ،إذ كان من األشياء ما يفارق صاحبه في بعض األحوال  ،ويزايله في بعض األوقات  ،وليس
النار التي أصْ لوھا  ،ولكنھا صحبة دائمة ال نھاية لھا وال انقطاع .نعوذ با منھا ومما قرَّ ب منھا من
كذلك صحبة الذين كفروا
َ
قول وعمل.
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***
س ُھ ْم َفأَھْ َل َك ْت ُه{
يح فِي َھا صِ ٌّر أَ َ
صا َبتْ َح ْر َث َق ْو ٍم َظ َل ُموا أَ ْنفُ َ
القول في تأويل قوله َ } :م َثل ُ َما ُي ْنفِقُونَ فِي َھ ِذ ِه ا ْل َح َيا ِة ال ُّد ْن َيا َك َم َث ِل ِر ٍ
قال أبو جعفر  :يعني بذلك جل ثناؤه َ :ش َب ُه ما ينفق الذين كفروا  ،أي َ :ش َب ُه ما يتصدق به الكافر من ماله  (3) ،فيعطيه من
يعطيه على وجه القُربة إلى ربّه وھو لوحدانية ﷲ جاحد  ،ولمحمد صلى ﷲ عليه وسلم مكذب  ،في أن ذلك غير نافعه مع
كفره  ،وأنه مضمح ّل عند حاجته إليه  ،ذاھبٌ بعد الذي كان يرجو من عائدة نفعه عليه كشبه ريح فيھا برد شديد  ،أصابت ھذه
َ
ورج ْوا َريْعه وعائدة نفعه " ظلموا
حرث قوم "  (4) ،يعني  :زرع قوم قد أمَّلوا إدراكه ،
الريح التي فيھا البرد الشديد "
َ
أنفسھم "  ،يعني  :أصحاب الزرع  ،عصوا ﷲ  ،وتعدَّوا حدوده " فأھلكته "  ،يعني  :فأھلكت الريح التي فيھا الصرُّ زرعھم
ذلك  ،بعد الذي كانوا عليه من األمل ورجاء عائدة نفعه عليھم.
__________
) (1انظر تفسير " أصحاب النار " فيما سلف .14 : 6 / 429 : 5 / 317 : 4 / 287 ، 286 : 1
) (2في المطبوعة أسقط " أن " من أول ھذه العبارة  ،وھي ثابتة في المخطوطة .وفيھما جميعًا بعد  " :إذا كان من األشياء "  ،وصواب السياق " إذ "،
كما أثبتھا.
) (3انظر تفسير " النفقة " فيما سلف .265 : 6 / 580 ، 555 : 5
) (4انظر تفسير " الحرث " فيما سلف .257 : 6 / 397 ، 240 : 4

يقول تعالى ذكره  :فكذلك فعل ﷲ بنفقة الكافر وصدقته في حياته  ،حين يلقاه  ،يبطل ثوابھا ويخيب رجاؤه منھا .وخرج الم َثل
للنفقة  ،والمراد بـ " المثل " صنيع ﷲ بالنفقة  ،فبيَّن ذلك قوله  " :كمثل ريح فيھا صرٌّ "  ،فھو كما قد بيّنا في مثله قوله :
) َم َثلُ ُھ ْم َك َم َث ِل الَّذِي اسْ َت ْو َقدَ َنارً ا ( )] (1سورة البقرة  [17 :وما أشبه ذلك.
***
أجر ما ينفقون في ھذه الحياة الدنيا  ،كمثل ريح فيھا صر .وإنما جاز ترك
قال أبو جعفر  :فتأويل الكالم  : ،مثل إبطال ﷲ َ
ذكر " إبطال ﷲ أجر ذلك "  ،لداللة آخر الكالم عليه  ،وھو قوله  " :كمثل ريح فيھا صرٌّ "  ،ولمعرفة السامع ذلك معناه.
***
واختلف أھل التأويل في معنى " النفقة " التي ذكرھا في ھذه اآلية.
فقال بعضھم  :ھي النفقة المعروفة في الناس.
*ذكر من قال ذلك :
 - 7667حدثني محمد بن عمرو قال  ،حدثنا أبو عاصم  ،عن عيسى  ،عن ابن أبي نجيح  ،عن مجاھد في قول ﷲ عز وجل:
" مثل ما ينفقون في ھذه الحياة الدنيا "  ،قال  :نفقة الكافر في الدنيا.
***
وقال آخرون  :بل ذلك قوله الذي يقوله بلسانه  ،مما ال يص ِّدقه بقلبه.
*ذكر من قال ذلك :
 - 7668حدثني محمد بن الحسين قال  ،حدثني أحمد بن المفضل قال  ،حدثنا أسباط  ،عن السدي  " :مثل ما ينفقون في ھذ
َ
حرث قوم ظلموا أنفسھم فأھلكته "  ،يقول  :مثل ما يقول فال يقبل منه ،
الحياة الدنيا كمثل ريح فيھا صر أصابت
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__________
) (1انظر ما سلف .328 - 318 : 1

كمثل ھذا الزرع إذا زرعه القوم الظالمون  ،فأصابه ريح فيھا صر  ،أصابته فأھلكته .فكذلك أنفقوا فأھلكھم شِ رْ كھم.
***
وقد بينا أولى ذلك بالصواب قبل.
***
وقد تقدم بياننا تأويل " الحياة الدنيا " بما فيه الكفاية من إعادته في ھذا الموضع(1) .
***
وأما " الصر " فإنه شدة البرد  ،وذلك ب ُعصُوف من الشمال في إعصار َّ
الط ّل واألنداء  ،في صبيحة مُعْ تمة بعقب ليلة مصحية،
) (2كما :
 - 7669حدثنا حميد بن مسعدة قال  ،حدثنا يزيد بن زريع  ،عن عثمان بن غياث قال  ،سمعت عكرمة يقول  " :ريح فيھا
صر "  ،قال  :بر ٌد شديد.
 - 7670حدثنا القاسم قال  ،حدثنا الحسين قال  ،حدثني حجاج قال  ،قال ابن جريج  ،قال ابن عباس  " :ريح فيھا صر " ،
قال  :برد شديد وزمھرير.
 - 7671حدثنا علي بن داود قال  ،حدثنا عبد ﷲ بن صالح قال  ،حدثني معاوية  ،عن علي  ،عن ابن عباس  ،قوله  " :ريح
فيھا صر "  ،يقول  :برد.
 - 7672حدثنا ابن وكيع قال  ،حدثنا أبي  ،عن سفيان  ،عن ھارون بن عنترة  ،عن أبيه  ،عن ابن عباس  " :الصر " ،
البرد.
 - 7673حدثنا بشر قال  ،حدثنا يزيد قال  ،حدثنا سعيد  ،عن قتادة  ،قوله  " :كمثل ريح فيھا صر "  ،أي  :برد شديد.
 - 7674حدثت عن عمار  ،عن ابن أبي جعفر  ،عن أبيه  ،عن الربيع  ،مثله.
 - 7675حدثنا محمد قال  ،حدثنا أحمد قال  ،حدثنا أسباط  ،عن السدي في " الصر "  ،البرد الشديد.
__________
) (1انظر ما سلف .316 ، 314 : 1
) (2ھذا البيان عن معنى " الصر " قلما تصيب مثله في كتب اللغة.

 - 7676حدثنا محمد بن سعد قال  ،حدثني أبي قال  ،حدثنا عمي قال  ،حدثني أبي  ،عن أبيه  ،عن ابن عباس  " :كمثل ريح
فيھا صر "  ،يقول  :ريح فيھا برد.
 - 7677حدثني يونس قال  ،أخبرنا ابن وھب قال  ،قال ابن زيد  " :ريح فيھا صر "  ،قال  " :صر "  ،باردة أھلكت
حرثھم .قال  :والعرب تدعوھا " الضَّريب "  ،تأتي الريح باردة فتصبح ضريبًا قد أحرق الزرع  (1) ،تقول  " :قد ضُرب
الليلة " أصابه ضريبُ تلك الصر التي أصابته.
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 - 7678حدثني يحيى بن أبي طالب قال  ،حدثنا يزيد قال  ،حدثنا جويبر  ،عن الضحاك  " :ريح فيھا صر "  ،قال  :ريح
فيھا برد.
***
القول في تأويل قوله َ } :و َما َظلَ َم ُھ ُم َّ
س ُھ ْم َي ْظلِ ُمونَ ){ (117
ﷲُ َو َلكِنْ أَ ْنفُ َ
قال أبو جعفر  :يعني بذلك جل ثناؤه  :وما فعل ﷲ بھؤالء الكفار ما فعل بھم  ،من إحباطه ثواب أعمالھم وإبطاله أجورھا
ظلمًا منه لھم يعني  :وضعًا منه لما فعل بھم من ذلك في غير موضعه وعند غير أھله  ،بل
وضع فعله ذلك في موضعه ،
َ
وفعل بھم ما ھم أھله .ألن عملھم الذي عملوه لم يكن

وھم له بالوحدانية دائنون  ،وألمره مُتبعون  ،ولرسله مصدقون  ،بل

كان ذلك منھم وھم به مشركون  ،وألمره مخالفون  ،ولرسله مكذبون  ،بعد تقدُّم منه إليھم أنه ال يقبل عمال من عامل إال مع
إخالص التوحيد له  ،واإلقرار بنبوة أنبيائه  ،وتصديق ما جاءوھم به  ،وتوكيده الحجج بذلك عليھم.
__________
) (1الضريب  :الصقيع والجليد.

ص ُدو ُر ُھ ْم
ضا ُء مِنْ أَ ْف َواھ ِِھ ْم َو َما ُت ْخفِي ُ
ِين آَ َم ُنوا َال َت َّتخ ُِذوا ِب َطا َن ًة مِنْ ُدو ِن ُك ْم َال َيأْلُو َن ُك ْم َخ َب ًاال َودُّوا َما َع ِن ُّت ْم َق ْد بَدَ ِ
َيا أَ ُّي َھا الَّذ َ
ت ْال َب ْغ َ
ون )(118
أَ ْك َب ُر َق ْد َب َّي َّنا َل ُك ُم ْاآلَ َيا ِ
ت إِنْ ُك ْن ُت ْم َتعْ ِقلُ َ
فلم يكن بفعله ما فعل بمن كفر به وخالف أمره في ذلك بعد اإلعذار إليه  (1) ،من إحباط َو ْفر عمله له ظالمًا  ،بل الكافرُ ھو
الظالم نفسه  ،إلكسابھا من معصية ﷲ وخالف أمره  ،ما أوردھا به نار جھنم  ،وأصالھا به سعير س َق َر(2) .
***
القول في تأويل قوله تعالى َ } :يا أَ ُّي َھا ا َّلذِينَ آ َم ُنوا ال َت َّت ِخ ُذوا ِب َطا َن ًة مِنْ دُو ِن ُك ْم ال َيأْلُو َن ُك ْم َخ َباال َودُّوا َما َع ِن ُّت ْم {
قال أبو جعفر  :يعني بذلك تعالى ذكره  :يا أيھا الذين صدقوا ﷲ ورسوله  ،وأقروا بما جاءھم به نبيھم من عند ربھم " ال
تتخذوا بطانة من دونكم "  ،يقول  :ال تتخذوا أولياء وأصدقاء ألنفسكم " من دونكم " يقول  :من دون أھل دينكم وملَّتكم  ،يعني
من غير المؤمنين.
***
وإنما جعل " البطانة " مثال لخليل الرجل  ،فشبھه بما ولي بطنه من ثيابه  ،لحلوله منه  -في ِّ
اطالعه على أسراره وما يطويه
عن أباعده وكثير من أقاربه  -مح َّل ما َول َِي َجسده من ثيابه.
***
فنھى ﷲ المؤمنين به أن يتخذوا من الكفار به أخالء وأصفياء  ،ثم عرّ فھم ما ھم عليه لھم منطوون من الغش والخيانة  ،وبغيھم
إياھم الغوائل ،
__________
) (1في المطبوعة والمخطوطة  " :االعتذار إليه "  ،وھو خطأ صرف .وأعذر إعذارً ا  :أي بلغ الغاية في البالغ  ،ومنه قولھم  " :أعذر من أنذر " ،
أي بالغ في اإلنذار حتى بان عذره  ،إذا أنزل بمن أنذره ما يسوءه .وقوله  " :وفر عمله " أي كثير عمله ووافره .و " الوفر " )بفتح فسكون( .وكان في
المطبوعة " وافر عمله "  ،وأثبت ما في المخطوطة.
) (2سياق الجملة  " :فلم يكن . . .له ظالما "  ،وما بينھما فصل للبيان متعلق بقوله  " :ظالما " ولكنه مقدم عليه.
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شرا  ،من " ألوت آلُو
فحذرھم بذلك منھم ومن مخالَّتھم  (1) ،فقال تعالى ذكره  " :ال يألونكم خباال "  ،يعني ال يستطيعونكم ًّ
ً
ألوا "  ،يقال  " :ما أال فالن كذا "  ،أي  :ما استطاع  ،كما قال الشاعر (2) :
ِي أَ ْظ َھ َر ْ
صرً ا َ ،وال مِنْ َع ْي َل ٍة ُت ْغنِيني )(3
ت َ ... ،ب َ
َجھ َْرا ُء ال َتأْلُو َ ،إذا ھ َ
يعني  :ال تستطيع عند الظھر إبصارً ا.
***
__________
) (1في المطبوعة  " :فحذرھم بذلك منھم عن مخاللتھم "  ،فك إدغام الالم وحذف الواو قبل " عن "  ،وفي المخطوطة " وعن مخالتھم "  ،والصواب
في قراءتھا ما أثبت  ،إال أن يكون سقط من الكالم " نھاھم " فيكون " ونھاھم عن مخالتھم " .
) (2ھو أبو العيال الھذلي .
) (3ديوان الھذليين  ، 263 : 2الحيوان  ، 535 : 3المعاني الكبير  ، 690 :اللسان )أال( )جھر( .من شعر جيد في مقارضات بينه وبين بدر بن
عامر الھذلي  ،قال بدر بن عامر أبيا ًتا  ،حين بلغه أن ابن أخ ألبي العيال  ،أنه ضلع مع خصمائه  ،فانتفى من ذلك وزعم أنه ليس ممن يأتي سوءًا إلى
أخيه أبي العيال  ،فكذبه أبو العيال  ،فبادر بدر يرده .وكله شعر حسن في معناه .فشبه أبو العيال شعر بدر فيه وفي الثناء عليه بالشاة فقال له  :أَ ْق َسمْتَ
باب َقصِ ي َد ٍة  ...أب ًدا!! َف َما ھذا الَّذِي ُي ْنسِ ينِي?
ال َت ْن َسى َش َ
ُون
آلب َي ِة العِصَ ا ِ
َف َلسَ ْوفَ َت ْنسَاھَا َو َتعْ َل ُم أَ َّنھا َ ...ت َب ٌع ِ
ب َزب ِ
َو َم َنحْ َتني َفرَ ضِ ُ
ون
يت ِزىَّ َمنِيحَ تي َ ...فإِ َذا ِبھَا َ ،وأَ ِبيكَ َ ،طيْفُ ُج ُن ِ
جَ ْھرَ ا َء ال َتأْلُو.................................... ... ...................
والجھراء  :ھي التي ال تبصر في الشمس  ،وھو ضعف في البصر .ويقال  " :عال يعيل عيال وعيلة " افتقر .يقول  :أھديت لي شعرً ا وثناء وقوال
فرضيته  ،ثم إذا ال شيء إال قول وكالم  ،إذا انكشف األمر وظھر  ،عمى ھذا الشعر وانطفأ  ،وإذا جد الجد  ،لم يغن قولك شي ًئا  ،بل كنت كما قلت لك
ِس كلِّ َھا َ ...فإِ َذا  ،وأنتَ ُتعِينُ من َي ْبغِيني "
آن ًفا َ :ف َل َقد َر َم◌ْ قُتك فِي َ
المجال ِ

وإنما يعني جل ذكره بقوله  " :ال يألونكم خباال "  ،البطان َة التي نھى المؤمنين عن اتخاذھا من دونھم  ،فقال  :إن ھذه البطانة
ال تترككم طاقتھا خباال أي ال تدع جھدھا فيما أورثكم الخبال(1) .
***
وأصل " الخبْل " و " الخبال "  ،الفساد  ،ثم يستعمل في معان كثيرة  ،يدل على ذلك الخبرُ عن النبي صلى ﷲ عليه وسلم :
جراح " (2) .
 " - 7679من أصيب بخ ْبل أو َ
***
وأما قوله  " :ودوا ما ع ِن ُّتم "  ،فإنه يعني  :ودوا عنتكم  ،يقول  :يتمنون لكم الع َنت والشر في دينكم وما يسوءكم وال
يسرُّ كم(3).
***
وذكر أن ھذه اآلية نزلت في قوم من المسلمين كانوا يخالطوھم حلفائھم من اليھود وأھل النفاق منھم  ،ويصافونھم المودَّة
باألسباب التي كانت بينھم في جاھليتھم قبل اإلسالم  ،فنھاھم ﷲ عن ذلك وأن يستنصحوھم في شيء من أمورھم.
*ذكر من قال ذلك :
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__________
) (1لقد أبعد أبو جعفر المذھب في احتياله في تفسير " ال يألونكم "  ،فإن بيان أھل اللغة عن معنى ھذا الحرف من العربية  ،أصدق وأكمل من بيانه ،
فقد ذكروا المعنى الذي ذكره ثم قالوا  " :ما ألوت ذلك  :أي ما استطعته ؛ وما ألوت أن أفعله  :أي ما تركت " وقالوا  " :ھي من األضداد ؛ أال  :فتر
وضعف وأال  :اجتھد "  ،فراجع ذلك في كتب العربية.
) (2األثر  - 7679 :رواه أبو جعفر غير مسند ؛ ورواه أحمد في مسنده  ، 31 : 4والبيھقي في السنن  ، 53 : 8ورواية أحمد من طريق شيخه "
محمد بن سلمة الحراني  ،عن ابن إسحاق ويزيد بن ھرون قال أنبأنا محمد بن إسحاق عن الحارث بن فضيل  ،عن فضيل  ،عن سفيان بن أبي العوجاء
 قال يزيد  :السلمي  -عن أبي شريح الخزاعي قال  :قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم  -وقال يزيد  :سمعت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم يقول : -من أصيب بدم أو خبل الخبل  :الجراح فھو بالخيار بين إحدى ثالث  :إما أن يقتص  ،أو يأخذ العقل  ،أو يعفو  ،فإن أراد رابعة فخذوا على يده  ،فإن
فعل شيئا من ذلك ثم عدا بعد فقتل  ،فله النار خالدا فيھا مخلدا " .
يعني بالدم  :قتل النفس  -وبالخبل أو الجراح  :قطع العضو .وقد تركت ما في الطبري على حاله  " :أو جراح " وبينت بالترقيم أنھا كأنھا رواية أخرى
في قوله  " :خبل "  ،شك من الراوي .ولكن سياق الخبر يرجح عندي أنھا  " :أي  :جراح "  ،ألنه قد جاء في الحديث نفسه تفسير " الخبل " بالجراح.
) (3انظر تفسير " العنت " فيما سلف .361 - 358 : 4

 - 7680حدثنا ابن حميد قال  ،حدثنا سلمة  ،عن محمد بن إسحاق  ،قال  ،قال محمد بن أبي محمد  ،عن عكرمة  ،أو عن
سعيد بن جبير  ،عن ابن عباس قال  :كان رجال من المسلمين يواصلون رجاال من اليھود  ،لما كان بينھم من الجوار والح ِْلف
في الجاھلية  ،فأنزل ﷲ عز وجل فيھم  ،ينھاھم عن مباطنتھم ) (1تخوُّ ف الفتنة عليھم منھم  " :يا أيھا الذين آمنوا ال تتخذوا
بطانة من دونكم " إلى قوله  " :وتؤمنون بالكتاب كله " (2) .
 - 7681حدثني محمد بن عمرو قال  ،حدثنا أبو عاصم قال  ،حدثنا عيسى  ،عن ابن أبي نجيح  ،عن مجاھد في قول ﷲ عز
وجل  " :يا أيھا الذين آمنوا ال تتخذوا بطانة من دونكم ال يألونكم خباال "  ،في المنافقين من أھل المدينة .نھى ﷲ عز وجل
المؤمنين أن يتولَّوھم.
 - 7682حدثنا بشر قال  ،حدثنا يزيد قال  ،حدثنا سعيد  ،عن قتادة  ،قوله  " :يا أيھا الذين آمنوا ال تتخذوا بطانة من دونكم ال
يألونكم خباال ودوا ما عنتم "  ،نھى ﷲ عز وجل المؤمنين أن يستدخلوا المنافقين  (3) ،أو يؤاخوھم  ،أو يتولوھم من دون
المؤمنين(4) .
 - 7683حدثني محمد بن سعد قال  ،حدثني أبي قال  ،حدثني عمي قال  ،حدثني أبي  ،عن أبيه  ،عن ابن عباس  ،قوله " :
ال تتخذوا بطانة من دونكم "  ،ھم المنافقون.
__________
) (1في المطبوعة  " :فنھاھم " بالفاء في أوله  ،والصواب من المخطوطة وابن ھشام.
) (2األثر  - 7680 :سيرة ابن ھشام  ، 207 : 2وھو تابع األثرين السالفين رقم .7645 ، 7644 :
) (3قوله  " :يستدخلوا " أي يتخذوھم أخالء .استدخله  :اتخذه دخيال  ،مثل قولھم استصحبه  :اتخذه صاحبًا  ،والدخيل والمداخل  :الذي يداخل الرجل
في أموره كلھا .وھذا البناء " استدخله " مما أغفلته كتب اللغة  ،وھو عربي معرق كما ترى.
) (4في المطبوعة  " :أي يتولوھم "  ،وفي المخطوطة  " :أن يتولوھم "  ،والصواب ما أثبت.

 - 7684حدثت عن عمار قال  ،حدثنا ابن أبي جعفر  ،عن أبيه  ،عن الربيع  ،قوله  " :يا أيھا الذين آمنوا ال تتخذوا بطانة
من دونكم ال يألونكم خباال "  ،يقول  :ال تستدخلوا المنافقين  (1) ،تتولوھم دون المؤمنين.
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 - 7685حدثنا أبو كريب ويعقوب بن إبراھيم قاال حدثنا ھشيم قال  ،أخبرنا العوام بن حوشب  ،عن األزھر بن راشد  ،عن
أنس بن مالك قال  :قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم  :ال تستضيئوا بنار أھل الشرك  ،وال تنقشوا في خواتيمكم عربيا قال :
فلم ندر ما ذلك  ،حتى أتوا الحسن فسألوه  ،فقال  :نعم  ،أما قوله  " :ال تنقشوا في خواتيمكم عرب ًّيا "  ،فإنه يقول  :ال تنقشوا
في خواتيمكم " محمد "  ،وأما قوله  " :وال تستضيئوا بنار أھل الشرك "  ،فإنه يعني به المشركين  ،يقول  :ال تستشيروھم في
شيء من أموركم .قال  :قال الحسن  :وتصديق ذلك في كتاب ﷲ  ،ثم تال ھذه اآلية  " :يا أيھا الذين آمنوا ال تتخذوا بطانة من
دونكم " . (2) .
__________
) (1انظر ص  ، 141تعليق .3 :
) (2الحديث  - 7685 :األزھر بن راشد البصري  :ثقة .ترجمه البخاري في الكبير  ، 455 / 1 / 1وابن أبي حاتم  - 313 / 1 / 1فلم يذكر فيه
جرحا.
وھناك راو آخر  ،اسمه " األزھر بن راشد الكاھلي "  ،وھو كوفي  ،وھو غير البصري  ،ومتأخر عنه .وترجمه البخاري وابن أبي حاتم أيضا .فإن
البصري يروى عنه " العوام بن حوشب " المتوفي سنة  ، 148والكوفي الكاھلي يروى عنه " مروان بن معاوية الفزاري " المتوفي سنة .193
ومروان بن معاوية من شيوخ أحمد .والعوام بن حوشب من شيوخ شيوخه .فشتان ھذا وھذا.
ومع ھذا الفرق الواضح أخطأ الحافظ المزي  ،فذكر في التھذيب الكبير أن أبا حاتم قال في البصري  " :مجھول "  .وتبعه الحافظ في تھذيب التھذيب ،
ً
تخليطا  ،فذكر أنه ضعفه ابن معين .
والذھبي في الميزان .وزاد األمر
وابن معين وأبو حاتم إنما قاال ذلك في الكاھلي الكوفي .فروى ابن أبي حاتم في ترجمة " الكاھلي "  ، 313 / 1 / 1رقم  ، 1180 :عن ابن معين ،
قال  " :أزھر بن راشد  ،الذي روى عنه مروان بن معاوية  :ضعيف "  .ثم قال  " :سألت أبي عن أزھر بن راشد ؟ فقال  :ھو مجھول " .
ولم يحقق الحافظ ابن حجر  ،واشتبه عليه الكالم في الترجمتين  ،فقال في ترجمة " الكاھلي "  -بعد ترجمة " البصري "  " : -أخشى أن يكونا واح ًدا!
لكن فرق بينھما ابن معين "  .والفرق بينھما كالشمس.
والحديث رواه أحمد في المسند ) 11978 :ج  3ص  99حلبى(  ،عن ھشيم  ،بھذا اإلسناد  -دون كالم الحسن  ،وھو البصري.
ورواه البخاري كذلك في الكبير  - 455 / 1 / 1دون كالم الحسن  ،عن مسدد  ،عن ھشيم  ،به .ثم فسر البخاري بعضه  ،فقال  " :قال أبو عبد ﷲ
]ھو البخاري نفسه[  :عربيًا  ،يعني " محمد رسول ﷲ "  .يقول  :ال تكتبوا مثل خاتم النبي  " :محمد رسول ﷲ " .
ورواه أبو يعلى مطوال  -مثل رواية الطبري أو أطول قليال  -وفيه كالم الحسن .رواه عن إسحاق بن إسرائيل  ،عن ھشيم  ،بھذا اإلسناد .نقله عنه ابن
كثير  ، 227 : 2ثم قال  " :ھكذا رواه الحافظ أبو يعلى رحمه ﷲ .وقد رواه النسائي  ،عن مجاھد بن موسى  ،عن ھشيم  ،به .ورواه اإلمام أحمد ،
عن ھشيم  ،بإسناده مثله  ،من غير ذكر تفسير الحسن البصري .وھذا التفسير فيه نظر "  -إلى آخر ما قال .ولم أجده في سنن النسائي  ،فلعله في السنن
الكبرى.
وذكره السيوطي  ، 66 : 2وزاد نسبته لعبد بن حميد  ،وابن المنذر  ،وابن أبي حاتم  ،والبيھقي في الشعب .ولم ينسبه للنسائي  ،وال لتاريخ البخاري.

 - 7686حدثنا محمد بن الحسين قال  ،حدثنا أحمد بن المفضل قال  ،حدثنا أسباط  ،عن السدي  " :يا أيھا الذين آمنوا ال
تتخذوا بطانة من دونكم "  ،أما " البطانة "  ،فھم المنافقون.
 - 7687حدثنا القاسم قال  ،حدثنا الحسين قال  ،حدثني حجاج  ،عن ابن جريج  ،قوله  " :يا أيھا الذين آمنوا ال تتخذوا بطانة
من دونكم " اآلية  ،قال  :ال يستدخل المؤمن المنافق دون أخيه(1) .
 - 7688حدثني يونس قال  ،أخبرنا ابن وھب قال  ،قال ابن زيد في قوله  " :يا أيھا الذين آمنوا ال تتخذوا بطانة من دونكم "
اآلية  ،قال  :ھؤالء المنافقون .وقرأ قوله  " :قد بدت البغضاء من أفواھھم " اآلية.
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***
قال أبو جعفر  :واختلفوا في تأويل قوله  " :ودّوا ما ع ِن ُّتم " .
فقال بعضھم معناه  :ودوا ما ضللتم عن دينكم(2) .
*ذكر من قال ذلك :
 - 7689حدثنا محمد بن الحسين قال  ،حدثنا أحمد قال  ،حدثنا أسباط  ،عن السدي  " :ودوا ما عنتم "  ،يقول  :ما ضللتم.
***
وقال آخرون بما - :
__________
) (1انظر  ، 141 :تعليق  / 3 :ص  ، 142 :تعليق .1 :
) (2انظر تفسير " العنت " فيما سلف ص.361 - 358 : 4

 - 7690حدثنا القاسم قال  ،حدثنا الحسين قال  ،حدثني حجاج  ،عن ابن جريج  " :ودوا ما عنتم "  ،يقول  :في دينكم  ،يعني:
أنھم يودون أن تعن ُتوا في دينكم.
***
قال أبو جعفر  :فإن قال لنا قائل  :وكيف قيل  " :ودوا ما عنتم "  ،فجاء بالخبر عن " البطانة "  ،بلفظ الماضي في محل
الحال ،والقطع بعد تمام الخبر  ،والحاالت ال تكون إال بصور األسماء واألفعال المستقبلة دون الماضية منھا ؟ ). (1
قيل  :ليس األمر في ذلك على ما ظننت من أنّ قوله  " :ودوا ما عنتم " حال من " البطانة "  ،وإنما ھو خبر عنھم ثان منقط ٌع
عن األول غير متصل به .وإنما تأويل الكالم  :يا أيھا الذين آمنوا ال تتخذوا بطانة صفتھم كذا  ،صفتھم كذا .فالخبر عن الصفة
الثانية غير متصل بالصفة األولى  ،وإن كانتا جميعً ا من صفة شخص واحد.
***
وقد زعم بعض أھل العربية أن قوله  " :ودوا ما عنتم "  ،من صلة البطانة  ،وقد وصلت بقوله  " :ال يألونكم خباال "  ،فال
وجه لصلة أخرى بعد تمام " البطانة " بصلته (2) .ولكن القول في ذلك كما بينا قبل  ،من أن قوله  " :ودوا ما عنتم "  ،خبر
مبتدأ عن " البطانة "  ،غير الخبر األول  ،وغير حال من البطانة وال قطع منھا. (3) .
***
__________
) (1انظر " القطع " فيما سلف  ، 270 : 6تعليق  ، 3 :وسائر فھارس المصطلحات.
) (2انظر تفسير " الصلة " فيما سلف  ، 299 : 5تعليق  ، 5 :وھو نعت النكرة.
) (3انظر " القطع " فيما سلف  ، 270 : 6تعليق  ، 3 :وسائر فھارس المصطلحات.

القول في تأويل قوله تعالى َ } :قدْ بَدَ ِ
ضا ُء مِنْ أَ ْف َوا ِھ ِھ ْم {
ت ا ْل َب ْغ َ
قال أبو جعفر  :يعني بذلك جل ثناؤه  :قد بدت بغضاء ھؤالء الذين نھيتكم أيھا المؤمنون  ،أن تتخذوھم بطانة من دونكم لكم "
من أفواھھم "  ،يعني بألسنتھم .والذي بدا لھم منھم بألسنتھم  (1) ،إقامتھم على كفرھم  ،وعداوتھم من خالف ما ھم عليه
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مقيمون من الضاللة .فذلك من أوكد األسباب في معاداتھم أھل اإليمان  ،ألن ذلك عداوة على الدين  ،والعداوة على الدين
َ
العداوة التي ال زوال لھا إال بانتقال أحد المتعاديين إلى ملة اآلخر منھما  ،وذلك انتقال من ھدى إال ضاللة كانت عند المنتقل
إليھا ضاللة قبل ذلك .فكان في إبدائھم ذلك للمؤمنين  ،ومقامھم عليه  ،أبينُ الداللة ألھل اإليمان على ما ھم عليه من البغضاء
والعداوة.
***
وقد قال بعضھم  :معنى قوله  " :قد بدت البغضاء من أفواھھم "  ،قد بدت بغضاؤھم ألھل اإليمان  ،إلى أوليائھم من المنافقين
وأھل الكفر  ،بإطالع بعضھم بعضًا على ذلك .وزعم قائلو ھذه المقالة أنّ الذين عنوا بھذه اآلية أھل النفاق  ،دون من كان
مصرحً ا بالكفر من اليھود وأھل الشرك.
* ذكر من قال ذلك :
 - 7691حدثنا بشر قال  ،حدثنا يزيد قال  ،حدثنا سعيد عن قتادة  ،قوله  " :قد بدت البغضاء من أفواھھم "  ،يقول  :قد بدت
البغضاء من أفواهُ المنافقين إلى إخوانھم من الكفار  ،من غشھم لإلسالم وأھله  ،وبغضھم إياھم.
 - 7692حدثت عن عمار قال  ،حدثنا ابن أبي جعفر  ،عن أبيه  ،عن الربيع  " :قد بدت البغضاء من أفواھھم "  ،يقول  :من
أفواه المنافقين.
***
__________
) (1في المخطوطة والمطبوعة  " :بأفواھھم "  ،والصواب المطابق لنص ھذه اآلية  ،ھو ما أثبت.

وھذا القول الذي ذكرناه عن قتادة  ،قول ال معنى له .وذلك أن ﷲ تعالى ذكره إنما نھى المؤمنين أن يتخذوا بطانة ممن قد
عرفوه بالغش لإلسالم وأھله والبغضاء  ،إما بأدلة ظاھرة دالة على أنّ ذلك من صفتھم  ،وإما بإظھار الموصوفين بذلك
ً
معرفة أنه الذي نھاھم ﷲ عز وجل عن مخالَّته ومباطنته  (1) ،فغير جائز
ُثبتوه
العداوة والشنآن والمناصبة لھم .فأما من لم ي ِ
أن يكونوا نھوا عن مخالته ومصادقته  ،إال بعد تعريفھم إياھم  ،إما بأعيانھم وأسمائھم  ،وإما بصفات قد عرفوھم بھا.
ْ
مدرك به
وإذ كان ذلك كذلك وكان إبداء المنافقين بألسنتھم ما في قلوبھم من بغضاء المؤمنين إلى إخوانھم من الكفار  ،غير ِ
اإليمان بألسنتھم لھم والتودد إليھم كان ب ِّي ًنا أن الذي نھى ﷲ المؤمنون عن
المؤمنون معرف َة ما ھم عليه لھم  ،مع إظھارھم
َ
فعرفھم
اتخاذھم ألنفسھم بطانة دونھم  ،ھم الذين قد ظھرت لھم بغضاؤھم بألسنتھم  ،على ما وصفھم ﷲ عز وجل به َ ،
المؤمنون بالصفة التي نعتھم ﷲ بھا  ،وأنھم ھم الذين وصفھم تعالى ذكره بأنھم أصحاب النار ھم فيھا خالدون  ،ممن كان له
ٌ
ذمة وعھ ٌد من رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم وأصحابه من أھل الكتاب .ألنھم لو كانوا المنافقين  ،لكان األمر فيھم على ما قد
الحرب  ،لم يكن المؤمنون متخذيھم ألنفسھم بطانة من دون المؤمنين  ،مع
بينا .ولو كانوا الكفار ممن قد ناصب المؤمنين
َ
اختالف بالدھم وافتراق أمصارھم  ،ولكنھم الذين كانوا بين أظھُر المؤمنين من أھل الكتاب أيا َم رسول ﷲ صلى ﷲ عليه
وسلم ممن كان له من رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم عھد وعق ٌد من يھود بني إسرائيل.
***
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ضا ُء مِنْ أَ ْف َواھ ِِھ ْم " (  ،على وجه التذكير.
و " البغضاء "  ،مصدر .وقد ذكر أنھا في قراءة عبد ﷲ بن مسعود َ " ) :ق ْد َبدَ ا ال َب ْغ َ
وإنما جاز ذلك بالتذكير ولفظه لفظ المؤنث  ،ألن المصادر تأنيثھا ليس بالتأنيث الالزم  ،فيجوز تذكي ُر ما خرج منھا على لفظ
المؤنث وتأنيثه ،
__________
) (1في المطبوعة  " :فأما من لم يتئسوه معرفة "  ،وال معنى له  ،وفي المخطوطة  " :لم سوه معرفة " غير منقوطة  ،وصواب قراءتھا ما أثبت.
يقال " :أثبته معرفة " أي  :عرفه حق المعرفة.

صي َْح ُة ( ]سورة ھود  ، [67 :وكما قال َ ) :ف َق ْد َجا َء ُك ْم َب ِّي َن ٌة مِنْ َر ِّب ُك ْم ( ]سورة
ِين َظ َلمُوا ال َّ
كما قال عز وجل َ ) :وأَ َخ َذ الَّذ َ
وجا َء ْت ُك ْم َب ِّي َن ٌة مِنْ َر ِّب ُك ْم " (
ِين َظ َلمُوا ال َّ
األنعام  ، [157 :وفي موضع آخر َ ) :وأَ َخ َذ ِ
صي َْح ُة ( ]سورة ھود َ " )[94 :
ت الَّذ َ
]سورة األعراف (1) [ 85 ، 73 :
***
وقال  " :من أفواھھم "  ،وإنما بدا ما بدا من البغضاء بألسنتھم  ،ألن المعنيّ به الكالم الذي ظھر للمؤمنين منھم من أفواھھم ،
فقال  " :قد بدت البغضاء من أفواھھم " بألسنتھم.
***
صدُو ُر ُھ ْم أَ ْك َب ُر {
القول في تأويل قوله تعالى َ } :و َما ُت ْخفِي ُ
قال أبو جعفر  :يعني تعالى ذكره بذلك  :والذي تخفي صدورھم يعني  :صدور ھؤالء الذين نھاھم عن اتخاذھم بطانة  ،فتخفيه
عنكم  ،أيھا المؤمنون " أكبر "  ،يقول  :أكبر مما قد بدا لكم بألسنتھم من أفواھھم من البغضاء وأعظم .كما - :
 - 7693حدثنا بشر قال  :حدثنا يزيد قال  ،حدثنا سعيد  ،عن قتادة قوله  " :وما تخفي صدورھم أكبر "  ،يقول  :وما تخفي
صدورھم أكبر مما قد أبدوا بألسنتھم.
 - 7694حدثت عن عمار  ،عن ابن أبي جعفر  ،عن أبيه  ،عن الربيع  ،قوله  " :وما تخفي صدورھم أكبر " يقول  :ما تكن
صدورھم أكبر مما قد أبدوا بألسنتھم.
***
__________
) (1انظر معاني القرآن للفراء .231 : 1

القول في تأويل قوله َ } :قدْ َب َّي َّنا َل ُك ُم اآل َيا ِ
ت إِنْ ُك ْن ُت ْم َت ْعقِلُونَ ){ (118
قال أبو جعفر  :يعني بذلك جل ثناؤه  " :قد بينا لكم " أيھا المؤمنون " اآليات "  ،يعني بـ " اآليات " العبر .قد بينا لكم من أمر
ھؤالء اليھود الذين نھيناكم أن تتخذوھم بطانة من دون المؤمنين  ،ما تعتبرون وتتعظون به من أمرھم " إن كنتم تعقلون " ،
يعني  :إن كنتم تعقلون عن ﷲ مواعظه وأمره ونھيه  ،وتعرفون مواقع نفع ذلك منكم  ،ومبلغ عائدته عليكم.
***
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القول في تأويل قوله  } :ھَا أَ ْن ُت ْم أُوالءِ ُت ِح ُّبو َن ُھ ْم َوال ُي ِح ُّبو َن ُك ْم َو ُت ْؤ ِم ُنونَ ِبا ْل ِك َتا ِ
ب ُك ِّل ِه {
قال أبو جعفر  :يعني بذلك جل ثناؤه  :ھا أنتم  ،أيھا المؤمنون  ،الذين تحبونھم  ،يقول  :تحبون ھؤالء الكفار الذين نھيتكم عن
اتخاذھم بطانة من دون المؤمنين  ،فتودونھم وتواصلونھم وھم ال يحبونكم  ،بل يبطنون لكم العداوة والغش ) " (1وتؤمنون
بالكتاب كله " .
***
ومعنى " الكتاب " في ھذا الموضع معنى الجمع  ،كما يقال  " :كثر الدرھم في أيدي الناس "  ،بمعنى الدراھم.
فكذلك قوله  " :وتؤمنون بالكتاب كله "  ،إنما معناه :
__________
) (1في المطبوعة  " :بل سطروه "  ،وفي المخطوطة  " :بل ينتظرون " غير منقوطة  ،وصوابھا ما أثبت كما استظھره طابع األميرية.

بالكتب كلھا  ،كتابكم الذي أنزل ﷲ إليكم  ،وكتابھم الذي أنزله إليھم  ،وغير ذلك من الكتب التي أنزلھا ﷲ على عباده.
يقول تعالى ذكره  :فأنتم إذ كنتم  ،أيھا المؤمنون  ،تؤمنون بالكتب كلھا  ،وتعلمون أنّ الذين نھيتكم عن أن تتخذوھم بطانة من
دونكم كفار بذلك كله  ،بجحودھم ذلك كله من عھود ﷲ إليھم  ،وتبديلھم ما فيه من أمر ﷲ ونھيه ) (1أولى بعداوتكم إياھم
بعض الكتب وتكذيبھم ببعضھا .كما - :
وبغضائھم وغشھم  ،منھم بعداوتكم وبغضائكم  ،مع جحودھم
َ
 - 7695حدثنا ابن حميد قال  ،حدثنا سلمة  ،عن ابن إسحاق قال  ،حدثني محمد بن أبي محمد  ،عن عكرمة أو عن سعيد بن
جبير  ،عن ابن عباس  " :تؤمنون بالكتاب كله "  ،أي  :بكتابكم وكتابھم وبما مضى من الكتب قبل ذلك  ،وھم يكفرون
بكتابكم ،فأنتم ّ
أحق بالبغضاء لھم  ،منھم لكم(2) .
***
قال أبو جعفر  :وقال  " :ھا أنتم أوالء " ولم يقل  " :ھؤالء أنتم "  (3) ،ففرق بين " ھا و " أوالء " بكناية اسم المخاطبين ،
ألن العرب كذلك تفعل في " ھذا " إذا أرادت به التقريب ومذھب النقصان الذي يحتاج إلى تمام الخبر  (4) ،وذلك مثل أن
يقال لبعضھم :
__________
) (1سياق ھذه العبارة  :فأنتم  ...أولى بعداوتكم إياھم.
) (2األثر  - 7695 :سيرة ابن ھشام  ، 207 : 2وھو من تمام اآلثار السالفة التي آخرھا .7680 :
) (3في المخطوطة  " :ولم يقل  :ھذا أنتم "  ،والصواب ما في المطبوعة  ،فھو حق السياق.
) (4التقريب " من اصطالح الكوفيين  ،وقد فسره السيوطي في ھمع الھوامع  ، 113 : 1فقال ]ذھب الكوفيون إلى أن " ھذا " و " ھذه "  ،إذا أريد بھا
التقريب كانا من أخوات " كان "  ،في احتياجھما إلى اسم مرفوع وخبر منصوب  ،نحو  " :كيف أخاف الظلم وھذا الخليفة قادمًا ؟ "  " ،وكيف أخاف
البرد  ،وھذه الشمس طالعة ؟ "  ،وكذلك كل ما كان فيه االسم الواقع بعد أسماء اإلشارة ال ثاني له في الوجود  ،نحو  " :ھذا ابن صياد أسقى الناس " ،
فيعربون " ھذا " تقريبًا  ،والمرفوع اسم التقريب  ،والمنصوب خبر التقريب .ألن المعنى إنما ھو عن الخليفة بالقدوم  ،وعن الشمس بالطلوع  ،وأتى
باسم اإلشارة تقريبا للقدوم والطلوع .أال ترى أنك لم تشر إليھما وھما حاضران ؟ وأيضًا  ،فالخليفة والشمس معلومان  ،فال يحتاج إلى تبيينھما باإلشارة
إليھما .وتبين أن المرفوع بعد اسم اإلشارة يخبر عنه بالمنصوب  ،ألنك لو أسقطت اإلشارة لم يختل المعنى  ،كما لو أسقطت " كان " من  " :كان زيد
قائما " [.
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أين أنت "  ،فيجيب المقول ذلك له " .ھا أنا ذا " ) (1فتفرق بين التنبيه و " ذا " بمكنيّ اسم نفسه  (2) ،وال يكادون يقولون :
" ھذا أنا "  ،ثم يثني ويجمع على ذلك .وربما أعادوا حرف التنبيه مع  " :ذا " فقالوا  " :ھا أنا ھذا "  .وال يفعلون ذلك إال فيما
كان تقريبًا  (3) ،فأما إذا كان على غير التقريب والنقصان قالوا  " :ھذا ھو " " وھذا أنت "  .وكذلك يفعلون مع األسماء
الظاھرة  ،يقولون  " :ھذا عمرو قائمًا "  ،إن كان " ھذا " تقريبًا (4) .وإنما فعلوا ذلك في المكني مع التقريب  (5) ،تفرقة
بين " ھذا " إذا كان بمعنى الناقص الذي يحتاج إلى تمام  ،وبينه إذا كان بمعنى االسم الصحيح(6) .
***
وقوله  " :تحبونھم " َخ َب ٌر للتقريب(7) .
***
قال أبو جعفر  :وفي ھذه اآلية إبانة من ﷲ عز وجل عن حال الفريقين  -أعني المؤمنين والكافرين  ،ورحمة أھل اإليمان
ورأفتھم بأھل الخالف لھم  ،وقساوة قلوب أھل الكفر وغلظتھم على أھل اإليمان  ،كما - :
__________
) (1في المطبوعة  " :فيفرق "  ،والصواب بالتاء  ،ألنه يريد " العرب "  .وسياق الكالم  " :ألن العرب كذلك تفعل  ...فتفرق . " ...
) (2في المخطوطة  " :بين التنبيه وأوالء "  .والذي في المطبوعة أجود وأمضى على السياق  ،وھو تغيير مستحسن .والظاھر أن الخطأ قديم في نسخ
الطبري  ،بل لعله من فعل أبي جعفر نفسه  ،وكأنه لما نقل ھذا الكالم  ،وھو كالم الفراء  ،اختصر أوله فقال  " :ألن العرب كذلك تفعل في ھذا " ،
واقتصر عليھا  ،مع أن الفراء ذكر " ھذا  ،وھذان  ،وھؤالء "  .ھذا مع اشتغال ذھنه بنص اآلية نفسھا  ،فدخل عليه السھو فيما كتب .ھذا ما أرجحه
وﷲ ولي التوفيق.
) (3انظر معنى " التقريب " فيما سلف ص  149 :تعليق .4 :
) (4في المطبوعة والمخطوطة  " :وإن كان  " ...بالواو  ،وإثباتھا فساد في الكالم شديد ألنه يعني أنھم ينصبون  " :قائما "  ،إن كان " ھذا " بمعنى
التقريب .والجملة اآلتية مؤيدة لذلك.
) (5انظر معنى " التقريب " فيما سلف ص  149 :تعليق .4 :
) (6في المطبوعة  " :وبينه وبين ما إذا كان بمعنى االسم الصحيح "  ،زاد من زاد " وبين ما " ظنا منه أن ذلك أقوم في الداللة على المعنى من عبارة
أبي جعفر التي ثبتھا من المخطوطة .وقد أساه غاية اإلساءة!
) (7يعني بقوله  " :خبر للتقريب "  ،أي ھو في موضع نصب خبرً ا للتقريب  ،كما أسلفت بيان ذلك من كالم السيوطي في ص  ، 149تعليق .4 :

َھا أَ ْن ُت ْم أ ُ َ
ب ُكلِّ ِه َوإِ َذا َلقُو ُك ْم َقالُوا آَ َم َّنا َوإِ َذا َخ َل ْوا َعضُّوا َع َل ْي ُك ُم ْاألَ َنا ِم َل م َِن ْال َغيْظِ ُق ْل
ون ِب ْال ِك َتا ِ
وال ِء ُت ِحبُّو َن ُھ ْم َو َال ُي ِحبُّو َن ُك ْم َو ُت ْؤ ِم ُن َ
ور )(119
ت ال ُّ
ﷲ َعلِي ٌم ِب َذا ِ
مُو ُتوا ِب َغيْظِ ُك ْم إِنَّ َّ َ
ص ُد ِ
 - 7696حدثنا بشر قال  ،حدثنا يزيد قال  ،حدثنا سعيد  ،عن قتادة  ،قوله  " :ھا أنتم أوالء تحبونھم وال يحبونكم وتؤمنون
بالكتاب كله "  ،فوﷲ إن المؤمن ليحب المنافق ويأوى له ويرحمه .ولو أن المنافق يقدر على ما يقدر عليه المؤمن منه  ،ألباد
خضراءه(1) .
 - 7697حدثنا القاسم قال  ،حدثنا الحسين قال  ،حدثني حجاج  ،عن ابن جريج قال  :المؤمن خير للمنافق من المنافق
للمؤمن ،يرحمه .ولو يقدر المنافق من المؤمن على مثل ما يقدر المؤمن عليه منه  ،ألباد خضراءه.
***
وكان مجاھد يقول  :نزلت ھذه اآلية في المنافقين.
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 - 7698حدثني بذلك محمد بن عمرو قال  ،حدثنا أبو عاصم  ،عن عيسى  ،عن ابن أبي نجيح  ،عن مجاھد.
***
ضوا َع َل ْي ُك ُم األ َنا ِمل َ مِنَ ا ْل َغ ْيظِ {
القول في تأويل قوله َ } :وإِ َذا َلقُو ُك ْم َقالُوا آ َم َّنا َوإِ َذا َخ َل ْوا َع ُّ
قال أبو جعفر  :يعني بذلك تعالى ذكره  :أن ھؤالء الذين نھى ﷲ المؤمنين أن يتخذوھم بطانة من دونھم  ،ووصفھم بصفتھم ،
إذا لقوا المؤمنين من أصحاب رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم أعطوھم بألسنتھم ً
تقية حذرً ا على أنفسھم منھم فقالوا لھم  " :قد
آمنا وصدقنا بما جاء به محمد صلى ﷲ عليه وسلم "  ،وإذا ھم خلوا فصاروا في خالء حيث ال يراھم المؤمنون  (2) ،عضوا
 على ما يرون من ائتالف المؤمنين واجتماع كلمتھم وصالح ذات بينھم  -أنام َلھم ،__________
) (1أوى له وأوى إليه  :رثى له وأشفق عليه ورحمه .ويقال  " :أباد خضراءھم "  ،أي سوادھم ومعظمھم  ،واستأصلھم .وذلك أن الكثرة المجتمعة ،
ترى من بعيد سوداء  ،والعرب تسمى األخضر  ،أسود.
) (2انظر تفسير " خال " فيما سلف .299 ، 298 : 1

وھي أطراف أصابعھم  ،تغي ً
ظھر يسنِدون إليه لمكاشفتھم العداوة ومناجزتھم
ُّظا مما بھم من الموجدة عليھم  ،وأسىً على
ٍ
المحاربة(1) .
***
وبنحو ما قلنا في ذلك قال أھل التأويل.
* ذكر من قال ذلك :
 - 7699حدثنا بشر قال  ،حدثنا يزيد قال  ،حدثنا سعيد  ،عن قتادة  ،قوله  " :وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم
األنامل من الغيظ "  ،إذا لقوا المؤمنين قالوا  " :آمنا "  ،ليس بھم إال مخافة على دمائھم وأموالھم  ،فصانعوھم بذلك " وإذا
خلوا عضوا عليكم األنامل من الغيظ "  ،يقول  :مما يجدون في قلوبھم من الغيظ والكراھة لما ھم عليه .لو يجدون ريحً ا لكانوا
على المؤمنين  (2) ،فھم كما نعت ﷲ عز وجل.
 - 7700حدثت عن عمار قال  ،حدثنا ابن أبي جعفر  ،عن أبيه  ،عن الربيع بمثله إال أنه قال  :من الغيظ لكراھتھم الذي ھم
عليه ولم يقل  " :لو يجدون ريحً ا "  ،وما بعده.
 - 7701حدثنا عباس بن محمد قال  ،حدثنا مسلم قال  :حدثني يحيى بن عمرو بن مالك ال ُّنكري قال  ،حدثنا أبي قال  :كان
أبو الجوزاء إذا تال ھذه اآلية  " :وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم األنامل من الغيظ "  ،قال  :ھم اإلباضية(3) .
***
__________
) (1الظھر  :األعوان واألنصار  ،كأنھم لمن ينصرونه ظھر.
َ
ُ
َ
ْ
ْ
َ
َ
ان َقلِيال َريْث غَ فلتِھ ْم  ...أ ْو َتعْ د َُوان َ ،فإِنَّ الرِّ ي َح لل َعادِي
) (2الريح  :القوة والغلبة  ،ومنه قول تأبط شرً ا أو السليك بن السلكة  :أ َتنظ َر ِ
) (3األثر  " - 7701 :عباس بن محمد بن حاتم " الدوري  ،روى عنه األربعة .مترجم في التھذيب .و " مسلم " ھو " مسلم بن إبراھيم األزدي
الفراھيدي "  ،مضت ترجمته برقم  .2861 :و " يحيى بن عمرو بن مالك النكري "  .روى عن أبيه  ،وھو منكر الحديث .و " النكرى " بضم النون
وتسكين الكاف  ،نسبة إلى بني نكرة بن لكيز من عبد قيس .وأبوه " عمرو بن مالك النكري "  ،ثقة وتكلم فيه البخاري وضعفه .روى عن أبيه وعن أبي
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الجوزاء .و " أبو الجوزاء " ھو " أوس بن عبد ﷲ الربعي من األزد "  ،روى عن أبي ھريرة وعائشة وابن عباس .كان عاب ًدا فاضال .واستضعف
البخاري إسناده إلى عائشة وابن مسعود وغيرھما من الصحابة .مترجم في التھذيب.
و " اإلباضية "  ،فرقة من الحرورية  ،وھم أصحاب عبد ﷲ بن إباض التميمي  ،الخارج في أيام مروان بن محمد .ومن قولھم  :إن مخالفينا من أھل
القبلة كفار غير مشركين  ،ومناكحتھم جائزة  ،وموارثتھم حالل  ،وغنيمة أموالھم من السالح والكراع عند الحرب حالل  ،وما سواه حرام  ،وإن دار
مخالفيھم من أھل اإلسالم دار توحيد .وقالوا  :إن مرتكب الكبيرة موحد  ،ال مؤمن.

و " األنامل " جمع " أنملة " ويقال " أنملة "  (1) ،وربما جمعت " أنمال "  (2) ،قال الشاعر (3) :
َأو ُّد ُكما َ ،ما َب َّل َح ْلق َِي ِري َقتِيَ ...وما َح َم َل ْ
الع ْش َرا ) (4وھي أطراف األصابع; كما - :
ت َك َّف َ
اي أَ ْن ُمل َِي َ
 - 7702حدثنا بشر قال  ،حدثنا يزيد قال  ،حدثنا سعيد  ،عن قتادة  " :األنامل "  ،أطراف األصابع.
 7702م  -حدثت عن عمار  ،عن ابن أبي جعفر  ،عن أبيه  ،عن الربيع  ،بمثله.
 - 7703حدثنا محمد بن الحسين قال  ،حدثنا أحمد بن المفضل قال  ،حدثنا أسباط  ،عن السدي  " :وإذا خلوا عضوا عليكم
األنامل "  ،األصابع.
 - 7704حدثنا أبو كريب قال  ،حدثنا وكيع  ،عن إسرائيل  ،عن أبي األحوص ،
__________
) (1يعني بفتح الھمزة وضم الميم  ،وضم الھمزة والميم جميعا.
) " (2أنمل " ھذا جمع لم تورده كتب اللغة  ،وإنما ذكروا " أنمالت "  ،وقالوا إنه أحد ما كسر وسلم بالتاء  ،قال ابن سيد ْه  " :إنما قلت ھذا  ،ألنھم قد
يستغنون بالتكسير عن جمع السالمة  ،وبجمع السالمة بالتكسير  ،وربما جمع الشيء بالوجھين جميعًا " .
) (3لم أعرف قائله.
) (4قوله  " :أود كما " أي  :ال أود كما  ،حذفت " ال " مع القسم .والريقة  :الريق .وقوله  " :ما بل حلقي ريقي  " ...إلى آخر البيت بمعنى التأييد ،
أي .ال أود كما أب ًدا ما حييت.

عن عبد ﷲ  ،قوله  " :عضوا عليكم األنامل من الغيظ "  ،قال  :عضوا على أصابعھم(1) .
***
ﷲ َعلِي ٌم ِب َذا ِ
ُور ){ (119
ت ال ُّ
القول في تأويل قوله عز وجل  } :قُلْ ُمو ُتوا ِب َغ ْيظِ ُك ْم إِنَّ َّ َ
صد ِ
قال أبو جعفر  :يعني بذلك جل ثناؤه  " :قل "  ،يا محمد  ،لھؤالء اليھود الذين وصفت لك صفتھم  ،وأخبرتك أنھم إذا لقوا
أصحابك قالوا  :آمنا  ،وإذا خلوا عضوا عليكم األنامل من الغيظ  " :موتوا بغيظكم " الذي بكم على المؤمنين الجتماع كلمتھم
وائتالف جماعتھم.
وخرج ھذا الكالم مخرج األمر  ،وھو دعاء من ﷲ نبيَّه محم ًدا صلى ﷲ عليه وسلم بأن يدعو عليھم بأن يھلكھم ﷲ  ،ك َم ًدا مما
َ
بھم من الغيظ على المؤمنين  ،قبل أن يروا فيھم ما يتمنون لھم من العنت في دينھم  ،والضاللة بعد ھداھم  ،فقال لنبيه صلى
ﷲ عليه وسلم  :قل يا محمد  :أھلكوا بغيظكم " إن ﷲ عليم بذات الصدور " ،
__________
صدُور
) (1عند ھذا آخر قسم من التقسيم القديم  ،وفي المخطوطة ھنا ما نصه  " :يتلوه القو ُل في تأويل قوله ُ :ق ْل مُو ُتوا ِبغَ يظكم إنَّ ﷲ علي ٌم بذات ال ُّ
وصلى ﷲ على محمد النبي وآله وصحبه وسلم كثيرً ا "
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ثم يتلوه بعد :
" بسم ﷲ الرحمن الرحيم
أخبرنا أبو بكر محمد بن داود بن سليمان  ،قال  :حدثنا أبو جعفر محمد بن جرير " ثم انظر ما سلف في بيان ھذا اإلسناد الجديد للنسخة  ،في : 6
 496 ، 495تعليق  / 5 :ثم  ، 23 : 7تعليق .1

ون ُمح ٌ
ِيط
ﷲ ِب َما َيعْ َملُ َ
إِنْ َتم َ
ْسسْ ُك ْم َح َس َن ٌة َتس ُْؤ ُھ ْم َوإِنْ ُتصِ ْب ُك ْم َس ِّي َئ ٌة َي ْف َرحُوا ِب َھا َوإِنْ َتصْ ِبرُوا َو َت َّتقُوا َال َيضُرُّ ُك ْم َك ْي ُد ُھ ْم َش ْي ًئا إِنَّ َّ َ
)(120
يعني بذلك  :إن ﷲ ذو علم بالذي في صدور ھؤالء الذين إذا لقوا المؤمنين  ،قالوا  " :آمنا "  ،وما ينطوون لھم عليه من الغل
ٌ
منطو من خير
حافظ على جميعھم ما ھو عليه
والغم  ،ويعتقدون لھم من العداوة والبغضاء  ،وبما في صدور جميع خلقه ،
ٍ
وشر  ،حتى يجازي جميعھم على ما قدَّم من خير وشر  ،واعتقد من إيمان وكفر  ،وانطوى عليه لرسوله وللمؤمنين من
نصيحة  ،أو غِ ّل وغِ مْر(1) .
***
ض ُّر ُك ْم َك ْي ُد ُھ ْم
ص ِب ُروا َو َت َّتقُوا ال َي ُ
س ِّي َئ ٌة َي ْف َر ُحوا ِب َھا َوإِنْ َت ْ
س ْس ُك ْم َح َس َن ٌة َت ُ
القول في تأويل قوله  } :إِنْ َت ْم َ
س ْؤ ُھ ْم َوإِنْ ُتصِ ْب ُك ْم َ
َ
ﷲ ِب َما َي ْع َملُونَ ُمحِي ٌط ){ (120
ش ْي ًئا إِنَّ َّ َ
قال أبو جعفر  :يعني بقوله تعالى ذكره  " :إن تمسسكم حسنة تسؤھم "  ،إن تنالوا  ،أيھا المؤمنون  ،سرورً ا بظھوركم على
عدوكم  ،وتتابع الناس في الدخول في دينكم  ،وتصديق نبيكم ومعاونتكم على أعدائكم يسؤھم (2) .وإن تنلكم مساءة بإخفاق
سرية لكم  ،أو بإصابة عدوٍّ لكم منكم  ،أو اختالف يكون بين جماعتكم يفرحوا بھا .كما - :
 - 7705حدثنا بشر قال  ،حدثنا يزيد قال  ،حدثنا سعيد  ،عن قتادة  ،قوله  " :إن تمسسكم حسنة تسؤھم وإن تصبكم سيئة
يفرحوا بھا "  ،فإذا رأوا من أھل اإلسالم ألفة وجماعة وظھورً ا على عدوھم  ،غاظھم ذلك وساءھم  ،وإذا رأوا من أھل
اإلسالم فُرقة واختال ًفا  ،أو أصيب طرف من أطراف المسلمين ،
__________
) (1الغمر )بكسر الغين وسكون الميم(  ،والغمر )بفتحتين(  ،الحقد والغل  ،الذي يغمر القلب غمرً ا.
) (2انظر تفسير " المس " فيما سلف .118 : 5

سرَّ ھم ذلك وأعجبوا به وابتھجوا به .فھم كلما خرج منھم َقرْ نٌ
أكذب ﷲ أحدوثته  ،وأوطأ محلَّته  ،وأبطل حجته  ،وأظھر
َ
عورته  ،فذاك قضاء ﷲ فيمن مضى منھم وفيمن بقى إلى يوم القيامة.
 - 7706حدثت عن عمار قال  ،حدثنا ابن أبي جعفر  ،عن أبيه  ،عن الربيع  ،قوله  " :إن تمسسكم حسنة تسؤھم وإن تصبكم
ً
غيظا شدي ًدا
سيئة يفرحوا بھا "  ،قال  :ھم المنافقون  ،إذا رأوا من أھل اإلسالم جماعة وظھورً ا على عدوھم  ،غاظھم ذلك
وساءھم .وإذا رأوا من أھل اإلسالم فرقة واختال ًفا  ،أو أصيب طرفٌ من أطراف المسلمين  ،سرَّ ھم ذلك وأعجبوا به .قال ﷲ
عز وجل  " :وإن تصبروا وتتقوا ال يضركم كيدھم شي ًئا إن ﷲ بما يعملون محيط " .
 - 7707حدثنا القاسم قال  ،حدثنا الحسين قال  ،حدثني حجاج  ،عن ابن جريج  ،قوله  " :إن تمسكم حسنه تسؤھم "  ،قال :
إذا رأوا من المؤمنين جماعة وألفة ساءھم ذلك  ،وإذا رأوا منھم فرقة واختال ًفا فرحوا.
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***
وأما قوله  " :وإن تصبروا وتتقوا ال يضركم كيدھم شي ًئا "  ،فإنه يعني بذلك جل ثناؤه  :وإن تصبروا  ،أيھا المؤمنون  ،على
طاعة ﷲ واتباع أمره فيما أمركم به  ،واجتناب ما نھاكم عنه  :من اتخاذ بطانة ألنفسكم من ھؤالء اليھود الذين وصف ﷲ
وأوجب عليكم
صفتھم من دون المؤمنين  ،وغير ذلك من سائر ما نھاكم " وتتقوا " ربكم  ،فتخافوا التقدم بين يديه فيما ألزمكم
َ
من حقه وحق رسوله " ال يضركم كيدھم شي ًئا "  ،أي  :كيد ھؤالء الذين وصف صفتھم.
***
ويعني بـ " كيدھم "  ،غوائلھم التي يبتغونھا للمسلمين  ،ومكرھم بھم ليصدّوھم عن الھدى وسبيل الحق.
***
قال أبو جعفر  :واختلف القرأة في قراءة قوله  " :ال يضركم " .
فقرأ ذلك جماعة من أھل الحجاز وبعضُ البصريين  ) :ال َيضُرُّ ُك ْم ( مخففة بكسر " الضاد "  ،من قول القائل  " :ضارني
فالن فھو يضيرني ضيرً ا "  .وقد حكي سماعًا من العرب  " :ما ينفعني وال يضورني "  ،فلو كانت قرئت على ھذه اللغة
لقيل ) :ال َيضُرُّ ُك ْم َك ْي ُد ُھ ْم َش ْي ًئا (  ،ولكني ال أعلم ً
أحدا قرأ به " (1) .
***
وقرأ ذلك جماعة من أھل المدينة وعامة قرأة أھل الكوفة  ) :ال َيضُرُّ ُك ْم َك ْي ُد ُھ ْم َش ْي ًئا ( بضم " الضاد " وتشديد " الراء "  ،من
قول القائل  :ضرّ ني فالن فھو يضرني ضرً ا " .
***
وأما الرفع في قوله  " :ال يضركم "  ،فمن وجْ ھين.
أقرب حركات الحروف التي
أحدھما  :على إتباع " الراء " في حركتھا ْإذ كان األصل فيھا الجزم  ،ولم يمكن جزمھا لتشديدھا
َ
قبلھا .وذلك حركة " الضاد " وھي الضمة  ،فألحقت بھا حركة الراء لقربھا منھا  ،كما قالوا ُ " :م ُّد يا ھذا " .
والوجه اآلخر من وجھي الرفع في ذلك  :أن تكون مرفوعة على صحة  ،وتكون " ال " بمعنى " ليس "  ،وتكون " الفاء "
التي ھي جواب الجزاء  ،متروكة لعلم السامع بموضعھا.
وإذا كان ذلك معناه  ،كان تأويل الكالم  :وإن تصبروا وتتقوا  ،فليس يضرُّ كم كيدھم شي ًئا  -ثم تركت " الفاء " من قوله  " :ال
يضركم كيدھم "  ،ووجھت " ال " إلى معنى " ليس "  ،كما قال الشاعر (2) :
يك َح َّتى َترُ َّدنِي ...إلَى َق َط ِريٍّ  ،ال َ
إخالُ َك َراضِ َيا )(3
ان ال يُرْ ضِ َ
َفإنْ َك َ
__________
) (1انظر معاني القرآن للفراء .232 : 1
) (2ھو سوار بن المضرب السعدي التميمي.
) (3نوادر أبي زيد  ، 45 :الكامل  ، 300 : 1حماسة ابن الشجري  ، 55 ، 54 :معاني القرآن للفراء  ، 232 : 1من أبيات ضرب بھا وجه الحجاج
اب َ ،وأَ ْترُكْ عِ ْن َد ِھ ْن ٍد
الحجَّ ا ُج أَنْ َل ْم أَ ُزرْ َل ُه  ...دَ َر َ
بن يوسف الثقفي  ،لما كتب على بني تميم البعث إلى قتال الخوارج  ،فھرب سوار وقال  :أَ َقا ِتل َِى َ
فُ َؤا ِد َيا?
ك َراضِ َيا!!
يك َح َّتى َت ُر َّدنِي  ...إ َلى َق َط ِريٍّ  ،ال إِخالُ َ
َفإن ُك ْنتَ ال يُرْ ضِ َ
إ َذا َج َاو َز ْ
اج َلمَّا َث َنا ِن َيا
ين َنا َقتي َ ...ف ِبأسْ ِ
ت أبي َ
ت دَ رْ َ
يز َ
ب ال ُم ِج ِ
الحجَّ ِ
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ان َس ْمعِي َ
وطا َعتِي َ ... ،ودُونِي َتمِي ٌم  ،وال َفالةُ َو َرا ِئ َيا!!
أَ َيرْ جُو َب ُنو َمرْ َو َ
وقوله  " :دراب " يعني  :دراب جرد  ،وھي بلدة في بالد فارس  ،وكان المھلب يومئذ يقاتل بھا الخوارج ورأسھم قطرى بن الفجاءة .ثم يقول له في
البيت الثاني  :إن كان ال يرضبيك إال ردي إلى قتال قطري  ،فال أظنك تبلغ رضاك  ،فإنك غير مدركي  ،ولن تنالني يدك .يسخر بسطوة الحجاج.
وقوله  " :درب المجيزين " ھم المقيمون على أبواب المدن والثغور .يمنعون الخارج والداخل  ،إال من كان بيده جواز معطى من أميره .يقول  :إذا
جاوزت الدرب فيا بعد يديك عن أن تنالني وتثنيني عن وجھتي! والشاھد عند الطبري ھو في قوله  " :ال إخالك راضيًا "  ،أي  :فلست إخالك راضيًا.

ً
جائزا  ،كما قيل ُ " :م َّد يا ھذا  ،و ُم ِّد(1) .
ولو كانت " الراء " محركة إلى النصب والخفض  ،كان
***
ٌ
محيط "  ،يقول جل ثناؤه  :إن ﷲ بما يعمل ھؤالء الكفار في عباده وبالده من الفساد والص ّد عن
وقوله  " :إنّ ﷲ بما يعملون
سبيله  ،والعداوة ألھل دينه  ،وغير ذلك من معاصي ﷲ " محيط " بجميعه  ،حافظ له  ،ال يعزب عنه شيء منه  ،حتى يوفيھم
جزاءھم على ذلك كله  ،ويذيقھم عقوبته عليه(2) .
***
__________
) (1الذي سلف ھو مقالة الفراء في معاني القرآن .232 : 1
) (2انظر تفسير " اإلحاطة " فيما سلف .396 : 5 / 284 : 2

ال َو َّ
َوإِ ْذ َغدَ ْو َ
ﷲُ َس ِميعٌ َعلِي ٌم )(121
ت مِنْ أَھْ ل َِك ُت َبوِّ ئُ ْالم ُْؤ ِمن َ
ِين َم َقاعِ دَ ل ِْل ِق َت ِ
ال َو َّ
سمِي ٌع َعلِي ٌم ){ (121
ﷲُ َ
القول في تأويل قوله َ } :وإِ ْذ َغدَ ْوتَ مِنْ أَھْ لِ َك ُت َب ِّو ُ
ئ ا ْل ُم ْؤ ِمنِينَ َم َقاعِ دَ لِ ْلقِ َت ِ
قال أبو جعفر  :يعني جل ثناؤه بقوله  " :وإذ غدوت من أھلك تبوئ المؤمنين "  ،وإن تصبروا وتتقوا ال يضرُّ كم  ،أيھا
المؤمنون  ،كيد ھؤالء الكفار من اليھود شي ًئا  ،ولكن ﷲ ينصرُكم عليھم إن صبرتم على طاعتي واتباع أمر رسولي  ،كما
نصرتكم ببدر وأنتم أذلة .وإن أنتم خالفتم  ،أيھا المؤمنون  ،أمري ولم تصبروا على ما كلفتكم من فرائضي  ،ولم تتقوا ما
نھيتكم عنه وخالفتم أمري وأمر رسولي  ،فإنه نازل بكم ما نزل بكم بأحُد  ،واذكروا ذلك اليوم  ،إذ غدا نبيكم يبوئ المؤمنين.
فترك ذكر الخبر عن أمر القوم إن لم يصبروا على أمر ربھم ولم يتقوه  ،اكتفاء بداللة ما ظھر من الكالم على معناه  ،إذ ذكر
ما ھو فاعل بھم من صرف كيد أعدائھم عنھم إن صبروا على أمره واتقوا محارمه  ،وتعقيبه ذلك بتذكيرھم ما ح ّل بھم من
البالء بأحُد  ،إذ خالف بعضھم أمر رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم وتنازعوا الرأي بينھم.
وأخرج الخطاب في قوله  " :وإذ غدوت من أھلك "  ،على وجه الخطاب لرسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم  ،والمراد بمعناه :
الذين نھاھم أن يتخذوا الكفار من اليھود بطانة من دون المؤمنين .فقد بيَّن ًإذا أن قوله  " :وإذ "  ،إنما جرَّ ھا في معنى الكالم
على ما قد بينت وأوضحت.
***
وقد اختلف أھل التأويل في اليوم الذي عنى ﷲ عز وجل بقوله  " :وإذ غدوت من أھلك تبوّ ئ المؤمنين مقاعد للقتال " .
فقال بعضھم  :عنى بذلك يوم أحُ د.
*ذكر من قال ذلك :
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 - 7708حدثني محمد بن عمرو قال  ،حدثنا أبو عاصم  ،عن عيسى  ،عن ابن أبي نجيح  ،عن مجاھد في قول ﷲ  " :وإذ
غدوت من أھلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال "  ،قال  :مشى النبي صلى ﷲ عليه وسلم يومئذ على رجليه يبوئ المؤمنين.
 - 7709حدثنا بشر قال  ،حدثنا يزيد قال  ،حدثنا سعيد  ،عن قتادة  ،قوله  " :وإذ غدوت من أھلك تبوئ المؤمنين مقاعد
للقتال "  ،ذلك يوم أحد  ،غدا نبيُّ ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم من أھله إلى أ ُحد يبوئ المؤمنين مقاعد للقتال.
 - 7710حدثت عن عمار  ،عن ابن أبي جعفر  ،عن أبيه  ،عن الربيع  ،قوله  " :وإذ غدوت من أھلك تبوئ المؤمنين مقاعد
للقتال "  ،فغدا النبي صلى ﷲ عليه وسلم من أھله إلى أحد يبوئ المؤمنين مقاعد للقتال.
 - 7711حدثني محمد بن سعد قال  ،حدثني أبي قال  ،حدثني عمي قال  ،حدثني أبي  ،عن أبيه  ،عن ابن عباس  ،قوله " :
وإذ غدوت من أھلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال "  ،فھو يوم أحد.
 - 7712حدثنا محمد بن الحسين قال  ،حدثنا أحمد بن المفضل قال  ،حدثنا أسباط  ،عن السدي  " :وإذ غدوت من أھلك تبوئ
المؤمنين "  ،قال  :ھذا يوم أحد.
 - 7713حدثنا ابن حميد قال  ،حدثنا سلمة  ،عن ابن إسحاق  :مما نزل في يوم أحد  " :وإذ غدوت من أھلك تبوئ
المؤمنين"(1) .
***
وقال آخرون  :عنى بذلك يوم األحزاب.
*ذكر من قال ذلك :
 - 7714حدثني محمد بن سنان القزاز قال  ،حدثنا أبو بكر الحنفي قال ،
__________
) (1األثر  - 7713 :مختصر من سيرة ابن ھشام .112 : 3

َ
غدوت من أھلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال "  ،قال  :يعني محم ًدا صلى ﷲ عليه
حدثنا عباد  ،عن الحسن في قوله  " :وإذ
وسلم  ،غدا يبوئ المؤمنين مقاع َد للقتال يوم األحزاب.
***
قال أبو جعفر  :وأولى ھذين القولين بالصواب قول من قال  " :عنى بذلك يوم أحد "  .ألن ﷲ عز وجل يقول في اآلية التي
بعدھا  ) :إِ ْذ َھم ْ
ان ِم ْن ُك ْم أَنْ َت ْف َشال (  ،وال خالف بين أھل التأويل أنه عُنى بالطائفتين  :بنو سلمة وبنو حارثة (1) ،
َّت َطا ِئ َف َت ِ
وال خالف بين أھل السير والمعرفة بمغازي رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم  ،أنّ الذي ذكر ﷲ من أمرھما إنما كان يوم أحد ،
دون يوم األحزاب.
***
فإن قال لنا قائل  :وكيف يكون ذلك يوم أحد  ،ورسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم إنما َراح إلى أحُ د من أھله للقتال يوم الجمعة
بعد ما صلى الجمعة في أھله بالمدينة بالناس  ،كالذي حدثكم - :
 - 7715ابن حميد قال  ،حدثنا سلمة  ،عن محمد بن إسحاق قال  ،حدثني محمد بن مسلم بن عبيد ﷲ بن عبد ﷲ بن شھاب
الزھري  ،ومحمد بن يحيى بن حبان  ،وعاصم بن عمر بن قتادة  ،والحصين بن عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن معاذ ،
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وغيرھم من علمائنا  :أن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم راح حين صلَّى الجمعة إلى أحُد  ،دخل فلبس ألمته  ،وذلك يوم
الجمعة حين فرغ من الصالة  ،وقد مات في ذلك اليوم رجل من األنصار  ،فصلى عليه رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم  ،ثم
خرج عليھم وقال  " :ما ينبغي لنبيّ إذا لبس ألمته أن يضعھا حتى يقاتل " ؟(2) .
***
__________
) (1بنو سلمة )بفتح السين وكسر الالم(  ،وليس في العرب " سلمة " بكسر الالم غيرھا  ،وسائرھا بفتح الالم .وھم بنو سلمة بن سعد بن علي بن أسد
بن سادرة بن تزيد بن جشم بن الخزرج.
) (2األثر  - 7715 :إسناده في سيرة ابن ھشام  ، 64 : 3ثم اختصر أبو جعفر خبر ابن إسحاق الذي رواه ابن ھشام في السيرة .68 ، 67 : 3
والألمة  :ھي الدرع الحصينة  ،وسائر أداة الحرب من السالح كالسيف والرمح .ھذا وكان في المطبوعة والمخطوطة  " :ما ينبغي للنبي صلى ﷲ عليه
وسلم "  .وھذا غير جيد  ،وكأنه عجلة من الناسخ  ،وأثبت نص ابن ھشام.

قيل  :إن النبي صلى ﷲ عليه وسلم وإن كان خروجه للقوم كان َرواحً ا  (1) ،فلم يكن تبوئته للمؤمنين مقاعدَ ھم للقتال عند
خروجه  ،بل كان ذلك قبل خروجه لقتال عدوّ ه .وذلك أنّ المشركين نزلوا منزلھم من أ ُحد  -فيما بلغنا  -يوم األربعاء  ،فأقاموا
صلى بأصحابه
به ذلك اليوم ويو َم الخميس ويو َم الجمعة  ،حتى راح رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم إليھم يوم الجمعة  ،بعد ما َ
الجمعة  ،فأصبح بال ِّشعب من أحد يوم السبت للنصف من شوّ ال.
 - 7716حدثنا بذلك ابن حميد قال  ،حدثنا سلمة  ،عن ابن إسحاق قال  ،حدثني محمد بن مسلم الزھري  ،ومحمد بن يحيى بن
حبان  ،وعاصم بن عمر بن قتادة  ،والحصين بن عبد الرحمن وغيرھم(2) .
***
فإن قال  :وكيف كانت تبوئته المؤمنين مقاع َد للقتال ُغ ُد ًّوا قبل خروجه  ،وقد علمت أن " التبوئة "  ،اتخاذ الموضع.
قيل  :كانت تبوئته إياھم ذلك قبل مناھضة عدوه  ،عند مشورته على أصحابه بالرأي الذي رآه لھم  ،بيوم أو يومين  ،وذلك أن
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم لما سمع بنزول المشركين من قريش وأتباعھا أ ُح ًدا قال فيما - :
 - 7717حدثنا محمد بن الحسين قال  ،حدثنا أحمد بن المفضل قال  ،حدثنا أسباط عن السدي ألصحابه  :أشيروا عليَّ ما
عدو لنا أتانا في ديارنا ،
أصنع ؟ " فقالوا  :يا رسول ﷲ  ،اخرج إلى ھذه األكلُب! فقالت األنصار  :يا رسول ﷲ  ،ما غلبنا ٌّ
فكيف وأنت فينا!! فدعا رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم عبد ﷲ بن أبيّ ابن سلول  ،ولم يدعه قط قبلھا  ،فاستشاره  ،فقال  :يا
رسول ﷲ  ،اخرج بنا إلى ھذه األكلب!
__________
) (1الرواح  :ھو وقت العشى آخر النھار.
) (2األثر  - 7716 :جمعه أبو جعفر من مواضع متفرقة من خبر ابن إسحاق في يوم أحد.

وكان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم يُعجبه أن يدخلوا عليه المدينة فيقاتلوا في األزقة  ،فأتاه النعمان بن مالك األنصاري فقال:
يا رسول ﷲ ال تحرمني الجنة  ،فوالذي بعثك بالحق ألدخلن الجنة! فقال له  :بم ؟ قال  :بأني أشھد أن ال إله إال ﷲ  ،وأنك
رسول ﷲ  ،وأني ال أفرُّ من الزحف! قال  " :صدقت .فقُتل يومئذ .ثم إن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم دعا بدرعه فلبسھا ،
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فلما رأوه وقد لبس السالح  ،ندموا وقالوا  :بئسما صنعنا  ،نشير على رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم والوحي يأتيه!! فقاموا
واعتذروا إليه  ،وقالوا  :اصنع ما رأيت .فقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم  :ال ينبغي لنبيّ أن يلبس ألمته فيضعھا حتى
يقاتل(1) .
 - 7718حدثنا ابن حميد قال  ،حدثنا سلمة  ،عن محمد بن إسحاق قال  ،حدثني ابن شھاب الزھري  ،ومحمد بن يحيى بن
حبان  ،وعاصم بن عمر بن قتادة  ،والحصين بن عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن معاذ وغيرھم من علمائنا  ،قالوا  :لما
سمع رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم والمسلمون بالمشركين قد نزلوا منزلھم من أحد  ،قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم :
ُ
رأيت بقرً ا فأوّ لتھا خيرً ا  ،ورأيت في ذباب سيفي َث ْلمًا  (2) ،ورأيت أ ّني أدخلت يدي في درع حصينة  ،فأوّ لتھا
"إ ّني قد
المدينة ،فإن رأيتم أن تقيموا بالمدينة وتدعوھم حيث نزلوا  ،فإن أقاموا أقاموا بشر مقام  ،وإن ھم دخلوا علينا قاتلناھم فيھا.
وكان رأيُ عبد ﷲ بن أبي ابن سلول مع رأي رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم  ،يرى رأي رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم في
ذلك  :أن ال يخرج إليھم .وكان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم يكره الخروج من المدينة  ،فقال رجال من المسلمين ممن أكرم
ﷲ بالشھادة يوم أحد  ،وغيرھم ممن كان فاته بدر وحضروه  :يا رسول ﷲ  ،اخرج بنا إلى أعدائنا  ،ال يرون أنا ج ُب َّنا عنھم
وضعُفنا! فقال عبد ﷲ بن أبى ابن سلول  :يا رسول ﷲ  ،أقم بالمدينة ال تخرج إليھم ،
__________
) (1األثر  - 7717 :ھو في تاريخ الطبري .12 ، 11 : 3
) (2ذباب السيف  :طرفه المتطرف الذي يضرب به .والثلم  :ھو الكسر في حرفه.

فوﷲ ما خرجنا منھا إلى عدو لنا قط إال أصاب منا  ،وال دخلھا علينا قط إال أصبنا منه  ،فدعْ ھم يا رسول ﷲ  ،فإن أقاموا
أقاموا بشرِّ
محبس  ،وإن دخلوا قاتلھم الرجال في وجوھھم  ،ورماھم النساء والصبيان بالحجارة من فوقھم  ،وإن رجعوا
ِ
َرجعوا خائبين كما جاؤوا .فلم يزل الناس برسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم  ،الذين كان من أمرھم حُبُّ لقاء القوم  ،حتى دخل
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم فلبس ألمته. (1) .
***
فكانت تبوئة رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم المؤمنين مقاع َد للقتال  ،ما ذكرنا من مشورته على أصحابه بالرأي الذي ذكرنا ،
على ما وصفه الذين حكينا قولھم.
***
يقال منه َّ " :بوأت القوم منزال وبوّ أته لھم  ،فأنا أبوِّ ئھم المنزل تبوئة  ،وأبوئ لھم منزال تبوئة " .
وقد ذكر أن في قراءة عبد ﷲ بن مسعود َ ) :وإِ ْذ َغدَ ْو َ
ال (  ،وذلك جائز  ،كما يقال " :
ت مِنْ أَھْ ل َِك ُت َبوِّ ئُ ْالم ُْؤ ِمن َ
ِين َم َقاعِ دَ ل ِْل ِق َت ِ
صداقھا ونقدتھا "  ،كما قال الشاعر :
ِف لك "  ،و " نقدت لھا َ
ورد َ
َر ِد َفك َ
ﷲ َذ ْنبًا لَسْ ُ
الع َم ُل )(2
الوجْ ُه َو َ
ت مُحْ صِ َي ُهَ ...ربَّ ال ِع َبا ِد إِ َل ْي ِه َ
أَسْ تغِفرُ َ
والكالم  :أستغفر ﷲ لذنب (3) .وقد حكي عن العرب سماعًا  " :أبأت القوم منزال فأنا أبيئھم إباءة "  ،ويقال منه  " :أبأت
اإلبل "  .إذا رددتھا إلى المباءة .و " المباءة "  ،الم َُراح الذي تبيت فيه.
***
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" والمقاعد " جمع " مقعد "  ،وھو المجلس.
***
__________
) (1األثر  - 7718 :سيرة ابن ھشام  ، 67 ، 66 : 3وھو السابق مباشرة لألثر السالف رقم  ، 7751 :وھو من تمامه.
) (2مضى تخريجه فيما سلف  ، 169 : 1وھو في معاني القرآن للفراء .233 : 1
) (3ھذه الفقرة من معاني القرآن للفراء .233 : 1

قال أبو جعفر  :فتأويل الكالم  :واذكر إذ غدوت  ،يا محمد  ،من أھلك تتخذ للمؤمنين معسكرً ا وموض ًعا لقتال عدوھم.
***
وقوله  " :وﷲ سميع عليم "  ،يعني بذلك تعالى ذكره  " :وﷲ سميع "  ،لما يقول المؤمنون لك فيما شاورتھم فيه  ،من موضع
لقائك ولقائھم عدوّ ك وعدوّ ھم  ،من قول من قال  " :اخرج بنا إليھم حتى نلقاھم خارج المدينة "  ،وقول من قال لك  " :ال
تخرج إليھم وأقم بالمدينة حتى يدخلوھا علينا "  ،على ما قد بينا قبل  -ولما تشير به عليھم أنت يا محمد ) " (1عليم " بأصلح
تلك اآلراء لك ولھم  ،وبما تخفيه صدور المشيرين عليك بالخروج إلى عدوك  ،وصدور المشيرين عليك بالمقام في المدينة ،
وغير ذلك من أمرك وأمورھم  ،كما - :
 - 7719حدثنا ابن حميد قال  ،حدثنا سلمة  ،عن ابن إسحاق في قوله  " :وﷲ سميع عليم "  ،أي  :سميع لما يقولون  ،عليم
بما يخفون(2) .
***
__________
) (1في المخطوطة والمطبوعة  " :ومما تشير به ، " . . .والصواب الذي يقتضيه السياق  ،ھو ما أثبت.
) (2األثر  - 7719 :سيرة ابن ھشام  ، 112 : 3وھو تابع األثر السالف رقم .7713 :

ان ِم ْن ُك ْم أَنْ َت ْف َش َال َو َّ
إِ ْذ َھم ْ
ون )(122
ﷲُ َولِ ُّي ُھ َما َو َعلَى َّ ِ
ﷲ َف ْل َي َت َو َّك ِل ْالم ُْؤ ِم ُن َ
َّت َطا ِئ َف َت ِ
شال َو َّ
ان ِم ْن ُك ْم أَنْ َت ْف َ
ﷲ َف ْل َي َت َو َّك ِل ا ْل ُم ْؤ ِم ُنونَ ){ (122
ﷲ ُ َولِ ُّي ُھ َما َو َع َلى َّ ِ
القول في تأويل قوله  } :إِ ْذ َھ َّمتْ َطا ِئ َف َت ِ
قال أبو جعفر  :يعني بذلك جل ثناؤه  :وﷲ سميع عليم  ،حين ھمت طائفتان منكم أن تفشال.
والطائفتان اللتان ھمتا بالفشل  ،ذكر لنا أنھم بنو َسلِمة وبنو حارثة(1) .
__________
) (1انظر ضبط " سلمة " ص  161 :تعليق .1 :

*ذكر من قال ذلك :
 - 7720حدثني محمد بن عمرو قال  :حدثنا أبو عاصم  ،عن عيسى  ،عن ابن أبي نجيح  ،عن مجاھد في قول ﷲ  " :إذ
ھمت طائفتان منكم أن تفشال "  ،قال  :بنو حارثة  ،كانوا نحو أ ُحد  ،وبنو سلِمة نحو َس ْلع  ،وذلك يوم الخندق.
***
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قال أبو جعفر  :وقد دللنا على أن ذلك كان يوم أحد فيما مضى  ،بما فيه الكفاية عن إعادته(1) .
***
 - 7721حدثنا بشر قال  ،حدثنا يزيد قال  ،حدثنا سعيد  ،عن قتادة  ،قوله  " :إذ ھمت طائفتان منكم أن تفشال "  ،اآلية ،
وذلك يوم أحد  ،والطائفتان  :بنو سلِمة وبنو حارثة  ،حيان من األنصار  ،ھمُّوا بأمر فعصمھم ﷲ من ذلك قال قتادة  :وقد ذكر
لنا أنه لما أنزلت ھذه اآلية قالوا  :ما يسرُّ نا أ َّنا لم َن ُھ َّم بالذي ھممنا به  ،وقد أخبرنا ﷲ أنه ولينا.
 - 7722حدثت عن عمار قال  ،حدثنا ابن أبي جعفر  ،عن أبيه  ،عن الربيع  ،قوله  " :إذ ھمت طائفتان منكم " اآلية  ،وذلك
يوم أحد  ،فالطائفتان بنو سلمة وبنو حارثة  ،حيان من األنصار .فذكر مثل قول قتادة.
 - 7723حدثنا محمد بن الحسين قال  ،حدثنا أحمد بن المفضل  ،قال  ،حدثنا أسباط  ،عن السدي قال  :خرج رسول ﷲ صلى
الفتح إن صبروا .فلما رجع عبد ﷲ بن أبي ابن سلول في ثالثمائة فتبعھم
ﷲ عليه وسلم إلى أحد في ألف رجل  ،وقد وعدھم
َ
أبو جابر السلمي يدعوھم  ،فلما غلبوه وقالوا له  :ما نعلم قتاال ولئن أطعتنا لترجعنَّ معنا وقال ]ﷲ عز وجل[  " :إذ ھمت
طائفتان منكم أن تفشال "  ،وھم بنو سلمة وبنو حارثة ھموا بالرجوع حين رجع عبد ﷲ بن أبي ،
__________
) (1انظر ما سلف ص  161 :وما قبلھا.

فعصمھم ﷲ  ،وبقى رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم في سبعمئة(1) .
 - 7724حدثنا القاسم قال  ،حدثنا الحسين قال  ،حدثني حجاج  ،عن ابن جريج قال  ،قال عكرمة  :نزلت في بني سلِمة من
الخزرج  ،وبني حارثة من األوس  ،ورأسھم عبد ﷲ بن أبيّ ابن سلول.
 - 7725حدثني محمد بن سعد قال  ،حدثني أبي قال  ،حدثني عمي قال  ،حدثني أبي  ،عن أبيه  ،عن ابن عباس قوله  " :إذ
ھمت طائفتان منكم أن تفشال "  ،فھو بنو حارثة وبنو سلمة.
 - 7726حدثنا ابن حميد قال  ،حدثنا سلمة  ،عن ابن إسحاق  " :إذ ھمت طائفتان منكم أن تفشال "  ،والطائفتان  :بنو سلمة
من جشم بن الخزرج  ،وبنو حارثة من النبيت من األوس  ،وھما الجناحان(2) .
 - 7727حدثني محمد بن سنان قال  ،حدثنا أبو بكر الحنفي  ،عن عباد  ،عن الحسن في قوله  " :إذ ھمت طائفتان منكم أن
َ
وھزم عدوھم.
تفشال " اآلية  ،قال  :ھما طائفتان من األنصار ھَّما أن يفشال فعصمھم ﷲ ،
 - 7728حدثنا الحسن بن يحيى قال  ،أخبرنا عبد الرزاق قال  ،أخبرنا ابن عيينة  ،عن عمرو بن دينار قال  :سمعت جابر بن
عبد ﷲ يقول  " :إذ ھمت طائفتان منكم أن تفشال "  ،قال  :ھم بنو سلمة وبنو حارثة  ،وما نحبُّ أن لو لم نكن ھممنا لقول ﷲ
عز وج ّل  " :وﷲ وليھما " . (3) .
 - 7729حدثني أحمد بن حازم قال  ،حدثنا أبو نعيم قال  ،حدثنا ابن عيينة  ،عن عمرو قال  :سمعت جابر بن عبد ﷲ يقول ،
فذكر نحوه.
__________
) (1األثر  - 7723 :في تاريخ الطبري  ، 12 : 3وھو تمام األثر السالف رقم  ، 7177 :والزيادة بين القوسين من التاريخ.
) (2األثر  - 7726 :سيرة ابن ھشام  ، 112 : 3وھو من تتمة األثر السالف رقم .7791 :
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) (3األثر  - 7728 :رواه البخاري في صحيحه )الفتح  (169 : 8 / 275 : 7من طريق علي بن عبد ﷲ  ،عن سفيان بن عيينة  ،بغير ھذا اللفظ.
وكان في المطبوعة  " :وما نحب أن لو لم تكن ھمتا "  ،وھو خطأ  ،والصواب من المخطوطة  ،ولكن الناشر لم يحسن قراءتھا.

 - 7730حدثني يونس قال  ،أخبرنا ابن وھب قال  ،قال ابن زيد  " :إذ ھمت طائفتان منكم أن تفشال "  ،قال  :ھذا يوم أحد.
***
وأما قوله  " :أن تفشال "  ،فإنه يعني  :ھمَّا أن يضعفا ويجبنا عن لقاء عدوّ ھما.
***
يقال منه  " :فشل فالن عن لقاء عدوه ويفشل فشال "  ،كما - :
 - 7731حدثنا القاسم قال  ،حدثنا الحسين قال  ،حدثني حجاج  ،عن ابن جريج قال  ،قال ابن عباس  " :الفشل "  ،الجبن.
***
قال أبو جعفر  :وكان ھمُّھما الذي ھمَّا به من الفشل ،
االنصراف عن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم والمؤمنين حين انصرف
َ
عنھم عبد ﷲ بن أبي ابن سلول بمن معه  ،جب ًنا منھم  ،من غير شك منھم في اإلسالم وال نفاق  ،فعصمھم ﷲ مما ھموا به من
ذلك  ،ومضوا مع رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم لوجھه الذي مضى له  ،وتركوا عبد ﷲ بن أبي ابن سلول والمنافقين معه ،
فأثنى ﷲ عز وجل عليھما بثبوتھما على الحق  ،وأخبر أنه وليُّھما وناصرھما على أعدائھما من الكفار  (1) ،كما :
 - 7732حدثنا ابن حميد قال  ،حدثنا سلمة  ،عن ابن إسحاق  " :وﷲ وليُھما "  ،أي  :المدافع عنھما ما ھمَّتا به من فشلھما.
) (2وذلك أنه إنما كان ذلك منھما عن ضعف ووھن أصابھما  ،من غير شك أصابھما في دينھما  ،فتولى دفع ذلك عنھما
برحمته وعائدته حتى سلمتا من وھنھما وضعفھما  ،ولحقتا بنبِّيھما صلى ﷲ عليه وسلم .يقول  " :وعلى ﷲ فليتوكل
المؤمنون"  ،أي  :من كان به ضعف من المؤمنين أو و َھن ،
__________
) (1انظر تفسير " الولي " فيما سلف  497 : 6تعليق  .1 :والمراجع ھناك.
) (2في المطبوعة  " :الدافع عنھما "  ،وأثبت ما في المخطوطة وسيرة ابن ھشام .وفي المطبوعة والمخطوطة " ما ھما به "  ،وھو صواب  ،ولكني
أثبت نص ابن ھشام  ،فھو أقوم على السياق  ،والتصحيف في مثل ھذا قريب  ،ولست أظنه من أصل الطبري.

ص َر ُك ُم َّ
ُون )(123
ﷲ َل َعلَّ ُك ْم َت ْش ُكر َ
َو َل َق ْد َن َ
ﷲُ ِب َب ْد ٍر َوأَ ْن ُت ْم أَ ِذلَّ ٌة َفا َّتقُوا َّ َ
فليتوكل عليّ  ،وليستعن بي أعنِه على أمره  ،وأدفع عنه  ،حتى أبلغ به وأقوّ يه على نيته(1) .
***
قال أبو جعفر  :وذكر أن ابن مسعود رضي ﷲ عنه كان يقرأ َ " ) :وﷲُ َول ُّي ُھ ْم " (  ،وإنما جاز أن يقرأ ذلك كذلك  ،ألن "
الطائفتين " وإن كانتا في لفظ اثنين  ،فإنھما في معنى جماع  ،بمنزلة " الخصمين " و " الحزبين " (2) .
***
ص َر ُك ُم َّ
ﷲ َل َع َّل ُك ْم َت ْ
ش ُكرُونَ ){ (123
القول في تأويل قوله َ } :و َل َقدْ َن َ
ﷲُ ِببَدْ ٍر َوأَ ْن ُت ْم أَ ِذ َّل ٌة َفا َّتقُوا َّ َ
قال أبو جعفر  :يعني بذلك جل ثناؤه  :وإن تصبروا وتتقوا ال يضركم كيدھم شي ًئا  ،وينصركم ربكم  " ،ولقد نصركم ﷲ ببدر"
على أعدائكم وأنتم يومئذ " أذلة " يعني  :قليلون  ،في غير منعة من الناس  ،حتى أظھركم ﷲ على عدوكم  ،مع كثرة عددھم
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وقلة عددكم  ،وأنتم اليوم أكثر ً
عددا منكم حينئذ  ،فإن تصبروا ألمر ﷲ ينصركم كما نصركم ذلك اليوم  " ،فاتقوا ﷲ "  ،يقول
تعالى ذكره  :فاتقوا ربكم بطاعته واجتناب محارمه " لعلكم تشكرون "  ،يقول  :لتشكروه على ما منَّ به عليكم من النصر
على أعدائكم وإظھار دينكم  ،ولما ھداكم له من الحق الذي ض ّل عنه مخالفوكم  ،كما - :
__________
) (1األثر  - 7732 :سيرة ابن ھشام  ، 113 ، 112 : 3وھو من سياق األثر السالف رقم .7726 :
) (2انظر معاني القرآن للفراء .133 : 1

 - 7733حدثنا ابن حميد قال  ،حدثنا سلمة  ،عن ابن إسحاق  " :ولقد نصركم ﷲ ببدر وأنتم أذلة "  ،يقول  :وأنتم أقل عد ًدا
وأضعف قوة " فاتقوا ﷲ لعلكم تشكرون "  ،أي  :فاتقون  ،فإنه شكر نعمتي(1) .
***
واختلف في المعنى الذي من أجله سمي بدر " بدرً ا " .
فقال بعضھم  :سمي بذلك  ،ألنه كان ماء لرجل يسمى " بدرً ا "  ،فسمي باسم صاحبه.
*ذكر من قال ذلك :
 - 7734حدثنا ابن وكيع قال  ،حدثنا أبي  ،عن زكريا  ،عن الشعبي قال  :كانت " بدر " لرجل يقال له " بدر "  ،فسميت به.
***
 - 7735حدثني يعقوب قال  ،حدثنا ھشيم قال  ،أخبرنا زكريا  ،عن الشعبي أنه قال  " :ولقد نصركم ﷲ ببدر "  ،قال  :كانت
" بدر " بئرً ا لرجل يقال له " بدر "  ،فسميت به.
وأنكر ذلك آخرون وقالوا  :ذلك اسم سميت به البقعة  ،كما سمى سائر البلدان بأسمائھا.
*ذكر من قال ذلك :
 - 7736حدثنا الحارث بن محمد قال  ،حدثنا ابن سعد قال  ،حدثنا محمد بن عمر الواقدي قال  ،حدثنا منصور  ،عن أبي
األسود  ،عن زكريا  ،عن الشعبي قال  :إنما سمي " بدرً ا "  ،ألنه كان ماء لرجل من جھينة يقال له " بدر " وقال الحارث ،
قال ابن سعد  ،قال الواقدي  :فذكرت ذلك لعبد ﷲ بن جعفر ومحمد بن صالح فأنكراه وقاال فأليّ شيء سميت " الصفراء " ؟
وألي شيء سميت" الحمراء " ؟
__________
) (1األثر  - 7733 :سيرة ابن ھشام  ، 113 : 3ھو بقية اآلثار التي آخرھا رقم  ، 7732 :وسياق أبي جعفر في روايته  ،أقوم من سياق ابن ھشام.

وأليّ شيء سمي " رابغ " ؟ ھذا ليس بشيء  ،إنما ھو اسم الموضع قال  :وذكرت ذلك ليحيى بن النعمان الغفاريّ فقال :
سمعت شيوخنا من بني غفار يقولون  :ھو ماؤنا ومنزلنا  ،وما ملكه أح ٌد قط يقال له " بدر "  ،وما ھو من بالد جھينة  ،إنما
ھي بالد غِ فار قال الواقدي  :فھذا المعروف عندنا.
 - 7737حدثت عن الحسين بن الفرج قال  ،سمعت أبا معاذ قال  ،أخبرنا عبيد بن سليمان قال  ،سمعت الضحاك يقول " :
بدر "  ،ماء عن يمين طريق مكة  ،بين مكة والمدينة.
***
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وأما قوله  " :أذلة "  ،فإنه جمع " ذليل "  ،كما " األعزة " جمع " عزيز "  " ،واأللِبَّة " جمع " لبيب " .
***
قال أبو جعفر  :وإنما سماھم ﷲ عز وجل " أذلة "  ،لقلة عددھم  ،ألنھم كانوا ثلثمئة نفس وبضعة عشر  ،وعدوھم ما بين
التسعمئة إلى األلف  -على ما قد بينا فيما مضى  -فجعلھم لقلة عددھم " أذلة " .
***
وبنحو ما قلنا في ذلك قال أھل التأويل.
*ذكر من قال ذلك :
 - 7738حدثنا بشر قال  ،حدثنا يزيد قال  ،حدثنا سعيد  ،عن قتادة  ،قوله  " :ولقد نصركم ﷲ ببدر وأنتم أذلة فاتقوا ﷲ لعلكم
تشكرون "  ،وبدر ماء بين مكة والمدينة  ،التقى عليه نبي ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم والمشركون  ،وكان أول قتال قاتله نبي ﷲ
صلى ﷲ عليه وسلم وذكر لنا أنه قال ألصحابه يومئذ  " :أنتم اليوم بعدَّة أصحاب طالوت يوم لقى جالوت "  :فكانوا ثلثمئة
وبضعة عشر رجال والمشركون يومئذ ألفٌ  ،أو راھقوا ذلك(1) .
__________
) (1األثر  - 7738 :مضى بعضه برقم  ، 5730 :وانظر عدة أھل بدر فيما سلف من  .5732 - 5724وقوله  " :راھقوا ذلك " أي  :قاربوا ذلك.

 - 7739حدثني محمد بن سنان قال  ،حدثنا أبو بكر  ،عن عباد  ،عن الحسن في قوله  " :ولقد نصركم ﷲ ببدر وأنتم أذلة
فاتقوا ﷲ لعلكم تشكرون "  ،قال  :يقول  " :وأنتم أذلة "  ،قليل  ،وھم يومئذ بضعة عشر وثلثمئة.
 - 7740حدثت عن عمار قال  ،حدثنا ابن أبي جعفر  ،عن أبيه  ،عن الربيع  ،نحو قول قتادة.
 - 7741حدثنا ابن حميد قال  ،حدثنا سلمة  ،عن ابن إسحاق  " :ولقد نصركم ﷲ ببدر وأنتم أذلة "  ،أقل ً
عددا وأضعف
قوة(1).
***
قال أبو جعفر  :وأما قوله  " :فاتقوا ﷲ لعلكم تشكرون "  ،فإن تأويله  ،كالذي قد بيَّنت  ،كما - :
 - 7742حدثنا ابن حميد قال  ،حدثنا سلمة  ،عن ابن إسحاق  " :فاتقوا ﷲ لعلكم تشكرون "  ،أي  :فاتقوني  ،فإنه شكر
نعمتي(2) .
***
__________
) (1األثر  - 7741 :سيرة ابن ھشام  ، 113 : 3وھو بعض األثر السالف قريبًا رقم .7733 :
) (2األثر  - 7742 :سيرة ابن ھشام  ، 113 : 3وھو أيضًا بعض األثر  .7733 :وكان في المطبوعة والمخطوطة ھنا " نعمى "  ،وأثبت ما مضى
في المخطوطة والمطبوعة في األثر السالف  ،وھو مطابق نص ابن ھشام.

ِين )َ (124ب َلى إِنْ َتصْ ِبرُوا َو َت َّتقُوا َو َيأْ ُتو ُك ْم مِنْ
ِين أَ َلنْ َي ْك ِف َي ُك ْم أَنْ ُي ِم َّد ُك ْم َر ُّب ُك ْم ِب َث َال َث ِة آَ َال ٍ
ف م َِن ْال َم َال ِئ َك ِة ُم ْن َزل َ
إِ ْذ َتقُو ُل ل ِْلم ُْؤ ِمن َ
ْس ِة آَ َال ٍ
ِين )(125
ف م َِن ْال َم َال ِئ َك ِة م َُسوِّ م َ
َف ْو ِر ِھ ْم َھ َذا ُي ْمد ِْد ُك ْم َر ُّب ُك ْم ِب َخم َ
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القول في تأويل قوله  } :إِ ْذ َتقُول ُ لِ ْل ُم ْؤ ِمنِينَ أَلَنْ َي ْكفِ َي ُك ْم أَنْ ُيمِدَّ ُك ْم َر ُّب ُك ْم ِب َثال َث ِة آال ٍ
ف مِنَ ا ْل َمال ِئ َك ِة ُم ْن ِزلِينَ )َ (124ب َلى إِنْ
س ِّومِينَ ){ (125
س ِة آالفٍ مِنَ ا ْل َمال ِئ َك ِة ُم َ
َت ْ
ص ِب ُروا َو َت َّتقُوا َو َيأْ ُتو ُك ْم مِنْ َف ْو ِر ِھ ْم ھ ََذا ُي ْمدِدْ ُك ْم َر ُّب ُك ْم ِب َخ ْم َ
قال أبو جعفر  :يعني تعالى ذكره  :ولقد نصركم ﷲ ببدر وأنتم أذلة  ،إذ تقول للمؤمنين بك من أصحابك  :ألن يكفيكم أن يمدكم
ر َبكم بثالثة آالف من المالئكة منزلين ؟ وذلك يوم بدر.
***
حربھم  ،في أيّ يوم وُ عدوا ذلك ؟
ثم اختلف أھل التأويل في حضور المالئكة يوم بدر َ
فقال بعضھم  :إن ﷲ عز وجل كان وعد المؤمنين يوم بدر أن يمدَّھم بمالئكته  ،إن أتاھم العدو من فورھم  ،فلم يأتوھم  ،ولم
ُي َمدُّوا(1) .
*ذكر من قال ذلك :
 - 7743حدثني حميد بن مسعدة قال  ،حدثنا بشر بن المفضل قال  ،حدثنا داود  ،عن عامر قال ُ ،ح ِّدث المسلمون أن ُكرز بن
جابر المحاربي ُي ِم ُّد المشركين  ،قال  :فشق ذلك على المسلمين  ،فقيل لھم  " :ألن يكف َيكم أن يمدكم ربكم بثالثة آالف من
المالئكة منزلين * بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورھم ھذا يمددكم ربكم بخمسة آالف من المالئكة مسومِّين "  ،قال :
ً
كرزا الھزيمة  ،فرجع  ،ولم يمدّھم بالخمسة.
فبلغت
__________
) (1في المخطوطة  " :ولم يعدوا "  ،وھو خطأ صرف .ھذا والمخطوطة في ھذا الموضع كثيرة الخطأ فيما ھو واضح كھذا الحرف الذي أثبته  ،ولذلك
أغفلت كثيرً ا من أشباھه  ،ونبھت عليه.

 - 7744حدثني ابن المثني قال  ،حدثنا عبد األعلى قال  ،حدثنا داود  ،عن عامر قال  :لما كان يوم بدر بلغ رسول ﷲ صلى
ﷲ عليه وسلم ثم ذكر نحوه  ،إال أنه قال  " :ويأتوكم من فورھم ھذا "  -يعني كرزا وأصحابه  " -يمددكم ربكم بخمسة آالف
ً
كرزا وأصحابه الھزيمة  ،فلم يمدھم  ،ولم تنزل الخمسة  ،وأ ِمدّوا بعد ذلك بألف  ،فھم
من المالئكة مسوِّ مين "  ،قال  :فبلغ
أربعة آالف من المالئكة مع المسلمين.
 - 7745حدثني محمد بن سنان قال  ،حدثنا أبو بكر الحنفي  ،عن عباد عن الحسن في قوله  " :إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم
أن يمدكم ربكم بثالثة آالف من المالئكة "  ،اآلية كلھا  ،قال  :ھذا يوم بدر.
َ
كرز بن جابر المحاربي
 - 7746حدثني يعقوب قال  ،حدثنا ابن علية  ،عن داود  ،عن الشعبي قال ُ :ح ِّدث المسلمون أن
يريد أن يم ّد المشركين ببدر  ،قال  :فشق ذلك على المسلمين ؛ فأنزل ﷲ عز وج ّل  " :ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم " إلى قوله :
" من المالئكة مسومِّين "  ،قال  :فبلغته ھزيمة المشركين  ،فلم يم ّد أصحابه  ،ولم يمدُّوا بالخمسة.
***
وقال آخرون  :كان ھذا الوعد من ﷲ لھم يوم بدر  ،فصبر المؤمنون واتقوا ﷲ  ،فأمدھم بمالئكته على ما وعدھم.
*ذكر من قال ذلك :
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 - 7747حدثنا أبو كريب قال  ،حدثنا يونس بن بكير  ،عن محمد بن إسحاق قال  ،حدثني عبد ﷲ بن أبي بكر  ،عن بعض
صري ،
بني ساعدة قال  :سمعت أبا أسيد مالك بن ربيعة بعد ما أصيب بصره يقول  :لو كنت معكم ببدر اآلن ومعي َب َ
ألخبرتكم بال ِّشعب الذي خرجت منه المالئكة  ،ال أ ُ
شك وال أتمارى.
 - 7748حدثنا ابن حميد قال  ،حدثنا سلمة قال  ،قال ابن إسحاق  ،وحدثني عبد ﷲ بن أبي بكر  ،عن بعض بني ساعدة  ،عن
أبي أسيد مالك بن ربيعة  ،وكان شھد بدرً ا  :أنه قال بعد إذ ذھب بصره  :لو كنت معكم اليوم ببدر ومعي بصري  ،ألريتكم
ال ِّ
أتمارى(1) .
شعب الذي خرجت منه المالئكة  ،ال أشك وال
َ
 - 7749حدثنا ابن حميد قال  ،حدثنا سلمة  ،عن محمد بن إسحاق قال  ،حدثني عبد ﷲ بن أبي بكر  :أنه حُ ِّدث عن ابن
عباس  :أن ابن عباس قال  :حدثني رجل من بني غفار قال  :أقبلت أنا وابن ع ّم لي حتى أصعدنا في جبل يُشرف بنا على
فننتھبُ مع من ينتھب (2) .قال  :فبينا نحن في الجبل  ،إذ دنت
بدر ،ونحن مشركان  ،ننتظر الوقعة  ،على من تكون ال َّدبْرة
ِ
منا سحابة  ،فسمعنا فيھا حمحمة الخيل  ،فسمعت قائال يقول  :أقدم حيزوم (3) .قال  :فأما ابن عمي فانكشف قناع قلبه فمات
مكانه  (4) ،وأما أنا فكدت أھلك  ،ثم تماسكت(5) .
 - 7750حدثنا ابن حميد قال  ،حدثنا سلمة  ،عن محمد بن إسحاق قال  ،وحدثني الحسن بن عمارة  ،عن الحكم بن عتيبة ،
عن مقسم مولى عبد ﷲ بن الحارث  ،عن عبد ﷲ بن عباس قال  :لم ُتقاتل المالئكة في يوم من األيام سوى يوم بدر  ،وكانوا
يكونون فيما سواه من األيام َعد ًدا و َم ً
ددا ال يضربون(6) .
 - 7751حدثنا ابن حميد قال  ،حدثنا سلمة قال  ،قال محمد بن إسحاق ،
__________
) (1األثران  - 7748 ، 7747 :سيرة ابن ھشام  ، 286 : 2وانظره بإسناد آخر يأتي برقم  7777 :مع اختالف في لفظه  ،ومع نسبته إلى يوم أحد
 ،ال يوم بدر .وانظر التعليق عليه ھناك.
) (2الدبرة )بفتح الدال وسكون الباء  ،وبفتحتين أيضًا( والدابرة  :الھزيمة في القتال  ،وھي اسم من " اإلدبار "  .يقال  :على من الدبرة ؟ أي الھزيمة.
ثم يقال  :لمن الدبرة ؟ أي لمن الدولة والظفر.
) (3قوله  " :أقدم " ھي كلمة زجر تزجر بھا الخيل  ،وأمر لھا بالتقدم .وحيزوم  :اسم فرس من خيل المالئكة يومئذ .ويقال ھو فرس جبريل عليه
السالم .ھذا وفي المخطوطة  " :إذ ذھب منا سحابة " وھو تصحيف.
) (4قناع القلب  :غشاؤه  ،تشبيھھا له بقناع المرأة الذي تلبسه.
) (5األثر  - 7749 :سيرة ابن ھشام .285 : 2
) (6األثر  - 7750 :سيرة ابن ھشام .286 : 2

حدثني أبي إسحاق بن يسار  ،عن رجال من بني مازن بن النجار  ،عن أبي داود المازني  ،وكان شھد بدرً ا قال  :إني ألتب ُع
رجال من المشركين يوم بدر ألضربه  ،إذ وقع رأسه قبل أن يصل إليه سيفي  ،فعرفت أن قد قتله غيري(1) .
 - 7752حدثني ابن حميد قال  ،حدثنا سلمة قال  ،قال محمد  :حدثني حسين بن عبد ﷲ بن عبيد ﷲ بن عباس  ،عن عكرمة
مولى ابن عباس قال  :قال أبو رافع مولى رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم  :كنت غالمًا للعباس بن عبد المطلب  ،وكان
ْ
ُ
ويكرهُ أن يخالفھم  ،وكان
وأسلمت .وكان العباس يھاب قومه
وأسلمت أم الفضل
اإلسالم قد دخلنا أھ َل البيت  ،فأسلم العباس
َ
يكتم إسالمه  ،وكان ذا مال كثير متفرق في قومه .وكان أبو لھب عدوّ ﷲ قد تخلَّف عن بدر وبعث مكانه العاصى بن ھشام بن
المغيرة .وكذلك صنعوا  ،لم يتخلَّف رجل إال بعث مكانه رجال .فلما جاء الخبرُ عن مُصاب أصحاب بدر من قريش كبته ﷲ
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وأخزاه  ،ووجدنا في أنفسنا قوة وعِ ًّزا (2) .قال  :وكنت رجال ضعي ًفا  ،وكنت أعمل القِداح أنحتھا في حجرة زمزم  ،فوﷲ
إني لجالس فيھا أنحت القداح  ،وعندي أم الفضل جالسة  ،وقد سرَّ نا ما جاءنا من الخبر  ،إذ أقبل الفاسق أبو لھب يجرُّ رجليه
بشرٍّ حتى جلس على ُ
ط ُنب الحجرة  (3) ،فكان ظھره إلى ظھري .فبينا ھو جالس إذ قال الناس  :ھذا أبو سفيان بن الحارث
بن عبد المطلب قد قدم! قال  :قال أبو لھب  :ھل ُ ّم إليّ يا ابن أخي  ،فعندك الخبر! قال  :فجلس إليه والناس قيام عليه  ،فقال  :يا
ابن أخي أخبرني  ،كيف كان أمرُ الناس ؟ قال  :ال شيء وﷲ  ،إن كان إال أن لقيناھم فمنحناھم أكتافنا يقتلوننا ويأسروننا كيف
شاؤوا! وايم ﷲ ،
__________
) (1األثر  - 7751 :سيرة ابن ھشام .286 : 2
) (2في المطبوعة  " :قوة وعونة "  ،وليست بشيء  ،وفي المخطوطة " قوة وعبدا " وصواب قراءتھا ما أثبته من سيرة ابن ھشام.
) (3طنب الحجرة  :جانبھا المسدل .أخذ من طنب الخباء  ،وھو الحبل يشد به إلى األرض.

ُ
لمت الناس  ،لقينا رجاال بيضًا على خيل بلق ما بين السماء واألرض ما تلِيق شي ًئا  ،وال يقوم لھا شيء (1) .قال
مع ذلك ما
أبو رافع  :فرفعت طنب الحجرة بيدي ثم قلت  :تلك المالئكة! )(2
 - 7753حدثنا ابن حميد قال  ،حدثنا سلمة  ،عن محمد قال  ،حدثني الحسن بن عمارة  ،عن الحكم بن عتيبة  ،عن مقسم ،
عن ابن عباس قال  :كان الذي أسر العباس أبا ال َي َسر كعب بن عمرو أخو بني سلِمة  (3) ،وكان أبو اليسر َرجال مجموعًا ،
) (4وكان العباس رجال جسيما  ،فقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم ألبي اليسر  " :كيف أسرت العباس أبا اليسر ؟! قال  :يا
رسول ﷲ  ،لقد أعانني عليه رج ٌل ما رأيته قبل ذلك وال بعده  ،ھيئته كذا وكذا! ) (5قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم " :
لقد أعانك عليه ملك كريم " (6) .
 - 7754حدثنا بشر قال  ،حدثنا يزيد قال  ،حدثنا سعيد  ،عن قتادة  ،قوله  " :ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثالثة آالف من
المالئكة منزلين "  ،أمدوا بألف  ،ثم صاروا ثالثة آالف  ،ثم صاروا خمسة آالف " بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورھم
ھذا يمددكم ربكم بخمسة آالف من المالئكة مسوِّ مين " ،
__________
) (1يقال الكريم  " :فالن ال يليق شي ًئا " من " أالق "  ،أي  :ما يحبس شيئا وال يمسكه .ويقال للسيف  " :سيف ال يليق شي ًئا "  ،أي  :ما يرد ضربته
شيء .وھذا األخير ھو المراد ھنا .وكان في المطبوعة  " :ما يليق لھا شيء " بدل ما في المخطوطة  ،إذ لم يفھمه .وأثبت ما في المخطوطة والسيرة.
) (2األثر  - 7752 :سيرة ابن ھشام  ، 301 : 2مع اختالف يسير في بعض اللفظ.
) (3في المطبوعة والمخطوطة  " :أبا اليسر  ...أخا بني سلمة "  ،وأثبت ما في التاريخ  ،فھو أجود عربية.
) (4قوله  " :مجموعًا "  ،يعني  :قد اجتمع خلقه فلم يبسط  ،وھو نقيض الجسيم  ،كما يظھر من سياق األثر .ولم أجده في كتب اللغة التي بين يدي.
) (5في المخطوطة  " :ھيئته كذا  ،ھيئته كذا "  ،وتركت ما في المطبوعة على حاله  ،ألنه مطابق لما في التاريخ.
) (6األثر  - 7753 :لم أجده في المطبوع من سيرة ابن ھشام  ،وھو في تاريخ الطبري .289 ، 288 : 2

وذلك يوم بدر  ،أمدَّھم ﷲ بخمسة آالف من المالئكة.
 - 7755حدثت عن عمار  ،عن ابن أبي نجيح  ،عن أبيه  ،عن الربيع  ،بنحوه.
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 - 7756حدثني محمد بن سعد قال  ،حدثنى أبي قال  ،حدثني عمي قال  ،حدثني أبي  (1) ،عن أبيه  ،عن ابن عباس في
قوله  " :يمددكم ربكم بخمسة آالف من المالئكة مسوِّ مين "  ،فإنھم أتوا محم ًدا صلى ﷲ عليه وسلم مسوِّ مين.
 - 7757حدثني محمد بن بشار قال  ،حدثنا سفيان  ،عن ابن خثيم  ،عن مجاھد قال  :لم تقاتل المالئكة إال يوم بدر.
***
وقال آخرون  :إن ﷲ عز وج ّل  :إنما وعدھم يوم بدر أن يمدَّھم إن صبروا عند طاعته وجھاد أعدائه  ،واتقوه باجتناب
محارمه  ،أن يمدھم في حروبھم كلھا  ،فلم يصبروا ولم يتقوا إال في يوم األحزاب  ،فأمدَّھم حين حاصروا قريظة.
*ذكر من قال ذلك :
 - 7758حدثني محمد بن عمارة األسدي قال  ،حدثنا عبيد ﷲ بن موسى قال  ،أخبرنا سليمان بن زيد أبو إدام المحاربي ،
عن عبد ﷲ بن أبي أوفى قال  :كنا محاصري قريظة والنضير ما شاء ﷲ أن نحاصرھم  ،فلم يفتح علينا  ،فرجعنا  ،فدعا
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم بماء فھو يغسل رأسه  (2) ،إذ جاءه جبريل صلى ﷲ عليه وسلم فقال  :يا محمد  ،وضعتم
أسلحتكم ولم تضع المالئكة أوزارھا! فدعا رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم بخرقة  ،فلفَّ بھا رأسه ولم يغسله ،
__________
) " (1قال حدثني أبي " ھذه  ،سقطت من المطبوعة  ،والصواب من المخطوطة  ،وھو إسناد دائر في التفسير.
) (2في المطبوعة  " :فبينما رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم في بيته يغسل رأسه "  ،وھو تصرف ال شك فيه من ناشر أو ناسخ آخر  ،فإن الذي في
المخطوطة  " :فدعا رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم فھو يغسل رأسه "  ،لما سقط من الجملة قوله  " :بماء "  ،تصرف الناسخ  ،وما كان له أن يفعل!
والصواب كما أثبته  ،مطاب ًقا لما في الخصائص الكبرى للسيوطي .وانظر البغوي )بھامش ابن كثير( .235 : 2

ين ال نعبأ بالسير شي ًئا  (1) ،حتى أتينا قريظة والنضير  ،فيومئذ أمدنا ﷲ عز وجل بثالثة آالف
ثم نادى فينا فقمنا كالِّين مُعْ ِي َ
من المالئكة  ،وفتح ﷲ ُ لنا فتحً ا يسيرً ا  ،فانقلبنا بنعمة من ﷲ وفضل(2) .
***
وقال آخرون بنحو ھذا المعنى  ،غير أنھم قالوا  :لم يصبر القوم ولم يتقوا ولم يُمدوا بشيء في أ ُحد.
* ذكر من قال ذلك :
 - 7759حدثنا القاسم قال  ،حدثنا الحسين قال  ،حدثني حجاج  ،عن ابن جريج قال  ،حدثني عمرو بن دينار  ،عن عكرمة ،
سمعه يقول  " :بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورھم ھذا "  ،قال  :يوم بدر .قال  :فلم يصبروا ولم يتقوا فلم يمدوا يوم
أحد  ،ولو ُمدُّوا لم يُھزموا يومئذ.
__________
) (1في المخطوطة  " :فقمنا كالبر معين " غير منقوطة  ،فلم يحسن الناشر أن يقرأھا  ،فجعلھا في المطبوعة  " :كالزمعين "  ،فجاء معلق على
ً
وخلطا معًا!! وأما السيوطي في الخصائص الكبرى  ،فالظاھر أنه لم
التفسير ففسر الكلمة تفسيرً ا ال يصلح أن يكون كالمًا ھا ھنا  ،فخرج الكالم تصحي ًفا
يحسن ھو أيضًا قراءة المخطوطة  ،أو كانت في نسخة مصحفة عنده كمثل ھذا التصحيف  ،فأسقط الجملة كلھا وساق الكالم ھكذا  " :فقمنا حتى أتينا
بني قريظة "  .وكذلك فعل البغوي .وصواب القراءة ھو ما أثبت  ،وھو مطابق لصفة أصحاب رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم في مخرجھم إلى بني
قريظة .يقال " كل الرجل يكل من المشي فھو كال "  :إذا بلغ منه التعب واإلعياء .ويقال  " :أعيى الرجل والبعير وغيره يعيي إعياء فھو معي "  ،إذا
أكله السير وطلحه وبرح به .يقول  :فقمنا وقد بلغ منا ومن دوابنا التعب.
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) (2األثر  - 7785 :أخرجه السيوطي في الخصائص الكبرى  233 : 1نقال عن ابن جرير في تفسيره ھذا .و " عبيد ﷲ بن موسى بن أبي المختار
العبسي "  ،مضت ترجمته برقم  ، 5796 :وكان في المخطوطة والمطبوعة  " :عبد ﷲ بن موسى "  ،وھو خطأ .وأما " سليمان بن زيد أبو إدام
المحاربي " فھو مترجم في التھذيب  ،والكبير للبخاري  ، 15 / 2 / 2وابن أبي حاتم  ، 117 / 1 / 2قال يحيى بن معين " ليس بثقة  ،كذاب  ،ليس
يسوى حديثه فلسًا "  .وقال النسائي  " :متروك الحديث "  .وكان في المطبوعة  " :أبو آدم " وھو خطأ  ،ومثله في التھذيب في ترجمته  ،وھو خطأ
أيضًا صوابه ما أثبت من المخطوطة .و " عبد ﷲ بن أبي أوفى األسلمي "  ،شھد بيعة الرضوان  ،ومات رضي ﷲ عنه سنة  ، 88كما صححه الذھبي
في تاريخه.
وھذا األثر  ،وإن كان إسناده ال يقوم  ،فإن معناه يشبه أن يكون ح ًقا  ،لموافقته ما جاءت به الرواية عن غزوة بني قريظة في الروايات الصحيحة عن
غير عبد ﷲ بن أبي أوفى.

 - 7760حدثنا ابن بشار قال  ،حدثنا عبد الرحمن قال  ،حدثنا سفيان بن عيينة  ،عن عمرو بن دينار قال  :سمعت عكرمة
يقول  :لم يمدوا يوم أحُ د وال بملك واحد أو قال  :إال بملك واحد  ،أبو جعفر يشك.
 - 7761حدثت عن الحسين بن الفرج قال  ،سمعت أبا معاذ قال  ،سمعت عبيد بن سليمان  ،عن الضحاك  ،قوله  " :ألن
يكفيكم أن يمدكم ربكم بثالثة آالف " إلى " خمسة آالف من المالئكة مسوّ مين "  ،كان ھذا موع ًدا من ﷲ يوم أحُ د عرضه على
نبيه محمد صلى ﷲ عليه وسلم  :أنّ المؤمنين إن اتقوا وصبروا أمدھم بخمسة آالف من المالئكة مسوّ مين ؛ ففرّ المسلمون يوم
أحد وولَّوا مدبرين  ،فلم يمدھم ﷲ.
 - 7762حدثنا يونس قال  ،أخبرنا ابن وھب قال  ،قال ابن زيد في قوله  " :بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورھم ھذا "
اآلية كلھا .قالوا لرسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم  ،وھم ينظرون المشركين  :يا رسول ﷲ  ،أليس يمدنا ﷲ كما أمدنا يوم بدر ؟
فقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم  " :ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثالثة آالف من المالئكة منزلين "  ،وإنما أمدكم يوم بدر
بألف ؟ " قال  :فجاءت الزيادة من ﷲ على أن يصبروا ويتقوا  ،قال  :بشرط أن يأتوكم من فورھم ھذا يمددكم ربكم اآلية كلھا.
***
قال أبو جعفر  :وأولى األقوال في ذلك بالصواب أن يقال  :إن ﷲ
أخبر عن نبيه محمد صلى ﷲ عليه وسلم أنه قال للمؤمنين :
َ
ألن يكف َيكم أن يمدكم ربكم بثالثة آالف من المالئكة ؟ فوعدھم ﷲ بثالثة آالف من المالئكة ً
مددا لھم  ،ثم وعدھم بعد الثالثة
اآلالف  ،خمسة آالف إن صبروا ألعدائھم واتقوا ﷲ .وال داللة في اآلية على أنھم أمدوا بالثالثة اآلف  ،وال بالخمسة آالف ،
وال على أنھم لم يمدوا بھم.
وقد يجوز أن يكون ﷲ عز وجل أمدھم  ،على نحو ما رواه الذين أثبتوا أنه أمدھم وقد يجوز أن يكون لم يمدھم على نحو الذي
ذكره من أنكر ذلك .وال خبر عندنا ص َّح من الوجه الذي يثبت أنھم أمِدوا بالثالثة اآلالف وال بالخمسة اآلالف .وغير جائز أن
ً
داللة على أنھم قد
يقال في ذلك قو ٌل إال بخبر تقوم الحجة به .وال خبر به كذلك  ،فنسلم ألحد الفريقين قوله .غير أنّ في القرآن
أمدوا يوم بدر بألف من المالئكة  ،وذلك قوله  ) :إِ ْذ َتسْ َتغ ُ
اب َل ُك ْم أَ ِّني ُم ِم ُّد ُك ْم ِبأ َ ْل ٍ
ِين (
ون َر َّب ُك ْم َفاسْ َت َج َ
ِيث َ
ف م َِن ْال َمال ِئ َك ِة مُرْ ِدف َ
]سورة األنفال  [9 :فأما في يوم أحُد  ،فالداللة على أنھم لم يمدوا أبينُ منھا في أنھم أمدوا .وذلك أنھم لو أمدوا لم يھزموا ،
و ُينا َل منھم ما نيل منھم .فالصواب فيه من القول أن يقال كما قال تعالى ذكره.
***
وقد بينا معنى " اإلمداد " فيما مضى  " ،والمدد "  ،ومعنى " الصبر " و " التقوى(1) " .
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***
وأما قوله  " :ويأتوكم من فورھم ھذا "  ،فإنّ أھل التأويل اختلفوا فيه.
فقال بعضھم  :معنى قوله  " :من فورھم ھذا "  ،من وجھھم ھذا.
* ذكر من قال ذلك :
 - 7763حدثنا حميد بن مسعدة قال  ،حدثنا يزيد بن زريع  ،عن عثمان بن غياث  ،عن عكرمة قال  " :ويأتوكم من فورھم
ھذا "  ،قال  :من وجھھم ھذا.
 - 7764حدثنا بشر قال  ،حدثنا يزيد قال  ،حدثنا سعيد  ،عن قتادة  " :من فورھم ھذا "  ،يقول  :من وجھھم ھذا.
 - 7765حدثنا الحسن بن يحيى قال  ،أخبرنا عبد الرزاق قال  ،أخبرنا معمر  ،عن قتادة  ،مثله.
 - 7766حدثنا محمد بن سنان قال  ،حدثنا أبو بكر الحنفي قال  ،حدثنا عباد  ،عن الحسن في قوله  " :ويأتوكم من فورھم
ھذا"  ،من وجھھم ھذا.
__________
) (1انظر معنى " اإلمداد والمدد " فيما سلف  " / 308 ، 307 : 1والصبر "  349 ، 214 : 3 / 124 ، 11 : 2كم فھارس اللغة فيما سلف  /و "
التقوى "  ، 162 : 4 / 364 ، 333 ، 232 : 1وفھارس اللغة.

 - 7767حدثت عن عمار بن الحسن  ،عن أبي جعفر  ،عن أبيه  ،عن الربيع  ،قوله  " :ويأتوكم من فورھم ھذا "  ،يقول :
من وجھھم ھذا.
 - 7768حدثنا محمد بن الحسين قال  ،حدثنا أحمد بن المفضل قال  ،حدثنا أسباط  ،عن السدي قوله  " :ويأتوكم من فورھم
ھذا " يقول  :من وجھھم ھذا.
 - 7779حدثني محمد بن سعد قال  ،حدثني أبي قال  ،حدثني عمي قال  ،حدثني أبي  ،عن أبيه  ،عن ابن عباس قوله " :
ويأتوكم من فورھم ھذا "  ،يقول  :من سفرھم ھذا ويقال  -يعني عن غير ابن عباس  -بل ھو من غضبھم ھذا.
 - 7770حدثني يونس قال  ،أخبرنا ابن وھب قال  ،قال ابن زيد  " :من فورھم ھذا "  ،من وجھھم ھذا.
***
وقال آخرون  :معنى ذلك  :من غضبھم ھذا.
* ذكر من قال ذلك :
 - 7771حدثني محمد بن المثني قال  ،حدثنا عبد األعلى قال  ،حدثنا داود  ،عن عكرمة في قوله  " :ويأتوكم من فورھم ھذا
يمددكم ربكم بخمسة آالف من المالئكة "  ،قال  " :فورھم ذلك "  ،كان يوم أحد  ،غضبوا ليوم بدر مما لقوا.
 - 7772حدثني محمد بن عمارة قال  ،حدثنا سھل بن عامر قال  ،حدثنا مالك بن مغول قال  :سمعت أبا صالح مولى أم ھانئ
يقول  " :من فورھم ھذا "  ،يقول  :من غضبھم ھذا.
 - 7773حدثني محمد بن عمرو قال  ،حدثنا أبو عاصم  ،عن عيسى  ،عن ابن أبي نجيح  ،عن مجاھد في قوله  " :ويأتوكم
ضبٌ لھم  ،يعني الكفار  ،فلم يقاتلوھم عند تلك الساعة  ،وذلك يوم أحد.
من فورھم ھذا "  ،قال  :غ َ
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 - 7774حدثني القاسم قال  ،حدثنا الحسين قال  ،حدثنا حجاج قال  ،قال ابن جريج  ،قال مجاھد  " :من فورھم ھذا "  ،قال :
من غضبھم ھذا.
 - 7775حدثت عن الحسين بن الفرج قال  ،سمعت أبا معاذ قال  ،أخبرنا عبيد بن سليمان قال سمعت الضحاك  ،في قوله " :
ويأتوكم من فورھم ھذا "  ،يقول  :من وجھھم وغضبھم.
***
قال أبو جعفر  :وأصل " ْ
الفور "  ،ابتداء األمر يؤخذ فيه  ،ثم يوصل بآخر  (1) ،يقال منه  " :فارت القدرُ فھي تفور فورً ا
وفورا ًنا " إذا ابتدأ ما فيھا بالغليان ثم اتصل .و " مضيت إلى فالن من ْفوري ذلك "  ،يراد به  :من وجھي الذي ابتدأت فيه.
***
فالذي قال في ھذه اآلية  :معنى قوله  " :من فورھم ھذا "  ،من " وجھھم ھذا " قصد إلى أن تأويله  :ويأتيكم كرز بن جابر
وأصحابه يوم بدر من ابتداء مخرجھم الذي خرجوا منه لنصرة أصحابھم من المشركين.
***
وأما الذين قالوا  :معنى ذلك  :من غضبھم ھذا فإنما عنوا أن تأويل ذلك  :ويأتيكم كفار قريش و ُتبَّاعھم يوم أحد من ابتداء
غضبھم الذي غضبوه لقتالھم الذين قتلوا يوم بدر بھا  ،يمددكم ربكم بخمسة آالف.
***
ولذلك من اختالف تأويلھم في معنى قوله  " :ويأتوكم من فورھم ھذا "  (2) ،اختلف أھل التأويل في إمداد ﷲ المؤمنين بأ ُحد
بمالئكته.
فقال بعضھم  :لم يمدوا بھم  ،ألن المؤمنين لم يصبروا ألعدائھم ولم يتقوا ﷲ عز وجل  ،بترك من ترك من الرماة طاع َة
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم في ثبوته في الموضع الذي أمره رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم بالثبوت فيه ،
__________
) (1في المطبوعة والمخطوطة  " :يوجد فيه "  ،وھو كالم سخيف .وأخذ في األمر  :شرع وبدأ.
) (2في المطبوعة  " :وكذلك من اختالف تأويلھم ، " . . .وھو كالم غير مستقيم .ولم يحسن الناشر قراءة المخطوطة  ،ألن من عادة ناسخھا أن يترك
كثيرً ا شرطة الكاف  ،ويدعھا كالالم  ،فظنھا ھنا " كذلك "  ،ولكنھا " لذلك " كما قرأتھا لك .يقول الطبري  :ومن أجل اختالفھم في تأويل  " :ويأتوكم
من فورھم ھذا "  ،اختلف أھل التأويل.

طلب الغنائم  (1) ،فقتل من قتل المسلمين ونال المشركون منھم ما نالوا  (2) ،وإنما كان ﷲ عز وجل وعد
ولكنھم أخلُّوا به
َ
نبيه صلى ﷲ عليه وسلم إمدادَ ھم بھم إن صبروا واتقوا ﷲ.
***
وأما الذين قالوا  :كان ذلك يوم بدر بسبب ُكرْ ز بن جابر  ،فإن بعضھم قالوا  :لم يأت كر ٌز وأصحابُه إخوا َنھم من المشركين
ً
مددا لھم ببدر  ،ولم يمد ﷲ المؤمنين بمالئكته  ،ألن ﷲ عز وجل إنما وعدھم أن يمدھم بمالئكته إن أتاھم كرز ومدد
المشركين من فورھم  ،ولم يأتھم المد ُد.
***
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وأما الذين قالوا  :إنّ ﷲ تعالى ذكره أمد المسلمين بالمالئكة يوم بدر  ،فإنھم اعتلوا بقول ﷲ عز وجل  ) :إِ ْذ َتسْ َتغ ُ
ون َر َّب ُك ْم
ِيث َ
ِين ( ]سورة األنفال  ، [9 :قال  :فاأللف منھم قد أتاھم ً
مددا .وإنما الوعد الذي
َفاسْ َت َج َ
اب َل ُك ْم أَ ِّني ُم ِم ُّد ُك ْم ِبأ َ ْلفٍ م َِن ْال َمال ِئ َك ِة مُرْ ِدف َ
كانت فيه الشروط  ،فما زاد على األلف  (3) ،فأما األلف فقد كانوا أمدُّوا به  ،ألن ﷲ عز وجل كان قد وعدھم ذلك  ،ولن
يُخلف ﷲ وعده.
***
قال أبو جعفر  :واختلف القرأة في قراءة قوله  " :مسوّ مين " .
سومھا.
ِين ( بفتح " الواو "  ،بمعنى أن ﷲ َّ
فقرأ ذلك عامة قرأة أھل المدينة والكوفة  ) :م َُسوَّ م َ
***
سو ْ
مت لنفسھا.
ِين ( بكسر " الواو "  ،بمعنى أن المالئكة َّ
وقرأ ذلك بعض قرأة أھل الكوفة والبصرة  ) :م َُسوِّ م َ
***
__________
) (1في المطبوعة  " :طلبًا للغنائم "  ،وأثبت ما في المخطوطة  ،وھو مثله في المعنى.
) (2في المطبوعة  " :فقتل من المسلمين "  ،وھي غير مستقيمة  ،وفي المخطوطة  " :في قتل من قتل من المسلمين "  ،وھي الصواب  ،إال في
تصحيف الناسخ وخطئه إذ كتب مكان " فقتل "  " -في قتل " .
) (3في المطبوعة  " :فيما زاد "  ،وفي المخطوطة مثلھا غير منقوطة  ،وصواب قراءتھا ما أثبت.

قال أبو جعفر  :وأولى القراءتين في ذلك بالصواب قراءة من قرأ بكسر " الواو "  ،لتظاھ ُر األخبار عن ]أصحاب[ رسول ﷲ
سومت أنفسھا  ،من غير إضافة
صلى ﷲ عليه وسلم فأھل التأويل منھم ومن التابعين بعدھم ) (1بأن المالئكة ھي التي َّ
تسويمھا إلى ﷲ عز وجل  ،أو إلى غيره من خلقه.
وال معنى لقول من قال  :إنما كان يُختار الكس ُر في قوله  " :مسوِّ مين "  ،لو كان في البشر  ،فأما المالئكة فوصفھم غي ُر ذلك
ظ ًنا منه بأن المالئكة غير ممكن فيھا تسوي ُم أنفسھا
إمكان ذلك في البشر .وذلك أنه غي ُر مستحيل أن يكون ﷲ عز وجل مكنھا
َ
سوم البشر  (2) ،طلبًا منھا بذلك طاعة
فسوموا أنفسھم نحو الذي َّ
من تسويم أنفسھا نحو تمكينه البشر من تسويم أنفسھم َّ ،
ربھا ،فأضيف تسويمھا أنفس َھا إليھا .وإن كان ذلك عن تسبيب ﷲ لھم أسبابه .وھي إذا كانت موصوفة بتسويمھا أنفس َھا تقرٌّ ◌ُ بًا
منھا إلى ربھا  ،كأن أبلغ في مدحھا الختيارھا طاعة ﷲ من أن تكون موصوفة بأن ذلك مفعول بھا.
***
ذكر األخبار بما ذكرنا  :من إضافة من أضاف التسويم إلى المالئكة  ،دون إضافة ذلك إلى غيرھم  ،على نحو ما قلنا فيه :
__________
) (1في المطبوعة  " :لتظاھر األخبار عن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم فأھل التأويل منھم " . . .وھي عبارة فاسدة  ،ثم ال تؤيدھا األخبار التي
رواھا بعد .وفي المخطوطة مثلھا  ،إال أنه كتب " بأھل التأويل "  ،وھو تحريف وخطأ .والصواب أن األخبار المتظاھرة التي سيذكرھا ھي عن
أصحاب رسول ﷲ وأھل التأويل منھم  ،فلذلك زدت " أصحاب " بين القوسين  ،وجعلت " فأھل "  " ،وأھل "  ،واستقام الكالم .ولو تظاھرت األخبار
عن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم لما كان به وال بأحد حاجة إلى تظاھر األخبار عن أصحاب رسول ﷲ وأھل التأويل منھم ومن التابعين من بعدھم.
ففي خبره صلى ﷲ عليه وسلم كفاية من كل خبر  ،بأبي ھو وأمي.
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) (2في المطبوعة  . . . " :مكنھا من تسويم أنفسھا بحق تمكينه البشر " . . .ثم "  . . .فسوموا أنفسھم بحق الذي سوم البشر "  ،وھو كالم ال معنى له.
وفي المخطوطة أساء الكاتب في الكلمة األولى فنقط الحروف ومجمجھا فاختلطت  ،وكتب الثانية " بحق " غير منقوطة  ،وصواب قراءتھا في
الموضعين " نحو " كما أثبتھا.

 - 7776حدثني يعقوب قال  ،أخبرنا ابن علية قال  ،أخبرنا ابن عون  ،عن عمير بن إسحاق قال  :إن أول ما كان الصوف
تسومت(1) .
تسوموا  ،فإنّ المالئكة قد َّ
ليومئذ يعني يوم بدر قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم َّ " :
 - 7777حدثنا أبو كريب قال  ،حدثنا مختار بن غسان قال  ،حدثنا عبد الرحمن بن الغسيل  ،عن الزبير بن المنذر  ،عن جده
أبي أسيد  -وكان بدريًا  -فكان يقول  :لو أن بصري فُرِّ ج منه  (2) ،ثم ذھبتم معي إلى أحد  ،ألخبرتكم بال ِّ
شعب الذي خرجت
منه المالئكة في عمائم صُفر قد طرحوھا بين أكتافھم(3) .
__________
) (1األثر  " - 7776 :ابن عون "  ،ھو  " :عبد ﷲ بن عون بن أرطبان المزني " أبو عوف الخراز البصري أحد الفقھاء الكبار .رأى أنس بن مالك ،
وروى عن ابن سيرين وإبراھيم النخعي والحسن البصري والشعبي وطبقتھم .وكان في المطبوعة  " :ابن عوف "  ،وھو خطأ  ،والصواب من
المخطوطة .و " عمير بن إسحاق القرشي " أبو محمد مولى بني ھاشم  ،روى عن المقداد بن األسود  ،وعمرو بن العاص  ،وأبي ھريرة  ،وكان قليل
الحديث .وقال أبو حاتم والنسائي  " :ال نعلم روى عنه غير ابن عون " قال ابن معين  " :ثقة "  ،وقال أيضا  " :ال يساوي حديثه شي ًئا  ،ولكن يكتب
حديثه "  .فھذا الحديث كما ترى مرسل  ،وعن رجل يكتب حديثه وال يحتج به.
) (2في المطبوعة  " :لو أن بصري معي  ،ثم ذھبتم معي "  ،وھو تصرف من الطابعين فيما يظھر  ،نقال عن تصرف السيوطي في الدر المنثور : 2
 .70أما المخطوطة  ،فكان فيھا  " :لو أن بصرى حرح منه  ،ثم ذھبتم معي " فيھا " حرح " غير منقوطة  ،والظاھر أن السيوطي رآھا كذلك  ،فعجز
عنھا  ،فاستظھرھا من األثرين السالفين  ، 7748 ، 7747 :ولكني حرصت على متابعة ما في المخطوطة  ،فوجدت رواية األثرين السالفين من
طريق ابن شھاب عن أبي حازم  ،عن سھل بن سعد  " :قال لي أبو أسيد الساعدي  ،بعد ما ذھب بصره  :يا ابن أخي  ،لو كنت أنت وأنا ببدر ثم أطلق
ﷲ لي بصري  ،ألريتك الشعب) " . . .االستيعاب  (621 :فاستظھرت أن " حرح " تصحيف " فرج " )بتشديد الراء  ،والبناء للمجھول(  ،وھي
بمعنى " أطلقه ﷲ "  .وقوله  " :فرج منه "  ،أي  :فرج ﷲ عن بعضه .ولو كانت " فرج عنه " لكان صوابًا مطاب ًقا لرواية سھل بن سعد في المعنى.
وأرجو أن أكون قد وفقت إلى الصواب بحمد ﷲ وتوفيقه.
) (3األثر  " - 7777 :مختار بن غسان التمار الكوفي العبدي "  ،روى عن حفص بن عمر البرجمي وإسماعيل بن مسلم .مترجم في التھذيب .و "
عبد الرحمن بن الغسيل "  ،ھو  " :عبد الرحمن بن سليمان بن عبد ﷲ بن حنظلة األنصاري " سلفت ترجمته في رقم  .5123 :أما " الزبير بن المنذر
ابن أبي أسيد " فيقال أيضا أنه " الزبير بن أبي أسيد "  ،أن أبا أسيد أبوه ال جده  ،وإسناد الطبري مبين عن أنه جده .وقد ذكر ذلك البخاري في الكبير
 ، 375 / 1 / 2في خبر ساقه عن ابن الغسيل  ،وكذلك ابن أبي حاتم  ، 579 / 2 / 1وذكره الحافظ في التھذيب وقال  " :وفي إسناده اختالف " ،
إشارة إلى ھذا االختالف في أن أبا أسيد أبوه أو جده.
أما خبر أبي أسيد ھذا فقد سلف بإسناد أبي كريب وابن حميد  ، 7748 ، 7747 :مع اختالف في بعض اللفظ  ،ومع نسبة ھذا إلى يوم بدر  ،ال يوم
أحد .واألول ھو الثابت الصحيح .وأخشى أن يكون الذي ھنا ً
سھوا من ناسخ أو راو  ،وأن صوابه " إلى بدر " .

 - 7778حدثني محمد بن عمرو قال  ،حدثنا أبو عاصم  ،عن عيسى  ،عن ابن أبي نجيح  ،عن مجاھد في قوله  " :بخمسة
آالف من المالئكة مسومين "  ،يقول  :معلمين  ،مجزوزة أذنابُ خيلھم  ،ونواصيھا  -فيھا الصوف أو ال ِعھْن  (1) ،وذلك
التسويم.
 - 7779حدثنا ابن حميد قال  ،حدثنا حكام  ،عن عنبسة  ،عن محمد بن عبد الرحمن  ،عن القاسم بن أبي بزة  ،عن مجاھد
في قوله  :بخمسة آالف من المالئكة مسوّ مين "  ،قال  :مجزوزة أذنابھا  ،وأعرافھا فيھا الصوف أو العھن  ،فذلك التسويم.
483

 - 7780حدثنا بشر قال  ،حدثنا يزيد قال  ،حدثنا سعيد  ،عن قتادة  " :مسوّ مين "  ،ذكر لنا أن سيماھم يومئذ  ،الصوف
بنواصي خيلھم وأذنابھا  ،وأنھم على خيل ب ُْلق.
 - 7781حدثنا الحسن بن يحيى قال  ،أخبرنا عبد الرزاق قال  ،أخبرنا معمر  ،عن قتادة في قوله  " :مسومين "  ،قال  :كان
سيماھا صو ًفا في نواصيھا.
 - 7782حدثت عن عمار  ،عن ابن أبي جعفر  ،عن أبيه  ،عن ليث  ،عن مجاھد  ،أنه كان يقول  " :مسومين "  ،قال :
كانت خيولھم مجزوزة األعراف  ،معلمة نواصيھا وأذنابھا بالصوف وال ِعھْن.
 - 7783حدثت عن عمار  ،عن ابن أبي جعفر  ،عن أبيه  ،عن الربيع  :كانوا يومئذ على خيل ب ُْلق.
 - 7784حدثنا القاسم قال  ،حدثنا الحسين قال  ،حدثنا ھشيم قال  ،أخبرنا جويبر  ،عن الضحاك وبعض أشياخنا  ،عن
الحسن ،نحو حديث معمر  ،عن قتادة.
__________
) (1في المخطوطة  " :الصوف  ،العھن "  ،بحذف " أو "  ،وھو صواب .والعھن  :ھو الصوف المصبوغ الملون.

 - 7785حدثنا محمد قال  ،حدثنا أحمد قال  ،حدثنا أسباط  ،عن السدي  " :مسومين "  ،معلمين.
 - 7786حدثني محمد بن سعد قال  ،حدثني أبي قال  ،حدثني عمي قال  ،حدثني أبي  ،عن أبيه  ،عن ابن عباس قوله " :
ً
فسوم محمد وأصحابه
بخمسة آالف من المالئكة مسوّ مين "  ،فإنھم أتوا
محمدا صلى ﷲ عليه وسلم  ،مسوِّ مين بالصوف َّ ،
أنفسھم وخيلھم على سيماھم بالصوف.
 - 7787حدثنا أبو كريب قال  ،حدثنا ابن يمان قال  ،حدثنا ھشام بن عروة  ،عن عباد بن حمزة قال  ،نزلت المالئكة في
صفراء.
سيما الزبير  ،عليھم عمائم صفر .وكانت عمامة الزبير َ
 - 7788حدثنا يعقوب بن إبراھيم قال  ،حدثنا ھشيم قال  ،أخبرنا جويبر  ،عن الضحاك في قوله  " :مسومين "  ،قال :
بالصوف في نواصيھا وأذنابھا.
 - 7789حدثنا الحسن بن يحيى قال  ،أخبرنا عبد الرزاق قال  ،أخبرنا معمر  ،عن ھشام بن عروة قال  :نزلت المالئكة يوم
بدر على خيل بلق  ،عليھم عمائم صفر .وكان على الزبير يومئذ عمامة صفراء.
 - 7790حدثني أحمد بن يحيى الصوفي قال  ،حدثنا عبد الرحمن بن شريك قال  ،حدثنا أبي قال  ،حدثنا ھشام بن عروة ،
عن عروة  ،عن عبد ﷲ بن الزبير  :أنّ الزبير كانت عليه مُالءة صفراء يوم بدر  ،فاعتم بھا  ،فنزلت المالئكة يوم بدر على
نبيّ ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم معمَّمين بعمائم صفر(1) .
***
__________
) (1األثر  " - 7790 :أحمد بن يحيى الصوفي " روى عن محمد بن بشر  ،ومحمد بن عبيد وزيد بن الحباب  ،وكتب عنه أبو حاتم  ،وقال  " :ثقة " ،
وروى عنه أبو عوانة الكوفي .مترجم في ابن أبي حاتم  .81 / 1 / 1و " عبد الرحمن بن شريك بن عبد ﷲ النخعي "  .روى عن أبيه .روى عنه
البخاري في األدب  ،وأبو كريب .قال أبو حاتم  " :واھن الحديث "  ،وذكره ابن حبان في الثقات وقال  " :ربما أخطأ " .
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قال أبو جعفر  :فھذه األخبار التي ذكرنا بعضھا عن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم أنه قال ألصحابه  " :تسوَّ موا فإن المالئكة
تسومت " وقول أبي أسيد  " :خرجت المالئكة في عمائم صفر قد طرحوھا بين أكتافھم "  ،وقول من قال منھم " :
قد َّ
مسوِّ مين" معلمين ينبئ جمي ُع ذلك عن صحة ما اخترنا من القراءة في ذلك  ،وأن التسويم كان من المالئكة بأنفسھا  ،على نحو
ما قلنا في ذلك فيما مضى.
***
تأولوا في ذلك ما :
مسومين "  ،بالفتح  ،فإنھم أراھم َّ
وأما الذين قرأوا ذلك َّ " :
 - 7791حدثنا به حميد بن مسعدة قال  ،حدثنا يزيد بن زريع  ،عن عثمان بن غياث  ،عن عكرمة  " :بخمسة آالف من
المالئكة مسوّ مين "  ،يقول  :عليھم سيما القتال.
 - 7792حدثنا بشر قال  ،حدثنا يزيد قال  ،حدثنا سعيد  ،عن قتادة  " :بخمسة آالف من المالئكة مسومين "  ،يقول  :عليھم
سيما القتال  ،وذلك يوم بدر  ،أمدھم ﷲ بخمسة آالف من المالئكة مسومين  ،يقول  :عليھم سيما القتال.
***
مسومين " ،
تسوموا بسيما فيضاف إليھم التسويم  ،فمن أجل ذلك قرأوا " :
َّ
فقالوا  :كان سيما القتال عليھم  ،ال أنھم كانوا َّ
سومھم تلك السيما.
بمعنى أن ﷲ تعالى أضاف التسويم إلى َمنْ َّ
***
و " السيما " العالمة يقال  " :ھي سيما حسنة  ،وسيمياء حسنة "  ،كما قال الشاعر (1) :
ُغال ٌم َر َماهُ ﷲُ ِبالحُ سْ ِن َيا ِفعًاَ ...ل ُه سِ يمِيا ُء ال َت ُ
صرْ )(2
ش ُّق َع َلى ال َب َ
__________
) (1ھو أسيد بن عنقاء الفزاري.
) (2سلف تخريجه وشرحه في .595 ، 594 : 5

َو َما َج َع َل ُه َّ
ﷲ ْال َع ِز ِ ْ
ِيم )(126
ﷲُ إِ َّال ُب ْش َرى َل ُك ْم َولِ َت ْط َمئِنَّ قُلُو ُب ُك ْم ِب ِه َو َما ال َّنصْ ُر إِ َّال مِنْ عِ ْن ِد َّ ِ
يز ال َحك ِ
سوم نفسه فھو يسوِّ مھا
يعني بذلك  :عالمة من حسن  (1) ،فإذا أعلم الرجل بعالمة يعرف بھا في حرب أو غيره قيل َّ " :
تسويمًا " (2) .
***
القول في تأويل قوله جل ثناؤه َ } :و َما َج َع َل ُه َّ
ﷲُ إِال ُب ْ
ِيم
ص ُر إِال مِنْ عِ ْن ِد َّ ِ
ش َرى لَ ُك ْم َولِ َت ْط َمئِنَّ قُلُو ُب ُك ْم ِب ِه َو َما ال َّن ْ
ﷲ ا ْل َع ِز ِ
يز ا ْل َحك ِ
){ (126
قال أبو جعفر  :يعني تعالى ذكره  :وما جعل ﷲ وعده إياكم ما وعدكم من إمداده إياكم بالمالئكة الذين ذكر عددھم " إال بشرى
لكم "  ،يعني بشرى  ،يبشركم بھا " ولتطمئن قلوبكم به "  ،يقول .وكي تطمئن بوعده الذي وعدكم من ذلك قلوبكم  ،فتسكن
إليه  ،وال تجزع من كثرة عدد عدوكم  ،وقلة عددكم " وما النصر إال من عند ﷲ "  ،يعني  :وما ظفركم إن ظفرتم بعدوكم إال
بعون ﷲ  ،ال من ِق َبل المدد الذي يأتيكم من المالئكة .يقول  :فعلى ﷲ فتوكلوا  ،وبه فاستعينوا  ،ال بالجموع وكثرة العدد  ،فإن
نصركم إن كان إنما يكون با وبعونه ومعكم من مالئكته خمسة آالف  (3) ،فإنه إلى أن يكون ذلك بعون ﷲ وبتقويته إياكم
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على عدوكم  ،وإن كان معكم من البشر جموع كثيرة أحْ َرى  (4) ،فاتقوا ﷲ واصبروا على جھاد عدوكم  ،فإن ﷲ ناصركم
عليھم .كما - :
__________
) (1انظر تفسيره " السيما " فيما سلف .594 : 5
) (2انظر تفسير " سوم " فيما سلف .257 - 251 : 5
) (3في المخطوطة والمطبوعة  " :وبعونه معكم من مالئكته " . . .بإسقاط الواو من " معكم "  ،وھو خلل في الكالم والسياق.
) (4سياق الكالم  " :فإنه إلى أن يكون ذلك بعون ﷲ وبتقويته إياكم . . .أحرى "  .ثم انظر إلى ھذا اإلمام كيف يتحرى في بيان معاني كتاب ﷲ
إخالص التوحيد

 ،ونفى الشرك عنه في صفاته سبحانه  ،فأخرج من النصر ما يتوھم المتوھم أن نزول المالئكة كان ھو سبب نصر المؤمنين ،

فلخص المعنى تلخيصًا كله تقوى

وإخالص له  ،ونفي للشرك عن صفاته سبحانه  ،فبين أن النصر من عند ﷲ للمؤمنين وللمالئكة جميعًا على عدو

ﷲ وعدوھم  ،وأنھم إنما كانوا مد ًدا للمؤمنين  ،كما قال ربنا سبحانه .وھذا من فقه أبي جعفر وبصره وتحققه بمعاني ھذا الكتاب الذي ال يدرك أحد
توحيد ﷲ حق توحيده إال بتالوته وفھمه وتفقھه فيه  ،واتباعه لبيانه العربي المحكم .ورحم ﷲ أبا جعفر  ،فإنه كان إمامًا في التفسير  ،قيما عليه.

 - 7793حدثنا محمد بن عمرو قال  ،حدثنا أبو عاصم قال  ،حدثنا عيسى  ،عن ابن أبي نجيح  ،عن مجاھد  " :وما جعله ﷲ
إال بشرى لكم "  ،يقول  :إنما جعلھم ليستبشروا بھم وليطمئنوا إليھم  ،ولم يقاتلوا معھم يومئذ يعني يوم أحد قال مجاھد  :ولم
يقاتلوا معھم يومئذ وال قبله وال بعده إال يوم بدر.
 - 7794حدثنا ابن حميد قال  ،حدثنا سلمة  ،عن ابن إسحاق  " :وما جعله ﷲ إال بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به "  ،لما
أعرف من ضعفكم  ،وما النصر إال من عندي بسلطاني وقدرتي  ،وذلك أن ّ
العز والحكم إلىّ  (1) ،ال إلى أحد من خلقي(2) .
 - 7795حدثنا يونس قال  ،أخبرنا ابن وھب قال  ،قال ابن زيد  " :وما النصر إال من عند ﷲ "  ،لو شاء أن ينصركم بغير
فعل " العزيز الحكيم " .
المالئكة َ
***
وأما معنى قوله  " :العزيز الحكيم "  ،فإنه جل ثناؤه يعني  " :العزيز " في انتقامه من أھل الكفر به بأيدي أوليائه من أھل
طاعته " الحكيم " في تدبيره لكم  ،أيھا المؤمنون  ،على أعدائكم من أھل الكفر  ،وغير ذلك من أموره (3) .يقول :
__________
) (1في المطبوعة  " :وذلك أني أعرف الحكمة التي ال إلى أحد من خلقي "  ،وھو كالم قد ضل عنه معناه .وفي المخطوطة  " :وذلك أن العرف
الحكمة التي ال إلى أحد من خلقي "  ،وھو شبيه به في الخطل .والصواب ما أثبته من نص ابن إسحاق في سيرة ابن ھشام.
) (2األثر  - 7994 :سيرة ابن ھشام  ، 114 : 3وھو تابع لألثرين السالفين .7741 ، 7733 :
) (3في المخطوطة  " :في تدبيره ولكم أيھا المؤمنون وعلى أعدائكم "  ،وھو ال يستقيم مع سياقته  ،والصواب ما في المطبوعة.

ين )(127
ِين َك َفرُوا أَ ْو َي ْك ِب َت ُھ ْم َف َي ْن َقلِبُوا َخائ ِِب َ
لِ َي ْق َط َع َط َر ًفا م َِن الَّذ َ
فأبشروا أيھا المؤمنون  ،بتدبيري لكم على أعدائكم  ،ونصري إياكم عليھم  ،إن أنتم أطعتموني فيما أمرتكم به  ،وصبرتم
لجھاد عدوِّ ى وعدوِّ كم.
***
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القول في تأويل قوله  } :لِ َي ْق َط َع َط َر ًفا مِنَ ا َّلذِينَ َك َف ُروا أَ ْو َي ْك ِب َت ُھ ْم َف َي ْن َقلِ ُبوا َخائ ِِبينَ ){ (127
قال أبو جعفر  :يعني بذلك جل ثناؤه  :ولقد نصركم ﷲ ببدر " ليقطع طر ًفا من الذين كفروا "  ،ويعني بـ " الطرف "  ،الطائفة
والنفر.
***
يقول تعالى ذكره  :ولقد نصركم ﷲ ببدر  ،كما يُھلك طائفة من الذين كفروا با ورسوله  ،فجحدوا وحدانية ربھم  ،ونبوة
نبيھم محمد صلى ﷲ عليه وسلم  ،كما - :
 - 7796حدثنا بشر قال  ،حدثنا يزيد قال  ،حدثنا سعيد  ،عن قتادة  ،قوله  " :ليقطع طر ًفا من الذين كفروا "  ،فقطع ﷲ يوم
بدر طر ًفا من الكفار  ،وقتل صناديدھم ورؤساءھم  ،وقادتھم في الشر.
 - 7797حدثت عن عمار  ،عن ابن أبي جعفر  ،عن أبيه  ،عن الربيع  ،نحوه.
 - 7798حدثني محمد بن سنان قال  ،حدثنا أبو بكر الحنفي  ،عن عباد  ،عن الحسن في قوله  " :ليقطع طر ًفا من الذين
كفروا " اآلية كلھا  ،قال  :ھذا يوم بدر  ،قطع ﷲ طائفة منھم وبقيت طائفة.
 - 7799حدثنا ابن حميد قال  ،حدثنا سلمة  ،عن ابن إسحاق  " :ليقطع طر ًفا من الذين كفروا "  ،أي  :ليقطع طر ًفا من
المشركين بقتل ينتقم به منھم(1) .
***
__________
) (1األثر  - 7799 :سيرة ابن ھشام  ، 114 : 3وھو تابع األثر السالف رقم  .7994 :ھذا وقد أسقطت المخطوطة والمطبوعة " عن ابن إسحاق " ،
فأثبتھا  ،فھو إسناد دائر في التفسير كما ترى.

وقال آخرون  :بل معنى ذلك  :وما النصر إال من عند ﷲ ليقطع طر ًفا من الذين كفروا .وقال  :إنما عنى بذلك من قُتل بأحد.
*ذكر من قال ذلك :
 - 7800حدثنا محمد بن الحسين قال  ،حدثنا أحمد بن المفضل قال  ،حدثنا أسباط  ،عن السدي قال  :ذكر ﷲ قتلى المشركين
ِين
 يعني بأحد  -وكانوا ثمانية عشر رجال فقال  " :ليقطع طر ًفا من الذين كفروا "  ،ثم ذكر الشھداء فقال َ ) :وال َتحْ َس َبنَّ الَّذ َﷲ أَم َْوا ًتا ( اآلية] .سورة آل عمران [169 :
يل َّ ِ
قُ ِتلُوا فِي َس ِب ِ
***
وأما قوله  " :أو يكبتھم "  ،فإنه يعني بذلك  :أو يخزيھم بالخيبة مما رجوا من الظفر بكم.
وقد قيل  :إن معنى قوله  " :أو يكبتھم "  ،أو يصرعھم لوجوھھم .ذكر بعضھم أنه سمع العرب تقول  " :كبته ﷲ لوجھه " ،
بمعنى صرعه ﷲ(1) .
***
قال أبو جعفر  :فتأويل الكالم  :ولقد نصركم ﷲ ببدر ليھلك فري ًقا من الكفار بالسيف  ،أو يخزيھم بخيبتھم مما طمعوا فيه من
الظفر " فينقلبوا خائبين "  ،يقول  :فيرجعوا عنكم خائبين  ،لم يصيبوا منكم شي ًئا مما رجوا أن ينالوه منكم  ،كما - :
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 - 7801حدثنا ابن حميد قال  ،حدثنا سلمة  ،عن ابن إسحاق  " :أو يكبتھم فينقلبوا خائبين "  ،أو يردھم خائبين  ،أي  :يرجع
من بقي منھم فالًّ خائبين  (2) ،لم ينالوا شي ًئا مما كانوا يأملون(3) .
__________
) (1ھو أبو عبيدة في مجاز القرآن .103 : 1
) (2في المخطوطة والمطبوعة  " :أو يرجع من بقي ، " . . .والصواب من سيرة ابن ھشام .وأما المطبوعة فقد حذفت قوله  " :فال "  ،ألن قلم الناسخ
قد اضطرب فضرب خطأ غير بالغ على قوله  " :فال "  ،فظنھا الناشر عالمة حذف .والصواب إثباتھا كما في سيرة ابن ھشام .والفل )بفتح الفاء
وتشديد الالم(  :المنھزمون  ،يقال  " :جاء فل القوم "  ،أي منھزموھم  ،يستوي فيه الواحد والجمع.
) (3األثر  - 7801 :سيرة ابن ھشام  ، 114 : 3وھو تابع اآلثار التي آخرھا رقم .7799 :

ُون )(128
وب َع َلي ِْھ ْم أَ ْو ي َُع ِّذ َب ُھ ْم َفإِ َّن ُھ ْم َظالِم َ
ْس َل َك م َِن ْاألَم ِْر َشيْ ٌء أَ ْو َي ُت َ
َلي َ
 - 7802حدثنا بشر قال  ،حدثنا يزيد قال  ،حدثنا سعيد  ،عن قتادة قوله  " :أو يكبتھم "  ،يقول  :يخزيھم  " ،فينقلبوا
خائبين".
 - 7803حدثت عن عمار  ،عن ابن أبي جعفر  ،عن أبيه  ،عن الربيع  ،مثله.
***
س لَ َك مِنَ األ ْم ِر َ
وب َع َل ْي ِھ ْم أَ ْو ُي َع ِّذ َب ُھ ْم َفإِ َّن ُھ ْم َظالِ ُمونَ ){ (128
ش ْي ٌء أَ ْو َي ُت َ
القول في تأويل قوله َ } :ل ْي َ
قال أبو جعفر  :يعني بذلك تعالى ذكره  :ليقطع طر ًفا من الذين كفروا  ،أو يكبتھم  ،أو يتوب عليھم  ،أو يعذبھم  ،فإنھم
ظالمون  ،ليس لك من األمر شيء.
***
فقوله  " :أو يتوب عليھم "  ،منصوبٌ عط ًفا على قوله  " :أو يكبتھم " .
وقد يحتمل أن يكون تأويله  :ليس لك من األمر شيء  ،حتى يتوب عليھم فيكون نصب " يتوب " بمعنى " أو " التي ھي في
معنى " حتى " (1) .
***
قال أبو جعفر  :والقول األول أولى بالصواب  ،ألنه ال شيء من أمر الخلق إلى أح ٍد سوى خالقھم  ،قبل توبة الكفار وعقابھم
وبعد ذلك.
***
وتنتھي فيھم إلى
وتأويل قوله  " :ليس لك من األمر شيء "  ،ليس إليك  ،يا محمد  ،من أمر خلقي إال أن تنفذ فيھم أمري ،
َ
طاعتي  ،وإنما أمرھم إليّ والقضاء فيھم بيدي دون غيري  ،أقضى فيھم وأحك ُم بالذي أشاء  ،من التوبة على من كفر بي
ُ
أعددت ألھل الكفر
وعصاني وخالف أمري  ،أو العذاب إما في عاجل الدنيا بالقتل وال ّن َقم المبيرة  ،وإما في آجل اآلخرة بما
بي .كما - :
__________
) (1انظر معاني القرآن للفراء .234 : 1
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 - 7804حدثني ابن حميد قال  ،حدثنا سلمة  ،عن ابن إسحاق قال  :ثم قال لمحمد صلى ﷲ عليه وسلم  " :ليس لك من األمر
شيء أو يتوب عليھم أو يعذبھم فإنھم ظالمون "  ،أي  :ليس لك من الحكم شيء في عبادي  ،إال ما أمرتك به فيھم  ،أو أتوب
ُ
ُ
فعلت  ،أو أعذبھم بذنوبھم ) " (1فإنھم ظالمون "  ،أي قد استحقوا ذلك بمعصيتھم إياي(2) .
شئت
عليھم برحمتي  ،فإن
***
وذكر أن ﷲ عز وجل إنما أنزل ھذه اآلية على نبيه محمد صلى ﷲ عليه وسلم  ،ألنه لما أصابه بأحُد ما أصابه من المشركين،
قال  ،كاآليس لھم من الھدى أو من اإلنابة إلى الحق  " :كيف يفلح قو ٌم فعلوا ھذا بنبيھم!!
*ذكر الرواية بذلك :
 - 7805حدثنا حميد بن مسعدة قال  ،حدثنا بشر بن المفضل قال  ،حدثنا حميد قال  ،قال أنس  :قال النبي صلى ﷲ عليه
وسلم يوم أحد  ،وكسرت َر َباعيته  ،و ُ
ش َّج  ،فجعل يمسح عن وجھه الدم ويقول  :كيف يفلح قوم خضبوا نبيھم بالدم وھو
يتوب عليھم أو يعذبھم فإنھم ظالمون " (3) .
يدعوھم إلى ربھم!! فأنزلت  " :ليس لك من األمر شيء أو
َ
__________
) (1في سيرة ابن ھشام  . . . " :بذنوبھم  ،فبحقي " .
) (2األثر  - 7804 :سيرة ابن ھشام  ، 115 : 3وھو تابع اآلثار التي آخرھا  ، 7801 :مع اختالف يسير في بعض لفظه.
) (3الحديث  - 7805 :ھذا الحديث رواه الطبري متصال بخمسة أسانيد  ، 7810 ، 7808 - 7805 :من طريق بشر بن المفضل  ،وابن أبي عدي،
وھشيم  ،وأبي بكر بن عياش  ،وابن علية الخمسة عن حميد بن أبي حميد الطويل  ،عن أنس بن مالك .ورواه  ، 7809 :من حديث الحسن البصري ،
بنحوه  ،مرسال.
وقد رواه أحمد في المسند  ، 11980 :عن ھشيم  ،و  ، 12862 :عن سھل بن يوسف  ،و  ، 13115 :عن يزيد بن ھارون  ،و  ، 13170 :عن
ابن أبي عدي أربعتھم عن حميد الطويل  ،به) .ج 3ص 206 ، 201 ، 179 - 178 ، 99حلبى( .ورواه الترمذي  ، 83 : 4عن أحمد بن منيع ،
وعبد بن حميد  -كالھما عن يزيد بن ھارون  ،كرواية المسند  .13115 :وقال الترمذي  " :ھذا حديث حسن صحيح "  .ورواه أبو جعفر النحاس ،
في الناسخ والمنسوخ  ،ص  ، 90 :من طريق يزيد بن ھارون.
ورواه أحمد أيضًا  ،بنحوه ) 13692 :ج 3ص 253حلبي(  ،عن عفان  ،عن حماد  -وھو ابن سلمة  -عن ثابت  ،عن أنس.
وكذلك رواه مسلم  ، 67 : 2عن عبد ﷲ بن مسلمة القعنبي  ،عن حماد بن سلمة  ،به
وذكره البخاري في الصحيح  ، 281 : 7مختصرً ا  ،معل ًقا  ،من الوجھين .قال  " :قال حميد وثابت  ،عن أنس . " . . .وبين الحافظ في الفتح أن رواية
حميد وصلھا أحمد  ،والترمذي  ،والنسائي  ،وابن إسحاق في المغازي .وأن رواية ثابت وصلھا مسلم.
وذكر ابن كثير  238 : 2رواية البخاري المعلقة .وفي ص  239 :رواية أحمد عن ھشيم .ثم أشار إلى رواية مسلم.
وذكره السيوطي  ، 71 - 70 : 2وزاد نسبته البن أبي شيبة وعبد بن حميد  ،والنسائي  ،وابن المنذر وابن أبي حاتم  ،والبيھقي في الدالئل.
وانظر ما يأتي .7821 - 7818 :
" الرباعية "  -على وزن " ثمانية "  :األسنان األربعة التي تلي الثناياه  ،بين الثنية والناب.

 - 7806حدثنا ابن بشار قال  ،حدثنا ابن أبي عدي  ،عن حميد  ،عن أنس  ،عن النبي صلى ﷲ عليه وسلم بنحوه.
 - 7807حدثني يعقوب قال  ،حدثنا ھشيم  ،عن حميد الطويل  ،عن أنس  ،عن النبي صلى ﷲ عليه وسلم بنحوه.
 - 7808حدثني يحيى بن طلحة اليربوعي قال  ،حدثنا أبو بكر بن عياش  ،عن حميد الطويل  ،عن أنس بن مالك قال  :قال
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم حين ُ
ش َّج في جبھته وكسِ رت رباعيته  :ال يفلح قوم صنعوا ھذا بنبيھم! فأوحى ﷲ إليه  " :ليس
لك من األمر شيء أو يتوب عليھم أو يعذبھم فإنھم ظالمون " (1) .
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 - 7809حدثني يعقوب  ،عن ابن علية قال  ،حدثنا ابن عون  ،عن الحسن  :أن النبي صلى ﷲ عليه وسلم قال يوم أحُ د :
__________
) (1الحديث  - 7808 :يحيى بن طلحة اليربوعي  :سبق في  421 :أن النسائي ضعفه .والراجح توثيقه .فقد ترجمه ابن أبي حاتم  ، 160 / 2 / 4فلم
يذكر فيه جرحً ا.

كيف يفلح قوم دمَّوا وجه نبيھم وھو يدعوھم إلى ﷲ عز وجل!! فنزلت  " :ليس لك من األمر شيء أو يتوب عليھم أو يعذبھم
فإنھم ظالمون " (1) .
 - 7810حدثنا يعقوب قال  ،حدثنا ابن علية  ،عن حميد  ،عن أنس  ،عن النبي صلى ﷲ عليه وسلم  ،نحو ذلك.
 - 7811حدثنا بشر قال  ،حدثنا يزيد قال  ،حدثنا سعيد  ،عن قتادة  ،قوله  " :ليس لك من األمر شيء أو يتوب عليھم أو
يعذبھم فإنھم ظالمون "  ،ذكر لنا أن ھذه اآلية أنزلت على رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم يوم أُحد  ،وقد جُرح نبي ﷲ صلى
وأصيب بعضُ رباعيته  ،فقال وسالم مولى أبي حذيفة يغسل عن وجھه الدم  :كيف يفلح قوم خضبوا
ﷲ عليه وسلم في وجھه
َ
وجه نبيھم بالدم وھو يدعوھم إلى ربھم! فأنزل ﷲ عز وجل  " :ليس لك من األمر شيء أو يتوب عليھم أو يعذبھم فإنھم
ظالمون " .
 - 7812حدثنا ابن حميد قال  ،حدثنا يحيى بن واضح قال  ،حدثنا الحسين بن واقد  ،عن مطر  ،عن قتادة قال  :أصيب النبي
صلى ﷲ عليه وسلم يوم أحد وكِسرت رباعيته  ،وفُ ِرق حاجبه  ،فوقع وعليه درعان  ،والدم يسيل  ،فمر به سالم مولى أبي
حذيفة  ،فأجلسه ومسح عن وجھه فأفاق وھو يقول  :كيف بقوم فعلوا ھذا بنبيھم وھو يدعوھم إلى ﷲ! فأنزل ﷲ تبارك وتعالى:
" ليس لك من األمر شيء أو يتوب عليھم أو يعذبھم فإنھم ظالمون " .
 - 7813حدثت عن عمار قال  ،حدثنا ابن أبي جعفر  ،عن أبيه  ،قوله  " :ليس لك من األمر شيء " اآلية قال قال الربيع بن
أنس  :أنزلت ھذه اآلية على رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم يوم أحُد  ،وقد شج رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم في وجھه
ْ
يدعو عليھم ،
وأصيبت رباعيته  ،فھم رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم أن
َ
__________
) (1الحديث  - 7809 :ھذه رواية الحسن المرسلة .وقد ذكر السيوطي  71 : 2رواية عن الحسن  ،مطولة مرسلة أيضًا  ،ونسبھا لعبد بن حميد ،
وحده.

فقال  " :كيف يفلح قوم أدموا وجه نبيھم وھو يدعوھم إلى ﷲ وھم يدعونه إلى الشيطان  ،ويدعوھم إلى الھدى ويدعونه إلى
يدعو عليھم  ،فأنزل ﷲ عز وجل  " :ليس لك من األمر شيء أو
الضاللة  ،ويدعوھم إلى الجنة ويدعونه إلى النار! فھ َّم أن
َ
يتوب عليھم أو يعذبھم فإنھم ظالمون "  ،فكفَّ رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم عن الدعاء عليھم.
 - 7814حدثني محمد بن سنان قال  ،حدثنا أبو بكر الحنفي قال  ،حدثنا عباد  ،عن الحسن في قوله  " :ليس لك من األمر
أصحاب
شيء أو يتوب عليھم " اآلية كلھا  ،فقال  :جاء أبو سفيان من الحول غضبان لما صُنع بأصحابه يوم بدر  ،فقاتل
َ
محمد صلى ﷲ عليه وسلم يوم أحد قتاال شدي ًدا  ،حتى قتل منھم بعدد األسارى يوم بدر  ،فقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم
ً
كلمة علم ﷲ أنھا قد خالطت غضبًا  :كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيھم بالدم وھو يدعوھم إلى اإلسالم! فقال ﷲ عز وجل " :
ليس لك من األمر شيء أو يتوب عليھم أو يعذبھم فإنھم ظالمون " .
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 - 7815حدثنا الحسن بن يحيى قال  ،أخبرنا عبد الرزاق قال  ،أخبرنا معمر  ،عن قتادة  :أن رباعية النبي صلى ﷲ عليه
وسلم أصيبت يوم أحد  ،أصابھا عتبة بن أبي وقاص  ،وشجه في وجھه .وكان سالم مولى أبي حذيفة يغسل عن النبي صلى ﷲ
عليه وسلم الد َم  ،والنبي صلى ﷲ عليه وسلم يقول  :كيف يفلح قوم صنعوا بنبيھم ھذا!! فأنزل ﷲ عز وجل  " :ليس لك من
األمر شيء أو يتوب عليھم أو يعذبھم فإنھم ظالمون " .
 - 7816حدثنا الحسن بن يحيى قال  ،أخبرنا عبد الرزاق قال  ،أخبرنا معمر  ،عن الزھري  ،وعن عثمان الجزري  ،عن
مقسم  :أن النبي صلى ﷲ عليه وسلم دعا على عتبة بن أبي وقاص يوم أحد  ،حين كسر رباعيته َ ،ووثأ وجھه (1) ،
__________
) (1وثأه وثأه  :فھو أن يضرب حتى يرھص الجلد واللحم  ،ويصل الضرب إلى العظم من غير أن ينكسر  ،يكسر اللحم وال يكسر العظم.

فقال  " :اللھم ال يحل عليه الحول حتى يموت كافرا! " قال  :فما حال عليه الحول حتى مات كافرا.
 - 7817حدثنا القاسم قال  ،حدثنا الحسين قال  ،حدثني حجاج  ،عن ابن جريج قال  ،قال ابن عباس  :شج النبي صلى ﷲ
عليه وسلم في فرق حاجبه  ،وكسرت رباعيته.
قال ابن جريج  :ذكر لنا أنه لما جرح  ،جعل سالم مولى أبي حذيفة يغسل الدم عن وجھه  ،ورسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم
يقول  " :كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيھم بالدم وھو يدعوھم إلى ﷲ! "  .فأنزل ﷲ عز وجل ) :ليس لك من األمر شيء(
***
وقال آخرون  :بل نزلت ھذه اآلية على النبي صلى ﷲ عليه وسلم  ،ألنه دعا على قوم  ،فأنزل ﷲ عز وجل  :ليس األمر إليك
فيھم.
* ذكر الرواية بذلك :
 - 7818حدثني يحيى بن حبيب بن عربي قال  ،حدثنا خالد بن الحارث قال  ،حدثنا محمد بن عجالن  ،عن نافع  ،عن ابن
عمر  :أن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم  ،كان يدعو على أربعة نفر  ،فأنزل ﷲ عز وجل ) :ليس لك من األمر شيء أو
يتوب عليھم أو يعذبھم فإنھم ظالمون( قال  :وھداھم ﷲ لإلسالم ). (1
__________
) (1الحديث  - 7818 :خالد بن الحارث بن عبيد  ،أبو عثمان الھجيمي  :ثقة ثبت إمام  .وقال أحمد  " :إليه المنتھى في التثبت بالبصرة " .
والحديث رواه أحمد في المسند  ، 5813 :عن يحيى بن حبيب بن عربي  -شيخ الطبري ھنا  -بھذا اإلسناد .ولم يذكر لفظه  ،إحالة على رواية قبله .
ورواه الترمذي  84 : 4عن يحيى بن حبيب بن عربي أيضًا  .وقال  " :ھذا حديث حسن غريب صحيح  ،يستغرب من ھذا الوجه  ،من حديث نافع عن
ابن عمر .ورواه يحيى بن أيوب  ،عن ابن عجالن " .
ورواه أحمد أيضًا  - 5812 :قبل الرواية السابقة  : -عن أبي معاوية الغالبي  ،عن خالد بن الحارث.
ورواه أحمد أيضًا  ، 5997 :بنحوه  ،عن ھارون بن معروف المروزي  ،عن ابن وھب  ،عن أسامة بن زيد  ،عن نافع  ،عن ابن عمر .
وھو متابعة صحيحة لرواية ابن عجالن عن نافع  ،التي استغربھا الترمذي  -فكانت غير غريبة  ،بھذه المتابعة الصحيحة .
وذكره ابن كثير  ، 238 : 2من رواية المسند . 5812 :
وأشار إليه الحافظ في الفتح  ، 170 : 8من روايتي أحمد والترمذي .
وذكره السيوطي  ، 71 : 2ونسبه للترمذي  ،وابن جرير  ،وابن أبي حاتم  ،فقط .
وانظر الحديث التالي لھذا.
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 - 7819حدثني أبو السائب سلم بن جنادة قال  ،حدثنا أحمد بن بشير  ،عن عمر بن حمزة  ،عن سالم  ،عن ابن عمر قال ،
قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم  :اللھم العن أبا سفيان ! اللھم العن الحارث بن ھشام ! اللھم العن صفوان بن أميه ! فنزلت:
)ليس لك من األمر شيء أو يتوب عليھم أو يعذبھم فإنھم ظالمون( ). (1
__________
) (1الحديث  - 7819 :أحمد بن بشير  ،أبو بكر الكوفي  ،مولى عمرو بن حريث المخزومي  :ثقة  ،أخرج له البخاري في صحيحه  ،وترجمه ھو
وابن أبي حاتم  ،فلم يذكرا فيه جرحً ا  .ومن نقل فيه جرحً ا عن ابن معين فقد وھم  .ذاك " أحمد بن بشير " آخر  ،كما بينه الخطيب في تاريخ بغداد : 4
. 48 - 46
ووقع في المطبوعة ھنا اسم أبيه " سفيان "  ،وفي المخطوطة " سنين "  -وكالھما خطأ  ،ليس في الرواة من يسمى بھذا أو بذاك  ،إال راويًا اسمه
"أحمد بن سفيان أبو سفيان النسائي " وھو متأخر عن ھذه الطبقة  .وأثبتنا الصواب عن ذلك  ،وعن رواية الترمذي ھذا الحديث بھذا اإلسناد  ،كما
سيأتي.
عمر بن حمزة بن عبد ﷲ بن عمر بن الخطاب  :رجحنا توثيقه في شرح المسند  ، 5638 :بأنه أخرج له مسلم في صحيحه  ،وبقول الحاكم  " :أحاديثه
كلھا مستقيمة "  .وھو يروي ھنا عن عمه " سالم بن عبد ﷲ بن عمر " عن جده " عبد ﷲ بن عمر " .
والحديث رواه أحمد في المسند  ، 5674 :عن أبي النضر  ،عن أبي عقيل عبد ﷲ بن عقيل  ،عن عمر بن حمزة  ،به وزاد في آخره بعد نزول اآلية :
" قال  :فتيب عليھم " .
ورواه الترمذي  ، 83 : 4عن أبي السائب سلم بن جنادة بن سلم الكوفي  -شيخ الطبري ھنا  -بھذا اإلسناد  .وزاد في آخره  " :فتاب عليھم  ،فأسلموا
فحسن إسالمھم " .
وقال الترمذي  " :ھذا حديث حسن غريب  ،يستغرب من حديث عمر بن حمزة عن سالم  .وكذا رواه الزھري  ،عن سالم  ،عن أبيه " .
ورواية الزھري عن سالم  -التي أشار إليھا الترمذي  -رواھا أحمد في المسند  ، 6349 :عن عبد الرزاق  ،عن معمر  ،عن الزھري  ،عن سالم  ،عن
أبيه .
وكذا رواھا أبو جعفر النحاس في الناسخ والمنسوخ ص  ، 89 :من طريق عبد الرزاق  ،به  .ورواه أيضًا ابن المبارك عن معمر .
فرواه أحمد في المسند  ، 6350 :عن علي بن إسحاق  ،عن ابن المبارك  ،عن معمر  ،عن سالم  .عن أبيه .
وكذلك رواه البخاري  / 170 : 8 ، 281 / 7و  ، 264 - 263 : 13من طريق عبد ﷲ بن المبارك .
ورواه البخاري أيضًا  ، 281 : 7من رواية ابن المبارك  ،عن حنظلة بن أبي سفيان الجمحي  ،عن سالم بن عبد ﷲ  " :كان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه
وسلم يدعو  " . . .رواه تبعًا لحديث ابن المبارك عن معمر  ،فقال الحافظ في الفتح  " :والراوي له عن حنظلة  ،ھو عبد ﷲ بن المبارك " .
ووھم من زعم أنه معلق  .وقوله  " :سمعت سالم بن عبد ﷲ يقول كان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم يدعو "  ،إلى آخره  : -ھو مرسل.
وقد ذكره ابن كثير  ، 238 : 2عن رواية المسند . 5674 :
وذكره السيوطي  ، 71 : 2وزاد نسبته للنسائي  ،والبيھقي في الدالئل .

 - 7820حدثنا مجاھد بن موسى قال  ،حدثنا يزيد قال  ،أخبرنا محمد بن إسحاق  ،عن عبد الرحمن بن الحارث بن عبد ﷲ
بن عياش بن أبي ربيعة  ،عن عبد ﷲ بن كعب  ،عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن ھشام قال  ،صلى رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه وسلم الفجر  ،فلما رفع رأسه من الركعة الثانية قاالللھم أنج عياش بن أبي ربيعة وسلمة بن ھشام والوليد بن
الوليد! اللھم أنج المستضعفين من المسلمين! اللھم اشدد وطأتك على مضر! اللھم سنين كسنين آل يوسف ! فأنزل ﷲ ) :ليس
لك من األمر شيء أو يتوب عليھم( ) (1اآلية.
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__________
) (1الحديث  - 7820 :عبد ﷲ بن كعب  :ھو الحميري المدني  ،مولى عثمان بن عفان  .وھو ثقة  ،أخرج له مسلم في صحيحه  ،وترجمه ابن أبي
حاتم . 142 / 2 / 2
وھذا الحديث مرسل  ،ألن أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن ھشام المخزومي  -تابعي  -وقد مضت ترجمته في  .2351 :ولم أجد ھذا الحديث
المرسل في موضع آخر  .ومعناه ثابت صحيح في الحديث اآلتي عقبه  ، 7821 :وفي حديث أبي ھريرة في المسند  ، 7656 :من رواية الزھري ،
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن  .عن أبي ھريرة  .ولكن ليس فيه نزول اآلية .
ثم وجدته موصوال من طريق أبي بكر بن عبد الرحمن نفسه :
فرواه البخاري  ، 242 - 241 : 2في حديث مطول  ،عن أبي اليمان  ،عن شعيب  ،عن الزھري " قال  :أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن
الحارث بن ھشام  ،وأبو سلمة بن عبد الرحمن  :أن أبا ھريرة  ...قاال  :وقال أبو ھريرة  :وكان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم حين يرفع رأسه " . . .
 إلخ .ورواه البيھقي في السنن الكبرى  ، 207 : 2مقتصرً ا على القسم األخير منه  ،من أول قوله  " :كان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم "  -من طريق
عثمان بن سعيد الدارمي  ،عن أبي اليمان  ،بمثل إسناد البخاري  ،ثم قال  " :رواه البخاري في الصحيح  ،عن أبي اليمان " .
ووجدته أيضا مرسال  ،مثل رواية الطبري ھنا :
فرواه الطحاوي في معاني اآلثار  ، 142 : 1من طريق سلمة بن رجاء  ،عن محمد بن إسحاق  ،بمثل إسناد الطبري ھنا  .وزاد في آخره بعد اآلية " :
قال  :فما دعا رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم بدعاء على أحد " .

ض َي ْغ ِف ُر لِ َمنْ َي َشا ُء َوي َُع ِّذبُ َمنْ َي َشا ُء َو َّ
ﷲُ غَ فُو ٌر َرحِي ٌم )(129
َو ِ َّ ِ َما فِي ال َّس َم َاوا ِ
ت َو َما فِي ْاألَرْ ِ
 - 7821حدثني يونس قال  ،أخبرنا ابن وھب قال  ،أخبرني يونس بن يزيد  ،عن ابن شھاب أخبره  ،عن سعيد بن المسيب
وأبي سلمة بن عبد الرحمن  :أنھما سمعا أبا ھريرة يقول  :كان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم يقول حين يفرغ  ،في صالة
الفجر  ،من القراءة ويكبر ويرفع رأسه  " :سمع ﷲ لمن حمده  ،ربنا ولك الحمد " ثم يقول وھو قائم  " :اللھم أنج الوليد بن
الوليد وسلمة بن ھشام وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين من المؤمنين! اللھم اشدد وطأتك على مضر  ،واجعلھا عليھم
كسني يوسف! اللھم العن لحيان ورعال وذكوان وعصية عصت ﷲ ورسوله! "  .ثم بلغنا أنه ترك ذلك لما نزل قوله ) :ليس
لك من األمر شيء أو يتوب عليھم أو يعذبھم فإنھم ظالمون( ). (1
***
شا ُء َو َّ
ض َي ْغف ُِر لِ َمنْ َي َ
ب َمنْ َي َ
الس َم َاوا ِ
ﷲُ َغفُو ٌر َرحِي ٌم ){ (129
األر ِ
شا ُء َو ُي َع ِّذ ُ
ت َو َما فِي ْ
القول في تأويل قوله َ } :و ِ َّ ِ َما فِي َّ
__________
) (1الحديث  - 7821 :روى مسلم في صحيحه  ، 187 : 1عن أبي الطاھر  ،وحرملة بن يحيى  -كالھما عن ابن وھب  ،بھذا اإلسناد .
ورواه البيھقي في السنن الكبرى  ، 197 : 2من طريق بحر بن نصر  ،عن ابن وھب  ،به  .ثم أشار إلى رواية مسلم .
ورواه الطحاوي في معاني اآلثار  ، 142 : 1عن يونس بن عبد األعلى  -شيخ الطبري ھنا  -بھذا اإلسناد ؛ ولكنه اختصر آخره  ،فلم يذكر قوله  " :ثم
بلغنا أنه ترك ذلك . " . . .
ورواه أحمد في المسند  ، 7458 :عن أبي كامل  ،عن إبراھيم بن سعد  ،عن الزھري  ،بھذا اإلسناد  ،نحوه .
وكذلك رواه البخاري ) 171 - 170 : 8فتح(  ،عن موسى بن إسماعيل  ،عن إبراھيم بن سعد  ،به .
وكذلك رواه أبو جعفر النحاس في الناسخ والمنسوخ  ،ص  ، 89 :من طريق الحسن بن محمد  ،عن إبراھيم بن سعد .
وكذلك رواه البيھقي  ، 197 : 2من طريق محمد بن عثمان بن خالد  ،عن إبراھيم بن سعد .
ونقله ابن كثير  ، 238 : 2عن رواية البخاري  ،التي أشرنا إليھا آن ًفا .
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وذكره السيوطي  ، 71 : 2وزاد نسبته البن المنذر  ،وابن أبي حاتم  .ولم يفرق بين روايتي إبراھيم بن سعد ويونس  ،والفرق بينھما واضح  -فنسبه
بنحو رواية يونس  -للبخاري والنحاس  ،وھما لم يروياه بھذا اللفظ .
وقد قال الحافظ في الفتح  ، 282 : 7في شرح حديث ابن عمر  ،الذي أشرنا إليه في شرح  - 7819 :قال  " :ووقع في رواية يونس  ،عن الزھري ،
عن سعيد وأبي سلمة  ،عن أبي ھريرة  ،نحو حديث ابن عمر  ،لكن فيه  :اللھم العن لحيان ورعال وذكوان وعصية  ،قال  :ثم بلغنا أنه ترك ذلك لما
ً
محفوظا احتمل أن يكون نزول اآلية تراخى عن قصة أحد  .ألن قصة
نزلت  ) :ليس لك من األمر شيء (  .قلت ] :القائل ابن حجر[  .وھذا إن كان
رعل وذكوان كانت بعدھا  ،كما سيأتي تلو ھذه الغزوة  ،وفيه بعد  .والصواب  :أنھا نزلت في شأن الذين دعا عليھم بسبب قصة أحد  .وﷲ أعلم .
ويؤيد ذلك ظاھر قوله في صدر اآلية  ) :ليقطع طر ًفا من الذين كفروا ( أي يقتلھم  ) ،أو يكبتھم ( أي يخزيھم  ،ثم قال  ) :أو يتوب عليھم( أي فيسلموا،
) أو يعذبھم ( أي إن ماتوا كفارً ا " .
وھذا تحقيق نفيس جيد من الطراز العالي.

قال أبو جعفر  :يعني بذلك تعالى ذكره  :ليس لك يا محمد  ،من األمر شيء  ،و جميع ما بين أقطار السموات واألرض من
مشرق الشمس إلى مغربھا  ،دونك ودونھم  ،يحكم فيھم بما يشاء  ،ويقضي فيھم ما أحب  ،فيتوب على من أحب من خلقه
أمره ونھيه  ،ثم يغفر له  ،ويعاقب من شاء منھم على جرمه فينتقم منه  ،وھو الغفور الذي يستر ذنوب من أحب أن
العاصين َ
يستر عليه ذنوبه من خلقه بفضله عليھم بالعفو والصفح  ،والرحيم بھم في تركه عقوبتھم عاجال على عظيم ما يأتون من
المآثم .كما - :
 - 7822حدثنا ابن حميد قال  ،حدثنا سلمة  ،عن ابن إسحاق  " :وﷲ غفور رحيم "  ،أي يغفر الذنوب  ،ويرحم العباد  ،على
ما فيھم(1) .
***
__________
) (1األثر  - 7822 :سيرة ابن ھشام  ، 115 : 3وھو تابع اآلثار التي آخرھا رقم .7804 :

ُون )(130
ﷲ َل َعلَّ ُك ْم ُت ْفلِح َ
ُض َ
ِين آَ َم ُنوا َال َتأْ ُكلُوا الرِّ َبا أَضْ َعا ًفا م َ
َيا أَ ُّي َھا الَّذ َ
اع َف ًة َوا َّتقُوا َّ َ
ون ){ (130
ﷲ َل َعلَّ ُك ْم ُت ْفلِحُ َ
ض َ
ِين آ َم ُنوا ال َتأْ ُكلُوا الرِّ َبا أَضْ َعا ًفا ُم َ
القول في تأويل قوله َ } :يا أَ ُّي َھا الَّذ َ
اع َف ًة َوا َّتقُوا َّ َ
قال أبو جعفر  :يعني بذلك جل ثناؤه  :يا أيھا الذين آمنوا با ورسوله  ،ال تأكلوا الربا في إسالمكم بعد إذ ھداكم له  ،كما كنتم
تأكلونه في جاھليتكم.
***
وكان أكلھم ذلك في جاھليتھم  :أنّ الرجل منھم كان يكون له على الرجل مال إلى أجل  ،فإذا ح ّل األجل طلبه من صاحبه ،
فيقول له الذي عليه المال ِّ :
أخر عنى ديْنك وأزيدك على مالك .فيفعالن ذلك .فذلك ھو " الربا أضعا ًفا مضاعفة "  ،فنھاھم ﷲ
عز وجل في إسالمھم عنه  . ،كما - :
 - 7823حدثنا محمد بن سنان قال  ،حدثنا مؤمل قال  ،حدثنا سفيان  ،عن ابن جريج  ،عن عطاء قال  :كانت ثقيف تدَّاين في
ِّ
وتؤخرون ؟ فنزلت  " :ال تأكلوا الربا أضعا ًفا مضاعفة " .
بني المغيرة في الجاھلية  ،فإذا ح ّل األجل قالوا  :نزيدكم
 - 7824حدثنا ابن حميد قال  ،حدثنا سلمة  ،عن ابن إسحاق قال  " :يا أيھا الذين آمنوا ال تأكلوا الربا أضعا ًفا مضاعفة " ،
أي  :ال تأكلوا في اإلسالم إذ ھداكم ﷲ له  (1) ،ما كنتم تأكلون إذ أنتم على غيره  ،مما ال يحل لكم في دينكم(2) .
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 - 7825حدثنا محمد بن عمرو قال  ،حدثنا أبو عاصم  ،عن عيسى  ،عن ابن أبي نجيح  ،عن مجاھد في قول ﷲ عز وج ّل :
" يا أيھا الذين آمنوا ال تأكلوا الربا أضعا ًفا مضاعفة " قال  :ربا الجاھلية.
__________
) (1سيرة ابن ھشام  " :ھداكم ﷲ به " .
) (2األثر  - 7824 :سيرة ابن ھشام  ، 115 : 3من بقية اآلثار التي آخرھا رقم .7822 :

 - 7826حدثني يونس قال  ،أخبرنا ابن وھب قال  ،سمعت ابن زيد يقول في قوله  " :ال تأكلوا الربا أضعا ًفا مضاعفة " ،
قال  :كان أبي يقول  :إنما كان الربا في الجاھلية في التضعيف وفي السن (1) .يكون للرجل فضل دين  ،فيأتيه إذا حل األجل
حوله إلى السن التي فوق ذلك إن كانت ابنة
فيقول له  :تقضيني أو تزيدني ؟ ) (2فإن كان عنده شيء يقضيه قضى  ،وإال َّ
مخاض يجعلھا ابنة لبون في السنة الثانية  ،ثم ِح َّقة  ،ثم َج َذعة  ،ثم رباعيًا  (3) ،ثم ھكذا إلى فوق وفي العين يأتيه  (4) ،فإن
لم يكن عنده أضعفه في العام القابل  ،فإن لم يكن عنده أضعفه أيضًا  ،فتكون مئة فيجعلھا إلى قابل مئتين  ،فإن لم يكن عنده
جعلھا أربعمئة  ،يضعفھا له كل سنة أو يقضيه .قال  :فھذا قوله  " :ال تأكلوا الربا أضعا ًفا مضاعفة " .
***
وأما قوله  " :واتقوا ﷲ لعلكم تفلحون "  ،فإنه يعني  :واتقوا ﷲ أيھا المؤمنون  ،في أمر الربا فال تأكلوه  ،وفي غيره مما
أمركم به أو نھاكم عنه  ،وأطيعوه فيه " لعلكم تفلحون "  ،يقول  :لتنجحوا فتنجوا من عقابه  ،وتدركوا ما ر َّغبكم فيه من ثوابه
والخلود في جنانه  ،كما - :
 - 7827حدثنا ابن حميد قال  ،حدثنا سلمة  ،عن ابن إسحاق  " :واتقوا ﷲ لعلكم تفلحون "  ،أي  :فأطيعوا ﷲ لعلكم أن تنجوا
مما حذركم من عذابه  ،وتدركوا ما رغبكم فيه من ثوابه(5) .
***
__________
) (1السن  :العمر .يريد بھا أسنان األنعام  ،كما سيتبين لك من بقية األثر.
) (2في المخطوطة  " :تقضي أو تزدني " .
) " (3المخاض "  :النوق الحوامل .و " ابن المخاض " و " ابنة المخاض "  ،ما دخل في السنة الثانية  ،ألن أمه لحقت بالمخاض  ،أي الحوامل" .
واللبون "  :الناقة ذات اللبن .و " ابن اللبون " و " ابنة لبون "  ،ما أتى عليه سنتان  ،ودخل في السنة الثالثة .فصارت أمه لبو ًنا  ،أي ذات لبن .و "
الحق " و " الحقة " البعير إذا استكمل السنة الثالثة ودخل في الرابعة " .والجدع " و " الجذعة " ما استكمل أربعة أعوام ودخل في الخامسة .فإذا طعن
البعير في السادسة فھو " ثنى "  ،وقد سقط ھذا من األسنان التي يذكرھا .أما " الرباع " للذكر  ،و " الرباعية " لألنثى  ،فھو الذي دخل في السابعة.
) (4العين  :المال .من ذھب وفضة وأشباھھا.
) (5األثر  - 7827 :سيرة ابن ھشام  ، 115 : 3وھو تابع اآلثار التي آخرھا  ، 7824 :وفي السيرة " لعلكم تنجون . . .وتدركون " .

ار الَّتِي أُعِ د ْ
ُون )(132
ﷲ َوالرَّ سُو َل َل َعلَّ ُك ْم ُترْ َحم َ
َّت ل ِْل َكاف ِِر َ
َوا َّت ُقوا ال َّن َ
ين )َ (131وأَطِ يعُوا َّ َ
ار الَّتِي أُعِ دَّ تْ لِ ْل َكاف ِِرينَ ){ (131
القول في تأويل قوله َ } :وا َّتقُوا ال َّن َ
ْ
تصلوھا بأكلكم الربا بعد نھيي إياكم عنه التي
النار أن
قال أبو جعفر  :يقول تعالى ذكره للمؤمنين  :واتقوا  ،أيھا المؤمنون ،
َ
أعددتھا لمن كفر بي  ،فتدخلوا َم ْد َخ َلھم بعد إيمانكم بي  (1) ،بخالفكم أمري  ،وترككم طاعتي .كما - :
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 - 7828حدثنا ابن حميد قال  ،حدثنا سلمة  ،عن ابن إسحاق  " :واتقوا النار التي أعدت للكافرين "  ،التي جعلت دارً ا لمن
كفر بي(2) .
***
سول َ َل َع َّل ُك ْم ُت ْر َح ُمونَ ){ (132
الر ُ
ﷲ َو َّ
القول في تأويل قوله َ } :وأَطِ ي ُعوا َّ َ
قال أبو جعفر  :يعني بذلك جل ثناؤه  :وأطيعوا ﷲ  ،أيھا المؤمنون  ،فيما نھاكم عنه من أكل الربا وغيره من األشياء  ،وفيما
أمركم به الرسول .يقول  :وأطيعوا الرسول أيضًا كذلك " لعلكم ترحمون "  ،يقول  :لترحموا فال تعذبوا.
***
أمره يوم أحد  ،فأخلُّوا
وقد قيل إن ذلك معاتبة من ﷲ عز وجل
أصحاب رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم الذين خالفوا َ
َ
بمراكزھم التي أمروا بالثبات عليھا.
*ذكر من قال ذلك :
__________
) (1في المطبوعة  " :مداخلھم " بالجمع  ،وأثبت ما في المخطوطة.
) (2األثر  - 7828 :سيرة ابن ھشام  115 : 3تابع اآلثار التي آخرھا .7827 :

 - 7829حدثنا ابن حميد قال  ،حدثنا سلمة  ،عن ابن إسحاق  " :وأطيعوا ﷲ والرسول لعلكم ترحمون "  ،معاتبة للذين
ْ
عصوا رسوله حين أمرھم بالذي أمرھم به في ذلك اليوم وفي غيره  -يعني  :في يوم أحُ د(1) .
***
__________
) (1األثر  - 7829 :سيرة ابن ھشام  ، 115 : 3تابع اآلثار التي آخرھا .7828 :

ات َو ْاألَرْ ضُ أُعِ د ْ
ض َھا ال َّس َم َو ُ
ارعُوا إِ َلى َم ْغف َِر ٍة مِنْ َر ِّب ُك ْم َو َج َّن ٍة َعرْ ُ
ِين )(133
َّت ل ِْل ُم َّتق َ
َو َس ِ
ض أُعِ دَّ تْ لِ ْل ُم َّتقِينَ ){ (133
األر ُ
الس َم َاواتُ َو ْ
ض َھا َّ
ار ُعوا إِ َلى َم ْغف َِر ٍة مِنْ َر ِّب ُك ْم َو َج َّن ٍة َع ْر ُ
القول في تأويل قوله َ } :و َ
س ِ
قال أبو جعفر  :يعني تعالى ذكره بقوله  " :وسارعوا "  ،وبادروا وسابقوا ) " (1إلى مغفرة من ربكم "  ،يعني  :إلى ما يستر
عليكم ذنوبكم من رحمته  ،وما يغطيھا عليكم من عفوه عن عقوبتكم عليھا " وجنة عرضھا السموات واألرض "  ،يعني :
وسارعوا أي ً
ضا إلى جنة عرضھا السموات واألرض.
***
ذكر أن معنى ذلك  :وجنة عرضھا كعرض السموات السبع واألرضين السبع  ،إذا ضم بعضھا إلى بعض.
*ذكر من قال ذلك :
 - 7830حدثني محمد بن الحسين قال  ،حدثنا أحمد بن المفضل قال  ،حدثنا أسباط  ،عن السدي  " :وجنة عرضھا السموات
واألرض "  ،قال  :قال ابن عباس ُ :تقرن السموات السبع واألرضون السبع  ،كما ُتقرن الثياب بعضھا إلى بعض  ،فذاك
عرض الجنة.
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***
وإنما قيل  " :وجنة عرضھا السموات واألرض "  ،فوصف عرضھا بالسموات واألرضين  ،والمعنى ما وصفنا  :من وصف
عرضھا بعرض السموات واألرض ،
__________
) (1انظر تفسير " سارع " فيما سلف .130 : 7

س َوا ِح َد ٍة ( ]سورة لقمان  ، [28 :يعني  :إال كبعث نفس
تشبيھا به في السعة والعظم  ،كما قيل َ ) :ما َخ ْلقُ ُك ْم َوال َبعْ ُث ُك ْم إِال َك َن ْف ٍ
واحدة  ،وكما قال الشاعر (1) :
ِير ُھ ْم ِب َج ُنوب سِ لَّىَ ...ن َعا ٌم َق َ
ار )(2
كأَنَّ َعذ َ
اق فِي َب َل ٍد ِق َف ِ
أي  :عذي ُر نعام  ،وكما قال اآلخر (3) :
َحسِ َ
اق )(4
بت ب َُغا َم َرا ِ
ْب َغي ِْر َك َ
ح َلتِي َع َنا ًقا!َ ...و َما ھي َ ،وي َ
بالع َن ِ
يريد صوت عناق.
***
قال أبو جعفر  :وقد ذكر أنّ رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم سئل فقيل له :
__________
) (1ھو شقيق بن جزء بن رياح الباھلي  ،وينسب ألعشى باھلة  ،وللنابغة خطأ.
) (2الكامل  ، 196 : 2معجم البلدان )سلى(  ،واللسان )فوق( )سلل(  ،وكان شقيق بن جزء قد أغار على بني ضبة بروضة سلى وروضة ساجر ،
وھما روضتان لعكل  -وضبة وعدى وعكل وتيم حلفاء متجاورون  -فھزمھم  ،وأفلت عوف بن ضرار  ،وحكيم بن قبيصة بن ضرار بعد أن جرح ،
وقتلوا عبيدة بن قضيب الضبي  ،فقال شقيق َ :لقَدْ َقرَّ ْ
ار
ض ِة َسا ِج ٍر َذا ِ
ت ِب ِھ ْم َعيْني ِبسِ لَّى َ ...و َر ْو َ
ت ال َق َر ِ
ين ِب َما أَ َز ْل ْ
َج َزي ُ
ار
ْت الم ُْل ِجئِ َ
ت  ...م َِن الب ُْؤ َسى ِر َما ُح بني ضِ َر ِ
ِمار
َوأَ ْف َلتَ من أسِ َّن ِت َنا حَ كِي ٌم  ...جَ ِريضًا م ِْث َل إ ْفال ِ
ت الح ِ
كأَنَّ عَ ذِيرَ ُھ ْم. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... ............
وفي المعجم " ذات العرا "  ،والصواب ما أثبت .والقرار  :المكان المنخفض المطمئن يستقر فيه الماء  ،فتكون عندھا الرياض  ،ومنه قوله تعالى " :
وآويناھما إلى ربوة ذات قرار ومعين "  .والملجئ الذي قد تحصن بملجأ واعتصم .وأزل إليه زلة  :أي أنعم إليه واصطنع عنده صنيعة  ،وإنما أراد :
ما قدم من السوء  ،سخرية منھم .يقول  :جزيتھم ھؤالء المعتصمين بأسوأ ما صنعوا .وقوله  " :جريضًا "  ،أي أفلت وقد كاد يقضى ويھلك .والعذير :
الحال .يقول كأن حالھم حال نعام في أرض قفر يصوت مذعورً ا  ،ھزموا وتصايحوا .والقفار جمع قفر  ،يقال  " :أرض قفر وأرض قفار "  ،يوصف
بالجمع.
) (3ھو ذو الخرق الطھوي.
) (4سلف تخريجه وشرحه في .103 : 3

ھذه الجنة عرضھا السموات واألرض  ،فأين النار ؟ فقال  :ھذا النھار إذا جاء  ،أين الليل.
*ذكر األخبار عن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم وغيره.
 - 7831حدثني يونس قال  ،أخبرنا ابن وھب قال  ،أخبرني مسلم بن خالد  ،عن ابن خثيم  ،عن سعيد بن أبي راشد  ،عن
ً
شيخا كبيرً ا قد فُ ِّند (1) .قال :
يعلى بن مرة قال  :لقيت التنوخيّ رسول ھرقل إلى رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم بحمص ،
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قدمت على رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم بكتاب ھرقل  ،فناول الصحيفة رجال عن يساره .قال قلت  :من صاحبكم الذي
يقرأ؟ قالوا  :معاوية .فإذا كتاب صاحبي  " :إنك كتبت تدعوني إلى جنة عرضھا السموات واألرض أعدت للمتقين  (2) ،فأين
النار ؟ " فقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم  :سبحان ﷲ! فأين الليل إذا جاء النھار ؟ )(3
__________
) (1في المطبوعة  " :قد أقعد "  .وھو خطأ ال شك فيه  ،وفي تفسير ابن كثير  " 240 : 2قد فسد "  ،وھو خطأ أيضًا  ،ولكنه رجع عندي أن نص
الطبري ھنا قد " فند " )بضم الفاء وتشديد النون المكسورة مبنيًا للمجھول( بمعنى  :قد نسب إلى الفند )بفتحتين( وھو العجز  ،والخرف وإنكار العقل
من الھرم والمرض  ،ولم يرد ذلك إنما أراد الكبر والھرم إلى أقصى العمر .وأھل اللغة يقولون في ذلك " أفند " )بالبناء للمعلوم(  ،وأفنده الكبر  :إذا
أوقعه في الفند  ،وأما رواية أحمد في المسند  ،فنصھا ً " :
شيخا كبيرً ا قد بلغ الفند أو قرب " .
) (2في المطبوعة  " :فإذا ھو أنك كتبت تدعوني "  ،وھو محاولة تصحيح لما في المخطوطة  ،وكان فيھا  " :فإذا كان كتبت تدعوني "  ،والصواب
الذي أثبته من ابن كثير في تفسيره  ، 241 : 2ومثله في خبر أحمد في مسنده.
) (3الحديث  " - 7831 :مسلم بن خالد "  :ھو الزنجي المكي الفقيه  ،شيخ اإلمام الشافعي .وھو في نفسه صدوق  ،ولكنه يخطئ كثيرً ا في روايته ،
حتى قال البخاري  " :منكر الحديث " ولذلك رجحنا تضعيفه في المسند  .613 :ابن خثيم  -بضم الخاء المعجمة ثم فتح الثاء المثلثة  :ھو عبد ﷲ بن
عثمان بن خثيم  ،مضت ترجمته في  .4341 :سعيد بن أبي راشد  :في التھذيب  26 : 4ويقال  :ابن ر0اشد .روى عن يعلى بن مرة الثقفي  ،وعن
التنوخي النصراني رسول قيصر  ،ويقال  :رسول ھرقل .وعنه عبدﷲ بن عثمان بن خثيم .ذكره ابن حبان في الثقات  ،قلت  :وفي الرواة سعيد بن أبي
راشد  ،أو ابن راشد  -آخر " .
ثم نقل طابع التھذيب ھامشة عن األصل الذي يطبع عنه .وجعل رقمھا عند قوله " النصراني "  -وھذا نصھا  " :قال شيخنا  :أسلم متأخرً ا  ،عن ھذا
يقال له أبو محمد المازني  ،السماك  ،مذكور في كتاب الضعفاء .نبھت عليه " !!
وھذا تخطيط عجيب من الطابع .فالھامشة أصلھا ھامشتان يقي ًنا  ،كل منھما في موضع  ،كما ھو بديھي.
فإن قوله  " :أسلم متأخرً ا " ھو المناسب لقوله " النصراني "  .وأما ما بعده  ،فإنه يريد به أن " سعيد بن راشد " أو " ابن أبي راشد " متأخر عن
المترجم الذي يروى عن رسول قيصر  ،وأن ھذا المتأخر ھو الذي كنيته " أبو محمد المازني السماك "  .وھو مترجم في الكبير للبخاري / 1 / 2
 ، 431وقال فيه  " :منكر الحديث "  .وترجمه ابن أبي حاتم  20 - 19 / 1 / 4برقم  ، 80 :وترجم قبله  ،برقم  " 79 :سعيد بن أبي راشد " وأنه
صحابي  ،وترجم بعدھما برقم  " 81 :سعيد بن راشد المرادى "  -وھو متأخر عن ھذين.
وترجم الحافظ في اإلصابة  96 : 3للصحابي  ،ثم قال في آخر الترجمة  " :وأما سعيد بن أبي راشد شيخ عبد ﷲ بن عثمان بن خثيم  ،روى عنه عن
ً
حديثا فأظنه غير ھذا " .
رسول قيصر
وترجم الذھبي في الميزان  379 : 1ثالث تراجم  ،فرق بينھا  ،وبين ضعف " سعيد بن راشد المازني السماك "  .وكذلك صنع الحافظ في لسان
الميزان  .28 - 27 : 3و " سعيد بن راشد السماك " الضعيف  :ترجمه ابن حبان في المجروحين  ،برقم  ، 398 :وأساء القول فيه .والراجح عندي
أن " سعيد بن أبي راشد " الذي ھنا ھو الصحابي .وأنه روى ھذا عن التنوخي رسول ھرقل.
يعلى بن مرة  :ھو الثقفي الصحابي المعروف .وعندي أن ذكره في ھذا اإلسناد مقحم خطأ  ،كما سيأتي.
التنوخي رسول ھرقل  :لم أجد له ترجمة  ،إال ذكره بھذا الوصف وأنه روى عنه سعيد بن أبي راشد  ،كما ذكره الحافظ في التعجيل  ،ص .535 :
وإال الكلمة التي نقلھا طابع التھذيب عن ھامش أصله بأنه أسلم متأخرً ا .فھو بھذا ال يعتبر من الصحابة  ،ألنه حين لقي النبي صلى ﷲ عليه وسلم لم
يكن مسلمًا  ،وإنما أسلم بعده .وال يعتبر من الصحابة إال من رأى النبي صلى ﷲ عليه وسلم وكان مسلمًا حين الرؤية .أما من رآه وكان كافرً ا حين
الرؤية ثم أسلم بعد موته صلى ﷲ عليه وسلم  -كالتنوخي ھذا  -فال صحبة له .انظر تدريب الراوي  ،ص 202 :
ولكن روايته تكون صحيحة مقبولة  ،ألنه كان مسلمًا حين األداء  ،أعني التبليغ والتحديث  ،وإن كان كافرً ا حين التحمل  ،أعني الرؤية وسماع ما
يرويه .وانظر أيضًا تدريب الراوي  ،ص  .128 :وھذا الحديث طرف من حديث طويل في قصة  ،رواه اإلمام أحمد في المسند ) 15719 :ج 3ص
 442 - 441حلبي(  ،عن إسحاق بن عيسى  -وھو الطباع  -عن يحيى بن سليم  ،وھو الطائفي  " ،عن عبد ﷲ بن عثمان بن خثيم  ،عن سعيد بن أبي
راشد  ،قال  :رأيت التنوخي رسول ھرقل إلى رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم  ،بحمص  ،وكان جارً ا لي ً ،
شيخا كبيرً ا  ،قد بلغ الفند أو قرب- " . . .
إلى آخر القصة.
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وقد نقله الحافظ ابن كثير في التاريخ  ، 16 - 15 : 5عن المسند  -بطوله  -وبإسناده  ،ثم قال  " :ھذا حديث غريب  ،وإسناده ال بأس به .تفرد به
أحمد"  .وأشار إليه في التفسير  ، 240 : 2إشارة موجزة.
وقد وقع في نسختي المسند  -المطبوعة والمخطوطة  " :يحيى بن سليمان "  ،بدل " يحيى بن سليم "  .وھو خطأ من الناسخين .وثبت على الصواب في
تاريخ ابن كثير .فھذه رواية يحيى بن سليم الطائفي عن ابن خثيم  -فيھا أن سعيد بن أبي راشد ھو الذي لقى التنوخي وسمع منه ھذا الحديث.
ويحيى بن سليم  :سبق توثيقه في  .4894 :وقد تكلم فيه بعضھم من قبل حفظه  ،ومھما يقل في حفظه فال نشك أنه كان أحفظ من مسلم بن خالد
الزنجي الضعيف  ،وخاصة في حديث ابن خثيم  ،فقد شھد أحمد ليحيى بن سليم بأنه " كان قد أتقن حديث ابن خثيم " .
فعن ذلك قطعنا بأن زيادة " عن يعلى بن مرة "  -في إسناد الطبري ھذا  -خطأ ووھم .والراجح أن الخطأ من مسلم بن خالد .ورواية الطبري  -ھذه -
ذكرھا ابن كثير في التفسير  ، 241 - 240 : 2والسيوطي  ، 71 : 2ولم ينسبھا لغيره.

 - 7832حدثنا محمد بن بشار قال  ،حدثنا عبد الرحمن بن مھدي قال  ،حدثنا سفيان  ،عن قيس بن مسلم  ،عن طارق بن
شھاب  :أنّ ناسًا من اليھود سألوا عمر بن الخطاب عن " جنة عرضھا السموات واألرض "  ،أين النار ؟ قال  :أرأيتم إذا جاء
الليل  ،أن يكون النھار ؟ " فقالوا  :اللھم نزعْ َ
ت بم َثله من التوراة! ). (1
 - 7833حدثني محمد بن المثني قال  ،حدثنا محمد بن جعفر قال  ،حدثنا شعبة  ،عن قيس بن مسلم  ،عن طارق بن شھاب :
أن عمر أتاه ثالثة نفر من أھل نجران  ،فسألوه وعنده أصحابه فقالوا  :أرأيت قوله  " :وجنة عرضھا السموات واألرض " ،
فأين النار ؟ فأحجم الناس  ،فقال عمر  " :أرأيتم إذا جاء الليل  ،أين يكون النھار ؟ وإذا جاء النھار  ،أين يكون الليل ؟ "
فقالوا :نزعت م َثلھا من التوراة.
 - 7834حدثنا ابن المثني قال  ،حدثنا محمد بن جعفر قال  ،أخبرنا شعبة  ،عن إبراھيم بن مھاجر  ،عن طارق بن شھاب ،
عن عمر بنحوه  ،في الثالثة الرّ ھط الذين أتوا عمر فسألوه  :عن جنة عرضھا كعرض السموات واألرض  ،بمثل حديث قيس
بن مسلم.
__________
) (1في المطبوعة  " :مثله من التوراة "  ،وفي المخطوطة " فمثله "  ،وصواب قراءتھا ما أثبت .يقال  " :انتزع معنى جي ًدا ونزعه "  ،أي استخرجه
واستنبطه.

 - 7835حدثنا مجاھد بن موسى قال  ،حدثنا جعفر بن عون قال  ،أخبرنا األعمش  ،عن قيس بن مسلم  ،عن طارق بن
شھاب قال  :جاء رجل من اليھود إلى عمر فقال  :تقولون  " :جنة عرضھا السموات واألرض "  ،أين تكون النار ؟ فقال له
عمر  :أرأيت النھار إذا جاء أين يكون الليل ؟ أرأيت الليل إذا جاء  ،أين يكون النھار ؟ فقال  :إنه لمثلھا في التوراة  ،فقال له
صاحبه  :لم أخبرته ؟ فقال له صاحبه  :دعه  ،إنه بك ٍّل موقنٌ .
 - 7836حدثني أحمد بن حازم قال  ،أخبرنا أبو نعيم قال  ،حدثنا جعفر بن برقان قال  ،حدثنا يزيد بن األصم  :أن رجال من
أھل الكتاب أتى ابن عباس فقال  :تقولون " جنة عرضھا السموات واألرض "  ،فأين النار ؟ فقال ابن عباس  :أرأيت الليل إذا
جاء  ،أين يكون النھار ؟ وإذا جاء النھار  ،أين يكون الليل ؟ )(1
***
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__________
) (1الحديث  - 7836 :جعفر بن برقان  -بضم الباء الموحدة وسكون الراء  -الكالبي الجزري  :ثقة صدوق  ،وثقه ابن معين  ،وابن نمير  ،وغيرھما.
يزيد بن األصم بن عبيد البكائي  :تابعي ثقة  ،أمه برزة بنت الحارث  ،أخت ميمونة أم المؤمنين .وعبد ﷲ بن عباس ھو ابن خالته.
ووقع في المطبوعة ھنا " يزيد األصم "  ،وھو خطأ " .األصم " لقب أبيه  ،وليس لقبه .وھذا الحديث رواه يزيد بن األصم عن ابن خالته ابن عباس ،
موقو ًفا عليه من كالمه .واإلسناد إليه صحيح.
وقد رواه أيضًا يزيد  ،عن أبي ھريرة  ،مرفو ًعا قال  " ،جاء رجل إلى رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم  ،فقال  :يا محمد  ،أرأيت جنة عرضھا
السموات واألرض  ،فأين النار ؟ فقال النبي صلى ﷲ عليه وسلم  :أرأيت ھذا الليل قد كان ثم ليس شيء  ،أين جعل ؟ قال  :ﷲ أعلم  ،قال  :فإن ﷲ
يفعل ما يشاء "  .رواه ابن حبان في صحيحه  ،رقم  103 :بتحقيقنا  ،والحاكم في المستدرك  - 36 : 1من حديث يزيد بن األصم عن أبي ھريرة.
وقال الحاكم  " :حديث صحيح على شرط الشيخين  ،ولم يخرجاه  ،وال أعلم له علة "  ،ووافقه الذھبي .وكذلك رواه البزار من حديثه .نقله عنه ابن
كثير  ، 241 : 2بنحوه.
وذكره الھيثمي في مجمع الزوائد  ، 327 : 6وقال  " :رواه البزار  ،ورجاله رجال الصحيح "  .وذكره السيوطي  ، 71 : 2ونسبه للبزار والحاكم
فقط .وأما الموقوف على ابن عباس  ،فقد نقله ابن كثير  ، 241 : 2عن ھذا الموضع من الطبري .وذكره السيوطي  ، 71 : 2ونسبه إليه وإلى عبد بن
حميد.

اس َو َّ
ِين ْال َغي َ
ِين )(134
ﷲ ُ ُيحِبُّ ا ْلمُحْ سِ ن َ
ْظ َو ْال َعاف َ
ون فِي السَّرَّ ا ِء َوالضَّرَّ ا ِء َو ْال َكاظِ م َ
ِين ُي ْن ِفقُ َ
الَّذ َ
ِين َع ِن ال َّن ِ
قال أبو جعفر  :وأما قوله  " :أعدت للمتقين " فإنه يعني  :إنّ الجنة التي عرضھا كعرض السموات واألرضين السبع  ،أعدھا
ﷲ للمتقين  ،الذين اتقوا ﷲ فأطاعوه فيما أمرھم ونھاھم  ،فلم يتعدوا حدوده  ،ولم يقصِّروا في واجب حقه عليھم فيضيِّعوه.
كما- :
 - 7837حدثنا ابن حميد قال  ،حدثنا سلمة  ،عن ابن إسحاق قال  " ،وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضھا السموات
واألرض أعدت للمتقين "  ،أي  :دارً ا لمن أطاعني وأطاع رسولي(1) .
***
اس َو َّ
ِب
ﷲُ ُيح ُّ
الس َّراءِ َو َّ
القول في تأويل قوله جل ثناؤه  } :الَّذِينَ ُي ْنفِقُونَ فِي َّ
الض َّراءِ َوا ْل َكاظِ مِينَ ا ْل َغ ْي َظ َوا ْل َعافِينَ َع ِن ال َّن ِ
ا ْل ُم ْحسِ نِينَ ){ (134
قال أبو جعفر  :يعني جل ثناؤه بقوله  " :الذين ينفقون في السراء والضراء "  ،أعدت الجنة التي عرضھا السموات واألرض
للمتقين  ،وھم المنفقون أموالھم في سبيل ﷲ  ،إما في صرفه على محتاج  ،وإما في تقوية مُض ِعف على النھوض لجھاده في
سبيل ﷲ(2) .
***
وأما قوله  " :في السراء "  ،فإنه يعني  :في حال السرور  ،بكثرة المال ورخاء العيش " والسراء " مصدر من قولھم " سرني
ھذا األمر مسرَّ ة وسرورً ا "
***
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__________
) (1األثر  - 7837 :سيرة ابن ھشام  ، 115 : 3وھو من تمام اآلثار التي آخرھا  .7829 :وكان في المطبوعة  " :أي ذلك لمن أطاعني "  ،وھو إن
كان مستقيما على وجه  ،إال أن نص ابن ھشام أشد استقامة على منھاج المعنى في اآلية  ،فأثبت نص ابن ھشام .ھذا مع قرب التصحيف في " دارً ا "
إلى " ذلك "  .فمن أجل ھذا رجحت ما في سيرة ابن ھشام.
) (2في المطبوعة  " :للجھاد "  ،بالمين  ،وأثبت ما في المخطوطة .والمضعف  :الذي قد ضعفت دابته.

***
ُضرّ "  ،إذا أصابه الضُّر  ،وذلك إذا أصابه الضيق  ،والجھد في
" والضراء " مصدر من قولھم  " :قد ضُرّ فالن فھو ي َ
عيشه(1).
***
 - 7838حدثنا محمد بن سعد قال  ،حدثني أبي قال  ،حدثني عمي قال  ،حدثني أبي  ،عن أبيه  ،عن ابن عباس قوله " :
الذين ينفقون في السراء والضراء "  ،يقول  :في العسر واليسر.
***
فأخبر جل ثناؤه أن الجنة التي وصف صفتھا  ،لمن اتقاه وأنفق ماله في حال الرخاء والسعة  (2) ،وفي حال الضيق والشدة ،
في سبيله.
***
وقوله  " :والكاظمين الغيظ "  ،يعني  :والجارعين الغيظ عند امتالء نفوسھم منه.
***
يقال منه  " :كظم فالن غيظه "  ،إذا تجرَّ عه  ،فحفظ نفسه من أن تمضي ما ھي قادرةٌ على إمضائه  ،باستمكانھا ممن غاظھا،
وانتصارھا ممن ظلمھا.
ُ
كظمت القربة "  ،إذا مألتھا ماء .و " فالن كظي ٌم ومكظو ٌم "  ،إذا كان ممتل ًئا
وأصل ذلك من " كظم القربة "  ،يقال منه " :
غمٌّا وحز ًنا .ومنه قول ﷲ عز وجل َ ) ،وا ْب َيض ْ
َّت َع ْي َناهُ م َِن ْالح ُْز ِن َفھ َُو َكظِ ي ٌم ( ]سورة يوسف  [84 :يعني  :ممتلئ من
الحزن .ومنه قيل لمجاري المياه  " :الكظائم "  ،المتالئھا بالماء .ومنه قيل  " :أخذت ب َك َظمِه " يعني  :بمجاري نفسه.
***
__________
) (1انظر تفسير " الضراء " فيما سلف .352 - 350 : 3
) (2في المخطوطة  " :في حال الرضا "  ،وكأنھا صواب أيضًا.

ً
غيظا "  ،وذلك إذا أحفظه وأغضب ُه.
و " الغيظ " مصدر من قول القائل  " :غاظني فالن فھو يغيظني
***
وأما قوله  " :والعافين عن الناس "  ،فإنه يعني  :والصافحين عن الناس عقو َب َة ذنوبھم إليھم وھم على االنتقام منھم قادرون ،
فتاركوھا لھم.
***
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وأما قوله  " :وﷲ يحب المحسنين "  ،فإنه يعني  :فإن ﷲ يحب من عمل بھذه األمور التي وصف أنه أع َّد للعاملين بھا الجنة
التي عرضُھا السموات واألرض  ،والعاملون بھا ھم " احسنون "  ،وإحسانھم  ،ھو عملھم بھا  . ،كما - :
 - 7839حدثنا ابن حميد قال  ،حدثنا سلمة  ،عن ابن إسحاق  " :الذين ينفقون في السراء والضراء " اآلية  " :والعافين عن
الناس وﷲ يحب المحسنين "  ،أي  :وذلك اإلحسان  ،وأنا أحب من عمل به(1) .
 - 7840حدثنا بشر قال  ،حدثنا يزيد قال  ،حدثنا سعيد  ،عن قتادة  ،قوله  " :الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين
الغيظ والعافين عن الناس وﷲ يحب المحسنين "  ،قوم أنفقوا في العسر واليسر  ،والجھد والرخاء  ،فمن استطاع أن يغلب
الشر بالخير فليفعل  ،وال قوة إال با  .فنِعْ مت وﷲ يا ابن آدم  ،الجرعة تجترعھا من صبر وأنت مغيظ  ،وأنت مظلو ٌم.
 - 7841حدثني موسى بن عبد الرحمن قال  ،حدثنا محمد بن بشر قال  ،حدثنا محرز أبو رجاء  ،عن الحسن قال  :يقال يوم
القيامة  :ليقم من كان له على ﷲ أجر .فما يقوم إال إنسان عفا  ،ثم قرأ ھذه اآلية  " :والعافين عن الناس وﷲ يحب
المحسنين"(2).
__________
) (1األثر  - 7839 :سيرة ابن ھشام  115 : 3وھو من تمام اآلثار التي آخرھا .7837 :
) (2األثر  " - 7841 :موسى بن عبد الرحمن المسروقي " سلفت ترجمته برقم  .3345 :و " محمد بن بشر بن الفرافصة العبدي " مضت ترجمته
أيضًا برقم  .4557 :و " محرز " " أبو رجاء " ھو " محرز بن عبد ﷲ الجزري "  ،مولى ھشام بن عبد الملك .ذكره ابن حبان في الثقات وقال " :
كان يدلس عن مكحول " .

 - 7842حدثنا الحسن بن يحيى قال  ،أخبرنا عبد الرزاق قال  ،أخبرنا داود بن قيس  ،عن زيد بن أسلم  ،عن رجل من أھل
الشام يقال له عبد الجليل  ،عن عم له  ،عن أبي ھريرة في قوله  " :والكاظمين الغيظ "  :أن النبي صلى ﷲ عليه وسلم قال :
ً
غيظا وھو يقدر على إنفاذه  ،مأله ﷲ أم ًنا وإيما ًنا(1) .
من كظم
 - 7843حدثني محمد بن سعد قال  ،حدثني أبي قال  ،حدثني عمي قال  ،حدثني أبي  ،عن أبيه  ،عن ابن عباس قوله " :
ون ( ]سورة
والكاظمين الغيظ " إلى " وﷲ يحب المحسنين "  ،فـ " الكاظمين الغيظ " كقوله َ ) :وإِ َذا َما َغضِ بُوا ُھ ْم َي ْغفِ ُر َ
الشورى  ، [37 :يغضبون في األمر لو وقعوا به كان حرامًا  ،فيغفرون ويعفون  ،يلتمسون بذلك وجه ﷲ " والعافين عن
ُّون أَنْ َي ْغف َِر َّ
ﷲ ُ َل ُك ْم ( ]سورة النور  ، [22 :يقول  :ال
الناس " كقوله َ ) :وال َيأْ َت ِل أُولُو ْال َفضْ ِل ِم ْن ُك ْم َوالس ََّع ِة ( إلى) أَال ُت ِحب َ
تقسموا على أن ال تعطوھم من النفقة شي ًئا واعفوا واصفحوا.
__________
) (1الحديث  - 7842داود بن قيس الفراء  :سبق توثيقه في  .5398 :زيد بن أسلم  :تابعي ثقة معروف  ،مضى في .5465
وأما عبد الجليل  ،الذي ذكر غير منسوب  ،إال بأنه من أھل الشام  : -فإنه مجھول .وعمه أشد جھالة منه.
وقد ذكره الذھبي في الميزان  ،والحافظ في اللسان  ،في ترجمة " عبد الجليل "  ،وقاال  " :قال البخاري  :ال يتابع عليه " .
وترجمه ابن أبي حاتم  ، 33 / 1 / 3وقال  " :روى عنه داود بن قيس .وقال بعضھم  :عن داود ابن قيس  ،عن زيد بن أسلم "  .أي كمثل رواية
الطبري ھنا.
وھذا اإلسناد ضعيف  ،لجھالة اثنين من رواته .وقد نقله ابن كثير  ، 244 : 2عن عبد الرزاق  ،به.
ونقله السيوطي  ، 72 - 71 : 2ونسبه لعبد الرزاق  ،والطبري وابن المنذر.
وذكره في الجامع الصغير  ، 8997 :ونسبه البن أبي الدنيا في ذم الغضب ؛ ولم ينسبه لغيره  ،فكان عجبًا!!
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وفي معناه حديثان  ،رواھما أبو داود  ، 4777 :عن سھل بن معاذ بن أنس  ،عن أبيه .و  ، 4778 :عن سويد بن وھب  ،عن رجل من أبناء
الصحابة ،عن أبيه.
وقد روى أحمد في المسند  ، 6114 :عن علي بن عاصم  ،عن يونس بن عبيد  ،أخبرنا الحسن  ،عن ابن عمر  ،قال  :قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه
وسلم  :ما تجرع عبد جرعة أفضل عند ﷲ من جرعة غيظ  ،يكظمھا ابتغاء وجه ﷲ تعالى " .
وھذا إسناد صحيح .ونقله ابن كثير  ، 244 : 2من تفسير ابن مردويه .من طريق علي بن عاصم  ،عن يونس بن عبيد  ،به .ثم قال  " :رواه ابن
جرير .وكذا رواه ابن ماجه  ،عن بشر بن عمر  ،عن حماد بن سلمة  ،عن يونس بن عبيد  ،به "  .فنسبه ابن كثير  -في ھذا الموضع  -لرواية
الطبري .ولم يقع إلينا فيه في ھذا الموضع .فال ندري  :أرواه ابن جرير في موضع آخر  ،أم سقط ھنا ً
سھوا من الناسخين ؟ فلذلك أثبتناه في الشرح
ً
احتياطا.

وب ِھ ْم َو َمنْ َي ْغ ِف ُر ُّ
وب إِ َّال َّ
ﷲ ُ َو َل ْم يُصِ رُّ وا َع َلى َما َف َعلُوا َو ُھ ْم
الذ ُن َ
َوالَّذ َ
ِين إِ َذا َف َعلُوا َفا ِح َش ًة أَ ْو َظ َلمُوا أَ ْنفُ َس ُھ ْم َذ َكرُوا َّ َ
ﷲ َفاسْ َت ْغ َفرُوا ل ُِذ ُن ِ
ُون )(135
َيعْ َلم َ
***
وب إِال َّ
القول في تأويل قوله َ } :وا َّلذِينَ إِ َذا َف َعلُوا َفا ِح َ
ﷲ َف ْ
وب ِھ ْم َومَنْ َي ْغف ُِر ال ُّذ ُن َ
ش ًة أَ ْو َظلَ ُموا أَ ْنفُ َ
ﷲُ
اس َت ْغ َف ُروا لِ ُذ ُن ِ
س ُھ ْم َذ َك ُروا َّ َ
َو َل ْم ُيصِ ُّروا َع َلى َما َف َعلُوا َو ُھ ْم َي ْع َل ُمونَ ){ (135
قال أبو جعفر  :يعني بقوله جل ثناؤه  " :والذين إذا فعلوا فاحشة "  ،أن الجنة التي وصف صفتھا أعدت للمتقين  ،المنفقين في
السراء والضراء  ،والذين إذا فعلوا فاحشة .وجميع ھذه النعوت من صفة " المتقين "  ،الذين قال تعالى ذكره  " :وجنة
عرضُھا السموات واألرض أعدت للمتقين "  ،كما - :
 - 7844حدثنا الحسن بن يحيى قال  ،أخبرنا عبد الرزاق قال  ،أخبرنا جعفر بن سليمان  ،عن ثابت البناني قال  :سمعت
الحسن قرأ ھذه اآلية  " :الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس وﷲ يحب المحسنين "  ،ثم
قرأ  " :والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسھم ذكروا ﷲ فاستغفروا لذنوبھم " إلى " أجر العاملين "  ،فقال  :إن ھذين النعتين
لنعت رجل واحد.
 - 7845حدثنا ابن حميد قال  ،حدثنا جرير  ،عن منصور  ،عن مجاھد  " :والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسھم "  ،قال:
ھذان ذنبان  " ،الفاحشة "  ،ذنب  " ،وظلموا أنفسھم " ذنب.
***
وأما " الفاحشة "  ،فھي صفة لمتروك  ،ومعنى الكالم  :والذين إذا فعلوا فعلة فاحشة.
***
ومعنى " الفاحشة "  ،الفعلة القبيحة الخارجة عما أذِن ﷲ عز وجل فيه .وأصل " الفحش "  :القبح  ،والخروج عن الحد
والمقدار في كل شيء .ومنه قيل للطويل المفرط الطول  " :إنه لفاحش الطول "  ،يراد به  :قبيح الطول  ،خارج عن المقدار
المستحسن .ومنه قيل للكالم القبيح غير القصد  " :كالم فاحش "  ،وقيل للمتكلم به  " :أفحش في كالمه "  ،إذا نطق
بفُحش).(1
***
وقيل  :إن " الفاحشة " في ھذا الموضع  ،معنىٌّ بھا الزنا.
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*ذكر من قال ذلك :
 - 7846حدثنا العباس بن عبد العظيم قال  ،حدثنا حبان قال  ،حدثنا حماد  ،عن ثابت  ،عن جابر  " :والذين إذا فعلوا
فاحشة" ،قال  :زنى القوم وربّ الكعبة.
 - 7847حدثنا محمد قال  ،حدثنا أحمد قال  ،حدثنا أسباط  ،عن السدي  " :والذين إذا فعلوا فاحشة "  ،أما " الفاحشة " ،
فالزنا.
***
وقوله  " :أو ظلموا أنفسھم "  ،يعني به  :فعلوا بأنفسھم غير الذي كان ينبغي لھم أن يفعلوا بھا .والذي فعلوا من ذلك  ،ركوبھم
من معصية ﷲ ما أوجبوا لھا به عقوبته  ،كما - :
 - 7848حدثنا ابن وكيع قال  ،حدثنا أبي  ،عن سفيان  ،عن منصور  ،عن إبراھيم  ،قوله  " :والذين إذا فعلوا فاحشة أو
ظلموا أنفسھم "  ،قال  :الظلم من الفاحشة  ،والفاحشة من الظلم.
***
__________
) (1انظر تفسير " الفحشاء " فيما سلف .571 : 4 / 303 : 3

وقوله  " :ذكروا ﷲ "  ،يعني بذلك  :ذكروا وعيد ﷲ على ما أتوا من معصيتھم إياه " فاستغفروا لذنوبھم "  ،يقول  :فسألوا
ربھم أن يس ُتر عليھم ذنوبھم بصفحه لھم عن العقوبة عليھا " ومن يغفر الذنوب إال ﷲ "  ،يقول  :وھل يغفر الذنوب  -أي يعفو
عن راكبھا فيسترھا عليه  -إال ﷲ " ولم يصروا على ما فعلوا "  ،يقول  :ولم يقيموا على ذنوبھم التي أتوھا  ،ومعصيتھم التي
ركبوھا " وھم يعلمون "  ،يقول  :لم يقيموا على ذنوبھم عامدين للمقام عليھا  ،وھم يعلمون أنّ ﷲ قد تقدم بالنھي عنھا ،
وأوعد عليھا العقوب َة من ركبھا.
***
وذكر أن ھذه اآلية أنزلت خصوصًا بتخفيفھا ويسرھا أ ُ َّم َتنا  (1) ،مما كانت بنو إسرائيل ممتحنة به من عظيم البالء في
ذنوبھا.
 - 7849حدثنا القاسم قال  ،حدثنا الحسين قال  ،حدثني حجاج  ،عن ابن جريج  ،عن عطاء بن أبى رباح  :أنھم قالوا  :يا نبي
ﷲ  ،بنو إسرائيل أكرم على ﷲ منا! كانوا إذا أذنب أحدھم أصبحت كفارة ذنبه مكتوبة في عتبة بابه  " :اجدع أذنك " " ،
اجدع أنفك "  " ،افعل " ! فسكت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم  ،فنزلت  " :وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضھا
السموات واألرض أعدت للمتقين " إلى قوله  " :والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسھم ذكروا ﷲ فاستغفروا لذنوبھم " ،
فقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم  " :أال أخبركم بخير من ذلك " ؟ فقرأ ھؤالء اآليات.
 - 7850حدثنا القاسم قال  ،حدثنا الحسين قال  ،حدثني عمر بن أبي خليفة العبدي قال  ،حدثنا علي بن زيد بن جدعان قال :
قال ابن مسعود :
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__________
) (1في المطبوعة  " :أمنا "  ،مكان " أمتنا "  ،أخطأ الناشر األول قراءتھا  ،ألنھا غير منقوطة في المخطوطة  ،وقوله  " :أمتنا " منصوب  ،مفعول
به لقوله  " :خصوصًا "  .أي  :قد خص ﷲ بتخفيفھا ويسرھا أمتنا.

كانت بنو إسرائيل إذا أذنبوا أصبح مكتوبًا على بابه الذنب وكفارته  ،فأعطينا خيرً ا من ذلك  ،ھذه اآلية(1) .
 - 7851حدثنا ابن حميد قال  ،حدثنا يحيى بن واضح قال  ،حدثنا جعفر بن سليمان  ،عن ثابت البناني قال  :لما نزلت " :
ومن يعمل سوءًا أو يظلم نفسه "  ،بكى إبليس فزعًا من ھذه اآلية.
 - 7852حدثنا الحسن بن يحيى قال  ،أخبرنا عبد الرزاق قال  ،أخبرنا جعفر بن سليمان عن ثابت البناني قال  :بلغني أن
إبليس حين نزلت ھذه اآلية  " :والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسھم "  ،بكى.
 - 7853حدثنا محمد بن المثني قال  ،حدثنا محمد بن جعفر قال  ،حدثنا شعبة قال  ،سمعت عثمان مولى آل أبي عقيل الثقفي
ُ
سمعت
قال  ،سمعت علي بن ربيعة يح ِّدث  ،عن رجل من فزارة يقال له أسماء  -و  :ابن أسماء  ، -عن علي قال  :كنت إذا
من رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم شي ًئا نفعني ﷲ بما شاء أن ينفعني ]منه[  ،فحدثني أبو بكر  -وصدق أبو بكر  -عن النبي
صلى ﷲ عليه وسلم قال  " :ما من عبد  -قال شعبة  :وأحسبه قال  :مسلم  -يذنب ذن ًبا  ،ثم يتوضأ  ،ثم يصلي ركعتين  ،ثم
ِين إِ َذا َف َعلُوا
يستغفر ﷲ لذلك الذنب ]إال غفر له[ وقال شعبة  :وقرأ إحدى ھاتين اآليتين َ ) :منْ َيعْ َم ْل سُوءًا يُجْ َز ِب ِه () َوالَّذ َ
َفا ِح َش ًة أَ ْو َظ َلمُوا أَ ْنفُ َس ُھ ْم ((2) .
__________
) (1األثر  " - 7850 :عمر بن أبي خليفة العبدي "  ،واسم " أبي خليفة "  " :حجاج بن عتاب "  ،ثقة مات سنة  ، 189مترجم في التھذيب  ،وكان
في المطبوعة والمخطوطة  " :عمر بن خليفة " وھو خطأ.
) (2الحديث  - 7853 :عثمان مولى آل أبي عقيل الثقفي  :ھو عثمان بن المغيرة مولى ثقيف .وسيأتي باسم أبيه في الحديث التالي لھذا .وھو ثقة ،
وثقه أحمد  ،وابن معين وغيرھما.
علي بن ربيعة بن فضلة الوالبي األسدي  :تابعي ثقة  ،روى له الشيخان وأصحاب السنن .أسماء أو ابن أسماء ؛ ھكذا شك فيه شعبة .وغيره لم يشك
فيه .وھو أسماء بن الحكم الفزاري  ،كما سيأتي في اإلسناد التالي لھذا .وھو تابعي ثقة  ،وثقه العجلي وغيره .وترجمه ابن أبي حاتم ، 325 / 1 / 1
فلم يذكر فيه جرحً ا.
وترجمه البخاري في الكبير  ، 55 / 2 / 1وأشار إلى روايته ھذا الحديث  ،ثم قال  " :ولم يتابع عليه .وقد روى أصحاب النبي صلى ﷲ عليه وسلم
بعضھم عن بعض  ،فلم يحلف بعضھم بعضًا "  .وھذا ال يقدح في صحة الحديث  ،كما قال الحافظ المزي.
والحديث رواه الطيالسي  ،عن شعبة  ،بھذا اإلسناد .وھو أول حديث في مسنده المطبوع.
ورواه أحمد في المسند  ،برقم  ، 48 :عن محمد بن جعفر  ،عن شعبة  ،به .ورواه أيضًا  ،برقم  ، 47 :عن عبد الرحمن بن مھدي  ،عن شعبة.
ورواه أيضًا  ،برقم  ، 56 :عن أبي كامل  ،عن أبي عوانة  ،عن عثمان بن أبي زرعة  ،عن علي بن ربيعة .و " عثمان بن أبي زرعة "  :ھو عثمان
بن المغيرة الثقفي .وكذلك رواه الترمذي ) 314 - 313 : 1رقم  406 :بشرحنا( .عن قتيبة  ،عن أبي عوانة .وكذلك رواه أيضا في كتاب التفسير : 4
 ، 84بھذا اإلسناد.
وقال في الموضع األول  " :حديث على حديث حسن  ،ال نعرفه إال من ھذا الوجه  ،من حديث عثمان بن المغيرة .وروى عنه شعبة وغير واحد ،
فرفعوه مثل حديث أبي عوانة .ورواه سفيان الثوري ومسعر فأوقفاه  ،ولم يرفعاه إلى النبي صلى ﷲ عليه وسلم " ! وقال نحو ذلك في الموضع الثاني.
كأنه يريد تعليل المرفوع بالموقوف .وما ھي بعلة .ولكنه وھم  -رحمه ﷲ  -وھمًا شدي ًدا فيما نسب إلى مسعر وسفيان .وھا ھي ذي روايتھما عقب ھذه
الرواية  ،مرفوعة أيضًا .ولعل له عذرً ا أن تكون روايتھما وقعت له موقوفة
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 - 7854حدثنا ابن وكيع قال  ،حدثنا أبي وحدثنا الفضل بن إسحاق قال  ،حدثنا وكيع عن مسعر وسفيان  ،عن عثمان بن
المغيرة الثقفي  ،عن علي بن ربيعة الوالبي  ،عن أسماء بن الحكم الفزاري  ،عن علي بن أبي طالب قال  :كنت إذا سمعت من
ً
حديثا نفعني ﷲ بما شاء منه  ،وإذا حدثني عنه غيره استحلفته  ،فإذا حلف لي صدَّقته .وحدثني
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم
أبو بكر  ،وصدق أبو بكر  ،أنه قال  :قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم  :ما من رجل يذنب ذنبًا ثم يتوضأ  ،ثم يصلي قال
أحدھما  :ركعتين  ،وقال اآلخر  " :ثم يصلي ويستغفر ﷲ  ،إال غفر له " (1) .
__________
) (1الحديث  - 7854 :ھو تكرار للحديث السابق  ،ولكنه مختصر قليال .والفضل بن إسحاق  -شيخ الطبري  :لم أعرف من ھو ؟ ولم أجد له ترجمة.
ولعله محرف عن اسم آخر.
والحديث من ھذا الوجه رواه أحمد في المسند  ،برقم  ، 2 :عن وكيع  ،عن مسعر وسفيان  ،بھذا اإلسناد  ،مرفوعً ا أيضًا .فھو يرد على الترمذي
ادعاءه أن سفيان ومسعرً ا روياه موقو ًفا.
وقد نقله ابن كثير  ، 246 : 2عن رواية المسند ھذه .ثم قال  " :وھكذا رواه علي بن المديني  ،والحميدي  ،وأبو بكر بن أبي شيبة  ،وأھل السنن ،
وابن حبان في صحيحه  ،والبزار  ،والدارقطني  -من طرق  ،عن عثمان بن المغيرة  ،به " .
وذكره السيوطي  ، 77 : 2وزاد نسبته لعبد بن حميد  ،وابن المنذر  ،وابن أبي حاتم  ،والبيھقي في الشعب.
وذكره المنذري في الترغيب والترھيب  ، 241 : 1مختصرً ا  ،ونسبه لبعض من ذكرنا  ،ثم قال  " :وذكره ابن خزيمة في صحيحه بغير إسناد  ،وذكر
فيه الركعتين " .

 - 7855حدثنا الزبير بن بكار قال  ،حدثني سعد بن سعيد بن أبي سعيد المقبري  ،عن أخيه  ،عن جده  ،عن علي بن أبي
طالب أنه قال  :ما حدثني أح ٌد عن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم إال سألته أن يقسم لي با َلھ َُو سمعه من رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه وسلم  ،إال أبا بكر  ،فإنه كان ال يكذب .قال علي رضي ﷲ عنه  :فحدثني أبو بكر  ،أنّ رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم
قال  :ما من عبد يذنب ذنبًا ثم يقوم عند ذكر ذنبه فيتوضأ  ،ثم يصلي ركعتين  ،ويستغفر ﷲ من ذنبه ذلك  ،إال غفره ﷲ
له(1).
***
وأما قوله " ذكروا ﷲ فاستغفروا لذنوبھم "  ،فإنه كما بينا تأويله.
وبنحو ذلك كان أھل التأويل يقولون :
 - 7856حدثنا ابن حميد قال  ،حدثنا سلمة قال  ،حدثنا ابن إسحاق  " :والذين إذا فعلوا فاحشة "  ،أي إن أتوا فاحشة " أو
ظلموا أنفسھم " بمعصية ،
__________
) (1الحديث  - 7855 :وھذا إسناد ثالث للحديث السابق .ولكنه إسناد ضعيف ج ًدا .الزبير بن بكار  -شيخ الطبري  :ثقة ثبت عالم بالنسب  ،عارف
بأخبار المتقدمين .وھو ابن أخي المصعب بن عبد ﷲ الزبيري  ،صاحب كتاب " نسب قريش " .
سعد بن سعيد بن أبي سعيد المقبري  :قال أبو حاتم  -فيما روى عنه ابنه  " : 85 / 1 / 2ھو في نفسه مستقيم  ،وبليته أنه يحدث عن أخيه عبد ﷲ بن
سعيد  ،وعبد ﷲ بن سعيد ضعيف الحديث  ،وال يحدث عن غيره .فال أدري  ،منه أو من أخيه ؟ "  .وأخوه  :ھو عبد ﷲ بن سعيد المقبري  ،وھو
ضعيف ج ًدا  ،رمي بالكذب .واإلسنادان السابقان كافيان كل الكفاية لصحة الحديث  ،دون ھذا اإلسناد الواھي.
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الذنوب إال ھو(1) .
ذكروا نھي ﷲ عنھا  ،وما حرَّ م ﷲ عليھم  ،فاستغفروا لھا  ،وعرفوا أنه ال يغفر
َ
***
وأما قوله  " :ومن يغفر الذنوب إال ﷲ "  ،فإن اسم " ﷲ " مرفوع وال جحد قبله  ،وإنما يرفع ما بعد " إال " بإتباعه ما قبله إذا
كان نكرة ومعه جحد  ،كقول القائل  " :ما في الدار أحد إال أخوك "  (2) .فأما إذا قيل  " :قام القوم إال أباك "  ،فإن وجه
الكالم في " األب " النصب .و " َمنْ " بصلته في قوله  " :ومن يغفر الذنوب إال ﷲ "  ،معرفة .فإن ذلك إنما جاء رف ًعا  ،ألن
معنى الكالم  :وھل يغفر الذنوب أح ٌد أو  :ما يغفر الذنوب أح ٌد إال ﷲ .فرفع ما بعد " إال " من ]اسم[ ﷲ  (3) ،على تأويل
الكالم ال على لفظه.
***
وأما قوله  " :ولم يصرُّ وا على ما فعلوا وھم يعلمون " ؛ فإن أھل التأويل اختلفوا في تأويل " اإلصرار "  ،ومعنى ھذه الكلمة.
فقال بعضھم  :معنى ذلك  :لم يثبتوا على ما أتوا من الذنوب ولم يقيموا عليه  ،ولكنھم تابوا واستغفروا  ،كما وصفھم ﷲ به.
*ذكر من قال ذلك :
 - 7857حدثنا بشر قال  ،حدثنا يزيد قال  ،حدثنا سعيد  ،عن قتادة قوله  " :ولم يصرُّ وا على ما فعلوا وھم يعلمون "  ،فإياكم
واإلصرار  ،فإنما ھلك المصرُّ ون  ،الماضون قُ ُدمًا  ،ال تنھاھم مخافة ﷲ عن حرام حرَّ مه ﷲ عليھم  ،وال يتوبون من ذنب
ُ
الموت وھم على ذلك.
أصابوه  ،حتى أتاھم
__________
) (1األثر  - 7856 :ابن ھشام  - 116 ، 115 : 3وھو تتمة اآلثار التي آخرھا رقم .7839 :
) (2انظر معاني القرآن للفراء .234 : 1
) (3في المخطوطة والمطبوعة  " :ما بعد إال من ﷲ "  ،والصواب زيادة ما بين القوسين.

 - 7858حدثنا الحسن بن يحيى قال  ،أخبرنا عبد الرزاق قال  ،أخبرنا معمر  ،عن قتادة في قوله  " :ولم يصروا على ما
فعلوا وھم يعلمون " ؟ قال  :قُدمًا قُ ُدمًا في معاصي ﷲ!! ال تنھاھم مخافة ﷲ  ،حتى جاءھم أمر ﷲ.
 - 7859حدثنا ابن حميد قال  ،حدثنا سلمة  ،عن ابن إسحاق  " :ولم يصروا على ما فعلوا وھم يعلمون "  ،أي  :لم يقيموا
كفر بي(1) .
على معصيتي  ،كفعل من أشرك بي  ،فيما عملوا به من ٍ
***
وقال آخرون  :معنى ذلك  :لم يواقعوا الذنب إذا ھمُّوا به.
*ذكر من قال ذلك :
 - 7860حدثنا الحسن بن يحيى قال  :أخبرنا عبد الرزاق قال  ،أخبرنا معمر  ،عن الحسن في قوله  " :ولم يصروا على ما
فعلوا "  ،قال  :إتيان العبد ذنبًا إصرا ٌر  ،حتى يتوب.
 - 7861حدثني محمد بن عمرو قال  ،حدثنا أبو عاصم  ،عن عيسى  ،عن ابن أبي نجيح  ،عن مجاھد في قول ﷲ عز وجل:
" ولم يصروا على ما فعلوا "  ،قال  :لم يواقعوا(2) .
***
وقال آخرون  :معنى " اإلصرار "  ،السكوت على الذنب وترك االستغفار.
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*ذكر من قال ذلك :
 - 7862حدثنا محمد بن الحسين قال  ،حدثنا أحمد بن المفضل قال  ،حدثنا أسباط  ،عن السدي  " :ولم يصروا على ما فعلوا
وھم يعلمون "  ،أما " يصروا " فيسكتوا وال يستغفروا.
***
__________
) (1األثر  - 7859 :سيرة ابن ھشام  ، 116 : 3وھو تتمة اآلثار التي آخرھا .7856 :
) (2في المخطوطة  " :قال  :لم يصروا "  ،لم يفعل غير إعادة لفظ اآلية  ،والذي في المطبوعة أشبه بالصواب  ،كما سترى في ترجيح أبي جعفر بعد.

قال أبو جعفر  :وأولى األقوال في ذلك بالصواب عندنا  ،قول من قال  " :اإلصرار "  ،اإلقامة على الذنب عام ًدا  ،وترك
التوبة منه (1) .وال معنى لقول من قال  " :اإلصرار على الذنب ھو مواقعته "  ،ألن ﷲ عز وجل مدح بترك اإلصرار على
الذنب مُواقع الذنب  ،فقال  " :والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسھم ذكروا ﷲ فاستغفروا لذنوبھم ومن يغف ُر الذنوب إال ﷲ
مصرا بمواقعته إياه  ،لم يكن لالستغفار وجه مفھوم .ألن
ولم يصروا على ما فعلوا وھم يعلمون "  ،ولو كان المواقع الذنب
ًّ
االستغفار من الذنب إنما ھو التوبة منه والندم  ،وال يعرف لالستغفار من ذنب لم يواقعه صاحبه  ،وج ٌه.
وقد روي عن النبي صلى ﷲ عليه وسلم أنه قال  " :ما أصرَّ من استغفر  ،وإن عاد في اليوم سبعين مرة " .
 - 7863حدثني بذلك الحسين بن يزيد السبيعي قال  ،حدثنا عبد الحميد الحماني  ،عن عثمان بن واقد  ،عن أبي نصيرة  ،عن
مولى ألبي بكر  ،عن أبي بكر  ،عن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم(2) .
***
__________
) (1في المخطوطة والمطبوعة  " :أو ترك التوبة "  ،وال معنى لوضع " أو " ھنا والصواب ما أثبت.
) (2الحديث  - 7863 :الحسين بن يزيد السبيعي ؛ مضى الكالم في  2892 :بالشك في نسبته " السبيعي "  .ولكن ھكذا ثبتت ھذه النسبة مرة أخرى
في ھذا الموضع .فلعله شيخ للطبري لم تصل إلينا معرفته .عبد الحميد الحماني  -بكسر الحاء وتشديد الميم  :ھو عبد الحميد بن عبد الرحمن الحماني
الكوفي  ،وھو ثقة  ،وثقه ابن معين  ،وأخرج له الشيخان .عثمان بن واقد بن محمد بن زيد بن عبد ﷲ بن عمر  :ثقة  ،وثقه ابن معين .وقال أحمد " :
ال أرى به بأسا " .
أبو نصيرة  -بضم النون وفتح الصاد المھملة  -الواسطي  :اسمه مسلم بن عبيد .وھو تابعي ثقة .والحديث ذكره ابن كثير  ، 248 : 2من رواية أبي
يعلى  ،من طريق عبد الحميد الحماني  ،بھذا اإلسناد  ،ووقع فيه تحريف في كنية " أبي نصيرة " واسمه ونسبته .وھو خطأ مطبعي فيما أرجح.
وقال ابن كثير  -بعد ذكره  " :ورواه أبو داود  ،والترمذي  ،والبزار في مسنده  ،من حديث عثمان بن واقد  ،وقد وثقه يحيى بن معين  -به .وشيخه أبو
نصيرة الواسطى  ،واسمه مسلم بن عبيد  ،وثقه اإلمام أحمد  ،وابن حبان .وقول علي بن المديني والترمذي  :ليس إسناد ھذا الحديث بذاك  -فالظاھر أنه
ألجل جھالة مولى أبي بكر .ولكن جھالة مثله ال تضر  ،ألنه تابعي كبير  ،ويكفيه نسبته إلى أبي بكر  ،فھو حديث حسن " .
وذكره السيوطي  ، 78 : 2وزاد نسبته لعبد بن حميد  ،وابن أبي حاتم  ،والبيھقي في الشعب.

مصرا  ،لم يكن لقوله " ما أصرَّ من استغفر  ،وإن عاد في اليوم سبعين مرة "  ،معنى ألن مواقع َة الذنب
فلو كان مواقع الذنب
ًّ
إذا كانت ھي اإلصرار  ،فال يزيل االس َم الذي لزمه معنى غيره  ،كما ال يزيل عن الزاني اسم " زان " وعن القاتل اسم
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"قاتل" ،توبته منه  ،وال معنى غيرھا .وقد أبان ھذا الخبر أن المستغفر من ذنبه غير مصرٍّ عليه  ،فمعلوم بذلك أن "
اإلصرار" غير المواقعة  ،وأنه المقام عليه  ،على ما قلنا قبل.
***
واختلف أھل التأويل  ،في تأويل قوله  " :وھم يعلمون " .
فقال بعضھم  :معناه  :وھم يعلمون أنھم قد أذنبوا.
*ذكر من قال ذلك :
 - 7864حدثنا محمد بن الحسين قال  ،حدثنا أحمد بن المفضل قال  ،حدثنا أسباط  ،عن السدي  :أما " وھم يعلمون " ،
فيعلمون أنھم قد أذنبوا  ،ثم أقاموا فلم يستغفروا.
***
وقال آخرون  :معنى ذلك  :وھم يعلمون أن الذي أتوا معصية (1) .
*ذكر من قال ذلك :
 - 7865حدثنا ابن حميد قال  ،حدثنا سلمة  ،عن ابن إسحاق  " :وھم يعلمون "  ،قال  :يعلمون ما حرمت عليھم من عبادة
غيري(2) .
***
قال أبو جعفر  :وقد تقدم بياننا أولى ذلك بالصواب.
***
__________
) (1في المخطوطة  " :معصية ﷲ "  ،والصواب ما أثبت.
) (2األثر  - 7865 :سيرة ابن ھشام  ، 116 : 3وھو تتمة اآلثار التي آخرھا  7859 :وكان في المطبوعة والمخطوطة  " :بما حرمت عليھم " ،
وأثبت ما في ابن ھشام  ،فھو الصواب.

ِك َج َزاؤُ ُھ ْم َم ْغف َِرةٌ مِنْ َرب ِِّھ ْم َو َج َّن ٌ
ِين )(136
ِين فِي َھا َونِعْ َم أَجْ رُ ْال َعا ِمل َ
أُو َلئ َ
ات َتجْ ِري مِنْ َتحْ ِت َھا ْاألَ ْن َھا ُر َخالِد َ
ِك َج َزاؤُ ُھ ْم َم ْغف َِرةٌ مِنْ َرب ِِّھ ْم َو َج َّن ٌ
ِين فِي َھا َونِعْ َم أَجْ ُر
ات َتجْ ِري مِنْ َتحْ ِت َھا األ ْن َھارُ َخالِد َ
القول في تأويل قوله  } :أ ُو َلئ َ
ِين){ (136
ْال َعا ِمل َ
قال أبو جعفر  :يعني تعالى ذكره بقوله  " :أولئك "  ،الذين ذكر أنه أعد لھم الجنة التي عرضھا السموات واألرض  ،من
وصفھم
المتقين  ،ووصفھم بما وصفھم به .ثم قال  :ھؤالء الذين ھذه صفتھم " جزاؤھم "  ،يعني ثوابھم من أعمالھم التي
َ
تعالى ذكره أنھم عملوھا  " (1) ،مغفرة من ربھم "  ،يقول  :عفوٌ لھم من ﷲ عن عقوبتھم على ما سلف من ذنوبھم  ،ولھم
على ما أطاعوا ﷲ فيه من أعمالھم بالحسن منھا " جنات "  ،وھي البساتين ) " (2تجري من تحتھا األنھار "  ،يقول  :تجري
خالل أشجارھا األنھار وفي أسافلھا  ،جزاء لھم على صالح أعمالھم ) " (3خالدين فيھا " يعني  :دائمي المقام في ھذه الجنات
التي وصفھا " ونعم أجر العاملين "  ،يعني  :ونعم جزاء العاملين

 ،الجنات التي وصفھا  ،كما - :

 - 7866حدثنا ابن حميد قال  ،حدثنا سلمة  ،عن ابن إسحاق  " :أولئك جزاؤھم مغفرة من ربھم وجنات تجري من تحتھا
األنھار خالدين فيھا ونعم أجر العاملين "  ،أي ثواب المطيعين(4) .
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***
__________
) (1انظر تفسير  " :الجزاء " فيما سلف .576 : 6 / 314 ، 28 ، 27 : 2
) (2انظر تفسير  " :الجنات " فيما سلف .542 ، 535 : 5 / 384 : 1
) (3انظر تفسير  " :تجري من تحتھا األنھار " فيما سلف .542 : 5
) (4األثر  - 7866 :سيرة ابن ھشام  ، 116 : 3وھو تتمة اآلثار التي آخرھا .7865 :

ض َفا ْن ُ
َق ْد َخ َل ْ
ين )(137
ان َعا ِق َب ُة ْال ُم َك ِّذ ِب َ
ْف َك َ
ظرُوا َكي َ
ت مِنْ َق ْبلِ ُك ْم ُس َننٌ َفسِ يرُ وا فِي ْاألَرْ ِ
ف َكانَ َعاقِ َب ُة ا ْل ُم َك ِّذ ِبينَ ){ (137
األر ِ
ض َفا ْن ُظروا َك ْي َ
س َننٌ َفسِ ي ُروا فِي ْ
القول في تأويل قوله َ } :قدْ َخلَتْ مِنْ َق ْبلِ ُك ْم ُ
قال أبو جعفر  :يعني بقوله تعالى ذكره  " :قد خلت من قبلكم سنن "  ،مضت وسلفت منى فيمن كان قبلكم  (1) ،يا معشر
أصحاب محمد وأھل اإليمان به  ،من نحو قوم عاد وثمود وقوم ھود وقوم لوط  ،وغيرھم من سُالف األمم قبلكم ) " (2سنن"،
يعني ُ :
سير بھا فيھم وفيمن َّ
كذبوا به من أنبيائھم الذين أرسلوا إليھم  ،بإمھالي أھ َل التكذيب بھم  ،واستدراجي إياھم ،
مثالت َ
ُ
وأنزلت بساحتھم ِن َقمي،
حتى بلغ الكتاب فيھم أجله الذي أجَّ لته إلدالة أنبيائھم وأھل اإليمان بھم عليھم  ،ثم أحللت بھم عقوبتي ،
) (3فتركتھم لمن بعدھم أمثاال وعبرً ا " فسيروا في األرض فانظروا كيف كا َن عاقبه المكذبين "  ،يقول  :فسيروا  -أيھا
وكفر
الظا ّنون  ،أنّ إدالتي َمنْ أدلت من أھل الشرك يوم أحُد على محمد وأصحابه  ،لغير استدراج مني لمن أشرك بي ،
َ
برسلي  ،وخالف أمري  -في ديار األمم الذين كانوا قبلكم  ،ممن كان على مثل الذي عليه ھؤالء المكذبون برسولي
والجاحدون وحدانيتي  ،فانظروا كيف كان عاقبة تكذيبھم أنبيائي  ،وما الذي آل إليه غِ بُّ خالفھم أمري  (4) ،وإنكارھم
وحدانيتي  ،فتعلموا عند ذلك أنّ إدالتي من أدلت من المشركين على نبيي محمد وأصحابه بأحد  ،إنما ھي استدراج وإمھال
ليبلغ الكتاب أجله الذي أجلت لھم.
__________
) (1انظر تفسير " خال " فيما سلف .289 : 4 / 128 ، 100 : 3
) " (2سالف " على وزن " جھال " جمع " سلف "  ،وجمعه أيضًا " أسالف "  ،والسالف  :المتقدمون من اآلباء الذين مضوا.
) (3في المطبوعة  " :نقمتي "  ،وأثبت ما في المخطوطة.
) (4في المطبوعة  " :عن خالفھم أمري "  ،وھي في المخطوطة " عب " غير منقوطة  ،فلم يحسن الناشر قراءتھا  ،وغب األمر  :عاقبته وآخرته.

ثم إما أن يؤول حالھم إلى مثل ما آل إليه حال األمم الذين سلفوا قبلھم  :من تعجيل العقوبة عليھم  ،أو ينيبوا إلى طاعتي واتباع
رسولي.
***
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أھل التأويل.
*ذكر من قال ذلك :
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 - 7867حدثنا محمد بن سنان قال  ،حدثنا أبو بكر قال  ،حدثنا عباد  ،عن الحسن في قوله  " :قد خلت من قبلكم سنن فسيروا
في األرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين "  ،فقال  :ألم تسيروا في األرض فتنظروا كيف عذب ﷲ قوم نوح وقوم لوط
وقو َم صالح  ،واألم َم التي َّ
عذب ﷲ عز وجل ؟
 - 7868حدثني محمد بن عمرو قال  ،حدثنا أبو عاصم  ،عن عيسى  ،عن ابن أبي نجيح  ،عن مجاھد في قوله  " :قد خلت
من قبلكم سنن "  ،يقول  :في الكفار والمؤمنين  ،والخير والشرّ .
 - 7869حدثني المثني قال  ،حدثنا أبو حذيفة قال  ،حدثنا شبل  ،عن ابن أبي نجيح  ،عن مجاھد  " :قد خلت من قبلكم سنن"،
في المؤمنين والكفار.
 - 7870حدثنا ابن حميد قال  ،حدثنا سلمة  ،عن ابن إسحاق قال  :استقبل ذكر المصيبة التي نزلت بھم يعني بالمسلمين يوم
أحد والبالء الذي أصابھم  ،والتمحيص لما كان فيھم  ،واتخاذه الشھداء منھم  ،فقال تعزية لھم وتعري ًفا لھم فيما صنعوا  ،وما
ھو صانع بھم  " :قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في األرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين "  ،أي  :قد مضت مني وقائع
تروا ُ
نقمة في أھل التكذيب لرسلي والشرك بي  (1) :عا ٍد وثمودَ وقوم لوط وأصحاب مدين  ،فسيروا في األرض ْ
مثالت قد
مضت فيھم ،
__________
) (1في المخطوطة والمطبوعة  " :والشرك في عاد وثمود ، " . . .وھو خطأ ج ًدا  ،والصواب ما أثبته من سيرة ابن ھشام.

ولمن كان على مثل ما ھم عليه من ذلك مني  (1) ،وإن أمْ لي ُ
ْت لھم  (2) ،أي  :لئال تظنوا أنّ نقمتي انقطعت عن عدوكم
وعدوي ْ (3) ،
للدولة التي أدلتھا عليكم بھا  ،ألبتليكم بذلك  (4) ،ألعلم ما عندكم(5) .
 - 7871حدثنا بشر قال  ،حدثنا يزيد قال  ،حدثنا سعيد  ،عن قتادة  ،قوله  " :قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في األرض
فانظروا كيف كان عاقبه المكذبين "  ،يقول  :م َّتعھم في الدنيا قليال ثم صيرَّ ھم إلى النار.
***
قال أبو جعفر  :وأما " السنن " فإنھا جمع " س َّنة "  " ،وال ُّس َّنة "  ،ھي المثا ُل المتبع  ،واإلمام المؤت ُّم به .يقال منه  " :سنّ فالن
فينا سُنة حسنة  ،وسنّ سُنة سيئة "  ،إذا عمل عمال اتبع عليه من خير وشر  ،ومنه قول لبيد بن ربيعة :
مِنْ َمعْ َش ٍر َس َّن ْ
ت َل ُھ ْم آباؤُ ُھ ْمَ ...ولِك ِّل َق ْو ٍم ُس َّن ٌة َوإِ َما ُم َھا )(6
__________
) (1في المخطوطة والمطبوعة  " :ما ھم عليه مثل ذلك مني "  ،والصواب من ابن ھشام.
) (2في المخطوطة والمطبوعة  " :إن أمكنت لھم "  ،والصواب من ابن ھشام .واإلمالء  :اإلمھال واالستدراج.
) (3في المخطوطة والمطبوعة  " :عن عدوھم وعدوي "  ،والصواب من ابن ھشام  ،وھو مقتضى سياق الضمائر في عبارته.
) (4اإلدالة الغلبة .يقال  " :أديل لنا على عدونا "  ،أي نصرنا عليھم  ،و " أدلني على فالن "  ،أي  :انصرني عليه .والدولة )بضم الدال  ،وبفتحھا
وسكون الواو(  :االنتقال من حال إلى حال في الحرب وغيرھا .وانظر ما سيأتي في تفسير ذلك بعد قليل ص .239 :
) (5األثر  - 7870 :سيرة ابن ھشام  ، 116 : 3وھو من تمام اآلثار التي آخرھا .7866 :
ت ال َم َجا ِم ُع لم َي َز ْل ِ ...م َّنا ل َِزا ُز عَظِ ي َم ٍة َج ّ
شا ُم َھا
) (6من معلقته البارعة  ،يذكر قومه وفضلھم  ،والبيت متعلق بقوله قبل  :إِ ّنا إِ َذا ال َت َق ِ
ير َة َح ّق َھا  ...و ُم َغ ْذ ِم ٌر لِحقوقِھا َھضّامُھا
العشِ َ
َو ُم َق ِّس ٌم يُعْ طِ ى َ
َفضْ ال َو ُذو َك َر ٍم يعِين َع َلى ال َّندَى َ ...سمْ ٌح َكسُوبُ َرغَا ِئ ٍ
ب َغ ّنا ُم َھا
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مِنْ َمعْ َش ٍر...................................... ... ............................
يقول  :ھذه العادة سنة وطريقة قد توارثناھا  ،ولكل سنة إمام قد تقدم الناس فيھا فاتبعوه  ،فنحن أھل الفضل القديم الذي ابتدعته أوائلنا للناس.

ِين )(138
اس َو ُھ ًدى َو َم ْوعِ َظ ٌة ل ِْل ُم َّتق َ
َھ َذا َب َيانٌ لِل َّن ِ
وقو ُل سليمان بن َق َّته (1) :
َوإنَّ األ َلى َ
آس ْوا َف َس ُّنوا لِلك َِر ِام ال َّتآسِ َيا )(2
بالطفِّ مِنْ آل ھَاشِ مَ ...ت َ
***
وقال ابن زيد في ذلك ما - :
 - 7872حدثني يونس قال  ،أخبرنا ابن وھب قال  ،قال ابن زيد في قوله  " :قد خلت من قبلكم سنن "  ،قال  :أمثا ٌل.
***
اس َو ُھدًى َو َم ْوعِ َظ ٌة لِ ْل ُم َّتقِينَ ){ (138
القول في تأويل قوله عز وجل  } :ھ ََذا َب َيانٌ لِل َّن ِ
قال أبو جعفر  :اختلف أھل التأويل في المعنى الذي أشير إليه بـ " ھذا " .
فقال بعضھم  :عنى بقوله " ھذا "  ،القرآن.
*ذكر من قال ذلك :
 - 7873حدثنا محمد بن سنان قال  ،حدثنا أبو بكر الحنفي قال  ،حدثنا عباد  ،عن الحسن في قوله  " :ھذا بيان للناس وھدى
وموعظة للمتقين "  ،قال  :ھذا القرآن.
__________
) (1في المطبوعة  " :سليمان بن قنة "  ،وھو تصحيف وقع في كتب كثيرة  ،و " قتة " أمه  ،وھو مولى لتيم قريش .وھو من التابعين  ،روى عن أبي
سعيد الخدري  ،وابن عمر وابن عباس  ،وعمرو ابن العاص  ،ومعاوية .ترجم له البخاري في الكبير  ، 33 / 2 / 2وابن أبي حاتم .136 / 1 / 2
وزعم بعضھم أنه " سليمان بن حبيب المحاربي "  ،وھو خطأ  ،بل ھما رجالن  ،ھذا محاربي  ،وھذا تيمي .وھو أحد الشعراء الفرسان  ،وھو القائل :
َو َق ْد َيحْ ِر ُم ﷲ ال َف َتى َوھْ َو َعاقِ ٌل َ ...ويُعْ طِ ى ال َف َتى َماال َو َليْس له َع ْق ُل
وھو من أول من سن رثاء أھل البيت  ،وله في رثائھم شعر كثير.
) (2تاريخ الطبري  ، 184 : 7وأنساب األشراف  ، 339 : 5وأمالي الشجري  ، 131 : 1واللسان )أسى(  ،وغيرھا .وھذا البيت  ،أنشده مصعب بن
الزبير قبل مقتله  ،فعلم الناس أن ال يريم حتى يقتل .و " الطف "  :أرض من ضاحية الكوفة في طريق البرية  ،فيھا كان مقتل الحسين بن علي بن أبي
طالب رضي ﷲ عنھما .وقوله  " :تآسوا "  ،صار بعضھم أسوة لبعض في الصبر على المصير إلى الموت بال رھبة وال فرق.

 - 7874حدثنا بشر قال  ،حدثنا يزيد قال  ،حدثنا سعيد  ،عن قتادة .قوله  " :ھذا بيان للناس "  ،وھو ھذا القرآن  ،جعله ﷲ
بيا ًنا للناس عامة  ،وھدى وموعظة للمتقين خصو ً
صا.
 - 7875حدثنا المثني قال  ،حدثنا إسحاق قال  ،حدثنا ابن أبي جعفر  ،عن أبيه  ،عن الربيع قال في قوله  " :ھذا بيان للناس
ً
خاصة.
وھدى وموعظة للمتقين " ،
 - 7876حدثني المثني قال  ،حدثنا سويد قال  ،حدثنا ابن المبارك  ،عن ابن جريج في قوله  " :ھذا بيان للناس وھدى
وموعظة للمتقين "  ،خا ً
صة.
***
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وقال آخرون  :إنما أشير بقوله " ھذا "  ،إلى قوله  " :قد خلت من قبلكم سُنن فسيروا في األرض فانظرُوا كيف كان عاقبه
المكذبين "  ،ثم قال  :ھذا الذي عرَّ فتكم  ،يا معشر أصحاب محمد  ،بيان للناس.
*ذكر من قال ذلك :
 - 7877حدثنا ابن حميد قال  ،حدثنا سلمة  ،عن ابن إسحاق بذلك.
***
قال أبو جعفر  :وأولى القولين في ذلك عندي بالصواب  ،قو ُل من قال  :قوله  " :ھذا "  ،إشارةٌ إلى ما تقدم ھذه اآلية من
تذكير ﷲ جل ثناؤه المؤمنين  ،وتعريفھم حدوده  ،وحضِّھم على لزوم طاعته والصبر على جھاد أعدائه وأعدائھم .ألن قوله :
" ھذا "  ،إشارة إلى حاضر  :إما مرئيّ وإما مسموع  ،وھو في ھذا الموضع إلى حاضر مسموع من اآليات المتقدمة.
ُ
أوضحت لكم وعرفتكموه  ،بيانٌ للناس يعني بـ " البيان "  ،الشرح والتفسير  ،كما - :
فمعنى الكالم  :ھذا الذي
 - 7878حدثنا ابن حميد قال  ،حدثنا سلمة  ،عن ابن إسحاق  " :ھذا بيان للناس "  ،أي  :ھذا تفسير للناس إن قبلوه(1) .
 - 7879حدثنا أحمد بن حازم والمثني قاال حدثنا أبو نعيم قال  ،حدثنا سفيان  ،عن بيان  ،عن الشعبي  " :ھذا بيان للناس " ،
العمى.
قال  :من َ
 - 7880حدثنا الحسن بن يحيى قال  ،أخبرنا عبد الرزاق قال  ،أخبرنا الثوري  ،عن الشعبي  ،مثله.
***
وأما قوله  " :وھدى وموعظة "  ،فإنه يعني بـ " الھدى "  ،الدالل َة على سبيل الحق ومنھج الدين و بـ " الموعظة "  ،التذكرة
للصواب والرشاد  (2) ،كما - :
 - 7881حدثنا أحمد بن حازم والمثني قاال حدثنا أبو نعيم قال  ،حدثنا سفيان  ،عن بيان  ،عن الشعبي  " :وھدى "  ،قال :
من الضاللة " وموعظة "  ،من الجھل.
 - 7882حدثنا الحسن بن يحيى قال  ،أخبرنا عبد الرزاق قال  ،أخبرنا الثوري  ،عن بيان  ،عن الشعبي مثله.
وعرف أمري(3) .
 - 7883حدثنا ابن حميد قال  ،حدثنا سلمة  ،عن ابن إسحاق  " :للمتقين "  ،أي  :لمن أطاعني
َ
***
__________
) (1األثر  - 7878 :سيرة ابن ھشام  ، 116 : 3وھو تتمة اآلثار التي آخرھا رقم .7870 :
) (2انظر تفسير  " :الھدى " فيما سلف  ،من فھارس اللغة وتفسير " الموعظة "  ،فيما سلف .14 : 6 / 180 : 2
) (3األثر  - 7883 :سيرة ابن ھشام  ، 116 : 3وھو تتمة اآلثار التي آخرھا  ، 7878 :والظاھر أنه قد سقط من نص ابن إسحاق  ،ما أثبته ابن
ھشام في تفسير ھذه اآلية  ،وھو قوله قبل الذي رواه أبو جعفر  :أي  " :نور وأدب للمتقين "  .أما ما رواه أبو جعفر فھو تفسير قوله  " :للمتقين " ،
وھو في ھذا الموضع يفسر " الھدى "  ،و " الموعظة " .

ِين )(139
َو َال َت ِھ ُنوا َو َال َتحْ َز ُنوا َوأَ ْن ُت ُم ْاألَعْ لَ ْو َن إِنْ ُك ْن ُت ْم م ُْؤ ِمن َ
األع َل ْونَ إِنْ ُك ْن ُت ْم ُم ْؤ ِمنِينَ ){ (139
القول في تأويل قوله َ } :وال َت ِھ ُنوا َوال َت ْح َز ُنوا َوأَ ْن ُت ُم ْ
ٌ
قال أبو جعفر  :وھذا من ﷲ تعالى ذكره
تعزية ألصحاب رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم على ما أصابھم من الجراح والقتل
بأحد.
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قال  " :وال تھنوا وال تحزنوا "  ،يا أصحاب محمد  ،يعني  :وال تضعفوا بالذي نالكم من عدوكم بأحد  ،من القتل والقروح -
عن جھاد عدوكم وحربھم.
***
وھن فالن في ھذا األمر فھو يھنُ َوھْ ًنا " .
من قول القائل " :
َ
***
" وال تحزنوا "  ،وال ْ
تأسوا فتجزعوا على ما أصابكم من المصيبة يومئذ  ،فإنكم " أنتم األعلون "  ،يعني  :الظاھرُون عليھم ،
ولكم العُق َبى في الظفر وال ُّنصرة عليھم " إن كنتم مؤمنين "  ،يقول  :إن كنتم مص ِّدقي نبيي محمد صلى ﷲ عليه وسلم فيما
َيعدكم  ،وفيما ينبئكم من الخبر عما يؤول إليه أمركم وأمرھم .كما - :
 - 7884حدثنا المثني قال  ،حدثنا سويد بن نصر قال  ،أخبرنا ابن المبارك  ،عن يونس  ،عن الزھري قال  :كثر في
أصحاب محمد صلى ﷲ عليه وسلم القت ُل والجراح  ،حتى خلص إلى كل امرئ منھم البأسُ  ،فأنزل ﷲ عز وجل القرآن ،
فآسى فيه المؤمنين بأحسن ما آسى به قومًا من المسلمين كانوا قبلھم من األمم الماضية  ،فقال  " :وال تھنوا وال تحزنوا وأنتم
َ
األعلون إن كنم مؤمنين " إلى قوله  " :لبرز الذين ُكتب عليھم القت ُل إلى مضاجعھم " .
 - 7885حدثنا بشر قال  ،حدثنا يزيد قال  ،حدثنا سعيد  ،عن قتادة  ،قوله  " :وال تھنوا وال تحزنوا وأنتم األعلون إن كنتم
مؤمنين " ّ ،
والوھن
يعزي أصحاب محمد صلى ﷲ عليه وسلم كما تسمعون  ،ويحثھم على قتال عدوھم  ،وينھاھم عن العجز َ
في طلب عدوھم في سبيل ﷲ.
 - 7886حدثني محمد بن سنان قال  ،حدثنا أبو بكر الحنفي قال  ،حدثنا عباد  ،عن الحسن في قوله  " :وال تھنوا وال تحزنوا
وأنتم األعلون إن كنتم مؤمنين "  ،قال  :يأمر محم ًدا  ،يقول  " :وال تھنوا "  ،أن تمضوا في سبيل ﷲ(1) .
 - 7887حدثنا محمد بن عمرو قال  ،حدثنا أبو عاصم  ،عن عيسى  ،عن ابن أبي نجيح  ،عن مجاھد في قول ﷲ عز وجل :
" وال تھنوا "  ،وال تضعفوا.
 - 7888حدثني المثني قال  ،حدثنا أبو حذيفة قال  ،حدثنا شبل  ،عن ابن أبي نجيح  ،عن مجاھد مثله.
 - 7889حدثني المثني قال  ،حدثنا إسحاق قال  ،حدثنا عبد ﷲ بن أبي جعفر  ،عن أبيه  ،عن الربيع  ،في قوله  " :وال تھنوا
وال تحزنوا "  ،يقول  :وال تضعفوا.
 - 7890حدثني القاسم قال  ،حدثنا الحسين قال  ،حدثني حجاج  ،عن ابن جريج  " :وال تھنوا "  ،قال ابن جريج  :وال
تضعفوا في أمر عدوكم  " ،وال تحزنوا وأنتم األعلون "  ،قال  :انھزم أصحاب رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم في ال ِّشعب ،
فقالوا  :ما فعل فالن ؟ ما فعل فالن ؟ فنعى بعضھم بعضًا  ،وتحدَّثوا أن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم قد قتل  ،فكانوا في ھ ّم
وحزن .فبينما ھم كذلك  ،إذ عال خالد بن الوليد الجب َل بخيل المشركين فوقھم  ،وھم أسف ُل في ال ِّ
َ
شعب .فلما رأوا النبيّ صلى ﷲ
عليه وسلم فرحوا  ،وقال النبي صلى ﷲ عليه وسلم  " :اللھم ال قوة لنا إال بك  ،وليس يعبدك بھذه البلدة غير ھؤالء النفر " !.
قال  :وثاب نف ٌر من المسلمين رُماة  ،فصعدوا فرموا خيل المشركين حتى ھزمھم ﷲ  ،وعال المسلمون الجب َل .فذلك قوله " :
وأنتم األعلون إن كنتم مؤمنين " .
 - 7891حدثنا ابن حميد قال  ،حدثنا سلمة  ،عن ابن إسحاق  " :وال تھنوا "  ،أي  :ال تضعفوا " وال تحزنوا "  ،وال تأسوا
على ما أصابكم  " (2) ،وأنتم األعلون " ،
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__________
) (1في المخطوطة  " :وأن تمضوا "  ،بزيادة " واو "  ،والذي في المطبوعة أظھر.
) (2في سيرة ابن ھشام  " :وال تبتئسوا " .

ش َھدَا َء َو َّ
اس َولِ َيعْ َل َم َّ
ِين آَ َم ُنوا َو َي َّتخ َِذ ِم ْن ُك ْم ُ
ْسسْ ُك ْم َقرْ ٌ
ﷲُ َال ُيحِبُّ
ﷲُ الَّذ َ
إِنْ َيم َ
اولُ َھا َبي َْن ال َّن ِ
ح َف َق ْد َمسَّ ْال َق ْو َم َقرْ ٌح م ِْثلُ ُه َوت ِْل َك ْاألَيَّا ُم ُندَ ِ
َّ
ِين )(140
الظالِم َ
أي  :لكم تكون العاقبة والظھور " إن كنتم مؤمنين " إن كنتم صدَّقتم نبيي بما جاءكم به عني(1) .
 - 7892حدثني محمد بن سعد قال  ،حدثني أبي قال  ،حدثني عمي قال  ،حدثني أبي  ،عن أبيه  ،عن ابن عباس قال  :أقبل
خالد بن الوليد يريد أن يعلو عليھم الجبل  ،فقال النبي صلى ﷲ عليه وسلم  " :اللھم ال يعلُون علينا "  .فأنزل ﷲ عز وجل " :
وال تھنوا وال تحزنوا وأنتم األعلون إن كنتم مؤمنين " .
***
ح ِم ْثلُ ُه {
س ْس ُك ْم َق ْر ٌ
القول في تأويل قوله  } :إِنْ َي ْم َ
س ا ْل َق ْو َم َق ْر ٌ
ح َف َقدْ َم َّ
قال أبو جعفر  :اختلف القرأة في قراءة ذلك.
ْسسْ ُك ْم َقرْ ٌح َف َق ْد مَسَّ ْال َق ْو َم َقرْ ٌح م ِْثلُ ُه (  ،كالھما بفتح " القاف " ،
فقرأته عامة قرأة أھل الحجاز والمدينة والبصرة  ) :إِنْ َيم َ
بمعنى  :إن يمسسكم القتل والجراح  ،يا معشر أصحاب محمد  ،فقد مس القوم من أعدائكم من المشركين قرح قت ٌل وجراح
مثله.
***
وقرأ ذلك عامة قرأة الكوفة  ) :إِنْ َيمْ َسسْ ُك ْم قُرْ ٌح َف َق ْد َمسَّ ْال َق ْو َم قُرْ ٌح م ِْثلُ ُه (] .كالھما بضم القاف[(2) .
***
__________
) (1األثر  - 7891 :سيرة ابن ھشام  ، 116 : 3وھو تتمة اآلثار التي آخرھا .7878 :
ً
سقطا من الناسخ  ،وذلك تفسير " القرح
) (2ما بين القوسين زيادة استظھرتھا من سياق كالمه .ھذا  ،وظاھر من ترجيح أبي جعفر بعد  ،أن في الكالم
" بضم القاف  ،ولعله كان قد ذكر ھنا ما قاله الفراء في معاني القرآن  234 : 1وذلك قوله  " :وقد قرأ أصحابُ عبد ﷲ " ُقرْ ح " وكأن القُرْ ح  :ألم
ُ
الجراحات بأعيانھا " .
الجراحات  ،وكأن ال َقرْ َح

قال أبو جعفر  :وأولى القراءتين بالصواب قراءة من قرأ  " :إن يمسسكم َقرح فقد مس القوم َقرْ ح مثله "  ،بفتح " القاف " في
الحرفين  ،إلجماع أھل التأويل على أن معناه  :القتل والجراح  ،فذلك يدل على أن القراءة ھي الفتح.
وكان بعض أھل العربية يز ُع ُم أن " ال َقرح " و " القُرح " لغتان بمعنى واحد .والمعروف عند أھل العلم بكالم العرب ما
قلنا(1).
***
*ذكر من قال  :إنّ " ال َقرح "  ،الجراح والقتل.
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 - 7893حدثني محمد بن عمرو قال  ،حدثنا أبو عاصم  ،عن عيسى  ،عن ابن أبي نجيح  ،عن مجاھد في قوله  " :إن
يمسسكم َقرح فقد مس القوم قر ٌح مثله "  ،قال  :جرا ٌح وقت ٌل.
 - 7894حدثني المثني قال  ،حدثنا أبو حذيفة قال  ،حدثنا شبل  ،عن ابن أبي نجيح  ،عن مجاھد  ،مثله.
 - 7895حدثني محمد بن سنان قال  ،حدثنا أبو بكر الحنفي  ،عن عباد  ،عن الحسن في قوله  " :إن يمسسكم قر ٌح فقد مس
القوم قرح مثله "  ،قال  :إن يقتلوا منكم يوم أحد  ،فقد قتلتم منھم يوم بدر.
 - 7896حدثنا بشر قال  ،حدثنا يزيد قال  ،حدثنا سعيد  ،عن قتادة  ،قوله  " :إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله " ،
والقرح الجراحة  ،وذاكم يوم أحد  ،فشا في أصحاب نبي ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم يومئذ القتل والجراحة  ،فأخبرھم ﷲ عز
وجل أن القوم قد أصابھم من ذلك مث ُل الذي أصابكم  ،وأن الذي أصابكم عقوبة.
__________
) (1انظر التعليق السالف  ،فنص قوله ھنا دال على خرم في نص الطبري.

 - 7897حدثني المثني قال  ،حدثنا إسحاق قال  ،حدثنا ابن أبي جعفر  ،عن أبيه  ،عن الربيع في قوله  " :إن يمسسكم قر ٌح
فقد مس القوم قرح مثله "  ،قال  :ذلك يوم أحد  ،فشا في المسلمين الجراح  ،وفشا فيھم القتل  ،فذلك قوله  " :إن يمسسكم قرح
فقد مس القوم قرح مثله "  ،يقول  :إن كان أصابكم قرح فقد أصاب عدوّ كم مثله ّ
يعزي أصحاب محمد صلى ﷲ عليه وسلم
ويحثھُّم على القتال.
 - 7898حدثني محمد بن الحسين قال  ،حدثنا أحمد بن المفضل قال  ،حدثنا أسباط  ،عن السدي  " :إن يمسسكم قرح فقد مس
القوم قرح مثله "  ،والقرح ھي الجراحات.
 - 7899حدثنا ابن حميد قال  ،حدثنا سلمة  ،عن ابن إسحاق  " :إن يمسسكم قرح " أي  :جراح " فقد مس القوم قرح مثله"،
أي  :جراح مثلھا(1) .
 - 7900حدثني المثني قال  ،حدثنا إسحاق قال  ،حدثنا حفص بن عمر قال  ،حدثنا الحكم بن أبان  ،عن عكرمة  ،عن ابن
عباس قال  :نام المسلمون وبھم الكلوم يعني يوم أحد قال عكرمة  :وفيھم أنزلت  " :إن يمسسكم قر ٌح فقد مس القوم قرح مثله
جُون (
جُون م َِن َّ ِ
ﷲ َما ال َيرْ َ
ُون َو َترْ َ
ُون َك َما َتأْ َلم َ
ُون َفإِ َّن ُھ ْم َيأْ َلم َ
وتلك األيام نداولھا بين الناس "  ،وفيھم أنزلت  ) :إِنْ َت ُكو ُنوا َتأْلَم َ
]سورة النساء .[104 :
***
وأما تأويل قوله  " :إن يمسسكم قر ٌح "  ،فإنه  :إن يصبكم  (2) . ،كما - :
 - 7901حدثني محمد بن سعد قال  ،حدثني أبي قال  ،حدثني عمي قال  ،حدثني أبي  ،عن أبيه  ،عن ابن عباس  " :إن
يمسسكم "  ،إن يصبكم.
***
__________
) (1األثر  - 7899 :سيرة ابن ھشام  ، 116 : 3وھو تتمة اآلثار التي آخرھا .7891 :
) (2انظر تفسير  " :المس " فيما سلف .155 : 7 / 118 : 5 / 274 : 2
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اس {
دَاولُ َھا َب ْينَ ال َّن ِ
القول في تأويل قوله َ } :و ِت ْل َك األ َّيا ُم ُن ِ
قال أبو جعفر  :يعني تعالى ذكره ]بقوله[ ) " (1وتلك األيام نداولھا بين الناس "  ،أيام بدر وأ ُحد.
***
ويعني بقوله  " :نداولھا بين الناس "  ،نجعلھا د َُوال بين الناس مصرَّ فة .ويعني بـ " الناس "  ،المسلمين والمشركين .وذلك أن
ﷲ عز وجل أدال المسلمين من المشركين ببدر  ،فقتلوا منھم سبعين وأسروا سبعين .وأدال المشركين من المسلمين بأ ُحد ،
فقتلوا منھم سبعين  ،سوى من جرحوا منھم.
***
يقال منه  " :أدال ﷲ فال ًنا من فالن  ،فھو يُديله منه إدالة "  ،إذا ظفر به فانتصر منه مما كان نال منه المُدَ ال منه.
***
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أھل التأويل.
*ذكر من قال ذلك :
 - 7902حدثني محمد بن سنان قال  ،حدثنا أبو بكر الحنفي  ،عن عباد  ،عن الحسن  " :وتلك األيام نداولھا بين الناس " ،
قال جعل ﷲ األيام دوال أدال الكفار يوم أحُد من أصحاب رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم.
 - 7903حدثنا بشر قال  ،حدثنا يزيد قال  ،حدثنا سعيد  ،عن قتادة  ،قوله  " :وتلك األيام نداولھا بين الناس "  ،إنه وﷲ لوال
الد َُّول ما أوذي المؤمنون  ،ولكن قد يُدال للكافر من المؤمن  ،ويبتلى المؤمن بالكافر  ،ليعلم ﷲ من يطيعه ممن يعصيه  ،ويعلم
الصادق من الكاذب.
 - 7904حدثني المثني قال  ،حدثنا إسحاق قال  ،حدثنا عبد ﷲ بن أبي جعفر  ،عن أبيه  ،عن الربيع قوله  " :وتلك األيام
نداولھا بين الناس "  ،فأظھر ﷲ عز وجل نبيه صلى ﷲ عليه وسلم وأصحابه على المشركين يوم بدر ،
__________
) (1ما بين القوسين زيادة يقتضيھا سياق تفسيره.

عدوھم يوم أحُد .وقد يدال الكافر من المؤمن  ،ويبتلى المؤمن بالكافر  ،ليعلم ﷲ من يطيعه ممن يعصيه  ،ويعلم
وأظھر عليھم َّ
الصادق من الكاذب .وأما من ابتلى منھم من المسلمين يوم أحد  ،فكان عقوبة بمعصيتھم رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم.
 - 7905حدثنا محمد بن الحسين قال  ،حدثنا أحمد قال  ،حدثنا أسباط  ،عن السدي  " :وتلك األيام نداولھا بين الناس "  ،يومًا
لكم  ،ويومًا عليكم.
 - 7906حدثنا القاسم قال  ،حدثنا الحسين قال  ،حدثني حجاج قال  ،قال ابن جريج  ،قال ابن عباس  " :نداولھا بين الناس " ،
قال  :أدال المشركين على النبي صلى ﷲ عليه وسلم يوم أحد.
 - 7907حدثني محمد بن سعد قال  ،حدثني أبي قال  ،حدثني عمي قال  ،حدثنا أبي  ،عن أبيه  ،عن ابن عباس قوله " :
وتلك األيام نداولھا بين الناس "  ،فإنه كان يوم أحُ د بيوم بدر  ،قُتل المؤمنون يو َم أحد  ،اتخذ ﷲ منھم شھداء  ،وغلب رسول
ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم يوم بدر المشركين  ،فجعل له الدولة عليھم.
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 - 7908حدثني المثني قال  ،حدثنا إسحاق قال  ،حدثنا حفص بن عمر قال  ،حدثنا الحكم بن أبان  ،عن عكرمة  ،عن ابن
أصاب  ،صعد النبي صلى ﷲ عليه وسلم الجبل  ،فجاء أبو سفيان فقال  :يا
عباس قال  :لما كان قتال أحد وأصاب المسلمين ما
َ
محمد! يا محمد! أال تخرج ؟ أال تخرج ؟ الحربُ سجال  :يوم لنا ويوم لكم .فقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم ألصحابه :
أجيبوه  ،فقالوا  :ال سواء  ،ال سواء  ،قتالنا في الجنة وقتالكم في النار! فقال أبو سفيان  :لنا ع َُّزى وال ع َُّزى لكم! فقال َرسول
ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم  :قولوا  :ﷲ موالنا وال مولى لكم .فقال أبو سفيان  :اعْ ُل ُھ َبل! فقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم :
قولوا  :ﷲ أعلى وأجل! فقال أبو سفيان  :موعدكم وموعدنا بد ٌر الصغرى قال عكرمة  :وفيھم أنزلت  " :وتلك األيام نداولھا
بين الناس " .
 - 7909حدثني المثني قال  ،حدثنا سويد بن نصر قال  ،حدثنا ابن المبارك  ،عن ابن جريج  ،عن ابن عباس  ،في قوله " :
وتلك األيام نداولھا بين الناس "  ،فإنه أدال على النبي صلى ﷲ عليه وسلم يوم أحد.
 - 7910حدثنا ابن حميد قال  ،حدثنا سلمة  ،عن ابن إسحاق  " :وتلك األيام نداولھا بين الناس "  ،أي نصرِّ فھا للناس  ،للبالء
والتمحيص(1) .
 - 7911حدثني إبراھيم بن عبد ﷲ قال  ،أخبرنا عبد ﷲ بن عبد الوھاب الحجبي قال  ،حدثنا حماد بن زيد  ،عن ابن عون ،
عن محمد في قول ﷲ  " :وتلك األيام نداولھا بين الناس "  ،قال  :يعني األمراء(2) .
***
القول في تأويل قوله َ } :ولِ َي ْع َل َم َّ
اء َو َّ
ِب َّ
ﷲُ ا َّلذِينَ آ َم ُنوا َو َي َّتخ َِذ ِم ْن ُك ْم ُ
الظالِمِينَ ){ (140
ﷲُ ال ُيح ُّ
ش َھدَ َ
قال أبو جعفر  :يعني بذلك تعالى ذكره  :وليعلم ﷲ الذين آمنوا ويتخذ منكم شھداء نداولھا بين الناس.
ولو لم يكن في الكالم " واو "  ،لكان قوله  " :ليعلم " متصال بما قبله  ،وكان " وتلك األيام نداولھا بين الناس "  ،ليعلم ﷲ
الذين آمنوا .ولكن لما دخلت " الواو " فيه  ،آذنت بأن الكالم متصل بما قبلھا  ،وأن بعدھا خبرً ا مطلوبًا  ،والالم التي في قوله :
" وليعلم "  ،به متعلقة(3) .
***
__________
) (1األثر  - 7910 :سيرة ابن ھشام  ، 117 ، 116 : 3وھو تتمة اآلثار التي آخرھا .7899 :
) (2األثر  " - 7911 :إبراھيم بن عبد ﷲ "  ،كثير  ،والذي نصوا على أن الطبري روى عنه  ،ھو  " :إبراھيم بن عبد ﷲ بن محمد بن إبراھيم بن
عثمان العبسي  ،أبو شيبة بن أبي بكر بن أبي شيبة " توفى سنة  .265مترجم في التھذيب " .وعبد ﷲ بن عبد الوھاب الحجبي "  ،روى عن مالك
وحماد بن زيد .وروى عنه البخاري  ،مات سنة  .228مترجم في التھذيب .و " محمد " ھو ابن سيرين.
) (3في المطبوعة والمخطوطة " الالم " بغير واو  ،والصواب إثباتھا .وفي المطبوعة  " :متعلقة به "  ،وأثبت ما في المخطوطة.

معر ً
ُ
فعلمت عبد ﷲ " ،
فة  ،وأنت ال تستجيز في الكالم  " :قد سألت
فإن قال قائل  :وكيف قيل  " :وليعلم ﷲ الذين آمنوا " ِ
وأنت تريد  :علمت شخصه  ،إال أن تريد  :علمت صفته وما ھو ؟
قيل  :إن ذلك إنما جاز مع " الذين "  ،ألن في " الذين " تأويل " َمن " و " أيّ "  ،وكذلك جائز مثله في " األلف والالم " ،
كما قال تعالى ذكره َ ) :ف َل َيعْ َل َمنَّ َّ
ين ( ]سورة العنكبوت  (1) ، [3 :ألن في " األلف والالم "
صدَ قُوا َو َل َيعْ َل َمنَّ ْال َكاذ ِِب َ
ِين َ
ﷲُ الَّذ َ
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من تأويل " أيّ "  ،و " َمن "  ،مثل الذي في " الذي "  .ولو جعل مع االسم المعرفة اسم فيه داللة على " أيّ "  ،جاز  ،كما
يقال  " :سألت ألعلم عبد ﷲ مِنْ عمرو "  ،ويراد بذلك  :ألعرف ھذا من ھذا(2) .
***
قال أبو جعفر  :فتأويل الكالم  :وليعلم ﷲ الذين آمنوا منكم  ،أيھا القوم  ،من الذين نافقوا منكم  ،نداول بين الناس فاستغنى
بقوله  " :وليعلم ﷲ الذين آمنوا منكم "  ،عن ذكر قوله  " :من الذين نافقوا "  ،لداللة الكالم عليه .إذ كان في قوله  " :الذين
صى (
ْن أَحْ َ
آمنوا " تأويل " أيّ " على ما وصفنا .فكأنه قيل  :وليعلم ﷲ أيكم المؤمن  ،كما قال جل ثناؤه  ) :لِ َنعْ َل َم أَيُّ ْالح ِْز َبي ِ
العلم موضع " أيّ "  ،نصبت
]سورة الكھف  (3) [12 :غير أن " األلف والالم "  ،و " الذي " و " من " إذا وضعت مع َ
بوقوع العلم عليه  ،كما قيل  " :وليعلمَنَّ الكاذبين "  ،فأما " أيّ " فإنھا ترفع(4) .
***
قال أبو جعفر  :وأما قوله  " :ويتخذ منكم شھداء "  ،فإنه يعني  " :وليعلم ﷲ الذين آمنوا " وليتخذ منكم شھداء  ،أي  :ليكرم
منكم بالشھادة من أراد أن يكرمه بھا.
__________
) (1في المخطوطة والمطبوعة  " :وليعلمن ﷲ " بالواو  ،وھو سھو من الناسخ مخالف للتالوة.
) (2انظر تفصيل ھذا في معاني القرآن للفراء .235 ، 234 : 1
) (3في المخطوطة والمطبوعة  " :ليعلم " بالياء  ،وھو سھو من الناسخ مخالف للتالوة.
) (4انظر أيضًا معاني القرآن للفراء .235 ، 234 : 1

***
" والشھداء " جمع " شھيد "  (1) ،كما - :
 - 7912حدثنا ابن حميد قال  ،حدثنا سلمة  ،عن ابن إسحاق  " :وليعلم ﷲ الذين آمنوا ويتخذ منكم شھداء "  ،أي  :ليميِّز بين
أكرم من أھل اإليمان بالشھادة(2) .
المؤمنين والمنافقين  ،وليكرم من َ
 - 7913حدثني المثني قال  ،حدثنا سويد بن نصر قال  ،أخبرنا ابن المبارك قراءة على ابن جريج في قوله  " :وليعلم ﷲ
الذين آمنوا ويتخذ منكم شھداء "  ،قال  :فإن المسلمين كانوا يسألون ربھم  " :ربنا أرنا يومًا كيوم بدر نقاتل فيه المشركين ،
و ُنبليك فيه خيرً ا  ،ونلتمس فيه الشھادة " ! فلقوا المشركين يوم أحد  ،فاتخذ منھم شھداء.
 - 7914حدثنا بشر قال  ،حدثنا يزيد قال  ،حدثنا سعيد  ،عن قتادة  ،قوله  " :وليعلم ﷲ الذين آمنوا ويتخذ منكم شھداء " ،
فكرَّ م ﷲ أولياءه بالشھادة بأيدي عدوِّ ھم  ،ثم تصير حواصل األمور وعواقبھا ألھل طاعة ﷲ.
 - 7915حدثنا القاسم قال  ،حدثنا الحسين قال  ،حدثني حجاج  ،عن ابن جريج  " :وليعلم ﷲ الذين آمنوا ويتخذ منكم شھداء"،
قال  :قال ابن عباس  :كانوا يسألون الشھادة  ،فلقوا المشركين يوم أحد  ،فاتخذ منھم شھداء.
 - 7916حدثني عن الحسين بن الفرج قال سمعت أبا معاذ قال  ،أخبرنا عبيد بن سليمان قال  ،سمعت الضحاك يقول في
قوله " :وليعلم ﷲ الذين آمنوا ويتخذ منكم شھداء "  ،كان المسلمون يسألون ربھم أن يُريھم يومًا كيوم بدر  ،يبلون فيه خيرً ا ،
ويرزقون فيه الشھادة  ،ويرزقون الجنة والحياة والرزق ،
__________
) (1انظر تفسير " الشھداء " فيما سلف .75 : 6 / 145 ، 97 : 3 / 378 - 376 : 1
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) (2األثر  - 7912 :سيرة ابن ھشام  ، 117 : 3وھو تتمة اآلثار التي آخرھا .7910 :

يل
فلقوا المشركين يوم أحد  (1) ،فاتخذ ﷲ منھم شھداء  ،وھم الذين ذكرھم ﷲ عز وجل فقال َ ) :وال َتقُولُوا لِ َمنْ ُي ْق َت ُل فِي َس ِب ِ
ﷲ أَم َْو ٌ
ات ( اآلية ] ،سورة البقرة .[154 :
َّ ِ
***
قال أبو جعفر  :وأما قوله  " :وﷲ ال يحب الظالمين "  ،فإنه يعني به  :الذين ظلموا أنفسھم بمعصيتھم ربھم  ، ،كما - :
 - 7917حدثنا ابن حميد قال  ،حدثنا سلمة  ،عن ابن إسحاق  " :وﷲ ال يحب الظالمين "  ،أي  :المنافقين الذي يظھرون
بألسنتھم الطاعة  ،وقلوبھم مصرَّ ة على المعصية(2) .
***
__________
) (1في المطبوعة  " :فلقى المسلمون "  ،بدل الناشر ما كان في المخطوطة  " :فلقوا المسلمين "  ،أما السيوطي في الدر المنثور  ، 79 : 2فحذف "
المسلمين "  ،وكتب  " :فلقوا يوم أحد " لفساد العبارة التي في مخطوطة الطبري فيما استظھر .ولكني رجحت أن الناسخ الكثير السھو  ،سھا أيضًا
فكتب " المسلمين " مكان " المشركين "  ،وأثبت ما رجحت  ،ألنه حق الكالم.
) (2األثر  - 7917 :سيرة ابن ھشام  ، 117 : 3وھو تتمة اآلثار التي آخرھا .7912 :

ص َّ
ين )(141
ِين آَ َم ُنوا َو َيمْ َح َق ْال َكاف ِِر َ
ﷲُ الَّذ َ
َولِ ُي َمحِّ َ
ص َّ
ﷲُ ا َّلذِينَ آ َم ُنوا َو َي ْم َحقَ ا ْل َكاف ِِرينَ ){ (141
القول في تأويل قوله َ } :ولِ ُي َم ِّح َ
وليختبر ﷲ الذين صدَّقوا ﷲ ورسوله  ،فيبتليھم بإدالة
ص ﷲ الذين آمنوا " ،
َ
قال أبو جعفر  :يعني تعالى ذكره بقوله  " :وليمحِّ َ
الصحيح اإليمان  ،من المنافق .كما - :
المخلص
المشركين منھم  ،حتى يتبين المؤمن منھم
َ
َ
 - 7918حدثنا محمد بن عمرو قال  ،حدثنا أبو عاصم  ،عن عيسى  ،عن ابن أبي نجيح  ،عن مجاھد  ،في قوله " :
وليمحص ﷲ الذين آمنوا "  ،قال  :ليبتلي(1) .
__________
) (1في المطبوعة  . . . " :عن مجاھد مثله في قوله ، " . . .وزيادة " مثله " فساد  ،وليس في المخطوطة.

 - 7919حدثنا المثني قال  ،حدثنا أبو حذيفة قال  ،حدثنا شبل  ،عن ابن أبي نجيح  ،عن مجاھد مثله.
 - 7920حدثني محمد بن سنان قال  ،حدثنا أبو بكر الحنفي  ،عن عباد  ،عن الحسن في قوله  " :وليمحص ﷲ الذين آمنوا "،
قال  :ليمحص ﷲ المؤمن حتى يص ِّدق.
 - 7921حدثنا محمد بن الحسين قال  ،حدثنا أحمد بن المفضل قال  ،حدثنا أسباط  ،عن السدي  " :وليمحص ﷲ الذين
آمنوا" ،يقول  :يبتلي المؤمنين.
 - 7922حدثنا القاسم قال  ،حدثنا الحسين قال  ،حدثني حجاج  ،عن ابن جريج قال  ،قال ابن عباس  " :وليمحص ﷲ الذين
آمنوا "  ،قال  :يبتليھم.
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 - 7923حدثنا بشر قال  ،حدثنا يزيد قال  ،حدثنا سعيد  ،عن قتادة  ،قوله  " :وليمحص ﷲ الذين آمنوا ويمحق الكافرين " ،
فكان تمحيصًا للمؤمنين  ،ومح ًقا للكافرين.
 - 7924حدثنا ابن حميد قال  ،حدثنا سلمة  ،عن ابن إسحاق  " ،وليمحص ﷲ الذين آمنوا "  ،أي يختبر الذين آمنوا  ،حتى
صبْرھم ويقي ُنھم(1) .
يخلِّصھم بالبالء الذي نزل بھم  ،وكيف َ
 - 7925حدثني يونس قال  ،أخبرنا ابن وھب قال  ،قال ابن زيد في قوله  " :وليمحص ﷲ الذين آمنوا ويمحق الكافرين " ،
قال  :يمحق من مُحق في الدنيا  ،وكان بقية من يمحق في اآلخرة في النار.
***
وأما قوله  " :ويمحق الكافرين "  ،فإنه يعني به  :أنه ينقُصھم ويفنيھم.
***
َ
محق فالن ھذا الطعام "  ،إذا نقصه أو أفناه  " ،يمحقه مح ًقا "  ،ومنه قيل لمحاق القمر  " :مُحاق "  ،وذلك
يقال منه " :
نقصانه وفناؤه  (2) ،كما - :
 - 7926حدثنا القاسم قال  :حدثنا الحسين قال  ،حدثني حجاج  ،عن ابن جريج قال  ،قال ابن عباس  " :ويمحق الكافرين " ،
قال  :ينقصھم.
__________
) (1األثر  - 7924 :سيرة ابن ھشام  ، 117 : 3وھو تتمة اآلثار التي آخرھا .7917 :
) (2انظر تفسير " محق " فيما سلف  .15 : 6و " المحاق " بضم الميم وكسرھا.

أَ ْم َحسِ ْب ُت ْم أَنْ َت ْد ُخلُوا ْال َج َّن َة َو َلمَّا َيعْ َلم َّ
ين )(142
ِين َجا َھ ُدوا ِم ْن ُك ْم َو َيعْ َل َم ال َّ
ص ِاب ِر َ
ﷲُ الَّذ َ
ِ
 - 7927حدثني محمد بن سنان قال  ،حدثنا أبو بكر الحنفي  ،عن عباد  ،عن الحسن في قوله  " :ويمحق الكافرين "  ،قال :
يمحق الكافر حتى ِّ
يكذبه.
 - 7928حدثنا ابن حميد قال  ،حدثنا سلمة  ،عن ابن إسحاق  " :ويمحق الكافرين "  ،أي  :يبطل من المنافقين قولھم بألسنتھم
ما ليس في قلوبھم  ،حتى يظھر منھم كفرھم الذي يستترون به منكم(1) .
***
القول في تأويل قوله  } :أَ ْم َحسِ ْب ُت ْم أَنْ َتدْ ُخلُوا ا ْل َج َّن َة َو َل َّما َي ْع َلم َّ
اب ِرينَ ){ (142
ﷲُ ا َّلذِينَ َجا َھدُوا ِم ْن ُك ْم َو َي ْع َل َم َّ
الص ِ
ِ
قال أبو جعفر  :يعني بذلك جل ثناؤه  " :أم حسبتم "  ،يا معشر أصحاب محمد  ،وظننتم " أن تدخلوا الجنة "  ،وتنالوا كرامة
ربكم  ،وشرف المنازل عنده " ولما يعلم ﷲ الذين جاھدوا منكم "  ،يقول  :ولما يتبيَّن لعبادي المؤمنين  ،المجاھ ُد منكم في
سبيل ﷲ  ،على ما أمره به.
***
وقد بينت معنى قوله  " :ولما يعلم ﷲ "  " ،وليعلم ﷲ "  ،وما أشبه ذلك  ،بأدلته فيما مضى  ،بما أغنى عن إعادته. (2) .
***
وقوله  " :ويعلم الصابرين "  ،يعني  :الصابرين عند البأس على ما ينالھم في ذات ﷲ من جرح وألم ومكروه .كما - :
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__________
) (1األثر  - 7928 :سيرة ابن ھشام  ، 117 : 3وھو تتمة اآلثار التي آخرھا .7924 :
) (2انظر تفسير " لنعلم فيما سلف .162 - 158 : 3

 - 7929حدثنا ابن حميد قال  ،حدثنا سلمة  ،عن ابن إسحاق  " :أم حسبتم أن تدخلوا الجنة " وتصيبوا من ثوابي الكرامة ،
ولم أختبركم بالشدة  ،وأبتليكم بالمكاره  ،حتى أعلم صِ دق ذلك منكم اإليمان بي  ،والصبر على ما أصابكم فيّ (1) .
***
ونصب " ويعلم الصابرين "  ،على الصرف .و " الصرف "  ،أن يجتمع فعالن ببعض حروف النسق  ،وفي أوله ما ال يحسن
إعادته مع حرف النسق  ،فينصب الذي بعد حرف العطف على الصرف  ،ألنه مصروف عن معنى األول  ،ولكن يكون مع
َ
ويضيق عنك "  ،ألن " ال " التي مع " يسعني "
جحد أو استفھام أو نھي في أول الكالم (2) .وذلك كقولھم  " :ال يسعني شيء
َ
ويضيق عنك "  ،فلذلك نصب. (3) .
ال يحسن إعادتھا مع قوله " :
والقرأة في ھذا الحرف على النصب.
***
ين (  ،فيكسر " الميم " من " يعلم "  ،ألنه كان ينوي جزمھا على العطف
َّاب ِر َ
وقد روي عن الحسن أنه كان يقرأ َ ) :و َيعْ َل ِم الص ِ
به على قوله  " :ولما يعلم ﷲ " .
***
__________
) (1األثر  - 7929 :سيرة ابن ھشام  ، 117 : 3وھو تتمة اآلثار التي آخرھا  7928 :وكان في المطبوعة والمخطوطة  " :حتى أعلم أصدق ذلكم
اإليمان بي " . . .فرددته إلى الصواب من رواية ابن ھشام.
) (2انظر " الصرف " فيما سلف  ، 569 : 1وتعليق  ، 552 : 3 / 1 :تعليق .1 :
) (3انظر معاني القرآن للفراء .236 ، 235 : 1

ت مِنْ َقب ِْل أَنْ َت ْل َق ْوهُ َف َق ْد َرأَ ْي ُتمُوهُ َوأَ ْن ُت ْم َت ْن ُ
َو َل َق ْد ُك ْن ُت ْم َت َم َّن ْو َن ْال َم ْو َ
ُون )(143
ظر َ
القول في تأويل قوله َ } :و َل َقدْ ُك ْن ُت ْم َت َم َّن ْونَ ا ْل َم ْوتَ مِنْ َق ْب ِل أَنْ َت ْل َق ْو ُه َف َقدْ َرأَ ْي ُت ُمو ُه َوأَ ْن ُت ْم َت ْن ُظ ُرونَ ){ (143
قال أبو جعفر  :يعني بقوله جل ثناؤه  " :ولقد كنتم تمنون الموت "  ،ولقد كنتم  ،يا معشر أصحاب محمد " تمنون الموت " ،
أسباب الموت  ،وذلك  :القتا ُل " فقد رأيتموه "  ،فقد رأيتم ما كنتم تمنونه  -و " الھاء " في قوله " رأيتموه " عائدة على "
يعني
َ
الموت "  ،والمعنىُّ ] :القتال[ ) " (1وأنتم تنظرون "  ،يعني  :قد رأيتموه بمرأى منكم ومنظر  ،أي بقرب منكم.
***
وكان بعض أھل العربية يزعم أنه قيل  " :وأنتم تنظرون "  ،على وجه التوكيد للكالم  ،كما يقال  " :رأيته عيا ًنا " و " رأيته
بعيني  ،وسمعته بأذني " .
***
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قال أبو جعفر  :وإنما قيل  " :ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه "  ،ألن قومًا من أصحاب رسول ﷲ صلى ﷲ عليه
وسلم ممن لم يشھد بدرً ا  ،كانوا يتمنون قبل أحد يومًا مثل يوم بدر  ،ف ُي ْبلُوا ﷲ من أنفسھم خيرً ا  ،وينالوا من األجر مثل ما نال
وصبر بعضھم حتى أو َفى بما كان عاھد ﷲ قبل ذلك  ،فعاتب ﷲ من فرّ منھم فقال :
أھل بدر .فلما كان يوم أحد فرّ بعضھم ،
َ
" ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه "  ،اآلية  ،وأثنى على الصابرين منھم والموفين بعھدھم.
*ذكر األخبار بما ذكرنا من ذلك :
 - 7930حدثني محمد بن عمرو قال  ،حدثنا أبو عاصم قال  ،حدثنا عيسى  ،عن ابن أبي نجيح  ،عن مجاھد في قول ﷲ :
"ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون "  ،قال  :غاب رجال عن بدر ،
__________
) (1في المطبوعة  " :عائدة على الموت  ،ومعنى وأنتم تنظرون "  ،وھو كالم فاسد .وفي المخطوطة  " :عائدة على الموت  ،والمعنى " وبعدھا
بياض قدر كلمة  ،ثم كتب  " :وأنتم تنظرون " فوضعت بين القوسين ما استظھرته من كالم أبي جعفر.

فكانوا يتمنون مثل يوم بدر أن يلقوه  ،فيصيبوا من الخير واألجر مثل ما
أصاب أھل بدر .فلما كان يوم أحد  ،ولَّى من ولىَّ
َ
منھم  ،فعاتبھم ﷲ أو  :فعابھم  ،أو  :فعيَّبھم على ذلك (1) .شك أبو عاصم.
 - 7931حدثني المثني قال  ،حدثنا أبو حذيفة قال  ،حدثنا شبل  ،عن ابن أبي نجيح  ،عن مجاھد نحوه  -إال أنه قال " :
ك.
فعاتبھم ﷲ على ذلك "  ،ولم يش ّ
 - 7932حدثنا بشر قال  ،حدثنا يزيد قال  ،حدثنا سعيد  ،عن قتادة  ،قوله  " :ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد
رأيتموه وأنتم تنظرون "  ،أناسٌ من المؤمنين لم يشھدوا يوم بدر والذي أعطى ﷲ أھل بدر من الفضل والشرف واألجر ،
فكان يتمنون أن يرزقوا قتاال فيقاتلوا  ،فسيق إليھم القتال حتى كان في ناحية المدينة يوم أحُد  ،فقال ﷲ عز وجل كما تسمعون:
" ولقد كنتم تمنون الموت "  ،حتى بلغ " الشاكرين " .
 - 7933حدثنا الحسن بن يحيى قال  ،أخبرنا عبد الرزاق قال  ،أخبرنا معمر  ،عن قتادة  ،قوله  " :ولقد كنتم تمنون الموت
من قبل أن تلقوه "  ،قال  :كانوا يتمنون أن يلقوا المشركين فيقاتلوھم  ،فلما لقوھم يوم أحد ولّوا.
 - 7934حدثني المثني قال  ،حدثنا إسحاق قال  ،حدثنا ابن أبي جعفر  ،عن أبيه  ،عن الربيع قال  :إن أناسً ا من المؤمنين لم
يشھدوا يوم بدر والذي أعطاھم ﷲ من الفضل  ،فكانوا يتمنون أن يروا قتاال فيقاتلوا  ،فسيق إليھم القتال حتى كان بناحية
المدينة يوم أحد  ،فأنزل ﷲ عز وجل  " :ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه "  ،اآلية.
 - 7935حدثني محمد بن بشار قال  ،حدثنا ھوذة قال  ،حدثنا عوف ،
__________
) (1في المطبوعة  " :أو فعتبھم "  ،وفي المخطوطة " فتعتھم " غير منقوطة  ،وكأن صواب قراءتھا ما أثبت عابه وعيبه  :نسبه إلى العيب.

عن الحسن قال  :بلغني أن رجاال من أصحاب النبي صلى ﷲ عليه وسلم كانوا يقولون  " :لئن لقينا مع النبي صلى ﷲ عليه
صدق ﷲ  ،فأنزل ﷲ عز وجل " .ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن
وسلم لنفعلن ولنفعلن "  ،فابتلوا بذلك  ،فال وﷲ ما كلُّھم َ
تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون " .
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 - 7936حدثنا محمد بن الحسين قال  ،حدثنا أحمد قال  ،حدثنا أسباط  ،عن السدي  :كان ناسٌ من أصحاب النبي صلى ﷲ
عليه وسلم لم يشھدوا بدرً ا  ،فلما رأوا فضيلة أھل بدر قالوا  " :اللھم إنا نسألك أن ترينا يومًا كيوم بدر نبليك فيه خيرً ا " !
فرأوا أح ًدا  ،فقال لھم  " :ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون " .
 - 7937حدثنا ابن حميد قال  ،حدثنا سلمة  ،عن ابن إسحاق  " :ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم
تنظرون "  ،أي  :لقد كنتم تمنون الشھادة على الذي أنتم عليه من الحق قبل أن تلقوا عدوكم يعني الذين استنھضوا رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه وسلم على خروجه بھم إلى عدوھم  (1) ،لما فاتھم من الحضور في اليوم الذي كان قبله ببدر  ،رغبة في
َ
الموت بالسيوف في أيدي الرجال  ،قد خلَّى بينكم
الشھادة التي قد فاتتھم به .يقول  " :فقد رأيتموه وأنتم تنظرون "  ،أي :
وبينھم  (2) ،وأنتم تنظرون إليھم  ،فصدد ُتم عنھم(3) .
***
__________
) (1في المطبوعة  " :يعني الذين حملوا رسول ﷲ ، " . .غيره الناشر  ،وكان في المخطوطة " استاصوا " غير منقوطة  ،ولوال أن الذي في سيرة ابن
ھشام " استنھضوا "  ،لقلت إن صواب قراءتھا  " :استباصوا " بالصاد في آخره من قولھم  " :بصت فال ًنا " إذا استعجلته .والبوص )بفتح فسكون( :
أن تستعجل إنسا ًنا في تحميلكه أمرً ا  ،ال تدعه يتمھل فيه .وھذه صفة فعل أصحاب رسول ﷲ الذين لم يشھدوا بدرً ا  ،وأرادوا القتال يوم أحد.
) (2في المطبوعة  " :قد حل بينكم وبينھم "  ،وھي في المخطوطة غير بينة  ،والصواب ما جاء في سيرة ابن ھشام  ،وقد أثبته.
) (3األثر  - 7937 :سيرة ابن ھشام  ، 117 : 3وھو تتمة اآلثار التي آخرھا  .7929 :ھذا وفي السيرة خطأ بين  ،تصحيحه في رواية الطبري ،
فليراجع .وقد جاء في السيرة " .ثم صدھم عنكم " مكان " فصددتم عنھم "  ،وھما معنيان مختلفان  ،ولكنھا الرواية  ،ال يمكن أن أرجح فيھا بغير
مرجح  ،فكالھما صواب.

َو َما م َُح َّم ٌد إِ َّال َرسُو ٌل َق ْد َخ َل ْ
ت مِنْ َق ْبلِ ِه الرُّ ُس ُل أَ َفإِنْ َم َ
ﷲ َش ْي ًئا
ات أَ ْو قُ ِت َل ا ْن َق َل ْب ُت ْم َع َلى أَعْ َق ِاب ُك ْم َو َمنْ َي ْن َقلِبْ َع َلى َع ِق َب ْي ِه َف َلنْ َيضُرَّ َّ َ
َو َس َيجْ ِزي َّ
ين )(144
ﷲ ُ ال َّشاك ِِر َ
سل ُ أَ َفإِنْ َماتَ أَ ْو قُ ِتلَ ا ْن َقلَ ْب ُت ْم َع َلى أَ ْع َق ِاب ُك ْم َو َمنْ َي ْن َقل ِْب
القول في تأويل قوله َ } :و َما ُم َح َّم ٌد إِال َر ُ
الر ُ
سول ٌ َقدْ َخلَتْ مِنْ َق ْبلِ ِه ُّ
س َي ْجزي َّ
ﷲُ ال َّ
ﷲ َ
شاك ِِرينَ ){ (144
َع َلى َعقِ َب ْي ِه َف َلنْ َي ُ
ض َّر َّ َ
ش ْي ًئا َو َ ِ
قال أبو جعفر  :يعني تعالى ذكره بذلك  :وما محمد إال رسول كبعض رسل ﷲ الذين أرسلھم إلى خلقه  ،داعيًا إلى ﷲ وإلى
طاعته  ،الذين حين انقضت آجالھم ماتوا وقبضھم ﷲ إليه (1) .يقول جل ثناؤه  :فمحمد صلى ﷲ عليه وسلم إنما ھو فيما ﷲ
ْ
مضوا قبله  (2) ،وماتوا عند انقضاء مدة آجالھم.
به صانعٌ من قبضه إليه عند انقضاء مدة أجله  ،كسائر رسله إلى خلقه الذين
ثم قال ألصحاب محمد  ،معات َبھم على ما كان منھم من الھلع والجزع حين قيل لھم بأحُد  " :إنّ محم ًدا قتل "  ،ومُقبِّحً ا إليھم
انصرف منھم عن عدوھم وانھزامه عنھم  :أفائن مات محمد  ،أيھا القوم  ،النقضاء مدة أجله  ،أو قتله عدو )(3
انصراف من
َ
َ
" انقلبتم على أعقابكم "  ،يعني  :ارتددتم عن دينكم الذي بعث ﷲ محم ًدا بالدعاء إليه ورجعتم عنه كفارً ا با بعد اإليمان به ،
ضحت لكم صح ُة ما دعاكم محمد إليه  ،وحقيق ُة ما جاءكم به من عند ربه " ومن ينقلب على عقبيه "  ،يعني
وبعد ما قد َو َ
بذلك :ومن يرتدد منكم عن دينه ويرجع كافرً ا بعد إيمانه (4) ،
__________
) (1قوله  " :الذين حين انقضت آجالھم "  ،من صفة " رسل ﷲ " الذين ذكرھم قبل.
) (2في المخطوطة والمطبوعة  " :كسائر مدة رسله إلى خلقه " بزيادة " مدة "  ،وھي مفسدة للكالم وكأنھا سبق قلم من الناسخ  ،فلذلك أسقطتھا.
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) (3في المطبوعة  " :أو قتله عدوكم "  ،وأثبت ما في المخطوطة.
) (4انظر تفسير " انقلب على عقبيه " فيما سلف .163 : 3

" فلن يضر ﷲ شي ًئا " يقول  :فلن يوھن ذلك عزة ﷲ وال سلطانه  ،وال يدخل بذلك نقصٌ في ملكه  (1) ،بل نفسه يضر
َّ
وحظ نفسه ينقص بكفره " وسيجزي ﷲ الشاكرين "  ،يقول  :وسيثيب ﷲ من شكره على توفيقه وھدايته إياه لدينه ،
بردَّته،
بثبوته على ما جاء به محمد صلى ﷲ عليه وسلم إن ھو مات أو قتل  ،واستقامته على منھاجه  ،وتمسكه بدينه وملته بعده.
كما- :
 - 7938حدثنا المثني قال  ،حدثنا إسحاق قال  ،حدثنا عبد ﷲ بن ھاشم قال  ،أخبرنا سيف بن عمر  (2) ،عن أبي روق ،
عن أبي أيوب  ،عن علي في قوله  " :وسيجزي ﷲ الشاكرين "  ،الثابتين على دينھم أبا بكر وأصحابه .فكان عليّ رضي ﷲ
أشكرھم وأحبَّھم إلى ﷲ.
عنه يقول  :كان أبو بكر أمين الشاكرين  ،وأمين أحِباء ﷲ  ،وكان
َ
 - 7939حدثنا ابن حميد قال  ،حدثنا جرير  ،عن مغيرة  ،عن العالء بن بدر قال  :إن أبا بكر أمينُ الشاكرين .وتال ھذه
اآلية " :وسيجزي ﷲ الشاكرين " (3) .
 - 7940حدثنا ابن حميد قال  ،حدثنا سلمة  ،عن ابن إسحاق  " :وسيجزي ﷲ الشاكرين "  ،أي  :من أطاعه وعمل
بأمره(4).
***
وذكر أن ھذه اآلية أنزلت على رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم فيمن انھزم عنه بأحد من أصحابه.
__________
) (1في المطبوعة  " :وال يدخل بذلك "  ،وأثبت ما في المخطوطة.
) (2في المطبوعة  " :سيف بن عمرو "  ،وھو خطأ والصواب من المخطوطة .وھو  " :سيف بن عمر التميمي " صاحب كتاب الردة والفتوح .وقد
أكثر أبو جعفر سياق روايته في تاريخه.
) (3األثر  " - 7939 :العالء بن بدر "  ،ھو  " :العالء بن عبد ﷲ بن بدر الغنوي "  ،نسب إلى جده  ،أرسل عن علي .وھو ثقة .مترجم في التھذيب.
) (4األثر  - 7940 :سيرة ابن ھشام  ، 118 : 3وھو من تتمة اآلثار التي آخرھا .7937 :

*ذكر األخبار الواردة بذلك :
 - 7941حدثنا بشر قال  ،حدثنا يزيد قال  ،حدثنا سعيد  ،عن قتادة  ،قوله  " :وما محمد إال رسول قد خلت من قبله الرسل "
إلى قوله  " :وسيجزي ﷲ الشاكرين "  ،ذاكم يوم أحُ د  ،حين أصابھم ال َقرْ ح والقتل  ،ثم تناعوا نبي ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم
َتفِئة ذلك  (1) ،فقال أناسٌ  " :لو كان نب ًّيا ما قتل " ! وقال أناس من عِ ليْة أصحاب نبي ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم  " :قاتلوا على
ما قاتل عليه محم ٌد نبيكم حتى يفتح ﷲ لكم أو تلحقوا به " ! فقال ﷲ عز وجل  " :وما محمد إال رسول قد خلت من قبله الرسل
أفائن ماتَ أو قتل انقلبتم على أعقابكم "  ،يقول  :إن مات نبيكم أو قُتل  ،ارتددتم كفارً ا بعد إيمانكم.
 - 7942حدثني المثني قال  ،حدثنا إسحاق قال  ،حدثنا ابن أبي جعفر  ،عن أبيه  ،عن الربيع بنحوه وزاد فيه  ،قال الربيع :
وذكر لنا وﷲ أعلم  ،أنّ رجال من المھاجرين مرّ على رجل من األنصار وھو يتشحَّ ط في دمه  (2) ،فقال  :يا فالن  ،أشعرت

525

ً
محمدا قد قتل ؟ ) (3فقال األنصاري  :إن كان محمد قد قتل  ،فقد بلَّغ  ،فقاتلوا عن دينكم .فأنزل ﷲ عز وجل  " :وما محمد
أنّ
إال رسول قد خلت من قبله الرسل أفائن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم "  ،يقول  :ارتددتم كفارً ا بعد إيمانكم.
__________
) (1في المطبوعة  " :ثم تنازعوا نبي ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم بقية ذلك "  ،وھو كالم أھدر معناه .وأما السيوطي في الدر المنثور  80 : 2فقد خفى
عليه صواب الكالم  ،فجعله  " :ثم تداعوا نبي ﷲ قالوا قد قتل "  ،ولعلھا رواية الربيع  ،كما نسبھا إليه .أما المخطوطة فإن فيھا " ساعوا "  ،و " ذلك "
غير منقوطة .وصواب قراءتھا ما أثبت .وقوله  " :تناعوا نبي ﷲ " أي نعاه بعضھم لبعض  ،قالوا  :قتل نبي ﷲ .وكانت العرب تتناعى في الحرب ،
ينعون قتالھم ليحرضوھم على القتل وطلب الثأر .وقوله  " :تفئة ذلك "  ،أي  :على إثر ذلك .يقال  " :أتيته على تفئة ذلك " أي  :على حينه وزمانه.
وفي الحديث  " :دخل عمر فكلم رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم  ،ثم دخل أبو بكر على تفئة ذلك "  ،أي على إثره  ،وفي ذلك الحين.
) (2تشحط القتيل في دمه  :تخبط فيه واضطرب وتمرغ.
) (3قوله  " :أشعرت "  ،أي  :أعلمت.

 - 7943حدثنا محمد بن الحسين قال  ،حدثنا أحمد بن المفضل قال  ،حدثنا أسباط  ،عن السدي قال  :لما برز رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه وسلم يوم أحُد إليھم  -يعني  :إلى المشركين  -أمر الرماة فقاموا بأصل الجبل في وجوه خيل المشركين وقال " :
ال تبرحوا مكانكم إن رأيتمونا قد ھزمناھم  ،فإنا لن نزال غالبين ما ثب ُّتم مكانكم "  (1) .وأمرَّ عليھم عبد ﷲ بن جبير  ،أخا
خوات بن جبير(2) .
َّ
ثم ش ّد الزبي ُر بن العوام والمقدا ُد بن األسود على المشركين فھزماھم  ،وحمل النبي صلى ﷲ عليه وسلم وأصحابه فھزموا أبا
نظر الرماة إلى
سفيان .فلما رأى ذلك خالد بن الوليد  ،وھو على خيل المشركين  ،كرّ  (3) .فرمته الرماة فانقمع (4) .فلما
َ
أمر
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم وأصحابه في جوف عسكر المشركين ينتھبونه  ،بادرُوا الغنيمة  ،فقال بعضھم  " :ال نترك َ
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم " ! فانطلق عامتھم فلحقوا بالعسكر .فلما رأى خالد قلة الرماة  ،صاح في خيله ثم حمل  ،فقتل
ْ
تنادوا  (5) ،فشدُّوا على
المشركون أنّ خيلھم تقاتل ،
وحمل على أصحاب النبي صلى ﷲ عليه وسلم .فلما رأى
َ
الرماة َ
المسلمين فھزموھم وقتلوھم. (6) .
فأتى ابن قميئة الحارثي  -أحد بني الحارث بن عبد مناف بن كنانة )- (7
__________
) (1نص ما في تاريخ الطبري  " :إن رأيتم قد ھزمناھم  ،فإنا ال نزال غالبين "  ،وھي أجود  ،وأخشى أن يكون ما في التفسير من تصرف الناسخ .ثم
انظر ما سيأتي رقم .8004 :
) (2بين ھذه الفقرة والتي تليھا  ،كالم قد اختصره أبو جعفر  ،وأثبته في روايته في التاريخ.
) (3في المطبوعة مكان " كر " " قدم " بمعنى أقدم .وھو تصرف كالمقبول من الناشر األول  ،ولكنه في المخطوطة " لر " وعلى الراء شدة ،
وصواب قراءتھا ما أثبت " .كر على العدو " رجع وعطف ثم حمل عليه .وأما رواية التاريخ  ،ففيھا مكان " كر " " حمل "  ،وھما سواء في المعنى ،
واألولى أجودھما .وانظر ما سيأتي في التعليق على األثر .8004 :
) (4انقمع  :رجع وارتد وتداخل فر ًقا وخو ًفا.
) (5في المطبوعة  " :تبادروا "  ،وھو خطأ غث  ،والصواب من المخطوطة والتاريخ  ،ومن األثر اآلتي  .8004 :وقوله  " :تنادوا " تداعوا ونادى
بعضھم بعضًا لكي يؤوبوا إلى المعرك.
) (6إلى ھذا الموضع من األثر  ،انتھى ما رواه أبو جعفر في تاريخه  ، 15 ، 14 : 3وسيأتي تخريج بقية األثر كله في آخره .وانظر ما سيأتي رقم :
.8004
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) (7في المطبوعة والمخطوطة  " :بني الحارث بن عبد مناف "  ،وھو خطأ محض .والصواب من التاريخ ومن نسب القوم.

فكسر أنفه ورباعيته  ،وشجَّ ه في وجھه فأثقله  (1) ،وتفرق عنه أصحابه  ،ودخل
فرمى رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم بحجر
َ
بعضھم المدينة  ،وانطلق بعضھم فوق الجبل إلى الصخرة فقاموا عليھا .وجعل رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم يدعو الناس " :
إليَّ عباد ﷲ! إلى عباد ﷲ! "  ،فاجتمع إليه ثالثون رجال فجعلوا يسيرون بين يديه  ،فلم يقف أح ٌد إال طلحة وسھل بن حنيف.
ِي بسھم في يده فيبست يده.
فحماه طلحة َ ،ف ُرم َ
وأقبل أبي بن خلف الجمحي  -وقد حلف ليقتلن النبي صلى ﷲ عليه وسلم  ،فقال النبي صلى ﷲ عليه وسلم  :بل أنا أقتله )- (2
فقال  :يا كذاب  ،أين تفرّ ؟ فحمل عليه  ،فطعنه النبي صلى ﷲ عليه وسلم في جيب الدرع  (3) ،ف ُجرح َجرحً ا خفي ًفا  ،فوقع
يخور خوار الثور (4) .فاحتملوه وقالوا  :ليس بك جراحة! ] ،فما يُجزعك[ ؟ ) (5قال  :أليس قال  " :ألقتلنك " ؟ لو كانت
لجميع ربيعة ومضر لقتلتھم! ولم يلبث إال يومًا وبعض يوم حتى مات من ذلك الجرح.
وفشا في الناس أنّ رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم قد قُتل  ،فقال بعض أصحاب الصخرة  " :ليت لنا رسوال إلى عبد ﷲ بن
أبي  ،فيأخذ لنا أ َم َن ًة من أبي سفيان!! يا قوم  ،إن محم ًدا قد قتل  ،فارجعوا إلى قومكم قبل أن يأتوكم فيقتلوكم "  (6) .قال أنس
بن النضر  " :يا قوم  ،إن كان محمد قد قُتل  ،فإن رب محمد لم يقتل  ،فقاتلوا على ما قاتل عليه محمد صلى ﷲ عليه وسلم ،
اللھم إنى أعتذر إليك مما يقول ھؤالء  ،وأبرأ إليك مما جاء به ھؤالء " ! ثم ش ّد بسيفه فقاتل حتى قتل.
__________
) (1الرباعية )مثل ثمانية(  :إحدى األسنان األربعة التي تلي الثنايا  ،بين الثنية والناب.
) (2في المطبوعة  " :بل أقتلك "  ،غير الناشر ما في المخطوطة  ،وھو موافق لما في التاريخ  ،ظ ًنا منه أن أبي بن خلف  ،قال ذلك للنبي صلى ﷲ
عليه وسلم  ،وليس ذلك كذلك  ،بل قاله في مغيبه ال في مشھده .فلما بلغ ذلك رسول ﷲ قال  :بل أنا أقتله.
) (3في المطبوعة والمخطوطة  " :جنب الدرع "  ،وھو خطأ  ،صوابه من التاريخ .وجيب القميص والدرع  :الموضع الذي يقور منه ويقطع  ،لكي
يلبس من ناحيته.
) (4في المطبوعة والمخطوطة  " :يخور خوران الثور "  ،وھو خطأ صرف  ،والصواب من التاريخ .خار الثور يخور خوارً ا  :صاح وصوت أشد
صوت .وليس في مصادره " خوران " .
) (5الزيادة بين القوسين من التاريخ.
) (6األمنة )بفتح األلف والميم والنون(  :األمان.

وانطلق رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم يدعو الناس  ،حتى انتھى إلى أصحاب الصخرة .فلما رأوه  ،وضع رجُ ل سھمًا في
وفرح رسول ﷲ
قوسه فأراد أن يرميه  ،فقال  " :أنا رسول ﷲ " ! ففرحوا حين وجدوا رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم ح ًّيا ،
َ
صلى ﷲ عليه وسلم حين رأى أنّ في أصحابه من يمتنع به (1) .فلما اجتمعوا وفيھم رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم  ،ذھب
عنھم الحزن  ،فأقبلوا يذكرون الفتح وما فاتھم منه  ،ويذكرون أصحابھم الذين قتلوا(2) .
ً
محمدا قد قتل  ،فارجعوا إلى قومكم " وما محمد إال رسول قد خلت من قبله الرسل أفائن
فقال ﷲ عز وجل للذين قالوا  :إن
َ
مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر ﷲ شي ًئا وسيجزي ﷲ الشاكرين " (3) .
 - 7944حدثني محمد بن عمرو قال  ،حدثنا أبو عاصم  ،عن عيسى  ،عن ابن أبي نجيح  ،عن مجاھد  " :ومن ينقلب على
عقبيه "  ،قال  :يرت ّد.
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 - 7945حدثني محمد بن عمرو قال  ،حدثنا أبو عاصم  ،عن عيسى  ،عن ابن أبي نجيح  ،عن أبيه وحدثني المثني قال ،
حدثنا أبو حذيفة قال  ،حدثنا شبل  ،عن ابن أبي نجيح  ،عن أبيه  :أنّ رجال من المھاجرين مرّ على رجل من األنصار وھو
يتشحَّ ط في دمه  ،فقال  :يا فالن أشعرت أن محم ًدا قد قتل! فقال األنصاري  :إن كان محمد قد قتل  ،فقد بلَّغ! فقاتلوا عن دينكم.
 - 7946حدثنا ابن حميد قال  ،حدثنا سلمة قال  ،حدثني ابن إسحاق قال  ،حدثني القاسم بن عبد الرحمن بن رافع  ،أخو بني
عدي بن النجار قال :
__________
) (1في المخطوطة والمطبوعة " من يمتنع " بإسقاط " به " وليست بشيء  ،والصواب من التاريخ .وانظر التعليق على األثر رقم  ، 8064 :اآلتي.
) (2في المخطوطة والمطبوعة  " :ويذكرون أصحابه "  ،والصواب من التاريخ.
) (3األثر  - 7943 :صدره في التاريخ  / 15 ، 14 : 3ثم سائره فيه  / 20 : 3ثم انظر رقم .8004 :

انتھى أنس بن النضر عم أنس بن مالك إلى عمر  ،وطلحة بن عبد ﷲ  ،في رجال من المھاجرين واألنصار  ،وقد ألقوا
بأيديھم  (1) ،فقال  :ما يجلسكم ؟ قالوا  :قتل محم ٌد رسول ﷲ! قال  :فما تصنعون بالحياة بعده ؟ قوموا فموتوا على ما مات
عليه رسول ﷲ! واستقبل القو َم فقاتل حتى قتل وبه سمي أنس بن مالك(2) .
 - 7947حدثني المثني قال  ،حدثنا إسحاق قال  ،حدثنا أبو زھير  ،عن جويبر  ،عن الضحاك قال  :نادى منا ٍد يوم أحد حين
ھزم أصحاب محمد صلى ﷲ عليه وسلم  " :أال إنّ محم ًدا قد قتل  ،فارجعوا إلى دينكم األول " ! فأنزل ﷲ عز وجل  " :وما
محمد إال رسول قد خلت من قبله الرسل "  ،اآلية.
 - 7948حدثنا القاسم قال  ،حدثنا الحسين قال  ،حدثني حجاج  ،عن ابن جريج  ،عن مجاھد قال  :القى في أفواه المسلمين
يو َم أحد أن النبي صلى ﷲ عليه وسلم قد قتل  ،فنزلت ھذه اآلية  " :وما محمد إال رسول قد خلت من قبله الرسل " اآلية.
 - 7949حدثني محمد بن سعد قال  ،حدثني أبي قال  ،حدثني عمي قال  ،حدثني أبي  ،عن أبيه  ،عن ابن عباس  :أنّ رسول
ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم اعتزل ھو وعصابة معه يومئذ على أكمة  ،والناس يفرُّ ون  ،ورجل قائم على الطريق يسألھم  " :ما
فعل رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم " ؟ وجعل كلما مروا عليه يسألھم  ،فيقولون  " :وﷲ ما ندري ما فعل " ! فقال  " :والذي
نفسي بيده  ،لئن كان النبي صلى ﷲ عليه وسلم قُتل  ،لنعطي َّنھم بأيدينا  ،إنھم لعشائرنا وإخواننا " ! وقالوا  " :إن محم ًدا إن
َّ
فترخصوا في الفرار حينئذ .فأنزل ﷲ عز وجل على نبيه صلى ﷲ عليه وسلم  " :وما محمد
كان ح ًّيا لم يھزم  ،ولكنه قُتل " !
إال رسول قد خلت من قبله الرسل "  ،اآلية كلھا.
__________
) " (1ألقى بيده "  :استسلم  ،فبقى ال يصنع شي ًئا يأسًا أو ملال .وھو مجاز  ،كأنه طرح يده طرحً ا بعي ًدا عنه.
) (2األثر  - 7946 :سيرة ابن ھشام  ، 88 : 3وتاريخ الطبري .19 : 3

 - 7950حدثت عن الحسين بن الفرج قال  ،سمعت أبا معاذ قال  ،حدثنا عبيد بن سليمان قال  ،سمعت الضحاك يقول في
قوله " :وما محمد إال رسول قد خلت من قبله الرسل " اآلية  ،ناس من أھل االرتياب والمرض والنفاق  ،قالوا يوم فرّ الناس
عن نبي ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم و ُ
ش َّج فوق حاجبه و ُكسرت رباعيته  " :قُتل محمد  ،فالحقوا بدينكم األول " ! فذلك قوله " :
أفإئن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم " .
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 - 7951حدثني يونس قال  ،أخبرنا ابن وھب قال  ،قال ابن زيد في قوله  " :أفائن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم "  ،قال :
ما بينكم وبين أن تدعوا اإلسالم وتنقلبوا على أعقابكم إال أن يموت محمد أو يقتل! فسوف يكون أحد ھذين  :فسوف يموت  ،أو
يقتل.
 - 7952حدثنا ابن حميد قال  ،حدثنا سلمة  ،عن ابن إسحاق  " :وما محمد إال رسول قد خلت من قبله الرسل "  ،إلى قوله :
" وسيجزي ﷲ الشاكرين "  ،أي  :لقول الناس  " :قتل محمد "  ،وانھزامھم عند ذلك وانصرافھم عن عدوھم أي  :أفائن مات
وكتاب ﷲ  ،وما قد خلف نبيُّه من دينه معكم وعندكم ،
نبيكم أو قتل  ،رجعتم عن دينكم كفارً ا كما كنتم  ،وتركتم جھاد عدوكم
َ
ٌ
ميت ومفارقكم ؟ " ومن ينقلب على عقبيه "  ،أي  :يرجع عن دينه " فلن يضر ﷲ شيئا " ،
وقد بين لكم فيما جاءكم عني أنه
أي  :لن ينقص ذلك من عز ﷲ وال ملكه وال سلطانه(1) .
 - 7953حدثنا القاسم قال  ،حدثنا الحسين قال  ،حدثني حجاج قال  ،قال ابن جريج  :قال  :أھل المرض واالرتياب والنفاق ،
حين فرّ الناس عن النبي صلى ﷲ عليه وسلم  " :قد قتل محمد  ،فألحقوا بدينكم األول " ! فنزلت ھذه اآلية.
***
__________
) (1األثر  - 7952 :سيرة ابن ھشام  ، 118 ، 117 : 3وھو تتمة اآلثار السالفة التي آخرھا  ، 7937 :ثم تتمة ھذا األثر  ،مرت برقم .7940 :

قال أبو جعفر  :ومعنى الكالم  :وما محمد إال رسول قد خلت من قبله الرسل  ،أفتنقلبون على أعقابكم  ،إن مات محمد أو قتل؟
ومن ينقلب على عقبيه فلن يضرّ ﷲ شيئا فجعل االستفھام في حرْ ف الجزاء  ،ومعناه أن يكون في جوابه .وكذلك ك ّل استفھام
دخل على جزاء  ،فمعناه أن يكون في جوابه .ألن الجواب خب ٌر يقوم بنفسه  ،والجزاء شرط لذلك الخبر  ،ثم يجزم جوابه وھو
كذلك ومعناه الرفع  ،لمجيئه بعد الجزاء  ،كما قال الشاعر (1) :
ت َل ُه إنْ ُت ْدل ِِج اللَّي َل ال َي َز ْل ...أَ َما َمك َبي ٌ
َح َل ْف ُ
ْت مِنْ ُبيُوتِي َسائِر )(2
فمعنى " ال يزل " رفع  ،ولكنه جزم لمجيئه بعد الجزاء  ،فصار كالجواب .ومثله  ) :أَ َفإِنْ م َّ
ون ( ]سورة األنبياء:
ِت َف ُھ ُم ْال َخالِ ُد َ
ون إِنْ َك َفرْ ُت ْم ( ]سورة المزمل  (3) ، [17 :ولو كان مكان " فھم الخالدون "  " ،يخلدون "  ،وقيل  " :أفائن
ْف َت َّتقُ َ
 [34و) َف َكي َ
مت يخلدوا "  ،جاز الرفع فيه والجزم .وكذلك لو كان مكان " انقلبتم "  " ،تنقلبوا "  ،جاز الرفع والجزم  ،لما وصفت قبل.
) (4وتركت إعادة االستفھام ثانية مع قوله  " :انقلبتم "  ،اكتفا ًء باالستفھام في أول الكالم  ،وأنّ االستفھام في َّأوله دا ٌّل على
موضعه ومكانه.
__________
) (1ھو الراعي.
) (2معاني القرآن للفراء  ، 236 ، 69 : 1والمعاني الكبير  ، 805 :والخزانة  ، 450 : 4وسيأتي في التفسير ) 69 : 13بوالق(  ،ورواه ابن قتيبة
في المعاني الكبير  " :عائر " مكان " سائر " وقال  " :أي بيت ھجاء سائر "  .وذلك من قولھم  " :عار الفرس "  ،إذا أفلت وذھب على وجھه  ،وذھب
وجاء مترد ًدا .ويقال  " :قصيدة عائرة "  ،أي سائرة في كل وجه .وكان في المطبوعة ھنا " ساتر " وھو خطأ  ،صوابه من المخطوطة  ،ومن الموضع
اآلخر من التفسير  ،ومن المراجع.
) (3في المطبوعة والمخطوطة " وكيف تتقون ، " . . .وھو خطأ في التالوة.
) (4انظر معاني القرآن للفراء .236 : 1
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س أَنْ َتم َ
اب ْاآلَخ َِر ِة ُن ْؤ ِت ِه ِم ْن َھا َو َس َنجْ ِزي
ُوت إِ َّال ِبإِ ْذ ِن َّ ِ
ﷲ ِك َتابًا م َُؤجَّ ًال َو َمنْ ي ُِر ْد َث َو َ
َو َما َك َ
اب ال ُّد ْن َيا ُن ْؤ ِت ِه ِم ْن َھا َو َمنْ ي ُِر ْد َث َو َ
ان لِ َن ْف ٍ
ين )(145
ال َّشاك ِِر َ
وقد كان بعض القرأة يختار في قوله  ) :أَئ َِذا ِم ْت َنا َو ُك َّنا ُت َرابًا َوعِ َظامًا أَ ِئ َّنا َل َم ْبع ُ
ون ( ]سورة اإلسراء \82 :سورة الصافات :
ُوث َ
\16سورة الواقعة  (1) ، [47 :ترك إعادة االستفھام مع " أئنا "  ،اكتفاء باالستفھام في قوله  " :أئذا كنا ترابًا "  ،ويستشھد
على صحة وجه ذلك بإجماع القرأة على تركھم إعادة االستفھام مع قوله  " (2) :انقلبتم "  ،اكتفاء باالستفھام في قوله  " :أفائن
مات "  ،إذ كان داال على معنى الكالم وموضع االستفھام منه (3) .وكان يفعل مثل ذلك في جميع القرآن.
وسنأتي على الصواب من القول في ذلك إن شاء ﷲ إذا انتھينا إليه(4) .
***
ﷲ ِك َتا ًبا ُم َؤ َّجال {
س أَنْ َت ُموتَ إِال ِبإِ ْذ ِن َّ ِ
القول في تأويل قوله َ } :و َما َكانَ لِ َن ْف ٍ
قال أبو جعفر  :يعني تعالى ذكره بذلك  :وما يموت محمد وال غيره من خلق ﷲ إال بعد بلوغ أجله الذي جعله ﷲ غاية لحياته
وبقائه  ،فإذا بلغ ذلك من األجل الذي كتبه ﷲ له  ،وأذن له بالموت  ،فحينئذ يموت .فأما قبل ذلك  ،فلن يموت بكيد كائد وال
بحيلة محتال  ،كما - :
 - 7954حدثنا ابن حميد قال  ،حدثنا سلمة  ،عن ابن إسحاق  " :وما كان لنفس أن تموت إال بإذن ﷲ كتابًا مؤجال "  ،أي :
أن لمحمد أجال ھو بالغه  ،إذا أذن ﷲ له في ذلك كان(5) .
***
__________
) (1في المطبوعة والمخطوطة  " :أئذا كنا ترابًا وعظامًا " أسقط " متنا " والواو من " وكنا "  ،وھو خطأ في التالوة.
) (2في المطبوعة " باجتماع القراء "  ،وأثبت ما في المخطوطة.
) (3في المخطوطة والمطبوعة  " :إذا كان داال "  ،والصواب " إذ " كما أثبتھا.
) (4كأنه يعني ما سيأتي في تفسيره ) 69 : 13بوالق(  ،فإذا وجدت بعد ذلك مكا ًنا آخر غيره أشرت إليه.
) (5األثر  - 7954 :سيرة ابن ھشام  ، 118 : 3وھو تتمة اآلثار التي آخرھا .7940 :

وقد قيل إنّ معنى ذلك  :وما كانت نفسٌ لتموت إال بإذن ﷲ(1) .
***
وقد اختلف أھل العربية في معنى الناصب قوله  " :كتابًا مؤجال " .
فقال بعض نحويي البصرة  :ھو توكيد  ،ونصبه على  " :كتب ﷲ كتابًا مؤجال "  .قال  :وكذلك كل شيء في القرآن من قوله:
) َح ًّقا( إنما ھو  :أح ُِّق ذلك ح ًّقا "  .وكذلك َ ) :و َعدَ َّ
ﷲ
ك(ُ )،
اب َّ ِ
ص ْن َع َّ ِ
ﷲ الَّ ِذي أَ ْت َق َن ُك َّل َشيْ ٍء () و ِك َت َ
ورحْ َم ٍة مِنْ َر ِّب َ
ﷲُ () َ
ص َن َع ﷲ ھكذا صنعًا .فھكذا تفسير كل شيء في القرآن من نحو ھذا  ،فإنه كثيرٌ .
َع َل ْي ُك ْم (  (2) ،إنما ھو َ :
***
وقال بعض نحويي الكوفة في قوله  " :وما كان لنفس أن تموت إال بإذن ﷲ "  ،معناه  :كتب ﷲ آجا َل النفوس  ،ثم قيل " :
كتابًا مؤجال "  ،فأخرج قوله  " :كتابًا مؤجال "  ،نصبًا من المعنى الذي في الكالم  ،إذ كان قوله  " :وما كان لنفس أن تموت
إال بإذن ﷲ "  ،قد أدَّى عن معنى  " :كتب "  (3) ،قال  :وكذلك سائر ما في القرآن من نظائر ذلك  ،فھو على ھذا النحو.
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***
وقال آخرون منھم  :قول القائل  " :زيد قائم ح ًّقا "  ،بمعنى  " :أقول زيد قائم ح ًّقا "  ،ألن كل كالم " قول "  ،فأدى المقول
عن " القول "  ،ثم خرج ما بعده منه  ،كما تقول  " :أقول قوال ح ًّقا "  ،وكذلك " ظ ًّنا " و " يقي ًنا " وكذلك  " :وعدَ ﷲ "  ،وما
أشبھه.
***
__________
) (1ھو أبو عبيدة في مجاز القرآن .104 : 1
) (2ھذه مواضع اآليات من كتاب ﷲ على الترتيب ] :سورة النساء  / 122 :سورة يونس  / 4 :سورة لقمان ] / [9 :سورة الكھف  / 82 :سورة
القصص  / 46 :سورة الدخان ] / [6 :سورة النمل ] / [88 :سورة النساء .[24 :
) (3في المطبوعة  " :عن معناه كتب "  ،وھو كالم مختل  ،والصواب من المخطوطة.

قال أبو جعفر  :والصواب من القول في ذلك عندي  ،أن كل ذلك منصوب على المصدر من معنى الكالم الذي قبله  ،ألن في
ُ
َ
ألفاظ ما قبلھا من الكالم  ،معا ِن َي ألفاظ المصادر وإن خالفھا في اللفظ  ،فنصبھا
ألفاظھا
كل ما قبل المصادر التي ھي مخالفة
من معاني ما قبلھا دون ألفاظه.
***
س َن ْج ِزي ال َّ
شاك ِِرينَ
القول في تأويل قوله جل ثناؤه َ } :و َمنْ ُي ِردْ َث َو َ
اب اآلخ َِر ِة ُن ْؤ ِت ِه ِم ْن َھا َو َ
اب ال ُّد ْن َيا ُن ْؤ ِت ِه ِم ْن َھا َو َمنْ ُي ِردْ َث َو َ
){ (145
بعض أعراض الدنيا  ،دون ما عند ﷲ
قال أبو جعفر  :يعني بذلك جل ثناؤه  :من يرد منكم  ،أيھا المؤمنون  ،بعمله جزا ًء منه
َ
من الكرامة لمن ابتغى بعمله ما عنده " نؤته منھا "  ،يقول  :نعطه منھا  ،يعني من الدنيا  ،يعني أنه يعطيه منھا ما قُسم له فيھا
ثواب
من رزق أيام حياته  ،ثم ال نصيب له في كرامة ﷲ التي أعدھا لمن أطاعه وطلب ما عنده في اآلخرة " ومن يرد
َ
اآلخرة"  ،يقول  :ومن يرد منكم بعمله جزا ًء منه ثواب اآلخرة  ،يعني  :ما عند ﷲ من كرامته التي أعدھا للعاملين له في
اآلخرة " نؤته منھا "  ،يقول  :نعطه منھا  ،يعني من اآلخرة .والمعنى  :من كرامة أ التي خصَّ بھا أھ َل طاعته في اآلخرة.
فخرج الكال ُم على الدنيا واآلخرة  ،والمعنىُّ ما فيھما .كما - :
 - 7955حدثنا ابن حميد قال  ،حدثنا سلمة  ،عن ابن إسحاق  " :ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منھا ومن يرد ثواب اآلخرة نؤته
منھا "  ،أي  :فمن كان منكم يريد الدنيا  ،ليست له رغبة في اآلخرة  ،نؤته ما قسم له منھا من رزق  ،وال حظ له في اآلخرة
ومن يرد ثواب اآلخرة نوته منھا " ما وعده  ،مع ما يُجرى عليه من رزقه في دنياه(1) .
ض ُعفُوا َو َما اسْ َت َكا ُنوا َو َّ
ين)(146
يل َّ ِ
ُّون َكثِيرٌ َف َما َو َھ ُنوا لِ َما أَ َ
َّاب ِر َ
ﷲ َو َما َ
َو َكأَيِّنْ مِنْ َن ِبيٍّ َقا َت َل َم َع ُه ِر ِّبي َ
صا َب ُھ ْم فِي َس ِب ِ
ﷲُ ُيحِبُّ الص ِ
***
وأما قوله  " :وسنجزي الشاكرين "  ،يقول  :وسأثيب من شكر لي ما أوليته من إحساني إليه بطاعته إياي  ،وانتھائه إلى
أمري  ،وتج ُّنبه محارمي في اآلخرة مثل الذي وعدت أوليائي من الكرامة على شكرھم إياي.
وقال ابن إسحاق في ذلك بما - :
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 - 7956حدثنا ابن حميد قال  ،حدثنا سلمة  ،عن ابن إسحاق  " :وسنجزي الشاكرين "  ،أي  :ذلك جزاء الشاكرين  ،يعني
بذلك  ،إعطاء ﷲ إياه ما وعده في اآلخرة  ،مع ما يجري عليه من الرزق في الدنيا(2) .
***
القول في تأويل قوله تعالى َ } :و َكأ َ ِّينْ مِنْ َن ِب ٍّي {
قال أبو جعفر  :اختلفت القرأة في قراءة ذلك :
فقرأه بعضھم َ ) :و َكأَيِّنْ (  ،بھمز " األلف " وتشديد " الياء " .
***
وقرأه آخرون بمد " األلف " وتخفيف " الياء "
***
وھما قراءتان مشھورتان في قرأة المسلمين  ،ولغتان معروفتان  ،ال اختالف في معناھما  ،فبأي القراءتين قرأ ذلك قارئ
فمصيبٌ  .التفاق معنى ذلك  ،وشھرتھما في كالم العرب .ومعناه  :وكم من نبي.
***
__________
) (1األثر  - 7955 :سيرة ابن ھشام  ، 118 : 3وھو تتمة اآلثار التي آخرھا  .7954 :واالختالف عظيم في لفظ األثر.
) (2األثر  - 7956 :ليس في سيرة ابن ھشام بنصه.

القول في تأويل قوله َ } :قا َتل َ َم َع ُه ِر ِّب ُّيونَ َكثِي ٌر {
قال أبو جعفر  :اختلفت القرأة في قراءة قوله  " :قتل معه ربيون " (1) .
فقرأ ذلك جماعة من قرأة الحجاز والبصرة ) :قُ ِت َل(  ،بضم القاف.
***
وقرأه جماعة أخر بفتح " القاف " و " باأللف "  (2) .وھي قراءة جماعة من قرأة الحجاز والكوفة.
***
قال أبو جعفر  :فأما من قرأ) َقا َت َل(  ،فإنه اختار ذلك  ،ألنه قال  :لو قُتلوا لم يكن لقوله  " :فما وھنوا "  ،وجه معروف .ألنه
يستحيل أن يوصفوا بأنھم لم َي ِھنوا ولم يضعفوا بعد ما قتلوا.
وبعض من معه من الربيين دون جميعھم  ،وإنما نفى الوھن
وأما الذين قرأوا ذلك ) :قُ ِت َل(  ،فإنھم قالوا  :إنما عنى بالقتل النبيَّ
َ
والضعف عمن بقى من الربيين ممن لم يقتل.
***
ُون َك ِثيرٌ " (  ،ألن
قال أبو جعفر  :وأولى القراءتين في ذلك عندنا بالصواب  ،قراءة من قرأ بضم " القاف "  " ) :قُ ِت َل َم َع ُه ِر ِّبي َ
ﷲ عز وجل إنما عاتب بھذه اآلية واآليات التي قبلھا من قوله  ) :أَ ْم َحسِ ْب ُت ْم أَنْ َت ْد ُخلُوا ْال َج َّن َة َو َلمَّا َيعْ َلم َّ
ِين َجا َھدُوا ِم ْن ُك ْم (
ﷲُ الَّذ َ
ِ
) (3الذين انھزموا يوم أحُد  ،وتركوا القتال  ،أو سمعوا الصائح يصيح  " :إن محم ًدا قد قتل "  .فعذلھم ﷲ عز وجل على
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فرارھم وتركھم القتال فقال  :أفائن مات محمد أو قتل  ،أيھا المؤمنون  ،ارتددتم عن دينكم وانقلبتم على أعقابكم ؟ ثم أخبرھم
عما كان من فعل كثير من أتباع األنبياء قبلھم  ،وقال لھم :
__________
) (1في المطبوعة  " :ربيون كثير "  ،واتبعت ما في المخطوطة.
) (2في المطبوعة  " :جماعة أخرى "  ،وأثبت ما في المخطوطة.
) (3السياق  :إنما عاتب بھذه اآلية . . .الذين انھزموا. . .

ھال فعلتم كما كان أھل الفضل والعلم من أتباع األنبياء قبلكم يفعلونه إذا قتل نبيھم من المضي على منھاج نبيھم  ،والقتال على
دينه أعدا َء دين ﷲ  ،على نحو ما كانوا يقاتلون مع نبيھم ولم تھنوا ولم تضعفوا  ،كما لم يضعف الذين كانوا قبلكم من أھل
صبروا ألعدائھم حتى حكم ﷲ بينھم وبينھم ؟ وبذلك من التأويل جاء
العلم والبصائر من أتباع األنبياء إذا قتل نبيھم  ،ولكنھم َ
تأويل المتأوِّ لين(1) .
***
وأما " الربيون "  ،فإنھم مرفوعون بقوله  " :معه " ال بقوله  " :قتل "  .وإنما تأويل الكالم  :وكأين من نبيّ قتل  ،ومعه
ربيون كثير فما وھنوا لما أصابھم في سبيل ﷲ .وفي الكالم إضمار " واو "  ،ألنھا " واو " تدل على معنى حال َق ْتل النبي
صلى ﷲ عليه وسلم  ،غير أنه اجتزأ بداللة ما ذكر من الكالم عليھا من ذكرھا  ،وذلك كقول القائل في الكالم  " :قتل األمير
معه جيش عظيم "  ،بمعنى  :قتل ومعه جيشٌ عظيم.
***
وأما " الربيون "  ،فإن أھل العربية اختلفوا في معناه.
فقال بعض نحويي البصرة  :ھم الذين يعبدون الرَّ بَّ  ،واحدھم " ِربِّي " .
***
وقال بعض نحويي الكوفة  :لو كانوا منسوبين إلى عبادة الربّ لكانوا " َربِّيون " بفتح " الراء "  ،ولكنه  :العلماء  ،واأللوف.
***
و " الربيون " عندنا  ،الجماعات الكثيرة  (2) ،واحدھم " ِربِّي "  ،وھم الجماعة(3) .
***
واختلف أھل التأويل في معناه.
***
__________
) (1في المطبوعة والمخطوطة  " :تأويل المتأول "  ،ولكن " الم " " المتأول " في المخطوطة ممدودة في الھامش  ،وتحتھا نقطتان  ،فھذا صواب
قراءتھا  ،وھو صواب السياق.
) (2في المطبوعة  " :الجماعة الكثيرة "  ،وأثبت ما في المخطوطة.
) (3في المطبوعة والمخطوطة  " :وھم جماعة "  ،وكأن األجود ما أثبت  ،إال أن يكون قد سقط من الناسخ شيء.
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فقال بعضھم مثل ما قلنا.
*ذكر من قال ذلك :
 - 7957حدثنا ابن بشار قال  ،حدثنا عبد الرحمن قال  ،حدثنا سفيان  ،عن عاصم  ،عن زر  ،عن عبد ﷲ  :الربيون :
األلوف.
 - 7958حدثني المثني قال  ،حدثنا أبو نعيم قال  ،حدثنا سفيان الثوري  ،عن عاصم  ،عن زرّ  ،عن عبد ﷲ  ،مثله.
 - 7959حدثنا الحسن بن يحيى قال  ،أخبرنا عبد الرزاق قال  ،أخبرنا الثوري وابن عيينة  ،عن عاصم بن أبي النجود  ،عن
زر بن حبيش  ،عن عبد ﷲ  ،مثله.
 - 7960حدثنا ابن حميد قال  ،حدثنا حكام قال  ،حدثنا عمرو عن عاصم  ،عن زر  ،عن عبد ﷲ  ،مثله.
 - 7961حدثني يعقوب بن إبراھيم قال  ،حدثنا ھشيم قال  ،أخبرنا عوف عمن حدثه  ،عن ابن عباس في قوله  " :ربيون
كثير "  ،قال  :جموع كثيرة.
 - 7962حدثني المثني قال  ،حدثنا عبد ﷲ بن صالح قال  ،حدثني معاوية  ،عن علي  ،عن ابن عباس  ،قوله  " :قاتل معه
ربيون كثير " ) (1قال  :جموع.
 - 7963حدثني حميد بن مسعدة قال  ،حدثنا بشر بن المفضل قال  ،حدثنا شعبة  ،عن عاصم  ،عن زر  ،عن عبد ﷲ " :
وكأين من نبي قتل معه ربيون كثير " قال  :األلوف.
***
وقال آخرون بما - :
 - 7964حدثني به سليمان بن عبد الجبار قال  ،حدثنا محمد بن الصلت قال  ،حدثنا أبو كدينة  ،عن عطاء  ،عن سعيد بن
جبير  ،عن ابن عباس  " :وكأين من نبي قتل معه ربيون كثير " قال  :علماء كثير.
__________
) (1في ھذا الموضع من اآلثار التالية  ،كتب " قاتل معه "  ،وسائرھا " قتل "  ،كالقراءة التي اختارھا أبو جعفر  ،فتركت قراءة أبي جعفر كما ھي في
ھذه اآلثار  ،وإن خالفت القراءة التي عليھا مصحفنا وقراءتنا في مصر وغيرھا .وذلك ألن معاني اآلثار كلھا مطابقة لقراءتھا " قتل " بالبناء للمجھول.

 - 7965حدثني يعقوب بن إبراھيم قال  ،حدثنا ھشيم قال  ،أخبرنا عوف  ،عن الحسن في قوله  " :وكأين من نبي قتل معه
ربيون كثير "  ،قال  :فقھاء علماء.
 - 7966حدثني يعقوب بن إبراھيم قال  ،حدثنا ابن علية .عن أبي رجاء  ،عن الحسن في قوله  " :وكأين من نبي قتل معه
ُون َك ِثيرٌ " (.
ربيون كثير " قال  :الجموع الكثيرة قال يعقوب  :وكذلك قرأھا إسماعيل  " ) :قُ ِت َل َم َع ُه ِر ِّبي َ
 - 7967حدثنا بشر قال  ،حدثنا يزيد قال  ،حدثنا سعيد  ،عن قتادة  " :وكأين من نبي قتل معه ربيون كثير " يقول  :جموع
كثيرة.
 - 7968حدثنا الحسن بن يحيى قال  ،أخبرنا عبد الرزاق قال  ،أخبرنا معمر  ،عن الحسن في قوله  " :قتل معه ربيون
كثير" ،قال  :علماء كثير ) (1وقال قتادة  :جمو ٌع كثيرة.
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 - 7969حدثنا الحسن بن يحيى قال  ،أخبرنا عبد الرزاق قال  ،أخبرنا ابن عيينة  ،عن عمرو  ،عن عكرمة في قوله " :
ربيون كثير "  ،قال  :جموع كثيرة.
 - 7970حدثني عمرو بن عبد الحميد اآلملي قال  ،حدثنا سفيان  ،عن عمرو  ،عن عكرمة  ،مثله.
 - 7971حدثني محمد بن عمرو قال  ،حدثنا أبو عاصم  ،عن عيسى  ،عن ابن أبي نجيح  ،عن مجاھد في قول ﷲ عز وجل:
" قتل معه ربيون كثير " قال  :جموع كثيرة.
 - 7972حدثني المثني قال  ،حدثنا أبو حذيفة قال  ،حدثنا شبل  ،عن ابن أبي نجيح  ،عن مجاھد  ،مثله.
__________
) (1في المطبوعة  " :علماء كثيرة "  ،وأثبت ما في المخطوطة.

 - 7973حدثت عن عمار قال  ،حدثنا ابن أبي جعفر  ،عن أبيه  ،عن الربيع  " :قتل معه ربيون كثير " يقول  :جموع كثيرة.
 - 7974حدثني المثني قال  ،حدثنا إسحاق قال  ،حدثنا أبو زھير  ،عن جويبر  ،عن الضحاك في قوله  " :وكأين من نبي قتل
معه ربيون كثير "  ،يقول  :جموع كثيرة  ،قُتل نبيھم.
 - 7975حدثني المثني قال  ،حدثنا سويد بن نصر قال  ،أخبرنا ابن المبارك  ،عن جعفر بن حبان والمبارك  ،عن الحسن في
صبُر(1) .
قوله  " :وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير "  ،قال جعفر  :علماء صبروا وقال ابن المبارك  :أتقياء ُ
 - 7976حدثت عن الحسين بن الفرج قال  :سمعت أبا معاذ يقول  :أخبرنا عبيد بن سليمان قال  ،سمعت الضحاك يقول في
قوله  " :قتل معه ربيون كثير " يعني الجموع الكثيرة  ،قتل نبيھم.
 - 7977حدثنا محمد بن الحسين قال  ،حدثنا أحمد قال  ،حدثنا أسباط  ،عن السدي  " :قاتل معه ربيون كثير "  ،يقول :
جموع كثيرة.
 - 7978حدثنا ابن حميد قال  ،حدثنا سلمة  ،عن ابن إسحاق  ،قوله  " :وكأين من نبي قتل معه ربيون كثير " قال  :وكأين
من نبي أصابه القتل  ،ومعه جماعات(2) .
 - 7979حدثني محمد بن سعد قال  ،حدثني أبي قال  ،حدثني عمي قال  ،حدثني أبي  ،عن أبيه  ،عن ابن عباس  " :وكأين
من نبي قتل معه ربيون كثير "  ،الربيون  :ھم الجموع الكثيرة(3) .
***
وقال آخرون  :الربيون  ،االتباع.
__________
) (1في المطبوعة  " :أتقياء صبروا " والصواب ما في المخطوطة  " :صبر " )بضمتين( جمع " صبور " .
) (2األثر  - 7978 :سيرة ابن ھشام  ، 118 : 3وھو من تتمة اآلثار التي آخرھا  7955 :مع بعض خالف في لفظه.
) (3في المطبوعة  " :الربيون الجموع " بإسقاط " ھم "  ،وأثبت ما في المخطوطة.

*ذكر من قال ذلك :
 - 7980حدثني يونس قال  ،أخبرنا ابن وھب قال  ،قال ابن زيد في قوله  " :وكأين من نبي قتل معه ربيون كثير "  ،قال " :
الربيون " األتباع  ،و " الرّ بانيون " الوالة  ،و " الربِّيون " الرعية .وبھذا عاتبھم ﷲ حين انھزموا عنه  (1) ،حين صاح
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ً
ً
محمدا رسول ﷲ قد
الشيطان  " :إن
محمدا قد قتل " قال  :كانت الھزيمة عند صياحه في ]سه صاح[  (2) :أيھا الناس  ،إنّ
قُتل  ،فارجعوا إلى عشائركم يؤمِّنوكم!.
***
اس َت َكا ُنوا َو َّ
الص ِاب ِرينَ ){ (146
يل َّ ِ
ض ُعفُوا َو َما ْ
ﷲ َو َما َ
صا َب ُھ ْم فِي َ
القول في تأويل قوله َ } :ف َما َو َھ ُنوا لِ َما أَ َ
ِب َّ
ﷲُ ُيح ُّ
س ِب ِ
قال أبو جعفر  :يعني بقوله تعالى ذكره  " :فما وھنوا لما أصابھم في سبيل ﷲ "  ،فما عجزوا لما نالھم من ألم الجراح الذي
نالھم في سبيل ﷲ  (3) ،وال لقتل من قُتل منھم  ،عن حرب أعداء ﷲ  ،وال نكلوا عن جھادھم " وما ضعفوا "  ،يقول  :وما
ضعفت قواھم لقتل نبيھم " وما استكانوا "  ،يعني وما ذلوا فيتخ َّشعوا لعدوّ ھم بالدخول في دينھم ومداھنتھم فيه خيفة منھم ،
ولكن مضوا قُ ُدمًا على بصائرھم ومنھاج نبيِّھم  ،صبرً ا على أمر ﷲ وأمر نبيھم  ،وطاعة

واتباعً ا لتنزيله ووحيه " وﷲ

يحب الصابرين " ،
__________
) (1في المطبوعة  " :وھذا عاتبھم "  ،وكأن صواب قراءتھا في المخطوطة ما أثبت  ،وھو السياق.
) (2الكلمات التي بين القوسين  ،ھكذا جاءت في المخطوطة غير منقوطة  ،أما المطبوعة فقد قرأھا " في سننية صاح "  ،وھو ال معنى له .وقد جھدت
أن أجد ھذا األثر في مكان آخر  ،أو أن أعرف وجھًا مرضيًا في قراءته  ،فأعياني طلب ذلك .وقد بدا لي أنھا محرفة عن اسم موضع  ،أو ثنية  ،وقف
عندھا إبليس فنادى بذلك النداء  ،ولكني لم أجد ما أردت .والمعروف في السير  ،أن أزب العقبة إبليس قد تصور متمثال في شبه جعال بن سراقة ،
وصرخ بما صرخ به  ،حتى ھم أناس بقتل جعال  ،فشھد له خوات بن جبير  ،وأبو بردة بن نيار  ،بأن جعاال كان عندھما وبجنبھما يقاتل  ،حين صرخ
ذلك الصارخ .فأرجو أن أجد بعد إن شاء ﷲ صواب قراءة ھذا الرسم المشكل.
) (3انظر تفسير " وھن " فيما سلف قريبًا .234 :

يقول  :وﷲ يحب ھؤالء وأمثالھم من الصابرين ألمره وطاعته وطاعة رسوله في جھاد عدوه  ،ال َمنْ فشل ففرَّ عن عدوه ،
وال من انقلب على عقبيه فذ ّل لعدوه ألنْ قُتِل نبيه أو مات  ،وال َمن دخله وھن عن عدوه  ،وضعفٌ لفقد نبيه.
***
وبنحو ما قلنا في ذلك قال أھل التأويل.
*ذكر من قال ذلك :
 - 7981حدثنا بشر قال  ،حدثنا يزيد قال  ،حدثنا سعيد  ،عن قتادة  " :فما وھنوا لما أصابھم في سبيل ﷲ وما ضعفوا وما
استكانوا "  ،يقول  :ما عجزوا وما تضعضعوا لقتل نبيھم " وما استكانوا " يقول  :ما ارتدوا عن بصيرتھم وال عن دينھم ،
) (1بل قاتلوا على ما قاتل عليه نبي ﷲ حتى لحقوا با .
 - 7982حدثني المثني قال  ،حدثنا إسحاق قال  ،حدثنا عبد ﷲ بن أبي جعفر  ،عن أبيه  ،عن الربيع في قوله  " :فما وھنوا
لما أصابھم في سبيل ﷲ وما ضعفوا "  ،يقول  :ما عجزوا وما ضعفوا لقتل نبيھم " وما استكانوا "  ،يقول  :وما ارتدوا عن
بصيرتھم  (2) ،قاتلوا على ما قاتل عليه نبي ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم حتى لحقوا با .
 - 7983حدثنا محمد بن الحسين قال  ،حدثنا أحمد بن المفضل قال  ،حدثنا أسباط  ،عن السدي  " :فما وھنوا "  ،فما وھن
الربيون " لما أصابھم في سبيل ﷲ " من قتل النبي صلى ﷲ عليه وسلم " وما ضعفوا "  ،يقول  :ما ضعفوا في سبيل ﷲ لقتل
النبي " وما استكانوا " ،
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__________
) (1في المطبوعة والمخطوطة في ھذا الموضع " عن نصرتھم "  ،وھو خطأ ال معنى له .و " البصيرة "  :عقيدة القلب  ،والمعرفة على تثبت ويقين
واستبانة .يريد ما اعتقدوا في قلوبھم من الدين عن بصر ويقين .وقد سلف منذ أسطر "  :ولكن مضوا قدمًا على بصائرھم "  ،وانظر ما سيأتي في األثر
التالي  ،والتعليق عليه.
) (2في المطبوعة  " :عن نصرتھم " كما في األثر السالف  ،وھو خطأ  ،وفي المخطوطة " عن نصرتھم " غير منقوطة  ،وھذا صواب قراءتھا .انظر
التعليق السالف.

اغفِرْ َل َنا ُذ ُنو َب َنا َوإِسْ َرا َف َنا فِي أَم ِْر َنا َو َثب ْ
ان َق ْو َل ُھ ْم إِ َّال أَنْ َقالُوا َر َّب َنا ْ
ين )(147
ِّت أَ ْقدَا َم َنا َوا ْنصُرْ َنا َع َلى ْال َق ْو ِم ْال َكاف ِِر َ
َو َما َك َ
يقول  :ما ذلُّوا حين قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم  " :اللھم ليس لھم أن يعلونا "  -و) َوال َت ِھ ُنوا َوال َتحْ َز ُنوا َوأَ ْن ُت ُم
ِين ( ). (1
األعْ َل ْو َن إِنْ ُك ْن ُت ْم م ُْؤ ِمن َ
 - 7984حدثنا ابن حميد قال  ،حدثنا سلمة  ،عن ابن إسحاق  " :فما وھنوا " لفقد نبيھم " وما ضعفوا "  ،عن عدوھم " وما
استكانوا "  ،لما أصابھم في الجھاد عن ﷲ وعن دينھم  ،وذلك الصبر " وﷲ يحب الصابرين " (2) .
 - 7985حدثنا القاسم قال  ،حدثنا الحسين قال  ،حدثني حجاج  ،عن ابن جريج قال  ،قال ابن عباس  " :وما استكانوا " ،
قال :تخ َّشعوا.
 - 7986حدثني يونس قال  ،أخبرنا ابن وھب قال  ،قال ابن زيد  " :وما استكانوا "  ،قال  :ما استكانوا لعدوھم " وﷲ يحب
الصابرين " .
***
القول في تأويل قوله َ } :و َما َكانَ َق ْو َل ُھ ْم إِال أَنْ َقالُوا َر َّب َنا ْ
ص ْر َنا َع َلى
اغف ِْر َل َنا ُذ ُنو َب َنا َوإِ ْس َرا َف َنا فِي أَ ْم ِر َنا َو َث ِّبتْ أَ ْقدَ ا َم َنا َوا ْن ُ
ا ْل َق ْو ِم ا ْل َكاف ِِرينَ ){ (147
قال أبو جعفر  :يعني تعالى ذكره بقوله  " :وما كان قولھم "  ،وما كان قول الرِّ بِّيين  -و " الھاء والميم " من ذكر أسماء
الربيين  " -إال أن قالوا "  ،يعني  :ما كان لھم قو ٌل سوى ھذا القول  ،إذ قتل نبيھم وقوله  " :ربنا اغفر لنا ذنوبنا "  ،يقول  :لم
يعتصموا  ،إذ قتل نبيھم  ،إال بالصبر على ما أصابھم  ،ومجاھدة عدوھم  ،وبمسألة
__________
) (1في المطبوعة  " :ليس لھم أن يعلونا وال تھنوا ، " . . .وفي المخطوطة  " :ليس لھم أن يعلونا ال تھنوا ، " . . .والصواب ما أثبت  ،مع الفصل ،
يعني  :ما ذلوا حين قال لھم رسول ﷲ ما قال  ،وحين نزل ﷲ على رسوله اآلية .وانظر تفسير اآلية فيما سلف ص  ، 234 :واألثر .7892 :
) (2األثر  - 7984 :سيرة ابن ھشام  ، 118 : 3وھو تتمة اآلثار التي آخرھا .7978 :

ربھم المغفرة والنصر على عدوھم .ومعنى الكالم  :وما كان قولھم إال أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا. (1) .
***
وأما " اإلسراف "  ،فإنه اإلفراط في الشيء  :يقال منه  " :أسرف فالنٌ في ھذا األمر "  ،إذا تجاوز مقداره فأفرط.
***
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الصغار منھا  ،وما أسرفنا فيه منھا فتخطينا إلى العظام .وكان معنى الكالم  :اغفر لنا ذنوبنا ،
ومعناه ھاھنا  :اغفر لنا ذنوبنا :
َ
الصغائر منھا والكبائر .كما - :
 - 7987حدثني محمد بن عمرو قال  ،حدثنا أبو عاصم  ،عن عيسى  ،عن ابن أبي نجيح  ،عن مجاھد  ،عن ابن عباس في
قول ﷲ  " :وإسرافنا في أمرنا "  ،قال  :خطايانا.
 - 7988حدثني المثني قال  ،حدثنا أبو حذيفة قال  ،حدثنا شبل  ،عن ابن أبي نجيح  ،عن مجاھد  " :وإسرافنا في أمرنا " ،
خطايانا وظل َمنا أنفسنا.
 - 7989حدثت عن الحسين قال  ،سمعت أبا معاذ قال  ،أخبرنا عبيد ﷲ بن سليمان قال  ،سمعت الضحاك في قوله " :
وإسرافنا في أمرنا "  ،يعني  :الخطايا الكِبار.
 - 7990حدثنا القاسم قال  ،حدثنا الحسين قال  ،حدثنا أبو تميلة  ،عن عبيد بن سليمان  ،عن الضحاك بن مزاحم قال ،
الكبائر.
 - 7991حدثنا القاسم قال  ،حدثنا الحسين قال  ،حدثني حجاج  ،عن ابن جريج قال  ،قال ابن عباس  " :وإسرافنا في أمرنا"،
قال  :خطايانا.
 - 7992حدثني محمد بن سعد قال  ،حدثني أبي قال  ،حدثني عمي قال  ،حدثني أبي  ،عن أبيه  ،عن ابن عباس قوله " :
وإسرافنا في أمرنا "  ،يقول  :خطايانا.
***
__________
) (1ھذا نص اآلية ؛ وكأن الصواب  " :وما كان قوال لھم إال أن قالوا " ؛ ليبين عن أن " قولھم " خبر " كان " و " أن قالوا " اسمھا .وانظر ص :
.274 ، 273

ُ
يثبت
وأما قوله  " :وثبت أقدامنا "  ،فإنه يقول  :اجعلنا ممن يثبت لحرب عدوّ ك وقتالھم  ،وال تجعلنا ممن ينھزم فيفرَّ منھم وال
قدمه في مكان واحد لحربھم " وانصرنا على القوم الكافرين "  ،يقول  :وانصرنا على الذين جحدوا وحدانيتك ونبوة نبيك.
).(1
***
قال أبو جعفر  :وإنما ھذا تأنيب من ﷲ عز وجل عبادَه الذين فرُّ وا عن العدو يوم أحد وتركوا قتالھم  ،وتأديبٌ لھم .يقول  :ﷲ
عز وجل  :ھال فعلتم إذ قيل لكم  " :قُتل نبيكم "  -كما فعل ھؤالء الرِّ بِّيون  ،الذين كانوا قبلكم من أتباع األنبياء إذ قتلت
صبرھم  ،ولم تضعفوا وتستكينوا لعدوكم  ،فتحاولوا االرتداد على أعقابكم  ،كما لم يضعف ھؤالء
أنبياؤھم .فصبرتم لعدوكم
َ
الرِّ بِّيون ولم يستكينوا لعدوھم  ،وسألتم ربكم النصر والظفر كما سألوا  ،فينصركم ﷲ عليھم كما نصروا  ،فإن ﷲ يحب من
صبر ألمره وعلى جھاد عدوه  ،فيعطيه النصر والظفر على عدوه ؟ .كما - :
َ
 - 7993حدثنا ابن حميد قال  ،حدثنا سلمة  ،عن ابن إسحاق  " :وما كان قولھم إال أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في
أمرنا وثبِّت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين "  ،أي  :فقولوا كما قالوا  ،واعلموا أنما ذلك بذنوب منكم  ،واستغفروا كما
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استغفروا  ،وامضوا على دينكم كما مضوا على دينھم  ،وال ترتدُّوا على أعقابكم راجعين  ،واسألوه كما سألوه أن يثبِّت
أقدامكم ،واستنصروه كما استنصروه على القوم الكافرين .فكل ھذا من قولھم قد كان وقد قُتل نبيھم  ،فلم يفعلوا كما فعلتم(2) .
***
ان َق ْو َل ُھ ْم ( النصب إلجماع قرأة األمصار على ذلك نقال مستفيضًا
قال أبو جعفر  :والقراءة التي ھي القراءة في قوله َ ) :و َما َك َ
وراثة عن الحجة(3) .
__________
) (1انظر تفسير نظيرة ھذه اآلية فيما سلف .354 : 5
) (2األثر  - 7993 :سيرة ابن ھشام  ، 119 ، 118 : 3وھو تتمة اآلثار التي آخرھا .7984 :
) (3انظر استعمال " وراثة "  ،و " موروثة " فيما سلف  ، 127 : 6تعليق  ، 4 :والمراجع ھناك.

وإنما اختير النصب في " القول "  ،ألن " أن " ال تكون إال معرفة  (1) ،فكانت أولى بأن تكون ھي االسم  ،دون األسماء
التي قد تكون معرفة أحيا ًنا ونكرة أحيا ًنا  (2) ،ولذلك اختير النصب في كل اسم ِولى " كان " إذا كان بعده " أن " الخفيفة :
اب َق ْو ِم ِه إِال أَنْ َقالُوا ا ْق ُتلُوهُ أَ ْو َحرِّ قُوهُ ( ]سورة العنكبوت  (3) [24 :وقوله ُ ) :ث َّم َل ْم َت ُكنْ ِف ْت َن ُت ُھ ْم إِال أَنْ
ان َج َو َ
كقوله َ ) :ف َما َك َ
َقالُوا ( ]سوة األنعام  (4) [23 :فأمّا إذا كان الذي يلي " كان " اسما معرفة  ،والذي بعده مثله  ،فسواء الرف ُع والنصبُ في
الذي ولى " كان "  .فإن جعلت الذي ولى " كان " ھو االسم  ،رفعته ونصبت الذي بعده .وإن جعلت الذي ولى " كان " ھو
ِين أَ َساءُوا السُّوأَى ( ]سورة الروم  [10 :إن
ان َعا ِق َب َة الَّذ َ
الخبر  ،نصبته ورفعت الذي بعده  ،وذلك كقوله جل ثناؤه ُ ) :ث َّم َك َ
ً
منصوبة .وإن جعلت " العاقبة " الخبر  ،نصبت فقلت  " :ثم
جعلت " العاقبة " االسم رفعتھا  ،وجعلت " السوأى " ھي الخبر
كان عاقب َة الذين أساءوا السوأى "  ،وجعلت " السوأى " ھي االسم  ،فكانت مرفوعة  ،وكما قال الشاعر (5) :
ْالن إال ال ِخ ْزيُ ِممَّنْ َيقُو ُد َھا )(6
ان دَ ا َء َھاِ ...ب َثھ َ
َل َق ْد َعلِ َم األ ْق َوام َما َك َ
ً
جائزا ،
الخزي "  ،نصبًا ورف ًعا على ما قد بينت .ولو فُعل مثل ذلك مع " أن " كان
وروي أيضً ا  " :ما كان داؤھا بثھالن إال
َ
غير أن أفص َح الكالم ما وصفت عند العرب.
__________
) (1في المطبوعة  " :ألن إال أن ال تكون إال معرفة " بزيادة " إال " األولى  ،وھو فساد مستھجن  ،والصواب من المخطوطة  ،ولكن الناسخ كان قد
أخطأ  ،فغير وضرب  ،فأخطأ الناشر األول قراءة ما كتب.
) (2انظر معاني القرآن للفراء .237 : 1
) (3في المخطوطة والمطبوعة  " :وما كان جواب " ...بالواو  ،وصحيح التالوة ما أثبت.
) (4أثبت قراءة النصب كما ذكر الطبري  ،والذي عليه مصحفنا وقراءتنا  ،رفع " فتنتھم " .
) (5لم أعرف قائله.
) (6سيبويه  ، 24 : 1ولم ينسبه  ،قال الشنتمري  " :استشھد به على استواء اسم كان وخبرھا في الرفع والنصب  ،الستوائھما في المعرفة .وصف
ً
مجازا واتسا ًعا  ،والمعنى  :إال قائدھا المنھزم
كتيبة انھزمت  ،فيقول  :لم يكن داؤھا وسبب انھزامھا إال جبن من يقودھا وانھزامه .وجعل الفعل للخزي
الخزيان  ،وثھالن  :اسم جبل " .
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ب ْاآلَخ َِر ِة َو َّ
َفآ َ َتا ُھ ُم َّ
ِين )(148
اب ال ُّد ْن َيا َوحُسْ َن َث َوا ِ
ﷲُ ُيحِبُّ ْالمُحْ سِ ن َ
ﷲ ُ َث َو َ
***
ب اآلخ َِر ِة َو َّ
القول في تأويل قوله َ } :فآ َتا ُھ ُم َّ
اب ال ُّد ْن َيا َو ُح ْسنَ َث َوا ِ
ِب ا ْل ُم ْحسِ نِينَ ){ (148
ﷲُ ُيح ُّ
ﷲ ُ َث َو َ
قال أبو جعفر  :يعني بذلك تعالى ذكره  :فأعطى ﷲ الذين وصفھم بما وصفھم  ،من الصبر على طاعة ﷲ بعد مقتل أنبيائھم ،
ثواب الدنيا "  ،يعني :
وعلى جھاد عدوھم  ،واالستعانة با في أمورھم  ،واقتفائھم مناھج إمامھم على ما أبلوا في ﷲ " -
َ
جزاء في الدنيا  ،وذلك  :النص ُر على عدوھم وعدو ﷲ  ،والظفرُ  ،والفتح عليھم  ،والتمكين لھم في البالد " وحسن ثواب
اآلخرة "  ،يعني  :وخير جزاء اآلخرة على ما أسلفوا في الدنيا من أعمالھم الصالحة  ،وذلك  :الجن ُة◌ُ ونعيمُھا  ،كما - :
 - 7994حدثنا بشر قال  ،حدثنا يزيد قال  ،حدثنا سعيد  ،عن قتادة  ،قوله  " :وما كان قولھم إال أن قالوا ربنا اغفر لنا
والتمكين والنصر على عدوھم في
والظھور
ذنوبنا" ،فقرأ حتى بلغ  " :وﷲ يحب المحسنين "  ،أي وﷲ  ،آلتاھم ﷲ الفتح
َ
َ
وحسن ثواب اآلخرة "  ،يقول  :حسن الثواب في اآلخرة  ،ھي الجنة.
الدنيا "
َ
 - 7995حدثني المثني قال  ،حدثنا إسحاق قال  ،حدثنا عبد ﷲ بن أبي جعفر  ،عن أبيه  ،عن الربيع  ،قوله  " :وما كان
قولھم "  ،ثم ذكر نحوه.
 - 7996حدثنا القاسم قال  ،حدثنا الحسين قال  ،حدثني حجاج  ،عن ابن جريج  ،في قوله  " :فآتاھم ﷲ ثواب الدنيا "  ،قال :
رضوان ﷲ ورحمته.
النصر والغنيمة " وحسن ثواب اآلخرة "  ،قال :
َ
الظھور على عدوھم ) " (1وحسن
ثواب الدنيا " ،
 - 7997حدثنا ابن حميد قال  ،حدثنا سلمة  ،عن ابن إسحاق  " :فآتاھم ﷲ
َ
َ
ثواب اآلخرة "  ،الجن َة وما أع َّد فيھا وقوله  " :وﷲ يحب المحسنين "  ،يقول تعالى ذكره  :فعل ﷲ ذلك بھم بإحسانھم  ،فإنه
يحب المحسنين  ،وھم الذين يفعلون مثل الذي وصف عنھم تعالى ذكره أنھم فعلوه حين قتل نبيُّھم(2) .
***
__________
) (1في المطبوعة  " :حسن الظھور على عدوھم "  ،وفي المخطوطة كتب " وحسن الظھور " ثم ضرب على " وحسن "  .وفي ابن ھشام " :
بالظھور " بالباء.
) (2األثر  - 7997 :سيرة ابن ھشام  ، 119 : 3وھو تتمة اآلثار التي آخرھا  ، 7993 :مع اختالف في اللفظ  ،ومع اختصاره.

ين )(149
ِين َك َفرُوا َي ُردُّو ُك ْم َع َلى أَعْ َق ِاب ُك ْم َف َت ْن َقلِبُوا َخاسِ ِر َ
ِين آَ َم ُنوا إِنْ ُتطِ يعُوا الَّذ َ
َيا أَ ُّي َھا الَّذ َ
اب ُك ْم َف َت ْن َقلِ ُبوا َخاسِ ِرينَ ){ (149
القول في تأويل قوله َ } :يا أَ ُّي َھا ا َّلذِينَ آ َم ُنوا إِنْ ُتطِ ي ُعوا ا َّلذِينَ َك َف ُروا َي ُردُّو ُك ْم َع َلى أَ ْع َق ِ
قال أبو جعفر  :يعني بذلك تعالى ذكره  :يا أيھا الذين صدَّقوا ﷲ ورسوله في وعد ﷲ ووعيده وأمره ونھيه " إن تطيعوا الذين
كفروا "  ،يعني  :الذين جحدوا نبوة نبيكم محمد صلى ﷲ عليه وسلم من اليھود والنصارى  -فيما يأمرونكم به وفيما ينھونكم
عنه  -فتقبلوا رأيھم في ذلك وتنتصحوھم فيما يزعمون أنھم لكم فيه ناصحون " يردوكم على أعقابكم "  ،يقول  :يحملوكم على
الرِّ دة بعد اإليمان  ،والكفر با وآياته وبرسوله بعد اإلسالم ) " (1فتنقلبوا خاسرين "  ،يقول  :فترجعوا عن إيمانكم ودينكم
الذي ھداكم ﷲ له " خاسرين "  ،يعني  :ھالكين  ،قد خسرتم أنفسكم  ،وضللتم عن دينكم  ،وذھبت دنياكم وآخرتكم. (2) .
__________
) (1انظر تفسير " ارتد على عقبه " فيما سلف قريبًا  ، 251 :تعليق  ، 4 :والمراجع ھناك.
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) (2انظر تفسير " خسر " فيما سلف .570 : 6 / 572 ، 166 : 2 / 417 : 1

َب ِل َّ
ين )(150
ﷲُ َم ْو َال ُك ْم َوھ َُو َخ ْي ُر ال َّناصِ ِر َ
ينھى بذلك أھل اإليمان با أن يطيعوا أھل الكفر في آرائھم  ،وينتصحوھم في أديانھم .كما - :
 - 7998حدثنا ابن حميد قال  ،حدثنا سلمة  ،عن ابن إسحاق  " :يا أيھا الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على
أعقابكم فتنقلبوا خاسرين "  ،أي  :عن دينكم  :فتذھب دنياكم وآخرتكم(1) .
 - 7999حدثنا القاسم قال  ،حدثنا الحسين قال  ،حدثني حجاج  ،عن ابن جريج  ،قوله  " :يا أيھا الذين آمنوا إن تطيعوا الذين
كفروا "  ،قال ابن جريج  :يقول  :ال تنتصحوا اليھود والنصارى على دينكم  ،وال تص ِّدقوھم بشيء في دينكم.
 - 8000حدثنا محمد قال  :حدثنا أحمد قال  ،حدثنا أسباط  ،عن السدي  " :يا أيھا الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم
على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين "  ،يقول  :إن تطيعوا أبا سفيان  ،يردَّكم كفارً ا(2) .
***
القول في تأويل قوله جل ثناؤه َ } :ب ِل َّ
ﷲُ َم ْوال ُك ْم َوھ َُو َخ ْي ُر ال َّناصِ ِرينَ ){ (150
قال أبو جعفر  :يعني بذلك تعالى ذكره  :أن ﷲ مس ِّددكم  ،أيھا المؤمنون  ،فمنقذكم من طاعة الذين كفروا.
***
__________
) (1األثر  - 7998 :سيرة ابن ھشام  ، 119 : 3وھو تتمة اآلثار التي آخرھا  .7997 :وفي سيرة ابن ھشام  " :أي  :عن عدوكم  ،فتذھب دنياكم
وآخرتكم "  ،وھو فاسد المعنى  ،تصحيحه من ھذا الموضع من الطبري.
) (2في المطبوعة  " :يردوكم كفارً ا " بالجمع  ،وھو غير مستقيم  ،والصواب من المخطوطة.

وإنما قيل  " :بل ﷲ موالكم "  ،ألن في قوله  " :إن تطيعوا الذين كفروا يردُّوكم على أعقابكم "  ،نھيًا لھم عن طاعتھم  ،فكأنه
قال  :يا أيھا الذين آمنوا ال ُتطيعوا الذين كفروا فيردُّوكم على أعقابكم  ،ثم ابتدأ الخبر فقال  " :بل ﷲ موالكم "  ،فأطيعوه ،
صر .ولذلك رفع اسم " ﷲ "  ،ولو كان منصوبًا على معنى  :بل أطيعوا ﷲ موالكم  ،دون
دون الذين كفروا  ،فھو خي ُر من َن َ
الذين كفروا كان وجھًا صحيحً ا.
***
ويعني بقوله  " :بل ﷲ موالكم "  ،وليّكم وناصركم على أعدائكم الذين كفروا  " (1) ،وھو خير الناصرين "  ،ال من فررتم
إليه من اليھود وأھل الكفر با  .فبا الذي ھو ناصركم وموالكم فاعتصموا  ،وإياه فاستنصروا  ،دون غيره ممن يبغيكم
الغوائل  ،ويرصدكم بالمكاره  ،كما - :
 - 8001حدثنا ابن حميد قال  ،حدثنا سلمة  ،عن ابن إسحاق  " :بل ﷲ موالكم "  ،إن كان ما تقولون بألسنتكم صد ًقا في
قلوبكم " وھو خير الناصرين "  ،أي  :فاعتصموا به وال تستنصروا بغيره  ،وال ترجعوا على أعقابكم مرت ِّدين عن دينكم(2) .
***
__________
) (1انظر تفسير " المولى " فيما سلف .141 : 6
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) (2األثر  - 8001 :سيرة ابن ھشام  ، 120 ، 119 : 3وھو تتمة اآلثار التي آخرھا  ، 7998 :مع اختالف يسير في اللفظ.

س َم ْث َوى َّ
ِين )(151
َس ُن ْلقِي فِي قُلُو ِ
ِين َك َفرُوا الرُّ عْ َ
ب الَّذ َ
الظالِم َ
ب ِب َما أَ ْش َر ُكوا ِبا َّ ِ َما َل ْم ُي َن ِّز ْل ِب ِه س ُْل َطا ًنا َو َمأْ َوا ُھ ُم ال َّنا ُر َو ِب ْئ َ
الر ْع َب ِب َما أَ ْ
س ُن ْلقِي فِي قُلُو ِ
س
ش َر ُكوا ِبا َّ ِ َما َل ْم ُي َن ِّزلْ ِب ِه ُ
ب ا َّلذِينَ َك َف ُروا ُّ
س ْل َطا ًنا َو َمأْ َوا ُھ ُم ال َّنا ُر َو ِب ْئ َ
القول في تأويل قوله َ } :
َم ْث َوى َّ
الظالِمِينَ ){ (151
قال أبو جعفر  :يعني بذلك جل ثناؤه  :سيلقى ﷲ  ،أيھا المؤمنون " في قلوب الذين كفروا " بربھم  ،وجحدوا نبوة محمد صلى
ﷲ عليه وسلم  ،ممن حاربكم بأحد " الرعب "  ،وھو الجزع والھلع " بما أشركوا با "  ،يعني  :بشركھم با وعبادتھم
األصنام  ،وطاعتھم الشيطان التي لم أجعل لھم بھا حجة وھي " السلطان " التي أخبر عز وجل أنه لم ينزله بكفرھم وشركھم.
أصحاب رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم بالنصر على أعدائھم  ،والفلج عليھم  ،ما استقاموا على
وھذا وع ٌد من ﷲ جل ثناؤه
َ
عھده  ،وتمسكوا بطاعته .ثم أخبرھم ما ھو فاع ٌل بأعدائھم بعد مصيرھم إليه  ،فقال جل ثناؤه  " :ومأواھم النار "  ،يعني :
ومرجعھم الذي يرجعون إليه يوم القيامة  ،النارُ " وبئس مثوى الظالمين "  ،يقول  :وبئس مقام الظالمين  -الذين ظلموا أنفسھم
عقاب ﷲ  -النا ُر  ،كما - :
باكتسابھم ما أوجب لھا
َ
 - 8002حدثنا ابن حميد قال  ،حدثنا سلمة  ،عن ابن إسحاق  " :سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا با ما لم
ينزل به سلطا ًنا ومأواھم النار وبئس مثوى الظالمين "  ،إني سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب الذي به كنت أنصركم
عليھم ،بما أشركوا بي ما لم أجعل لھم به حجة  ،أي  :فال تظنوا أن لھم عاقبة نصر وال ظھور عليكم  ،ما اعتصمتم واتبعتم
أمري  ،للمصيبة التي أصابتكم منھم بذنوب قدمتموھا ألنفسكم  ،خالفتم بھا أمري  ،وعصيتم فيھا نبيَّ ﷲ صلى ﷲ عليه
وسلم(1).
 - 8003حدثني محمد بن الحسين قال  ،حدثنا أحمد قال  ،حدثنا أسباط  ،عن السدي قال  :لما ارتحل أبو سفيان والمشركون
يوم أحد متوجِّ ھين نحو مكة  ،انطلق أبو سفيان حتى بلغ بعض الطريق .ثم إنھم ندموا فقالوا  :بئس ما صنعتم  ،إنكم قتلتموھم ،
حتى إذا لم يبق إال الشريد تركتموھم! ) (2ارجعوا فاستأصلوھم! فقذف ﷲ عز وجل في قلوبھم الرعب  ،فانھزموا .فلقوا
ً
محمدا فأخبره بما قد جمعنا لھم .فأخبر ﷲ عز وجل رسوله صلى ﷲ عليه
أعراب ًّيا  ،فجعلوا له جُعْ ال وقالوا له  :إن لقيت
وسلم ،فطلبھم حتى بلغ حمراء األسد  ،فأنزل ﷲ عز وجل في ذلك  ،فذكر أبا سفيان حين أراد أن يرجع إلى النبي صلى ﷲ
عليه وسلم  ،وما قُذف في قلبه من الرعب فقال  " :سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا با " (3) .
***
__________
) (1األثر  - 8002 :سيرة ابن ھشام  ، 120 : 3وھو تتمة اآلثار التي آخرھا .8001 :
) " (2الشريد "  ،ھكذا في المطبوعة والدر المنثور  ، 82 : 2وأما المخطوطة  ،فاللفظ فيھا مضطرب ال يستبين .وانظر أيضًا رقم .8237 :
) (3عند ھذا الموضع انتھى جزء من التقسيم القديم الذي نقلت عنه نسختنا  ،وفيھا ما نصه  " :يتلوه القول في تأويل قوله  " :ولقد صدقكم ﷲ وعده "
وصلى ﷲ على سيدنا محمد النبي وآله وصحبه وسلم " ثم يتلوه ما نصه  " :بسم ﷲ الرحمن الرحيم رب يسرِّ "  .أخبرنا أبو بكر محمد بن داود بن
سليمان قال  ،أخبرنا أبو جعفر محمد بن جرير " ثم انظر ما سلف في ص 496 ، 495 : 6التعليق رقم  / 5 :ثم  ، 21 : 7تعليق  / 1ثم ، 154 : 7
تعليق .1 :
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صدَ َق ُك ُم َّ
ﷲُ َوعْ دَ هُ إِ ْذ َت ُحسُّو َن ُھ ْم ِبإِ ْذ ِن ِه َح َّتى إِ َذا َفشِ ْل ُت ْم َو َت َن َ
ُّون ِم ْن ُك ْم َمنْ ي ُِري ُد
ص ْي ُت ْم مِنْ َبعْ ِد َما أَ َرا ُك ْم َما ُت ِحب َ
ازعْ ُت ْم فِي ْاألَمْ ِر َو َع َ
َو َل َق ْد َ
ص َر َف ُك ْم َع ْن ُھ ْم لِ َي ْب َتلِ َي ُك ْم َو َل َق ْد َع َفا َع ْن ُك ْم َو َّ
ِين )(152
ال ُّد ْن َيا َو ِم ْن ُك ْم َمنْ ي ُِري ُد ْاآلَخ َِر َة ُث َّم َ
ﷲ ُ ُذو َفضْ ٍل َع َلى ْالم ُْؤ ِمن َ
صدَ َق ُك ُم َّ
ﷲ ُ َو ْع َدهُ {
القول في تأويل قوله َ } :و َل َقدْ َ
قال أبو جعفر  :يعني بقوله تعالى ذكره  " :ولقد صدقكم ﷲ "  ،أيھا المؤمنون من أصحاب محمد صلى ﷲ عليه وسلم بأحُد
وعدَ ه الذي وعدھم على لسان رسوله محمد صلى ﷲ عليه وسلم.
و " الوعد " الذي كان وعدَ ھم على لسانه بأحد  ،قوله للرماة  " :اثبتوا مكانكم وال تبرحوا  ،وإن رأيتمونا قد ھزمناھم  ،فإنا لن
نزال غالبين ما ثبتم مكانكم "  .وكان وعدھم رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم النصر يومئذ إن انتھوا إلى أمره  ،كالذي - :
 - 8004حدثنا محمد قال  ،حدثنا أحمد قال  ،حدثنا أسباط  ،عن السدي قال  :لما برز رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم إلى
المشركين بأحد  ،أمر الرماة  ،فقاموا بأصل الجبل في وجوه خيل المشركين وقال  " :ال تبرحوا مكانكم إن رأيتمونا قد
ھزمناھم  ،فإنا لن نزال غالبين ما ثبتم مكانكم  " ،وأمَّر عليھم عبد ﷲ بن جبير  ،أخا خوّ ات بن جبير .ثم إنّ طلحة بن عثمان،
صاحب لواء المشركين  ،قام فقال  :يا معشر أصحاب محمد  ،إنكم تزعمون أن ﷲ يعجِّ لنا بسيوفكم إلى النار  ،ويعجِّ لكم
بسيوفنا إلى الجنة! فھل منكم أحد يعجِّ له ﷲ بسيفي إلى الجنة! أو يعجِّ لني بسيفه إلى النار ؟ فقام إليه علي بن أبي طالب فقال :
والذي نفسي بيده  ،ال أفارقك حتى يعجِّ لك ﷲ بسيفي إلى النار  ،أو يعجِّ لني بسيفك إلى الجنة! فضربه علي فقطع رج َله ،
ابن عم! فتركه.
فسقط ،فانكشفت عورته  ،فقال  :أنشدك ﷲ والرحم َ ،
فكبّر رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم  ،وقال لعليّ أصحابه  :ما منعك أن تجھز عليه ؟ قال  :إنّ ابن عمي ناشدني حين انكشفت
عورته  ،فاستحييت منه.
ثم شد الزبير بن العوام والمقداد بن األسود على المشركين فھزماھم  ،وحمل النبي صلى ﷲ عليه وسلم وأصحابه فھزموا أبا
سفيان .فلما رأى ذلك خالد بن الوليد وھو على خيل المشركين حمل  (1) ،فرمته الرماة  ،فانقمع .فلما نظر الرماة إلى رسول
ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم وأصحابه في جوف عسكر المشركين ينتھبونه  ،بادروا الغنيمة  ،فقال بعضھم  :ال نترك أمر رسول
ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم! .فانطلق عامتھم فلحقوا بالعسكر .فلما رأى خالد قلة الرماة صاح في خيله  ،ثم حمل فقتل الرماة  ،ثم
حمل على أصحاب النبي صلى ﷲ عليه وسلم .فلما رأى المشركون أنّ خيلھم تقاتل  ،تنادوا ف َشدُّوا على المسلمين فھزموھم
وقتلوھم. (2) .
 - 8005حدثنا ھارون بن إسحاق قال  ،حدثنا مصعب بن المقدام قال  ،حدثنا إسرائيل قال  ،حدثنا أبو إسحاق  ،عن البراء
قال  :لما كان يوم أحُد ولقينا المشركين  ،أجلس رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم رجاال بإزاء الرماة  ،وأمَّر عليھم عبد ﷲ بن
جبير  ،أخا خوات بن جبير  ،وقال لھم  " :ال تبرحوا مكانكم  ،إن رأيتمونا ظھرنا عليھم فال تبرحوا  ،وإن رأيتموھم ظھروا
علينا فال ُتعينونا "  .فلما التقى القوم  ،ھُزم المشركون حتى رأيت النساء قد رفعن عن سوقھن وبدت خالخلھنّ  ،فجعلوا
يقولون  " :الغنيمة  ،الغنيمة " ! قال عبد ﷲ  :مھال! أما علمتم ما عھ َد إليكم رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم! فأبوا  ،فانطلقوا ،
فلما أتوھم صرف ﷲ وجوھھم  ،فأصيب من المسلمين سبعون قتيال.
__________
) (1في التعليق على األثر السالف  ، 7943 :ذكرت أن المخطوطة ھناك  ،كان فيھا " لر " غير منقوطة  ،واستظھرت مرجحً ا أنھا " كر "  ،ولكنه
عاد ھنا في المخطوطة  ،فكتبھا " حمل " واضحة  ،فأخشى أن يكون ھذا ھو الصواب الراجح.
) (2األثر  - 8004 :األثر السالف رقم  ، 7943 :والتاريخ .15 ، 14 : 3
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 - 8006حدثنا سفيان بن وكيع قال  ،حدثنا أبي  ،عن إسرائيل  ،عن أبي إسحاق  ،عن البراء  ،بنحوه(1) .
 - 8007حدثني محمد بن سعد قال  ،حدثني أبي قال  ،حدثني عمي قال  ،حدثني أبي  ،عن أبيه  ،عن ابن عباس قوله " :
ولقد صدقكم ﷲ وعده إذ تحسُّونھم بإذنه "  ،فإن أبا سفيان أقبل في ثالث ليال خلون من شوّ ال حتى نزل ً
أحدا  ،وخرج رسول
ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم َّ
فأذن في الناس  ،فاجتمعوا  ،وأمَّر على الخيل الزبير بن العوام  ،ومعه يومئذ المقداد بن األسود
الكندي .وأعطى رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم اللواء رجال من قريش يقال له  :مصعب بن عمير .وخرج حمزة بن عبد
المطلب بالح َّسر  (2) ،وبعث حمزة بين يديه .وأقبل خالد بن الوليد على خيل المشركين ومعه عكرمة بن أبي جھل .فبعث
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم الزبير وقال  " :استقبل خالد بن الوليد فكن بإزائه حتى أوذنك "  .وأمر بخيل أخرى  ،فكانوا
من جانب آخر  ،فقال  " :ال تبرحوا حتى أوذنكم "  .وأقبل أبو سفيان يحمل الالت والعزى  ،فأرسل النبي صلى ﷲ عليه وسلم
إلى الزبير أن يحمل  ،فحمل على خالد بن الوليد فھزمه ومن معه  ،كما قال  " :ولقد صدقكم ﷲ وعده إذ ت ُحسُّونھم بإذنه حتى
إذا فشلتم وتنازعتم في األمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبُّون "  ،وإنّ ﷲ وعد المؤمنين أن ينصرھم وأنه معھم(3) .
 - 8008حدثنا ابن حميد قال  ،حدثنا سلمة  ،عن ابن إسحاق قال ،
__________
) (1األثران  - 8006 ، 8005 :تاريخ الطبري  14 ، 13 : 3وانظر مسند أحمد .294 ، 293 : 4
) (2في المطبوعة  " :بالجسر "  ،وھو خطأ  " ،والحسر " جمع حاسر  ،وھم الرجالة الذين ال خيل لھم  ،يقال  :سموا بذلك ألنھم يحسرون عن أيديھم
وأرجلھم .ويقال إنه يقال لھم " حسر "  ،ألنه ال بيض لھم وال دروع يلبسونھا.
) (3األثر  - 8007 :تاريخ الطبري .14 : 3

حدثني محمد بن مسلم بن عبيد ﷲ الزھري  ،ومحمد بن يحيى بن حبان  (1) ،وعاصم بن عمر بن قتادة  ،والحصين بن عبد
الرحمن بن عمرو بن سعد بن معاذ  ،وغيرھم من علمائنا  -في قصة ذكرھا عن أحد  -ذكر أن كلھم قد حدَّث ببعضھا  ،وأن
حديثھم اجتمع فيما ساق من الحديث  ،فكان فيما ذكر في ذلك  :أن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم نزل الشعب من أ ُحد في
عُدوة الوادي إلى الجبل  ،فجعل ظھره وعسكره إلى أحُد  ،وقال  " :ال يقاتلنَّ أح ٌد  ،حتى نأمره بالقتال "  (2) .وقد سرَّ حت
قريش الظھر وال ُكراع  (3) ،في زروع كانت بالصَّمغة من قناة للمسلمين  (4) ،فقال رجل من األنصار حين نھى رسول ﷲ
ضارب! ) (5وتعبَّأ رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم للقتال وھو
صلى ﷲ عليه وسلم عن القتال  :أترعى زروع بني قيلة ولما ُن ِ
في سبعمئة رجل  (6) ،وتعبأت قريش وھم ثالثة آالف  (7) ،ومعھم مائتا فرس قد َج َنبوھا  (8) ،فجعلوا على ميمنة الخيل
خالد بن الوليد  ،وعلى ميسرتھا عكرمة بن أبي جھل .وأمرَّ رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم على الرماة عبد ﷲ بن جبير  ،أخا
بني عمرو بن عوف  ،وھو يومئذ مُعلم بثياب بيض  ،والرماةُ خمسون رجال وقال  " :انضح عنا الخيل بالنبل  ،ال يأتونا من
خلفنا! إن كانت لنا أو علينا فأثبت مكانك  ،ال نؤتيَنَّ من قبلك "  (9) .فلما التقى الناس ودنا بعضھم من بعض (10) .واقتتلوا،
حتى حميت الحرب  ،وقاتل أبو دجانة حتى أمعن في الناس  ،وحمزة بن عبد المطلب وعلي بن أبى طالب  ،في رجال من
المسلمين .فأنزل ﷲ عز وجل نصره وصدقھم وعده  ،فحسُّوھم بالسيوف حتى كشفوھم  ،وكانت الھزيم َة ال شك فيھا(11) .
 - 8009حدثنا ابن حميد قال  ،حدثنا سلمة  ،عن محمد بن إسحاق  ،عن يحيى بن عبّاد بن عبد ﷲ بن الزبير  ،عن أبيه  ،عن
جده قال  ،قال الزبير  :وﷲ لقد رأي ُتني أنظر إلى َخ َدم ھند ابنة عتبة وصواحبھا مشمِّرات ھوارب  (12) ،ما دون إحداھن
قلي ٌل وال كثير  ،إذ مالت الرماة إلى العسكر حين كشفنا القو َم عنه يريدون النھب ،
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__________
) (1في المطبوعة والمخطوطة  " :أن محمد بن يحيى ، " . . .والصواب من سيرة ابن ھشام  64 : 3وتاريخ الطبري .9 : 3
) (2في المطبوعة  " :ال تقاتلوا حتى نأمر بالقتال "  ،وفي المخطوطة مثله  ،إال أنه كتب  " :نأمره " والصواب من سيرة ابن ھشام  ،ومن تاريخ
الطبري.
) (3الظھر  :اإلبل التي يحمل عليھا ويركب .والكراع  :اسم يجمع الخيل والسالح  ،ويعني ھنا الخيل.
) " (4الصمغة "  :أرض في ناحية أحد .و " قناة " واد يأتي من الطائف  ،حتى ينتھي إلى أصل قبور الشھداء بأحد.
) (5بنو قيلة  :ھم األوس والخزرج  ،األنصار .وقيلة  :أم قديمة لھم ينسبون إليھا.
) (6في المطبوعة  " :وصفنا رسول ﷲ ، " . . .وھو خطأ محض  ،والصواب من سيرة ابن ھشام  ،والتاريخ  ،والمخطوطة  ،وھي فيھا غير منقوطة.
) (7في المطبوعة  " :وتصاف قريش ، " . . .وھو خطأ صرف  ،والصواب من التاريخ  ،ومن المخطوطة وھي فيھا غير منقوطة.
) (8جنب الفرس واألسير يجنبه )بضم النون( جنبًا )بالتحريك( فھو مجنوب وجنيب  ،وخيل جنائب  :إذا قادھما إلى جنبه .ويقال  " :خيل مجنبة "
بتشديد النون مثلھا.
) (9نضح عنه  :ذب عنه  ،ورد عنه ونافح.
) (10ھذا اختصار مخل ج ًدا  ،فإن أبا جعفر لفق كالم ابن إسحاق  ،والذي رواه ابن ھشام مخالف في ترتيبه لما جاء في خبر الطبري ھنا .وذلك أنه
من أول قوله  " :وأمر رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم على الرماة " . . .مقدم على قوله  " :وتعبأت قريش "  ،وذلك في السيرة  .71 ، 69 : 3أما
قوله  " :فلما التقى الناس " فإنه يأتي في السيرة في ص  ، 72وسياق الجملة  " :فلما التقى الناس  ،ودنا بعضھم من بعض  ،قامت ھند بنت عتبة في
النسوة الالتي معھا  ،وأخذن الدفوف يضربن بھا خلف الرجال ويحرضنھم "  ،وساق ما كان من أمرھن  ،ثم قال  " :قال ابن إسحاق  :فاقتتل الناس
حتى حميت الحرب  ،وقاتل أبو دجانة حتى أمعن في الناس "  ،أما قوله بعد ذلك  " :وحمزة بن عبد المطلب ، " . . .فھو عطف علي " وقاتل أبو
دجانة "  ،استخرجه الطبري من سياق سيرة ابن إسحاق  ، 77 : 3ال من نصه .وقد تركت ما في التفسير على حاله  ،ألنه خطأ من أبي جعفر نفسه
وال شك .وأما قوله  " :ثم أنزل ﷲ نصره " . . .إلى آخر األثر فھو في السيرة .82 : 3
) (11األثر  - 8008 :ھذا أثر ملفق من نص ابن إسحاق  ،وھو فيما رواه ابن ھشام في سيرته من مواضع متفرقة كما سترى  / 70 ، 69 : 3ثم
ص / 72 :ثم ص  / 77 :ثم ص  ، 82وانظر التعليق السالف .ثم انظر تاريخ الطبري  / 13 : 3ثم ص .16وقوله  " :حسوھم " أي قتلوھم
واستأصلوھم ،كما سيأتي في تفسير اآلية بعد.
) (12في المخطوطة  " :مسموات ھوادن " وضبط الكلمة األولى بالقلم بفتح الميم وضم السين وميم مشددة مفتوحة !! وھذا أعجب ما رأيت من السھو
والغفلة! والكلمتان خطأ محض  ،وفي المطبوعة  " :ھوازم "  ،والصواب من سيرة ابن ھشام وتاريخ الطبري .و " الخدم " جمع خدمة  :وھي
الخلخال ،ويجمع أي ً
ضا " خدام " بكسر الخاء " .شمر تشميرً ا فھو مشمر "  :جد في السير أو العمل وأسرع ومضى مضيًا  ،وأصله من فعل العادي إذا
جد في عدوه وشمر عن ساقه وجمع ثوبه في يده  ،ليكون أسرع له.

ً
محمدا قد قُتل " ! فانكفأنا  ،وأنكفأ علينا القوم بعد أن
وخلَّوا ظھورنا للخيل  ،فأتينا من أدبارنا .وصرخ صار ٌخ  " :أال إنّ
أصبنا أصحاب اللواء  (1) ،حتى ما يدنو منه أح ٌد من القوم(2) .
 - 8010حدثنا ابن حميد قال  ،حدثنا سلمة  ،عن ابن إسحاق في قوله  " :ولقد صدقكم ﷲ وعده "  ،أي  :لقد و َف ُ
يت لكم بما
وعدتكم من النصر على عدوكم(3) .
 - 8011حدثت عن عمار قال  ،حدثنا ابن أبي جعفر  ،عن أبيه  ،عن الربيع  ،قوله  " :ولقد صدقكم ﷲ وعده "  ،وذلك يوم
أعرفنَّ ما أصبتم من غنائمھم شي ًئا  (4) ،حتى تفرُغوا " ! فتركوا أمر نبي ﷲ صلى
أحد  ،قال لھم  " :إنكم ستظھرون  ،فال ِ
ﷲ عليه وسلم  ،وعصوا  ،ووقعوا في الغنائم  ،ونسوا َعھْده الذي َع ِھده إليھم  ،وخالفوا إلى غير ما أمرھم به(5) .
***
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__________
) (1في المخطوطة  " :بعد أن رأينا أصحابناب " وضرب على " بنا " من " أصحابنا "  ،فاجتھد الناشر قراءة ھذا الكالم الفاسد فجعل مكان " أصبنا "
" ھزمنا " ولكني رددته إلى نص ابن إسحاق من رواية ابن ھشام في السيرة  ،والطبري في التاريخ " .انكفأ "  :مال ورجع وانقلب  ،وھو صورة
حركة الراجع  ،من انكفاء اإلناء إذا أملته ناحية  ،و " انكفأوا علينا "  ،أي مالوا راجعين عليھم.
) (2األثر  - 8009 :سيرة ابن ھشام  ، 82 : 3وھو تابع آخر األثر السالف رقم  ، 8008 :وفي تاريخ الطبري .17 ، 16 : 3
) (3األثر  - 8010 :سيرة ابن ھشام  ، 120 : 3وھو تتمة اآلثار التي آخرھا .8002 :
) (4في المخطوطة  " :فال عرض ما أصبتم "  ،وفي المطبوعة  " :فال تأخذوا ما أصبتم "  ،تصرف في طلب المعنى  ،وھو خطأ  ،وستأتي على
الصواب في األثر رقم  ، 8025 :في المطبوعة والمخطوطة معًا  ،كما كتبتھا ھنا .وقوله  " :فال أعرفن ما أصبتم ، " . . .يعني  :ال يبلغني أنكم
أصبتم من غنائمھم شي ًئا .وقولھم  " :ال أعرفن كذا " و " وألعرفن كذا " كلمة تقال عند الوعيد والتھديد والزجر الشديد .وانظر مجيئھا في األثرين رقم:
 8160 ، 8158والتعليق عليھما .وانظر الدر المنثور .85 : 2
) (5انظر األثر اآلتي رقم .8025 :

سو َن ُھ ْم ِبإِ ْذ ِن ِه {
القول في تأويل قوله  } :إِ ْذ َت ُح ُّ
قال أبو جعفر  :يعني تعالى ذكره بذلك  :ولقد َو َفى ﷲ لكم  ،أيھا المؤمنون من أصحاب رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم  ،بما
وعدكم من النصر على عدوكم بأحُ د  ،حين " ت ُحسُّونھم "  ،يعني  :حين تقتلونھم.
***
يقال منه  " :حسَّه َيحُ سُّه حسًا "  ،إذا قتله  (1) ،كما - :
 - 8012حدثني محمد بن عبد ﷲ بن سعيد الواسطي قال  ،حدثنا يعقوب بن عيسى قال  ،حدثني عبد العزيز بن عمران بن
عبد العزيز بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف  ،عن محمد بن عبد العزيز  ،عن الزھري  ،عن عبد الرحمن بن المسور بن
مخرمة  ،عن أبيه  ،عن عبد الرحمن بن عوف في قوله  " :إذ ت ُحسُّونھم بإذنه "  ،قال  :الحسُّ  :القتل(2) .
 - 8013حدثني يونس قال  ،أخبرنا ابن وھب قال  ،أخبرنا ابن أبي الزناد  ،عن أبيه قال  :سمعت عبيد ﷲ بن عبد ﷲ يقول
في قول ﷲ عز وجل  " :إذ تحسُّونھم "  ،قال  :القتل.
 - 8014حدثني محمد بن عمرو قال  ،حدثنا أبو عاصم قال  ،حدثنا
__________
) (1انظر تفسير " الحس " فيما سلف .443 : 6
) (2األثر  " - 8012 :محمد بن عبد ﷲ بن سعيد الواسطى "  ،مضى القول فيه برقم  ، 2888 ، 2868 ، 2867 :وفي  " 2868محمد بن عبيد
ﷲ بن سعيد "  .و " يعقوب بن عيسى " ھو  " :يعقوب بن محمد بن عيسى الزھري "  ،سلف في رقم  .2867 :و " عبد العزيز بن عمران بن عبد
العزيز . . .الزھري "  ،ھو األعرج  ،المعروف بابن أبي ثابت  ،قيل  " :ليس بثقة  ،إنما كان صاحب شعر "  ،وقال يحيى  " :رأيته ببغداد  ،كان يشتم
الناس ويطعن في أحسابھم .ليس حديثه بشيء "  .مترجم في التھذيب .و " محمد بن عبد العزيز بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف " قال البخاري " :
منكر الحديث "  ،وقال أبو حاتم  " :ھم ثالثة إخوة  :محمد بن عبد العزيز  ،وعبد ﷲ بن عبد العزيز  ،وعمران بن عبد العزيز  ،وھم ضعفاء الحديث ،
ليس لھم حديث مستقيم  ،وليس لمحمد عن أبي الزناد  ،والزھري  ،وھشام بن عروة  ،حديث صحيح "  .مترجم في الكبير  ، 167 / 1 / 1وابن أبي
حاتم .7 / 1 / 4

عيسى  ،عن ابن أبي نجيح  ،عن مجاھد  " :إذ تحسونھم بإذنه "  ،قال  :تقتلونھم.
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***
 - 8015حدثنا بشر قال  ،حدثنا يزيد قال  ،حدثنا سعيد  ،عن قتادة  ،قوله  " :ولقد صدقكم ﷲ وعده إذ تحسونھم "  ،أي :
قتال بإذنه.
 - 8016حدثنا الحسن بن يحيى قال  ،أخبرنا عبد الرزاق قال  ،أخبرنا معمر  ،عن قتادة في قوله  " :إذ تحسونھم "  ،يقول :
إذ تقتلونھم.
 - 8017حدثت عن عمار  ،عن ابن أبي جعفر  ،عن أبيه  ،عن الربيع  " :إذ تحسونھم بإذنه "  ،والحس القتل.
 - 8018حدثنا محمد بن الحسين قال  ،حدثنا أحمد بن المفضل قال  ،حدثنا أسباط  ،عن السدي  " :ولقد صدقكم ﷲ وعده إذ
تحسونھم بإذنه "  ،يقول  :تقتلونھم.
 - 8019حدثنا ابن حميد قال  ،حدثنا سلمة  ،عن ابن إسحاق  " :إذ تحسونھم " بالسيوف  :أي القتل(1) .
 - 8020حدثنا القاسم قال  ،حدثنا الحسين قال  ،حدثني حجاج  ،عن مبارك  ،عن الحسن  " :إذ تحسونھم بإذنه "  ،يعني :
القتل.
 - 8021حدثني علي بن داود قال  ،حدثنا عبد ﷲ بن صالح قال  ،حدثني معاوية  ،عن علي بن أبي طلحة  ،عن ابن عباس :
قوله  " :إذ تحسونھم بإذنه "  ،يقول  :تقتلونھم.
***
وأما قوله  " :بإذنه "  ،فإنه يعني  :بحكمي وقضائي لكم بذلك  ،وتسليطي إياكم عليھم  (2) ،كما - :
__________
) (1األثر  - 8019 :سيرة ابن ھشام  ، 120 : 3وھو تتمة اآلثار التي آخرھا  ، 8010 :وكان في المخطوطة والمطبوعة  " :أي  :بالقتل "  ،والباء
زيادة ال خير فيھا  ،والصواب من سيرة ابن ھشام.
) (2انظر تفسير " اإلذن " فيما سلف .395 ، 355 ، 352 : 5 / 371 ، 286 : 4 / 450 ، 449 : 2

 - 8022حدثنا ابن حميد قال  ،حدثنا سلمة عن ابن إسحاق  :إذ تحسونھم بإذني  ،وتسليطي أيديكم عليھم  ،وك ِّفي أيديھم
عنكم(1).
***
القول في تأويل قوله َ } :ح َّتى إِ َذا َفشِ ْل ُت ْم َو َت َن َ
ص ْي ُت ْم مِنْ َب ْع ِد َما أَ َرا ُك ْم َما ُت ِح ُّبونَ {
از ْع ُت ْم فِي األَ ْم ِر َو َع َ
قال أبو جعفر  :يعني بقوله جل ثناؤه  " :حتى إذا فشلتم "  ،حتى إذا جبنتم وضعفتم ) " (2وتنازعتم في األمر "  ،يقول :
أمرھم
واختلفتم في أمر ﷲ  ،يقول  :وعصيتم وخالفتم نبيكم  ،فتركتم أمره وما عھد إليكم .وإنما يعني بذلك الرماة الذين كان َ
صلى ﷲ عليه وسلم بلزوم مركزھم ومقعدھم من فم ال ِّشعب بأحُ د بإزاء خالد بن الوليد ومن كان معه من فرسان المشركين ،
أمرھم.
الذين ذكرنا قب ُل َ
وأما قوله  " :من بعد ما أراكم ما تحبون "  ،فإنه يعني بذلك  :من بعد الذي أراكم ﷲ  ،أيھا المؤمنون بمحمد  ،من النصر
والظفر بالمشركين  ،وذلك ھو الھزيمة التي كانوا ھزموھم عن نسائھم وأموالھم قبل ترك الرماة مقاعدھم التي كان رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه وسلم أقعدھم فيھا  ،وقبل خروج خيل المشركين على المومنين من ورائھم.
***
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وبنحو الذي قلنا تظاھرت األخبار عن أھل التأويل.
__________
) (1األثر  - 8022 :سيرة ابن ھشام  ، 120 : 3وھو تتمة اآلثار التي آخرھا .8019 :
) (2انظر تفسير " فشل " فيما سلف .168 : 7

وقد مضى ذكر بعض من قال  ،وسنذكر قول بعض من لم يذكر قوله فيما مضى.
*ذكر من قال ذلك :
 - 8023حدثنا بشر قال  ،حدثنا يزيد قال  ،حدثنا سعيد  ،عن قتادة  " :حتى إذا فشلتم وتنازعتم في األمر "  ،أي اختلفتم في
وأمرھم بأمر فنسوا
األمر " وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون "  ،وذاكم يوم أحد  ،عھد إليھم نبي ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم
َ
عدوھم  (2) ،بعد ما أراھم من عدوھم
العھد  ،وجاوزوا  (1) ،وخالفوا ما أمرھم نبي ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم  ،فقذف عليھم َّ
ما يحبون.
 - 8024حدثني محمد بن سعد قال  ،حدثني أبي قال  ،حدثني عمي قال  ،حدثني أبي  ،عن أبيه  ،عن ابن عباس  :أنّ رسول
ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم بعث نا ًسا من الناس  -يعني  :يوم أحُ د  -فكانوا من ورائھم  ،فقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم " :
كونوا ھاھنا  ،فردّوا وجه من فرَّ منا  (3) ،وكونوا حرسً ا لنا من قِبل ظھورنا "  .وإن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم لما ھزم
القوم ھو وأصحابه  ،قال الذين كانوا ُجعلوا من ورائھم  ،بعضھم لبعض  (4) ،لما رأوا النساء مُصْ عِدات في الجبل ورأوا
الغنائم ،
__________
) (1في المطبوعة  " :وجاوزوا "  ،وھي ضعيفة المعنى ھنا .ولم تذكر كتب اللغة " حاوز " لكنھم قالوا  " :انحاز القوم وتحوزوا وتحيزوا  :تركوا
مركزھم ومعركة قتالھم وتنحوا عنه  ،ومالوا إلى موضع آخر "  .وانظر ما سلف في التعليق على رقم  ، 7524 :من قوله  " :تحاوز الناس " .
) (2في المطبوعة  " :فانصرف عليھم "  ،وال معنى لھا  ،ولكنه أخذھا من األثر التالي  ، 8025من رسم المخطوطة ھناك .وفي الدر المنثور : 2
 " 85فانصر عليھم "  ،وال معنى لھا أيضًا .وھي في المخطوطة ھنا " فصرف "  ،فرجحت أن يكون ھذا تصحيف " فقذف "  ،فأثبتھا  ،وھي سياق
المعنى حين انحطت عليھم خيل المشركين من ورائھم.
) (3في المخطوطة والمطبوعة  " :من قدمنا "  ،والصواب من تاريخ الطبري .وفي الدر المنثور  " 84 : 2من ند منا "  ،يقال " ند البعير "  ،إذا نفر
وشرد وذھب على وجھه  ،وال بأس بمعناھا ھنا.
) (4في المطبوعة  " :اختلف الذين كانوا جعلوا من ورائھم فقال بعضھم لبعض "  ،زاد الناشر األول " اختلف "  ،أما المخطوطة  ،والدر المنثور : 2
 ، 84فليس فيھا " اختلف "  ،والكالم بعد كما ھو  ،وھو مضطرب  ،ورددته إلى الصواب من تاريخ الطبري  ،حذفت " فقال " من وسط الكالم ،
ووضعت " قال " في أوله.

قالوا  " :انطلقوا إلى رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم فأدركوا الغنيمة قبل أن تسبقوا إليھا " ! وقالت طائفة أخرى  " :بل نطيع
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم فنثبت مكاننا " ! فذلك قوله  " :منكم من يريد الدنيا "  ،للذين أرادوا الغنيمة " ومنكم من يريد
اآلخرة "  ،للذين قالوا  " :نطيع رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم ونثبت مكاننا "  .فأتوا محم ًدا صلى ﷲ عليه وسلم  ،فكان فشال
حين تنازعوا بينھم يقول  " :وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون "  ،كانوا قد رأوا الفتح والغنيمة.
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 - 8025حدثت عن عمار  ،عن ابن أبي جعفر  ،عن أبيه  ،عن الربيع  " :حتى إذا فشلتم "  ،يقول  :جبنتم عن عدوكم "
وتنازعتم في األمر "  ،يقول  :اختلفتم " وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون "  ،وذلك يوم أحد قال لھم  " :إنكم ستظھرون ،
فال أعرفنَّ ما أصبتم من غنائمھم شي ًئا حتى تفرغوا "  (1) ،فتركوا أمر نبي ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم  ،وعصوا  ،ووقعوا في
الغنائم  ،ونسوا عھده الذي عھده إليھم  ،وخالفوا إلى غير ما أمرھم به  ،فانقذف عليھم عدوھم  (2) ،من بعد ما أراھم فيھم ما
يحبون(3) .
 - 8026حدثنا القاسم قال  ،حدثنا الحسين قال  ،حدثني حجاج  ،عن ابن جريج  " :حتى إذا فشلتم "  ،قال ابن جريج  ،قال
ابن عباس  :الف َشل  :الجبن.
 - 8027حدثنا محمد قال  ،حدثنا أحمد قال  ،حدثنا أسباط  ،عن السدي  " :حتى إذا فشلتم وتنازعتم في األمر وعصيتم من
بعد ما أراكم ما تحبون "  ،من الفتح.
__________
) (1انظر التعليق على األثر  ، 8011 :ص  ، 286 :تعليق .4 :
) (2في المخطوطة والمطبوعة  " :فانصرف عليھم عدوھم "  ،وال معنى لھا  ،وفي الدر المنثور  " 85 : 2فانصر عليھم "  ،وال معنى لھا  ،وانظر
التعليق السالف ص  290 :تعليق .2 :
) (3األثر  - 8025 :مضى برقم  8011 :مختصرً ا.

 - 8028حدثنا ابن حميد قال  ،حدثنا سلمة  ،عن ابن إسحاق  " :حتى إذا فشلتم "  ،أي تخاذلتم ) " (1وتنازعتم في األمر " ،
أي  :اختلفتم في أمري " وعصيتم "  ،أي  :تركتم أمر نبيكم صلى ﷲ عليه وسلم ؛ وما عھد إليكم  ،يعني الرماة " من بعد ما
أراكم ما تحبون "  ،أي  :الفتح ال شك فيه  ،وھزيمة القوم عن نسائھم وأموالھم(2) .
 - 8029حدثنا القاسم قال  ،حدثنا الحسين قال  ،حدثني حجاج  ،عن المبارك  ،عن الحسن  " :من بعد ما أراكم ما تحبون " ،
يعني  :من الفتح.
***
قال أبو جعفر  :وقيل معنى قوله  " :حتى إذا فشلتم وتنازعتم في األمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون " حتى إذا تنازعتم
في األمر فشلتم وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون وأنه من المقدم الذي معناه التأخير  (3) ،وإن " الواو " دخلت في ذلك ،
ين َو َنادَ ْي َناهُ ( ]سورة الصافات  [104 - 103 :معناه  :ناديناه .وھذا
ومعناھا السقوط  ،كما يقال َ ) (4) ،ف َلمَّا أَسْ َل َما َو َتلَّ ُه ل ِْل َج ِب ِ
مقول في َ ) :ح َّتى إِ َذا ( وفي) َف َلمَّا أَنْ (] .لم يأت في غير ھذين[ (5) .ومنه قول ﷲ عز وجل  ) :حتى إذا فتحت يأجوج
ب ْال َوعْ ُد ْال َح ُّق ( ]سورة األنبياء .[97 - 96 :
ومأجوج ُث َّم َقا َل َوا ْق َت َر َ
__________
) (1في المطبوعة  " :تجادلتم "  ،وھو خطأ صرف  ،والصواب من سيرة ابن ھشام.
) (2األثر  - 8028 :سيرة ابن ھشام .121 : 3
) (3في المطبوعة  " :أنه من المقدم " . . .بإسقاط الواو  ،وھو خطأ  ،والصواب من المخطوطة.
) (4في المطبوعة " كما قلنا في فلما أسلما " . . .بزيادة " في " وفي المخطوطة  " :كما قلنا فلما أسلما "  ،بإسقاط " في "  ،وأثبت ما في معاني القرآن
للفراء  ، 238 : 1فھذا نص كالمه.

549

) (5في المطبوعة  " :وھذا مقول في )حتى إذا( وفي )لما( ومنه قول ﷲ ، " . . .وفي المخطوطة  " :وھذا مقول في )حتى إذا( وفي )فلما أن( ،
وفلما ،ومنه قول ﷲ عز وجل "  .والذي في المطبوعة تغيير ال خير فيه  ،والذي في المخطوطة خطأ ال شك فيه  ،فآثرت إثبات ما في معاني القرآن
للفراء  ، 238 : 1فإنه نص مقالته  ،وزدت منه ما بين القوسين.

ومعناه  :اقترب  (1) ،كما قال الشاعر (2) :
تب ُ
َح َّتى َإذا َق ِم َل ْ
العا ِج َز َ
الخبُّ )(4
ُطون ُك ُمَ ...و َرأَ ْي ُت ُم أَ ْب َنا َء ُك ْم َشبُّوا )َ (3و َقلَ ْب ُت ْم َظھ َْر الم َِجنِّ َل َنا ...إنَّ اللَّئِي َم َ
***
القول في تأويل قوله ِ } :م ْن ُك ْم َمنْ ُي ِري ُد ال ُّد ْن َيا َو ِم ْن ُك ْم َمنْ ُي ِري ُد اآلخ َِر َة {
قال أبو جعفر  :يعني جل ثناؤه بقوله  " :منكم من يريد الدنيا  ،الذين تركوا مقعدھم الذي أقعدھم فيه رسول ﷲ صلى ﷲ عليه
وسلم في ال ِّشعب من أحُد لخيل المشركين  ،ولحقوا بعسكر المسلمين طلب النھب إذ رأوا ھزيمة المشركين " ومنكم من يريد
اآلخرة " ،
__________
) (1انظر معاني القرآن للفراء .238 : 1
) (2ھو األسود بن يعفر النھشلي  ،وھو في أكثر الكتب غير منسوب.
) (3معاني القرآن للفراء  / 238 ، 107 : 1اللسان )قمل( والجزء  / 381 : 20 :تأويل مشكل القرآن  / 198 ، 197 :المعاني الكبير / 533 :
مجالس ثعلب  / 74 :أمالي الشجري  / 358 ، 357 : 1اإلنصاف البن األنباري  / 189 :الخزانة  / 414 : 4وھو في جميعھا غير منسوب  ،وھو
من شعر لم أجده تامًا  ،ذكر أبيا ًتا منه البكري في معجم ما استعجم  ، 379 :فيھا البيت األول وحده  ،وبيتان آخران منھا في اللسان )وقب( وتھذيب
َ
يح  ،إنَّ أ ُ َّم ُك ُم  ...أَ َم ٌة  ،وإنَّ أَ َبا ُك ُم
األلفاظ  .196 :وھو من شعر يھجو فيه بني نجيح  ،من بني عبد ﷲ بن مجاشع بن دارم يقول في ھجائھم  :أ َبنِي َن ِج ٍ
َو ْقبُ
يث َّ
ت َخ ِب َ
الزا ِد َفا َّت َخ َم ْ
أَ َك َل ْ
ار َھا ال َك ْلبُ
ت َ ...ع ْن ُه َ ،و َش َّم ِخ َم َ
وقوله  " :قملت بطونكم "  ،كثرت قبائلكم .والبطون بطون القبائل.
) (4يقال  " :قلبت له ظھر المجن "  -والمجن  :الترس  ،ألنه يوارى صاحبه  -كلمة تضرب مثال لمن كان لصاحبه على مودة ورعاية  ،ثم حال عن
ذلك فعاداه .والخب )بفتح الخاء  ،وكسرھا( الخداع الخبيث المنكر  :وفي الحديث  " :المؤمن غر كريم  ،والكافر خب لئيم " .

يعني بذلك  :الذين ثبتوا من الرماة في مقاعدھم التي أقعدھم فيھا رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم  ،واتبعوا أمره  ،محافظة على
عھد رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم  ،وابتغاء ما عند ﷲ من الثواب بذلك من فعلھم والدار اآلخرة .كما - :
 - 8030حدثنا محمد قال  ،حدثنا أحمد قال  ،حدثنا أسباط  ،عن السدي  " :منكم من يريد الدنيا ومن يريد اآلخرة "  ،فالذين
انطلقوا يريدون الغنيمة ھم أصحاب الدنيا  ،والذين بقوا وقالوا  " :ال نخالف قول رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم "  ،أرادوا
اآلخرة.
 - 8031حدثني محمد بن سعد قال  ،حدثني أبي قال  ،حدثني عمي قال  ،حدثني أبي  ،عن أبيه  ،عن ابن عباس مثله.
 - 8032حدثت عن الحسين قال  ،سمعت أبا معاذ قال  ،حدثنا عبيد بن سليمان قال  ،سمعت الضحاك يقول في قوله  " :منكم
من يريد الدنيا ومنكم من يريد اآلخرة "  ،فإن نبي ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم أمر يوم أحد طائفة من المسلمين  ،فقال  " :كونوا
أمرھم أن يثبتوا بھا  ،وأمرھم أن ال يبرحوا مكانھم حتى يأذن لھم .فلما لقي نبي ﷲ صلى ﷲ
َمسْ لحة للناس "  (1) ،بمنزل ٍة َ
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عليه وسلم يوم أحد أبا سفيان ومن معه من المشركين  ،ھزمھم نبي ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم! فلما رأى المسلح ُة أن ﷲ عز
وجل ھزم المشركين  ،انطلق بعضھم وھم يتنادون  " :الغنيمة! الغنيمة! ال تفتكم " ! وثبت بعضھم مكانھم  ،وقالوا  :ال َنريم
موضعنا حتى يأذن لنا نبي ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم! .ففي ذلك نزل  " :منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد اآلخرة "  ،فكان
ابن مسعود يقول  :ما شعرت أن ً
ضھا  (2) ،حتى كان يوم
أحدا من أصحاب النبي صلى ﷲ عليه وسلم كان يريد الدنيا
وعر َ
َ
أحد.
__________
) (1المسلحة  :القوم ذوو السالح يوكلون بثغر من الثغور يحفظونه مخافة أن يأتي منه العدو .وسميت الثغور " مسالح " من ذلك  ،وھي مواضع
المخافة.
) " (2ما شعرت "  ،أي  :ما علمت  ،يأتي كذلك في األثر التالي.

 - 8033حدثنا القاسم قال  ،حدثنا الحسين قال  ،حدثني حجاج قال  ،قال ابن جريج  ،قال ابن عباس  :لما ھزم ﷲ المشركين
يوم أحد  ،قال الرماة  " :أدركوا الناس ونبيَّ ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم ال يسبقوكم إلى الغنائم  ،فتكون لھم دونكم " ! وقال
بعضھم  " :ال َنريم حتى يأذن لنا النبي صلى ﷲ عليه وسلم "  .فنزلت  " :منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد اآلخرة "  ،قال:
ابن جريج  ،قال ابن مسعود  :ما علمنا أن ً
ضھا  ،حتى
أحدا من أصحاب رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم كان يريد الدنيا
وعر َ
َ
كان يومئذ.
 - 8034حدثنا القاسم قال  ،حدثنا الحسين قال  ،حدثني حجاج  ،عن المبارك  ،عن الحسن  " :منكم من يريد الدنيا "  ،ھؤالء
الذين يجترون الغنائم ) " (1ومنكم من يريد اآلخرة "  ،الذين يتبعونھم يقتلونھم.
 - 8035حدثنا الحسين بن عمرو بن محمد العنقزي قال  ،حدثنا أحمد بن المفضل قال  ،حدثنا أسباط  ،عن السدي عن عبد
خير قال  :قال عبد ﷲ  :ما كنت أرى أح ًدا من أصحاب رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم يريد الدنيا حتى نزل فينا يوم أحد " :
منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد اآلخرة " (2) .
 - 8036حدثنا محمد قال  ،حدثنا أحمد قال  ،حدثنا أسباط  ،عن السدي  ،عن عبد خير قال  ،قال ابن مسعود  :ما كنت أظن
في أصحاب رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم يومئذ ً
أحدا يريد الدنيا  ،حتى قال ﷲ ما قال.
 - 8037حدثت عن عمار  ،عن ابن أبي جعفر  ،عن أبيه  ،عن الربيع قال ،
__________
) (1في المطبوعة  " :يحيزون الغنائم "  ،وھو خطأ  ،والكلمة في المخطوطة غير منقوطة  ،والذي أثبته ھو صواب قراءتھا .واجتر الشيء  :جره ،
يعني يطلبونھا إلى أنفسھم.
) (2األثر  " - 8035الحسين بن عمرو بن محمد العنقزي "  ،مضى مرارً ا  ،وسلف ترجمته في رقم  ، 1625 :وكان في المطبوعة  " :العبقري " ،
وھو خطأ  ،وفي المخطوطة غير منقوط .وأما " عبد خير "  ،فھو " عبد خير بن يزيد الھمداني "  .أدرك الجاھلية  ،وروي عن أبي بكر  ،وابن
مسعود وعلي  ،وزيد بن أرقم  ،وعائشة .وھو تابعي ثقة .مترجم في التھذيب.

قال عبد ﷲ بن مسعود لما رآھم وقعوا في الغنائم  :ما كنت أحسب أن ً
أحدا من أصحاب رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم يريد
الدنيا حتى كان اليوم.
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 - 8038حدثني محمد بن سعد قال  ،حدثني أبي قال  ،حدثني عمي قال  ،حدثني أبي  ،عن أبيه  ،عن ابن عباس قال  :كان
ُ
وعرضھا  ،حتى كان يومئذ(1).
ابن مسعود يقول  :ما
شعرت أن أح ًدا من أصحاب النبي صلى ﷲ عليه وسلم كان يريد الدنيا
َ
 - 8039حدثنا ابن حميد قال  ،حدثنا سلمة  ،عن ابن إسحاق " منكم من يريد الدنيا "  ،أي  :الذين أرادوا النھب رغبة في
وترك ما أمروا به من الطاعة التي عليھا ثواب اآلخرة " ومنكم من يريد اآلخرة "  ،أي  :الذي جاھدوا في ﷲ لم يخالفوا
الدنيا
َ
إلى ما نھوا عنه لعرض من الدنيا رغبة فيھا  (2) ،رجاء ما عند ﷲ من حسن ثوابه في اآلخرة(3) .
***
ص َر َف ُك ْم َع ْن ُھ ْم لِ َي ْب َتلِ َي ُك ْم {
القول في تأويل قوله ُ } :ث َّم َ
قال أبو جعفر  :يعني بذلك جل ثناؤه  :ثم صرفكم  ،أيھا المؤمنون  ،عن المشركين بعد ما أراكم ما تحبون فيھم وفي أنفسكم ،
من ھزيمتكم إياھم وظھوركم عليھم  ،فر َّد وجوھكم عنھم لمعصيتكم أمر رسولي  ،ومخالفتكم طاعته  ،وإيثاركم الدنيا على
اآلخرة ،
__________
) (1األثر  - 8038 :ھو من بقية األثر السالف  ، 8024 :ورواه في تاريخه .14 : 3
) (2في المطبوعة  " :لم يخالفوا " بإسقاط الواو  ،وأثبتھا من المخطوطة وابن ھشام .وفي المطبوعة والمخطوطة  " :لعرض من الدنيا رغبة في رجاء
ما عند ﷲ "  ،وھو كالم يتلجلج  ،والصواب ما في سيرة ابن ھشام  ،وھو الذي أثبت.
) (3األثر  - 8039 :سيرة ابن ھشام  ، 121 : 3وھو تتمة اآلثار التي آخرھا .8028 :

ً
عقوبة لكم على ما فعلتم  " ،ليبتليكم "  ،يقول  :ليختبركم  (1) ،فيتميز المنافق منكم من المخلص الصادق في إيمانه منكم.
كما - :
 - 8040حدثنا محمد قال  ،حدثنا أحمد قال  ،حدثنا أسباط  ،عن السدي  :ثم ذكر حين مال عليھم خالد بن الوليد  " :ثم
صرفكم عنھم ليبتليكم " .
 - 8041حدثنا القاسم قال  ،حدثنا الحسين قال  ،حدثني حجاج  ،عن مبارك  ،عن الحسن في قوله  " :ثم صرفكم عنھم " ،
قال  :صرف القوم عنھم  ،فقتل من المسلمين بعدَّة من أسروا يوم بدر  ،وقُتل عم رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم  ،وكسرت
رباعيته  ،و ُ
ش ّج في وجھه  ،وكان يمسح الدم عن وجھه ويقول  " :كيف يفلح قوم فعلوا ھذا بنبيِّھم وھو يدعوھم إلى ربھم " ؟
ْس َل َك م َِن األَمْ ِر َشيْ ٌء ( ]سورة آل عمران  ، [128 :اآلية .فقالوا  :أليس كان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم
فنزلت َ ) :لي َ
وعدنا النصر ؟ فأنزل ﷲ عز وجل  " :ولقد صدقكم ﷲ وعده " إلى قوله  " :ثم صرفكم عنھم ليبتليكم ولقد عفا عنكم " .
 - 8042حدثنا ابن حميد قال  ،حدثنا سلمة عن ابن إسحاق  " :ثم صرفكم عنھم ليبتليكم "  ،أي  :صرفكم عنھم ليختبركم ،
وذلك ببعض ذنوبكم(2) .
***
__________
) (1انظر تفسير " ابتلى " فيما سلف .339 : 5 / 220 ، 7 : 3 / 49 : 2
) (2األثر  - 8042 :سيرة ابن ھشام  ، 121 : 3وھو تتمة اآلثار التي آخرھا  .8039 :وفي سيرة ابن ھشام المطبوعة  ،سقط بعض الكالم ،
فاضطرب لفظه  ،ويستفاد تصحيحه من ھذا الموضع من التفسير.
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القول في تأويل قوله َ } :ولَ َقدْ َع َفا َع ْن ُك ْم َو َّ
ض ٍل َع َلى ا ْل ُم ْؤ ِمنِينَ ){ (152
ﷲُ ُذو َف ْ
قال أبو جعفر  :يعني بقوله جل ثناؤه  " :ولقد عفا عنكم "  ،ولقد عفا ﷲ أيھا المخالفون أمر رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم ،
والتاركون طاعته فيما تقدم به إليكم من لزوم الموضع الذي أمركم بلزومه عنكم  ،فصفح لكم من عقوبة ذنبكم الذي أتيتموه ،
عما ھو أعظم مما عاقبكم به من ھزيمة أعدائكم إياكم  ،وصرفِ وجوھكم عنھم  (1) ،إذ لم يستأصل جمعكم  ،كما - :
 - 8043حدثنا القاسم قال  ،حدثنا الحسين قال  ،حدثني حجاج  ،عن مبارك  ،عن الحسن  ،في قوله  " :ولقد عفا عنكم " ،
قال  :قال الحسن  ،وص َّفق بيديه  :وكيف عفا عنھم  ،وقد قتل منھم سبعون  ،وقُتل عم رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم ،
وكسرت رباعيته  ،وشج في وجھه ؟ قال  :ثم يقول  :قال ﷲ عز وجل  " :قد عفوت عنكم إذ عصيتموني  ،أن ال أكون
استأصلتكم "  .قال  :ثم يقول الحسن  :ھؤالء مع رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم  ،وفي سبيل ﷲ غضابٌ

 ،يقاتلون أعداء

ﷲ  ،نھوا عن شيء فصنعوه  ،فوﷲ ما تركوا حتى ُغمُّوا بھذا الغم  ،فأفسق الفاسقين اليوم َي َت َجرْ َث ُم كل كبيرة  (2) ،ويركب
كل داھية  ،ويسحب عليھا ثيابه  ،ويزعم أن ال بأس عليه!! فسوف يعلم.
 - 8044حدثنا القاسم قال  ،حدثنا الحسين قال  ،حدثني حجاج  ،عن ابن جريج  ،قوله  " :ولقد عفا عنكم "  ،قال  :لم
يستأصلكم.
__________
) (1في المخطوطة  " :وصرف وجوھكم عنه "  ،والصواب ما في المطبوعة.
) (2في المطبوعة  " :يتجرأ على كل كبيرة "  ،تصرف في نص المخطوطة  ،وتجرثم الشيء  :أخذ معظمه  ،وجرثومة كل شيء  :أصله ومجتمعه.

صا َب ُك ْم َو َّ
ون َع َلى أَ َح ٍد َوالرَّ سُو ُل َي ْدعُو ُك ْم فِي أ ُ ْخ َرا ُك ْم َفأ َ َثا َب ُك ْم غَ ًّما ِبغَ ٍّم لِ َكي َْال َتحْ َز ُنوا َعلَى َما َفا َت ُك ْم َو َال َما أَ َ
ُون َو َال َت ْلوُ َ
إِ ْذ ُتصْ ِعد َ
ﷲُ
ون )(153
َخ ِبي ٌر ِب َما َتعْ َملُ َ
 - 8045حدثنا ابن حميد قال  ،حدثنا سلمة  ،عن ابن إسحاق  " :ولقد عفا عنكم "  ،ولقد عفا ﷲ عن عظيم ذلك  ،لم يھلككم
بما أتيتم من معصية نبيكم  ،ولكن ع ُْدت بفضلي عليكم(1) .
***
وأما قوله  " :وﷲ ذو فضل على المؤمنين "  ،فإنه يعني  :وﷲ ذو َط ْول على أھل اإليمان به وبرسوله  (2) ،بعفوه لھم عن
كثير ما يستوجبون به العقوبة عليه من ذنوبھم  ،فإن عاقبھم على بعض ذلك  ،فذو إحسان إليھم بجميل أياديه عندھم .كما - :
 - 8046حدثنا ابن حميد قال  ،حدثنا سلمة  ،عن ابن إسحاق  " :ولقد عفا عنكم وﷲ ذو فضل على المؤمنين "  ،يقول :
وكذلك منَّ ﷲ على المؤمنين  ،أن عاقبھم ببعض الذنوب في عاجل الدنيا أدبًا وموعظة  ،فإنه غير مستأصل لكل ما فيھم من
ً
رحمة لھم وعائدة عليھم  ،لما فيھم من اإليمان(3) .
الحق له عليھم  ،لما أصابوا من معصيته ،
***
سول ُ َيدْ ُعو ُك ْم فِي أ ُ ْخ َرا ُك ْم {
القول في تأويل قوله  } :إِ ْذ ُت ْ
الر ُ
ص ِعدُونَ َوال َت ْل ُوونَ َع َلى أَ َح ٍد َو َّ
قال أبو جعفر  :يعني بذلك جل ثناؤه  :ولقد عفا عنكم  ،أيھا المؤمنون  ،إذ لم يستأصلكم  ،إھال ًكا منه جمعكم بذنوبكم وھربكم
" إذ تصعدون وال تلوون على أحد " .
***
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__________
) (1األثر  - 8045 :سيرة ابن ھشام  ، 121 : 3وھو تتمة اآلثار التي آخرھا .8042 :
) (2انظر تفسير " الفضل " فيما سلف .156 : 6 / 571 ، 164 : 5 / 344 : 2
) (3األثر  - 8046 :سيرة ابن ھشام  ، 121 : 3وھو تتمة اآلثار التي آخرھا  .8045 :وفي سيرة ابن ھشام المطبوعة فساد قبيح .يستفاد تصحيحه
من ھذا الموضع من التفسير.

واختلفت القرأة في قراءة ذلك.
ون ( بضم " التاء " وكسر " العين "  .وبه
فقرأه عامة قرأة الحجاز والعراق والشام سوى الحسن البصري  ) :إِ ْذ ُتصْ ِع ُد َ
القراءة عندنا  ،إلجماع الحجة من القرأة على القراءة به  ،واستنكارھم ما خالفه.
***
ُون (  ،بفتح " التاء " و " العين " .
وروي عن الحسن البصري أنه كان يقرأه  ) :إِ ْذ َتصْ َعد َ
 - 8047حدثني بذلك أحمد بن يوسف قال  ،حدثنا القاسم بن سالم قال  ،حدثنا حجاج  ،عن ھرون  ،عن يونس بن عبيد  ،عن
الحسن.
***
فأما الذين قرأوا ُ ) :تصْ ِعدُون( بضم " التاء " وكسر " العين "  ،فإنھم وجھوا معنى ذلك إلى أنّ القوم حين انھزموا عن
ون فِي ْال َوادِي " (.
عدوِّ ھم ،أخذوا في الوادي ھاربين .وذكروا أنّ ذلك في قراءة أبي  " ) :إِ ْذ ُتصْ ِع ُد َ
 - 8048حدثنا ]بذلك[ أحمد بن يوسف قال  ،حدثنا أبو عبيد قال  ،حدثنا حجاج  ،عن ھرون.
***
قالوا  :فالھرب في مستوى األرض وبطون األودية و الشعاب  " :إصعاد "  ،ال صعود (1) .قالوا وإنما يكون " الصعود "
على الجبال والسالليم والدَّرج  ،ألن معنى " الصعود "  ،االرتقاء واالرتفاع على الشيء ع ًُلوا (2) .قالوا  :فأما األخذ في
أصع ْدنا من مكة "  ،إذا بتدأت في السفر منھا والخروج "
مستوى األرض والھبوط  ،فإنما ھو " إصعاد "  ،كما يقال " :
َ
وأصعدنا من الكوفة إلى خراسان "  ،بمعنى  :خرجنا منھا سفرً ا إليھا  ،وابتدأنا منھا الخروج إليھا.
__________
) (1في المطبوعة  " :قالوا  :الھرب في مستوى األرض "  .وفي المخطوطة  " :بالھرب "  ،والصواب ما أثبت.
) (2انظر مجاز القرآن ألبي عبيدة  ، 105 : 1ومعاني القرآن للفراء .239 : 1

قالوا  :وإنما جاء تأويل أكثر أھل التأويل  ،بأن القوم أخذوا عند انھزامھم عن عدوھم في بطن الوادي.
*ذكر من قال ذلك :
 - 8049حدثنا بشر قال  ،حدثنا يزيد قال  ،حدثنا سعيد  ،عن قتادة  " :وال تلوون على أحد "  ،ذاكم يوم أحد  ،أصعدوا في
الوادي فرارً ا  (1) ،ونبي ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم يدعوھم في أخراھم  " :إلىَّ عباد ﷲ  ،إلى عباد ﷲ " !(2) .
***
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قال أبو جعفر  :وأما الحسن  ،فإني أراه ذھب في قراءته  " :إذ َتصْ َعدون " بفتح " التاء " و " العين "  ،إلى أن القوم حين
انھزموا عن المشركين صعدوا الجبل .وقد قال ذلك عد ٌد من أھل التأويل.
*ذكر من قال ذلك :
 - 8050حدثنا محمد بن الحسين قال  ،حدثنا أحمد قال  ،حدثنا أسباط  ،عن السدي قال  :لما ش َّد المشركون على المسلمين
بأحُد فھزموھم  ،دخل بعضھم المدينة  ،وانطلق بعضھم فوق الجبل إلى الصخرة فقاموا عليھا  ،وجعل رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه وسلم يدعو الناس  " :إليّ عباد ﷲ  ،إليّ عباد ﷲ " ! فذكر ﷲ صعودھم على الجبل  ،ثم ذكر دعاء نبيّ ﷲ صلى ﷲ
عليه وسلم إياھم  ،فقال  " :إذ تصعدون وال تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم " (3) .
__________
) (1في المخطوطة  " :في الوادي نبي ﷲ " وما بينھما بياض  ،وما ثبت في المطبوعة  ،صواب موافق لما في الدر المنثور  ، 87 : 2على خطأ
ظاھر في الدر.
) (2في المخطوطة  " :قال عباد ﷲ قال عباد ﷲ "  ،والذي في المطبوعة ھو الصواب الموافق لما في الدر المنثور  ، 87 : 2إال أن ناشر المطبوعة
زاد " قال " قبل  " :إلى عباد ﷲ "  ،وھو فاسد فخذفتھا  ،فإن الذي في المخطوطة تصحيف " إلى . . .إلى "  .وانظر األثر التالي .8050 :
) (3األثر  - 8050 :ھو بعض األثر السالف  ، 7943 :مع زيادة فيه  ،وفي تاريخ الطبري أيضًا  ، 20 : 3مع زيادة ھنا.

 - 8051حدثني محمد بن عمرو قال  ،حدثنا أبو عاصم  ،عن عيسى  ،عن ابن أبي نجيح  ،عن مجاھد قال  :انحازوا إلى
النبي صلى ﷲ عليه وسلم  ،فجعلوا يصعدون في الجبل  ،والرسول يدعوھم في أخراھم.
 - 8052حدثني المثني قال  ،حدثنا أبو حذيفة قال  ،حدثنا شبل  ،عن ابن أبي نجيح  ،عن مجاھد  ،مثله.
 - 8053حدثنا القاسم قال  ،حدثنا الحسين قال  ،حدثني حجاج  ،عن ابن جريج قال  ،قال ابن عباس  ،قوله  " :إذ تصعدون
وال ْ
تلوون على أحد "  ،قال صعدوا في أحُ ٍد فرارً ا.
***
قال أبو جعفر  :وقد ذكرنا أن أولى القراءتين بالصواب  ،قراءة من قرأ  " :إذ ُتصعِدون "  ،بضم " التاء " وكسر " العين " ،
بمعنى  :السبق والھرب في مستوى األرض  ،أو في المھابط  ،إلجماع الحجة على أن ذلك ھو القراءة الصحيحة .ففي
ْ
ومضوا فيه "  ،دون
إجماعھا على ذلك  ،الدلي ُل الواضح على أنّ أولى التأويلين باآلية  ،تأويل من قال  " :اصْ عدوا في الوادي
قول من قال  " :صعدوا على الجبل " .
***
قال أبو جعفر  :وأما قوله  " :وال تلوون على أحد "  ،فإنه يعني  :وال تعطفون على أحد منكم  ،وال يلتفت بعضكم إلى بعض ،
ھربًا من عدوّ كم مُصْ عدين في الوادي(1) .
***
ويعني بقوله  " :والرسول يدعوكم في أخراكم "  ،ورسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم يدعوكم أيھا المؤمنون به من أصحابه "
في أخراكم "  ،يعني  :أنه يناديكم من خلفكم  " :إليّ عباد ﷲ  ،إليّ عباد ﷲ " ! (2) .كما - :
__________
) (1انظر تفسير " لوى " فيما سلف .537 ، 536 : 6 :
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) (2انظر مجاز القرآن ألبي عبيدة  ، 105 : 1ومعاني القرآن للفراء .239 : 1 :

 - 8054حدثنا القاسم قال  ،حدثنا الحسين قال  ،حدثني حجاج  ،عن ابن جريج قال  ،قال ابن عباس  " :والرسول يدعوكم في
أخراكم "  ،إليّ عباد ﷲ ارجعوا  ،إليّ عباد ﷲ ارجعوا!.
 - 8055حدثنا بشر قال  :حدثنا يزيد قال  ،حدثنا سعيد  ،عن قتادة  " :والرسول يدعوكم في أخراكم "  ،رأوا نبي ﷲ صلى
ﷲ عليه وسلم يدعوھم  " :إليّ عباد ﷲ " !
 - 8056حدثنا محمد بن الحسين قال  ،حدثنا أحمد قال  ،حدثنا أسباط  ،عن السدي مثله.
 - 8057حدثنا ابن حميد قال  ،حدثنا سلمة  ،عن ابن إسحاق قال  ،أ َّنبھم ﷲ بالفرار عن نبيھم صلى ﷲ عليه وسلم  ،وھو
يدعوھم  ،ال يعطفون عليه لدعائه إياھم  ،فقال  " :إذ تصعدون وال تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم " (1) .
 - 8058حدثني يونس قال  ،أخبرنا ابن وھب قال  ،قال ابن زيد في قوله  " :والرسول يدعوكم في أخراكم "  ،ھذا يوم أحد
حين انكشف الناسُ عنه.
***
صا َب ُك ْم َو َّ
ير ِب َما َت ْع َملُونَ ){ (153
ﷲُ َخ ِب ٌ
القول في تأويل قوله َ } :فأ َ َثا َب ُك ْم َغ ًّما ِب َغ ٍّم لِ َك ْيال َت ْح َز ُنوا َع َلى َما َفا َت ُك ْم َوال َما أَ َ
قال أبو جعفر  :يعني بقوله جل ثناؤه  " :فأثابكم غ ًّما بغم "  ،يعني  :فجازاكم بفراركم عن نبيكم  ،وفشلكم عن عدوكم ،
ومعصيتكم ربكم " غ ًّما بغم "  ،يقول  :غما على غم.
***
__________
) (1األثر  - 8057 :سيرة ابن ھشام  ، 121 : 3وھو تتمة اآلثار التي آخرھا .8046 :

وسمى العقوبة التي عاقبھم بھا من تسليط عدوھم عليھم حتى نال منھم ما نال " ثوابًا "  ،إذ كان عوضًا من عملھم الذي سخطه
شرا أو العوض
ولم يرضه منھم  (1) ،فد ّل بذلك جل ثناؤه أنّ كل عوض كان
لمعوض من شيء من العمل  ،خيرً ا كان أو ًّ
َّ
ً
تكرمة أو عقوبة  ،ونظير ذلك
الذي بذله رجل لرجل  ،أو يد سلفت له إليه  ،فإنه مستحق اسم " ثواب "  ،كان ذلك العوض
قول الشاعر (2) :
َ
ون َع َطاؤُ ه ...أدَ ا ِھ َم سُو ًدا ْأو م َُح ْد َر َج ًة ُسم َْرا )(3
أخافُ ِز َيا ًدا أَنْ َي ُك َ
فجعل " العطاء " القيود (4) .وذلك كقول القائل آلخر سلف إليه منه مكروه  " :ألجازي َّنك على فعلك  ،وألثيبنك ثوابك " (5).
***
ُ
وأما قوله  " :غ ًّما بغم "  ،فإنه قيل  " :غ ًّما بغم "  ،معناه  :غ ًّما على غم  ،كما قيل َ ) :وأل ُ َ ِّ
وع ال َّن ْخ ِل ( ]سورة
صل َب َّن ُك ْم فِي ُجذ ِ
طه  ، [71 :بمعنى  :وألصلبنكم على جذوع النخل .وإنما جاز ذلك  ،ألن معنى قول القائل  " :أثابك ﷲ غ ًّما على غم " ،
__________
) (1في المطبوعة  " :إذ كان ذلك من عملھم الذي سخطه "  ،وكان في المخطوطة مكان " ذلك " بياض  ،والصواب ما أثبت  ،استظھارً ا من كالم أبي
جعفر التالي.
) (2ھو الفرزدق.
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) (3ديوانه  ، 227 :النقائض  ، 618 :طبقات فحول الشعراء  ، 256 :وتاريخ الطبري  ، 139 : 6معاني القرآن للفراء  ، 239 : 1وغيرھا .من
شعره في زياد بن أبي سفيان  ،وھو يلي األبيات التي ذكرتھا في التفسير آن ًفا  ، 195 : 2تعليق  ، 1 :والرواية التي ذكرھا الطبري ھنا  ،متابعة
للفراء ،وھي ال تستقيم مع الشعر  ،وأجمع الرواة على أنه  :فلمَّا َخشِ ُ
ون َع َطاؤُ هُ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...
يت أَنْ َي ُك َ
َن َمي ُ
ْت إ َلى َحرْ ٍ
ض َھا ال َبلَدَ ال َق ْف َرا
البي ِد َواسْ تِعْ را ُ
ف أَضَرَّ ِب َنيِّھا  ...س َُرى ِ
واألداھم جمع أدھم  :وھو القيد  ،سمي بذلك لسواده .والمحدرجة  :السياط .حدرج السوط  :فتله فتالً محكمًا حتى استوى .وجعلھا " سمرً ا "  ،ألدمة
جلدھا الذي تصنع منه.
) (4في المطبوعة  " :فجعل العطاء العقوبة "  ،والصواب من المخطوطة  ،وال أدري لم غيره الناشر األول.
) (5انظر لما سلف  ،معاني القرآن للفراء  ، 239 : 1وانظر معنى " الثواب " فيما سلف قريبًا  ، 272 : 7 / 458 : 2 :وقد نسيت أن أذكر مرجعه
ھناك.

جزاك ﷲ غ ًّما بعد غم تقدَّمه  (1) ،فكان كذلك معنى  " :فأثابكم غ ًّما بغم "  ،ألن معناه  :فجزاكم ﷲ غ ًّما بعقب غ ّم تقدمه ،
) (2وھو نظير قول القائل  " :نزلت ببني فالن  ،ونزلت على بني فالن "  " ،وضربته بالسيف وعلى السيف " (3) .
***
واختلف أھل التأويل في الغم الذي أثيب القوم على الغم  ،وما كان غمُّھم األول والثاني ؟
فقال بعضھم  " :أما الغم األول  ،فكان ما تحدَّث به القوم أنّ نبيھم صلى ﷲ عليه وسلم قد قتل .وأما الغ ّم اآلخر  ،فإنه كان ما
نالھم من القتل والجراح " .
*ذكر من قال ذلك :
 - 8059حدثنا بشر قال  ،حدثنا يزيد قال  ،حدثنا سعيد  ،عن قتادة  " :فأثابكم غ ًّما بغم "  ،كانوا تحدَّثوا يومئذ أن نبي ﷲ
صلى ﷲ عليه وسلم أصيب  ،وكان الغم اآلخر َقتل أصحابھم والجراحات التي أصابتھم .قال  :وذكر لنا أنه قتل يومئذ سبعون
رجال من أصحاب رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم  ،ستة وستون رجال من األنصار  ،وأربعة من المھاجرين وقوله  " :لكيال
تحزنوا على ما فاتكم "  ،يقول  :ما فاتكم من غنيمة القوم " وال ما أصابكم "  ،في أنفسكم من القتل والجراحات.
 - 8060حدثني محمد بن عمرو قال  ،حدثنا أبو عاصم  ،عن عيسى  ،عن ابن أبي نجيح  ،عن مجاھد في قوله  " :فأثابكم
ً
غ ًّما بغم "  ،قال  :فرّ ة بعد فرّ ة  :األولى حين سمعوا الصوت أن
محمدا قد قتل  ،والثانية حين رجع الكفار  ،فضربوھم
مدبرين ،حتى قتلوا منھم سبعين رجال ثم انحازوا إلى النبيّ صلى ﷲ عليه وسلم فجعلوا يصعدون في الجبل والرسول يدعوھم
في أخراھم.
__________
) (1في المطبوعة  " :يقدمه " في الموضعين  ،وھو خطأ ال شك فيه.
) (2في المطبوعة  " :يقدمه " في الموضعين  ،وھو خطأ ال شك فيه.
) (3انظر ما سلف .412 ، 411 : 2 / 313 ، 299 : 1

 - 8061حدثني المثني قال  ،حدثنا أبو حذيفة قال  ،حدثنا شبل  ،عن ابن أبي نجيح  ،عن مجاھد  ،نحوه.
***
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وقال آخرون  " :بل غمھم األول كان ق ْتل من قتل منھم وجرح من جرح منھم .والغم الثاني كان من سماعھم صوت القائل " :
قُتل محمد "  ،صلى ﷲ عليه وسلم .
*ذكر من قال ذلك :
 - 8062حدثنا الحسين بن يحيى قال  ،أخبرنا عبد الرزاق قال  ،أخبرنا معمر  ،عن قتادة في قوله  " :غ ًّما بغم "  ،قال  :الغم
األول  :الجرا ُح والقتل  ،والغم الثاني حين سمعوا أن نبي ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم قد قتل .فأنساھم الغم اآلخر ما أصابھم من
الجراح والقتل  ،وما كانوا يرجون من الغنيمة  ،وذلك حين يقول  " :لكيال تحزنوا على ما فاتكم وال ما أصابكم " .
***
 - 8063حدثني المثني قال  ،حدثنا إسحاق قال  ،حدثنا عبد ﷲ بن أبي جعفر  ،عن أبيه  ،عن الربيع  " :فأثابكم غ ًّما بغم " ،
قال  :الغم األول الجراح والقتل  ،والغم اآلخر حين سمعوا أن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم قد قتل .فأنساھم الغم اآلخر ما
أصابھم من الجراح والقتل  ،وما كانوا يرجون من الغنيمة  ،وذلك حين يقول ﷲ  " :لكيال تحزنوا على ما فاتكم وال ما
أصابكم" .
وقال آخرون  " :بل الغم األول ما كان فاتھم من الفتح والغنيمة  ،والثاني إشراف أبي سفيان عليھم في ال ِّشعب .وذلك أن أبا
سفيان  -فيما زعم بعض أھل السير  -لما أصاب من المسلمين ما أصاب  ،وھرب المسلمون  ،جاء حتى أشرف عليھم وفيھم
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم في شعب أحد  ،الذي كانوا ولَّوا إليه عند الھزيمة  ،فخافوا أن يصطلمھم أبو سفيان
وأصحابه(1).
__________
) (1إذا أبيد القوم من أصلھم واستأصلھم عدوھم قيل  " :اصطلموا " بالبناء للمجھول.

*ذكر الخبر بذلك :
 - 8064حدثنا محمد بن الحسين قال  ،حدثنا أحمد بن المفضل قال  ،حدثنا أسباط  ،عن السدي قال  :انطلق رسول ﷲ صلى
ﷲ عليه وسلم يومئذ يدعو الناس حتى انتھى إلى أصحاب الصخرة .فلما رأوه  ،وضع رجل سھمًا في قوسه  ،فأراد أن يرم َيه،
فقال  " :أنا رسول ﷲ! "  ،ففرحوا بذلك حين وجدوا رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم ح ًّيا  ،وفرح رسول ﷲ حين رأى أن في
أصحابه من يمتنع (1) .فلما اجتمعوا وفيھم رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم حين ذھب عنھم الحزن  ،فأقبلوا يذكرون الفتح وما
فاتھم منه  ،ويذكرون أصحابھم الذين قتلوا.
فأقبل أبو سفيان حتى أشرف عليھم  ،فلما نظروا إليه  ،نسوا ذلك الذي كانوا عليه  ،وھمَّھم أبو سفيان  (2) ،فقال رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه وسلم  " :ليس لھم أن يعلونا  ،اللھم إن تقتل ھذه العصابة ال ُتع َبد " ! ثم ندَ ب أصحابه فرموھم بالحجارة حتى
أنزلوھم  ،فقال أبو سفيان يومئذ  " :اعْ ُل ُھ َبل! حنظلة بحنظلة  ،ويوم بيوم بدر " ! وقتلوا يومئذ حنظلة بن الراھب  ،وكان ُج ُنبًا
فغسَّلته المالئكة  ،وكان حنظلة بن أبي سفيان قتل يوم بدر وقال أبو سفيان  " :لنا الع َُّزى  ،وال ع َُّزى لكم " ! فقال رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه وسلم لعمر  " :قل ﷲ موالنا وال مولى لكم " ! فقال أبو سفيان  :فيكم محمد ؟ ) (3قالوا  :نعم! قال  " :أما إنھا
ُ
ُ
نھيت عنھا  ،وال سرَّ تني  ،وال ساءتني " ! فذكر ﷲ إشراف أبي سفيان عليھم فقال " :
أمرت بھا  ،وال
قد كانت فيكم م ُْثلة  ،ما
فأثابكم غ ًّما بغم لكيال تحزنوا على ما فاتكم وال ما أصابكم "  ،الغم األول  :ما فاتھم من الغنيمة والفتح  ،والغم الثاني :
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__________
) (1انظر ما سلف  256 :تعليق  ، 1 :فإني زدت " به " من التاريخ  ،ولكنه عاد ھنا في المخطوطة فأسقطھا  ،فاتفقت المخطوطة في الموضعين ،
فتركت ھذه على حالھا  ،وإن كنت ال أرتضيھا.
) (2في التاريخ " وأھمھم "  ،وھمه األمر وأھمه  ،سواء في المعنى.
) (3في التاريخ  " :أفيكم محمد " باأللف  ،وھما سواء.

إشراف العدوّ عليھم " لكيال يحزنوا على ما فاتكم "  ،من الغنيمة " وال ما أصابكم " من القتل حين تذكرون .فشغلھم أبو
سفيان(1) .
 - 8065حدثنا ابن حميد قال  ،حدثنا سلمة  ،عن ابن إسحاق قال  ،حدثني ابن شھاب الزھري  ،ومحمد بن يحيى بن حبان ،
وعاصم بن عمر بن قتادة  ،والحصين بن عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن معاذ  ،وغيرھم من علمائنا  ،فيما ذ َكروا من
ً
أثالثا ٌ ،
ٌ
ٌ
ثلث قتيل ،
وثلث
وثلث جريح ،
حديث أحُد  ،قالوا  :كان المسلمون في ذلك اليوم  -لما أصابھم فيه من شدة البالء -
منھزم  ،وقد بلغته الحرب حتى ما يدري ما يصنع ) (2وحتى خلص العدوّ إلى رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم ف ُد َّ
ث بالحجارة
ْ
وأصيبت َرباعيته  ،وش َّج في وجھه  ،و ُكلِمت شفته  ،وكان الذي أصابه عتبة بن أبي وقاص (4) (3) .وقاتل
حتى وقع لشِ ِّقه ،
مصعب بن عمير دون رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم ومعه لواؤه حتى قتل  ،وكان الذي أصابه ابن قميئة الليثي  ،وھو يظن
ً
محمدا " (5) .
أنه رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم  ،فرجع إلى قريش فقال  " :قتلت
 - 8066حدثنا ابن حميد قال  ،حدثنا سلمة  ،عن ابن إسحاق قال  :فكان أول من عرف رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم بعد
الھزيمة وقول الناس  " :قُتل رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم " كما حدثنا ابن حميد قال  ،حدثنا سلمة  ،عن محمد بن إسحاق
قال ،
__________
) (1األثر  - 8064تاريخ الطبري  ، 21 ، 20 : 3وبعضه في األثرين السالفين  ، 8050 ، 7943 :وكلھا سياق واحد في التاريخ.
) (2ھذه الفقرة من األثر  ،لم أجدھا في سيرة ابن ھشام.
) (3ھذه الفقرة من األثر في سيرة ابن ھشام  ، 84 : 3وانظر التخريج في آخره .ودثه بالعصا وبالحجر رماه رميًا متتابعًا  ،أو ضربه بالعصا ضربًا
متقاربًا من وراء الثياب حتى يأخذه األلم .والشق  :الجنب .والكلم  :الجرح.
) (4الفقرة التالية من األثر في سيرة ابن ھشام  ، 77 : 3قبل السالفة.
) (5األثر  - 8065 :ھذا أثر ملفق من سيرة ابن إسحاق  ،كما رأيت في التعليقين السالفين  ،وھو فيھا من  / 77 : 3 / 84 : 3والقسم األول لم أعثر
عليه فيھا.

ُ
عرفت عينيه َت ْز َھران تحت المغفر  ،فناديت بأعلى صوتي " :
حدثني ابن شھاب الزھري كعبُ بن مالك أخو بني سلِمة قال :
يا معشر المسلمين  :أبشروا  ،ھذا رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم " ! فأشار إليَّ رسو ل ﷲ أن أنصت .فلما عرف المسلمون
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم نھضوا به  ،ونھض نحو الشعب  ،معه عليّ بن أبي طالب  ،وأبو بكر بن أبي قحافة  ،وعمر
بن الخطاب  ،وطلحة بن عبيد ﷲ  ،والزبير بن العوّ ام  ،والحارث بن الصِّمة  (1) ،في رھط من المسلمين. (2) .
قال  :فبينا رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم في الشعب ومعه أولئك النفر من أصحابه  ،إذ علت عالية من قريش الجبل  ،فقال
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم  " :اللھم إنه ال ينبغي لھم أن يعلونا " ! فقاتل عمرُ بن الخطاب ورھط معه من المھاجرين ،
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حتى أھبطوھم عن الجبل .ونھض رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم إلى صخرة من الجبل ليعلوھا  ،وكان رسول ﷲ صلى ﷲ
فظاھر بين درعين  (3) ،فلما ذھب لينھض  ،فلم يستطع  ،جلس تحته طلحة بن عبيد ﷲ  ،فنھض حتى
عليه وسلم قد ُب ِّدن ،
َ
استوى عليھا. (4) .
ثم إن أبا سفيان حين أراد االنصراف  ،أشرف على الجبل ثم صرخ بأعلى صوته :
__________
) (1في المطبوعة  " :والحارث بن الصامت "  ،والصواب من المخطوطة والمراجع  ،وال أدري فيم غيره الناشر األول!!
) (2ھذه الفقرة من األثر في سيرة ابن ھشام .89 ، 88 : 3
) (3بدن الرجل تبدينا  :ألبسه البدن  ،أي الدرع .وقد مضى شراح السيرة  ،فزعموا أن " بدن " )بالبناء للمعلوم( ھنا  ،معناھا  :أسن .قال أبو ذر
الخشني في تفسير غريب سيرة ابن ھشام  " 228 :بدن الرجل  ،إذا أسن .وبدن  ،إذا عظم بدنه من كثرة اللحم "  .وكال التفسيرين خطأ ھنا  ،وإن كان
صحيحً ا في اللغة  ،فإن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم لم يكن يوم قاتل في أحد مس ًنا وال بلغ في السن ما يضعفه .وأيضًا فإنه  ،بأبي ھو وأمي صلى ﷲ
عليه وسلم  ،لم يوصف قط بالبدانة والسمن .وأما قوله صلى ﷲ عليه وسلم في حديث الصالة  " :إني قد بدنت فال تبادروني بالركوع والسجود "  ،فإنه
لم يعن البدانة  ،وإنما أراد أن الحركة قد ثقلت عليه  ،كما تثقل على الرجل البادن .ولو قرئت في " بدن " بالبناء للمعلوم لكان عربية صحيحة.
وأما قوله  " :ظاھر بين درعين "  ،أي ليس إحداھما على األخرى  ،وكذلك " ظاھر بين ثوبين  ،أو نعلين "  ،لبس أحدھما على اآلخر.
) (4ھذه الفقرة من األثر في سيرة ابن ھشام  ، 91 : 3وتاريخ الطبري .21 : 3

" أنعم َ
فعال! إن الحرب سجال  ،يوم بيوم بدر  ،اعْ ُل ُھ َبل "  ،أي  :أظھر دينك  (1) ،فقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم
ْت
ِ
لعمر  " :قم فأجبه  ،فقل  :ﷲ أعلى وأجل! ال سواء! قتالنا في الجنة وقتالكم في النار " ! فلما أجاب عمر رضي ﷲ عنه أبا
سفيان  ،قال له أبو سفيان  " :ھلم إليَّ يا عمر " ! فقال له رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم  " :ائته فانظر ما شأ ُنه " ؟ فجاءه ،
ُ
ً
أصدق عندي
محمدا ؟ فقال عمر  :اللھ ّم ال وإنه ليسمع كالمك اآلن! .فقال  :أنت
فقال له أبو سفيان  :أنشدك ﷲ يا عمر  ،أقتلنا
ً
محمدا ثم نادى أبو سفيان  ،فقال  :إنه قد كان في قتالكم .م ُْثلة  ،وﷲ
من ابن قميئة وأبرُّ ! ) (2لقول ابن قميئة لھم  :إ ّني قتلت
ُ
ُ
ُ
أمرت(3) .
رضيت وال
ما
سخطت  ،وال نھيت وال
 - 8067حدثنا ابن حميد قال  ،حدثنا سلمة قال  ،حدثني ابن إسحاق  " :فأثابكم غ ًّما بغم لكيال تحزنوا على ما فاتكم وال ما
أصابكم "  ،أي  :كربًا بعد كرب  ،قت ُل من قتل من إخوانكم  ،وعلوّ عدوكم عليكم  ،وما وقع في أنفسكم من قول من قال " :
قُتل نبيكم "  ،فكان ذلك مما تتابع عليكم غ ًّما بغم " لكيال تحزنوا على ما فاتكم "  ،من ظھوركم على عدوكم بعد أن رأيتموه
بأعينكم " وال ما أصابكم " من قتل إخوانكم  ،حتى فرجت بذلك الكرب عنكم " وﷲ خبير بما تعملون "  ،وكان الذي فرَّ ج به
عنھم ما كانوا فيه من الكرب والغ ّم الذي أصابھم  (4) ،أن ﷲ عز وجل ر ّد عنھم كِذبة الشيطان بقتل نبيھم .فلما رأوا رسول
ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم ح ًّيا بين أظھرھم  ،ھان عليھم ما فاتھم من القوم بعد الظھور عليھم  ،والمصيبة التي أصابتھم في
إخوانھم  (5) ،حين صرف ﷲ القتل عن نبيھم صلى ﷲ عليه وسلم(6) .
 - 8068حدثنا القاسم قال  ،حدثنا الحسين قال  ،حدثني حجاج  ،عن ابن جريج  " :فأثابكم غ ًّما بغم "  ،قال ابن جريج  ،قال
مجاھد  :أصاب الناس حزن وغم على ما أصابھم في أصحابھم الذين قُتلوا .فلما تولَّجُوا في الشعب وھم مصابون  (7) ،وقف
أبو سفيان وأصحابه بباب الشعب  ،فظن المؤمنون أنھم سوف يميلون عليھم فيقتلونھم أيضًا ،
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__________
) (1قوله  " :أنعمت "  ،أي جئت بالسھم الذي فيه " نعم "  ،و " عال "  ،أي  :تجاف عنھا  -عن األصنام  -وال تذكرھا بسوء .يقال  " :عال عني ،
وأعل عني "  ،أي تنح .وذلك أن الرجل من قريش من أھل الجاھلية  ،كان إذا أراد ابتداء أمر  ،عمد إلى سھمين فكتب على أحدھما " نعم " وعلى
اآلخر " ال "  ،ثم يتقدم إلى الصنم ويجيل سھامه  ،فإن خرج سھم " نعم " أقدم  ،وإن خرج سھم " ال " امتنع .وكان أبو سفيان لما أراد الخروج إلى
أحد ،استفتى ھبل  ،فخرج له سھم اإلنعام .فذلك تفسير كلمته .ومن لطيف أخبار االستقسام باألزالم .ما فعل امرؤ القيس  ،حين قتل أبوه  ،فاستقسم عند
ذي الخلصة  ،فأجال سھامه فخرج له السھم الناھي " ال " ثالث مرات  ،فجمع قداحه وكسرھا وضرب بھا وجه الصنم وقال له  " :مصصت ببظر
أمك! لو أبوك قتل ما عقتني!! "  ،ثم خرج فقاتل  ،فظفر .فيقال إنه لم يستقسم بعد ذلك بقدح عند ذي الخلصة حتى جاء اإلسالم  ،وھدمه جرير بن عبد
ﷲ البجلي  ،وأبطل ﷲ أمر الجاھلية كله.
وقد قيل ألبي سفيان يوم الفتح  " :أين قولك  ،أنعمت فعال " ؟ فقال  " :قد صنع ﷲ خيرً ا  ،وذھب أمر الجاھلية " .
ھذا وقد كان في المطبوعة  " :أنعمت فقال إن الحرب سجال "  ،وھو خطأ صرف .والحرب سجال  :أي مرة لھذا  ،ومرة لھذا .وقوله  " :اعل ھبل "
قد شرحه ابن إسحاق  ،فيظن بعض من يضبط السيرة أنه " أعل " )بھمز األلف وسكون العين وكسر الالم( وھو خطأ  ،والصواب أنه أمر من " عال
" ،يريد  :زد ً
علوا.
) (2في المطبوعة  " :وأشار لقول ابن قميئة "  ،لم يحسن قراءة المخطوطة  ،والصواب منھا ومن سيرة ابن ھشام .وقوله  " :وأبر "  ،من " البر " ،
وھو الصدق والخير كله.
) (3األثر  - 8066ھذا األثر مجموع من مواضع في السيرة كما أشرت إليه  ،وھي في  :سيرة ابن ھشام  ، 91 : 3 / 89 ، 88 : 3وتاريخ الطبري
 / 21 : 3والسيرة .99 : 3
) (4في المخطوطة والمطبوعة  " :وكان الذي خرج عنھم " بإسقاط " به " والسياق يقتضى إثباتھا  ،فأثبتھا من سيرة ابن ھشام.
) (5في المطبوعة  " :فھان الظھور عليھم "  ،وفي المخطوطة  " :فھذا الظھور عليھم " كتب " فھذا " في آخر " السطر " و " الظھور " في أول
السطر التالي  ،فلم يحسن الناشر قراءتھا  ،والصواب من سيرة ابن ھشام.
) (6األثر  - 8067 :سيرة ابن ھشام  ، 122 ، 121 : 3وھو تتمة اآلثار التي آخرھا .8057 :
) (7في المطبوعة  " :فلما تولجوا في الشعب يتصافون "  ،وھو ال معنى له  ،والصواب من المخطوطة إال أن كاتبھا كان قد سقط من كتابته من أول "
وھم مصابون " إلى " باب الشعب "  ،فكتبھا في الھامش .فاستعجمت على الناشر األول قراءتھا.

فأصابھم حزن في ذلك أيضًا أنساھم ُحزنھم في أصحابھم  ،فذلك قوله  " :فأثابكم غ ًّما بغم لكيال تحزنوا على ما فاتكم " قال ابن
جريج  ،قوله  " :على ما فاتكم "  ،يقول  :على ما فاتكم من غنائم القوم " وال ما أصابكم "  ،في أنفسكم.
 - 8069حدثنا القاسم قال  ،حدثنا الحسين قال  ،حدثني حجاج عن ابن جريج .قال  ،أخبرني عبد ﷲ بن كثير  ،عن عبيد بن
عمير قال  :جاء أبو سفيان بن حرب ومن معه  ،حتى وقف بالشعب  ،ثم نادى  :أفي القوم ابن أبي كبشة ؟ ) (1فسكتوا  ،فقال
أبو سفيان  :قُتل ورب الكعبة! ثم قال  :أفي القوم ابن أبي قحافة ؟ فسكتوا  ،فقال  :قُتل ورب الكعبة! ثم قال  :أفي القوم عمر
بن الخطاب ؟ فسكتوا  ،فقال  :قُتل ورب الكعبة! ثم قال أبو سفيان  :اعل ھُبل  ،يوم بيوم بدر  ،وحنظلة بحنظلة  ،وأنتم
واجدون في القوم َم ْثال ) (2لم يكن عن رأي َسراتنا وخيارنا  ،ولم نكرھه حين رأيناه! فقال النبي صلى ﷲ عليه وسلم لعمر بن
الخطاب  :قم فناد فقل  :ﷲ أعلى وأجل! نعم ھذا رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم  ،وھذا أبو بكر  ،وھا أنا ذا! ال يستوي
أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة ھم الفائزون  ،قتالنا في الجنة وقتالكم في النار!.
***
وقال آخرون في ذلك بما - :
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__________
) " (1ابن أبي كبشة "  ،يعني رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم .وكذلك كان المشركون يذكرون رسول ﷲ .فقيل إن " أبا كبشة "  ،رجل من خزاعة ،
خالف قري ًشا في عبادة األوثان وعبد الشعري العبور  ،فذكروه بذلك لمخالفته إياھم إلى عبادة ﷲ تعالى  ،كما خالفھم أبو كبشة إلى عبادة الشعري.
ويقال :إنھا كنية وھب بن عبد مناف  ،جد رسول ﷲ من قبل أمه  ،فنسب إليه  ،ألنه نزع إليه في الشبه .ويقال  :ھي كنية زوج حليمة السعدية التي
أرضعته صلى ﷲ عليه وسلم.
) (2في المخطوطة  " :وأنتم واحد ورقى القوم سال "  ،وھو كالم " فاسد " صوابه في المطبوعة .والمثل )بفتح الميم وسكون الثاء( مصدر " مثل
بالقتيل " إذا جدع أنفه  ،أو أذنه أو مذاكيره أو شيئا من أطرافه وجسده  ،طلب التشويه لجثته .واالسم " المثلة " )بضم الميم وسكون الثاء(.

 - 8070حدثني به محمد بن سعد قال  :حدثني أبي قال  ،حدثني عمي قال  ،حدثني أبي  ،عن أبيه  ،عن ابن عباس  " :إذ
تصعدون وال تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم "  ،فرجعوا فقالوا  :وﷲ لنأتينھم  ،ثم لنقتلنھم! قد جرحوا منا! )(1
فقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم  :مھال ؛ فإنما أصابكم الذي أصابكم من أجل أنكم عصيتموني! فبينما ھم كذلك إذ أتاھم
القوم قد ائتشبوا وقد اخترطوا سيوفھم  (2) ،فكان غ َّم الھزيمة وغمھم حين أتوھم " لكيال تحزنوا على ما فاتكم "  ،من القتل "
وال ما أصابكم "  ،من الجراحة " فأثابكم غ ًّما بغم لكيال تحزنوا " اآلية  ،وھو يوم أحد.
***
قال أبو جعفر  :وأولى ھذه األقوال بتأويل اآلية  ،قو ُل من قال  " :معنى قوله  " :فأثابكم غ ًّما بغم  " ،أيھا المؤمنون  ،بحرمان
ﷲ إياكم غنيمة المشركين والظفر بھم  ،والنصر عليھم  ،وما أصابكم من القتل والجراح يومئذ  -بعد الذي كان قد أراكم في
كل ذلك ما تحبون  -بمعصيتكم ربَّكم وخالفكم أمر نبيكم صلى ﷲ عليه وسلم  ،غ َّم ظ َّنكم أن نبيكم صلى ﷲ عليه وسلم قد قتل،
وميل العدوّ عليكم بعد فلولكم منھم. (3) .
__________
) (1في المطبوعة  " :قد خرجوا منا "  ،وأسقطھا السيوطى في الدر المنثور  ، 87 : 2فاستظھر ناشر الطبعة السالفة إسقاطھا كما فعل السيوطي ،
وھي في المخطوطة  " :قد حرحوا منا "  ،غير منقوطة  ،كما أثبتھا وصواب قراءتھا ما أثبت .ومعنى  " :جرحوا منا "  ،أي أصابوا بعضنا
بالجراحات والقتل  ،وبلغوا في ذلك مبل ًغا .ولم تثبت كتب اللغة ذلك  ،ولكنه عربي معرق عتيق  ،وما كل اللغة تثبته كتب اللغة  ،وخاصة مجاز
العبارات.
) (2في المطبوعة  " :قد أنسوا وقد اخترطوا سيوفھم "  ،وفي الدر المنثور  " 87 : 2قد ايسوا " وفي المخطوطة  " :قد انسوا " غير منقوطة  ،والذي
في المطبوعة والدر ال معنى له  ،وقد رجحت قراءتھا .تأشب القوم وائتشبوا  :انضم بعضھم لبعض واجتمعوا والتفوا  ،وفي الحديث " فتأشب أصحابه
إليه "  ،أي اجتمعوا إليه وطافوا به .وأصله من " أشب الشجر "  ،إذا التف وكثر حتى ضاقت فرجه  ،وحتى ال مجاز فيه لمجتاز.
) (3قوله  " :بعد فلولكم منھم " يعني  :بعد ھزيمتكم وفراركم منھم  ،ولم تصرح كتب اللغة بفعل ثالثي الزم مصدره " فلول "  ،بل قالوا  " :فله يفله ،
فانفل "  ،ولكن يرجح صواب ما في نص الطبري أنه جاء في أمثالھم  " :من فل ذل "  ،أي من فر عن عدوه ذل .وأما ابن كثير فقد نقل في تفسيره :2
 270نص الطبري ھذا  ،وفيه " ونبوكم منھم "  ،وليست بشيء  ،وكأن الصواب ما في التفسير  ،فھو جيد في العربية.

والذي يدل على أن ذلك أولى بتأويل اآلية مما خالفه  ،قوله  " :لكيال تحزنوا على ما فاتكم وال ما أصابكم "  ،والفائت  ،ال
رج ْوا الوصول إليه من غيرھم  ،إما من ظھور عليھم بغ َلبھم  ،وإما من غنيمة يحتازونھا وأنّ قوله " :
شك أنه ھو ما كانوا َ
وال ما أصابكم "  ،ھو ما أصابھم  :إما في أبدانھم  ،وإما في إخوانھم.
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فإن كان ذلك كذلك  ،فمعلوم أن " الغم " الثاني ھو مع ًنى غير ھذين .ألن ﷲ عز وجل أخبر عباده المؤمنين به من أصحاب
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم  ،أنه أثابھم غ ًّما بغم لئال يحزنھم ما نالھم من الغم الناشئ عما فاتھم من غيرھم  ،وال ما
أصابھم قبل ذلك في أنفسھم  ،وھو الغم األول  ،على ما قد بيناه قبل.
***
وأما قوله  " :لكيال تحزنوا على ما فاتكم وال ما أصابكم "  ،فإن تأويله على ما قد بيَّنت  ،من أنه  " :لكيال تحزنوا على ما
فاتكم "  ،فلم تدركوه مما كنتم ترجون إدراكه من عدوكم بالظفر عليھم والظھور  ،وحيازة غنائمھم " وال ما أصابكم "  ،في
أنفسكم .من جرح من جرح وقتل من قتل من إخوانكم.
***
وقد ذكرنا اختالف أھل التأويل فيه قب ُل على السبيل التي اختلفوا فيه  ،كما - :
 - 8071حدثنا يونس قال  ،أخبرنا ابن وھب قال  ،قال ابن زيد في قوله  " :لكيال تحزنوا على ما فاتكم وال ما أصابكم " ،
قال  :على ما فاتكم من الغنيمة التي كنتم ترجون " وال تحزنوا على ما أصابكم "  ،من الھزيمة.
***
وأما قوله  " :وﷲ خبير بما تعملون "  ،فإنه يعني جل ثناؤه  :وﷲ بالذي تعملون  ،أيھا المؤمنون  -من إصعادكم في الوادي
ھربًا من عدوكم  ،وانھزامكم منھم  ،وترككم نبيكم وھو يدعوكم في أخراكم  ،وحزنكم على ما فاتكم من عدوكم وما أصابكم
المحسن منكم بإحسانه  ،والمسي َء بإساءته  ،أو
محص ذلك كله عليكم  ،حتى يجازيكم به :
في أنفسكم ذو خبرة وعلم  ،وھو
ٍ
َ
يعفو عنه.
***
ُث َّم أَ ْن َز َل َع َل ْي ُك ْم مِنْ َبعْ ِد ْال َغ ِّم أَ َم َن ًة ُن َعاسًا َي ْغ َشى َطا ِئ َف ًة ِم ْن ُك ْم َو َطا ِئ َف ٌة َق ْد أَ َھ َّم ْت ُھ ْم أَ ْنفُ ُس ُھ ْم َي ُ
ون
ظ ُّن َ
ون ِبا َّ ِ َغي َْر ْال َح ِّق َظنَّ ْال َجا ِھلِ َّي ِة َيقُولُ َ
َ
مْر َشيْ ٌء َما قُت ِْل َنا
ون َل ْو َك َ
ون َل َك َيقُولُ َ
ون فِي أَ ْنفُسِ ِھ ْم َما َال ُي ْب ُد َ
َھ ْل َل َنا م َِن ْاألَم ِْر مِنْ َشيْ ٍء قُ ْل إِنَّ ْاألَمْ َر ُكلَّ ُه ِ َّ ِ ي ُْخفُ َ
ان َل َنا م َِن ْاأل ِ
ضا ِجع ِِھ ْم َولِ َي ْب َتل َِي َّ
وب ُك ْم
ﷲُ َما فِي ُ
ِب َعلَي ِْھ ُم ْال َق ْت ُل إِ َلى َم َ
ِين ُكت َ
َھا ُھ َنا قُ ْل َل ْو ُك ْن ُت ْم فِي ُبيُو ِت ُك ْم َل َب َر َز الَّذ َ
ور ُك ْم َولِ ُي َمحِّ َ
ص َما فِي قُلُ ِ
ص ُد ِ
َو َّ
ور )(154
ت ال ُّ
ﷲُ َعلِي ٌم ِب َذا ِ
ص ُد ِ
اسا َي ْغ َ
س ُھ ْم َي ُظ ُّنونَ ِبا َّ ِ
شى َطا ِئ َف ًة ِم ْن ُك ْم َو َطا ِئ َف ٌة َقدْ أَ َھ َّم ْت ُھ ْم أَ ْنفُ ُ
القول في تأويل قوله ُ } :ث َّم أَ ْن َزل َ َع َل ْي ُك ْم مِنْ َب ْع ِد ا ْل َغ ِّم أَ َم َن ًة ُن َع ً
َغ ْي َر ا ْل َحقِّ َظنَّ ا ْل َجا ِھلِ َّي ِة {
قال أبو جعفر  :يعني بذلك جل ثناؤه  :ثم أنزل ﷲ  ،أيھا المؤمنون من بعد الغم الذي أثابكم ربكم بعد غم تقدمه قبله " أمنة " ،
وھي األمان  (1) ،على أھل اإلخالص منكم واليقين  ،دون أھل النفاق والشك.
***
ثم بين جل ثناؤه  ،عن " األمنة " التي أنزلھا عليھم  ،ما ھي ؟ فقال " نعاسًا "  ،بنصب " النعاس " على اإلبدال من " األمنة".
***
ثم اختلفت القرأة في قراءة قوله  " :يغشى " .
فقرأ ذلك عامة قرأة الحجاز والمدينة والبصرة وبعض الكوفيين بالتذكير بالياء َ ) :ي ْغ َشى(.
***
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وقرأ جماعة من قرأة الكوفيين بالتأنيث َ ) :ت ْغ َشى( بالتاء.
***
وذھب الذين قرأوا ذلك بالتذكير  ،إلى أن النعاس ھو الذي يغشى الطائفة من المؤمنين دون األ َمنة  ،فذ َّكره بتذكير " النعاس" .
__________
) (1انظر تفسير " األمن " فيما سلف .87 : 4 / 29 : 3

وذھب الذين قرأوا ذلك بالتأنيث  ،إلى أنّ األ َمنة ھي التي تغشاھم فأنثوه لتأنيث " األمنة " .
***
قال أبو جعفر  :والصواب من القول في ذلك عندي  ،أنھما قراءتان معروفتان مستفيضتان في قرأة األمصار  ،غير مختلفتين
في معنى وال غيره .ألن " األمنة " في ھذا الموضع ھي النعاس  ،والنعاس ھو األمنة .فسواء ذلك  (1) ،وبأيتھما قرأ القارئ
الحق في قراءته .وكذلك جميع ما في القرآن من نظائره من نحو قوله  ) :إِنَّ َش َج َر َة َّ
َّ
فھو مصيبٌ
وم َط َعا ُم األث ِِيم َك ْال ُمھ ِْل
الز ُّق ِ
َت ْغلِي فِي ْالب ُ
ك ُن ْط َف ًة مِنْ َمنِيٍّ ُتمْ َنى ( ]سورة القيامة َ ) ، [37 :وھ ُِّزي إِ َليْكِ ِب ِج ْذ ِع
ون ( ]سورة الدخان  [45 - 43 :و) أَ َل ْم َي ُ
ُط ِ
ال َّن ْخ َل ِة ُت َساق ِْط ( ]سورة مريم . (2) .[25 :
***
فإن قال قائل  :وما كان السبب الذي من أجله افترقت الطائفتان اللتان ذكرھما ﷲ عز وجل فيما افترقتا فيه من صفتھما ،
فأمِنت إحداھما بنفسھا حتى نعست  ،وأھمَّت األخرى أنفسھا حتى ظنت با غير الحق ظن الجاھلية ؟
قيل  :كان سبب ذلك فيما ذكر لنا  ،كما - :
 - 8072حدثنا محمد بن الحسين قال  ،حدثنا أحمد بن المفضل قال  ،حدثنا أسباط  ،عن السدي  :أن المشركين انصرفوا يوم
قابل  ،فقال نعم! نعم! فتخوف
أحد بعد الذي كان من أمرھم وأمر المسلمين  ،فواعدوا النبي صلى ﷲ عليه وسلم بدرً ا من
ٍ
المسلمون أن ينزلوا المدينة  ،فبعث رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم رجال فقال :
__________
) (1في المطبوعة  " :وسواء ذلك " بالواو  ،والصواب من المخطوطة.
) (2انظر معاني القرآن للفراء .240 : 1

" انظر  ،فإن رأيتھم قعدوا على أثقالھم وجنبوا خيولھم  (1) ،فإن القوم ذاھبون  ،وإن رأيتھم قد قعدوا على خيولھم وجنبوا
َّ
ووطنھم على القتال .فلما أبصرھم الرسو ُل قعدوا على األثقال
أثقالھم  (2) ،فإن القوم ينزلون المدينة  ،فاتقوا ﷲ واصبروا "
سراعً ا عجاال نادى بأعلى صوته بذھابھم .فلما رأى المؤمنون ذلك صدَّقوا نبي ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم فناموا  ،وبقى أناس
من المنافقين يظنون أنّ القوم يأتونھم .فقال ﷲ جل وعز  ،يذكر حين أخبرھم النبي صلى ﷲ عليه وسلم إن كانوا ركبوا األثقال
فإنھم منطلقون فناموا  " :ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسًا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أھمتھم أنفسھم ويظنون با غير
ّ
الحق ظن الجاھلية " .
 - 8073حدثنا القاسم قال  ،حدثنا الحسين قال  ،حدثني حجاج  ،عن ابن جريج قال  ،قال ابن عباس  :أمَّنھم يومئذ بنعاس
غ َّشاھم .وإنما ينعُسُ من يأمن " يغشى طائفة منكم وطائفة قد أھمتھم أنفسھم يظنون با غير الحق ظن الجاھلية " .
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 - 8074حدثنا ابن بشار قال  ،حدثنا ابن أبي عدي  ،عن حميد  ،عن أنس بن مالك  ،عن أبي طلحة قال  :كنت فيمن أنزل
عليه النعاس يوم أحد أمنة  ،حتى سقط من يدي مرارً ا قال أبو جعفر  :يعني سوطه  ،أو سيفه.
 - 8075حدثنا عمرو بن علي قال  ،حدثنا عبد الرحمن بن مھدي قال  ،حدثنا حماد بن سلمة  ،عن ثابت  ،عن أنس  ،عن
أبي طلحة قال  :رفعت رأسي يوم أحُ د  ،فجعلت ما أرى أح ًدا من القوم إال تحت حجفته يميد من النعاس. (3) .
__________
) (1األثقال جمع ثقل )بفتحتين(  :وھو متاع المسافر  ،وعنى به اإلبل التي تحمل المتاع .وجنب الفرس واألسير وغيره  :قاده إلى جنبه.
) (2في المطبوعة والمخطوطة والدر المنثور  " : 87 : 2وجنبوا على أثقالھم "  ،والصواب الذي ال شك فيه حذف " على " .
) " (3الحجفة "  :ضرب من الترسة  ،تتخذ من جلود اإلبل مقورة  ،يطارق بعضھا على بعض  ،ليس فيه خشب  ،وھي الحجفة والدرقة " .ماد يميد" :
مال وتحرك واضطرب.

 - 8076حدثنا ابن بشار وابن المثني قاال حدثنا أبو داود قال  ،حدثنا عمران  ،عن قتادة  ،عن أنس  ،عن أبي طلحة قال :
كنت فيمن صبَّ عليه النعاس يوم أحد.
 - 8077حدثنا بشر قال  ،حدثنا يزيد قال  ،حدثنا سعيد  ،عن قتادة قال  ،حدثنا أنس بن مالك  :عن أبي طلحة  :أنه كان يومئذ
ممن غشِ يه النعاس  ،قال  :كان السيف يسقط من يدي ثم آخذه  ،من النعاس.
 - 8078حدثت عن عمار قال  ،حدثنا ابن أبي جعفر  ،عن أبيه  ،عن الربيع  :ذكر لنا  ،وﷲ أعلم  ،عن أنس  :أن أبا طلحة
حدثھم  :أنه كان يومئذ ممن غشيه النعاس  ،قال  :فجعل سيفي يسقط من يدي وآخذه  ،ويسقط وآخذه  ،ويسقط والطائفة
األخرى المنافقون  ،ليس لھم ھمَّة إال أنفسھم  " ،يظنون با غير الحق ظن الجاھلية "  ،اآلية كلھا.
 - 8079حدثنا أحمد بن الحسن الترمذي قال  ،حدثنا ضرار بن صُرد قال  ،حدثنا عبد العزيز بن محمد  ،عن محمد بن عبد
العزيز  ،عن الزھري  ،عن عبد الرحمن بن المسور بن مخرمة  ،عن أبيه قال  :سألت عبد الرحمن بن عوف عن قول ﷲ
عز وجل  " :ثم أنزل عليكم من بعد الغم أ َم ً
نة نعاسً ا "  .قال  :ألقي علينا النوم يوم أحد.
 - 8080حدثنا بشر قال  ،حدثنا يزيد قال  ،حدثنا سعيد  ،عن قتادة  ،قوله  " :ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسً ا " ،
شاھم ﷲ النعاس ً
اآلية ،وذاكم يوم أحد  ،كانوا يومئذ فريقين  ،فأما المؤمنون فغ ّ
أمنة منه ورحمة.
 - 8081حدثني المثني قال  ،حدثنا إسحاق قال  ،حدثنا ابن أبي جعفر  ،عن أبيه  ،عن الربيع بن أنس  ،نحوه.
 - 8082حدثنا المثني قال  ،حدثنا إسحاق قال  ،حدثنا ابن أبي جعفر  ،عن أبيه  ،عن الربيع  ،قوله  " :أمنة نعاسً ا "  ،قال :
ألقي عليھم النعاس  ،فكان ذلك أمن ًة لھم.
 - 8083حدثنا ابن بشار قال  ،حدثنا عبد الرحمن قال  ،حدثنا سفيان  ،عن عاصم  ،عن أبي رزين قال  ،قال عبد ﷲ :
النعاس في القتال أمنة  ،والنعاس في الصالة من الشيطان.
 - 8084حدثنا ابن حميد قال  ،حدثنا سلمة  ،عن ابن إسحاق  " :ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسًا "  ،قال  :أنزل
النعاس أمنة منه على أھل اليقين به  ،فھم نيا ٌم ال يخافون(1) .
 - 8085حدثنا الحسن بن يحيى قال  ،أخبرنا عبد الرزاق قال  ،أخبرنا معمر  ،عن قتادة في قوله  " :أمنة نعاسًا "  ،قال :
علي النعاس يومئذ  ،فكنت أنعس حتى يسقط سيفي
ألقى ﷲ عليھم النعاس  ،فكان " أمنة لھم "  .وذكر أن أبا طلحة قال  :ألقي ًّ
من يدي.
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 - 8086حدثنا ابن بشار قال  ،حدثنا إسحاق بن إدريس قال  ،حدثنا حماد بن سلمة قال  ،أخبرنا ثابت  ،عن أنس بن مالك ،
عن أبي طلحة وھشام بن عروة  ،عن عروة  ،عن الزبير  ،أنھما قاال لقد رفعنا رءوسنا يوم أحد  ،فجعلنا ننظر  ،فما منھم من
أحد إال وھو يميل بجنب حجفته .قال  :وتال ھذه اآلية  " :ثم أنزل عليكم من بعد الغم ً
أمنة نعاسً ا " .
***
__________
) (1األثر  - 8084 :سيرة ابن ھشام  ، 122 : 3وھو من تتمة األثار التي آخرھا .8067 :

س ُھ ْم َي ُظ ُّنونَ ِبا َّ ِ َغ ْي َر ا ْل َحقِّ َظنَّ ا ْل َجا ِھلِ َّي ِة {
القول في تأويل قوله َ } :و َطا ِئ َف ٌة َقدْ أَ َھ َّم ْت ُھ ْم أَ ْنفُ ُ
قال أبو جعفر  :يعني بذلك جل ثناؤه  " :وطائفة منكم "  ،أيھا المؤمنون " قد أھمتھم أنفسھم "  ،يقول  :ھم المنافقون ال ھم لھم
غير أنفسھم  ،فھم من حذر القتل على أنفسھم  ،وخوف المنية عليھا في شغل  ،قد طار عن أعينھم الكرى  ،يظنون با
الظنون الكاذبة  ،ظن الجاھلية من أھل الشرك با  ،ش ًكا في أمر ﷲ  ،وتكذيبًا لنبيه صلى ﷲ عليه وسلم َ ،ومحْ َسبة منھم أن
ﷲ خاذل نبيه ومُعْ ٍل عليه أھل الكفر به  (1) ،يقولون  :ھل لنا من األمر من شيء .كالذي - :
 - 8087حدثنا بشر قال  ،حدثنا يزيد قال  ،حدثنا سعيد  ،عن قتادة قال  :والطائفة األخرى  :المنافقون  ،ليس لھم ھ ٌّم إال
ون
أنفسھم  ،أجبن قوم وأرعبُه وأخذله للحق  ،يظنون با غير الحق ظنو ًنا كاذبة  ،إنما ھم أھل شك وريبة في أمر ﷲ َ ) :ي ُقولُ َ
ضا ِجع ِِھ ْم (.
ِب َع َلي ِْھ ُم ْال َق ْت ُل إِ َلى َم َ
َل ْو َك َ
ِين ُكت َ
ان َل َنا م َِن األ ْم ِر َشيْ ٌء َما قُت ِْل َنا َھا ُھ َنا قُ ْل َل ْو ُك ْن ُت ْم فِي ُبيُو ِت ُك ْم َل َب َر َز الَّذ َ
 - 8088حدثني المثني قال  ،حدثنا إسحاق قال  ،حدثنا عبد ﷲ بن أبي جعفر  ،عن أبيه  ،عن الربيع قال  :والطائفة األخرى
ان لَ َنا م َِن األم ِْر َشيْ ٌء َما قُت ِْل َنا َھا
ون َل ْو َك َ
المنافقون  ،ليس لھم ھمة إال أنفسھم  ،يظنون با غير الحق ظن الجاھلية َ ) ،ي ُقولُ َ
ضا ِجع ِِھ ْم ( اآلية.
ِين ُكت َ
ُھ َنا( قال ﷲ عز وجل  ) :قُ ْل َل ْو ُك ْن ُت ْم فِي ُبيُو ِت ُك ْم َل َب َر َز الَّذ َ
ِب َع َلي ِْھ ُم ْال َق ْت ُل إِ َلى َم َ
__________
) (1حسب الشيء يحسبه )بكسر السين( حسبا ًنا )بكسر الحاء( ومحسبة ومحسبة )بكسر السين وفتحھا(  ،ظنه ط ًنا.

 - 8089حدثنا ابن حميد قال  ،حدثنا سلمة  ،عن ابن إسحاق  " :وطائفة قد أھمتھم أنفسھم "  ،قال  :أھل النفاق قد أھمتھم
ٌ
عاقبة(1) .
أنفسھم تخوُّ ف القتل  ،وذلك أنھم ال يرجون
 - 8090حدثني يونس قال  ،أخبرنا ابن وھب قال  ،قال ابن زيد في قوله  " :وطائفة قد أھمتھم أنفسھم " إلى آخر اآلية ،
قال :ھؤالء المنافقون.
***
وأما قوله  " :ظنّ الجاھلية "  ،فإنه يعني أھل الشرك .كالذي - :
 - 8091حدثنا الحسن بن يحيى قال  ،أخبرنا عبد الرزاق قال  ،أخبرنا معمر  ،عن قتادة في قوله  " :ظنّ الجاھلية "  ،قال :
ظن أھل الشرك.
 - 8092حدثني المثني قال  ،حدثنا إسحاق قال  ،حدثنا ابن أبي جعفر  ،عن أبيه  ،عن الربيع  ،قوله  " :ظن الجاھلية " ،
قال :ظن أھل الشرك.
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***
قال أبو جعفر  :وفي رفع قوله  " :وطائفة "  ،وجھان.
أحدھما  ،أن تكون مرفوعة بالعائد من ذكرھا في قوله  " :قد أھمتھم " .
ً
جائزا  ،وكانت " الواو "  ،في قوله  " :وطائفة " ،
واآلخر  :بقوله  " :يظنون با غير الحق "  ،ولو كانت منصوبة كان
ظر ًفا للفعل  ،بمعنى  :وأھمت طائفة أنفسھم  ،كما قال) َوال َّس َما َء َب َن ْي َنا َھا ِبأ َ ْي ٍد ( ]سورة الذاريات (2) .[47 :
***
__________
) (1األثر  - 8089 :سيرة ابن ھشام  ، 122 : 3وھو تتمة اآلثار التي آخرھا .8084 :
) (2قد استقصى ھذا الباب من العربية  ،الفراء في معاني القرآن .242 - 240 : 1

األم ِر مِنْ َ
ش ْيءٍ قُلْ إِنَّ األ ْم َر ُك َّل ُه ِ َّ ِ ُي ْخفُونَ فِي أَ ْنفُسِ ِھ ْم َما ال ُي ْبدُونَ َل َك َيقُولُونَ
القول في تأويل قوله َ } :ي ُقولُونَ َھلْ َل َنا مِنَ ْ
األم ِر َ
ش ْي ٌء َما قُ ِت ْل َنا ھَا ُھ َنا {
َل ْو َكانَ َل َنا مِنَ ْ
قال أبو جعفر  :يعني بذلك الطائفة المنافق َة التي قد أھمَّتھم أنفسھم  ،يقولون  :ليس لنا من األمر من شيء  ،قل إن األمر كله
 ،ولو كان لنا من األمر شيء ما خرجنا لقتال من قاتلنا فقتلونا .كما - :
 - 8093حدثنا القاسم قال  ،حدثنا الحسين قال  ،حدثني حجاج  ،عن ابن جريج قال  ،قيل لعبد ﷲ بن أبيّ  :قُتل بنو الخزرج
اليوم! قال  :وھل لنا من األمر من شيء ؟ قيل إنّ األمر كله !(1) .
***
وھذا أمر مبتدأ من ﷲ عز وجل  ،يقول لنبيه محمد صلى ﷲ عليه وسلم  :قل  ،يا محمد  ،لھؤالء المنافقين  " :إن األمر كله
"  ،يصرفه كيف يشاء ويدبره كيف يحبّ .
ثم عاد إلى الخبر عن ذكر نفاق المنافقين  ،فقال  " :يُخفون في أنفسھم ما ال يبدون لك " يقول  :يخفي  ،يا محمد  ،ھؤالء
ُ
وصفت لك صفتھم  ،في أنفسھم من الكفر والشك في ﷲ  ،ما ال يبدون لك .ثم أظھر نبيَّه صلى ﷲ عليه وسلم
المنافقون الذين
على ما كانوا يخفونه بينھم من نفاقھم  ،والحسرة التي أصابتھم على حضورھم مع المسلمين مشھدھم بأحد  ،فقال مخبرً ا عن
الكفر وإعالنھم النفاقَ بينھم  " :يقولون لو كان لنا من األمر شيء ما قتلنا ھھنا "  ،يعني بذلك  ،أنّ ھؤالء المنافقين
قيلھم
َ
يقولون  :لو كان الخروج إلى حرب من خرجنا لحربه من المشركين إلينا  ،ما خرجنا إليھم  ،وال قُتل منا أحد في الموضع
الذي قتلوا فيه بأحد.
__________
) (1في المطبوعة  " :قل إن األمر كله

" كنص اآلية  ،وأثبت ما في المخطوطة.

***
وذكر أن ممن قال ھذا القول  ،مع ّتب بن قشير  ،أخو بني عمرو بن عوف.
*ذكر الخبر بذلك :
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 - 8094حدثنا ابن حميد قال  ،حدثنا سلمة  ،قال  ،قال ابن إسحاق  :حدثني يحيى بن عباد بن عبد ﷲ بن الزبير  ،عن أبيه ،
عن عبد ﷲ بن الزبير  ،عن الزبير قال  :وﷲ إ ّني ألسمع قول مع ِّتب بن قشير  ،أخي بني عمرو بن عوف  ،والنعاسُ يغشاني،
ما أسمعه إال كالحلم حين قال ْ :لو كان لنا من األمر شيء ما قُتلنا ھاھنا! )(1
 - 8095حدثني سعيد بن يحيى األموي قال  ،حدثني أبي  ،عن ابن إسحاق قال  ،حدثني يحيى بن عباد بن عبد ﷲ بن الزبير،
عن أبيه  ،عن عبد ﷲ بن الزبير  ،عن أبيه  ،بمثله.
***
قال أبو جعفر  :واختلفت القراء في قراءة ذلك.
فقرأته عامة قرأة الحجاز والعراق  ) :قُ ْل إِنَّ األم َْر ُكلَّ ُه (  ،بنصب " الكل " على وجه النعت لـ " األمر " والصفة له.
***
وقرأه بعض قرأة أھل البصرة  ) :قُ ْل إِنَّ األم َْر ُكلَّ ُه ِ َّ ِ ( برفع " الكل "  ،على توجيه " الكل " إلى أنه اسم  ،وقوله "
خبره  ،كقول القائل  " :إن األمر بعضه لعبد ﷲ. (2) .

"

***
وقد يجوز أن يكون " الكل " في قراءة من قرأه بالنصب  ،منصوبًا على البدل.
***
__________
) (1لم أجد نص الخبر في سيرة ابن ھشام  ،في خبر أحد  ،ولكني وجدت معناه واإلشارة إليه قبل أحد في ذكر من اجتمع إلى يھود من منافقي األنصار
.169 : 2
) (2انظر معاني القرآن للفراء .243 : 1

قال أبو جعفر  :والقراءة التي ھي القراءة عندنا  ،النصبُ في " الكل " إلجماع أكثر القرأة عليه  ،من غير أن تكون القراءة
األخرى خطأ في معنى أو عربية .ولو كانت القراءة بالرفع في ذلك مستفيضة في القرأة  ،لكانت سوا ًء عندي القراءةُ بأيِّ ذلك
بأي وجھيه قرئ.
قرئ  ،التفاق معاني ذلك َ
***
ضا ِج ِع ِھ ْم َولِ َي ْب َتل َِي َّ
ُور ُك ْم
ﷲُ َما فِي ُ
القول في تأويل قوله  } :قُلْ لَ ْو ُك ْن ُت ْم فِي ُب ُيو ِت ُك ْم َل َب َر َز ا َّلذِينَ ُكت َ
ِب َع َل ْي ِھ ُم ا ْل َق ْتل ُ إِ َلى َم َ
صد ِ
وب ُك ْم َو َّ
ﷲُ َعلِي ٌم ِب َذا ِ
صدُور ){ (154
َولِ ُي َم ِّح َ
ت ال ُّ
ص َما فِي قُلُ ِ
قال أبو جعفر  :يعني بذلك جل ثناؤه  :قل  ،يا محمد  ،للذين وصفت لك صفتھم من المنافقين  :لو كنتم في بيوتكم لم تشھدوا
فيظھر للمؤمنين ما كنتم تخفونه من نفاقكم ،
مع المؤمنين مشھدھم  ،ولم تحضروا معھم حرب أعدائھم من المشركين ،
َ
وتكتمونه من شككم في دينكم ) " (1لبرز الذين ُكتب عليھم القتل "  ،يقول  :لظھر للموضع الذي كتب عليه مصرعه فيه  ،من
قد كتب عليه القتل منھم  (2) ،ولخرج من بيته إليه حتى يصرع في الموضع الذي ُكتب عليه أن يصرع فيه. (3) .
***
وأما قوله  " :وليبتلي ﷲ ما في صدوركم "  ،فإنه يعني به  :وليبتلي ﷲ ما في صدوركم  ،أيھا المنافقون  ،كنتم تبرزون من
بيوتكم إلى مضاجعكم.
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***
__________
) (1في المطبوعة  " :من شرككم في دينكم "  ،والصواب من المخطوطة.
) (2انظر تفسير " برز " فيما سلف .354 : 5
) (3في المطبوعة  " :ويخرج من بيته "  ،لم يحسن قراءة المخطوطة.

ويعني بقوله  " :وليبتلي ﷲ ما في صدوركم "  ،وليختبر ﷲ الذي في صدوركم من الشك  ،فيميِّزكم بما يظھره للمؤمنين من
نفاقكم من المؤمنين(1) .
***
وقد دللنا فيما مضى على أنّ معاني نظائر قوله  " :ليبتلي ﷲ " و " وليعلم ﷲ " وما أشبه ذلك  ،وإن كان في ظاھر الكالم
مضا ًفا إلى ﷲ الوصف به  ،فمرا ٌد به أولياؤه وأھل طاعته ) (2وأنّ معنى ذلك  :وليختبر أوليا ُء ﷲ  ،وأھل طاعته الذي في
صدوركم من الشك والمرض  ،فيعرفوكم ] ،فيميّزوكم[ من أھل اإلخالص واليقين " وليمحص ما في قلوبكم "  ،يقول وليتبينوا
ما في قلوبكم من االعتقاد

ولرسوله صلى ﷲ عليه وسلم وللمؤمنين من العداوة أو الوالية(3) .
***

" وﷲ عليم بذات الصدور "  ،يقول  :وﷲ ذو علم بالذي في صدور خلقه من خير وشر  ،وإيمان وكفر  ،ال يخفى عليه شيء
من أمورھم  ،سرائرھا عالنيتھا  ،وھو لجميع ذلك حافظ  ،حتى يجازي جميعھم جزاءھم على قدر استحقاقھم.
***
وبنحو الذي قلنا في ذلك كان ابن إسحاق يقول :
 - 8096حدثنا ابن حميد قال  ،حدثنا سلمة  ،عن ابن إسحاق قال  :ذكر ﷲ تالو َمھم  -يعني  :تالوم المنافقين  -وحسرتھم على
ما أصابھم  ،ثم قال لنبيه صلى ﷲ عليه وسلم قل  " :لو كنتم في بيوتكم "  ،لم تحضروا ھذا الموضع الذي أظھر ﷲ جل ثناؤه
فيه منكم ما أظھر من سرائركم  ،ألخرج الذي كتب عليھم القتل إلى موطن غيره يصرعون فيه  ،حتى يبتلي به ما في
صدوركم " وليمحص ما في قلوبكم وﷲ عليم بذات الصدور "  ،أي ال يخفى عليه ما في صدورھم (4) ،
__________
) (1انظر تفسير " االبتالء " فيما سلف  297 : 7تعليق  ، 1 :والمراجع ھناك.
) (2انظر ما سلف قريبًا ص  ، 246 :تعليق  / ، 2ثم انظر .162 - 160 : 3
) (3انظر تفسير " محص " فيما سلف ص .244 :
) (4في المطبوعة " ال يخفى عليه شيء مما في صدورھم "  ،وفي المخطوطة " ال يخفى عليه شيء ما في صدورھم "  ،وضرب بالقلم على "
شيء" ،ولكن الناشر آثر إثباتھا  ،وجعل " ما " " مما "  ،والصواب المطابق لنص السيرة ھو ما أثبت.

ض َما َك َسبُوا َو َل َق ْد َع َفا َّ
ان إِ َّن َما اسْ َت َزلَّ ُھ ُم ال َّشي َ
ﷲ غَ فُو ٌر َحلِي ٌم )(155
إِنَّ الَّذ َ
ْطانُ ِب َبعْ ِ
ﷲُ َع ْن ُھ ْم إِنَّ َّ َ
ِين َت َولَّ ْوا ِم ْن ُك ْم َي ْو َم ْال َت َقى ْال َجمْ َع ِ
مما اسْ َت ْخ َف ْوا به منكم(1) .
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 - 8097حدثني المثني قال  ،حدثنا إسحاق قال  ،حدثنا الحارث بن مسلم  ،عن بحر السقاء  ،عن عمرو بن عبيد  ،عن
الحسن قال  :سئل عن قوله  " :قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليھم القتل إلى مضاجعھم "  ،قال  :كتب ﷲ على
المؤمنين أن يقاتلوا في سبيله  ،وليس كل من يقاتل يُقتل  ،ولكن يُقتل من َكتب ﷲ عليه القتل(2) .
***
س ُبوا َو َل َقدْ َع َفا َّ
اس َت َز َّل ُھ ُم ال َّ
ﷲُ َع ْن ُھ ْم
ش ْي َطانُ ِب َب ْع ِ
ان إِ َّن َما ْ
ض َما َك َ
القول في تأويل قوله  } :إِنَّ ا َّلذِينَ َت َو َّل ْوا ِم ْن ُك ْم َي ْو َم ا ْل َت َقى ا ْل َج ْم َع ِ
ﷲ َغفُو ٌر َحلِي ٌم ){ (155
إِنَّ َّ َ
قال أبو جعفر  :يعني بذلك جل ثناؤه  :إنّ الذين ولَّوا عن المشركين  ،من أصحاب رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم يوم أحد
وانھزموا عنھم.
***
وقوله  " :تولَّوا "  " ،تفعَّلوا "  ،من قولھم  " :ولَّى فالن ظھره " (3) .
***
__________
) (1األثر  - 8096 :سيرة ابن ھشام  ، 122 : 3وھو تتمة اآلثار التي آخرھا .8089 :
) (2األثر  " - 8097 :الحارث بن مسلم الرازي المقرئ "  ،روى عن الثوري  ،والربيع بن صبيح وغيرھما .قال أبو حاتم  " :الحارث بن مسلم ،
عابد  ،شيخ ثقة صدوق .رأيته وصليت خلفه "  .مترجم في ابن أبي حاتم .88 / 2 / 1
و " بحر السقاء "  ،ھو " بحر بن كنيز الباھلي السقاء أبو الفضل " روي عن الحسن  ،والزھري وقتادة .وھو جد " عمرو بن علي الفالس "  .وروى
عنه الثوري وكناه ولم يسمه  ،قال يحيى بن سعيد القطان  " :كان سفيان الثوري يحدثني  ،فإذا حدثني عن رجل يعلم أني ال أرضاه كناه لي  ،فحدثني
يوما قال حدثني أبو الفضل  ،يعني بحرً ا السقاء "  .وقال يحيى بن معين  " :بحر السقاء  ،ال يكتب حديثه "  .وھو متروك .مترجم في التھذيب  ،وابن
أبي حاتم .418 / 1 / 1
) (3انظر تفسير " تولى " فيما سلف .483 ، 477 ، 291 ، 283 : 6 / 237 : 4 / 131 ، 115 : 3 / 299 ، 162 : 2

وقوله  " :يوم التقى الجمعان "  ،يعني  :يوم التقى جمعُ المشركين والمسلمين بأحد " إنما استزلھم الشيطان "  ،أي  :إنما
دعاھم إلى ّ
الزلة الشيطانُ .
***
وقوله " استزل " " استفعل " من " الزلة "  .و " الزلة "  ،ھي الخطيئة(1) .
***
" ببعض ما كسبوا "  ،يعني ببعض ما عملوا من الذنوب ) " . (2ولقد عفا ﷲ عنھم "  ،يقول  :ولقد تجاوز ﷲ عن عقوبة
ّ
مغط على ذنوب من آمن به واتبع رسوله  ،بعفوه عن عقوبته إياھم
ذنوبھم فصفح لھم عنه ) " (3إن ﷲ غفور "  ،يعني به :
عليھا " حليم "  ،يعني أنه ذو أناة ال يعجل على من عصاه وخالف أمره بالنقمة(4) .
***
ثم اختلف أھل التأويل في أعيان القوم الذين عُنوا بھذه اآلية.
فقال بعضھم  :عني بھا ك ُّل من ولَّى ال ُّدب َُر عن المشركين بأحد.
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*ذكر من قال ذلك :
 - 8098حدثنا أبو ھشام الرفاعي قال  ،حدثنا أبو بكر بن عياش قال  ،حدثنا عاصم بن كليب  ،عن أبيه قال  :خطب عمر يوم
الجمعة فقرأ " آل عمران "  ،وكان يعجبه إذا خطب أن يقرأھا  ،فلما انتھى إلى قوله  " :إنّ الذين تولوا منكم يوم التقى
ُ
ففررت حتى صعدت الجبل  ،فلقد رأيتني أنزو كأنني أرْ َوى  (5) ،والناس
الجمعان "  ،قال  :لما كان يوم أحد ھزمناھم ،
يقولون  " :قُتل محمد " ! فقلت  :ال أجد ً
أحدا يقول  " :قتل محمد "  ،إال قتلته! .حتى اجتمعنا على الجبل  ،فنزلت  " :إن الذين
تولوا منكم يوم التقى الجمعان "  ،اآلية كلھا(6) .
__________
) (1انظر تفسير  " :زل " فيما سلف .260 ، 259 : 4 / 525 ، 524 : 1
) (2انظر تفسير " كسب " فيما سلف .295 ، 131 : 6 / 449 : 4 / 128 ، 101 : 3 / 274 ، 273 : 2
) (3انظر تفسير " عفا " فيما سلف من فھارس اللغة.
) (4انظر تفسير " غفور حليم " فيما سلف من فھارس اللغة.
) " (5أنزو "  :أثبت  ،والنزو الوثب .واألروى  :أنثى الوعول  ،وھي قوية على التصعيد في الجبال.
) (6األثر  " - 8098 :أبو ھشام الرفاعي " ھو " محمد بن يزيد بن محمد بن كثير "  ،مضى في رقم  ، 4888 ، 4557 ، 3286 :وغيرھا .و "
أبو بكر بن عياش بن سالم األسدي الكوفي الحناط "  ،قيل اسمه " محمد "  ،وقيل  " :عبد ﷲ " وقيل وقيل  ،ولكن الحافظ قال  " :والصحيح أن اسمه
ً
حافظا متق ًنا  ،ولكنه لما كبر ساء حفظه  ،فكان يھم إذا روى  ،والخطأ والوھم شيئان ال ينفك عنھما البشر  ،كما قال ابن حبان "  .مترجم
كنيته  ،كان
في التھذيب.
و " عاصم بن كليب بن شھاب المجنون الجرمي "  ،روى عن أبيه  ،وأبي بردة بن أبي موسى  ،ومحمد بن كب القرظي  ،وغيرھم .روى عنه ابن
عون وشعبة وشريك والسفيانان وغيرھم .قال أحمد  " :ال بأس بحديثه "  ،وقال النسائي وابن معين  " :ثقة "  .وكان من العباد  ،ولم يكن كثير
الحديث .مترجم في التھذيب.
وأبوه  " :كليب بن شھاب بن المجنون الجرمي "  ،روى عن أبيه  ،وعن خاله الفلتان بن عاصم  ،وعمر  ،وعلي  ،وسعد  ،وأبي ذر  ،وأبي موسى ،
وأبي ھريرة وغيرھم .قال ابن سعد  " :كان ثقة  ،ورأيتھم يستحسنون حديثه ويحتجون به "  .مترجم في التھذيب.

 - 8099حدثنا بشر قال  ،حدثنا يزيد قال  ،حدثنا سعيد  ،عن قتادة  ،قوله  " :إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان " ،
اآلية ،وذلك يوم أحد  ،ناس من أصحاب رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم تولوا عن القتال وعن نبيّ ﷲ يومئذ  ،وكان ذلك من
أمر الشيطان وتخويفه  ،فأنزل ﷲ عز وجل ما تسمعون  :أنه قد تجاوز لھم عن ذلك وعفا عنھم.
 - 8100حدثني المثني قال  ،حدثنا إسحاق قال  ،حدثني عبد ﷲ بن أبي جعفر  ،عن أبيه  ،عن الربيع في قوله  " :إن الذين
تولوا منكم يوم التقى الجمعان "  ،اآلية  ،فذكر نحو قول قتادة.
***
وقال آخرون  :بل عني بذلك خاصٌّ ممن ولَّى الدبر يومئذ  ،قالوا  :وإنما عنى به الذين لحقوا بالمدينة منھم دون غيرھم.
*ذكر من قال ذلك :
 - 8101حدثنا محمد بن الحسين قال  ،حدثنا أحمد قال  ،حدثنا أسباط  ،عن السدي قال  :لما انھزموا يومئذ  ،تفرّ ق عن
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم أصحابه  ،فدخل بعضھم المدينة  ،وانطلق بعضھم فوق الجبل إلى الصخرة فقاموا عليھا ،
فذكر ﷲ عز وجل الذين انھزموا فدخلوا المدينة فقال  " :إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان "  ،اآلية.
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***
وقال آخرون  :بل نزل ذلك في رجال بأعيانھم معروفين.
*ذكر من قال ذلك :
 - 8102حدثنا القاسم قال  ،حدثنا الحسين قال  ،حدثني حجاج  ،عن ابن جريج قال  ،قال عكرمة قوله  " :إن الذين تولوا
منكم يوم التقى الجمعان "  ،قال  :نزلت في رافع بن المعلَّى وغيره من األنصار  ،وأبي حُ ذيفة بن عتبة ورجل آخر قال ابن
جريج  :وقوله  " :إنما استزلھم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفا ﷲ عنھم "  ،إذ لم يعاقبھم.
 - 8103حدثنا ابن حميد قال  ،حدثنا سلمة  ،عن ابن إسحاق قال  :فرّ عثمان بن عفان  ،وعقبة بن عثمان  ،وسعد بن عثمان
الجل َعب ) (1جبل بناحية المدينة مما يلي األعوص  -فأقاموا به ً
 رجالن من األنصار  -حتى بلغوا ْثالثا  ،ثم رجعوا إلى
ً
عريضة!! )(2
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم فقال لھم  :لقد ذھبتم فيھا
 - 8104حدثنا ابن حميد قال  ،حدثنا سلمة  ،عن ابن إسحاق  ،قوله  " :إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلھم
الشيطان ببعض ما كسبوا " اآلية ،
__________
) " (1الجلعب " ضبطه البكري بفتح الجيم وسكون الالم وفتح العين  ،وضبطه ياقوت بفتح الجيم والالم وسكون العين  ،وقال  :وقد تناء بعضھم في
الشعر كعادتھم في أمثاله فقال )من أبيات صححتھا  ،ففي مطبوعة معجم البلدان خطأ كثير( َ :ف َما َف ِت َئ ْ
ار َع َق ْت َلى فِي
ت ُ
ْن َتعْ َترى َ ...م َ
ض ْب ُع َ
الج َلعْ َبي ِ
ص ِ
ب سِ َبال ُ َھا
ال ُّت َرا ِ
) (2قوله  " :لقد ذھبتم فيھا عريضة "  ،أي واسعة .والضمير في قوله  " :فيھا " إلى " األرض "  ،يقول  :لقد اتسعت منادح األرض في وجوھكم حين
فررتم  ،فأبعدتم المذھب  ،يتعجب من فعلھم .ھذا  ،ولم أجد األثر في سيرة ابن ھشام.

ض أَ ْو َكا ُنوا ُغ ًّزى َل ْو َكا ُنوا عِ ْندَ َنا َما َما ُتوا َو َما
ِين آَ َم ُنوا َال َت ُكو ُنوا َكالَّذ َ
إل ْخ َوان ِِھ ْم إِ َذا َ
َيا أَ ُّي َھا الَّذ َ
ض َربُوا فِي ْاألَرْ ِ
ِين َك َفرُوا َو َقالُوا ِ ِ
ِيت َو َّ
وب ِھ ْم َو َّ
قُ ِتلُوا لِ َيجْ َع َل َّ
ﷲُ يُحْ ِيي َو ُيم ُ
ون َبصِ يرٌ )(156
ﷲُ ِب َما َتعْ َملُ َ
ﷲ ُ َذل َِك َحسْ َر ًة فِي قُلُ ِ
والذين استزلھم الشيطان  :عثمان بن عفان  ،وسعد بن عثمان  ،وعقبة بن عثمان  ،األنصاريان  ،ثم ّ
الز َر َّقيان ). (1
***
وأما قوله  " :ولقد عفا ﷲ عنھم "  ،فإن معناه  :ولقد تجاوز ﷲ عن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان  ،أن يعاقبھم بتوليھم
عن عدوّ ھم .كما - :
 - 8105حدثنا القاسم قال  ،حدثنا الحسين قال  ،حدثني حجاج قال  ،قال ابن جريج قوله  " :ولقد عفا ﷲ عنھم "  ،يقول " :
ولقد عفا ﷲ عنھم "  ،إذ لم يعاقبھم.
 - 8106حدثني يونس قال  ،أخبرنا ابن وھب قال  ،قال ابن زيد في قوله في تولِّيھم يوم أحد  " :ولقد عفا ﷲ عنھم "  ،فال
أدري أذلك العفو عن تلك العصابة  ،أم عفوٌ عن المسلمين كلھم ؟.
***
وقد بينا تأويل قوله  " :إن ﷲ غفور حليم "  ،فيما مضى(2) .
***
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القول في تأويل قوله َ } :يا أَ ُّي َھا ا َّلذِينَ آ َم ُنوا ال َت ُكو ُنوا َكا َّلذِينَ َك َف ُروا َو َقالُوا ْ
ض أَ ْو َكا ُنوا ُغ ًّزى
األر ِ
إلخ َوا ِن ِھ ْم إِ َذا َ
ض َر ُبوا فِي ْ
َل ْو َكا ُنوا عِ ْندَ َنا َما َما ُتوا َو َما قُ ِتلُوا لِ َي ْج َعل َ َّ
وب ِھ ْم {
ﷲُ َذلِ َك َح ْس َر ًة فِي قُل ُ ِ
قال أبو جعفر  :يعني بذلك جل ثناؤه  :يا أيھا الذين صدَّقوا ﷲ ورسوله وأقرّ وا بما جاء به محمد من عند ﷲ  ،ال تكونوا كمن
نبوة محمد صلى ﷲ عليه وسلم  ،وقال إلخوانه من أھل الكفر " إذا ضربوا في األرض " فخرجوا
كفر با وبرسوله  ،فجحد َّ
من بالدھم سفرً ا في تجارة " أو كانوا ُغ ًّزى " ،
__________
) (1األثر  - 8104 :لم أجد ھذا األثر أيضًا في سيرة ابن ھشام.
) (2انظر ما سلف .521 ، 117 : 5

يقول  :أو كان خروجھم من بالدھم غزا ًة فھلكوا فماتوا في سفرھم  ،أو قتلوا في غزوھم " لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا "،
يخبر بذلك عن قول ھؤالء الكفار أنھم يقولون لمن غزا منھم فقتل  ،أو مات في سفر خرج فيه في طاعة ﷲ  ،أو تجارة  :لو
لم يكونوا خرجوا من عندنا  ،وكانوا أقاموا في بالدھم ما ماتوا وما قتلوا " ليجعل ﷲ ذلك حسرة في قلوبھم "  ،يعني  :أنھم
يقولون ذلك  ،كي يجعل ﷲ قولھم ذلك حز ًنا في قلوبھم وغ ًّما  ،ويجھلون أن ذلك إلى ﷲ جل ثناؤه وبيده.
***
وقد قيل  :إن الذين نھى ﷲ المؤمنين بھذه اآلية أن يتشبَّھوا بھم فيما نھاھم عنه من سوء اليقين با  ،ھم عبد ﷲ بن أبي ابن
سلول وأصحابه.
*ذكر من قال ذلك :
 - 8107حدثني محمد قال  :حدثنا أحمد قال  ،حدثنا أسباط  ،عن السدي  " :يا أيھا الذين آمنو ال تكونوا كالذين كفروا وقالوا
إلخوانھم " اآلية  ،قال  :ھؤالء المنافقون أصحاب عبد ﷲ بن أبي.
 - 8108حدثني محمد بن عمرو قال  ،حدثنا أبو عاصم  ،عن عيسى  ،عن ابن أبي نجيح  ،عن مجاھد  ،في قوله  " :وقالوا
إلخوانھم إذا ضربوا في األرض أو كانوا ُغ ًّزى "  ،قول المنافق عبد ﷲ بن أبي ابن سلول.
 - 8109حدثني المثني قال  ،حدثنا أبو حذيفة قال  ،حدثنا شبل  ،عن ابن أبي نجيح  ،عن مجاھد  ،مثله.
***
وقال آخرون في ذلك  :ھم جميع المنافقين.
*ذكر من قال ذلك :
 - 8110حدثنا ابن حميد قال  ،حدثنا سلمة  ،عن ابن إسحاق  " :يا أيھا الذين آمنوا ال تكونوا كالذين كفروا وقالوا إلخوانھم "
اآلية  ،أي  :ال تكونوا كالمنافقين الذي ينھون إخوانھم عن الجھاد في سبيل ﷲ والضرب في األرض في طاعة ﷲ وطاعة
رسوله  ،ويقولون إذا ماتوا أو قتلوا  :لو أطاعونا ما ماتوا وما قُتلوا(1) .
***
وأما قوله  " :إذا ضربوا في األرض "  ،فإنه اختلف في تأويله (2) .فقال بعضھم  :ھو السفر في التجارة  ،والسير في
األرض لطلب المعيشة.
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*ذكر من قال ذلك :
 - 8111حدثنا محمد بن الحسين قال  ،حدثنا أحمد بن المفضل قال  ،حدثنا أسباط  ،عن السدي  " :إذا ضربوا في األرض" ،
وھي التجارة.
***
وقال آخرون  :بل ھو السير في طاعة ﷲ وطاعة رسوله صلى ﷲ عليه وسلم .
*ذكر من قال ذلك :
 - 8112حدثنا ابن حميد قال  ،حدثنا سلمة  ،عن ابن إسحاق  " :إذا ضربوا في األرض "  ،الضربُ في األرض في طاعة
ﷲ وطاعة رسوله(3) .
***
وأصل " الضرب في األرض "  ،اإلبعاد فيھا سيرً ا(4) .
***
وأما قوله  " :أو كانوا ُغ ًّزى "  ،فإنه يعني  :أو كانوا غزاة في سبيل ﷲ.
***
و " َّ
الغزى " جمع " غاز "  ،جمع على " فعَّل " كما يجمع " شاھد " " شھَّد "  ،و " قائل " " قول "  . ،وقد ينشد بيت رؤبة :
__________
) (1األثر  - 8110 :سيرة ابن ھشام  ، 123 ، 122 : 3وھو تتمة اآلثار التي آخرھا .8096 :
) (2انظر تفسير " ضرب في األرض " فيما سلف  ، 593 : 5ومجاز القرآن ألبي عبيدة .106 : 1
) (3األثر  - 8112 :سيرة ابن ھشام  ، 123 ، 122 : 3وھو بعض األثر السالف  ، 8110 :وتتمته.
) (4انظر تفسير " ضرب في األرض " فيما سلف  ، 593 : 5ومجاز القرآن ألبي عبيدة .106 : 1

ْس ِبالم َُس َّف ِه َوقُ َّو ٌل  :إال دَ ٍه َفال دَ ِه )(1
فاليوم َق ْد َن ْھ َن ِھني َت َن ْھ ُن ِھيَ ...و ْأو ُل ح ِْل ٍم َلي َ
وينشد أيضًا :
و َق ْولُ ُھ ْم  :إال دَ ٍه َفال دَ ِه *
***
فأصحب ماضي الفعل ،
وإنما قيل  " :ال تكونوا كالذين كفروا وقالوا إلخوانھم إذا ضربوا في األرض أو كانوا غزى " ،
َ
الحرف الذي ال يصحب مع الماضي منه إال المستقبل  ،فقيل  " :وقالوا إلخوانھم "  ،ثم قيل  " :إذا ضربوا "  ،وإنما يقال في
َ
الكالم  " :أكرمتك ْإذ زرتني "  ،وال يقال  " :أكرمتك إذا زرتني "  .ألن " القول " الذي في قوله  " :وقالوا إلخوانھم "  ،وإن
كان في لفظ الماضي فإنه بمعنى المستقبل.
__________
) (1ديوانه  ، 166 :ومجاز القرآن ألبي عبيدة  ، 106 : 1ومشكل القرآن  ، 438 :وجمھرة األمثال  ، 23 :وأمثال الميداني  ، 38 : 1والخزانة : 3
 ، 90واللسان )قول( )دھا(  ،وغيرھا كثير  ،وسيأتي في التفسير ) 66 : 24بوالق( .وھو من قصيدته التي يذكر فيھا نفسه وشبابه  ،وقد سلفت منھا
عدة أبيات في مواضع متفرقة.
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" نھنھت فال ًنا عن الشيء فتنھنه "  ،أي  :زجرته فانزجر  ،وكففته فانكف .و " األول "  :الرجوع .يقول  :قد كفني عن الصبا طولى عتابي لنفسي
ومالمتي إياھا  ،ورجوع عقل ال يوصف بالسفه  ،بعد جنون الشباب  ،ثم قول الناس  " :إال ده  ،فال ده " .
وقد اختلف في تفسير " إال ده فال ده "  ،اختالف كثير  ،قال أبو عبيدة  " :يقول إن لم يكن ھذا فال ذا .ومثل ھذا قولھم  :إن لم تتركه ھذا اليوم فال
تتركه أب ًدا  ،وإن لم يكن ذاك اآلن  ،لم يكن أب ًدا "  .وقال ابن قتيبة  " :يريدون  :إن لم يكن ھذا األمر لم يكن غيره  . . .ويروى أھل العربية أن الدال
فيه مبدلة من ذال  ،كأنھم أرادوا  :إن لم تكن ھذه  ،لم تكن أخرى " .
وقال أبو ھالل  " :قال بعضھم  :يضرب مثال للرجل يطلب شي ًئا  ،فإذا منعه طلب غيره .وقال األصمعي  :ال أدري ما أصله! وقال غيره  :أصله أن
بعض الكھان تنافر إليه رجالن فامتحناه  ،فقاال له  :في أي شيء جئناك ؟ قال  :في كذا  ،قاال  :ال! فأعاد النظر وقال  :إال ده فال ده  -أي  :إن لم يكن
كذا فليس غيره  ،ثم أخبرھما . . .وكانت العرب تقول  ،إذا رأى الرجل ثأره  :إال ده فال ده  -أي  :إن لم يثأر اآلن  ،لم يثأر أب ًدا " .
ومھما يكن من أصله  ،فإن رؤبة يريد  :زجرني عن ذلك كف نفسي عن الغي  ،وأوبة حلم أطاره جنون الشباب  ،وقول ناصحين يقول  :إن لم ترعو
اآلن عن غيك  ،فلن ترعوى ما عشت!

وذلك أن العرب تذھب بـ " الذين " مذھب الجزاء  ،وتعاملھا في ذلك معاملة " من " و " ما "  ،لتقارب معاني ذلك في كثير
من األشياء  ،وإن جميعھنّ أشياء ) (1مجھوالت غير موقتات توقيت " عمرو " و " زيد " . (2) .
فلما كان ذلك كذلك وكان صحيحً ا في الكالم فصيحً ا أن يقال للرجل  " :أكر ْم من أكرمك " " وأكرم كل رجل أكرمك " ،
ْن ومعناه االستقبال  (3) ،إذ كان الموصوف بالفعل غير
فيكون الكالم خارجً ا بلفظ الماضي مع " من "  ،و " ك ٍّل "  ،مجھو َلي ِ
مؤقت  ،وكان " الذين " في قوله  " :ال تكونوا كالذين كفروا وقالوا إلخوانھم إذا ضربوا في األرض "  ،غير مو َّقتين (4) ،
أجريت مجرى " من " و " ما " في ترجمتھا التي تذھب مذھب الجزاء  (5) ،وإخراج صالتھا بألفاظ الماضي من األفعال
وھي بمعنى االستقبال  ،كما قال الشاعر في " ما " (6) :
ان فِي َغ ِد )(7
اب َما َك َ
ِيج َ
ضى ...م َِن األم ِْر واسْ ت َ
وإ ّني آلتِي ُك ْم َت َش ُّك َر َما َم َ
فقال  " :ما كان في غد "  ،وھو يريد  :ما يكون في غد .ولو كان أراد الماضي لقال  " :ما كان في أمس "  ،ولم يجز له أن
يقول  " :ما كان في غد " .
__________
) (1في المطبوعة  " :وأن جمعھن أشياء ، " . . .وھو خطأ صوابه من المطبوعة.
) (2الموقت  ،والتوقيت  :ھو المعرفة المحددة  ،والتعريف المحدد  ،وھو الذي يعني سماه تعيي ًنا مطل ًقا غير مقيد  ،مثل " زيد "  ،فإنه يعين مسماه
تعيي ًنا مطل ًقا  ،أو محد ًدا .وانظر ما سلف  ، 181 : 1تعليق  .339 : 2 / 1 :والمجھول  :غير المعروف  ،وھو النكرة.
) (3في المخطوطة والمطبوعة " مع من وكل مجھول "  ،والصواب ما أثبت  ،ويعني بقوله " مجھولين "  :نكرتين.
) " (4موقتين " جمع " موقت " بالياء والنون  ،وھي المعرفة كما سلف .والسياق " وكان الذين  .. .. ..غير موقتين "  ،ألن " الذين " جمع  ،فوصفھا
بالجمع.
) (5في المخطوطة " التي تذھب الجزاء "  ،وفي معاني القرآن للفراء  " : 243 : 1ألن " الذين " يذھب بھا إلى معنى الجزاء  ،من  :من  ،وما " .
فالتصرف الذي ذھب إليه الناشر األول صواب جيد ج ًدا " .والترجمة " ھنا  :التفسير والبيان.
) (6ھو الطرماح بن حكيم.
) (7مضى تخريج البيت وشرحه فيما سلف  ، 351 : 2تعليق .5 :
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كرمن ھذا الذي أكرمك إذا زرته "  (1) ،ألن " الذي "
ولو كان " الذي " مو َّق ًتا  ،لم يجز أن يقال ذلك .خطأ أن يقال  " :ل ُت ِ
ً
جائزا فصيحً ا  ،ألن " الذي " يصير حينئذ
ھھنا مو ّقت  ،فقد خرج من معنى الجزاء  ،ولو لم يكن في الكالم " ھذا "  ،لكان
ﷲ ( ]سورة الحج  [25 :فر ّد "
ِين َك َفرُوا َو َي ُ
يل َّ ِ
صد َ
مجھوال غير موقت .ومن ذلك قول ﷲ عز وجل  ) :إِنَّ الَّذ َ
ُّون َعنْ َس ِب ِ
يصدون " على " كفروا "  ،ألن " الذين " غير موقتة .فقوله  " :كفروا "  ،وإن كان في لفظ ماض  ،فمعناه االستقبال  ،وكذلك
ِين َتابُوا مِنْ َقب ِْل أَنْ َت ْق ِدرُوا َع َلي ِْھ ْم ( ]سورة
اب َوآ َم َن َو َع ِم َل َ
قوله  ) :إِال َمنْ َت َ
صالِحً ا ( ]سورة مريم  [60 :وقوله  ) :إِال الَّذ َ
المائدة  ، [34 :معناه  :إال الذين يتوبون من قبل أن تقدروا عليھم وإال من يتوب ويؤمن .ونظائر ذلك في القرآن والكالم كثير،
والعلة في كل ذلك واحدة. (2) .
***
وأما قوله  " :ليجعل ﷲ ذلك حسرة في قلوبھم "  ،فإنه يعني بذلك  :حز ًنا في قلوبھم  (3) ،كما - :
 - 8113حدثنا محمد بن عمرو قال  ،حدثنا أبو عاصم  ،عن عيسى  ،عن ابن أبي نجيح  ،عن مجاھد في قوله  " :في
قلوبھم"  ،قال  :يحزنھم قولھم  ،ال ينفعھم شي ًئا.
 - 8114حدثني المثني قال  ،حدثنا أبو حذيفة قال  ،حدثنا شبل  ،عن ابن أبي نجيح  ،عن مجاھد  ،مثله.
 - 8115حدثنا ابن حميد قال  ،حدثنا سلمة  ،عن ابن إسحاق  " :ليجعل ﷲ ذلك حسرة في قلوبھم "  ،لقلة اليقين بربھم جل
ثناؤه(4) .
***
__________
) (1في المطبوعة " خطأ أن يقال لك من ھذا الذي " . . .أخطأ قراءة المخطوطة فجعل " لتكرمن " " لك من " وھو فاسد  ،والصواب ما أثبت  ،وھو
الذي يدل عليه السياق.
) (2انظر معاني القرآن للفراء .244 ، 243 : 1
) (3انظر تفسير " الحسرة " فيما سلف .299 - 295 : 3
) (4األثر  - 8115 :سيرة ابن ھشام  ، 123 : 3وھو تتمة اآلثار التي آخرھا .8112 ، 8110 :

ﷲُ ُي ْح ِيي َو ُيمِيتُ َو َّ
القول في تأويل قوله جل ثناؤه َ } :و َّ
ﷲ ُ ِب َما َت ْع َملُونَ َبصِ ي ٌر ){ (156
َ
الموت لمن يشاء من حيث يشاء  (1) ،والمميت من
قال أبو جعفر  :يعني جل ثناؤه بقوله ) :وﷲ يحيي ويميت( وﷲ المعجِّ ل
يشاء كلما شاء  ،دون غيره من سائر خلقه.
وھذا من ﷲ عز وجل ترغيبٌ لعباده المؤمنين على جھاد عدوه والصبر على قتالھم  ،وإخراج ھيبتھم من صدورھم  ،وإن قل
عددھم وكثر عدد أعدائھم وأعداء ﷲ وإعال ٌم منه لھم أن اإلماتة واإلحياء بيده  ،وأنه لن يموت أح ٌد وال يقتل إال بعد فناء أجله
الذي كتب له ونھيٌ منه لھم  ،إذ كان كذلك  ،أن يجزعوا لموت من مات منھم أو قتل من قتل منھم في حرب المشركين.
***
ثم قال جل ثناؤه  " :وﷲ بما تعملون بصي ٌر "  ،يقول  :إن ﷲ يرى ما تعملون من خير وشر  ،فاتقوه أيھا المؤمنون  ،إنه
محص ذلك كله  ،حتى يجازي كل عامل بعمله على قدر استحقاقه.
ٍ
***
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وبنحو الذي قلنا في ذلك  ،قال ابن إسحاق.
 - 8116حدثنا ابن حميد قال  ،حدثنا سلمة  ،عن ابن إسحاق  " :وﷲ يحيي ويميت "  ،أي  :يعجل ما يشاء  ،ويؤخر ما يشاء
من آجالھم بقدرته(2) .
***
__________
) (1أخشى أن يكون سقط من الناسخ بعض تفسير اآلية  ،وكأنه كان  " :وﷲ المؤخر أجل من يشاء من حيث شاء  ،وھو المعجل ، " . . .وانظر األثر
اآلتي رقم .8116 :
) (2األثر  - 8116 :سيرة ابن ھشام  ، 123 : 3وھو تتمة اآلثار التي آخرھا .8115 :

ُون )(157
ﷲ أَ ْو ُم ُّت ْم َل َم ْغف َِرةٌ م َِن َّ ِ
يل َّ ِ
ﷲ َو َرحْ َم ٌة َخ ْي ٌر ِممَّا َيجْ َمع َ
َو َل ِئنْ قُت ِْل ُت ْم فِي َس ِب ِ
ﷲ َو َر ْح َم ٌة َخ ْي ٌر ِم َّما َي ْج َمعُونَ ){ (157
ﷲ أَ ْو ُم ُّت ْم َل َم ْغف َِرةٌ مِنَ َّ ِ
يل َّ ِ
القول في تأويل قوله جل ثناؤه َ } :و َلئِنْ قُ ِت ْل ُت ْم فِي َ
س ِب ِ
قال أبو جعفر  :يخاطب جل ثناؤه عباده المؤمنين  ،يقول لھم  (1) :ال تكونوا  ،أيھا المؤمنون  ،في شك من أن األمور كلھا
بيد ﷲ  ،وأن إليه اإلحياء واإلماتة  ،كما شك المنافقون في ذلك  ،ولكن جاھدوا في سبيل ﷲ وقاتِلوا أعداء ﷲ  ،على يقين منكم
بأنه ال يقتل في حرب وال يموت في سفر إال من بلغ أجله وحانت وفاته .ثم وعدھم على جھادھم في سبيله المغفرة والرحم َة ،
وأخبرھم أن مو ًتا في سبيل ﷲ وقتال في ﷲ  (2) ،خير لھم مما يجمعون في الدنيا من حُطامھا ورغيد عيشھا الذي من أجله
يتثاقلون عن الجھاد في سبيل ﷲ  ،ويتأخرون عن لقاء العدو  ،كما - :
 - 8117حدثنا ابن حميد قال  ،حدثنا سلمة  ،عن ابن إسحاق  " :ولئن قتلتم في سبيل ﷲ أو متم لمغفرة من ﷲ ورحمة خير
مما يجمعون "  ،أي  :إن الموت كائن ال بد منه  ،فموت في سبيل ﷲ أو قتل  ،خير لو علموا فأيقنوا مما يجمعون في الدنيا
التي لھا يتأخرون عن الجھاد  ،تخو ًفا من الموت والقتل لما جمعوا من َزھرة الدنيا  ،وزھاد ًة في اآلخرة. (3) .
***
قال أبو جعفر  :وإنما قال ﷲ عز وجل  " :لمغفرة من ﷲ ورحمة خير مما يجمعون "  ،وابتدأ الكالم  " :ولئن متم أو قتلتم "
بحذف جواب " لئن "  (4) ،ألن في قوله :
__________
) (1في المطبوعة  " :فخاطب "  ،وأثبت صوابھا من المخطوطة.
) (2في المطبوعة  " :وقتال " وأثبت ما في المخطوطة  ،وھو أجود.
) (3األثر  - 8117 :سيرة ابن ھشام  ، 123 : 3وھو تتمة اآلثار التي آخرھا  .8116 :وكان في المخطوطة والمطبوعة  " :لما جمعوا من زھيد
الدنيا " وھو تحريف  ،والصواب من سيرة ابن ھشام .وزھرة الدنيا  :حسنھا وبھجتھا وغضارتھا  ،وكثرة خيرھا  ،ورغيد عيشھا .وفي سيرة ابن
ھشام " :زھادة في اآلخرة "  ،بغير واو.
) (4في المطبوعة والمخطوطة " بحذف جزاء لئن "  ،وھو خطأ بين وتصحيف من الناسخ  ،سقطت منه باء " جواب " فكتب " جزاء " .

" لمغفرة من ﷲ ورحمة خير مما يجمعون " معنى جواب للجزاء  (1) ،وذلك أنه َوع ٌد خرج مخرج الخبر.
***
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فتأويل الكالم  :ولئن قتلتم في سبيل ﷲ أو متم  ،ليغفرن ﷲ لكم وليرحم ّنكم فد ّل على ذلك بقوله  " :لمغفرة من ﷲ ورحمة خير
مما يجمعون "  ،وجمع مع الداللة به عليه  ،الخ َب َر عن فضل ذلك على ما يؤثرونه من الدنيا وما يجمعون فيھا.
***
وقد زعم بعض أھل العربية من أھل البصرة  ،أنه إن قيل  :كيف يكون  " :لمغفرة من ﷲ ورحمة " جوابًا لقوله  " :ولئن قتلتم
في سبيل ﷲ أو متم " ؟ فإن الوجه فيه أن يقال فيه كأنه قال  :ولئن متم أو قتلتم فذلك لكم رحمة من ﷲ ومغفرة  ،إذ كان ذلك
في سبيلي  (2) ،فقال  " :لمغفرة من ﷲ ورحمة  " ،يقول  :لذلك خير مما تجمعون  ،يعني  :لتلك المغفرة والرحمة خير مما
تجمعون.
***
صرُو ُھ ْم َلي َُولُّنَّ ْ
ار ( ]سورة
األد َب َ
ودخلت الالم في قوله  " :لمغفرة من ﷲ "  ،لدخولھا في قوله  :و " لئن "  ،كما قيل َ ) :و َلئِنْ َن َ
الحشر [12 :
***
__________
) (1في المطبوعة والمخطوطة  " :معنى جواز للجزاء "  ،وھو تصحيف ال معنى له  ،والصواب ما أثبت.
) (2في المطبوعة والمخطوطة  " :فإن ]القول[ فيه أن يقال فيه  :كأنه قال  :ولئن متم أو قتلتم ]فذكر لھم[ رحمة من ﷲ ومغفرة  ،إذا كان ذلك في
]السبيل[ "  ،وقد وضعت الكلمات التي استبدلت بھا غيرھا بين أقواس .وھذه الجملة التي في المطبوعة والمخطوطة ال يكاد يكون لھا معنى .فالكلمة
األولى " القول " ال شك في خطئھا  ،وصوابھا ما أثبت .أما " فذكر لھم "  ،فإني أظن أن الناسخ قد أخطأ قراءة المخطوطة القديمة التي نقل عنھا فقرأ
" فذلك لكم " " فذكر لھم " وأما " السبيل "  ،ففي المخطوطة ضرب خفيف على ألف " السبيل "  ،فرجحت قراءتھا كما أثبت .وھو حق المعنى ،
فاستقامت ھذه الجملة مع ما بعدھا  ،والحمد .

َ
ُون )(158
إل َلى َّ ِ
ﷲ ُتحْ َشر َ
َو َلئِنْ ُم ُّت ْم أ ْو قُت ِْل ُت ْم َ ِ
ﷲ ُت ْح َ
شرُونَ ){ (158
القول في تأويل قوله َ } :و َلئِنْ ُم ُّت ْم أَ ْو قُ ِت ْل ُت ْم إللَى َّ ِ
قال أبو جعفر  :يعني بذلك جل ثناؤه  :ولئن متم أو قتلتم  ،أيھا المؤمنون  ،فإن إلى ﷲ مرجعكم ومحشركم  ،فيجازيكم
بأعمالكم  ،فآثروا ما يقرّ بكم من ﷲ ويوجب لكم رضاه  ،ويقربكم من الجنة  ،من الجھاد في سبيل ﷲ والعمل بطاعته  ،على
باق لكم  ،بل ھو زائ ٌل عنكم  ،وعلى ترك طاعة ﷲ والجھاد ،
الركون إلى الدنيا وما تجمعون فيھا من حُ طامھا الذي ھو غير ٍ
فإن ذلك يبعدكم عن ربكم  ،ويوجب لكم سخطه  ،ويقرِّ بكم من النار.
***
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال ابن إسحاق :
 - 8118حدثنا ابن حميد قال  ،حدثنا سلمة  ،عن ابن إسحاق  " :ولئن متم أو قتلتم "  ،أيُّ ذلك كان " إللى ﷲ تحشرون " ،
أي  :أن إلى ﷲ المرجع  ،فال تغر َّنكم الحياة الدنيا وال تغتروا بھا  ،وليكن الجھاد وما رغبكم ﷲ فيه منه  ،آثر عندكم منھا(1).
***
وأدخلت " الالم " في قوله  " :إللى ﷲ تحشرون "  ،لدخولھا في قوله  " :ولئن "  .ولو كانت " الالم " مؤخرة إلى قوله " :
تحشرون "  ،ألحدثت " النون " الثقيلة فيه  ،كما تقول في الكالم  " :لئن أحسنتَ إليّ ألحسننَّ إليك " بنون مث ّقلة .فكان كذلك
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قوله  :ولئن متم أو قتلتم لتحشرن إلى ﷲ  ،ولكن لما حِيل بين " الالم " وبين " تحشرون " بالصفة  (2) ،أدخلت في الصفة ،
وسلمت " تحشرون " ،
__________
) (1األثر  - 8118 :سيرة ابن ھشام  ، 123 : 3وھو تتمة اآلثار التي آخرھا .8117 :
) (2في المطبوعة  " :لما حيز بين الالم ، " . . .وفي المخطوطة  " :ولما حين ، " . . .وصواب قراءتھا ما أثبت .و " الصفة " حرف الجر  ،انظر ما
سلف  ، 299 : 1تعليق  ، 1 :وسائر فھارس المصطلحات في األجزاء السالفة.

ﷲ لِ ْنتَ َل ُھ ْم َو َل ْو ُك ْنتَ َف ًّظا غَ ل َ
اورْ ُھ ْم فِي ْاألَ ْم ِر َفإِ َذا
ِيظ ْال َق ْل ِ
َف ِب َما َرحْ َم ٍة م َِن َّ ِ
ب َال ْن َفضُّوا مِنْ َح ْول َِك َفاعْ فُ َع ْن ُھ ْم َواسْ َت ْغفِرْ َل ُھ ْم َو َش ِ
َع َزم َ
ِين )(159
ْت َف َت َو َّك ْل َع َلى َّ ِ
ﷲ ُيحِبُّ ْال ُم َت َو ِّكل َ
ﷲ إِنَّ َّ َ
فلم تدخلھا " النون " الثقيلة  ،كما تقول في الكالم  " :لئن أحسنتَ إليّ إلليك أحسن "  ،بغير " نون " مثقلة.
***
ﷲ لِ ْنتَ لَ ُھ ْم َو َل ْو ُك ْنتَ َف ًّظا َغلِي َظ ا ْل َق ْل ِ
ضوا مِنْ َح ْولِ َك {
القول في تأويل قوله َ } :ف ِب َما َر ْح َم ٍة مِنَ َّ ِ
ب ال ْن َف ُّ
قال أبو جعفر  :يعني جل ثناؤه بقوله  " :فبما رحمة من ﷲ "  ،فبرحمة من ﷲ  ،و " ما " صلة (1) .وقد بينت وجه دخولھا
ُوض ًة َف َما َف ْو َق َھا ( ]سورة البقرة  (2) .[26 :والعرب تجعل " ما
ب َم َثال َما َبع َ
ﷲ ال َيسْ َتحْ ِيي أَنْ َيضْ ِر َ
في الكالم في قوله  ) :إِنَّ َّ َ
" صلة في المعرفة والنكرة  ،كما قال َ ) :ف ِب َما َن ْقضِ ِھ ْم مِي َثا َق ُھ ْم ( ]سورة النساء  \155 :سورة المائدة  ، [13 :والمعنى :
ِين ( ]سورة المؤمنون  ، [40 :والمعنى  :عن
ِيل َليُصْ ِب ُحنَّ َنا ِدم َ
فبنقضھم ميثاقھم .وھذا في المعرفة .وقال في النكرة َ ) :عمَّا َقل ٍ
قليل .وربما جعلت اسما وھي في مذھب صلة  ،فيرفع ما بعدھا أحيا ًنا على وجه الصلة  ،ويخفض على إتباع الصلة ما قبلھا ،
كما قال الشاعر (3) :
َف َك َفى ِب َنا َفضْ ال َع َلى َمنْ َغي ِْر َنا ...حُبُّ ال َّنبيِّ م َُح َّم ٍد إِيَّا َنا )(4
إذا جعلت غير صلة رفعتَ بإضمار " ھو "  ،وإن خفضت أتبعت " من "  (5) ،فأعربته .فذلك حكمه على ما وصفنا مع
النكرات.
__________
) " (1الصلة "  ،الزيادة  ،انظر ما سلف  ، 405 / 190 : 1تعليق  ، 548 / 406 / 4 :ثم فھرس المصطلحات في سائر األجزاء.
) (2انظر ما سلف .405 ، 404 : 1
) (3ھو حسان بن ثابت  ،أو كعب بن مالك  ،أو غيرھما  ،انظر ما سلف  404 : 1تعليق .5 :
) (4سلف تخريج البيت في  ، 404 : 1تعليق .5 :
) (5وذلك أن " من " و " ما " حكمھما في ھذا واحد  ،كما سلف في .404 : 1

فأما إذا كانت الصلة معرفة  ،كان الفصيح من الكالم اإلتباع  ،كما قيل  " :فبما نقضھم ميثاقھم "  ،والرفع جائز في
العربية(1).
***
وبنحو ما قلنا في قوله  " :فبما رحمة من ﷲ لنت لھم "  ،قال جماعة من أھل التأويل.
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*ذكر من قال ذلك :
 - 8119حدثنا بشر قال  ،حدثنا يزيد قال  ،حدثنا سعيد  ،عن قتادة في قوله  " :فبما رحمة من ﷲ لنت لھم "  ،يقول :
فبرحمة من ﷲ لنت لھم.
***
وأما قوله  " :ولو كنت ًّ
فظا غليظ القلب النفضوا من حولك "  ،فإنه يعني بـ " الفظ " الجافي  ،وبـ " الغليظ القلب "  ،القاسي
ِين َرءُوفٌ َرحِي ٌم (
القلب  ،غير ذي رحمة وال رأفة .وكذلك كانت صفته صلى ﷲ عليه وسلم  ،كما وصفه ﷲ به ِ ) :ب ْالم ُْؤ ِمن َ
]سورة التوبة .[128 :
***
فتأويل الكالم  :فبرحمة ﷲ  ،يا محمد  ،ورأفته بك وبمن آمن بك من أصحابك " لنت لھم "  ،لتبَّاعك وأصحابك  ،فسُھلت لھم
خالئقك  ،وحسنت لھم أخالقك  ،حتى احتملت أذى من نالك منھم أذاه  ،وعفوت عن ذي الجرم منھم جر َمه  ،وأغضيت عن
كثير ممن لو جفوت به وأغلظت عليه لتركك ففارقك ولم ي َّتبعك وال ما بُعثت به من الرحمة  ،ولكن ﷲ رحمھم ورحمك معھم،
فبرحمة من ﷲ لنت لھم .كما - :
 - 8120حدثنا بشر قال  ،حدثنا يزيد قال  ،حدثنا سعيد  ،عن قتادة  " :ولو كنت ًّ
فظا غليظ القلب النفضوا من حولك "  ،إي
وﷲ  ،لطھَّره ﷲ من الفظاظة والغلظة  ،وجعله قريبًا رحيما بالمؤمنين رءو ًفا وذكر لنا أن نعت محمد صلى ﷲ عليه وسلم في
التوراة :
__________
) (1انظر مقالة الفراء في معاني القرآن .245 ، 244 : 1

" ليس بفظ وال غليظ وال صخوب في األسواق  ،وال يجزي بالسيئة مثلھا  ،ولكن يعفو ويصفح " .
 - 8121حدثت عن عمار قال  ،حدثنا ابن أبي جعفر  ،عن أبيه  ،عن الربيع  ،بنحوه.
 - 8122حدثنا ابن حميد قال  ،حدثنا سلمة  ،عن ابن إسحاق في قوله  " :فبما رحمة من ﷲ لنت لھم ولو كنت ًّ
فظا غليظ
القلب النفضوا من حولك "  ،قال  :ذكر لينه لھم وصبره عليھم لضعفھم  ،وقلة صبرھم على الغلظة لو كانت منه في كل ما
خالفوا فيه مما افترض عليھم من طاعة نبيِّھم(1) .
***
وأما قوله  " :النفضوا من حولك "  ،فإنه يعني  :لتفرقوا عنك .كما - :
 - 8123حدثنا القاسم قال  ،حدثنا الحسين قال  ،حدثني حجاج  ،عن ابن جريح قال  ،قال ابن عباس  :قوله  " :ال نفضوا من
حولك "  ،قال  :انصرفوا عنك.
 - 8124حدثنا ابن حميد قال  ،حدثنا سلمة  ،عن ابن إسحاق  " :النفضوا من حولك "  ،أي  :لتركوك(2) .
***
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__________
) (1األثر  - 8122 :سيرة ابن ھشام  ، 123 : 3وھو من تتمة اآلثار التي آخرھا  ، 8118 :وھو في السيرة تال لألثر اآلتي رقم .8 : 24 :
) (2األثر  - 8124 :سيرة ابن ھشام  ، 123 : 3وھو تتمة اآلثار التي آخرھا  ، 8122 :ولكنه سابق له في سيرة ابن ھشام.

اس َت ْغف ِْر َل ُھ ْم َو َ
ِب ا ْل ُم َت َو ِّكلِينَ
او ْر ُھ ْم فِي األ ْم ِر َفإِ َذا َع َز ْمتَ َف َت َو َّكلْ َع َلى َّ ِ
ف َع ْن ُھ ْم َو ْ
اع ُ
ﷲ ُيح ُّ
القول في تأويل قوله َ } :ف ْ
ش ِ
ﷲ إِنَّ َّ َ
){ (159
قال أبو جعفر  :يعني تعالى ذكره بقوله  " :فاعف عنھم "  ،فتجاوز  ،يا محمد  ،عن ُتبَّاعك وأصحابك من المؤمنين بك وبما
جئت به من عندي  ،ما نالك من أذاھم ومكرو ٍه في نفسك " واستغفر لھم "  ،وادع ربك لھم بالمغفرة لما أتوا من ُجرْ م ،
واستحقوا عليه عقوبة منه .كما - :
ذنوب
 - 8125حدثنا ابن حميد قال  ،حدثنا سلمة  ،عن ابن إسحاق  " :فاعف عنھم "  ،أي  :فتجاوز عنھم " واستغفر لھم " ،
َ
من قارف من أھل اإليمان منھم(1) .
***
ثم اختلف أھل التأويل في المعنى الذي من أجله أمر تعالى ذكره نبيَّه صلى ﷲ عليه وسلم أن يشاورھم  ،وما المعنى الذي أمره
أن يشاورھم فيه ؟
فقال بعضھم  :أمر ﷲ نبيه صلى ﷲ عليه وسلم بقوله  " :وشاورھم في األمر "  ،بمشاورة أصحابه في مكايد الحرب وعند
أنفسھم  ،وتألّ ًفا لھم على دينھم  ،وليروا أنه يسمع منھم ويستعين بھم  ،وإن كان ﷲ عز وجل قد
لقاء العدو  ،تطييبًا منه بذلك َ
أموره  ،وسياسته إيّاه وتقويمه أسبابه عنھم.
أغناه بتدبيره له
َ
*ذكر من قال ذلك :
 - 8126حدثنا بشر قال  ،حدثنا يزيد قال  ،حدثنا سعيد  ،عن قتادة  ،قوله  " :وشاورھم في األمر فإذا عزمت فتوكل على ﷲ
إن ﷲ يحب المتوكلين " ،
__________
) (1األثر  - 8125 :سيرة ابن ھشام  ، 123 : 3وھو تتمة اآلثار التي آخرھا  ، 8124 :ولكنه تال لألثر رقم  8122 :في سياق السيرة .وفي سيرة
ابن ھشام  " :ذنوبھم من قارف "  ،ولكن طابع السيرة جعل " ذنوبھم " من اآلية  ،فحصرھا بين أقواس مع لفظ اآلية!! وھو عجب!

أمر ﷲ عز وجل نبيه صلى ﷲ عليه وسلم أن يشاور أصحابه في األمور وھو يأتيه وحي السماء  ،ألنه أطيب ألنفس القوم
وأنّ القوم إذا شاور بعضھم بعضًا وأرادوا بذلك وجه ﷲ  ،عزم لھم على أرشدِه.
 - 8127حدثت عن عمار قال  ،حدثنا ابن أبي جعفر  ،عن أبيه  ،عن الربيع  " :وشاورھم في األمر "  ،قال  :أمر ﷲ نبيه
صلى ﷲ عليه وسلم أن يشاور أصحابه في األمور وھو يأتيه الوحي من السماء  ،ألنه أطيب ألنفسھم.
 - 8128حدثنا ابن حميد قال  ،حدثنا سلمة  ،عن ابن إسحاق  " :وشاورھم في األمر "  ،أي  :لتريھم أنك تسمع منھم
وتستعين بھم  ،و إن كنت عنھم غن ًّيا  ،تؤلفھم بذلك على دينھم(1) .
***
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وأصوب األمور في التدبير  (2) ،لما علم في المشورة تعالى ذكره من
وقال آخرون  :بل أمره بذلك في ذلك .ليبين له الرأي
َ
الفضْ ل.
*ذكر من قال ذلك :
 - 8129حدثنا ابن وكيع قال  ،حدثنا أبي  ،عن سلمة بن نبيط  ،عن الضحاك بن مزاحم قوله  " :وشاورھم في األمر " ،
قال :ما أمر ﷲ عز وجل نبيه صلى ﷲ عليه وسلم بالمشورة  ،إال لما علم فيھا من الفضل.
 - 8130حدثنا القاسم قال  ،حدثنا الحسين قال  ،حدثنا معتمر بن سليمان  ،عن إياس بن دغفل  ،عن الحسن  :ما شاور قوم
قط إال ُھ ُدوا ألرشد أمورھم(3) .
***
__________
) (1األثر  - 8128 :سيرة ابن ھشام  ، 123 : 3وھو تتمة اآلثار التي آخرھا .8125 :
) (2في المطبوعة  " :بل أمره بذلك في ذلك وإن كان له الرأي وأصوب األمور ، " . . .لم يستطع الناشر أن يحسن قراءة المخطوطة  ،وصواب
قراءتھا ما أثبت.
) (3األثر  " - 8130 :إياس بن دغفل الحارثي  ،أبو دغفل "  ،روي عن الحسن  ،وأبي نضرة وعطاء وغيرھم  ،وروى عنه معتمر بن سليمان ،
وأبو داود الطيالسي  ،وأبو عامر العقدي .وھو ثقة .مترجم في التھذيب.

أمره بمشاورتھم فيه  ،مع إغنائه بتقويمه إياه وتدبيره أسبابه عن آرائھم ،
وقال آخرون  :إنما أمره ﷲ بمشاورة أصحابه فيما َ
ليتبعه المؤمنون من بعده فيما حزبھم من أمر دينھم  ،ويست ُّنوا بس َّنته في ذلك  ،ويحتذوا المثا َل الذي رأوه يفعله في حياته من
َّاع ُه في األمر ينزل بھم من أمر دينھم ودنياھم (1) ،
مشاور َته في أموره مع المنزلة التي ھو بھا من ﷲ أصحا َب ُه وتب َ
فيتشاوروا بينھم ثم يصدروا عما اجتمع عليه مألھم .ألن المؤمنين إذا تشاوروا في أمور دينھم متبعين الحق في ذلك  ،لم
ي ُْخلھم ﷲ عز وجل من لطفه وتوفيقه للصواب من الرأي والقول فيه .قالوا  :وذلك نظير قوله عز وجل الذي مدح به أھل
اإليمان َ ) :وأَ ْم ُر ُھ ْم ُ
ورى َب ْي َن ُھ ْم ( ]سورة الشورى .[38 :
ش َ
*ذكر من قال ذلك :
سوار بن عبد ﷲ العنبري قال  ،قال سفيان بن عيينة في قوله  " :وشاورھم في األمر "  ،قال  :ھي للمؤمنين،
 - 8131حدثنا َّ
أن يتشاوروا فيما لم يأتھم عن النبي صلى ﷲ عليه وسلم فيه أثر.
***
أمر نبيه صلى ﷲ عليه وسلم بمشاورة أصحابه
قال أبو جعفر  :وأولى األقوال بالصواب في ذلك أن يقال  :إن ﷲ عز وجل َ
فيما حزبه من أمر عدوه ومكايد حربه  ،تألُّ ًفا منه بذلك من لم تكن بصيرته باإلسالم البصير َة التي ي ُْؤ َمنُ عليه معھا فتنة
الشيطان وتعري ًفا منه أمته مأتى األمور التي ُ
تحزبھم من بعده ومطلبھا  (2) ،ليقتدوا به في ذلك عند النوازل التي تنزل بھم ،
فيتشاوروا فيما بينھم  ،كما كانوا يرونه في حياته صلى ﷲ عليه وسلم يفعله .فأما النبي صلى ﷲ عليه وسلم  ،فإن ﷲ كان
صواب ذلك .وأما أمته  ،فإنھم إذا تشاوروا مست ِّنين بفعله في
يعرِّ فه مطالب وجوه ما حزبه من األمور بوحيه أو إلھامه إياه
َ
ذلك  ،على تصا ُد ٍق وتأ ٍّخ للحق  (3) ،وإراد ِة جميعھم للصواب  ،من غير ميل إلى ھوى  ،وال َحيْد عن ھدى  ،فا مس ِّددھم
ومو ِّفقھم.
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__________
) (1قوله  " :أصحابه وتباعه " منصوب مفعول لقوله  " :من مشاورته في أموره" . . .
) (2في المطبوعة  " :ما في األمور "  ،والصواب ما في المخطوطة  ،ولكن الناشر األول لم يحسن قراءتھا .يريد  :الوجه الذي تؤتى منه األمور
وتطلب.
) " (3توخى األمر "  :تحراه وقصده ويممه  ،ثم تقلب واوه أل ًفا فيقال " تأخيت األمر "  ،والشافعي رضي ﷲ عنه يكثر من استعمالھا في كتبه كذلك.
ثم انظر تعليق أخي السيد أحمد  ،على رسالة الشافعي ص  ، 504 :تعليق .2 :

***
وأما قوله  " :فإذا عزمت فتوكل على ﷲ "  ،فإنه يعني  :فإذا ص ِّح عزمك بتثبيتنا إياك  ،وتسديدنا لك فيما نابك وحزبك من
أمر دينك ودنياك  ،فامض لما أمرناك به على ما أمرناك به  ،وافق ذلك آراء أصحابك وما أشاروا به عليك  ،أو خالفھا "
وتوكل "  ،فيما تأتي من أمورك وتدع  ،وتحاول أو تزاول  ،على ربك  ،فثق به في كل ذلك  ،وارض بقضائه في جميعه ،
دون آراء سائر خلقه ومعونتھم " فإن ﷲ يحب المتوكلين "  ،وھم الراضون بقضائه  ،والمستسلمون لحكمه فيھم  ،وافق ذلك
منھم ھوى أو خالفه .كما - :
 - 8132حدثنا ابن حميد قال  ،حدثنا سلمة  ،عن ابن إسحاق  " :فإذا عزمت فتوكل على ﷲ إنّ ﷲ يحب المتوكلين " " فإذا
عزمت "  ،أي  :على أمر جاءك مني  ،أو أمر من دينك في جھاد عدوك ال يصلحك وال يصلحھم إال ذلك  ،فامض على ما
َ
ارض به من العباد " إن ﷲ يحب
أمرت به  ،على خالف من خالفك وموافقة من وافقك و " توكل على ﷲ "  (1) ،أي :
َ
المتوكلين " (2) .
 - 8133حدثنا بشر قال  ،حدثنا يزيد قال  ،حدثنا سعيد  ،عن قتادة  ،قوله  " :فإذا عزمت فتوكل على ﷲ "  ،أمر ﷲ نبيه
صلى ﷲ عليه وسلم إذا عزم على أمر أن يمضي فيه  ،ويستقي َم على أمر ﷲ  ،ويتوكل على ﷲ.
 - 8134حدثت عن عمار  ،عن ابن أبي جعفر  ،عن أبيه  ،عن الربيع قوله  " :فإذا عزمت فتوكل على ﷲ "  ،اآلية  ،أمره
ﷲ إذا عزم على أمر أن يمضي فيه ويتوكل عليه.
***
__________
) (1ھكذا ثبت في المخطوطة والمطبوعة وسيرة ابن ھشام  " :وتوكل " بالواو  ،وھو جائز  ،ألنه في سياق التفسير  ،وأما اآلية فھي " فتوكل " بالفاء،
فلذلك جعلت الواو خارج القوس.
) (2األثر  - 8132 :سيرة ابن ھشام  ، 124 ، 123 : 3وھو من تمام اآلثار التي آخرھا .8128 :

إِنْ َي ْنصُرْ ُك ُم َّ
ون )(160
ِب َل ُك ْم َوإِنْ َي ْخ ُذ ْل ُك ْم َف َمنْ َذا الَّذِي َي ْن ُ
ص ُر ُك ْم مِنْ َبعْ ِد ِه َو َع َلى َّ ِ
ﷲ َف ْل َي َت َو َّك ِل ْالم ُْؤ ِم ُن َ
ﷲُ َف َال َغال َ
ص ْر ُك ُم َّ
ﷲ َف ْل َي َت َو َّك ِل
ص ُر ُك ْم مِنْ َب ْع ِد ِه َو َع َلى َّ ِ
ﷲ ُ َفال َغال َِب َل ُك ْم َوإِنْ َي ْخ ُذ ْل ُك ْم َف َمنْ َذا ا َّلذِي َي ْن ُ
القول في تأويل قوله  } :إِنْ َي ْن ُ
ا ْل ُم ْؤ ِم ُنونَ ){ (160
قال أبو جعفر  :يعني تعالى ذكره بذلك  " :إن ينصركم ﷲ "  ،أيھا المؤمنون با ورسوله  ،على من ناوأكم وعاداكم من
أعدائه والكافرين به " فال غالب لكم " من الناس  ،يقول  :فلن يغلبكم مع نصره إياكم أحد  ،ولو اجتمع عليكم َمن بين أقطارھا
من خلقه  ،فال تھابوا أعداء ﷲ لقلة عددكم وكثرة عددھم  ،ما كنتم على أمره واستقمتم على طاعته وطاعة رسوله  ،فإن الغلبة
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لكم والظفر  ،دونھم " وإن ُ
يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده "  ،يعني  :إن يخذلكم ربكم بخالفكم أمره وترككم طاعته
وطاعة رسوله  ،فيكلكم إلى أنفسكم " فمن ذا الذي ينصركم من بعده "  ،يقول  :فأيسوا من نصرة الناس  (1) ،فإنكم ال تجدون
]ناصرً ا[ من بعد خذالن ﷲ إياكم إن خذلكم  (2) ،يقول  :فال تتركوا أمري وطاعتي وطاعة رسولي فتھلكوا بخذالني إياكم "
وعلى ﷲ فليتوكل المؤمنون "  ،يعني  :ولكن على ربكم  ،أيھا المؤمنون  ،فتوكلوا دون سائر خلقه  ،وبه فارضوا من جميع
من دونه  ،ولقضائه فاستسلموا  ،وجاھدوا فيه أعداءه  ،يكفكم بعونه  ،ويمددكم بنصره .كما - :
__________
) (1أيست من الشيء آيس يأسًا  ،لغة في " يئست منه أيأس يأسًا "  ،وقد سلف مثل ذلك في موضع آخر لم أجده اآلن.
) (2في المطبوعة  " :فإنكم ال تجدون امرءًا من بعد خذالن ﷲ "  ،وفي المخطوطة  " :ال تجدون أمرً ا "  ،ولم أجد لھما معنى أرتضيه  ،فوضعت "
ناصرً ا " مكان " أمرً ا " بين القوسين  ،استظھارً ا من معنى اآلية  ،وإن كنت أخشى أن يكون قد سقط من الناسخ شيء  ،أو كتبت شي ًئا مصح ًفا لم أھتد
ألصله .وانظر سھو الناسخ في التعليق التالي.

س َما َك َس َب ْ
ُون )(161
ان لِ َن ِبيٍّ أَنْ َي ُغ َّل َو َمنْ َي ْغل ُ ْل َيأْ ِ
ت َو ُھ ْم َال ي ُْظ َلم َ
َو َما َك َ
ت ِب َما َغ َّل َي ْو َم ْال ِق َيا َم ِة ُث َّم ُت َو َّفى ُك ُّل َن ْف ٍ
 - 8135حدثنا ابن حميد قال  ،حدثنا سلمة  ،عن ابن إسحاق  " :إن ينصركم ﷲ فال غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي
ينصركم من بعده وعلى ﷲ فليتوكل المؤمنون "  ،أي  :إن ينصرك ﷲ فال غالب لك من الناس لن يضرك خذالن من خذلك ،
و إن يخذلك فلن ينصرك الناس " فمن الذي ينصركم من بعده "  ،أي  :ال تترك أمري للناس  ،وارفض ]أمر[ الناس ألمري ،
وعلى ﷲ ] ،ال على الناس[  ،فليتوكل المؤمنون(1) .
***
القول في تأويل قوله َ } :و َما َكانَ لِ َن ِب ٍّي أَنْ َي ُغل َّ {
اختلفت القرأة في قراءة ذلك.
ان لِ َن ِبيٍّ أَنْ َي ُغ َّل (  ،بمعنى  :أن يخون أصحابه فيما أفاء ﷲ عليھم من أموال
فقرأته جماعة من قرأة الحجاز والعراق َ ) :و َما َك َ
أعدائھم .واحت َّج بعض قارئي ھذه القراءة  :أنّ ھذه اآلية نزلت على رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم في قطيفة فُقدت من مغانم
القوم يوم بدر  ،فقال بعض من كان مع النبي صلى ﷲ عليه وسلم  " :لعل رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم أخذھا! "  ،ورووا
في ذلك روايات  ،فمنھا ما - :
 - 8136حدثنا به محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال  ،حدثنا عبد الواحد بن زياد قال  ،حدثنا خصيف قال  ،حدثنا
مقسم قال  ،حدثني ابن عباس  :أن ھذه اآلية  " :وما كان لنبيّ أن يغل "  ،نزلت في قطيفة حمراء فقدت يوم بدر  ،قال  :فقال
بعض الناس  :أخذھا! قال  :فأكثروا في ذلك  ،فأنزل ﷲ عز وجل  " :وما كان لنبي أن يغل ومن يغلُل يأت بما غل يوم
القيامة" (2) .
__________
) (1األثر  - 8135 :سيرة ابن ھشام  ، 124 : 3وھو تتمة اآلثار التي آخرھا  ، 8132 :بيد أنه في سيرة ابن ھشام مختصر .لم يرو ابن ھشام صدر
ھذا الخبر  ،بل بدأ من قوله  " :أي  :ال تترك "  ،وقد أخطأ الناسخ فيما أرجح فسقط منه ما أثبت من سيرة ابن ھشام بين األقواس.
) (2األثر  " - 8136 :محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب القرشي األموي "  ،روى عنه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه  ،قال النسائي  " :ال
بأس به "  ،وھو ثقة جليل صدوق .و " عبد الواحد بن زياد العبدي " أحد األعالم سلفت ترجمته في  .2616 :و " خصيف بن عبد الرحمن الجزري"،
رأى أنسًا  ،وروي عن عطاء  ،وعكرمة  ،وسعيد بن جبير  ،ومجاھد  ،ومقسم وغيرھم .قال أحمد " ضعيف الحديث "  ،وقال  " :شديد االضطراب
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في المسند "  .وقال ابن عدي  " :إذا حدث عن خصيف ثقة  ،فال بأس بحديثه "  .وقال ابن حبان  " :تركه جماعة من أئمتنا واحتج به آخرون  ،وكان
ً
شيخا صالحً ا فقيھًا عاب ًدا  ،إال أنه كان يخطئ كثيرً ا فيما يروى  ،وينفرد عن المشاھير بما ال يتابع عليه  ،وھو صدوق في روايته  ،إال أن اإلنصاف
فيه ،قبول ما وافق الثقات  ،وترك ما لم يتابع عليه "  .مترجم في التھذيب.
والحديث رواه الترمذي في باب تفسير القرآن  ،من طريق قتيبة  ،عن عبد الواحد بن زياد  ،بمثله وقال  " :ھذا حديث حسن غريب "  ،وقد روى عبد
السالم بن حرب عن خصيف نحو ھذا  ،وروى بعضھم ھذا الحديث عن خصيف عن مقسم  ،ولم يذكر فيه ابن عباس "  -يعني مرسال .ونسبه ابن كثير
في تفسيره  ، 279 : 2إلى أبي داود أيضًا  ،ونسبه السيوطى في الدر المنثور  91 : 2إلى أبي داود  ،وعبد بن حميد  ،وابن أبي حاتم  ،والترمذي ،
وابن جرير.

 - 8137حدثنا ابن أبي الشوارب قال  ،حدثنا عبد الواحد قال  ،حدثنا خصيف قال  ،سألت سعيد بن جبير  :كيف تقرأ ھذه
اآلية  " :وما كان لنبي أن ي ُغل " أو  " :ي َُغل " ؟ قال  :ال بل " َي ُغل "  ،فقد كان النبي وﷲ ي َُغل ويقتل.
 - 8138حدثني إسحاق بن إبراھيم بن حبيب بن الشھيد قال  ،حدثنا عتاب بن بشير  ،عن خصيف  ،عن مقسم  ،عن ابن
عباس  " :وما كان لنبي أن يغل "  ،قال  :كان ذلك في قطيفة حمراء فقدت في غزوة بدر  ،فقال أناس من أصحاب النبي
صلى ﷲ عليه وسلم  " :فلعل النبي أخذھا " ! فأنزل ﷲ عز وجل  " :وما كان لنبي أن ي ُغل " ]قال سعيد  :بلى وﷲ  ،إنّ النبي
لي َُغ ّل ويُقتل[(1) .
 - 8139حدثنا أبو كريب قال  ،حدثنا خالد  ،عن زھير  ،عن خصيف  ،عن عكرمة  ،عن ابن عباس قال  :كانت قطيفة
فقدت يوم بدر  ،فقالوا  " :أخذھا رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم! "  .فأنزل ﷲ عز وجل  " :وما كان لنبيّ أن ي ُغ ّل " .
__________
) (1األثر  " - 8138 :عتاب بن بشير الجزري "  .روي عن خصيف وغيره .قال أحمد  " :أرجو أن ال يكون به بأس  ،روى بأخرة أحاديث منكرة ،
وما أرى إال أنھا من قبل خصيف "  .مترجم في التھذيب .وكان في المطبوعة  " :بل وﷲ "  ،والصواب ما أثبت من المخطوطة  ،وأما قوله في آخر
األثر  " :قال سعيد  ، " . . . :فإني تركته مكانه ھنا  ،ولكني أرجح أنه من تمام األثر التالي رقم  ، 8140 :فوضعته بين القوسين .ھذا  ،إذا لم يكن قد
سقط من الناسخ أثر آخر من رواية سعيد بن جبير.

 - 8140حدثنا أبو كريب قال  ،حدثنا مالك بن إسماعيل قال  ،حدثنا زھير قال  ،حدثنا خصيف  ،عن سعيد بن جبير وعكرمة
في قوله  " :وما كان لنبي أن يغل "  ،قاال ي ُغل قال قال عكرمة أو غيره  ،عن ابن عباس  ،قال كانت قطيفة فقدت يوم بدر ،
فقالوا  :أخذھا رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم " ! قال  :فأنزل ﷲ ھذه اآلية  " :وما كان لنبي أن يغل " .
 - 8141حدثنا مجاھد بن موسى قال  ،حدثنا يزيد  ،قال  ،حدثنا قزعة بن سويد الباھلي  ،عن حميد األعرج  ،عن سعيد بن
جبير قال  :نزلت ھذه اآلية  " :وما كان لنبي أن يغل "  ،في قطيفة حمراء فقدت يوم بدر من الغنيمة(1) .
 - 8142حدثنا نصر بن علي الجھضمي قال  ،حدثنا معتمر  ،عن أبيه  ،عن سليمان األعمش قال  :كان ابن مسعود يقرأ :
ان لِ َن ِبيٍّ أَنْ ُي َغ َّل (  ،فقال ابن عباس  :بلى  ،و ُي ْق َتل قال  :فذكر ابن عباس أنه إنما كانت في قطيفة قالوا  :إن رسول ﷲ
) َو َما َك َ
صلى ﷲ عليه وسلم َغلَّھا  ،يوم بدر .فأنزل ﷲ  " :وما كان لنبيّ أن َي ُغل " .
***
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وقال آخرون ممن قرأ ذلك كذلك  ،بفتح " الياء " وضم " الغين "  :إنما نزلت ھذه اآلية في طالئع كان رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه وسلم ووجَّ ھھم في وجه  ،ثم غنم النبي صلى ﷲ عليه وسلم فلم يقسم للطالئع  ،فأنزل ﷲ عز وجل ھذه اآلية على نبيه
صلى ﷲ عليه وسلم  ،يعلمه فيھا أن فعله الذي فعله خطأ  ،وأنّ الواجب عليه في الحكم أن يقسم للطالئع مثل ما قسم لغيرھم ،
__________
) (1األثر  " - 8141 :قزعة بن سويد بن حجير الباھلي "  ،روى عن أبيه  ،وحميد بن قيس األعرج  ،وابن أبي مليكة  ،وابن أبي نجيح وغيرھم .قال
أحمد  " :مضطرب الحديث  ،وھو شبه المتروك "  .وقال أبو حاتم  " :ليس بذاك القوى "  ،وقال ابن حبان  " :كان كثير الخطأ فاحش الوھم  ،فلما كثر
ذلك في روايته سقط االحتجاج بأخباره "  .وقال البزار  " :لم يكن بالقوي  ،حدث عنه أھل العلم "  .مترجم في التھذيب.

الواجب عليه من الحكم فيما أفاء ﷲ عليه من الغنائم  ،وأنه ليس له أن يخصّ بشيء منھا ً
أحدا ممن شھد الوقعة  -أو
ويعرِّ فه
َ
ممن كان ِر ْدءًا لھم في غزوھم  -دون أحد(1) .
*ذكر من قال ذلك :
 - 8143حدثني محمد بن سعد قال  ،حدثني أبي قال  ،حدثني عمي قال  ،حدثني أبي  ،عن أبيه  ،عن ابن عباس  ،قوله " :
وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأت بما غ َّل يوم القيامة "  ،يقول  :ما كان للنبي أن يقسم لطائفة من المسلمين ويترك طائفة
ويجور في ال َقسْ م  ،ولكن يقسم بالعدل  ،ويأخذ فيه بأمر ﷲ  ،ويحكم فيه بما أنزل ﷲ .يقول  :ما كان ﷲ ليجعل نب ًّيا يغ ُّل من
أصحابه  ،فإذا فعل ذلك النبي صلى ﷲ عليه وسلم است ُّنوا به(2) .
 - 8144حدثنا يعقوب بن إبراھيم قال  ،حدثنا ھشيم  ،عن جويبر  ،عن الضحاك  :أنه كان يقرأ  " :ما كان لنبي أن يغ َّل " ،
قال  :أن يعطي بعضًا  ،ويترك بعضًا  ،إذا أصاب مغنمًا.
 - 8145حدثنا ابن وكيع قال  ،حدثنا أبي  ،عن سلمة بن نبيط  ،عن الضحاك قال  :بعث رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم
طالئع  ،فغنم النبي صلى ﷲ عليه وسلم  ،فلم يقسم للطالئع  ،فأنزل ﷲ عز وجل  " :وما كان لنبيّ أن يغل " .
 - 8146حدثت عن الحسين قال  ،سمعت أبا معاذ قال  ،أخبرنا عبيد بن سليمان  ،عن الضحاك  " :ما كان لنبي أن يغل " ،
يقول  :ما كان لنبيّ أن يقسم لطائفة من أصحابه ويترك طائفة  ،ولكن يعدل ويأخذ في ذلك بأمر ﷲ عز وجل  ،ويحكم فيه بما
أنزل ﷲ.
__________
) (1الردء )بكسر فسكون(  :الناصر والمعين.
) (2األثر  - 8143 :ھذا إسناد دائر في التفسير  ،وانظر الكالم فيه برقم .305 :

 - 8147حدثني يحيى بن أبي طالب قال  ،أخبرنا يزيد قال  ،أخبرنا جويبر  ،عن الضحاك في قوله  " :ما كان لنبي أن
يغل" ،قال  :ما كان له إذا أصاب مغنمًا أن يقسم لبعض أصحابه ويدع بعضًا  ،ولكن يقسم بينھم بالسوية.
***
وقال آخرون ممن قرأ ذلك بفتح " الياء " وضم " الغين "  :إنما أنزل ذلك تعري ًفا للناس أنّ النبيّ صلى ﷲ عليه وسلم ال يكتم
من وحي ﷲ شي ًئا.
*ذكر من قال ذلك :
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 - 8148حدثنا ابن حميد قال  ،حدثنا سلمة  ،عن ابن إسحاق  " :وما كان لنبيّ أن يغل ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة ثم
توفي كل نفس ما كسبت وھم ال يظلمون "  ،أي  :ما كان لنبيّ أن يكتم الناس ما بعثه ﷲ به إليھم عن رھبة من الناس وال
رغبة  ،ومن يعمل ذلك يأت به يوم القيامة(1) .
***
قال أبو جعفر  :فتأويل قراءة من قرأ ذلك كذلك  :ما ينبغي لنبي أن يكون غاال  -بمعنى أنه ليس من أفعال األنبياء خيانة
أممھم.
***
يقال منه  " :غ ّل الرجل فھو ي ُغ ُّل "  ،إذا خان ُ " ،غلوال "  .ويقال أي ً
ضا منه  " :أغ َّل الرجل فھو ُي ِغ ُّل إغالال "  ،كما قال
شريح  " :ليس على المستعير غير الم ِغ ِّل ض َمان "  ،يعني  :غير الخائن .ويقال منه  " :أغ ّل الجازر "  ،إذا سرق من اللحم
شيئا مع الجلد(2) .
***
وبما قلنا في ذلك جاء تأويل أھل التأويل.
*ذكر من قال ذلك :
 - 8149حدثنا محمد بن الحسين قال  ،حدثنا أحمد بن المفضل قال  ،حدثنا أسباط  ،عن السدي :
__________
) (1األثر  - 8148 :سيرة ابن ھشام  ، 124 : 3وھو تتمة اآلثار التي آخرھا  ، 8135 :وفي بعض لفظه اختالف يسير.
) (2يعني عند سلخ الذبيحة  ،يسلخھا فيترك شي ًئا من اللحم ملتز ًقا بإھابھا.

" ما كان لنبي أن يغل "  ،يقول  :ما كان ينبغي له أن يخون  ،فكما ال ينبغي له أن يخون فال تخونوا.
 - 8150حدثني محمد بن عمرو قال  ،حدثنا أبو عاصم قال  ،حدثنا عيسى  ،عن ابن أبي نجيح  ،عن مجاھد في قوله  " :ما
كان لنبي أن يغل "  ،قال  :أن يخون.
***
ان لِ َن ِبيٍّ أَنْ يُغَ َّل ( بضم " الياء " وفتح " الغين "  ،وھي قراءة عُظم قرأة أھل المدينة والكوفة.
وقرأ ذلك آخرون َ ) :و َما َك َ
***
واختلف قارئو ذلك كذلك في تأويله.
فقال بعضھم  :معناه  :ما كان لنبي أن َي ُغلّه أصحابه  ،ثم أسقط " األصحاب "  ،فبقي الفعل غير مس ًّمى فاعله .وتأويله  :وما
كان لنبيّ أن يُخان.
*ذكر من قال ذلك :
 - 8151حدثني يعقوب بن إبراھيم قال  ،حدثنا ھشيم قال  ،أخبرنا عوف  ،عن الحسن أنه كان يقرأ  " :وما كان لنبيّ أن يُغَ ل
" قال عوف  ،قال الحسن  :أن يخان.
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 - 8152حدثنا بشر قال  ،حدثنا يزيد قال  ،حدثنا سعيد  ،عن قتادة قوله  " :وما كان لنبي أن يغل "  ،يقول  :وما كان لنبي
أن يغله أصحابه الذين معه من المؤمنين  -ذكر لنا أن ھذه اآلية نزلت على النبي صلى ﷲ عليه وسلم يوم بدر  ،وقد غَ َّل
طوائف من أصحابه.
 - 8153حدثنا الحسن بن يحيى قال  ،أخبرنا عبد الرزاق قال  ،أخبرنا معمر  ،عن قتادة  ،في قوله  " :وما كان لنبي أن
ي َُغل"  ،قال  :أن يغله أصحابه.
 - 8154حدثت عن عمار قال  ،حدثنا ابن أبي جعفر  ،عن أبيه  ،عن الربيع  ،قوله  " :وما كان لنبي أن يُغَ َّل "  ،قال الربيع
بن أنس  ،يقول  :ما كان لنبي أن يغله أصحابه الذين معه  -قال  :ذكر لنا  ،وﷲ أعلم  :أن ھذه اآلية أنزلت على نبي ﷲ صلى
ﷲ عليه وسلم يوم بدر  ،وقد َغ ّل طوائف من أصحابه.
***
فيخون ويسرَّ ق .وكأن متأولي ذلك كذلك  ،وجَّ ھوا قوله  " :وما
وقال آخرون منھم  :معنى ذلك  :وما كان لنبي أن يتھم بالغلول
َّ
كان لنبي أن يغل " إلى أنه مراد به َ " :
يغلَّل "  ،ثم خففت " العين " من " يفعَّل "  ،فصارت " يفعل " كما قرأ من قرأ قوله :
بتأول ُ :ي َك ِّذبُو َنك.
) فإنھم ال يكذبونك ( ]سورة األنعام ُّ [33 :
***
ان لِ َن ِبيٍّ أَنْ َي ُغ َّل ( بمعنى  :ما الغلول من
قال أبو جعفر  :وأولى القراءتين بالصواب في ذلك عندي  ،قراءة من قرأ َ ) :و َما َك َ
صفات األنبياء  ،وال يكون نب ًّيا من غ َّل.
وإنما اخترنا ذلك  ،ألن ﷲ عز وجل أوعد عقيب قوله  " :وما كان لنبي أن يغل " أھ َل الغلول فقال  " :ومن يغلل يأت بما غل
يوم القيامة "  ،اآلية والتي بعدھا .فكان في وعيده عقيب ذلك أھ َل الغلول  ،الدلي ُل الواضح على أنه إنما نھى بذلك عن الغلول ،
وأخبر عباده أن الغلول ليس من صفات أنبيائه بقوله  " :وما كان لنبيّ أن يغ ّل "  .ألنه لو كان إنما نھى بذلك أصحاب رسول
ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم أن يتھموا رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم بالغلول  ،لع َّقب ذلك بالوعيد على ال ُّت َھمة وسوء الظن
برسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم  ،ال بالوعيد على الغلول .وفي تعقيبه ذلك بالوعيد على الغلول  ،بيانٌ بيِّنٌ  ،أنه إنما عرّ ف
المؤمنين وغيرھم من عباده أن الغلول منت ٍ
ف من صفة األنبياء وأخالقھم  ،ألنّ ذلك جرم عظيم  ،واألنبياء ال تأتي مثله.
***
فإن قال قائل ممن قرأ ذلك كذلك  :فأولى منه ) " (1وما كان لنبي أن يخونه أصحابه "  ،إن كان ذلك كما ذكرت  (2) ،ولم
يع ّقب ﷲ قوله  " :وما كان لنبي أن يغل " إال بالوعيد على الغلول  ،ولكنه إنما وجب الحك ُم بالصحة لقراءة من قرأ  " :يغل "
بضم " الياء " وفتح " الغين "  ،ألن معنى ذلك  :وما كان للنبي أن يغله أصحابه  ،فيخونوه في الغنائم ؟
قيل له  :أفكان لھم أن يغلوا غير النبي صلى ﷲ عليه وسلم فيخونوه  ،حتى ُخصوا بالنھي عن خيانة النبي صلى ﷲ عليه
وسلم؟
فإن قالوا  " :نعم "  ،خرجوا من قول أھل اإلسالم .ألن ﷲ لم يبح خيانة أحد في قول أحد من أھل اإلسالم قط.
وإن قال قائل  :لم يكن ذلك لھم في نبيّ وال غيره.
قيل  :فما وجه خصوصھم ًإذا بالنھي عن خيانة النبي صلى ﷲ عليه وسلم  ،و ُغلوله و ُغلول بعض اليھود بمنزل ٍة فيما حرم ﷲ
على الغا ِّل من أموالھما  ،وما يلزم المؤتمن من أداء األمانة إليھما ؟
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وإذا كان ذلك كذلك  ،فمعلوم أن معنى ذلك ھو ما قلنا  ،من أن ﷲ عز وجل نفى بذلك أن يكون الغلول والخيانة من صفات
أنبيائه  ،ناھيًا بذلك عبادَ ه عن الغلول  ،وآمرً ا لھم باالستنان بمنھاج نبيھم  ،كما قال ابن عباس في الرواية التي ذكرناھا من
رواية عطية  (3) ،ثم ع َّقب تعالى ذكره نھ َيھم عن الغلول بالوعيد عليه فقال  " :ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة "  ،اآليتين
م ًعا.
***
__________
) (1قوله  " :فأولى منه "  ،أي فأولى من المذھب الذي ذھبت إليه في قراءة اآلية وتفسيرھا يقوله ھذا القائل  ،ر ًدا على أبي جعفر.
) (2في المطبوعة والمخطوطة  " :إن ذلك كما ذكرت " سقط من الناسخ " كان " فأثبتھا  ،ألن ھذا ھو حق المعنى الذي أراده أبو جعفر في سياق قول
من رد عليه قوله.
) (3يعني األثر  " ، 8143 :وعطية " المذكور  ،ھو " عطية بن سعد بن جنادة العوفي "  ،الذي روى عن ابن عباس  ،وھو المذكور في اإلسناد
السالف " عن أبيه "  .وقد أشكل ذلك على بعض من علق على التفسير  ،فقال  :لم يمض لعطية ھذا ذكر!! ولكنه مذكور كما ترى.

القول في تأويل قوله تعالى َ } :و َمنْ َي ْغلُلْ َيأْ ِ
ت بِ َما َغل َّ َي ْو َم ا ْلقِ َيا َم ِة {
قال أبو جعفر  :يعني بذلك تعالى ذكره  :ومن ي ُخن من غنائم المسلمين شي ًئا وفيئھم وغير ذلك  ،يأت به يوم القيامة في
المحشر .كما - :
 - 8155حدثنا أبو كريب قال  :حدثنا ابن فضيل  ،عن يحيى بن سعيد أبي حيان  ،عن أبي زرعة  ،عن أبي ھريرة  ،عن
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم  :أنه قام خطيبًا فوعظ وذ َّكر ثم قال  :أال عسى رجل منكم يجيء يوم القيامة على رقبته شاة لھا
ُثغاء  (1) ،يقول  :يا رسول ﷲ  ،أغثني! فأقول  :ال أملك لك شي ًئا  ،قد أبلغتك! أال ھل عسى رجل منكم يجيء يوم القيامة
على رقبته فرسٌ لھا حمحمة  (2) ،يقول  :يا رسول ﷲ  ،أغثني! فأقول  :ال أملك لك شي ًئا  ،قد أبلغتك! أال ھل عسى رجل
ٌ
صامت  (3) ،يقول  :يا رسول ﷲ  ،أغثني! فأقول  :ال أملك لك شي ًئا  ،قد أبلغتك! أال ھل
منكم يجيء يوم القيامة على رقبته
عسى رجل منكم يجيء يوم القيامة على رقبته بقرة لھا خوار ) ، (4يقول  :يا رسول ﷲ  ،أغثني! فأقول  :ال أملك لك شيئا ،
قد أبلغتك! أال عسى رجل منكم يجيء يوم القيامة على رقبته ِرقاع تخفِق
__________
) " (1الثغاء "  :صوت الشاء والمعز والظباء وما شاكلھا " .ثغت الشاة تثغو "  :صاحت .يقال  " :ماله ثاغية وال راغية "  ،الثاغية  :الشاء :
والراغية :اإلبل.
) (2الحمحمة  :صوت الفرس دون الصھيل  ،كالذي يكون منه إذا طلب العلف  ،أو رأى صاحبه الذي كان ألفه  ،فاستأنس إليه.
) (3الصامت ھو الذھب والفضة  ،أو ما ال روح فيه من أصناف المال .يقال  " :ما له صامت وال ناطق "  .فالناطق  :الحيوان  ،كاإلبل والغنم
وغيرھا.
) " (4الخوار "  :صوت الثور  ،وما اشتد من صوت البقرة والعجل " .خار الثور يخور " .

يقول  (1) :يا رسول ﷲ  ،أغثني! فأقول  :ال أملك لك شي ًئا قد أبلغتك! )(2
 - 8156حدثنا أبو كريب قال  ،حدثنا عبد الرحمن  ،عن أبي حيّان  ،عن أبى زرعة  ،عن أبي ھريرة  ،عن النبي صلى ﷲ
عليه وسلم ،
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__________
) " (1الرقاع " جمع رقعة  :وھو الخرقة  ،و " تخفق " تضطرب وتلمع إذا حركتھا الرياح  ،أو إسراع حاملھا .يريد الثياب التي يغلھا الغال مما
يختطفه من الغنائم .وقد فسره كثير من الشراح بأنه أراد الرقاع المكتوبة التي تكون فيھا الحقوق والديون  ،وخفوقھا حركتھا  ،وأرجح القولين ما قدمت
منھما.
) (2الحديث  - 8155 :أبو حيان  -بفتح الحاء المھملة وتشديد الياء التحتية  -يحيى بن سعيد ابن حيان التيمي  :مضت ترجمته  .5382 :ووقع في
المطبوعة في اإلسنادين التاليين لھذا " أبو حبان " بالباء الموحدة  ،وھو خطأ.
ووقع ھنا في المخطوطة  " :عن يحيى بن سعيد  ،عن أبي حيان "  .وھو خطأ .فإن " أبا حيان "  :اسمه " يحيى بن سعيد "  -كما ذكرنا .ومحمد بن
فضيل بن غزوان سمع منه  ،ويروى عنه مباشرة  ،كما ھو ثابت في ترجمتھما.
نعم  :إن " يحيى بن سعيد القطان " روى ھذا الحديث عن " أبي حيان يحيى بن سعيد التيمي "  ،كما سيأتي في التخريج  -ولكن ليس في ھذا اإلسناد.
أبو زرعة  -بضم الزاي وسكون الراء  :ھو ابن عمرو بن جرير بن عبد ﷲ البجلي .وھو تابعي ثقة  ،من علماء التابعين .مترجم في التھذيب  ،والكبير
للبخاري  ، 244 - 243 / 2 / 4فيمن اسمه " ھرم "  ،وابن أبي حاتم  ، 266 - 265 / 2 / 2فيمن اسمه " عبد الرحمن "  ،الختالفھم في اسمه.
والظاھر أن اسمه كنيته .ووقع في المطبوعة  ،في الرواية اآلتية  " - 8157 :عن أبي زرعة عن عمرو بن جرير "  ،وھو تحريف  ،صوابه " بن "
بدل " عن " .
والحديث سيأتي عقب ھذا بإسنادين  :من طريق عبد الرحمن  ،عن أبي حيان  ،ومن طريق ابن علية  ،عن أبي حيان.
ورواه أحمد في المسند ) 9499 :ج : 2ص  426 :حلبي( .عن إسماعيل  -وھو ابن علية  -عن أبي حيان.
ورواه مسلم  ، 83 : 2عن زھير بن حرب  ،عن إسماعيل بن إبراھيم  ،وھو ابن علية  ،به.
ورواه البخاري ) 129 : 6فتح(  ،عن مسدد  ،عن يحيى  -وھو ابن سعيد القطان  ،عن أبي حيان وھو يحيى بن سعيد التيمي.
ورواه مسلم أيضا بأسانيد .وكذلك رواه البيھقي في السنن الكبرى  101 : 9بأسانيد.
وروى البخاري قطعة منه  ،ضمن حديث  ،من وجه آخر ) 213 : 3فتح( .وذكره ابن كثير  ، 281 : 2من رواية المسند  ،ثم قال  " :أخرجاه من
حديث أبي حيان  ،به " يريد الشيخين .وذكره السيوطى  ، 92 : 2وزاد نسبته البن أبي شيبة  ،والبيھقي في الشعب.

مثل ھذا زاد فيه " ال ألفين أحدكم على رقبته نفسٌ لھا صياح " (1) .
 - 8157حدثني يعقوب قال  ،حدثنا ابن علية قال  ،حدثنا أبو حيّان  ،عن أبي زرعة  ،بن عمرو بن جرير  ،عن أبي ھريرة
قال  :قام رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم فينا يومًا  ،فذكر ال ُغلول َّ ،
َّ
وعظم أمره فقال  :ال ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة
فعظمه
على رقبته بعير له رغاء  ،يقول  :يا رسول ﷲ أغثني ) (2ثم ذكر نحو حديث أبي كريب  ،عن عبد الرحمن(3) .
 - 8158حدثنا أبو كريب قال  ،حدثنا حفص بن بشر  ،عن يعقوب القمي قال  ،حدثنا حفص بن حميد  ،عن عكرمة  ،عن ابن
عباس قال  :قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم  " :ال أعر َفنّ أحدَ كم يأتي يوم القيامة يحمل شاة لھا ثغاء  ،ينادي  :يا محمد!
يا محمد! ) (4فأقول  :ال أملك لك من ﷲ شي ًئا قد بلغتك! وال أعرفنّ أحدكم يأتي يوم القيامة يحمل جمال له رُغاء يقول  :يا
محمد! يا محمد! فأقول  :ال أملك لك من ﷲ شي ًئا  ،قد بلغتك! وال أعرفنَّ أحدكم يأتي يوم القيامة يحمل فرسًا له حمحمة ينادي :
يا محمد! يا محمد! فأقول  :ال أملك لك من ﷲ شي ًئا  ،قد بلغتك! وال أعرفنّ أحدكم يأتي يوم القيامة يحمل ِق ْشعً ا من أَدَ ٍم (5) ،
__________
) (1الحديث  - 8156 :ھو تكرار للحديث السابق .ولكن " عبد الرحمن "  -في ھذا اإلسناد  :لم أستطع أن أجزم فيه بشيء .وأخشى أن يكون محر ًفا
عن " عبد الرحيم "  ،فيكون  " :عبد الرحيم بن سليمان األشل "  ،فھو الذي يروى عن أبي حيان  ،ويروى عنه " أبو كريب "  .وھو راوي ھذا
الحديث  -رواه مسلم  ، 83 : 2عن أبي بكر بن أبي شيبة  ،عن عبد الرحمن بن سليمان.
قوله  " :نفس لھا صياح "  ،قال الحافظ ابن حجر في الفتح  " :وكأنه أراد بالنفس  ،ما يغله من الرقيق  ،من امرأة أو صبي " .
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) " (2الرغاء "  :صوت ذوات الخف كاإلبل  ،وقد يستعار لغيره  " :رغا البعير يرغو " .
) (3الحديث  - 8157 :ھو تكرار للحديثين قبله .وقوله في آخره " ثم ذكر نحو حديث أبي كريب عن عبد الرحمن " أخشى أن يكون محر ًفا  ،وأن
صوابه " عن عبد الرحيم "  ،كما بينا من قبل.
) (4قوله  " :ال أعرفن " قد سلف أن بينت في التعليق على األثر  ، 8011 :ص  286 :تعليق  ، 4 :واألثر  ، 8025 :أنھا كلمة تقال عند التھديد
والوعيد والزجر الشديد  ،وستأتي أيضًا في رقم  8160 :بعد.
) " (5القشع "  :ھو النطع الخلق من الجلد  ،وھو الفرو الخلق أيضًا .وقال ابن األثير  :أراد القربة البالية .و " األدم " جمع أديم  :وھو الجلد .وفي
المطبوعة والمخطوطة وابن كثير " قسما "  ،خطأ محض.

ينادي  :يا محمد! يا محمد! فأقول  :ال أملك لك من ﷲ شي ًئا  ،قد بلغتك(1) .
 - 8159حدثنا أبو كريب قال  ،حدثنا أسباط بن محمد قال  ،حدثنا أبو إسحاق الشيباني  ،عن عبد ﷲ بن ذكوان  ،عن عروة
بن الزبير  ،عن أبي حميد قال  ،بعث رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم مصد ًقا فجاء بسوا ٍد كثير  ،قال  :فبعث رسول ﷲ صلى
ﷲ عليه وسلم من يقبضه منه .فلما أتوه جعل يقول  :ھذا لي  ،وھذا لكم .قال فقالوا  :من أين لك ھذا ؟ قال  :أھدي إليّ ! فأتوا
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم فأخبروه بذلك  ،فخرج فخطب فقال  " :أيھا الناس  ،ما بالي أبعث قومًا إلى الصدقة  ،فيجيء
أحدھم بالسواد الكثير  (2) ،فإذا بعثت من يقبضه قال  " :ھذا لي  ،وھذا لكم " ! فإن كان صاد ًقا أفال أھدي له وھو في بيت
أبيه أو في بيت أمه ؟ " ثم قال  " :أيھا الناس  ،من بعثناه على عمل َ
فغ َّل شي ًئا  ،جاء به يوم القيامة على عنقه يحمله  ،فاتقوا
ﷲ أن يأتي أحدكم يوم القيامة على عنقه بعير له رغاء  ،أو بقرة تخور  ،أو شاة تثغو " (3) .
 - 8160حدثنا أبو كريب قال  ،حدثنا أبو معاوية وابن نمير وعبدة بن سليمان  ،عن ھشام بن عروة  ،عن أبيه  ،عن أبي
حميد الساعدي قال  :استعمل رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم رجال من األزد يقال له " ابن األ ْت ِبيَّة " على صدقات بني سليم ،
__________
) (1الحديث  - 8158 :حفص بن بشر  ،ويعقوب بن عبد ﷲ القمي  ،مضيا في  .4842 :حفص بن حميد القمي أبو عبيد  :مترجم في التھذيب  ،وعند
ابن أبي حاتم  .171 / 2 / 1وھو ثقة  ،وثقه النسائي وغيره .وقال ابن معين  " :صالح "  .وجھله ابن المديني  ،ولئن جھله لقد عرفه غيره .وھذا
إسناد صحيح .والحديث ذكره ابن كثير  ، 280 : 2عن ھذا الموضع من الطبري .وقال  " :لم يروه أحد من أھل الكتب الستة "  .ولم أجده في موضع
آخر مما بين يدي من المراجع  ،حتى السيوطي لم يذكره في الدر المنثور.
) " (2السواد " العدد الكثير من المال  ،سمى بذلك ألن اإلبل والغنم وغيرھا إذا جاءت كثيرة مجتمعة  ،ترى كأنھا سواد في خافق األرض .يقال " :
لفالن سواد كثير "  ،أي مال كثير من إبل وغنم وغيرھا .ويقال للشخص الذي يرى من بعيد " سواد "  ،وفي الحديث  " :إذا رأى أحدكم سوا ًدا بليل ،
فال يكن أجبن السوادين  ،فإنه يخافك كما تخافه "  ،يعني بالسواد الشخص.
) (3انظر التعليق على رقم . 8161 :

فلما جاء قال  " :ھذا لكم  ،وھذا ھدية أھديت لي "  .فقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم  :أفال يجلس أحدكم في بيته فتأتيه
ھديته! ثم حمد ﷲ وأثنى عليه ثم قال  " :أما بعد  ،فإني أستعمل رجاال منكم على أمور مما والني ﷲ  ،فيقول أحدھم  :ھذا
الذي لكم  ،وھذا ھدية أھديت إليّ ! أفال يجلس في بيت أبيه أو في بيت أمه فتأتيه ھديته ؟ والذي نفسي بيده  ،ال يأخذ أحدكم من
ذلك شي ًئا إال جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه  ،فال أعرفنَّ ما جاء رجل يحمل بعيرً ا له رغاء  (1) ،أو بقرة لھا خوار  ،أو
شاة تيعر! ) (2ثم رفع يده فقال  " :أال ھل بلغت " ؟
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 - 8161حدثنا أبو كريب قال  ،حدثنا عبد الرحيم  ،عن ھشام بن عروة  ،عن أبيه  ،عن أبي حميد  ،حدثه بمثل ھذا الحديث
قال  :أفال جلست في بيت أبيك وأمك حتى تأتيك ھديتك ؟ ثم رفع يده حتى إني ألنظر إلى بياض إبطيه  ،ثم قال  " :اللھم ھل
وس ْمعُ أذني(3) .
ص ُر عيني َ
بلغت ؟ " قال أبو حميد َ :ب َ
 - 8162حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وھب وقال  ،حدثني عمي عبد ﷲ بن وھب قال  ،أخبرني عمرو بن الحارث  :أن
موسى بن جبير حدثه  :أن عبد ﷲ بن عبد الرحمن بن الحباب األنصاري حدثه  :أن عبد ﷲ بن أنيس حدثه  :أنه تذاكر ھو
وعمر يومًا الصدقة فقال  :ألم تسمع رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم حين ذكر غلول الصدقة :
__________
) (1قوله  " :فال أعرفن "  ،انظر التعليق السالف ص  358 :تعليق .4 :
) (2يعرت العنز تيعر )مثل فتح يفتح( يعارً ا )بضم الياء(  :صوتت صو ًتا شدي ًدا .وكان في المطبوعة  " :تثغو "  ،وھو وإن كان صوابًا في المعنى ،
فھو خطأ في الرواية  ،صوابه من المخطوطة  ،ومن رواية الحديث كما ترى في التخريج.
) (3األحاديث  ، 8161 - 8159 :ھي ثالثة أسانيد لحديث واحد .وعبد الرحيم  -في ثالثھا ھو ابن سليمان األشل .والحديث رواه أحمد في المسند : 5
) 424 - 423حلبي(  ،عن سفيان  ،وھو ابن عيينة  ،عن الزھري  ،عن عروة بن الزبير  ،عن أبي حميد الساعدي  ،بنحوه .وكذلك رواه البخاري
 ، 146 - 144 : 13ومسلم  ، 84 - 83 : 2من طريق سفيان بن عيينة .ورواه البخاري أيضًا في مواضع أخر.
ورواه مسلم  -عقب تلك الرواية  -من أوجه أخر  ،منھا من طريق عبد الرحيم بن سليمان .وذكره ابن كثير  ، 281 - 280 : 2 :من رواية المسند ،
ثم قال  " :أخرجاه )يعني الشيخين(  ،من حديث سفيان بن عيينة . . .ومن غير وجه عن الزھري  ،ومن طرق عن ھشام بن عروة  -كالھما عن
عروة ،به " .
قوله  " :بصر عيني  ،وسمع أذني " اختلفوا في ضبطه  ،فروى على أنه فعل " بصر " )بفتح الباء وضم الصاد " " وسمع " فعل .وروى " بصر ،
وسمع " اسمان .يراد به  " :أعلم ھذا الكالم يقي ًنا  ،أبصرت عيني النبي صلى ﷲ عليه وسلم حين تكلم به  ،وسمعته أذني فال شك في علمي به "  ،كما
قال النووي في شرح مسلم .221 ، 220 : 12

" من غل منھا بعيرً ا أو شاة  ،فإنه يحمله يوم القيامة " ؟ قال عبد ﷲ بن أنيس  :بلى(1) .
 - 8163حدثنا سعيد بن يحيى األموي قال  ،حدثنا أبي قال  ،حدثنا يحيى بن سعيد األنصاري  ،عن نافع  ،عن ابن عمر  :أن
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم بعث سعد بن عبادة مص ِّد ًقا  ،فقال  :إياك  ،يا سعد  ،أنْ تجيء يوم القيامة ببعير تحمله رغاء!
قال  :ال آخذه وال أجئ به! فأعفاه(2) .
__________
) (1الحديث  - 8162 :موسى بن جبير األنصاري المدني  :مضت ترجمته وتوثيقه في  .2941 :عبد ﷲ بن عبد الرحمن بن الحباب األنصاري
المدني  :تابعي ثقة .ترجمه ابن أبي حاتم  .96 / 2 / 2ونقل الحافظ في التھذيب أن البخاري صرح بأنه " سمع عبد ﷲ بن أنيس "  .عبد ﷲ بن أنيس -
بالتصغير  -الجھني المدني  ،حليف األنصار  :صحابي معروف  ،مترجم في التھذيب  ،واإلصابة.
وھذا الحديث من مسند عمر  ،ومن مسند عبد ﷲ بن أنيس  ،لتصريح كل منھما بأنه سمعه من رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم .ولكن اإلمام أحمد لم
يذكره في مسند عمر  ،وذكره في مسند عبد ﷲ بن أنيس فقط.
فرواه أحمد ) 16131 :ج  3ص  498حلبي(  ،عن ھارون بن معروف  ،عن عمرو بن الحارث  -بھذا اإلسناد .وكذلك رواه ابنه عبد ﷲ بن أحمد ،
عن ھارون بن معروف.
ورواه ابن ماجه  ، 1810 :من طريق عبد ﷲ بن وھب  ،عن عمرو بن الحارث  ،به .وقال البوصيري في زوائده  " :في إسناده مقال  ،ألن موسى
بن جبير ذكره ابن حبان في الثقات وقال  :إنه يخطئ .وقال الذھبي في الكاشف  :ثقة  ،ولم أر لغيرھما فيه كالمًا وعبد ﷲ بن عبد الرحمن  :ذكره ابن
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حبان في الثقات .وباقي رجاله ثقات "  .ونقله ابن كثير  ، 283 : 2عن ھذا الموضع من تفسير الطبري  ،ثم نسبه أيضًا البن ماجه  ،ولم يزد! ففاته أن
ينسبه للمسند  ،وھو أھم.
وذكره السيوطي في الجامع الصغير  ، 8882 :ونسبه ألحمد  ،والضياء المقدسي  ،عن عبد ﷲ بن أنيس فقط .وھو عنه وعن عمر  ،كما بينا.
) (2الحديث  - 8163 :سعيد بن يحيى بن سعيد األموي  :مضيا في  2255 :يحيى بن سعيد األنصاري النجاري  :مضى مرارً ا  ،آخرھا .4809 :
وھذا إسناد صحيح  ،رجاله رجال الصحيح .وسيأتي تخريج الحديث في الذي بعده.

 - 8164حدثنا أحمد بن المغيرة الحمصي أبو حميد قال  ،حدثنا الربيع بن روح قال  ،حدثنا ابن عياش قال  ،حدثني عبيد ﷲ
بن عمر بن حفص  ،عن نافع مولى ابن عمر  ،عن عبد ﷲ بن عمر  ،عن النبي صلى ﷲ عليه وسلم  :أنه استعمل سعد بن
عبادة  ،فأتى النبي صلى ﷲ عليه وسلم فسلم عليه  ،فقال له النبي صلى ﷲ عليه وسلم  :إياك  ،يا سعد  ،أن تجيء يوم القيامة
ُ
فعلت يا رسول ﷲ  ،إن ذلك لكائن! قال  :نعم! قال سعد  :قد علمت يا رسول
تحمل على عنقك بعيرً ا له رغاء! فقال سعد  :فإن
ﷲ أني أُسأَل فأعْ طِ ى! فأعفنى .فأعفاه(1) .
 - 8165حدثنا أبو كريب قال  ،حدثنا زيد بن حبان قال  ،حدثنا عبد الرحمن بن الحارث قال  ،حدثني جدي عبيد بن أبي
عبيد،
__________
) (1الحديث  - 8164 :أحمد بن المغيرة  ،شيخ الطبري  :مضى في  3473 :أني لم أعرفه .وقد زادنا أبو جعفر ھنا تعري ًفا به  ،فنسبه " الحمصي" ،
وأن كنيته " أبو حميد "  .وال يزال مع ھذا غير معروف لنا .الربيع بن روح الحمصي  ،أبو روح الحضرمي .ثقة  ،روى عنه أيضًا أبو حاتم  ،وقال" :
وكان ثقة خيارً ا "  .مترجم في التھذيب  ،والكبير للبخاري  ، 255 / 1 / 2وابن أبي حاتم  .461 / 2 / 1ابن عياش  :ھو إسماعيل بن عياش
الحمصي  ،مضى توثيقه في .5445 :
وھذا إسناد صحيح أيضًا  ،لكن إسماعيل بن عياش لم يخرج له شيء في الصحيحين .والحديث في معنى الذي قبله  ،أطول في اللفظ قليال .وذكره
الھيثمي في مجمع الزوائد  ، 86 : 3من حديث ابن عمر  ،بنحو اللفظ السابق .وقال  " :رواه البزار  ،ورجاله رجال الصحيح " .
وذكره ابن كثير  ، 283 : 2عن الرواية الماضية من الطبري .ثم قال  " :ثم رواه من طريق عبيد ﷲ  ،عن نافع  ،به .نحوه "  .ولم يروه أحمد في
المسند في مسند عبد ﷲ بن عمر  ،ولكن رواه في مسند " سعد بن عبادة "  ،من حديثه ) 285 : 5حلبي(  ،بنحوه  -بإسناد صحيح إلى سعيد بن
المسيب  ،عن سعد بن عبادة .وھو إسناد منقطع بين ابن المسيب وابن عبادة .فإن سعد بن عبادة توفي سنة  ، 15وقيل  :سنة  .11وسعيد بن المسيب
ولد سنة  ، 15فلم يدركه يقي ًنا .وكذلك ذكره الھيثمي في مجمع الزوائد  ، 85 : 3من حديث سعد بن عبادة .وقال  " :رواه أحمد  ،والبزار  ،والطبراني
في الكبير  ،ورجاله ثقات  ،إال أن سعيد بن المسيب لم ير سعد بن عبادة " .

 وكان أول مولود بالمدينة  -قال  :استعملت على صدقة دَ ْوس  ،فجاءني أبو ھريرة في اليوم الذي خرجت فيه  ،فسلَّم ،حبيِّ رسو َل ﷲ
فخرجت إليه فسلمت عليه فقال  :كيف أنت والبعير ؟ كيف أنت والبقر ؟ كيف أنت والغنم ؟ ثم قال  :سمعت ِ
صلى ﷲ عليه وسلم قال  " :من أخذ بعيرً ا بغير حقه جاء به يوم القيامة له رغاء  ،ومن أخذ بقرة بغير حقھا جاء بھا يوم
القيامة لھا خوار  ،ومن أخذ شاة بغير حقھا جاء بھا يوم القيامة على عنقه لھا يعار "  (1) ،فإياك والبقر فإنھا أح ُّد قرو ًنا وأش ُّد
أظال ًفا(2) .
 - 8166حدثنا أبو كريب قال  ،حدثنا خالد بن مخلد قال  ،حدثني محمد  ،عن عبد الرحمن بن الحارث  ،عن جده عبيد بن
أبي عبيد قال  :استعملت على صدقة دوس  ،فلما قضيت العمل قدمت  ،فجاءني أبو ھريرة فسلم علي فقال  :أخبرني كيف أنت
واإلبل ثم ذكر نحو حديثه عن زيد  ،إال أنه قال  :جاء به يوم القيامة على عنقه له ُرغاء(3) .
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 - 8167حدثنا الحسن بن يحيى قال  ،أخبرنا عبد الرزاق قال  ،أخبرنا معمر  ،عن قتادة في قوله  " :وما كان لنبي أن يغل
ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة " ،
__________
) (1في المطبوعة  " :لھا ثغاء "  ،وأثبت ما في المخطوطة .قد سلف " اليعار " ص  ، 360 :تعليق .2 :
) (2الحديث  - 8165 :أبو كريب  :ھو محمد بن العالء  ،الحافظ الثقة .زيد بن حبان  :ھكذا ثبت في الطبري .وأكاد أجزم بأنه محرف .فليس في
الرواة  -فيما نعلم  -إال زيد بن حبان الرقى  ،وھو قديم  ،مات سنة  .158فلم يدركه أبو كريب المتوفي سنة  .248والراجح عندي أنه محرف عن "
زيد بن الحباب العكلي "  ،الذي يروي عنه كريب كثيرً ا .وھو ثقة  ،مضت ترجمته .2185 :
عبد الرحمن بن الحارث بن عبيد بن أبي عبيد  :ثقة .قال أبو زرعة  " :ال بأس به "  .وھو مترجم عند ابن أبي حاتم  ، 224 / 2 / 2باسم " عبد
الرحمن بن الحارث بن أبي عبيد "  .فقصر في نسبه  ،إذ حذف اسم جده األدنى .وقد ثبت نسبه على الصواب في ترجمة جده في التھذيب .ولم أجد لعبد
الرحمن ھذا ترجمة غيرھا .عبيد بن أبي عبيد الغفاري  ،مولى بني رھم  :تابعي ثقة .مترجم في التھذيب  ،وابن أبي حاتم  ، 411 / 2 / 2وثقات ابن
حبان  ،ص ) 269 :مخطوط مصور( .وقد خلط ابن أبي حاتم في اسم حفيده " عبد الرحمن بن الحارث " فذكره في ترجمة جده  ،في الرواة عنه ،
باسم " عبد الرحمن بن عبيد بن الحارث "  .والحديث سيأتي عقبه بإسناد آخر.
) (3الحديث  - 8166 :خالد بن مخلد  :ھو القطواني البجلي .مضت ترجمته في .2206 :
وقوله " حدثني محمد "  -ھكذا ثبت في الطبري .وأكاد أجزم أنه خطأ  ،زيادة من الناسخين .فإن " خالد بن مخلد " يروي عن " عبد الرحمن بن
الحارث بن عبيد " مباشرة  ،كما ثبت في ترجمة " عبد الرحمن " عند ابن أبي حاتم .وفيه  " :سئل أبو زرعة عن عبد الرحمن بن الحارث الذي يحدث
عنه خالد بن مخلد القطواني " .
ولو كان ھذا الراوي " محمد " ثابتا في اإلسناد  ،لبين نسبه أو نحو ذلك  ،فإن اسم " محمد " أكثر األسماء دورا ًنا  ،فال يذكر ھكذا مجھال  ،دون قرينة
ترشد عن شخصه .والحديث مكرر ما قبله.
وقد مضى معناه من حديث أبي ھريرة  ،من رواية أبي زرعة بن عمرو بن جرير  ،عنه  .8157 - 8155 :وأما من ھذا الوجه  ،من رواية عبيد بن
أبي عبيد  ،عنه  : -فإني لم أجده في موضع آخر.

رجل ْ
قال قتادة  :كان النبي صلى ﷲ عليه وسلم إذا غنم مغنمًا بعث مناديًا  " :أال ال يغلَّن
مخ َي ًطا فما دونه  (1) ،أال ال يغلّنّ
ٍ
رجل بعيرً ا فيأتي به على ظھره يوم القيامة له رغاء  ،أال ال يغلنّ رجل فر ًسا  ،فيأتي به على ظھره يوم القيامة له َحمْحمة " .
***
س َما َك َس َبتْ َو ُھ ْم ال ُي ْظ َل ُمونَ ){ (161
القول في تأويل قوله ُ } :ث َّم ُت َو َّفى ُكل ُّ َن ْف ٍ
قال أبو جعفر  :يعني بذلك جل ثناؤه ) " : (2ثم توفى كل نفس "  ،ثم تعطى كل نفس جزاء ما كسبت بكسبھا  ،وافيًا غير
منقوص ما استحقه واستوجبه من ذلك ) " (3وھم ال يظلمون "  ،يقول  :ال يفعل بھم إال الذي ينبغي أن يفعل بھم  ،من غير
أن يعتدي عليھم فينقصوا عما استحقوه .كما - :
__________
) " (1المخيط " )بكسر الميم وسكون الخاء وفتح الياء(  :ما يخاط به  ،كاإلبرة ونحوھا.
) (2في المطبوعة والمخطوطة " يعني بذلك جل ثناؤه "  ،والصواب يقتضي ما أثبت.
) (3انظر تفسير " وفي " فيما سلف  - 465 : 6وتفسير " كسب " فيما سلف ص  ، 327 :تعليق  ، 2 :والمراجع ھناك.
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س ْالمَصِ ي ُر )(162
ﷲ َك َمنْ َبا َء ِب َس َخطٍ م َِن َّ ِ
ان َّ ِ
ﷲ َو َمأْ َواهُ َج َھ َّن ُم َو ِب ْئ َ
أَ َف َم ِن ا َّت َب َع ِرضْ َو َ
 - 8168حدثنا ابن حميد قال  ،حدثنا سلمة  ،عن ابن إسحاق  " :ثم توفى كل نفس ما كسبت وھم ال يظلمون "  ،ثم يُجزى
بكسبه غير مظلوم وال متع ًّدى عليه(1) .
***
ير ){ (162
س َخطٍ مِنَ َّ ِ
ض َوانَ َّ ِ
س ا ْل َمصِ ُ
ﷲ َو َمأْ َواهُ َج َھ َّن ُم َو ِب ْئ َ
اء بِ َ
ﷲ َك َمنْ َب َ
القول في تأويل قوله تعالى  } :أَ َف َم ِن ا َّت َب َع ِر ْ
قال أبو جعفر  :اختلف أھل التأويل في تأويل ذلك :
فقال بعضھم  :معنى ذلك  :أفمن اتبع رضوان ﷲ في ترك الغلول  ،كمن باء َ
بسخط من ﷲ بغلوله ما غ ّل ؟
*ذكر من قال ذلك :
 - 8169حدثنا الحسن بن يحيى قال  ،أخبرنا عبد الرزاق قال  ،أخبرنا ابن عيينة  ،عن مطرف  ،عن الضحاك في قوله " :
أفمن اتبع رضوان ﷲ "  ،قال  :من لم يغ ّل " كمن باء بسخط من ﷲ "  ،كمن غل.
 - 8170حدثنا القاسم قال  ،حدثنا الحسين قال  ،حدثني سفيان بن عيينة  ،عن مطرف بن طريف  ،عن الضحاك قوله " :
ً
سخطا من ﷲ.
أفمن اتبع رضوان ﷲ "  ،قال  :من أدَّى الخمُس " كمن باء بسخط من ﷲ "  ،فاستوجب
***
وقال آخرون في ذلك بما - :
 - 8171حدثني به ابن حميد قال  ،حدثنا سلمة  ،عن ابن إسحاق  " :أفمن اتبع رضوان ﷲ " ،
__________
) (1األثر  - 8168 :سيرة ابن ھشام  ، 124 : 3وھو تتمة اآلثار التي آخرھا  ، 8148 :وفي المطبوعة  " :معتدى عليه "  ،وأثبت ما في
المخطوطة  ،وھو موافق لما في السيرة.

على ما أحب الناس وسخطوا " كمن باء بسخط من ﷲ "  ،لرضى الناس وسخطھم ؟ يقول  :أفمن كان على طاعتي فثوابه
أسوا ٌء المثالن ؟
الجنة ورضوانٌ من ربه  ،كمن باء بسخط من ﷲ  ،فاستوجب غضبه  ،وكان مأواه جھنم وبئس المصير ؟ َ
أي :فاعرفوا ). (1
***
قال أبو جعفر  :وأولى التأويلين بتأويل اآلية عندي  ،قو ُل الضحاك بن مزاحم .ألن ذلك َعقيب وعيد ﷲ على الغلول  ،ونھيه
عباده عنه .ثم قال لھم بعد نھيه عن ذلك ووعيده  :أسوا ٌء المطيع

فيما أمره ونھاه  ،والعاصي له في ذلك ؟ أي  :إنھما ال

يستويان  ،وال تستوي حالتاھما عنده .ألن لمن أطاع ﷲ فيما أمره ونھاه  ،الجن ُة  ،ولمن عصاه فيما أمره ونھاه النار.
***
فمعنى قوله  " :أفمن اتبع رضوان ﷲ كمن باء بسخط من ﷲ " ًإذا  :أفمن ترك الغلول وما نھاه ﷲ عنه عن معاصيه  ،وعمل
بطاعة ﷲ في تركه ذلك  ،وفي غيره مما أمره به ونھاه من فرائضه  ،متب ًعا في كل ذلك رضا ﷲ  ،ومجتنبًا سخطه " كمن باء
بسخط من ﷲ "  ،يعني  :كمن انصرف متحمِّال سخط ﷲ وغضبه  ،فاستحق بذلك سكنى جھنم " يقول  :ليسا سوا ًء(2) .
***
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وأما قوله  " :وبئس المصير "  ،فإنه يعني  :وبئس المصير الذي يصير إليه ويئوب إليه من باء بسخط من ﷲ جھنم(3) .
***
__________
) (1األثر  - 8171 :سيرة ابن ھشام  ، 124 : 3وھو تتمة اآلثار التي آخرھا  ، 8168 :وفي بعض لفظه اختالف يسير.
) (2انظر تفسير " باء " فيما سلف  / 345 ، 138 : 2ثم .116 : 7
) (3انظر تفسير " المصير " فيما سلف  .317 ، 128 : 6 / 56 : 3وسياق الجملة  " :وبئس المصير . . .جھنم " وما بينھما تفسير " المصير " .

ﷲ َو َّ
ُھ ْم دَ َر َج ٌ
ون )(163
ات عِ ْندَ َّ ِ
ﷲُ بَصِ يرٌ ِب َما َيعْ َملُ َ
ﷲ َو َّ
ير ِب َما َي ْع َملُونَ ){ (163
القول في تأويل قوله تعالى ُ } :ھ ْم دَ َر َجاتٌ عِ ْندَ َّ ِ
ﷲُ َبصِ ٌ
قال أبو جعفر  :يعني تعالى ذكره بذلك  :أنّ من اتبع رضوان ﷲ ومن باء َ
بسخط من ﷲ  ،مختلفو المنازل عند ﷲ .فلمن اتبع
رضوان ﷲ  ،الكرام ُة والثواب الجزيل  ،ولمن باء بسخط من ﷲ  ،المھان ُة والعقاب األليم  ،كما - :
 - 8172حدثنا ابن حميد قال  ،حدثنا سلمة  ،عن ابن إسحاق  " :ھم درجات عند ﷲ وﷲ بصير بما يعملون  ،أي  :لك ٍّل
درجات مما عملوا في الجنة والنار  ،إنّ ﷲ ال يخفى عليه أھل طاعته من أھل معصيته. (1) .
 - 8173حدثني محمد بن سعد قال  ،حدثني أبي قال  ،حدثني عمي قال  ،حدثني أبي  ،عن أبيه  ،عن ابن عباس  " :ھم
درجات عند ﷲ "  ،يقول  :بأعمالھم.
***
وقال آخرون  :معنى ذلك  :لھم درجات عند ﷲ  ،يعني  :لمن اتبع رضوان ﷲ مناز ُل عند ﷲ كريمة.
*ذكر من قال ذلك :
 - 8174حدثنا محمد بن عمرو قال  ،حدثنا أبو عاصم  ،عن عيسى  ،عن ابن أبي نجيح  ،عن مجاھد في قوله  " :ھم درجات
عند ﷲ "  ،قال  :ھي كقوله َ " ) :ل ُھ ْم دَ َر َج ٌ
ﷲ " (.
ات عِ ْندَ َّ ِ
ٌ
درجات عند
 - 8175حدثنا محمد قال  ،حدثنا أحمد قال  ،حدثنا أسباط  ،عن السدي  " :ھم درجات عند ﷲ "  ،يقول  :لھم
ﷲ.
***
__________
) (1األثر  - 8172 :سيرة ابن ھشام  ، 124 : 3وھو تتمة اآلثار التي آخرھا .8171 :

وقيل  :قوله " ھم درجات " كقول القائل  " :ھم طبقات "  (1) ،كما قال ابن َھرْ مة :
ّيول )(2
ون َي ُكونُ َق ْومي ...ل َِر ْي ِ
ب الدَّھْ ِر أَ ْم َ
َ
دَر ُج الس ِ
أرجْ مًا ل ِْل َم ُن ِ
***
وأما قوله  " :وﷲ بصير بما يعملون "  ،فإنه يعني  :وﷲ ذو علم بما يعمل أھل طاعته ومعصيته  ،ال يخفى عليه من أعمالھم
شيء  ،يحصى على الفريقين جميعًا أعمالھم  ،حتى توفى كل نفس منھم جزاء ما كسبت من خير وشر  ،كما - :
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 - 8176حدثنا ابن حميد قال  ،حدثنا سلمة  ،عن ابن إسحاق  " :وﷲ بصير بما يعملون "  ،يقول  :إن ﷲ ال يخفى عليه أھل
طاعته من أھل معصيته. (3) .
***
__________
) (1انظر تفسير درجة فيما سلف .536 - 533 : 4
) (2مضى تخريجه وشرحه فيما سلف  ، 548 ، 547 : 2واالستشھاد بھذا البيت لمعنى الدفع  ،غريب من مثل أبي جعفر  ،فراجع شرح البيت ھناك.
) (3األثر  - 8176 :سيرة ابن ھشام  ، 124 : 3وھو تتمة اآلثار التي آخرھا  ، 8172 :وجزء منه.

َل َق ْد َمنَّ َّ
ِيھ ْم َرس ً
ِين إِ ْذ َب َع َ
اب َو ْال ِح ْك َم َة َوإِنْ َكا ُنوا مِنْ َق ْب ُل
يھ ْم َوي َُعلِّ ُم ُھ ُم ْال ِك َت َ
ﷲُ َع َلى ْالم ُْؤ ِمن َ
ُوال مِنْ أَ ْنفُسِ ِھ ْم َي ْتلُو َع َلي ِْھ ْم آَ َيا ِت ِه َوي َُز ِّك ِ
ثف ِ
ين )(164
َلفِي َ
ض َال ٍل م ُِب ٍ
القول في تأويل قوله  } :لَ َقدْ مَنَّ َّ
سوال مِنْ أَ ْنفُسِ ِھ ْم َي ْتلُو َع َل ْي ِھ ْم آ َيا ِت ِه َو ُي َز ِّكي ِھ ْم َو ُي َع ِّل ُم ُھ ُم
ﷲُ َع َلى ا ْل ُم ْؤ ِمنِينَ إِ ْذ َب َع َث فِي ِھ ْم َر ُ
ين ){ (164
ا ْل ِك َت َ
اب َوا ْل ِح ْك َم َة َوإِنْ َكا ُنوا مِنْ َق ْبل ُ َلفِي َ
ض ٍ
الل ُم ِب ٍ
قال أبو جعفر  :يعني بذلك  :لقد تطوّ ل ﷲ على المؤمنين " إذ بعث فيھم رسوال "  ،حين أرسل فيھم رسوال " من أنفسھم " ،
نب ًّيا من أھل لسانھم  ،ولم يجعله من غير أھل لسانھم فال يفقھوا عنه ما يقول " يتلو عليھم آياته "  ،يقول  :يقرأ عليھم آي كتابه
وتنزيله ) " (1ويزكيھم "  ،يعني  :يطھّرھم من ذنوبھم باتباعھم إياه وطاعتھم له فيما أمرھم ونھاھم ) " (2ويعلمھم الكتاب
والحكمة "  ،يعني  :ويعلمھم كتاب ﷲ الذي أنزله عليه  ،ويبين لھم تأويله ومعانيه " والحكمة "  ،ويعني بالحكمة  ،ال ُّسن َة التي
سنھا ﷲ جل ثناؤه للمؤمنين على لسان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم  ،وبيا َنه لھم ) " (3وإن كانوا من قبل لفي ضالل
مبين" ،يعني  :وإن كانوا من قبل أن يمنّ ﷲ عليھم بإرساله رسوله الذي ھذه صفته " لفي ضالل مبين "  ،يقول  :في جھالة
جھالء  ،وفي حيرة عن الھدى عمياء  ،ال يعرفون ح ًّقا  ،وال يبطلون باطال.
***
وقد بينا أصل " الضاللة " فيما مضى  ،وأنه األخذ على غير ھدى  ،بما أغنى عن إعادته في ھذا الموضع. (4) .
***
__________
) (1انظر تفسير " يتلو " فيما سلف  ، 466 : 6 / 569 ، 411 : 2تعليق  ، 3 :وفھارس اللغة " تال " .
) (2انظر تفسير " يزكي " فيما سلف .528 : 6 / 29 : 5 / 88 : 3 / 574 ، 573 : 1
) (3انظر تفسير " الحكمة " فيما سلف .579 - 576 ، 371 ، 15 : 5 / 88 ، 87 : 3
) (4انظر تفسير " الضاللة " فيما سلف .496 ، 495 : 2 / 195 : 1

و" المبين "  ،الذي ي َبين لمن تأمله بعقله وتدبره بفھمه  ،أنه على غير استقامة وال ھدى ). (1
***
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال جماعة من أھل التأويل.
*ذكر من قال ذلك :
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 - 8177حدثنا بشر قال  ،حدثنا يزيد قال  ،حدثنا سعيد  ،عن قتادة قوله  " :لقد منّ ﷲ على المؤمنين إذ بعث فيھم رسوال من
أنفسھم "  ،منّ ﷲ عليھم من غير دعوة وال رغبة من ھذه األمة  ،جعله ﷲ رحمة لھم ليخرجھم من الظلمات إلى النور
ويھديھم إلى صراط مستقيم قوله  " :ويعلمھم الكتاب والحكمة "  ،الحكمة  ،السنة " وإن كانوا من قبل لفي ضالل مبين " ،
ليس وﷲ كما تقول أھل حروراء  " :محنة غالبة  ،من أخطأھا أ َھريق دمه "  (2) ،ولكن ﷲ بعث نييه صلى ﷲ عليه وسلم
إلى قوم ال يعلمون فعلَّمھم  ،وإلى قوم ال أدب لھم فأدَّبھم.
 - 8178حدثنا ابن حميد قال  ،حدثنا سلمة  ،عن ابن إسحاق قال  " ،لقد منّ ﷲ على المؤمنين "  ،إلى قوله  " :لفي ضالل
مبين "  ،أي  :لقد منّ ﷲ عليكم  ،يا أھل اإليمان  ،إذ بعث فيكم رسوال من أنفسكم يتلو عليكم آياته ويزكيكم فيما أحدثتم وفيما
عملتم  (3) ،ويعلمكم الخير والشر  ،لتعرفوا الخير فتعملوا به  ،والشر فتتقوه  ،ويخبركم برضاه عنكم إذ أطعتموه  ،لتستكثروا
من طاعته  ،وتجتنبوا ما سخط منكم من معصيته  ،فتتخلصوا بذلك من نقمته  ،وتدركوا بذلك ثوابه من جنته " وإن كنتم من
قبل لفي ضالل مبين "  ،أي  :في عمياء من الجاھلية ،
__________
) (1انظر تفسير " مبين " فيما سلف .258 : 4 / 300 : 3
) (2أھل حروراء  :ھم الخوارج  ،وھذا مذھبھم.
) (3في المطبوعة  " :فيما أخذتم وفيما عملتم " لم يحسن قراءة المخطوطة  ،والصواب منھا ومن سيرة ابن ھشام.

ﷲ َع َلى ُك ِّل َشيْ ٍء َقدِي ٌر )(165
أَ َو َلمَّا أَ َ
صا َب ْت ُك ْم مُصِ ي َب ٌة َق ْد أَ َ
ص ْب ُت ْم م ِْث َل ْي َھا قُ ْل ُت ْم أَ َّنى َھ َذا قُ ْل ھ َُو مِنْ عِ ْن ِد أَ ْنفُسِ ُك ْم إِنَّ َّ َ
ص ٌّم عن الحق ُ ،ع ْميٌ عن الھدى(2) .
ال تعرفون حسنة وال تستغفرون من سيئة ُ (1) ،
***
ص ْب ُت ْم ِم ْث َل ْي َھا قُ ْل ُت ْم أَ َّنى ھ ََذا قُلْ ھ َُو مِنْ عِ ْن ِد أَ ْنفُسِ ُك ْم إِنَّ َّ
ﷲَ َعلَى
صا َب ْت ُك ْم ُمصِ ي َب ٌة َقدْ أَ َ
القول في تأويل قوله جل ثناؤه  } :أَ َو َل َّما أَ َ
ُكل ِّ َ
ش ْيءٍ َقدِي ٌر ){ (165
قال أبو جعفر  :يعني تعالى ذكره بذلك َ :أو حين أصابتكم  ،أيھا المؤمنون  " ،مصيبة "  ،وھي القتلى الذين قتلوا منھم يوم
أحد  ،والجرحى الذين جرحوا منھم بأحد  ،وكان المشركون قتلوا منھم يومئذ سبعين نفرً ا " قد أصبتم مثليھا "  ،يقول  :قد
أصبتم  ،أنتم أيھا المؤمنون  ،من المشركين مثلي ھذه المصيبة التي أصابوا ھم منكم  ،وھي المصيبة التي أصابھا المسلمون
من المشركين ببدر  ،وذلك أنھم قتلوا منھم سبعين وأسروا سبعين " قلتم أنى ھذا "  ،يعني  :قلتم لما أصابتكم مصيبتكم بأحد "
أنى ھذا "  ،من أيِّ وجه ھذا ؟ ) (3ومن أين أصابنا ھذا الذي أصابنا  ،ونحن مسلمون وھم مشركون  ،وفينا نبي ﷲ صلى ﷲ
وعدونا أھل كفر با وشرك ؟ " قل " يا محمد للمؤمنين بك من أصحابك " ھو من عند
عليه وسلم يأتيه الوحي من السماء ،
ُّ
أنفسكم "  ،يقول  :قل لھم  :أصابكم ھذا الذي أصابكم من عند أنفسكم  ،بخالفكم أمري وترككم طاعتي  ،ال من عند غيركم ،
وال من قبل أحد سواكم " إن ﷲ على كل شيء قدير "  ،يقول  :إن ﷲ على جميع ما أراد بخلقه من عفو وعقوبة ،
__________
) (1في المطبوعة  " :تستغيثون من سيئة "  ،وال معنى لھا  ،وفي المخطوطة " يستغيثون " غير منقوطة  ،واألرجح أنه خطأ  ،صوابه ما في سيرة
ابن ھشام.
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) (2األثر  - 8178 :سيرة ابن ھشام  ، 124 : 3وھو تتمة اآلثار التي آخرھا  .8176 ، 8172 :والجملة األخيرة في ابن ھشام  " :صم عن الخير ،
بكم عن الحق  ،عمى عن الھدى " .
) (3انظر تفسير " أني " فيما سلف .420 ، 358 : 6 / 447 ، 12 : 5 / 416 - 398 : 4

وتفضل وانتقام " قدير "  ،يعني  :ذو قدرة. (1) .
***
ثم اختلف أھل التأويل في تأويل قوله  " :قل ھو من عند أنفسكم "  ،بعد إجماع جميعھم على أن تأويل سائر اآلية على ما قلنا
في ذلك من التأويل.
فقال بعضھم  :تأويل ذلك  " :قل ھو من عند أنفسكم "  ،بخالفكم على نبيّ ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم ْ ،إذ أَشار عليكم بترك
الخروج إلى عدوكم واإلصحار لھم حتى يدخلوا عليكم مدينتكم  ،ويصيروا بين آطامكم  (2) ،فأبيتم ذلك عليه  ،وقلتم " :
اخرج بنا إليھم حتى نصْ حر لھم فنقاتلھم خارج المدينة " .
*ذكر من قال ذلك :
 - 8179حدثنا بشر قال  ،حدثنا يزيد قال  ،حدثنا سعيد  ،عن قتادة  ،قوله  " :أو لما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليھا قلتم أنى
ھذا " أصيبوا يوم أحد  ،قُتل منھم سبعون يومئذ  ،وأصابوا مثليھا يوم بدر  ،قتلوا من المشركين سبعين وأسروا سبعين " قلتم
أنى ھذا قل ھو من عند أنفسكم "  ،ذكر لنا أن نبي ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم قال ألصحابه يوم أحد  ،حين قدم أبو سفيان
والمشركون  ،فقال نبي ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم ألصحابه  " :أنا في ُج َّنة حصينة "  ،يعني بذلك المدينة  " ،فدعوا القوم أن
يدخلوا علينا نقاتلھم " ) (3فقال له ناس من أصحابه من األنصار  :يا نبي ﷲ  ،إنا نكره أن نقتل في طرق المدينة  ،وقد كنا
نمتنع من الغزو في الجاھلية  ،فباإلسالم أحق أن نمتنع منه! ) (4فابرز بنا إلى القوم .فانطلق رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم
فلبس ألمته ،
__________
) (1انظر تفسير " قدير " في فھارس اللغة فيما سلف من األجزاء.
) " (2أصحر القوم "  :برزوا إلى الصحراء .و " أصحروا ألعدائھم "  :برزوا إلى فضاء ال يواريھم  ،لكي يقاتلوھم في الصحراء .و " اآلطام " جمع
أطم )بضم الھمزة والطاء(  :وھو حصن مبني بالحجارة  ،كان أھل المدينة يتخذونھا ويسكنونھا يحتمون بھا.
) " (3الجنة " )بضم الجيم وتشديد النون(  :ھو ما وراك من السالح واستترت به  ،كالدروع والبيضة  ،وكل وقاية من شيء فھو جنة.
) (4في المطبوعة  " :وقد كنا نمتنع في الغزو . . .أن نمتنع فيه "  ،وفي المخطوطة  " :قد كنا نمتنع من الغزو . . .أن نمتنع فيه "  ،والصواب فيھا ما
أثبت  ،كما في الدر المنثور .94 : 2

فتالوم القوم فقالوا  :عرَّ ض نبيّ ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم بأمر وعرَّ ضتم بغيره! اذھب يا حمزة فقل لنبي ﷲ صلى ﷲ عليه
وسلم  " :أم ُرنا ألمرك تب ٌع "  .فأتى حمزة فقال له  :يا نبي ﷲ  ،إن القوم قد تالوموا وقالوا  " :أمرنا ألمرك تبع "  .فقال
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم  :إنه ليس لنبي إذا لبس ألمته أن يضعھا حتى يناجز  (1) ،وإنه ستكون فيكم مصيبه .قالوا  :يا
ً
عامة ؟ قال  :سترونھا ذكر لنا أن نبي ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم رأى في المنام أن بقرً ا ُتنحر  ،فتأولھا قتال
نبي ﷲ  ،خاصة أو
في أصحابه ورأى أن سيفه ذا الفقار انقصم  ،فكان قتل عمه حمزة  ،قتل يومئذ  ،وكان يقال له  :أسد ﷲ ورأى أن كب ًشا
ُعتِر . (2)،فتأوّ له كبش الكتيبة  ،عثمان بن أبي طلحة  ،أصيب يومئذ  ،وكان معه لواء المشركين.
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 - 8180حدثت عن عمار  ،عن ابن أبي جعفر  ،عن أبيه  ،عن الربيع بنحوه غير أنه قال  " :قد أصبتم مثليھا "  ،يقول :
مثليْ ما أصيب منكم " قلتم أنى ھذا قل ھو من عند أنفسكم "  ،يقول  :بما عصيتم.
 - 8181حدثنا الحسن بن يحيى قال  :أخبرنا عبد الرزاق  ،قال  ،أخبرنا معمر  ،عن قتادة قال  :أصيب المسلمون يوم أحد
مصيبة  ،وكانوا قد أصابوا مثليھا يوم بدر ممن َقتلوا وأسروا  ،فقال ﷲ عز وجل  " :أو لما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليھا".
 - 8182حدثنا القاسم قال  ،حدثنا الحسين قال  ،حدثني حجاج  ،عن ابن جريج ،
__________
) " (1الألمة "  :الدرع الحصينة  ،وسائر أداة الحرب.
) (2في المخطوطة والمطبوعة  " :أن كب ًشا أغبر "  ،وال معنى له  ،وال ھو يستقيم .واستظھرت صوابھا كما ترى  ،وأن الناسخ صحفھا .يقال  " :عتر
الشاة والظبية يعترھا عترً ا  ،وھي عتيرة "  ،ذبحھا .ومنه " العتيرة "  ،وھي أول نتاج أنعامھم  ،كانوا يذبحونه آللھتھم في الجاھلية .ھذا على أنى لم
أجد ھذا الخبر بلفظه في مكان آخر  ،ولكن المروي أن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم رأى أنه مردف كب ًشا  ،فقال  :أما الكبش  ،فإني أقتل كبش القوم،
أي حاميھم وحامل لوائھم.

عن عمر بن عطاء  ،عن عكرمة قال  :قتل المسلمون من المشركين يوم بدر سبعين وأسروا سبعين  ،وقتل المشركون يوم
أحد من المسلمين سبعين  ،فذلك قوله  " :قد أصبتم مثليھا قلتم أنى ھذا " إذ نحن مسلمون  ،نقاتل غضبًا

وھؤالء مشركون "

قل ھو من عند أنفسكم "  ،عقوبة لكم بمعصيتكم النبيَّ صلى ﷲ عليه وسلم حين قال ما قال.
 - 8183حدثنا القاسم قال  ،حدثنا الحسين قال  ،حدثنا حجاج  ،عن مبارك  ،عن الحسن  " :أو لما أصابتكم مصيبة قد أصبتم
مثليھا قلتم أنى ھذا قل ھو من عند أنفسكم "  ،قالوا  :فإنما أصابنا ھذا ألنا قبلنا الفداء يوم بدر من األسارى  ،وعصينا النبي
ً
شھيدا  ،ومن بقي منا كان مطھَّرً ا  ،رضينا ربَّنا!(1) .
صلى ﷲ عليه وسلم يوم أحد  ،فمن قتل منا كان
 - 8184حدثنا القاسم قال  ،حدثنا الحسين قال  ،حدثني حجاج  ،عن مبارك  ،عن الحسن وابن جريج قاال معصيتھم أنه قال
لھم  " :ال تتبعوھم "  ،يوم أحد  ،فاتبعوھم.
 - 8185حدثنا محمد قال  ،حدثنا أحمد قال  ،حدثنا أسباط  ،عن السدي  ،ثم ذكر ما أصيب من المؤمنين  -يعني بأحد  -وقتل
منھم سبعون إنسا ًنا " أو لما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليھا "  ،كانوا يوم بدر أسروا سبعين رجال وقتلوا سبعين " قلتم أنى
ھذا "  ،أن  :من أين ھذا " قل ھو من عند أنفسكم "  ،أنكم عصيتم.
 - 8186حدثني محمد بن سعد قال  ،حدثني أبي قال  ،حدثني عمي قال  ،حدثني أبي  ،عن أبيه  ،عن ابن عباس قوله  " :أو
لما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليھا " يقول  :إنكم أصبتم من المشركين يوم بدر مثليْ ما أصابوا منكم يوم أحد.
__________
) (1في المطبوعة  " :رضينا با ربا "  ،غير ما في المخطوطة  ،كأنه لم يفھمه!!

 - 8187حدثنا ابن حميد قال  ،حدثنا سلمة  ،عن ابن إسحاق  :ثم ذكر المصيبة التي أصابتھم فقال  " :أو لما أصابتكم مصيبة
قد أصبتم مثليھا قلتم أنى ھذا قل ھو من عند أنفسكم "  ،أي  :إن تك قد أصابتكم مصيبة في إخوانكم  ،فبذنوبكم قد أصبتم مثليھا
قب ُل من عدوكم  (1) ،في اليوم الذي كان قبله ببدر  ،قتلى وأسرى  ،ونسيتم معصيتكم وخالفكم ما أمركم به نبيّكم صلى ﷲ
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عليه وسلم .أنتم أحللتم ذلك بأنفسكم " (2) .إن ﷲ على كل شيء قدير "  ،أي  :إن ﷲ على كل ما أراد بعباده من نقمة أو
عفو ،قدير. (3) .
 - 8188حدثت عن الحسين قال  ،سمعت أبا معاذ يقول  :أخبرنا عبيد قال  ،سمعت الضحاك يقول في قوله  " :أو لما
أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليھا "  ،اآلية  ،يعني بذلك  :أنكم أصبتم من المشركين يوم بدر مثلي ما أصابوا منكم يوم أحد.
***
وقال بعضھم  :بل تأويل ذلك  " :قل ھو من عند أنفسكم "  ،بإساركم المشركين يوم بدر  (4) ،وأخذكم منھم الفداء  ،وترككم
قتلھم.
*ذكر من قال ذلك :
 - 8189حدثنا أبو كريب قال  ،حدثنا ابن فضيل  ،عن أشعث بن سوار  ،عن ابن سيرين  ،عن عبيدة قال  ،أسر المسلمون
من المشركين سبعين وقتلوا سبعين  ،فقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم  :اختاروا أن تأخذوا منھم الفداء
فتتقو ْوا به على
َّ
عدوكم ،
__________
) (1في المطبوعة  " :قتال من عدوكم " وقبلھا رقم ) (3لشك المصحح في صحتھا .وفي المخطوطة مثل ذلك غير منقوط  ،والصواب من سيرة ابن
ھشام.
) (2في المخطوطة والمطبوعة  " :إنكم أحللتم ، " . . .ورجحت رواية ابن ھشام  ،فھي أجود في السياق.
) (3األثر  - 8187 :سيرة ابن ھشام  ، 125 : 3ھو تتمة اآلثار التي آخرھا .8178 :
) (4في المطبوعة  " :بإسارتكم " وھو خطأ  ،أوقعه فيه ناسخ المخطوطة  ،ألن كتب )تكم(  ،ولكنه أدخل الراء على التاء  ،فاختلطت كتابته.
والصواب ما أثبت.

وإن قبلتموه قتل منكم سبعون أو تقتلوھم .فقالوا  :بل نأخذ الفدية منھم ويُقتل منا سبعون .قال  :فأخذوا الفدية منھم  ،وقتلوا منھم
سبعين قال عبيدة  :وطلبوا الخيرتين كلتيھما.
 - 8190حدثني يعقوب بن إبراھيم قال  ،حدثنا ابن علية قال  ،حدثنا ابن عون  ،عن ابن سيرين  ،عن عبيدة  :أنه قال في
أسارى بدر  :قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم  :إن شئتم قتلتموھم  ،وإن شئتم فاديتموھم واستشھد منكم بعدتھم .قالوا  :بل
نأخذ الفداء فنستمتع به  ،ويستشھد منا بعدتھم.
 - 8191حدثنا القاسم قال  ،حدثنا الحسين قال  ،حدثني إسماعيل  ،عن ابن عون  ،عن محمد  ،عن عبيدة السلماني وحدثني
حجاج  ،عن جرير  ،عن محمد  ،عن عبيدة السلماني عن علي قال  :جاء جبريل إلى النبيّ صلى ﷲ عليه وسلم فقال له  :يا
محمد  ،إن ﷲ قد كره ما صنع قومك في أخذھم األسارى  ،وقد أمرك أن تخيّرھم بين أمرين  :أن يقدَّموا فتضرب أعناقھم ،
وبين أن يأخذوا الفداء على أن يُقتل منھم عدتھم .قال  :فدعا رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم الناس فذكر ذلك لھم  ،فقالوا  :يا
رسول ﷲ  ،عشائرنا وإخواننا!! ال بل نأخذ فداءھم فنتقوى به على قتال عدونا  ،ويستشھد منا عِ دَّتھم  ،فليس في ذلك ما نكره!
قال  :فقتل منھم يوم أحد سبعون رجال عدة أسارى أھل بدر.
***
ِين )(166
ان َف ِبإِ ْذ ِن َّ ِ
َو َما أَ َ
ﷲ َولِ َيعْ َل َم ْالم ُْؤ ِمن َ
صا َب ُك ْم َي ْو َم ْال َت َقى ْال َجمْ َع ِ
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ﷲ َولِ َي ْع َل َم ا ْل ُم ْؤ ِمنِينَ )َ (166ولِ َي ْع َل َم ا َّلذِينَ َنا َفقُوا {
ان َف ِبإِ ْذ ِن َّ ِ
القول في تأويل قوله َ } :و َما أَ َ
صا َب ُك ْم َي ْو َم ا ْل َت َقى ا ْل َج ْم َع ِ
قال أبو جعفر  :يعني تعالى ذكره بذلك  :والذي أصابكم " يوم التقى الجمعان "  ،وھو يوم أحد  ،حين التقى جمع المسلمين
والمشركين .ويعني بـ " الذي أصابھم "  ،ما نال من القتل َمنْ قُتِل منھم  ،ومن الجراح من جرح منھم " فبإذن ﷲ  " ،يقول :
فھو بإذن ﷲ كان يعني  :بقضائه وقدَ ره فيكم. (1) .
***
وأجاب " ما " بالفاء  ،ألن " ما " حرف جزاء  ،وقد بينت نظير ذلك فيما مضى قبل ). (2
***
" وليعلم المؤمنين * وليعلم الذين نافقوا "  ،بمعنى  :وليعلم ﷲ المؤمنين  ،وليعلم الذين نافقوا  ،أصابكم ما أصابكم يوم التقى
الجمعان بأحد  ،ليميِّز أھ ُل اإليمان با ورسوله المؤمنين منكم من المنافقين فيعرفونھم  ،ال يخفى عليھم أمر الفريقين.
وقد بينا تأويل قوله  " :وليعلم المؤمنين " فيما مضى  ،وما وجه ذلك  ،بما أغنى عن إعادته في ھذا الموضع. (3) .
***
وبنحو ما قلنا في ذلك قال ابن إسحاق.
 - 8192حدثنا ابن حميد قال  ،حدثنا سلمة  ،عن ابن إسحاق  " :وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن ﷲ وليعلم المؤمنين " ،
أي :
__________
) (1انظر تفسير " اإلذن " فيما سلف .289 : 7 / 395 ، 355 : 5 / 286 : 4 / 450 ، 449 : 2
) (2انظر ما سلف .585 : 5
) (3انظر ما سلف .325 ، 246 : 7 / 160 : 3

َ
يل َّ ِ َ
ان
َولِ َيعْ َل َم الَّذ َ
ِين َنا َفقُوا َوقِي َل َل ُھ ْم َت َعالَ ْوا َقا ِتلُوا فِي َس ِب ِ
ِإلي َم ِ
ﷲ أ ِو ْاد َفعُوا َقالُوا َل ْو َنعْ َل ُم ِق َت ًاال َال َّت َبعْ َنا ُك ْم ُھ ْم ل ِْل ُك ْف ِر َي ْو َم ِئ ٍذ أ ْق َربُ ِم ْن ُھ ْم ل ْ ِ
وب ِھ ْم َو َّ
ُون )(167
ﷲُ أَعْ َل ُم ِب َما َي ْك ُتم َ
ون ِبأ َ ْفواھ ِِھ ْم َما َلي َ
َيقُولُ َ
ْس فِي قُلُ ِ
ما أصابكم حين التقيتم أنتم وعدوّ كم  ،فبإذني كان ذلك حين فعلتم ما فعلتم  ،بعد أن جاءكم نصري  ،وصدقتكم وعدي (1) ،
ليميز بين المنافقين والمؤمنين  ،وليعلم الذين نافقوا منكم  ،أي  :ليظھروا ما فيھم(2) .
***
ب
يل َّ ِ
ﷲ أَ ِو ادْ َف ُعوا َقالُوا َل ْو َن ْع َل ُم قِ َتاال ال َّت َب ْع َنا ُك ْم ُھ ْم لِ ْل ُك ْف ِر َي ْو َم ِئ ٍذ أَ ْق َر ُ
القول في تأويل قوله َ } :وقِيل َ َل ُھ ْم َت َعا َل ْوا َقا ِتلُوا فِي َ
س ِب ِ
وب ِھ ْم َو َّ
ﷲُ أَ ْع َل ُم ِب َما َي ْك ُت ُمونَ ){ (167
ان َيقُولُونَ ِبأ َ ْفوا ِھ ِھ ْم َما َل ْي َ
ِم ْن ُھ ْم لِإلي َم ِ
س فِي قُلُ ِ
قال أبو جعفر  :يعني تعالى ذكره بذلك عبدَ ﷲ بن أبيّ ابن سلول المنافق وأصحا َبه  ،الذين رجعوا عن رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه وسلم وعن أصحابه  ،حين سار نبي ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم إلى المشركين بأحد لقتالھم  ،فقال لھم المسلمون  :تعالوا
قاتلوا المشركين معنا  ،أو ادفعوا بتكثيركم سوادنا! فقالوا  :لو نعلم أنكم تقاتلون لسرنا معكم إليھم  ،ولكنا معكم عليھم  ،ولكن
ْ
فأبدوا من نفاق أنفسھم ما كانوا يكتمونه  ،وأبدوا بألسنتھم بقولھم  " :لو نعلم قتاال
ال نرى أنه يكون بينكم وبين القوم قتا ٌل!
التبعناكم "  ،غير ما كانوا يكتمونه ويخفونه من عداوة رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم وأھل اإليمان به  ،كما - :
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 - 8193حدثنا ابن حميد قال  ،حدثنا سلمة  ،عن ابن إسحاق قال  ،حدثني محمد بن مسلم بن شھاب الزھري  ،ومحمد بن
يحيى بن حبان  ،وعاصم بن عمر بن قتادة  ،والحصين بن عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن معاذ  ،وغيرھم من علمائنا ،
كلھم قد حدَّث قال  :خرج رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم  -يعني حين خرج إلى أحد  -في ألف رجل من أصحابه  ،حتى إذا
كانوا بالشوط بين أحد والمدينة ،
__________
) (1في المطبوعة  " :وصدقتم وعدي "  ،والصواب من المخطوطة وسيرة ابن ھشام.
) (2األثر  - 8192 :سيرة ابن ھشام  ، 125 : 3وھو تتمة اآلثار التي آخرھا .8187 :

انخزل عنھم عبدﷲ بن أبيّ ابن سلول بثلث الناس وقال  (1) :أطاعھم فخرج وعصاني! وﷲ ما ندري عال َم نقتل أنفسنا ھھنا
أيھا الناس!! فرجع بمن اتبعه من الناس من قومه من أھل النفاق وأھل الريْب  ،واتبعھم عبدﷲ بن عمرو بن حرام أخو بني
سلمة يقول  :يا قوم  ،أذ ّكركم ﷲ أن تخذلوا نبيكم وقومكم عندما حضر من عدوّ ھم! فقالوا  :لو نعلم أنكم تقاتلون ما أسلمناكم ،
ولكنا ال نرى أن يكون قتال! فلما استعصوا عليه وأبوا إال االنصراف عنھم  ،قال  :أبعدَكم ﷲ أعداء ﷲ! فسيُغني ﷲ عنكم!
ومضى رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم(2) .
 - 8194حدثنا ابن حميد قال  ،حدثنا سلمة  ،عن ابن إسحاق  " :وقيل لھم تعالوا قاتلوا في سبيل ﷲ أو ادفعوا "  ،يعني :
عبدﷲ بن أبيّ ابن سلول وأصحابه الذين رجعوا عن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم حين سار إلى عدوّ ه من المشركين بأحد
وقوله  " :لو نعلم قتاال التبعناكم "  ،يقول  :لو نعلم أنكم تقاتلون لسرنا معكم  ،ولدفعنا عنكم  ،ولكن ال نظن أن يكون قتال.
فظھر منھم ما كانوا يخفون في أنفسھم يقول ﷲ عز وجل  " :ھم للكفر يومئذ أقرب منھم لإليمان يقولون بأفواھھم ما ليس في
قلوبھم "  ،يظھرون لك اإليمان  ،وليس في قلوبھم  " (3) ،وﷲ أعلم بما يكتمون "  ،أي  :يخفون(4) .
 - 8195حدثنا محمد قال  ،حدثنا أحمد قال  ،حدثنا أسباط  ،عن السدي  :خرج رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم  -يعني يوم
الفتح إن صبرُوا .فلما خرجوا  ،رجع عبدﷲ بن أبي ابن سلول في ثلثمئة  ،فتبعھم أبو جابر
أحد  -في ألف رجل  ،وقد وعدھم
َ
السلمي يدعوھم  ،فلما غلبوه وقالوا له :
__________
) (1في المطبوعة  " :فقال "  ،والصواب من المخطوطة  ،وسيرة ابن ھشام.
) (2األثر  - 8193 :سيرة ابن ھشام  ، 68 : 3وھو تابع األثر الماضي رقم  ، 7715 :وبين رواية الطبري  ،ورواية ابن ھشام خالف في بعض
اللفظ.
) (3في المطبوعة والمخطوطة  " :ھم للكفر يومئذ أقرب منھم لإليمان  ،وليس في قلوبھم "  ،وقد اختل الكالم  ،وأظنه سقط من سھو الناسخ  ،فأتممته
من السيرة  ،وأتممت اآلية وتفسيرھا بعدھا.
) (4األثر  - 8194 :سيرة ابن ھشام  ، 125 : 3وھو تتمة اآلثار التي آخرھا .8192 :

ما نعلم قتاال ولئن أطعتنا لترجعن معنا! ) (1قال  :فذكر ﷲ أصحاب عبدﷲ بن أبيّ ابن سلول  ،وقول عبدﷲ بن جابر بن
ِين َقالُوا ْ
إلخ َوان ِِھ ْم َو َق َع ُدوا َل ْو
عبدﷲ األنصاري حين دعاھم فقالوا  " :ما نعلم قتاال ولئن أطعتمونا لترجعُنّ معنا "  ،فقال  ) :الَّذ َ
أَ َطاعُو َنا َما قُ ِتلُوا قُ ْل َف ْاد َرءُوا َعنْ أَ ْنفُسِ ُك ُم ْال َم ْوتَ (. (2) .
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 - 8196حدثنا القاسم قال  ،حدثنا الحسين قال  ،حدثني حجاج قال  ،قال ابن جريج  ،قال عكرمة  " :قالوا لو نعلم قتاال
التبعناكم "  ،قال  :نزلت في عبدﷲ بن أبيّ ابن سلول قال ابن جريج  ،وأخبرني عبدﷲ بن كثير  ،عن مجاھد " لو نعلم قتاال"،
قال  :لو نعلم أ َّنا واجدون معكم قتاال لو نعلم مكان قتال  ،التبعناكم.
***
واختلفوا في تأويل قوله " أو ادفعوا " .
فقال بعضھم  :معناه  :أو ِّ
كثروا  ،فإنكم إذا كثرتم دفعتم القوم.
*ذكر من قال ذلك :
 - 8197حدثنا محمد قال  ،حدثنا أحمد قال  ،حدثنا أسباط  ،عن السدي  " :أو ادفعوا "  ،يقول  :أو ِّ
كثروا.
 - 8198حدثنا القاسم قال  ،حدثنا الحسين قال  ،حدثني حجاج  ،عن ابن جريج  " :أو ادفعوا "  ،قال  :بكثرتكم العدو  ،وإن
لم يكن قتال.
***
رابطوا إن لم تقاتلوا.
وقال آخرون  :معنى ذلك  :أو ِ
*ذكر من قال ذلك :
__________
) (1في ھذا األثر اختصار مخل  ،وقد مضى تمامه برقم  ، 7723وجواب " فلما غلبوه "  ،في بقية األثر وھو  " :ھموا بالرجوع "  ،يعني بني سلمة
رھط أبي جابر السلمي .وانظر التخريج بعد.
) (2األثر  - 8195 :مضى بعضه برقم  ، 7723 :والتاريخ .12 : 3

إل ْخ َوان ِِھ ْم َو َق َع ُدوا َل ْو أَ َطاعُو َنا َما قُ ِتلُوا قُ ْل َف ْاد َرءُوا َعنْ أَ ْنفُسِ ُك ُم ْال َم ْو َ
ِين )(168
صا ِدق َ
ت إِنْ ُك ْن ُت ْم َ
الَّذ َ
ِين َقالُوا ِ ِ
8198م  -حدثنا إسماعيل بن حفص اآليلي وعلي بن سھل الرملي قاال حدثنا الوليد بن مسلم قال  ،حدثنا عتبة بن ضمرة قال :
سمعت أبا عون األنصاري في قوله  " :قاتلوا في سبيل ﷲ أو ادفعوا "  ،قال  :رابطوا(1) .
***
وأما قوله  " :وﷲ أعلم بما يكتمون "  ،فإنه يعني به  :وﷲ أعلم من ھؤالء المنافقين الذين يقولون للمؤمنين  " :لو نعلم قتاال
التبعناكم "  ،بما يضمرون في أنفسھم للمؤمنين ويكتمونه فيسترونه من العداوة والشنآن  ،وأنھم لو علموا قتاال ما تبعوھم وال
دافعوا عنھم  ،وھو تعالى ذكره محيط بما ھم مخفوه من ذلك  (2) ،مطلع عليه  ،ومحصيه عليھم  ،حتى يھتك أستارھم في
عاجل الدنيا فيفضحھم به  ،ويُصليھم به الدرك األسفل من النار في اآلخرة.
***
القول في تأويل قوله جل ثناؤه } ا َّلذِينَ َقالُوا ْ
إلخ َوا ِن ِھ ْم َو َق َعدُوا َل ْو أَ َطا ُعو َنا َما قُ ِتلُوا قُلْ َفادْ َر ُءوا َعنْ أَ ْنفُسِ ُك ُم ا ْل َم ْوتَ إِنْ ُك ْن ُت ْم
صا ِدقِينَ ){ (168
َ
قال أبو جعفر  :يعني تعالى ذكره بذلك  " :وليعلم ﷲ الذين نافقوا " " الذين قالوا إلخوانھم وقعدوا " .
***
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فموضع " الذين " نصب على اإلبدال من " الذين نافقوا "  .وقد يجوز أن يكون رفعً ا على الترجمة عما في قوله  " :يكتمون "
من ذكر " الذين نافقوا " .
__________
) (1األثر 8198 :م  " -إسماعيل بن حفص األيلي "  ،سلفت ترجمته برقم  ، 7581 :وكان في المطبوعة ھنا أيضًا " اآلملي " مكان " األيلي " ،
وھو خطأ  ،وفي المخطوطة " األيلي " غير منقوطة  ،وصواب قراءتھا ما أثبت .و " الوليد بن مسلم القرشي "  ،سلفت ترجمته برقم  .6410 :و "
عتبة بن ضمرة بن حبيب بن صھيب الزبيدي الحمصي "  ،روى عن أبيه  ،وعمه المھاجر  ،ومحمد بن زياد األلھاني  ،وأبي عون الشامي .ذكره ابن
حبان في الثقات .مترجم في التھذيب  ،و " أبو عون األنصاري الشامي األعور " روى عن أبي إدريس الخوالني  ،ثقة .مترجم في التھذيب.
) (2في المطبوعة  " :بما يخفونه من ذلك "  ،غير ما في المخطوطة لغير شيء!!  ،إال أن يريدوا أن يدرجوا به على ما ألفوا من الكالم!!

***
فمعنى اآلية  :وليعلم ﷲ الذين قالوا إلخوانھم الذين أصيبوا مع المسلمين في حربھم المشركين بأحد يوم أحد فقتلوا ھنالك من
عشائرھم وقومھم " وقعدوا "  ،يعني  :وقعد ھؤالء المنافقون القائلون ما قالوا  -مما أخبر ﷲ عز وجل عنھم من قيلھم  -عن
الجھاد مع إخوانھم وعشائرھم في سبيل ﷲ " لو أطاعونا "  ،يعني  :لو أطاعنا من قتل بأحد من إخواننا وعشائرنا " ما قتلوا "
يعني  :ما قتلوا ھنالك قال ﷲ عز وجل لنبيه محمد صلى ﷲ عليه وسلم  " :قل "  ،يا محمد  ،لھؤالء القائلين ھذه المقالة من
المنافقين " فادرأوا "  ،يعني  :فادفعوا.
***
من قول القائل  " :درأت عن فالن القتل "  ،بمعنى دفعت عنه  " ،أدرؤه دَ رْ ءًا "  (1) ،ومنه قول الشاعر (2) :
ت َل َھا َوضِ ينِيَ ...
َتقُو ُل َو َق ْد دَ َر ْأ ُ
أھذا دِي ُن ُه أَ َب ًدا َودِيني )(3
***
يقول تعالى ذكره  :قل لھم  :فادفعوا إن كنتم  ،أيھا المنافقون  ،صادقين في قيلكم  :لو أطاعنا إخواننا في ترك الجھاد في سبيل
ﷲ مع محمد صلى ﷲ عليه وسلم وقتالھم أبا سفيان ومن معه من قريشْ  ،ما قُتلوا ھنالك بالسيف  ،ولكانوا أحياء بقعودھم
معكم  ،وتخلّفھم عن محمد صلى ﷲ عليه وسلم وشھود جھاد أعداء ﷲ معه ]عن أنفسكم[ الموت  (4) ،فإنكم قد قعدتم عن
حربھم وقد تخلفتم عن جھادھم  ،وأنتم ال محالة ميتون .كما - :
__________
) (1انظر تفسير " الدرء " فيما سلف .228 - 222 : 2
) (2ھو المثقب العبدي.
) (3مضى تخريجه وشرحه فيما سلف  ، 548 ، 547 : 2واالستشھاد بھذا البيت لمعنى الدفع  ،غريب من مثل أبي جعفر  ،فراجع شرح البيت ھناك.
) (4السياق  " :قل لھم  :فادفعوا . . .عن أنفسكم الموت "  ،والزيادة التي بين القوسين زيادة ال بد منھا يقتضيھا السياق  ،وعن نص اآلية  ،فلذلك
أثبتھا.

 - 8199حدثنا ابن حميد قال  ،حدثنا سلمة  ،عن ابن إسحاق  " :الذين قالوا إلخوانھم "  ،الذين أصيبوا معكم من عشائرھم
وقومھم " لو أطاعونا ما قتلوا " اآلية  ،أي  :أنه ال بد من الموت  ،فإن استطعتم أن تدفعوه عن أنفسكم فافعلوا .وذلك أنھم إنما
نافقوا وتركوا الجھاد في سبيل ﷲ  ،حرصً ا على البقاء في الدنيا  ،وفرارً ا من الموت(1) .
***
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*ذكر من قال  :الذين قالوا إلخوانھم ھذا القول  ،ھم الذين قال ﷲ فيھم  " :وليعلم الذين نافقوا " .
 - 8200حدثنا بشر قال  ،حدثنا يزيد قال  ،حدثنا سعيد  ،عن قتادة  ،قوله  " :الذين قالوا إلخوانھم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا
" اآلية  ،ذكر لنا أنھا نزلت في عدوّ ﷲ عبدﷲ بن أبيّ .
 - 8201حدثنا محمد قال  ،حدثنا أحمد قال  ،حدثنا أسباط  ،عن السدي قال  :ھم عبدﷲ بن أبيّ وأصحابه.
 - 8202حدثنا القاسم قال  ،حدثنا الحسين قال  ،حدثني حجاج  ،عن ابن جريج قال  :ھو عبدﷲ بن أبيّ الذي قعد وقال
إلخوانه الذين خرجوا مع النبي صلى ﷲ عليه وسلم يوم أحد  " :لو أطاعونا ما قتلوا "  ،اآلية قال ابن جريج  ،عن مجاھد
قال ،قال جابر بن عبدﷲ  :ھو عبدﷲ بن أبيّ ابن سلول.
 - 8203حدثت عن عمار  ،عن ابن أبي جعفر  ،عن أبيه  ،عن الربيع قوله  " :الذين قالوا إلخوانھم وقعدوا " اآلية  ،قال :
نزلت في عدوّ ﷲ عبدﷲ بن أبيّ (2) .
***
__________
) (1األثر  - 8199 :سيرة ابن ھشام  ، 125 : 3وھو تتمة اآلثار التي آخرھا .8194 :
) (2عند ھذا الموضع  ،انتھى جزء من التقسيم القديم الذي نقلت عنه نسختنا  ،وفي المخطوطة ما نصه  " :يتلوهُ إِن شاء ﷲ  :القول في تأويل قوله جل
سبيل ﷲ أموا ًتا بل أحيا ٌء عند ربھم يرزقون .والحمد
ثناؤه وال تحسبَنَّ الذينَ قتلوا في
ِ
الطاھرين  ،وسلَّ َم كثيرً ا " .

على إحسانه ونعمته  ،وصلى ﷲ على محمد وعلى آله

ثم يتلوه أول الجزء  ،وفيھا ما نصه :
" بسم ﷲ الرحمن الرحيم ربّ يسّر يا كريم
أخبرنا أبو بكر محمد بن داود قال  ،أخبرنا أبو جعفر محمد بن جرير " .
وانظر التعليق على ھذا اإلسناد فيما سلف .281 ، 280 ، 154 ، 23 : 7 / 497 ، 496 : 6

ون )(169
يل َّ ِ
ﷲ أَم َْوا ًتا َب ْل أَحْ َيا ٌء عِ ْندَ َرب ِِّھ ْم يُرْ َزقُ َ
َو َال َتحْ َس َبنَّ الَّذ َ
ِين قُ ِتلُوا فِي َس ِب ِ
ﷲ أَ ْم َوا ًتا َبلْ أَ ْح َيا ٌء عِ ْندَ َر ِّب ِھ ْم ُي ْر َزقُونَ )َ (169ف ِرحِينَ
يل َّ ِ
القول في تأويل قوله جل ثناؤه َ } :وال َت ْح َ
س َبنَّ ا َّلذِينَ قُتِلُوا فِي َ
س ِب ِ
ِب َما آ َتا ُھ ُم َّ
ضلِ ِه {
ﷲُ مِنْ َف ْ
قال أبو جعفر  :يعني تعالى ذكره  " :وال تحسبن "  ،وال تظنن .كما - :
 - 8204حدثنا ابن حميد قال  ،حدثنا سلمة  ،عن ابن إسحاق  " :وال تحسبن "  ،وال تظنن(1) .
***
وقوله  " :الذين قتلوا في سبيل ﷲ "  ،يعني  :الذين قتلوا بأحد من أصحاب رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم " أموا ًتا "  ،يقول :
وال تحسبنھم  ،يا محمد  ،أموا ًتا  ،ال يحسُّون شي ًئا  ،وال ُّ
يلتذون وال يتنعمون  ،فإنھم أحياء عندي  ،متنعمون في رزقي ،
فرحون مسرورون بما آتيتھم من كرامتي وفضلي  ،وح َب ْوتھم به من جزيل ثوابي وعطائي  ،كما - :
 - 8205حدثنا ابن حميد قال  ،حدثنا سلمة  ،عن محمد بن إسحاق وحدثني يونس بن عبد األعلى قال ،
__________
) (1األثر  - 8204 :سيرة ابن ھشام  ، 126 : 3وھو تتمة اآلثار التي آخرھا .8199 :
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أخبرنا ابن وھب قال  ،حدثنا إسماعيل بن عياش  ،عن ابن إسحاق عن إسماعيل بن أمية  ،عن أبي الزبير المكي  ،عن ابن
عباس قال  :قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم  :لما أصيب إخوانكم بأحد  ،جعل ﷲ أرواحھم في أجواف طير خضر تر ُد
أنھار الجنة وتأكل من ثمارھا  ،وتأوي إلى قناديل من ذھب في ظل العرش .فلما وجدوا طيب مشربھم ومأكلھم وحُ سن َمقيلھم
قالوا  :يا ليت إخواننا يعلمون ما صنع ﷲ بنا! لئال يزھدوا في الجھاد وال ينكلوا عن الحرب! ) (1فقال ﷲ عز وجل  :أنا
أبلغھم عنكم .فأنزل ﷲ عز وجل على رسوله صلى ﷲ عليه وسلم ھؤالء اآليات(2) .
 - 8206حدثنا ابن حميد قال  ،حدثنا جرير بن عبد الحميد وحدثنا ابن حميد قال  ،حدثنا سلمة قاال جمي ًعا  :حدثنا محمد بن
إسحاق  ،عن األعمش  ،عن أبى الضحى  ،عن مسروق بن األجدع قال  :سألنا عبدﷲ بن مسعود عن ھذه اآليات  " :وال
أرواحھم
تحسبن الذين قتلوا في سبيل ﷲ " اآلية  ،قال  :أما إنا قد سألنا عنھا فقيل لنا  :إنه لما أصيب إخوانكم بأحد  ،جعل ﷲ
َ
في أجواف طير خضر ترد أنھار الجنة وتأكل من ثمارھا  ،وتأوي إلى قناديل من ذھب في ظل العرش َّ ،
فيطلع ﷲ إليھم
ِّ
اط ً
العة فيقول  :يا عبادي  ،ما تشتھون فأزيدكم ؟ فيقولون  :ربنا  ،ال فوق ما أعطيتنا! الجنة نأكل منھا حيث شئنا! ) (3ثالث
مرات  -ثم يطلع فيقول  :يا عبادي  ،ما تشتھون فأزيدكم ؟ فيقولون  :رّ بنا  ،ال فوق ما أعطيتنا! الجنة نأكل منھا حيث شئنا! إال
أنا نختار أن ُتر ّد أرواحنا في أجسادنا  (4) ،ثم تردَّنا إلى الدنيا فنقاتل فيك حتى نقتل فيك مرة أخرى " . (5) .
 - 8207حدثنا الحسن بن يحيى المقدسي قال  ،حدثنا وھب بن جرير قال  ،حدثنا شعبة  ،عن األعمش  ،عن أبي الضحى ،
__________
) (1نكل عن عدوه  :جبن فنكص على عقبيه  ،وانصرف عنه ھيبة له وخو ًفا.
) (2الحديث  - 8205 :أبو الزبير  :ھو محمد بن مسلم بن تدرس المكي  ،وھو تابعي ثقة  ،مضى مرارً ا .وقيل إنه لم يسمع من ابن عباس  ،ففي
المراسيل البن أبي حاتم  ،ص  ، 71 :عن ابن عيينة  " :يقولون  :ابن المكي لم يسمع من ابن عباس "  .وفيه أيضًا  " :سمعت أبي يقول  :رأى ابن
عباس رؤية " .
والحديث رواه أحمد في المسند  ، 2388 :عن يعقوب  ،وھو ابن إبراھيم بن سعد  ،عن أبيه  ،عن ابن إسحاق  ،بھذا اإلسناد .ثم رواه عقبة ، 2389 :
" نحوه "  ،عن عثمان بن أبي شيبة  ،عن عبد ﷲ بن إدريس  ،عن ابن إسحاق  ،به .وزاد في اإلسناد " عن سعيد بن جبير "  ،بين أبي الزبير وابن
عباس.
وكذلك رواه أبو داود في السنن  ، 2520 :عن عثمان بن أبي شيبة  ،به .وكذلك رواه الحاكم في المستدرك  ، 298 - 297 : 2من طريق عثمان بن
أبي شيبة .وقال  " :ھذا حديث صحيح على شرط مسلم  ،ولم يخرجاه "  ،ووافقه الذھبي.
وذكره ابن كثير  ، 291 - 290 : 2من رواية المسند األولى  ،وأشار إلى رواية الطبري ھذه  ،ثم إلى زيادة سعيد بن جبير في اإلسناد  ،عند أبي داود
والحاكم  ،ثم قال  " :وھذا أثبت .وكذا رواه سفيان الثوري  ،عن سالم األفطس  ،عن سعيد بن جبير  ،عن ابن عباس " .
وذكره السيوطي  ، 95 : 2وزاد نسبته إلى ھناد  ،وعبد بن حميد  ،وابن المنذر  ،والبيھقي في الدالئل .وقوله  " :وحسن مقيلھم "  -في المسند " :
منقلبھم "  .ومعناھا صحيح أيضًا .ولكن وجدت بعد ذلك في مخطوطة الرياض من المسند )المصور عندي( نسخة أخرى بھامشھا " مقيلھم "  .وھي
أصح وأجود .وھي الموافقة لما في ابن كثير نقال عن المسند  ،والموافقة لروايتي أبي داود والحاكم .ويؤيد صحتھا أنھا الموافقة أللفاظ الكتاب العزيز.
قال ﷲ تعالى ) :أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرً ا وأحسن مقيال( ]سورة الفرقان .[24 :
وانظر ما يأتي من حديث ابن مسعود  .8219 ، 8218 ، 8208 - 8206 :وما يأتي من حديث ابن عباس .8213 - 8209 :
) (3قوله  " :ال فوق ما أعطيتنا "  ،أي ال شيء فوق ذلك .و " الجنة " قال أبو ذر الخشني  " :يروى ھنا بالخفض والرفع  ،بخفض الجنة  ،على البدل
من " ما " في قوله  :ما أعطيتنا  -ورفعھا على خبر مبتدأ مضمر  ،تقديرھا ھو الجنة "  .وجائز أن تكون على النصب أيضًا  ،على تقدير " أعطيتنا
الجنة " .
) (4في المطبوعة  :إال أنا نختار أن ترد أرواحنا ، " . . .وفي المخطوطة  " :إال أنا نختار ترد أرواحنا "  ،وھو تصحيف ما في سيرة ابن ھشام "
نحب أن ترد "  ،فأثبت ما في السيرة  ،وفي رواية مسلم " إال أنا نريد أن ترد "  ،وھما سواء.
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) (5الحديث  - 8206 :أبو الضحى  :ھو مسلم بن صبيح  -بالتصغير  -الھمداني .مضى الكالم عليه مرارً ا  ،آخرھا  .7217 :والحديث سيأتي عقب
ھذا  ،من رواية األعمش  ،عن أبي الضحى  ،عن مسروق .ويأتي بعده  ، 8208 :من رواية سليمان  -وھو األعمش  -عن عبد ﷲ بن مرة  ،عن
مسروق .فلألعمش فيه شيخان .سمعه منھما عن مسروق .وسيأتي تخريجه في األخير.

عن مسروق قال  :سألنا عبدﷲ عن ھذه اآلية ثم ذكر نحوه وزاد فيه  :إني قد قضيت أن ال ترجعوا. (1) .
 - 8208حدثنا ابن المثني قال  ،حدثنا ابن أبي عدي  ،عن شعبة  ،عن سليمان  ،عن عبدﷲ بن مرة  ،عن مسروق قال :
سألنا عبدﷲ عن أرواح الشھداء  ،ولوال عبدﷲ ما أخبرنا به أح ٌد! قال  :أرواح الشھداء عند ﷲ في أجواف طير خضر في
قناديل تحت العرش  ،تسر ُح في الجنة حيث شاءت  ،ثم ترجع إلى قناديلھا َّ ،
فيطلع إليھا ربُّھا  ،فيقول  :ماذا تريدون ؟
فيقولون :نريد أن نرجع إلى الدنيا فنقتل مرة أخرى(2) .
 - 8209حدثنا أبو كريب قال  ،حدثنا عبد الرحيم بن سليمان وعبدة بن سليمان  ،عن محمد بن إسحاق  ،عن الحارث بن
فضيل  ،عن محمود بن لبيد  ،عن ابن عباس قال :
__________
) (1الحديث  - 8207 :الحسن بن أبي يحيى المقدسي  ،شيخ الطبري  :لم أصل إلى اآلن إلى معرفته .وقد مضى كذلك من قبل في  .7216 :ووقع
اسمه في المطبوعة ھنا  " :الحسن بن يحيى العبدي "  .والتصويب من المخطوطة .ومن السھل ج ًدا على الناسخ أو الطابع سقوط كلمة " أبي " ،
وتحريف كلمة " المقدسي " إلى " العبدي " إذا كانت غير واضحة الرسم .وھذا الحديث تكرار للذي قبله من ھذا الوجه  ،كما قلنا.
) (2الحديث  - 8208 :سليمان  :ھو ابن مھران األعمش .والحديث مكرر ما قبله باختصار  ،من وجه آخر  ،من رواية األعمش عن عبد ﷲ بن مرة،
عن مسروق.
وعبد ﷲ بن مرة الھمداني الخارفي  :تابعي ثقة  ،أخرج له الجماعة .مترجم في التھذيب  ،وابن سعد  ، 203 : 6وابن أبي حاتم .165 / 2 / 2
والحديث رواه مسلم  ، 98 : 2بأسانيد  ،من طريق األعمش  ،عن عبد ﷲ بن مرة  ،به نحوه  -أطول مما ھنا.
وكذلك رواه الترمذي  ، 85 - 84 : 4من رواية األعمش  ،عن عبد ﷲ بن مرة .ونقله ابن كثير  ، 289 : 2عن صحيح مسلم .وذكره السيوطي : 2
 ، 96وزاد نسبته لعبد الرزاق في المصنف  ،والفريابي  ،وسعيد بن منصور  ،وھناد  ،وعبد بن حميد  ،وابن المنذر  ،وابن أبي حاتم  ،والطبراني ،
والبيھقي في الدالئل .ولم يروه أحمد في المسند  ،فيما تحقق لدي  ،إال أن يكون أثناء مسند صحابي آخر فيما بعد المسانيد التي حققتھا .فا أعلم.
وسيأتي مرة رابعة  ، 8218 :من رواية عبد ﷲ بن مرة  ،عن مسروق  ،عن عبد ﷲ  -وھو ابن مسعود ويأتي مرة خامسة  ، 8219 :من رواية أبي
عبيد بن عبد ﷲ بن مسعود  ،عن أبيه.

قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم  :الشھداء على بارق على نھر بباب الجنة في قبة خضراء وقال عبدة  " :في روضة
خضراء يخرج عليھم رزقھم من الجن ُة بكرة وعش ًّيا " (1) .
 - 8210حدثنا أبو كريب  ،وأنبأنا يونس بن بكير  ،عن محمد بن إسحاق قال  ،حدثني الحارث بن فضيل  ،عن محمود بن
لبيد  ،عن ابن عباس  ،عن النبي صلى ﷲ عليه وسلم بمثله إال أنه قال  :في قبة خضراء وقال  :يخرج عليھم فيھا.
 - 8211حدثنا ابن وكيع  ،وأنبأنا ابن إدريس  ،عن محمد بن إسحاق قال  ،حدثني الحارث بن فضيل  ،عن محمود بن لبيد ،
عن ابن عباس  ،عن النبي صلى ﷲ عليه وسلم مثله.
 - 8212حدثنا ابن حميد قال  ،حدثنا سلمة قال  ،قال محمد بن إسحاق  ،وحدثني الحارث بن الفضيل األنصاري  ،عن
محمود بن لبيد األنصاري  ،عن ابن عباس قال  :قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم  :الشھداء على بارق نھر بباب الجنة في
قبة خضراء  ،يخرج عليھم رزقھم من الجنة بكرة وعش ًّيا.
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 - 8213حدثني يونس قال  ،أخبرنا ابن وھب قال  ،حدثني أيضًا يعني إسماعيل بن عياش عن ابن إسحاق  ،عن الحارث بن
الفضيل  ،عن محمود بن لبيد  ،عن ابن عباس  ،عن النبي صلى ﷲ عليه وسلم بنحوه(2) .
 - 8214حدثنا ابن حميد قال  ،حدثنا سلمة قال  ،قال محمد بن إسحاق  ،وحدثني بعض أصحابي عن عبدﷲ بن محمد بن
عقيل بن أبي طالب قال  :سمعت جابر بن عبدﷲ يقول  :قال لي رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم  " :أال أبشرك يا جابر ؟
__________
) (1الحديث  - 8209 :سبق ھذا الحديث  ،بھذا إسناد  .2323 :وفصلنا القول فيه ھناك .وسيأتي عقبه  -ھنا  -بأربعة أسانيد.
) (2األحاديث  ، 8213 - 8210 :ھي أربعة أسانيد  ،تكرارً ا للحديث قلبھا.

قال قلت  :بلى  ،يا رسول ﷲ! قال  :إن أباك حيث أصيب بأحد  ،أحياه ﷲ ثم قال له  :ما تحب يا عبدﷲ بن عمرو أن أفعل
بك؟ قال  :يا رب  ،أحب أن تردَّني إلى الدنيا  ،فأقاتل فيك فأقتل مرة أخرى " . (1) .
 - 8215حدثنا بشر قال  ،حدثنا يزيد قال  ،حدثنا سعيد  ،عن قتادة  :ذكر لنا أن رجاال من أصحاب رسول ﷲ صلى ﷲ عليه
وسلم قالوا  :يا ليتنا نعلم ما فعل إخواننا الذين قتلوا يوم أحد!
__________
) (1الحديث  - 8214 :ھكذا روى ابن إسحاق ھذا الحديث مجھال شيخه الذي حدثه  ،فأضعف اإلسناد بذلك .وھو في سيرة ابن ھشام  .127 : 3وقد
ورد معناه عن جابر  ،بإسناد آخر صحيح :
فروى أحمد في المسند ) 14938 :ج 3ص  361حلبي(  ،عن علي بن المديني  ،عن سفيان  -وھو ابن عيينة  -عن محمد بن علي بن ُر َبيِّعة -
بالتصغير  -ال ُّس َلمي  ،عن عبد ﷲ بن محمد بن عُقيل  ،عن جابر  ،قال  :قال لي رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم  :يا جابر  ،أ َما علمتَ أن ﷲ عز وجل
ضي ُ
ْت الحك َم  ،أنھم إليھا ال يُرْ َجعون "  .وھذا إسناد صحيح .محمد
أحيا أباك  ،فقال له َ :تمَنَّ عليَّ  .فقال  :أ ُ َر ُّد إلى الدنيا  ،فأُق َتل مرة أخرى .فقال  :إني َق َ
بن علي بن ربيعة السلمي  :ثقة  ،وثقه ابن معين  ،وغيره  ،وترجمه ابن أبي حاتم  .27 - 26 / 1 / 4وترجمه البخاري في الكبير - 183 / 1 / 1
 184باسم " محمد بن علي السلمي "  .وكذلك ابن سعد في الطبقات  - 257 : 6فلم يذكروا فيه جرحً ا.
والحديث ذكره ابن كثير  289 : 2من رواية المسند .ثم قال  " :تفرد به أحمد من ھذا الوجه "  .يشير بھذا إلى أن الترمذي روى معناه مطوال : 4
 ،84من وجه آخر  ،وقال  " :ھذا حديث حسن غريب من ھذا الوجه "  .ثم قال  " :وقد روى عبد ﷲ بن محمد بن عقيل  ،عن جابر  -شي ًئا من ھذا " .
وھو إشارة إلى حديث المسند.
وقد ذكر السيوطي الرواية المطولة  ، 95 : 2ونسبھا أيضًا البن ماجه  ،وابن أبي عاصم في السنة  ،وابن خزيمة والطبراني  ،والحاكم وصححه ،
وابن مردويه  ،والبيھقي في الدالئل .وانظر المستدرك  204 - 203 : 3ووالد جابر  :ھو عبد ﷲ بن عمرو بن حرام األنصاري  ،الخزرجي ،
السلمي  ،صحابي جليل مشھور  ،من أھل العقبة  ،وممن شھد بدرً ا  ،وكان من النقباء .استشھد يوم أحد  ،رضي ﷲ عنه.

فأنزل ﷲ تبارك وتعالى في ذلك القرآن  " :وال تحسبن الذين قتلوا في سبيل ﷲ أموا ًتا بل أحياء عند ربھم يرزقون " كنا نحدَّث
عارف في طير بيض تأكل من ثمار الجنة  ،وأنّ مساكنھم السِّدرة. (1) .
أن أرواح الشھداء َت َ
 - 8216حدثت عن عمار  ،وأنبأنا ابن أبي جعفر  ،عن أبيه  ،عن الربيع بنحوه إال أنه قال  :تعارف في طير خضر وبيض
وزاد فيه أي ً
ضا  :وذكر لنا عن بعضھم في قوله  " :وال تحسبن الذين قتلوا في سبيل ﷲ أموا ًتا بل أحياء "  ،قال  :ھم قتلى بدر
وأحد.
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 - 8217حدثنا القاسم قال  ،حدثنا الحسين قال  ،حدثني حجاج  ،عن ابن جريج  ،عن محمد بن قيس بن مخرمة قال  :قالوا :
يا رب  ،أال رسول لنا يخبر النبيّ صلى ﷲ عليه وسلم عنا بما أعطيتنا ؟ فقال ﷲ تبارك وتعالى  :أنا رسولكم  ،فأمر جبريل
عليه السالم أن يأتي بھذه اآلية  " :وال تحسبن الذين قتلوا في سبيل ﷲ "  ،اآليتين.
 - 8218حدثنا الحسن بن يحيى قال  ،أخبرنا عبد الرزاق قال  ،أخبرنا الثوري  ،عن األعمش  ،عن عبدﷲ بن مرة  ،عن
مسروق قال  :سألنا عبدﷲ عن ھذه اآليات  " :وال تحسبن الذين قتلوا في سبيل ﷲ أموا ًتا بل أحياء عند ربھم يرزقون "  ،قال:
أرواح الشھداء عند ﷲ كطير خضر  ،لھا قناديل معلقة بالعرش  ،تسرح في الجنة حيث شاءت .قال  :فاطلع إليھم ربك
ِّ
اطالعة فقال  :ھل تشتھون من شيء فأزيدكموه ؟ قالوا  :ربنا  ،ألسنا نسرح في الجنة في أيِّھا شئنا! ثم َّ
اطلع عليھم الثالثة فقال:
ھل تشتھون من شيء فأزيدكموه ؟ قالوا  :تعيد أرواحنا في أجسادنا فنقاتل في سبيلك مرة أخرى! فسكت عنھم(2) .
__________
) (1األثر  - 8215 :مضى مطوال برقم .2319 :
) (2الحديث  - 8218 :ھذا ھو اإلسناد الرابع لحديث عبد ﷲ بن مسعود  ،الذي مضى بثالثة أسانيد .8208 - 8206 :
رواه ھنا من طريق عبد الرزاق .وھو في مصنف عبد الرزاق ) 115 : 3مخطوط مصور( .بھذا اإلسناد وھذا اللفظ .ولكن ليس في نسخة المصنف
ً
سقطا من
كلمة " خضر " في وصف الطير .وقوله  " :ثم اطلع عليھم الثالثة "  -ھكذا ثبت أيضا في المصنف  ،بحذف االطالعة الثانية .فليس ما ھنا
الناسخين  ،بل ھو اختصار في الرواية.

 - 8219حدثنا الحسن بن يحيى قال  ،أخبرنا عبد الرزاق قال  ،أخبرنا ابن عيينة  ،عن عطاء بن السائب  ،عن أبي عبيدة ،
عن عبدﷲ  :أنھم قالوا في الثالثة حين قال لھم  :ھل تشتھون من شيء فأزيدكموه ؟ قالوا  :تقرئ نبينا عنا السالم  ،وتخبره أن
ُضي عنا(1) .
قد رضينا ور َ
 - 8220حدثنا ابن حميد قال  ،حدثنا سلمة  ،عن ابن إسحاق قال  :قال ﷲ تبارك وتعالى لنبيه محمد صلى ﷲ عليه وسلم ،
ير ِّغب المؤمنين في ثواب الجنة ويھوِّ ن عليھم القتل  " :وال تحسبن الذين قتلوا في سبيل ﷲ أموا ًتا بل أحياء عند ربھم
يرزقون"  ،أي  :قد أحييتھم  ،فھم عندي يرزقون في َر ْوح الجنة وفضلھا  ،مسرورين بما آتاھم ﷲ من ثوابه على جھادھم
عنه(2) .
__________
) (1الحديث  - 8219 :ھذا ھو اإلسناد الخامس لحديث عبد ﷲ بن مسعود .وھو من رواية ابنه أبي عبيدة عنه .وأبو عبيدة بن عبد ﷲ بن مسعود :
تابعي ثقة .الراجح أن اسمه كنيته .وقيل إن اسمه " عامر "  .وبه ترجم في التھذيب  ،وترجمه ابن سعد  149 : 6بالكنية .وكذلك ترجمه البخاري في
الكنى  ،رقم  ، 447 :وابن أبي حاتم .403 / 2 / 4
وروايته عن أبيه منقطعة  ،مات أبوه وھو صغير .وجزم أبو حاتم وغيره بأنه لم يسمع منه  ،انظر المراسيل  ،ص  .92 - 91 :وروى الترمذي ): 1
 26بشرحنا(  ،بإسناد صحيح  ،عن عمرو بن مرة  ،قال  " ،سألت أبا عبيدة بن عبد ﷲ  :ھل تذكر من عبد ﷲ شي ًئا ؟ قال  " :ال " .
والحديث  -من ھذا الوجه  -رواه الترمذي  ،عن ابن أبي عمر  ،عن سفيان  ،وھو ابن عيينة  -بھذا اإلسناد .ولم يذكر لفظه  ،بل جعله تابعًا لرواية
األعمش  ،عن عبد ﷲ بن مرة  ،كمثل صنيع الطبري ھنا  ،وقال الترمذي  " :ھذا حديث حسن " .
وقوله  " :ورضي عنا "  :ھو بالبناء لما لم يسم فاعله .أي  :ورضى ﷲ عنا .كما ھو ظاھر من السياق  ،وكما نص عليه شارح الترمذي.
) (2األثر  - 8220 :سيرة ابن ھشام  ، 126 : 3وھو تمام اآلثار التي آخرھا .8204 :
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 - 8221حدثت عن الحسين قال  ،سمعت أبا معاذ قال  ،حدثنا عبيد بن سليمان قال  ،سمعت الضحاك قال  :كان المسلمون
يسألون ربھم أن يريھم يومًا كيوم بدر  ،يبلون فيه خيرً ا  ،يرزقون فيه الشھادة  ،ويرزقون فيه الجنة والحياة في الرزق  ،فلقوا
المشركين يوم أحد  ،فاتخذ ﷲ منھم شھداء  ،وھم الذين ذكرھم ﷲ فقال  " :وال تحسبن الذين قتلوا في سبيل ﷲ أموا ًتا " اآلية.
 - 8222حدثنا محمد بن الحسين قال  ،حدثنا أحمد بن المفضل قال  ،حدثنا أسباط  ،عن السدي قال  :ذكر الشھداء فقال " :
وال تحسبن الذين قتلوا في سبيل ﷲ أموا ًتا بل أحياء عند ربھم " إلى قوله  " :وال ھم يحزنون " َ ،زعم أن أرواح الشھداء في
أجواف طير خضر  (1) ،في قناديل من ذھب معلقة بالعرش  ،فھي ترعى بُكرة وعشية في الجنة  ،تبيت في القناديل  ،فإذا
سرحن نادى مناد  :ماذا تريدون ؟ ماذا تشتھون ؟ فيقولون  :ربنا  ،نحن فيما اشتھت أنفسنا! فيسألھم ربھم أيضًا  :ماذا
تشتھون؟ وماذا تريدون ؟ فيقولون  :نحن فيما اشتھت أنفسنا! فيسألون الثالثة  ،فيقولون ما قالوا  :ولكنا نحب أن تر َّد أرواحنا
في أجسادنا! لما يرون من فضل الثواب(2) .
 - 8223حدثنا ابن حميد قال  ،حدثنا عباد قال  ،حدثنا إبراھيم بن معمر  ،عن الحسن قال  ، :ما زال ابن آدم يتحمَّد ) (3حتى
صار ح ًّيا ما يموت .ثم تال ھذه اآلية  " :وال تحسبن الذين قتلوا في سبيل ﷲ أموا ًتا بل أحياء عند ربھم يرزقون " .
 - 8224حدثنا محمد بن مرزوق قال  ،حدثنا عمر بن يونس  ،عن عكرمة قال ،
__________
) (1قوله  " :زعم "  ،ال يراد به القول الباطل  ،بل يراد به القول الحق  ،والزعم  :ھو القول  ،يكون تاره ح ًقا  ،وتارة باطال  ،وفي شعر أمية بن أبي
الصلت َ :وإ ِّني أَذِينٌ َل ُك ْم أَ َن ُه َ ...س ُي ْن ِج ُز ُك ْم رَ ُّب ُك ْم ما َزعَ ْم
أي  :ما قال وما وعد.
) (2في المطبوعة  " :لما يرون من فضل للثواب "  ،وأثبت ما في المخطوطة.
) " (3تحمد الرجل يتحمد "  ،إذا طلب بفعله الحمد  ،و " فالن يتحمد إلى الناس بفعله "  ،أي يلتمس بذلك حمدھم.

حدثنا إسحاق بن أبي طلحة قال  ،حدثني أنس بن مالك في أصحاب النبي صلى ﷲ عليه وسلم الذين أرسلھم نبي ﷲ صلى ﷲ
عليه وسلم إلى أھل بئر معونة  ،قال  :ال أدري أربعين أو سبعين .قال  :وعلى ذلك الماء عامر بن الطفيل الجعفري  ،فخرج
أولئك النفر من أصحاب النبي صلى ﷲ عليه وسلم حتى أتوا غارً ا مشر ًفا على الماء قعدوا فيه  ،ثم قال بعضھم لبعض  :أيكم
يبلِّغ رسالة رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم أھل ھذا الماء ؟ فقال  -أُراه أبو ملحان األنصاري  : -أنا أبلغ رسالة رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه وسلم .فخرج حتى أتى ح ًّيا منھم  ،فاحتبى أمام البيوت ثم قال  :يا أھل بئر معونة  ،إني رسول رسول ﷲ صلى
ﷲ عليه وسلم إليكم  ،إني أشھد أن ال إله إال ﷲ وأنّ محم ًدا عبده ورسوله  ،فآمنوا با ورسوله .فخرج إليه رجل من كسر
ُ
فزت ورب الكعبة! فاتبعوا أثره حتى
البيت برمح  ،فضرب به في جنبه حتى خرج من الشق اآلخر  (1) ،فقال  :ﷲ أكبر ،
أتوا أصحابه  ،فقتلھم أجمعين عامر بن الطفيل ) (2قال  :قال إسحاق  :حدثني أنس بن مالك  :إنّ ﷲ تعالى أنزل فيھم قرآ ًنا ،
رُفع بعد ما قرأناه زما ًنا (3) .وأنزل ﷲ ) :وال تحسبن الذين قتلوا في سبيل ﷲ أموا ًتا بل أحياء عند ربھم يرزقون " . (4) .
 - 8225حدثنا يحيى بن أبي طالب قال  ،أخبرنا يزيد قال  ،أخبرنا جويبر ،
__________
) (1البيت  :يعني الخيمة .وكسر البيت )بكسر الكاف وسكون السين(  :أسفل شقة البيت التي تلي األرض من حيث يكسر جانباه من عن يمين ويسار.
) (2في المخطوطة  " :فقتلوھم أجمعين "  ،والصواب من التاريخ وسائر المراجع.
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) (3نص ما في التاريخ  " :أَ َ
نزل فيھم قرآ ًنا َ " } :بلِّ ُغوا َع َّنا َق ْو َم َنا أَ َّنا َق ْد َلقِي َنا َر َّب َنا َف َرضِ َى َع َّنا َو َرضِ ي َنا َع ْن ُه " {  ،ثم نسخت فرفعت بعدما قرأناه زمانا".
) (4الحديث  - 8224 :محمد بن مرزوق  -شيخ الطبري  -ھو محمد بن محمد بن مرزوق  ،نسب إلى جده .وقد مضت له عنه رواية  ،برقم .28 :
مترجم في التھذيب .وله ترجمة جيدة في تاريخ بغداد  ، 200 - 199 : 3وترجمه ابن أبي حاتم  90 - 89 / 1 / 4باسم " محمد بن مرزوق " .
عمر بن يونس اليمامي  :مضى في  .4435 :ووقع في األصول ھنا باسم " عمرو بن يونس "  ،وكذلك في تاريخ الطبري في ھذا الحديث  ،وكذلك في
تفسير ابن كثير  ،في نقله الحديث عن ھذا الموضع .ولعل الخطأ في ھذا يكون من الطبري نفسه  ،إذ يبعد أن يخطئ الناسخون في ھذه المصادر الثالثة
خطأ واح ًدا .وليس في الرواة  -فيما أعلم  -من يسمى " عمرو بن يونس "  .ووقع في اإلسناد ھنا  -في التفسير  -خطأ آخر .في المخطوطة والمطبوعة،
إذ سقط من اإلسناد ]عن عكرمة[ بين عمر بن يونس وإسحاق بن أبي طلحة .وھو ثابت في التاريخ وتفسير ابن كثير .وعكرمة ھذا  :ھو عكرمة بن
عمار اليمامي  ،مضت ترجمته في  .2185 :وعمر بن يونس معروف بالرواية عنه .ولم يدرك أن يروى عن " عكرمة مولى ابن عباس "  .إسحاق
بن أبي طلحة  :ھو إسحاق بن عبد ﷲ بن أبي طلحة األنصاري البخاري .نسب إلى جده .وھو تابعي ثقة حجة  ،أخرج له الجماعة .مترجم في التھذيب،
والكبير للبخاري  ، 394 - 393 / 1 / 1وابن أبي حاتم  .226 / 1 / 1وأبوه " أبو طلحة "  :ھو " زيد بن سھل "  ،وھو أخو أنس بن مالك ألمه.
وھذا الحديث رواه الطبري أيضًا في التاريخ  ، 36 : 3بھذا اإلسناد.
ونقله ابن كثير في التفسير  ، 288 : 2عن ھذا الموضع من التفسير.
وأشار إليه الحافظ في الفتح  ، 298 : 7حيث قال  " :في رواية الطبري من طريق عكرمة بن عمار  ،عن إسحاق بن أبي طلحة " . . .ولكن وقع فيه
" عكرمة عن عمار "  -وھو خطأ مطبعي واضح.
ووقع في أصل الطبري ھنا  -المخطوط والمطبوع  " : -فقال أراه أبو ملحان "  .وكذلك في نقل ابن كثير عن ھذا الموضع .وھو خطأ قديم من
الناسخين  ،صوابه  " :ابن ملحان "  .وثبت على الصواب في التاريخ  ،ومنه صححناه.
وھو " حرام بن ملحان األنصاري "  ،وھو خال أنس بن مالك  ،أخو أمه " أم سليم بنت ملحان "  .وال نعلم أن كنيته " أبو ملحان "  -حتى نظن أنه
ذكر ھنا بكنيته .وھو مترجم في ابن سعد  ، 72 - 71 / 2 / 3واإلصابة.
وھذا الحديث  -في قصة بئر معونة  -ثابت عن أنس بن مالك من أوجه  ،مختصرً ا ومطوال.
وقد رواه أحمد في المسند  ، 13228 :عن عبد الصمد  ،و  ، 14119 :عن عفان  -كالھما عن ھمام  ،عن إسحاق بن عبد ﷲ بن أبي طلحة  ،عن
أنس )المسند ج 3ص  289 - 288 ، 210حلبي( .ورواه أيضا  137 : 3) 12429 :حلبي(  ،من رواية ثابت  ،عن أنس.
ورواه البخاري  ، 299 - 297 : 7عن موسى بن إسماعيل  ،عن ھمام  ،عن إسحاق بن عبد ﷲ بن أبي طلحة " ورواه قبله وبعده من أوجه أخر.
ورواه ابن سعد في الطبقات  ، 72 - 71 / 2 / 3عن عفان  ،كرواية المسند  .14119 :وقد مضى بعض معناه مختصرً ا  ،في تفسير الطبري :
 ، 1769من رواية قتادة  ،عن أنس .وتفصيل القصة في تاريخ ابن كثير  .74 - 71 : 4وانظر أيضًا جوامع السيرة البن حزم  ،ص ،180 - 178 :
وما أشير إليه من المراجع في التعليق عليه ھناك .وروى أحمد في المسند  ،بعض ھذا المعنى  ،من حديث ابن مسعود .3952 :

ِين ِب َما آَ َتا ُھ ُم َّ
ون )(170
ُون ِبالَّذ َ
ﷲُ مِنْ َفضْ لِ ِه َو َيسْ َتبْشِ ر َ
ِين َل ْم َي ْل َحقُوا ِب ِھ ْم مِنْ َخ ْلف ِِھ ْم أَ َّال َخ ْوفٌ َع َلي ِْھ ْم َو َال ُھ ْم َيحْ َز ُن َ
َف ِرح َ
عن الضحاك قال  :لما أصيب الذين أصيبوا يوم أحد من أصحاب النبي صلى ﷲ عليه وسلم  ،لقوا ربَّھم  ،فأكرمھم  ،فأصابوا
الحياة والشھادة والرزق الطيب  ،قالوا  :يا ليت بيننا وبين إخواننا من يبلغھم أنا لقينا ربنا فرضى عنا وأرضانا! فقال ﷲ تبارك
وتعالى  :أنا رسولكم إلى نبيكم وإخوانكم .فأنزل ﷲ تبارك وتعالى على نبيه صلى ﷲ عليه وسلم  " :وال تحسبن الذين قتلوا في
سبيل ﷲ أموا ًتا بل أحياء عند ربھم يرزقون " إلى قوله  " :وال ھم يحزنون "  .فھذا النبأ الذي بلَّغ ﷲ رسوله والمؤمنين ما قال
الشھداء.
***
وفي نصب قوله  " :فرحين " وجھان.
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أحدھما  :أن يكون منصوبًا على الخروج من قوله  " :عند ربھم "  (1) .واآلخر من قوله  " :يرزقون "  .ولو كان رف ًعا بالر ّد
ً
جائزا.
على قوله  " :بل أحياء فرحون "  ،كان
***
ف َع َل ْي ِھ ْم َوال ُھ ْم َي ْح َز ُنونَ ){ (170
القول في تأويل قوله تعالى َ } :و َي ْس َت ْبشِ ُرونَ ِبا َّلذِينَ َل ْم َي ْل َحقُوا بِ ِھ ْم مِنْ َخ ْلفِ ِھ ْم أَال َخ ْو ٌ
قال أبو جعفر  :يعني بذلك تعالى ذكره  :ويفرحون بمن لم يلحق بھم من إخوانھم الذين فارقوھم وھم أحياء في الدنيا على
مناھجھم من جھاد أعداء ﷲ مع رسوله  ،لعلمھم بأنھم إن استشھدوا فلحقوا بھم صاروا من كرامة ﷲ إلى مثل الذي صاروا ھم
إليه ،
__________
) " (1الخروج "  ،نصبھا على الخروج  ،يعني على خروجھا منه على الحال .انظر ما سلف  / 253 : 5ثم  ، 25 : 7 / 586 : 6تعليق  .3 :ثم
انظر معاني القرآن للفراء .247 : 1

فھم لذلك مستبشرون بھم  ،فرحون أنھم إذا صاروا كذلك " ال خوف عليھم وال ھم يحزنون "  ،يعني بذلك  (1) :ال خوف
عليھم  ،ألنھم قد أمنوا عقاب ﷲ  ،وأيقنوا برضاه عنھم  ،فقد أمنوا الخوف الذي كانوا يخافونه من ذلك في الدنيا  ،وال ھم
يحزنون على ما خلَّفوا وراءھم من أسباب الدنيا ونكد عيشھا  ،للخفض الذي صارُوا إليه والدعة ُّ
والز ْلفة. (2) .
***
ونصب " أن ال " بمعنى  :يستبشرون لھم بأنھم ال خوف عليھم وال ھم يحزنون. (3) .
وبنحو ما قلنا في ذلك قال جماعة من أھل التأويل.
*ذكر من قال ذلك :
 - 8226حدثنا بشر قال  ،حدثنا يزيد قال  ،حدثنا سعيد  ،عن قتادة  ،قوله  " :ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بھم من خلفھم "
اآلية  ،يقول  :إلخوانھم الذين فارقوھم على دينھم وأمرھم  ،لما قدموا عليه من الكرامة والفضل والنعيم الذي أعطاھم.
 - 8227حدثنا القاسم قال  ،حدثنا الحسين قال  ،حدثني حجاج  ،عن ابن جريج  " :ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بھم من
خلفھم " اآلية  ،قال  ،يقولون  :إخواننا يقتلون كما قتلنا  ،يلحقونا فيصيبون من كرامة ﷲ تعالى ما أصبنا.
 - 8228حدثت عن عمار قال  ،حدثنا ابن أبي جعفر  ،عن أبيه  ،عن الربيع  :ذكر لنا عن بعضھم في قوله  " :وال تحسبن
الذين قتلوا في سبيل ﷲ أموا ًتا بل أحياء عند ربھم يرزقون "  ،قال  :ھم قتلى بدر وأحد  ،زعموا أن ﷲ تبارك وتعالى لما
قبض أرواحھم وأدخلھم الجنة ُ (4) ،جعلت أرواحھم في طير خضر ترعى في الجنة ،
__________
) (1انظر تفسير نظيرة ھذه اآلية فيما سلف .519 : 5 / 513 ، 512 ، 150 : 2 / 551 : 1
) " (2الخفض "  :لين العيش وسعته وخصبه  ،يقال  " :عيش خفض  ،وخافض  ،وخفيض  ،ومخفوض "  :خصيب في دعة ولين .و " الزلفة " :
القربة والدرجة والمنزلة  ،عند ﷲ رب العالمين.
) (3انظر معاني القرآن للفراء .247 : 1
) (4انظر تفسير " زعم " فيما سلف قريبًا ص  392تعليق .1 :
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وتأوي إلى قناديل من ذھب تحت العرش .فلما رأوا ما أعطاھم ﷲ من الكرامة  ،قالوا  :ليت إخواننا الذين بعدنا يعلمون ما
نحن فيه! فإذا شھدوا قتاال تعجَّ لوا إلى ما نحن فيه! فقال ﷲ تعالى  :إنيّ منزل على نبيكم ومخبر إخوانكم بالذي أنتم فيه.
ففرحوا به واستبشروا  ،وقالوا  :يخبر ﷲ نبيكم وإخوانكم بالذي أنتم فيه  ،فإذا شھدوا قتاال أتوكم! قال  :فذلك قوله  " :فرحين
بما آتاھم ﷲ من فضله " إلى قوله  " :أجر المؤمنين " .
 - 8229حدثنا ابن حميد قال  ،حدثنا سلمة  ،عن ابن إسحاق  " :ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بھم من خلفھم "  ،أي :
ويسرون بلحوق من لحق بھم من إخوانھم على ما مضوا عليه من جھادھم  ،ليشركوھم فيما ھم فيه من ثواب ﷲ الذي
أعطاھم ،وأذھب ﷲ عنھم الخوف والحزن. (1) .
 - 8230حدثني يونس قال  ،أخبرنا ابن وھب قال  ،قال ابن زيد في قوله  " :ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بھم من خلفھم " ،
قال  :ھم إخوانھم من الشھداء ممَّن يُستشھد من بعدھم " ال خوف عليھم وال ھم يحزنون " حتى بلغ  " :وأن ﷲ ال يضيع أجر
المؤمنين " .
 - 8231حدثنا محمد قال  ،حدثنا أحمد قال  ،حدثنا أسباط  ،عن السدي  :أما " يستبشرون بالذين لم يلحقوا بھم من خلفھم " ،
فإن الشھيد يؤتى بكتاب فيه من يقدم عليه من إخوانه وأھله  ،فيقال  " :يقدم عليك فالن يوم كذا وكذا  ،ويقدم عليك فالن يوم
كذا وكذا "  ،فيستبشر حين يقدم عليه  ،كما يستبشر أھل الغائب بقدومه في الدنيا.
***
__________
) (1األثر  - 8229 :سيرة ابن ھشام  ، 126 : 3وھو تتمة اآلثار التي آخرھا  8220 :ونص ابن ھشام  " :قد أذھب ﷲ ، " . . .وھو أجود.

ِين )(171
ون ِبنِعْ َم ٍة م َِن َّ ِ
ﷲ َال يُضِ ي ُع أَجْ َر ْالم ُْؤ ِمن َ
َيسْ َتبْشِ رُ َ
ﷲ َو َفضْ ٍل َوأَنَّ َّ َ
يع أَ ْج َر ا ْل ُم ْؤ ِمنِينَ ){ (171
القول في تأويل قوله َ } :ي ْس َت ْبشِ رُونَ ِبن ِْع َم ٍة مِنَ َّ ِ
ﷲ ال ُيضِ ُ
ﷲ َو َف ْ
ض ٍل َوأَنَّ َّ َ
قال أبو جعفر  :يقول جل ثناؤه  " :يستبشرون "  ،يفرحون " بنعمة من ﷲ "  ،يعني بما حباھم به تعالى ذكره من عظيم
كرامته عند ورودھم عليه " وفضل " يقول  :وبما أسبغ عليھم من الفضل وجزيل الثواب على ما سلف منھم من طاعة ﷲ
ورسوله صلى ﷲ عليه وسلم وجھاد أعدائه " وأن ﷲ ال يضيع أجر المؤمنين "  ،كما - :
 - 8232حدثنا ابن حميد قال  ،حدثنا سلمة  ،عن أبي إسحاق  " :يستبشرون بنعمة من ﷲ وفضل " اآلية  ،لما عاينوا من
وفاء الموعود وعظيم الثواب(1) .
***
واختلفت القرأة في قراءة قوله  " :وأن ﷲ ال يضيع أجر المؤمنين " .
فقرأ ذلك بعضھم بفتح " األلف " من " أنّ " بمعنى  :يستبشرون بنعمة من ﷲ وفضل  ،وبأنّ ﷲ ال يضيع أجر المؤمنين.
***
وبكسر " األلف "  ،على االستئناف .واحتج من قرأ ذلك كذلك بأنھا في قراءة عبدﷲ َ " ) :و َفضْ ٍل َو َّ
ﷲ ُ ال يُضِ ي ُع أَجْ َر
ِين" ( .قالوا  :فذلك دليل على أن قوله  " :وإن ﷲ " مستأنف غير متصل باألول. (2) .
ْالم ُْؤ ِمن َ
***
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ومعنى قوله  " :ال يضيع أجر المؤمنين "  ،ال يبطل جزاء أعمال من صدّق رسوله واتبعه  ،وعمل بما جاءه من عند ﷲ.
***
__________
) (1األثر  - 8232 :سيرة ابن ھشام  ، 126 : 3وھو تتمة اآلثار التي آخرھا .8229 :
) (2انظر معاني القرآن للفراء .247 : 1

ِين أَحْ َس ُنوا ِم ْن ُھ ْم َوا َّت َق ْوا أَجْ رٌ َعظِ ي ٌم )(172
صا َب ُھ ُم ْال َقرْ ُح لِلَّذ َ
ُول مِنْ َبعْ ِد َما أَ َ
الَّذ َ
ِين اسْ َت َجابُوا ِ َّ ِ َوالرَّ س ِ
قال أبو جعفر  :وأولى القراءتين بالصواب  ،قراءه من قرأ ذلك  " :وأن ﷲ " بفتح " األلف "  ،إلجماع الحجة من القرأة على
ذلك.
***
س ُنوا ِم ْن ُھ ْم َوا َّت َق ْوا أَ ْج ٌر َعظِ ي ٌم
صا َب ُھ ُم ا ْل َق ْر ُ
ول مِنْ َب ْع ِد َما أَ َ
الر ُ
اس َت َجا ُبوا ِ َّ ِ َو َّ
القول في تأويل قوله تعالى  } :ا َّلذِينَ ْ
ح لِ َّلذِينَ أَ ْح َ
س ِ
){ (172
قال أبو جعفر  :يعني بذلك جل ثناؤه  " :وأن ﷲ ال يضيع أجر المؤمنين "  ،المستجيبين

والرسول من بعد ما أصابھم

الجرح والكلوم. (1) .
***
وإنما عنى ﷲ تعالى ذكره بذلك  :الذين اتبعوا رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم إلى َحمْ راء األسد في طلب العدّو  -أبي سفيان
ُنص َرفھم عن أحد .وذلك أن أبا سفيان لما انصرف عن أحد  ،خرج رسول ﷲ صلى ﷲ
ومن كان معه من مشركي قريش  -م َ
وأصحابه قو ًة على
عليه وسلم في أثره حتى بلغ حمراء األسد  ،وھي على ثمانية أميال من المدينة  ،ليرى الناسُ أنّ به
ِ
عدوھم .كالذي - :
 - 8233حدثنا ابن حميد قال  ،حدثنا سلمة  ،عن محمد بن إسحاق قال  ،حدثني حسين بن عبدﷲ  (2) ،عن عكرمة قال :
كان يوم أحد ]يوم[ السبت للنصف من شوال  (3) ،فلما كان الغد من يوم أحد  ،يوم األحد لست عشرة ليلة مضت من شوال ،
َّأذن ِّ
مؤذن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم في الناس بطلب العدو ،
__________
) (1انظر تفسير " القرح " فيما سلف .237 : 7
) (2في المطبوعة والمخطوطة  " :حسان بن عبد ﷲ "  ،وھو خطأ  ،والصواب من تاريخ الطبري .وھو " حسين بن عبد ﷲ بن عبيد ﷲ بن عباس بن
عبد المطلب "  .روي عن عكرمة  ،وروي عنه ھشام ابن عروة  ،وابن جريج  ،وابن المبارك  ،وابن إسحاق .وھو ضعيف الحديث .مترجم في
التھذيب.
) (3ما بين القوسين زيادة من سيرة ابن ھشام ومن تاريخ الطبري.

وأذن ِّ
َّ
مؤذنه أن  " :ال يخرجنَّ معنا أحد إال من حضر يومنا باألمس "  .فكلمه جابر بن عبدﷲ بن عمرو بن حرام فقال  :يا
رسول ﷲ  ،إنّ أبي كان خلَّفني على أخوات لي سبع  ،وقال لي  " :يا بني  ،إنه ال ينبغي لي وال لك أن نترك ھؤالء النسوة ال
ُ
ولست بالذي أوثرك بالجھاد مع رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم على نفسي! فتخلَّف على أخواتك "  ،فتخلفت
رجل فيھن ،
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عليھن .فأذن له رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم  ،فخرج معه .وإنما خرج رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم مرھبًا للعدوّ ،
ليبلغھم أنه خرج في طلبھم  ،ليظنوا به قوة  ،وأنّ الذي أصابھم لم يوھنھم عن عدوھم. (1) .
 - 8234حدثنا ابن حميد قال  ،حدثنا سلمة  ،عن محمد بن إسحاق قال  ،فحدثني عبدﷲ بن خارجة بن زيد بن ثابت  ،عن أبي
السائب مولى عائشة بنت عثمان  :أن رجال من أصحاب رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم من بني عبد األشھل  ،كان شھد أح ًدا
أحدا  ،أنا وأخ لي  ،فرجعنا جريحين  :فلما َّأذن ] ِّ
ُ
شھدت مع رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم ً
مؤذن[ رسول ﷲ صلى ﷲ
قال :
عليه وسلم بالخروج في طلب العدوّ  (2) ،قلت ألخي  -أو قال لي  : -أتفوتنا غزوةٌ مع رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم ؟ وﷲ
ما لنا من دابة نركبھا  ،وما منا إال جريح ثقيل! فخرجنا مع رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم  ،وكنت أيسر جرحً ا منه  ،ف ُ
كنت
إذا ُغلب حملته عُقبة ومشى عقبة  (3) ،حتى انتھينا إلى ما انتھى إليه المسلمون  ،فخرج رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم حتى
انتھى إلى حمراء األسد  ،وھي من المدينة على ثمانية أميال  ،فأقام بھا ً
ثالثا  ،االثنين والثالثاء واألربعاء  ،ثم رجع إلى
المدينة(4) .
__________
) (1األثر  - 8233 :سيرة ابن ھشام  ، 107 ، 106 : 3وتاريخ الطبري .29 : 3
) (2ما بين القوسين زيادة من سيرة ابن ھشام وتاريخ الطبري.
ً
ً
) " (3العقبة "  :قدر ما يسره الماشي ما استطاع المشي  ،يريد  :حملته شوطا  ،وسار شوطا.
) (4األثر  - 8234 :سيرة ابن ھشام  ، 108 - 107 : 3وتاريخ الطبري .29 : 3

 - 8235حدثنا ابن حميد قال  ،حدثنا سلمة  ،عن ابن إسحاق قال  :فقال ﷲ تبارك وتعالى  " :الذين استجابوا

والرسول من

بعد ما أصابھم القر ُح "  ،أي  :الجراح  ،وھم الذين سارُ وا مع رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم الغدَ من يوم أحد إلى حمراء
األسد  ،على ما بھم من ألم الجراح " للذين أحسنوا منھم واتقوا أجر عظيم " (1) .
 - 8236حدثنا بشر قال  ،حدثنا يزيد قال  ،حدثنا سعيد  ،عن قتادة  ،قوله  " :الذين استجابوا

والرسول من بعد ما أصابھم

القرح " اآلية  ،وذلك يوم أحد  ،بعد القتل والجراح  ،وبعد ما انصرف المشركون  -أبو سفيان وأصحابه  -فقال صلى ﷲ عليه
وسلم ألصحابه  " :أال عِ صابة تنتدبُ ألمر ﷲ  (2) ،تطلب عدوّ ھا ؟ فإنه أنكى للعدو  ،وأبعد للسَّمع! فانطلق عصابة منھم
الجھد.
على ما يعلم ﷲ تعالى من َ
 - 8237حدثنا محمد بن الحسين قال  ،حدثنا أحمد بن المفضل قال  ،حدثنا أسباط  ،عن السدي  :انطلق أبو سفيان منصر ًفا
من أحد  ،حتى بلغ بعض الطريق  ،ثم إنھم ندموا وقالوا  :بئسما صنعتم! ) (3إنكم قتلتموھم  ،حتى إذا لم يبق إال الشريد
تركتموھم! ارجعوا واستأصلوھم .فقذف ﷲ في قلوبھم الرعب  ،فھزموا  ،فأخبر ﷲ رسوله  ،فطلبھم حتى بلغ حمراء األسد ،
ثم رجعوا من حمراء األسد  ،فأنزل ﷲ جل ثناؤه فيھم  " :الذين استجابوا
 - 8238حدثني محمد بن سعد قال  ،حدثني أبي قال  ،حدثني عمي قال ،
__________
) (1األثر  - 8235 :سيرة ابن ھشام .128 : 3

616

والرسول من بعد ما أصابھم القرح " (4) .

) (2في المطبوعة  " :أال عصابة تشد ألمر ﷲ "  ،وال معنى له  ،وفي المخطوطة  :أال عصابة تشدد ألمر ﷲ "  ،وھو بال ريب تصحيف ما أثبت" .
ندب القوم إلى األمر فانتدبوا "  :دعاھم إليه وحثھم  ،فأسرعوا إليه واستجابوا .وفضال عن ذلك  ،فھذا ھو اللفظ الذي كثر وروده في أخبار حمراء
األسد.
) (3في المخطوطة  " :بئس ما صنعنا صنعتم "  ،وھو سھو  ،والصواب ما في المطبوعة .وانظر ما سلف رقم .8003 :
) (4األثر  - 8237 :مضى برقم  ، 8003 :وانظر التعليق ھناك.

حدثني أبي  ،عن أبيه  ،عن ابن عباس قال  :إن ﷲ جل وعز قذف في قلب أبي سفيان الرعب  -يعني يوم أحد  -بعد ما كان
منه ما كان  ،فرجع إلى مكة  ،فقال النبي صلى ﷲ عليه وسلم  " :إن أبا سفيان قد أصاب منكم طرّ ًفا  ،وقد رجع وقذف ﷲ في
قلبه الرعب " ! وكانت وقعة أحد في شوال  ،وكان التجار يقدَمون المدينة في ذي القعدة  ،فينزلون ببدر الصغرى في كل سنة
مرة  ،وإنھم قدموا بعد وقعة أحد  ،وكان أصاب المؤمنين القرح  ،واشتكوا ذلك إلى نبيّ ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم  ،واشتد
عليھم الذي أصابھم .وإنّ رسول ﷲ ندب الناس لينطلقوا معه  ،وي َّتبعوا ما كانوا م َّتبعين  ،وقال  :إنما يرتحلون اآلن فيأتون
فخوف أولياءه  ،فقال  " :إن الناس قد جمعوا لكم " ! فأبى عليه
الحج  ،وال يقدرون على مثلھا حتى عام مقبل  ،فجاء الشيطان َّ
ِّض الناس (1) .فانتدب معه أبو بكر الصديق  ،وعمر ،
الناس أن يتبعوه  ،فقال  " :إني ذاھبٌ وإن لم يتبعني أحد "  ،ألحض َ
وعثمان  ،وعلي  ،والزبير  ،وسعد  ،وطلحة  ،وعبد الرحمن بن عوف  ،وعبدﷲ بن مسعود  ،وحذيفة بن اليمان  ،وأبو عبيدة
بن الجراح  ،في سبعين رجال فساروا في طلب أبي سفيان  ،فطلبوه حتى بلغوا الصفراء  ،فأنزل ﷲ تعالى  " :الذين استجابوا
والرسول من بعد ما أصابھم القرح للذين أحسنوا منھم واتقوا أجرٌ عظيم " .
 - 8239حدثني يعقوب بن إبراھيم قال  ،حدثنا ھاشم بن القاسم قال  ،حدثنا أبو سعيد  ،عن ھشام بن عروة  ،عن أبيه  ،عن
عائشة أنھا قالت لعبدﷲ بن الزبير  :يا ابن أختي  ،أما وﷲ إن أباك وجدك  -تعني أبا بكر والزبير  -لممن قال ﷲ تعالى فيھم :
" الذين استجابوا

والرسول من بعد ما أصابھم القرح " . (2) .

__________
) (1ھكذا في المخطوطة والمطبوعة " وتفسير ابن كثير  .298 : 2أما الدر المنثور  ، 101 : 2فقد أسقط " ألحضض الناس "  ،وأنا أرجح أن
صوابه ھو  " :ليحضض الناس "  ،وال أشك أن ھذه الكلمة ليس من لفظه صلى ﷲ عليه وسلم.
) (2الحديث  - 8239 :ھاشم بن القاسم  :ھو أبو النضر اإلمام الحافظ  ،شيخ اإلمام أحمد  ،وإسحاق  ،وابن المديني .وھو ثقة ثبت حجة .كان أھل
بغداد يفخرون به .أبو سعيد  :ھو المؤدب  ،واسمه " محمد بن مسلم بن أبي الوضاح القضاعي "  .وھو ثقة مأمون.
والحديث رواه الحاكم في المستدرك  ، 298 : 2من طريق العباس بن محمد الدوري  ،عن ھاشم بن القاسم  ،بھذا اإلسناد .ووقع في مطبوعة
المستدرك " ھشام بن القاسم "  ،وھو خطأ مطبعي ال شك فيه.
وقال الحاكم  " :ھذا حديث صحيح على شرط الشيخين  ،ولم يخرجاه "  ،ووافقه الذھبي.
والحديث في الصحيحين  ،كما سيأتي في الرواية اآلتية  .8241 :ولعلھما اعتبراه من المستدرك لقوله في ھذه الرواية " أنھا قالت لعبد ﷲ بن الزبير ".
والذي في الرواية اآلتية أنھا قالت لعروة بن الزبير .وھما أخوان  ،والكالم لھما واحد .ومع ذلك فإن الحاكم رواه مرة أخرى  ،كرواية مسلم  ،كما
سيأتي.

ُ
أخبرت أن أبا سفيان بن حرب لما راح
 - 8240حدثنا القاسم قال  ،حدثنا الحسين قال  ،حدثني حجاج  ،عن ابن جريج قال :
ھو وأصحابه يوم أحد  ،قال المسلمون للنبي صلى ﷲ عليه وسلم  :إنھم عامدون إلى المدينة! فقال  :إن ركبوا الخيل وتركوا
األثقال  ،فإنھم عامدون إلى المدينة  ،وإن جلسوا على األثقال وتركوا الخيل  ،فقد َر َعبھم ﷲ  (1) ،وليسوا بعامديھا "  .فركبوا
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األثقال  ،فرعبھم ﷲ .ثم ندب ناسًا يتبعونھم ليروا أن بھم قوة  ،فاتبعوھم ليلتين أو ً
ثالثا  ،فنزلت  " :الذين استجابوا
والرسول من بعد ما أصابھم القرح " .
 - 8241حدثني سعيد بن الربيع قال  ،حدثنا سفيان  ،عن ھشام بن عروة  ،عن أبيه قال  :قالت لي عائشة  :إنْ كان أبواك
لمن الذين استجابوا

والرسول من بعد ما أصابھم القرح  -تعني أبا بكر والزبير. (2) .

__________
) (1في المطبوعة  " :قد أرعبھم ﷲ "  ،وفي المخطوطة " فقد رعبھم " كما أثبته وھو الصواب .يقال " رعبه يرعبه " )على وزن فتح(  ،و " رعبه "
)مشدد العين(  ،وقد نص أھل اللغة أنه ال يقال  " :أرعبه "  .وستأتي على الصواب في السطر التالي.
) (2الحديث  - 8241 :سعيد بن الربيع الرازي  -شيخ الطبري  :مضت له رواية عنه في  ، 3791 :ولم نجد له ترجمة .والحديث تكرار للحديث
السابق  .8239 :ولكن في ھذا أن خطاب عائشة لعروة بن الزبير  ،وھناك خطابھا ألخيه عبد ﷲ  ،وھما ابنا أختھا أسماء بنت أبي بكر.
ورواه مسلم  ، 241 : 2بأسانيد  ،من طريق ھشام بن عروة  ،عن أبيه  ،ومن رواية إسماعيل بن أبي خالد  ،عن البھي  -وھو  :عبد ﷲ البھي مولى
مصعب بن الزبير  -عن عروة  ،به  ،نحوه.
ورواه البخاري  ، 287 : 7مطوال  ،من طريق أبي معاوية  ،عن ھشام بن عروة .ومع ذلك فإن الحاكم رواه مرة أخرى  ، 363 : 3من طريق
إسماعيل بن أبي خالد  ،عن البھي  ،عن عروة  -كرواية مسلم .ثم قال  " :ھذا حديث صحيح على شرط الشيخين  ،ولم يخرجاه " ! وسقطت ھذه
ً
مخطوطا ومطبوعًا.
الرواية من تلخيص الذھبي ،
وذكره ابن كثير  298 - 297 : 2رواية البخاري  ،ثم أشار إلى رواية الحاكم األولى  ،وتعقبه في دعواه أن الشيخين لم يخرجاه  ،بقوله  " :كذا قال ".
ثم أشار إلى أنه رواه ابن ماجه  ،وسعيد بن منصور  ،وأبو بكر الحميدي في مسنده .ثم أشار إلى رواية الحاكم الثانية.
وذكره السيوطي  ، 102 : 2مطوال .وزاد نسبته البن أبي شيبة  ،وأحمد  ،وابن المنذر  ،وابن أبي حاتم  ،والبيھقي في الدالئل.

اخ َش ْو ُھ ْم َف َزادَ ُھ ْم إِي َما ًنا َو َقالُوا َحسْ ُب َنا َّ
اس َق ْد َج َمعُوا َل ُك ْم َف ْ
ﷲُ َونِعْ َم ْال َوكِي ُل )(173
الَّذ َ
ِين َقا َل َل ُھ ُم ال َّناسُ إِنَّ ال َّن َ
 - 8242حدثنا ابن حميد قال  ،حدثنا جرير  ،عن مغيرة  ،عن إبراھيم قال  :كان عبدﷲ من الذين استجابوا

والرسول.

***
ُحسن من ذكرنا أمره من أصحاب رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم  ،الذين استجابوا
قال أبو جعفر  :فوعد تعالى ذكره  ،م َ
والرسول من بعد ما أصابھم القرح  ،إذا اتقى ﷲ فخافه  ،فأدى فرائضه وأطاعه في أمره ونھيه فيما يستقبل من عمره " أجرً ا
عظيما "  ،وذلك الثواب الجزيل  ،والجزاء العظيم على ما قدم من صالح أعماله في الدنيا.
***
ش ْو ُھ ْم َف َزادَ ُھ ْم إِي َما ًنا َو َقالُوا َح ْس ُب َنا َّ
اخ َ
اس َقدْ َج َم ُعوا َل ُك ْم َف ْ
اس إِنَّ ال َّن َ
القول في تأويل قوله  } :ا َّلذِينَ َقال َ َل ُھ ُم ال َّن ُ
ﷲُ َون ِْع َم ا ْل َوكِيل ُ
){ (173
قال أبو جعفر  :يعني تعالى ذكره  " :وأن ﷲ ال يضيع أجر المؤمنين "  " ،الذين قال لھم الناس إنّ الناس قد جمعوا لكم " .
***
و " الذين " في موضع خفض مردود على " المؤمنين "  ،وھذه الصفة من صفة الذين استجابوا

والرسول.

***
و " الناس " األوّ ل  ،ھم قوم  -فيما ذكر لنا  -كان أبو سفيان سألھم أن يثبِّطوا رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم وأصحابه الذين
خرجوا في طلبه بعد منصرفه عن أحد إلى حمراء األسد.
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و " الناس " الثاني  ،ھم أبو سفيان وأصحابه من قريش  ،الذين كانوا معه بأحد.
***
ويعني بقوله  " :قد جمعوا لكم "  ،قد جمعوا الرجال للقائكم والكرّ ة إليكم لحربكم " فاخشوھم "  ،يقول  :فاحذروھم  ،واتقوا
أمر أبي سفيان وأصحابه من
لقاءھم  ،فإنه ال طاقة لكم بھم " فزادھم إيما ًنا "  ،يقول  :فزادھم ذلك من تخويف من خوَّ فھم َ
المشركين  ،يقي ًنا إلى يقينھم  ،وتصدي ًقا

ولوعده ووعد رسوله إلى تصديقھم  ،ولم يثنھم ذلك عن وجھھم الذي أمرھم رسول

خوفھم من
ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم بالسير فيه  ،ولكن ساروا حتى بلغوا رضوان ﷲ منه  ،وقالوا ثقة با وتوكال عليه  ،إذ َّ
خو َّفھم أبا سفيان وأصحابه من المشركين " حسبنا ﷲ ونعم الوكيل "  ،يعني بقوله  " :حسبنا ﷲ "  ،كفانا ﷲ  ،يعني  :يكفينا
ﷲ ) " (1ونعم الوكيل "  ،يقول  :ونعم المولى لمن ول َيه وك َفله.
***
وإنما وصف تعالى نفسه بذلك  ،ألن " الوكيل "  ،في كالم العرب  ،ھو المس َند إليه القيام بأمر من أسنِد إليه القيام بأمره .فلما
كان القوم الذين وصفھم ﷲ بما وصفھم به في ھذه اآليات  ،قد كانوا َّفوضوا أمرھم إلى ﷲ  ،ووثِقوا به  ،وأسندوا ذلك إليه ،
وصف نفسه بقيامه لھم بذلك  ،وتفويضِ ھم أمرھم إليه بالوكالة فقال  :ونعم الوكيل ﷲ تعالى لھم.
***
__________
) (1انظر تفسير " حسب " فيما سلف .244 : 4

واختلف أھل التأويل في الوقت الذي قال من قال ألصحاب رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم  " :إن الناس قد جمعوا لكم " .
فقال بعضھم  :قيل ذلك لھم في وجھھم الذين خرجوا فيه مع رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم من أحد إلى حمراء األسد  ،في
طلب أبي سفيان ومن معه من المشركين.
ذكر من قال ذلك  ،وذكر السبب الذي من أجله قيل ذلك  ،ومن قائله :
 - 8243حدثنا محمد بن حميد قال  ،حدثنا سلمة  ،عن محمد بن إسحاق  ،عن عبدﷲ بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم
قال  :مرَّ به  -يعني برسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم  -معب ٌد الخزاعيّ بحمراء األسد وكانت خزاعة  ،مسلمُھم ومشركھم ،
َعيْب َة نصح لرسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم بتھامة  (1) ،صفقتھم معه  (2) ،ال يخفون عليه شي ًئا كان بھا  ،ومعبد يومئذ
مشرك فقال  :وﷲ يا محمد  ،أما وﷲ لقد َّ
عز علينا ما أصابك في أصحابك  ،ولوددنا أن ﷲ كان أعفاك فيھم! ) (3ثم خرج من
عند رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم بحمراء األسد  (4) ،حتى لقي أبا سفيان بن حرب ومن معه بالرَّ وحاء  ،قد أجمعوا الرجعة
إلى رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم وأصحابه  ،وقالوا  :أصبنا! َح َّد أصحابه وقادتھم وأشرافھم  ،ثم نرجع قبل أن نستأصلھم ؟!
ً
معبدا،
) (5ل َنكرَّ ن على بقيَّتھم  ،فلنفرغنَّ منھم "  .فلما رأى أبو سفيان
__________
) (1العيبة  :وعاء من أدم يكون في المتاع .ثم أخذوا منه على المثل قولھم  " :عيبة الرجل "  ،أي موضع سره  ،وفي الحديث  " :األنصار كرشى
وعيبتي " أي  :خاصتي وموضع سرى .ويقال ألھل الرجل " ھم عيبته "  ،من ذلك.
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) (2الصفقة  :البيعة  ،ثم استعملت في العھد والميثاق  ،وفي الحديث  " :إن أكبر الكبائر أن تقاتل أھل صفقتك "  ،وذلك إذا أعطى الرجل عھده وميثاقه
ثم يقاتله  ،وأصل ذلك كله من الصفق باليد .ألن المتعاھدين والمتبايعين  ،يضع أحدھما يده في يد اآلخر .ومنه حديث ابن عمر  " :أعطاه صفقة يده ،
وثمرة قلبه "  .فالصفقة المرة من التصفيق باليد.
) (3عافاه ﷲ وأعفاه  :وھب له العافية من العلل والباليا .وفي سيرة ابن ھشام " عافاك فيھم "  ،وھما سواء .وقوله  " :عافاك فيھم "  ،أي  :صانك مما
نزل بأصحابك.
) (4في المطبوعة  " :من حمراء األسد "  ،والصواب من المخطوطة وسيرة ابن ھشام  ،وتاريخ الطبري.
) (5في المطبوعة  " :أصبنا في أحد أصحابه ، " . . .وھو خطأ  ،صوابه من المخطوطة وسيرة ابن ھشام والتاريخ .وحد كل شيء  :طرف شباته ،
كحد السكين والسيف والسنان .ومنه يقال  " :حد الرجل " وھو بأسه ونفاذه في نجدته .و " رجل ذو حد "  :أي بأس ماض .وقوله  " :أصبنا حد
أصحابه "  ،أي  :كسرنا حدھم وثلمناه كما يثلم السيف  ،فصاروا أضعف مما كانوا.

قال  :ما وراءك يا معبد ؟ قال  :محمد  ،قد خرج في أصحابه يطلبكم في جمع لم أر مثله قط  ،يتحرَّ قون عليكم تحرُّ قا  (1) ،قد
اجتمع معه من كان تخلَّف عنه في يومكم  ،وندموا على ما صنعوا  ،فيھم من الح َنق عليكم شيء لم أر مثله قط! ) . (2قال :
ويلك! ما تقول ؟ قال  :وﷲ ما أراك ترتحل حتى ترى نواصي الخيل! قال  :فوﷲ لقد أجمعنا الكرة عليھم لنستأصل بقيتھم!
ُ
رأيت على أن قلت فيه أبيا ًتا من شعر! قال  :وما قلت ؟ قال  :قلت :
قال :فإ ّني أنھاك عن ذلك  ،فوﷲ لقد حملني ما
َكادَ ْ
ابيل )َ (3ترْ دِي ِبأُسْ ٍد ك َِر ٍام ال َت َن ِاب َل ٍة ...عِ ْند اللِّ َقاء َوال ُخرْ ٍق
ت َرا ِح َلتي ...إِ ْذ َسا َل ِ
ت ُت َھ ُّد م َِن األصْ َوا ِ
ت َ
األرضُ ِبالجُرْ ِد األ َب ِ
از ِيل )(4
َم َع ِ
__________
) (1يتحرق  :يتلھب من الغيظ كمثل حريق النار.
) (2في المطبوعة  " :فھم من الحنق عليكم بشيء لم أر مثله قط "  ،غير ما في المخطوطة  ،وھو الصواب الموافق لما في سيرة ابن ھشام  ،وتاريخ
الطبري.
) (3ھد البناء  :ضعضعه وھدمه .ومنه " ھده األمر " إذا بلغ منه فضعضعه وكسره وأوھنه .يقول  :كادت تنھار راحلته من الفزع .و " الجرد " جمع
أجرد  :وھو القصير الشعر من الخيل  ،وھو من عالمات عتقھا وكرمھا .و " األبابيل " الجماعات المتفرقة  ،واحدھا " إبيل " )بكسر الھمزة وتشديد
الباء المكسورة(  ،وقيل غير ذلك  ،وقيل  :ھو جمع ال واحد له .وزعم معبد كثرة خيل المسلمين في مخرجھم إلى حمراء األسد  ،والذي في السير أن
المسلمين كانوا في أحد أل ًفا  ،فيھم مئة دارع .وفرسان  :أحدھما لرسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم  ،واآلخر ألبي بردة بن نيار.
) (4ردت الخيل تردى )على وزن جرى يجري(  :رجمت األرض بحوافرھا في سيرھا أو عدوھا .و " التنابل " جمع تنبال وتنبالة )بكسر التاء(  ،وھو
القصير  ،والقصر معيب  ،ألن المقاتل القصير ال يطول باعه إذا قاتل بسيف أو رمح .وفي المطبوعة " وال ميل معازيل "  ،كما في سيرة ابن ھشام ،
ولكن الذي أثبته ھو رواية الطبري في التفسير  ،وفي التاريخ .و " الخرق " جمع .خرق  :وھو األحمق الذي ال رفق له في عمل .وأنا أرجح أنه أراد
الصفة من قولھم  " :خرق الظبي وغيره "  :إذا دھش وفزع  ،فلصق باألرض ولم يقدر على النھوض  ،والصفة من ذلك " خرق " على وزن " فرح"،
ولكنه جمعه على باب " أفعل " .
وأما " الميل " فھو جمع أميل  :وھو الذي يميل على السرج في جانب وال يستوي عليه  ،ألنه ال يحسن الركوب وال الفروسية .و " المعازيل " جمع
معزال  :وھو الذي ال سالح معه .وأنا أرى أن " األميل "  ،ھو الذي يميل عن عدوه من الخوف و " المعزال "  ،الذي يعتزل المعركة من الفرق  ،فال
يكاد يقاتل  ،وال ينجد من استغاث به.
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ت َع ْد ًوا  ،أَ ُ
ول )َ (1فقُ ْل ُ
َف َظ ْل ُ
ْن َحرْ ٍ
ت
ب منْ لِ َقا ِئ ُك ُم ...إِ َذا َت َغ ْط َم َط ِ
ظنُّ األرْ َ
ئيس َغي ِْر َم ْخ ُذ ِ
ض َما ِئ َل ًةَ ...لمَّا َس َم ْوا ِب َر ٍ
ت َ :و ْي َل اب ِ
ْس
ش َق َن ِابلُ ُهَ ...و َلي َ
ال َب ْط َحا ُء ِبالخ ِِيل ) (2إ ِّني َنذِي ٌر ألھْ ِل ال َبسْ ِل َ
ضا ِح َي ًة ...لِ َك ِّل ذِي إرْ َب ٍة ِم ْن ُھ ْم َو َمعْ قُ ِ
ْش أَحْ َمدَ ال َو ْخ ٍ
ول ) (3مِنْ َجي ِ
ُوصفُ َما أَ ْن َذرْ ُ
ِيل )(4
ي َ
ت ِبالق ِ
قال  :فث َنى ذلك أبا سفيان ومن معه .ومرَّ به ركب من عبد القيس .فقال  :أين تريدون ؟ قالوا  :نريد المدينة .قال  :ولم ؟ قالوا:
ً
محمدا رسالة أرسلكم بھا ،
نريد الميرة .قال  :فھل أنتم مبلَّغون عني
__________
) (1قوله  " :فظلت عدوا "  ،أي  :فظللت أعدو ً
عدوا .و " سما الرجل لعدوه "  :إذ أشرف له وقصد نحوه  ،عاليًا عليه.
) " (2تغطمطت القدر "  :اشتد غليانھا  ،وبان صوتھا كصوت اضطراب األمواج .و " البطحاء "  :مسيل الوادي  ،فيه دقاق الحصى .و " الخيل " ،
ضبطه السھيلي في الروض األنف ) (144 : 2بفتح الخاء وسكون الباء  ،وقال  " :قوله  :بالخيل  ،جعل الردف حرف لين  ،واألبيات كلھا مردفة
الروى بحرف مد ولين .وھذا ھو السناد ..ونظيره قول ابن كلثوم  " :أال ھبى بصحنك فاصبحينا " ثم قال  " :تصفقھا الرياح إذا جرينا "  .وھو وجه
صحيح مقارب .وأما أبو ذر الخشني فقد ضبطه " الجيل " بكسر الجيم  ،وقال  " :الجيل  :الصنف من الناس "  .وھذا ال معنى له .وھو في مطبوعة
سيرة ابن ھشام " الجيل " بالجيم  ،وكذلك ھو في تاريخ الطبري .فلو صح أنھا بالجيم  ،فأنا أرى أنھا جماعة الخيل  ،وذلك أنھم قالوا  " :الجول "
)بضم الجيم( و " الجول " بفتحھا  :ھي جماعة الخيل أو اإلبل  ،وقالوا أيضا  " :الجول " بضم الجيم و " الجال " و " الجيل " ناحية البئر وجانبھا.
فكأنه قاس ھذا على ھذا .أو كأنه جمع جائل من قولھم  " :جالت الخيل بفرسانھا " إذا طافت وذھبت وجاءت  ،جمعه كجمع  :ھائم وھيم  ،على شذوذه.
فأما إذا كانت الرواية " الخيل " بكسر الخاء  ،فھو جمع خائل أيضا كالذي سلف  ،والخائل ھو الحافظ للشيء الراعي له  ،من خال المال يخوله  :إذا
ساسه وأحسن القيام عليه  ،فھو خائل وخال .يقال  " :من خال ھذا الفرس "  ،أي صاحبھا القائم بأمرھا.
) (3قال أبو ذر الخشني  " :البسل  :الحرام .وأراد بأھل البسل قري ًشا  ،ألنھم أھل مكة  ،ومكة حرام "  .وقوله  " :ضاحية " أي عالنية من " ضحا "
أي برز  ،والضاحية من كل شيء ما برز منه .فھو إما مصدر على وزن " عافية "  ،أو اسم فاعل قام مقامه .و " اإلربة " البصر باألمور .و "
المعقول " مصدر كالمصادر التي جاءت على وزنه  ،وھو العقل.
) " (4الوخش "  :رذالة الناس وسقاطھم وصغارھم .و " القنابل " جمع قنبلة )بفتح القاف( وھي الطائفة من الناس والخيل.

وأحمِّل لكم إبلكم ھذه غ ًدا زبيبًا بعكاظ إذا وافيتموھا ؟ قالوا  :نعم .قال  :فإذا جئتموه فأخبروه أنا قد أجمعنا السير إليه وإلى
أصحابه لنستأصل بقيتھم! فمر الركب برسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم وھو بحمراء األسد  ،فأخبروه بالذي قال أبو سفيان ،
فقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم وأصحابه  " (1) :حسبنا ﷲ ونعم الوكيل " (2) .
 - 8244حدثنا ابن حميد قال  ،حدثنا سلمة  ،عن ابن إسحاق قال  :فقال ﷲ  " :الذين قال لھم الناس إنّ الناس قد جمعوا لكم
فاخشوھم فزادھم إيما ًنا وقالوا حسبنا ﷲ ونعم الوكيل "  ،و " الناس " الذين قالوا لھم ما قالوا النفر من عبد القيس الذين قال
لھم أبو سفيان ما قال  :إنّ أبا سفيان ومن معه راجعون إليكم! يقول ﷲ تبارك وتعالى  " :فانقلبوا بنعمة من ﷲ وفضل لم
يمسسھم سوء " اآلية(3) .
 - 8245حدثنا محمد قال  ،حدثنا أحمد بن مفضل قال  ،حدثنا أسباط  ،عن السدي قال  :لما ندموا يعني أبا سفيان وأصحابه
على الرجوع عن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم وأصحابه  ،وقالوا  " :ارجعوا فاستأصلوھم "  ،فقذف ﷲ في قلوبھم الرعب
فھزموا  ،فلقوا أعراب ًّيا فجعلوا له جُعْ ال فقالوا له  :إن لقيت محم ًدا وأصحابه فأخبرھم أنا قد جمعنا لھم! فأخبر ﷲ جل ثناؤه
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم  ،فطلبھم حتى بلغ حمراء األسد  ،فلقوا األعرابيَّ في الطريق  ،فأخبرھم الخبر  ،فقالوا " :
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حسبنا ﷲ ونعم الوكيل " ! ثم رجعوا من حمراء األسد .فأنزل ﷲ تعالى فيھم وفي األعرابي الذي لقيھم  " :الذين قال لھم الناس
إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوھم فزادھم إيما ًنا وقالوا حسبنا ﷲ ونعم الوكيل " .
__________
) (1أسقطت المطبوعة  " :وأصحابه "  ،وھي ثابتة في التاريخ وفي المخطوطة  ،وفعل الناشر ذلك ليوافق ما في سيرة ابن ھشام.
) (2األثر  - 8243 :سيرة ابن ھشام  ، 110 - 108 : 3وھو بقية األثر السالف  ، 8233 :وتاريخ الطبري .29 - 28 : 3
) (3األثر  - 8244 :سيرة ابن ھشام  ، 128 : 3وھو تتمة اآلثار التي آخرھا .8235 :

 - 8246حدثني محمد بن سعد قال  ،حدثني أبي قال  ،حدثني عمي قال  ،حدثني أبي  ،عن أبيه  ،عن ابن عباس قال  :استقبل
أبو سفيان في منصرفه من أحد عِ يرً ا وارد َة المدينة ببضاعة لھم  (1) ،وبينھم وبين النبي صلى ﷲ عليه وسلم حِبال (2) ،
ً
محمدا ومن معه  ،إن أنتم وجدتموه في طلبي  ،وأخبرتموه أ ّني قد جمعت له
فقال  :إنّ لكم عليَّ رضاكم إن أنتم رددتم عني
جموعًا كثيرة .فاستقبلت العي ُر رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم فقالوا له  (3) :يا محمد إنا نخبرك أنّ أبا سفيان قد جمع لك
جموعًا كثيرة  ،وأنه مقبل إلى المدينة  ،وإن شئت أن ترجع فافعل! فلم يزده ذلك ومن معه إال يقي ًنا  ،وقالوا  " (4) :حسبنا ﷲ
ونعم الوكيل "  .فأنزل ﷲ تبارك وتعالى  " :الذين قال لھم الناس إن الناس قد جمعوا لكم " اآلية.
ٌ
وعصابة من
 - 8247حدثنا بشر قال  ،حدثنا يزيد قال  ،حدثنا سعيد  ،عن قتادة قال  ،انطلق رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم
أصحابه بعد ما انصرف أبو سفيان وأصحابه من أحد خلفھم  ،حتى كانوا بذي الحليفة  ،فجعل األعراب والناسُ يأتون عليھم
فيقولون لھم  :ھذا أبو سفيان مائ ٌل عليكم بالناس! فقالوا  " :حسبنا ﷲ ونعم الوكيل "  .فأنزل ﷲ تعالى فيھم  " :الذين قال لھم
الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوھم فزادھم إيما ًنا وقالوا حسبنا ﷲ ونعم الوكيل " .
***
وقال آخرون  :بل قال ذلك لرسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم وأصحابه من قال ذلك له  ،في غزوة بدر الصغرى  ،وذلك في
قابل من وقعة أحد للقاء عدوِّ ه أبي سفيان وأصحابه  ،للموعد الذي كان واعده االلتقا َء بھا.
مسير النبي صلى ﷲ عليه وسلم عا َم ٍ
* ذكر من قال ذلك :
__________
) " (1العير " )بكسر العين(  :القافلة من اإلبل أو الحمير أو البغال  ،تحمل عليھا الميرة.
) " (2الحبال " جمع حبل  :وھو العھد.
) (3في المطبوعة  " :قالوا له "  ،بحذف الفاء  ،والصواب من المخطوطة.
) (4في المطبوعة  " :ولم يزده ذلك " بالواو  ،والصواب من المخطوطة.

 - 8248حدثني محمد بن عمرو قال  ،حدثنا أبو عاصم  ،عن عيسى  ،عن ابن أبي نجيح  ،عن مجاھد في قوله  " :الذين قال
لھم الناس إنّ الناس قد جمعوا لكم "  ،قال  :ھذا أبو سفيان قال لمحمد  " :موعدكم بد ٌر حيث قتلتم أصحابنا "  ،فقال محمد
صلى ﷲ عليه وسلم  " :عسى " ! فانطلق رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم لموعده حتى نزل بدرً ا  ،فوافقوا السوق فيھا
وابتاعوا  ،فذلك قوله تبارك وتعالى  " :فانقلبوا بنعمة من ﷲ وفضل لم يمسسھم سوء "  ،وھي غزوة بدر الصغرى.
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 - 8249حدثنا القاسم قال  ،حدثنا الحسين قال  ،حدثني حجاج  ،عن ابن جريج  ،عن مجاھد بنحوه وزاد فيه  :وھي بدر
الصغرى قال ابن جريج  :لما عبَّى النبي صلى ﷲ عليه وسلم لموعد أبي سفيان  (1) ،فجعلوا يلقون المشركين ويسألونھم عن
قريش  ،فيقولون  " :قد جمعوا لكم " ! يكيدونھم بذلك  ،يريدون أن َيرْ َعبوھم  ،فيقول المؤمنون  " :حسبنا ﷲ ونعم الوكيل " ،
حتى قدموا بدرً ا  ،فوجدوا أسواقھا عافية لم ينازعھم فيھا أحد (2) .قال  :وقدم رجل من المشركين وأخبر أھل مكة بخيل
محمد عليه السالم  ،وقال في ذلك (3) :
ور ٍة َكال ُع ْن ُج ِد َوا َّت َخ َذ ْ
َن َف َر ْ
ت َما َء قُدَ ْي ٍد َم ْوعِ دِي
يول م َُح َّم ِدَ ...و َعجْ َو ٍة َم ْن ُث َ
ت َقلُوصيِ َعنْ ُخ ِ
***
قال أبو جعفر  :ھكذا أنشدنا القاسم  ،وھو خطأ  ،وإنما ھو :
__________
) (1في المطبوعة  " :لما عمد النبي ، " . . .وفي المخطوطة " لما عبد "  ،ورجحت أن صحة قراءتھا ما أثبت " .عبى الجيش تعبئة "  :ھيأه وأصلح
أمره وجمعه  ،مثل " عبأه "  .ورجحت ذلك  ،ألن معناه وارد في اآلثار األخرى.
) (2قوله  " :أسواقھم عافية "  ،أي وافرة  ،من قولھم  " :أرض عافية "  :لم يرع أحد نبتھا  ،فوفر نبتھا وكثر .يعني أن األسواق لم يحضرھا أحد
يزاحمھم في تجارتھا .وانظر األثر اآلتي رقم .8252 :
) (3ھو معبد بن أبي معبد الخزاعي  ،كما روى ابن ھشام في سيرته  ، 221 ، 220 : 3والطبري في تاريخه .41 : 3

َق ْد َن َف َر ْ
ِين أَبي َھا األ ْت َل ِدَ ...ق ْد َج َع َل ْ
ت مِنْ ُر ْف َق َتيْ م َُح َّم ِدَ ...و َعجْ َو ٍة مِنْ َي ْث ِر ٍ
ت َما َء قُدَ ْي ٍد َم ْوعِ دِي )(2
ب َكال ُع ْن ُج ِد )َ (1تھ ِْوي َع َلى د ِ
ان َل َھا ض َُحى َ
الغ ِد )(3
ضجْ َن َ
َو َما َء َ
***
 - 8250حدثني الحسن بن يحيى قال  ،أخبرنا عبد الرزاق قال  ،أخبرنا ابن عيينة  ،عن عمرو  ،عن عكرمة قال  :كانت بدر
متجرً ا في الجاھلية  ،فخرج ناس من المسلمين يريدونه  ،ولقيھم ناسٌ من المشركين فقالوا لھم  " :إنّ الناس قد جمعوا لكم
فاخشوھم " ! فأما الجبان فرجع  ،وأما الشجاع فأخذ األھبة للقتال وأھبة التجارة  ،وقالوا  " :حسبنا ﷲ ونعم الوكيل " ! فأتوھم
فلم يلقوا أح ًدا  ،فأنزل ﷲ عز وجل فيھم  " :إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوھم " قال ابن يحيى قال  ،عبد الرزاق قال  ،ابن
عيينة  :وأخبرني زكريا  ،عن الشعبي  ،عن عبدﷲ بن عمرو قال  :ھي كلمة إبراھيم صلى ﷲ عليه وسلم حين ألقي في النار،
فقال  " :حسبنا ﷲ ونعم الوكيل " .
***
قال أبو جعفر  :وأولى القولين في ذلك بالصواب  ،قول من قال  " :إن الذي قيل لرسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم وأصحابه من
أنّ الناس قد جمعوا لكم فاخشوھم  ،كان في حال خروج رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم وخروج من خرج معه في أثر أبي
ص َرفھم عن أحد إلى حمراء األسد " .
سفيان ومن كان معه من مشركي قريش ُ ،م ْن َ
__________
) (1سيرة ابن ھشام  ، 221 ، 220 : 2وتاريخ الطبري  ، 41 : 3ومعجم ما استعجم  .857 ، 856 :وقوله  " :رفقتي محمد " بالتثنية  ،يعنى
المھاجرين واألنصار .و " العجوة " ضرب من أجود التمر بالمدينة  ،ونخلته ھي " اللينة " المذكورة في قوله تعالى  " :ما قطعتم من لينة "  ،في سورة
الحشر .و " يثرب " مدينة رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم .و " العنجد "  :الزبيب األسود.
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) (2تھوي  :تسرع  ،ھوت الناقة تھوى  :أسرعت إسرا ًعا .والدين  :الدأب والعادة .و " األتلد " األقدم  ،من التليد  ،وھو القديم .و " قديد "  :موضع
ماء بين مكة والمدينة.
) (3و " ضجنان " )بفتح أوله وسكون الجيم(  :وھو جبل على طريق المدينة من مكة  ،بينه وبين قديد ليلة  ،كما بينه ھذا الشعر .قاله أبو عبيد البكرى
في معجم ما استعجم.

ألن ﷲ تعالى ذكره إنما مدح الذين وصفھم بقيلھم  " :حسبنا ﷲ ونعم الوكيل "  ،لما قيل لھم  " :إنّ الناس قد جمعوا لكم
فاخشوھم "  ،بعد الذي قد كان نالھم من القروح والكلوم بقوله  " :الذين استجابوا

والرسول من بعد ما أصابھم القرح " ،

ولم تكن ھذه الصفة إال صفة من تبع رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم من جرحى أصحابه بأحد إلى حمراء األسد.
وأما الذين خرجوا معه إلى غزوة بدر الصغرى  (1) ،فإنه لم يكن فيھم جريح إال جريح قد تقادم اندمال جرحه وبرأ كلمُه.
وذلك أن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم إنما خرج إلى بدر الخرجة الثانية إليھا  ،لموعد أبي سفيان الذي كان واعده اللقاء بھا،
بعد سنة من غزوة أحد  ،في شعبان سنة أربع من الھجرة .وذلك أن وقعة أحد كانت في النصف من شوال من سنة ثالث ،
وخروج النبي صلى ﷲ عليه وسلم لغزوة بدر الصغرى إليھا في شعبان من سنة أربع  ،ولم يكن للنبيّ صلى ﷲ عليه وسلم
بين ذلك وقعة مع المشركين كانت بينھم فيھا حرب جرح فيھا أصحابه  ،ولكن قد كان قتل في وقعة الرَّ جيع من أصحابه
جماعة لم يشھد أحد منھم غزوة بدر الصغرى .وكانت وقعة الرَّ جيع فيما بين وقعة أحد وغزوة النبي صلى ﷲ عليه وسلم بدرً ا
الصغرى.
***
__________
) (1في المطبوعة  " :وأما قول الذين خرجوا معه "  ،وھي زيادة فاسدة  ،وليست في المخطوطة.

ﷲ َو َّ
ﷲُ ُذو َفضْ ٍل َعظِ ٍيم )(174
ان َّ ِ
َفا ْن َق َلبُوا ِبنِعْ َم ٍة م َِن َّ ِ
ﷲ َو َفضْ ٍل َل ْم َيمْ َسسْ ُھ ْم سُو ٌء َوا َّت َبعُوا ِرضْ َو َ
ﷲ َو َّ
يم ){ (174
القول في تأويل قوله َ } :فا ْن َق َل ُبوا ِبن ِْع َم ٍة مِنَ َّ ِ
ض َوانَ َّ ِ
ﷲُ ُذو َف ْ
سو ٌء َوا َّت َب ُعوا ِر ْ
ض ٍل َل ْم َي ْم َس ْس ُھ ْم ُ
ﷲ َو َف ْ
ض ٍل َعظِ ٍ
قال أبو جعفر  :يعني جل ثناؤه بقوله  " :فانقلبوا بنعمة من ﷲ "  ،فانصرف الذين استجابوا

والرسول من بعد ما أصابھم

القرح  (1) ،من وجھھم الذي توجَّ ھوا فيه  -وھو سيرھم في أثر عدوھم  -إلى حمراء األسد " بنعمة من ﷲ "  ،يعني  :بعافية
عدوا " (2) .وفضل "  ،يعني  :أصابوا فيھا من األرباح بتجارتھم التي َت َجروا بھا  (3) ،األجر الذي
من ربھم  ،لم يلقوا بھا ًّ
اكتسبوه ) " : (4لم يمسسھم سوء " يعني  :لم ينلھم بھا مكروه من عدوّ ھم وال أذى ) " (5واتبعوا رضوان ﷲ "  ،يعني بذلك :
أنھم أرضوا ﷲ بفعلھم ذلك  ،واتباعھم رسوله إلى ما دعاھم إليه من اتباع أثر العدوّ  ،وطاعتھم " وﷲ ذو فضل عظيم " ،
يعني  :وﷲ ذو إحسان َ
وط ْول عليھم  -بصرف عدوھم الذي كانوا قد ھمُّوا بالكرة إليھم  ،وغير ذلك من أياديه عندھم وعلى
غيرھم  -بنعمه ) " (6عظيم " عند من أنعم به عليه من خلقه.
***
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال جماعة من أھل التأويل.
* ذكر من قال ذلك :
 - 8251حدثني محمد بن عمرو قال  ،حدثنا أبو عاصم  ،عن عيسى ،
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__________
) (1انظر تفسير " انقلب " فيما سلف .163 : 3
) (2انظر تفسير " النعمة " فيما سلف .272 : 4
) (3في المطبوعة  " :اتجروا بھا "  ،وأثبت ما في المخطوطة " .تجر يتجر تجرً ا وتجارة "  :باع واشترى  ،ومثله  " :اتجر " على وزن )افتعل(.
والثالثي على وزن )نصر وينصر(.
) (4انظر تفسير " الفضل " فيما سلف ص 299تعليق  ، 2 :والمراجع ھناك.
) (5انظر تفسير " المس " فيما سلف .238 ، 155 : 7 / 118 : 5
) (6السياق  " :وﷲ ذو إحسان وطول . . .بنعمه " .

عن ابن أبي نجيح  ،عن مجاھد  " :فانقلبوا بنعمة من ﷲ وفضل "  ،قال  :والفضل ما أصابوا من التجارة واألجر.
 - 8252حدثنا القاسم قال  ،حدثنا الحسين قال  ،حدثني حجاج  ،عن ابن جريج  ،عن مجاھد قال  ،وافقوا السوق فابتاعوا ،
وذلك قوله  " :فانقلبوا بنعمة من ﷲ وفضل "  .قال  :الفضل ما أصابوا من التجارة واألجر قال ابن جريج  :ما أصابوا من
البيع نعمة من ﷲ وفضل  ،أصابوا َع ْفوه وغِرَّ ته ) (1ال ينازعھم فيه أحد قال  :وقوله  " :لم يمسسھم سوء "  ،قال  :قتل "
واتبعوا رضوان ﷲ "  ،قال  :طاعة النبيّ صلى ﷲ عليه وسلم.
 - 8253حدثنا ابن حميد قال  ،حدثنا سلمة  ،عن ابن إسحاق  " :وﷲ ذو فضل عظيم "  ،لما صرف عنھم من لقاء
عدوھم(2).
 - 8254حدثنا محمد بن سعد قال  ،حدثني أبي قال  ،حدثني عمي قال  ،حدثني أبي  ،عن أبيه  ،عن ابن عباس قال  :أطاعوا
ﷲ وابتغوا حاجتھم  ،ولم يؤذھم أحد  " ،فانقلبوا بنعمة من ﷲ وفضل لم يمسسھم سوء واتبعوا رضوان ﷲ وﷲ ذو فضل
عظيم " .
 - 8255حدثنا محمد قال  ،حدثنا أحمد قال  ،حدثنا أسباط  ،عن السدي قال  :أعطي رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم  -يعني
حين خرج إلى غزوة بدر الصغرى  -ببدر دراھم  (3) ،ابتاعوا بھا من موسم بدر فأصابوا تجارة  ،فذلك قول ﷲ  " :فانقلبوا
بنعمة من

وفضل لم يمسسھم سوء واتبعوا رضوان ﷲ "  .أما " النعمة " فھي العافية  ،وأما " الفضل " فالتجارة  ،و "

السوء " القتل.
***
__________
) (1في المطبوعة  " :وعزته "  ،وال معنى لھا  ،وفي المخطوطة غير منقوطة .و " الغرة " )بكسر الغين( الغفلة  ،يريد خلو السوق ممن يزاحمھم
فيھا ،كأنھم أتوھا والناس في غفلة عنھا .وھو مجاز  ،ومثله عيش غرير  :أي ناعم  ،ال يفزع أھله.
) (2األثر  - 8253 :سيرة ابن ھشام  ، 128 : 3وھو تتمة اآلثار التي آخرھا .8244 :
) (3في المطبوعة والدر المنثور " ببدر دراھم "  ،وفي المخطوطة " بردراھم " غير منقوطة  ،وأخشى أن تكون كلمة مصحفة لم أھتد إليھا  ،وإن
قرأتھا " نثر دراھم "  ،فلعلھا! وشيء نثر )بفتحتين( متناثر .وال أدري أيصح ذلك أو ال يصح.
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إِ َّن َما َذلِ ُك ُم ال َّشي َ
ِين )(175
ون إِنْ ُك ْن ُت ْم م ُْؤ ِمن َ
ْطانُ ي َُخوِّ فُ أَ ْولِ َيا َءهُ َف َال َت َخافُو ُھ ْم َو َخافُ ِ
القول في تأويل قوله  } :إِ َّن َما َذلِ ُك ُم ال َّ
اءهُ {
ف أَ ْولِ َي َ
ش ْي َطانُ ُي َخ ِّو ُ
قال أبو جعفر  :يعني بذلك تعالى ذكره  :إنما الذي قال لكم  ،أيھا المؤمنون  " :إن الناس قد جمعوا لكم "  ،فخوفوكم بجموع
عدوّ كم ومسيرھم إليكم  ،من فعل الشيطان ألقاه على أفواه من قال ذلك لكم  ،يخوفكم بأوليائه من المشركين  -أبي سفيان
وأصحابه من قريش  -لترھبوھم  ،وتجبنوا عنھم  ،كما - :
 - 8256حدثنا بشر قال  ،حدثنا يزيد قال  ،حدثنا سعيد  ،عن قتادة قوله  " :إنما ذلكم الشيطان يخوّ ف أولياءه "  ،يخوف وﷲ
المؤمن بالكافر  ،ويُرھب المؤمن بالكافر.
َ
 - 8257حدثنا القاسم قال  ،حدثنا الحسين قال  ،حدثني حجاج  ،عن ابن جريج قال  ،قال مجاھد  " :إنما ذلكم الشيطان
يخوّ ف أولياءه "  ،قال  :يخوّ ف المؤمنين بالكفار.
 - 8258حدثني محمد بن سعد قال  ،حدثني أبي قال  ،حدثني عمي قال  ،حدثني أبي  ،عن أبيه  ،عن ابن عباس  " :إنما ذلكم
الشيطان يخوف أولياءه "  ،يقول  :الشيطان يخوّ ف المؤمنين بأوليائه.
 - 8259حدثنا ابن حميد قال  ،حدثنا سلمة  ،عن ابن إسحاق  " :إنما ذلكم الشيطان يخوّ ف أولياءه "  ،أي  :أولئك الرھط ،
يعني النفر من عبد القيس  ،الذين قالوا لرسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم ما قالوا  ،وما ألقى الشيطان على أفواھھم " يخوّ ف
أولياءه "  ،أي  :يرھبكم بأوليائه(1) .
 - 8260حدثني يونس قال  ،أخبرنا علي بن معبد  ،عن عتاب بن بشير مولى قريش  ،عن سالم األفطس في قوله  " :إنما
ذلكم الشيطان يخوف أولياءه "  ،قال  :يخوفكم بأوليائه.
***
__________
) (1األثر  - 8259 :سيرة ابن ھشام  ، 128 : 3وھو تتمة اآلثار التي آخرھا .8253 :

وقال آخرون  :معنى ذلك  ،إنما ذلكم الشيطان ِّ
يعظم أمر المشركين  ،أيھا المنافقون  ،في أنفسكم فتخافونه.
* ذكر من قال ذلك :
 - 8261حدثنا محمد قال  ،حدثنا أحمد قال  ،حدثنا أسباط  ،عن السدي قال  :ذكر أمر المشركين وعِ ظمھم في أعين المنافقين
فقال  " :إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه "  ،يعظم أولياءه في صدوركم فتخافونه.
***
قال أبو جعفر  :فإن قال قائل  :وكيف قيل  " :يخوف أولياءه " ؟ وھل يخوف الشيطان أولياءه ؟ ]وكيف[ قيل إن كان معناه
يخوّ فكم بأوليائه " يخوف أولياءه " ؟ ) (1قيل  :ذلك نظير قوله  ) :لِ ُي ْنذ َِر َبأْسًا َشد ً
ِيدا ( ]سورة الكھف  [2 :بمعنى  :لينذركم
بأسه الشديد  ،وذلك أن البأس ال يُنذر  ،وإنما ينذر به(2) .
***
الناس أولياءه  ،كقول القائل  " :ھو يُعطي الدراھم ،
وقد كان بعض أھل العربية من أھل البصرة يقول  :معنى ذلك  :يخوف
َ
ويكسو الثياب "  ،بمعنى  :ھو يعطي الناس الدراھم ويكسوھم الثياب  ،فحذف ذلك لالستغناء عنه.
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***
قال أبو جعفر  :وليس الذي شبه ]من[ ذلك بمشتبه  (3) ،ألن " الدراھم " في قول القائل  " :ھو يعطي الدراھم "  ،معلوم أن
َ
مخوفين  (4) ،بل التخويف من األولياء
المعطى ھي " الدراھم "  ،وليس كذلك " األولياء "  -في قوله  " :يخوف أولياءه " َّ -
لغيرھم  ،فلذلك افترقا.
***
__________
) (1في المطبوعة والمخطوطة  " :وھل يخوف الشيطان أولياءه ؟ قيل إن كان معناه يخوفكم بأوليائه " وھو كالم ال يستقيم  ،ورجحت أن الناسخ أسقط
ما زدته بين القوسين.
) (2انظر معاني القرآن للفراء .248 : 1
) (3في المطبوعة  " :الذي شبه ذلك بمشبه "  ،والذي في المخطوطة مثله إال أنه كتب " بمشتبه " ورجحت أن الناسخ أسقط " من " فوضعھا بين
القوسين  ،مع إثبات نص المخطوطة  ،وھو الصواب.
) (4السياق  " :وليس كذلك األولياء . . .مخوفين " .

ون إِنْ ُك ْن ُت ْم ُم ْؤ ِمنِينَ ){ (175
القول في تأويل قوله َ } :فال َت َخافُو ُھ ْم َو َخافُ ِ
قال أبو جعفر  :يقول  :فال تخافوا  ،أيھا المؤمنون  ،المشركين  ،وال ُ
يعظ َمن عليكم أمرھم  ،وال ترھبوا جمعھم  ،مع طاعتكم
إياي  ،ما أطعتموني واتبعتم أمري  ،وإني متك ِّفل لكم بالنصر والظفر  (1) ،ولكن خافون واتقوا أن تعصوني وتخالفوا أمري ،
فتھلكوا " إن كنتم مؤمنين "  ،يقول  :ولكن
خافون دون المشركين ودون جميع خلقي  ،أنْ تخالفوا أمري  ،إن كنتم مص ِّدقي
ِ
رسولي وما جاءكم به من عندي.
***
ﷲ َ
ش ْي ًئا {
ار ُعونَ فِي ا ْل ُك ْف ِر إِ َّن ُھ ْم َلنْ َي ُ
القول في تأويل قوله َ } :وال َي ْح ُز ْن َك ا َّلذِينَ ُي َ
ض ُّروا َّ َ
س ِ
قال أبو جعفر  :يقول جل ثناؤه  :وال يحزنك  ،يا محمد كفر الذين يسارعون في الكفر مرت ِّدين على أعقابھم من أھل النفاق ،
) (2فإنھم لن يضروا ﷲ بمسارعتھم في الكفر شي ًئا  ،وكما أنّ مسارعتھم لو سارعوا إلى اإليمان لم تكن بنافعته  (3) ،كذلك
مسارعتھم إلى الكفر غير ضارَّ ته .كما - :
 - 8262حدثني محمد بن عمرو قال  ،حدثنا أبو عاصم  ،عن عيسى  ،عن ابن أبي نجيح  ،عن مجاھد  ،في قوله  " :وال
يحزنك الذين يسارعون في الكفر "  ،يعني  :أنھم المنافقون(4) .
__________
) (1في المخطوطة  " :وإني متكلف لكم بالنصر "  ،وھو خطأ فاحش  ،تعالى ربنا عن أن يتكلف شي ًئا  ،وھو القادر الذي ال يؤوده شيء .وقد أصاب
ناشر الطبعة السالفة فيما فعل.
) (2انظر تفسير " سارع " فيما سلف .207 ، 130 : 7
) (3في المطبوعة والمخطوطة  " :كما أن مسارعتھم " بغير واو  ،والصواب إثبات الواو.
) (4في المطبوعة  " :ھم المنافقون "  ،وأثبت ما في المخطوطة  ،ولو قرئت المخطوطة  " :فھم المنافقون "  ،لكان أجود.
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ﷲ َش ْي ًئا ي ُِري ُد َّ
ﷲ ُ أَ َّال َيجْ َع َل َل ُھ ْم َح ًّظا فِي ْاآلَخ َِر ِة َو َل ُھ ْم َع َذابٌ َعظِ ي ٌم
ارع َ
َو َال َيحْ ُز ْن َك الَّذ َ
ُون فِي ْال ُك ْف ِر إِ َّن ُھ ْم َلنْ َيضُرُّ وا َّ َ
ِين ي َُس ِ
ﷲ َش ْي ًئا َو َل ُھ ْم َع َذابٌ أَلِي ٌم )(177
) (176إِنَّ الَّذ َ
ان لَنْ َيضُرُّ وا َّ َ
اإلي َم ِ
ِين ا ْش َت َروُ ا ْال ُك ْف َر ِب ْ ِ
 - 8263حدثنا ابن حميد قال  ،حدثنا سلمة  ،عن ابن إسحاق  " :وال يحزنك الذين يسارعون في الكفر "  ،أي :
المنافقون(1).
***
القول في تأويل قوله ُ } :ي ِري ُد َّ
اب َعظِ ي ٌم ){ (176
ﷲُ أَال َي ْج َعل َ َل ُھ ْم َح ًّظا فِي اآلخ َِر ِة َو َل ُھ ْم َع َذ ٌ
قال أبو جعفر  :يعني بذلك جل ثناؤه  :يريد ﷲ أن ال يجعل لھؤالء الذين يسارعون في الكفر  ،نصيبًا في ثواب اآلخرة  ،فلذلك
خذلھم فسارعوا فيه .ثم أخبر أنھم مع حرمانھم ما حرموا من ثواب اآلخرة  ،لھم عذاب عظيم في اآلخرة  ،وذلك عذابُ النار.
وقال ابن إسحاق في ذلك بما - :
 - 8264حدثني ابن حميد قال  ،حدثنا سلمة  ،عن ابن إسحاق  " :يريد ﷲ أن ال يجعل لھم ًّ
حظا في اآلخرة "  ،أن يُحبط
أعمالھم(2) .
***
ﷲ َ
القول في تأويل قوله  } :إِنَّ ا َّلذِينَ ا ْ
اب أَلِي ٌم ){ (177
ش ْي ًئا َولَ ُھ ْم َع َذ ٌ
ان َلنْ َي ُ
ض ُّروا َّ َ
ش َت َر ُوا ا ْل ُك ْف َر ِباإلي َم ِ
قال أبو جعفر  :يعني بذلك جل ثناؤه المنافقين الذين تقدَّم إلى نبيه صلى ﷲ عليه وسلم فيھم  :أن ال يحزنه مسارعتھم إلى
الكفر ،فقال لنبيه صلى ﷲ عليه وسلم :
__________
) (1األثر  - 8263 :سيرة ابن ھشام  ، 128 : 3وھو تتمة اآلثار التي آخرھا .8259 :
) (2األثر  - 8264 :ليس في سيرة ابن ھشام.

إن ھؤالء الذين ابتاعوا الكفر بإيمانھم فارتدوا عن إيمانھم بعد دخولھم فيه  (1) ،ورضوا بالكفر با وبرسوله  ،عوضًا من
اإليمان  ،لن يضروا ﷲ بكفرھم وارتدادھم عن إيمانھم شي ًئا  ،بل إنما يضرون بذلك أنفسھم  ،بإيجابھم بذلك لھا من عقاب ﷲ
ما ال قِبل لھا به.
***
ﷲ ( إلى ھذه اآلية  ،عبادَ ه المؤمنين
ان َف ِبإِ ْذ ِن َّ ِ
وإنما حث ﷲ جل ثناؤه بھذه اآليات من قوله َ ) :و َما أَ َ
صا َب ُك ْم َي ْو َم ْال َت َقى ْال َجمْ َع ِ
على إخالص اليقين  ،والنقطاع إليه في أمورھم  ،والرضى به ناصرً ا وحدَ ه دون غيره من سائر خلقه ور َّغب بھا في جھاد
أعدائه وأعداء دينه  ،وشجَّ ع بھا قلوبھم  ،وأعلمھم أن من وليه بنصره فلن يخذل ولو اجتمع عليه جميعُ من خالفه وحادَّه  ،وأن
من خذله فلن ينصره ناص ٌر ينفعُه نصرُه  ،ولو كثرت أعوانه ونصراؤه  (2) ،كما - :
 - 8265حدثنا ابن حميد قال  ،حدثنا سلمة  ،عن ابن إسحاق  " :إن الذين اشتروا الكفر باإليمان "  ،أي  :المنافقين " لن
يضروا ﷲ شي ًئا ولھم عذاب أليم "  ،أي  :موجع(3) .
 - 8266حدثني محمد بن عمرو قال  ،حدثنا أبو عاصم  ،عن عيسى  ،عن ابن أبي نجيح  ،عن مجاھد قال  :ھم المنافقون.
***
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__________
) (1انظر تفسير " االشتراء " فيما سلف .228 : 3 / 342 ، 341 : 2 / 315 - 312 : 1
) (2في المطبوعة  " :أو نصراؤه "  ،والصواب ما في المخطوطة.
) (3األثر  - 8265 :سيرة ابن ھشام  ، 128 : 3 :وھو تتمة اآلثار التي آخرھا  .8263 :وليس في سيرة ابن ھشام تفسير " أليم " .

ِين َك َفرُوا أَ َّن َما ُن ْملِي َل ُھ ْم َخيْرٌ ِألَ ْن ُفسِ ِھ ْم إِ َّن َما ُن ْملِي َل ُھ ْم لِ َي ْزدَ ا ُدوا إِ ْثمًا َو َل ُھ ْم َع َذابٌ م ُِھينٌ )(178
َو َال َيحْ َس َبنَّ الَّذ َ
اب ُم ِھينٌ
سبَنَّ ا َّلذِينَ َك َف ُروا أَ َّن َما ُن ْملِي َل ُھ ْم َخ ْي ٌر أل ْنفُسِ ِھ ْم إِ َّن َما ُن ْملِي َل ُھ ْم لِ َي ْزدَ ادُوا إِ ْث ًما َو َل ُھ ْم َع َذ ٌ
القول في تأويل قوله َ } :وال َي ْح َ
){ (178
قال أبو جعفر  :يعني بذلك تعالى ذكره  :وال يظنن الذين كفروا با ورسوله وما جاء به من عند ﷲ ) ، (1أن إمالءنا لھم
خي ٌر ألنفسھم.
***
ويعني بـ " اإلمالء "  ،اإلطالة في العمر  ،واإلنساء في األجل  ،ومنه قوله جل ثناؤه َ ) :واھْ جُ رْ نِي َملِ ًّيا ( ]سورة مريم [46 :
َ
عشت طويال وتملَّيت حبيبًا " ) " . (2والمال " نفسه الدھر  " ،والملوان "  ،الليل والنھار ،
أي  :حي ًنا طويال ومنه قيل " :
ومنه قول تميم بن مقبل (3) :
ان )(4
أَال َيا ِد َي َ
ار َ
الب َلى ال َم َل َو ِ
ان ...أَ َم َّل َع َل ْي َھا ِب ِ
الحيِّ ِبال َّسب َُع ِ
__________
) (1انظر تفسير " حسب " فيما سلف قريبا ص .384 :
) (2في المطبوعة  " :وتمليت حي ًنا "  ،وھو خطأ  ،وفي المخطوطة  " :وتمليت حني ًنا "  ،وھو تصحيف  ،والصواب ما أثبت .وھو قول يقال في
الدعاء  ،ومثله في الدعاء لمن لبس ثوبًا جدي ًدا  " :أبليت جدي ًدا  ،وتمليت حبيبًا "  ،أي  :عشت معه مالوة من دھرك وتمتعت به.
) (3وينسب البيت البن أحمر  ،وإلى أعرابي من بني عقيل.
) (4سيبويه  ، 322 : 2ومجاز القرآن  ، 109 : 1واألمالي  ، 233 : 1والسمط  ، 533 :والخزانة  ، 275 : 3واللسان )ملل(  ،وغيرھا  ،وسيأتي
في التفسير ) 106 : 13بوالق( .وقد بين صاحب الخزانة نسبة ھذه األبيات وذكر الشعر المختلف فيه  ،وقال إن أبيات ابن مقبل بعد ھذا البيت َ :ن َھارٌ
ان
َو َل ْي ٌل دَائِبٌ َم َل َوا ُھ َما َ ...ع َلى ُك ِّل َح ِ
اس َي ْخ َتلِ َف ِ
ال ال َّن ِ
الحيِّ ال َھجْ َر َبيْن َنا َ ...ولكنَّ َر ْو َعا ٍ
ان
ت م َِن َ
يار َ
أال يا دَ َ
الح َد َث ِ
ْ
ُ
ُ
َّ
ٌ
ان
ْش غِ رَّ ة َ ...وإِذ خل َقا َنا ِبال ِّ
ص َبا عَسِ َر ِ
لِدَھْ َما َء إِ ْذ لِلناس وال َعي ِ
قال أبو عبيد البكري  " :أمل عليھا "  :دأب والزم  ،وقال أبو عبيدة  :أي رجع عليھا حتى أبالھا  ،أي  :طال عليھا .وعندي أن أصله من " الملل " ،
يقول  :حتى بلغ أقصى الملل والسآمة.

يعني  :بـ " الملوان "  ،الليل والنھار.
***
وقد اختلفت القرأة في قراءة قوله  " :وال تحسبن الذين كفروا أنما نملي لھم خي ٌر ألنفسھم " .
ُ
وصفت من تأويله.
فقرأ ذلك جماعة منھم َ ) :وال َيحْ َس َبنَّ ( بالياء  ،وبفتح " األلف " من قوله  " :أَ َّن َما "  ،على المعنى الذي
***
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وقرأه آخرون َ ) :وال َتحْ َس َبنَّ ( بالتاء و " أَ َّن َما " أيضا بفتح " األلف " من " أنما "  ،بمعنى  :وال تحسبنّ  ،يا محمد  ،الذين
كفروا أنما نملي لھم خير ألنفسھم.
***
فإن قال قائل  :فما الذي من أجله فتحت " األلف " من قوله  " :أنما " في قراءة من قرأ بالتاء  ،وقد علمت أن ذلك إذا قرئ
بالتاء فقد أعملت " تحسبن "  ،في " الذين كفروا "  ،وإذا أعملتھا في ذلك  ،لم يجز لھا أن تقع على " أنما " ألن " أنما " إنما
يعمل فيھا عام ٌل يعمل في شيئين نصبًا ؟
قيل  :أما الصواب في العربية ووج ُه الكالم المعروف من كالم العرب  ،كسر " إن " إذا قرئت " تحسبن " بالتاء  ،ألن "
تحسبن " إذا قرئت بالتاء فإنھا قد نصبت " الذين كفروا "  ،فال يجوز أن تعمل  ،وقد نصبت اسمًا  ،في " أن "  .ولكني أظن
أنّ من قرأ ذلك بالتاء في " تحسبن " وفتح األلف من " أنما "  ،إنما أراد تكرير تحسبن على " أنما "  ،كأنه قصد إلى أنّ معنى
الكالم  :وال تحسبن  ،يا محمد أنت  ،الذين كفروا  ،ال تحسبن أنما نملي لھم خي ٌر ألنفسھم  ،كما قال جل ثناؤه َ ) :ف َھ ْل َي ْن ُ
ُون
ظر َ
َّاع َة أَنْ َتأْ ِت َي ُھ ْم َب ْغ َت ًة ( ]سورة محمد  [18 :بتأويل  :ھل ينظرون إال الساعة  ،ھل ينظرون إال أن تأتيھم بغتة (1) .وذلك
إِال الس َ
ً
جائزا في العربية  ،فوجه كالم العرب ما وصفنا قبل.
وإن كان وجھًا
__________
) (1انظر معاني القرآن للفراء  ، 248 : 1ومجاز القرآن ألبي عبيدة .109 ، 108 : 1

***
ِين َك َفرُوا ( بالياء من " يحسبن " ،
قال أبو جعفر  :والصواب من القراءة في ذلك عندنا  ،قراءة من قرأ َ ) :وال َيحْ َس َبنَّ الَّذ َ
وبفتح األلف من " أنما "  ،على معنى الحسبان للذين كفروا دون غيرھم  ،ثم يعمل في " أنما " نصبًا ألن " يحسبن " حينئذ لم
يشغل بشيء عمل فيه  ،وھي تطلب منصوبين.
وإنما اخترنا ذلك إلجماع القرأة على فتح " األلف " من " أنما " األولى  ،فدل ذلك على أن القراءة الصحيحة فى " يحسبن "
بالياء لما وصفنا.
وأما ألف " إنما " الثانية  ،فالكسر على االبتداء  ،بإجماع من القرأة عليه :
***
وتأويل قوله  " :إنما ُنملي لھم ليزدادوا إثمًا "  ،إنما نؤخر آجالھم فنطيلھا ليزدادوا إثمًا  ،يقول  :يكتسبوا المعاصي فتزداد
آثامھم وتكثر " ولھم عذاب مھين "  ،يقول  :ولھؤالء الذين كفروا با ورسوله في اآلخرة عقوبة لھم مھينة مذلة(1) .
***
وبنحو ما قلنا في ذلك جاء األثر.
 - 8267حدثنا محمد بن بشار قال  ،حدثنا عبد الرحمن قال  ،حدثنا سفيان  ،عن األعمش  ،عن خيثمة  ،عن األسود قال ،
ُ
والموت خير لھا .وقرأ  " :وال يحسبن الذين كفروا أنما نملي لھم خيرٌ ألنفسھم إنما
قال عبدﷲ  :ما من نفس برة وال فاجرة إال
ار ( ]سورة آل عمران (2) .[198 :
ﷲ َو َما عِ ْندَ َّ ِ
نملي لھم ليزدادوا إثمًا "  ،وقرأ ُ ) :ن ُزالً مِنْ عِ ْن ِد َّ ِ
ﷲ َخ ْي ٌر لِألب َْر ِ
***
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__________
) (1انظر تفسير " مھين " فيما سلف .348 ، 347 : 2
) (2الحديث  - 8267 :عبد الرحمن  :ھو ابن مھدي .وسفيان  :ھو الثوري.
خيثمة  :ھو ابن عبد الرحمن بن أبي سبرة الجعفي .وھو تابعي ثقة  ،أخرج له الجماعة كلھم.
األسود  :ھو ابن يزيد النخعي.
ً
وھذا الحديث  ،وإن كان موقو ًفا لفظا  ،فإنه  -عندنا  -مرفوع حكمًا  ،ألنه مما ال يدرك بالرأي.
وسيأتي مرة أخرى  ، 8374 :من طريق عبد الرزاق  ،عن الثوري  ،بھذا اإلسناد .ورواه الحاكم في المستدرك  ، 298 : 2من رواية جرير  ،عن
األعمش  ،به .وقال  " :ھذا حديث صحيح على شرط الشيخين  ،ولم يخرجاه "  .ووافقه الذھبي.
وذكره ابن كثير  ، 328 : 2من رواية ابن أبي حاتم  ،من طريق أبي معاوية  ،عن األعمش  ،به  ،نحوه .ثم قال  " :وكذا رواه عبد الرزاق  ،عن
الثوري  ،عن األعمش  ،به " .
وذكره السيوطي  ، 104 : 2وزاد نسبته البن أبي شيبة  ،وعبد بن حميد  ،وأبي بكر المروزى في الجنائز  ،وابن المنذر  ،والطبراني.
وسيأتي نحو معناه  ،من حديث أبي الدرداء .8375 :

يث م َِن َّ
ان َّ
ب َو َلكِنَّ َّ
ان َّ
ِيز ْال َخ ِب َ
ِين َع َلى َما أَ ْن ُت ْم َع َل ْي ِه َح َّتى َيم َ
ﷲَ َيجْ َت ِبي مِنْ
الط ِّي ِ
ﷲُ لِي ُْطل َِع ُك ْم َع َلى ْال َغ ْي ِ
ب َو َما َك َ
ﷲُ لِ َي َذ َر ْالم ُْؤ ِمن َ
َما َك َ
رُ ُسلِ ِه َمنْ َي َشا ُء َفآ َ ِم ُنوا ِبا َّ ِ َو ُر ُسلِ ِه َوإِنْ ُت ْؤ ِم ُنوا َو َت َّتقُوا َف َل ُك ْم أَجْ ٌر عَظِ ي ٌم )(179
القول في تأويل قوله َ } :ما َكانَ َّ
يث مِنَ َّ
ِيز ا ْل َخ ِب َ
ﷲ ُ لِ َي َذ َر ا ْل ُم ْؤ ِمنِينَ َع َلى َما أَ ْن ُت ْم َع َل ْي ِه َح َّتى َيم َ
الط ِّي ِ
ب{
قال أبو جعفر  :يعني بقوله  " :ما كان ﷲ ليذر المؤمنين "  ،ما كان ﷲ ليدع المؤمنين ) " (1على ما أنتم عليه " من التباس
المؤمن منكم بالمنافق  ،فال يعرف ھذا من ھذا " حتى يميز الخبيث من الطيب "  ،يعنى بذلك  " :حتى يميز الخبيث " وھو
المنافق المستسرُّ للكفر ) " (2من الطيب "  ،وھو المؤمن المخلص الصادق اإليمان  (3) ،بالمحن واالختبار  ،كما ميَّز بينھم
يوم أحد عند لقاء العدوّ عند خروجھم إليھم.
***
واختلف أھل التأويل في " الخبيث " الذي عنى ﷲ بھذه اآلية.
فقال بعضھم فيه  ،مثل قولنا.
* ذكر من قال ذلك :
 - 8268حدثني محمد بن عمرو قال  ،حدثني أبو عاصم  ،عن عيسى  ،عن ابن أبي نجيح  ،عن مجاھد في قول ﷲ  " :ما
َ
المنافق من المؤمن.
كان ﷲ ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب "  ،قال  :ميز بينھم يوم أحد ،
__________
) (1انظر تفسير " يذر " فيما سلف .22 : 6
) (2انظر تفسير " الخبيث " فيما سلف .559 : 5
) (3انظر تفسير " الطيب " فيما سلف .361 : 6 / 556 ، 555 : 5 / 301 : 3
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 - 8269حدثنا القاسم قال  ،حدثنا الحسين قال  ،حدثني حجاج  ،عن ابن جريج  " :ما كان ﷲ ليذر المؤمنين على ما أنتم
عليه حتى يميز الخبيث من الطيب "  ،قال  :ابن جريج  ،يقول  :ليبين الصادق بإيمانه من الكاذب قال ابن جريج  ،قال مجاھد:
يوم أحد  ،ميز بعضھم عن بعض  ،المنافق عن المؤمن.
 - 8270حدثنا ابن حميد قال  ،حدثنا سلمة  ،عن ابن إسحاق  " :ما كان ﷲ ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز
الخبيث من الطيب "  ،أي  :المنافقين(1) .
***
وقال آخرون  :معنى ذلك  :حتى يميز المؤمن من الكافر بالھجرة والجھاد.
* ذكر من قال ذلك :
 - 8271حدثنا بشر قال  ،حدثنا يزيد قال  ،حدثنا سعيد  ،عن قتادة قوله  " :ما كان ﷲ ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه " ،
يعني الكفار .يقول  :لم يكن ﷲ ليدع المؤمنين على ما أنتم عليه من الضاللة  " :حتى يميز الخبيث من الطيب "  ،يميز بينھم
في الجھاد والھجرة.
 - 8272حدثنا الحسن بن يحيى قال  ،أخبرنا عبد الرزاق قال  ،أخبرنا معمر  ،عن قتادة في قوله  " :حتى يميز الخبيث من
الطيب "  ،قال  :حتى يميز الفاجر من المؤمن.
 - 8273حدثنا محمد قال  ،حدثنا أحمد قال  ،حدثنا أسباط  ،عن السدي  " ،ما كان ﷲ ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى
يميز الخبيث من الطيب " قالوا :
__________
) (1األثر  - 8270 :سيرة ابن ھشام  ، 128 : 3وھو جزء من األثر السالف رقم  ، 8265 :وتتمة اآلثار التي قبله من تفسير ابن إسحاق .وكان في
المطبوعة ھنا " المنافق "  ،والصواب من المخطوطة  ،واألثر السالف  ،وسيرة ابن ھشام.

" إن كان محم ٌد صاد ًقا  ،فليخبرنا بمن يؤمن با ومن يكفر " !! فأنزل ﷲ  " :ما كان ﷲ ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى
يميز الخبيث من الطيب "  ،حتى يخرج المؤمن من الكافر.
***
قال أبو جعفر  :والتأويل األول أولى بتأويل اآلية  ،ألن اآليات قبلھا في ذكر المنافقين  ،وھذه في سياقتھا .فكونھا بأن تكون
فيھم  ،أشبه منھا بأن تكون في غيرھم.
***
القول في تأويل قوله َ } :و َما َكانَ َّ
سلِ ِه َمنْ َي َ
ﷲُ لِ ُي ْطل َِع ُك ْم َع َلى ا ْل َغ ْي ِ
شا ُء {
ﷲ َي ْج َت ِبي مِنْ ُر ُ
ب َو َلكِنَّ َّ َ
قال أبو جعفر  :اختلف أھل التأويل في تأويل ذلك.
فقال بعضھم بما - :
 - 8274حدثنا به محمد بن الحسين قال  ،حدثنا أحمد بن المفضل قال  ،حدثنا أسباط  ،عن السدي  " :وما كان ﷲ ليطلعكم
ً
محمدا على الغيب  ،ولكن ﷲ اجتباه فجعله رسوال.
على الغيب "  ،وما كان ﷲ ليطلع
***
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وقال آخرون بما - :
 - 8275حدثنا به ابن حميد قال  ،حدثنا سلمة  ،عن ابن إسحاق  " :وما كان ﷲ ليطلعكم على الغيب "  ،أي  :فيما يريد أن
يبتليكم به  ،لتحذروا ما يدخل عليكم فيه " ولكنّ ﷲ يجتبي من رسله من يشاء "  ،يعلمه(1) .
***
قال أبو جعفر  :وأولى األقوال في ذلك بتأويله  :وما كان ﷲ ليطلعكم على ضمائر قلوب عباده  ،فتعرفوا المؤمن منھم من
المنافق والكافر  ،ولكنه يميز بينھم بالمحن واالبتالء كما ميز بينھم بالبأساء يوم أحد وجھاد عدوه  ،وما أشبه ذلك من صنوف
المحن  ،حتى تعرفوا مؤمنھم وكافرھم ومنافقھم .غير أنه تعالى ذكره يجتبي من رسله من يشاء فيصطفيه  ،فيطلعه على بعض
ما في ضمائر بعضھم  ،بوحيه ذلك إليه ورسالته  ،كما - :
 - 8276حدثنا محمد بن عمرو قال  ،حدثنا أبو عاصم  ،عن عيسى  ،عن ابن أبي نجيح  ،عن مجاھد في قوله  " :ولكن ﷲ
يجتبي من رسله من يشاء "  ،قال  :يخلصھم لنفسه.
***
وإنما قلنا ھذا التأويل أولى بتأويل اآلية  ،ألنّ ابتداءھا خب ٌر من ﷲ تعالى ذكره أنه غير تارك عباده ) - (2يعني بغير محن -
حتى يفرق باالبتالء بين مؤمنھم وكافرھم وأھل نفاقھم .ثم عقب ذلك بقوله  " :وما كان ﷲ ليطلعكم على الغيب "  ،فكان فيما
ٌ
ٌ
واضحة على أن الذي ولي ذلك ھو الخبر عن أنه لم يكن
داللة
افتتح به من صفة إظھار ﷲ نفاق المنافق وكفر الكافر ،
ليطلعھم على ما يخفى عنھم من باطن سرائرھم  ،إال بالذي ذكر أنه مم ِّي ٌز به نع َتھم إال من استثناه من رسله الذي خصه بعلمه.
***
__________
) (1األثر  - 8275 :سيرة ابن ھشام  ، 128 : 3وھو تتمة اآلثار التي آخرھا  ، 8270 :وكان في المطبوعة  " :بعلمه " بالباء في أوله  ،والصواب
من سيرة ابن ھشام  ،ونصه  " :أي  :يعلمه ذلك "  ،أما المخطوطة  ،فالكلمة فيھا غير منقوطة.
) (2في المطبوعة والمخطوطة " وابتداؤھا خبر من ﷲ "  ،وھو سياق ال يستقيم  ،والظاھر أن ناسخ المخطوطة لما نسخ  ،أشكل على بصره  " ،اآلية
" ثم " ألن " بعقبھا .فأسقط " ألن "  ،وكتب " وابتداؤھا "  ،ورسم الكلمة في المخطوطة " وابتداھا "  ،فلذلك رجحت ما أثبته  ،وإن كان ضبط السياق
وحده كافيًا في الترجيح.

سلِ ِه َوإِنْ ُت ْؤ ِم ُنوا َو َت َّتقُوا َف َل ُك ْم أَ ْج ٌر َعظِ ي ٌم ){ (179
القول في تأويل قوله َ } :فآ ِم ُنوا ِبا َّ ِ َو ُر ُ
قال أبو جعفر  :يعني جل ثناؤه بقوله  " (1) :وإن تؤمنوا "  ،وإن تص ِّدقوا من اجتبيته من رُ سلي بعلمي وأطلعته على
المنافقين منكم " وتتقوا " ربكم بطاعته فيما أمركم به نبيكم محمد صلى ﷲ عليه وسلم وفيما نھاكم عنه " فلكم أجر عظيم " ،
يقول  :فلكم بذلك من إيمانكم واتقائكم ربكم  ،ثوابٌ عظيم  ،كما - :
 - 8277حدثنا ابن حميد قال  ،حدثنا سلمة  ،عن ابن إسحاق  " :فآمنوا با ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا "  ،أي  :ترجعوا
وتتوبوا " فلكم أجر عظيم " (2) .
***
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القول في تأويل قوله َ } :وال َي ْح َس َبنَّ ا َّلذِينَ َي ْب َخلُونَ ِب َما آ َتا ُھ ُم َّ
ضلِ ِه ھ َُو َخ ْي ًرا َل ُھ ْم َبلْ ھ َُو َ
ش ٌّر َل ُھ ْم {
ﷲُ مِنْ َف ْ
قال أبو جعفر  :اختلفت القرأة في قراءة ذلك :
ِين َيب َْخلُون " ( بالتاء من " تحسبن " .
فقرأه جماعة من أھل الحجاز والعراق َ " ) :وال َتحْ َس َبنَّ الَّذ َ
***
وقرأته جماعة أخر َ ) :وال َيحْ َس َبنَّ ( بالياء(3) .
***
__________
) (1في المخطوطة والمطبوعة  " :يعني بذلك جل ثناؤه بقوله "  ،وإقحام " بذلك " مفسدة وھجنة في الكالم  ،فأسقطتھا  ،وھي سبق قلم من الناسخ.
) (2األثر  - 8277 :سيرة ابن ھشام  ، 128 : 3وھو تتمة اآلثار التي آخرھا .8275 :
) (3في المطبوعة والمخطوطة في ذكر ھاتين القراءتين  ،كتب القراءة األولى " وال يحسبن " بالياء  ،والقراءة الثانية " وال تحسبن " بالتاء .وھو خطأ
بين ج ًدا  ،ألنه عقب على ھذه القراءة األخيرة بقوله  " :ثم اختلف أھل العربية في تأويل ذلك "  ،واختالفھم كما ترى في قراءة " الياء " ال " التاء " ،
فمن أجل ذلك صححت مكان القراءتين  ،كما أثبتھا  ،وھو الصواب المحض إن شاء ﷲ.

ثم اختلف أھل العربية في تأويل ذلك.
فقال بعض نحويي الكوفة  (1) :معنى ذلك  :ال يحسبن الباخلون البخ َل ھو خيرً ا لھم فاكتفى بذكر " يبخلون " من " البخل " ،
كما تقول  " :قدم فالن فسررت به "  ،وأنت تريد  :فسررت بقدومه .و " ھو "  ،عما ٌد(2) .
***
وقال بعض نحويي أھل البصرة  :إنما أراد بقوله  " :وال يحسبن الذين يبخلون بما آتاھم ﷲ من فضله ھو خيرً ا لھم بل ھو شر
لھم " ) " (3ال يحسبن البخل ھو خيرً ا لھم "  (4) ،فألقى االسم الذي أوقع عليه " الحسبان " به  ،ھو البخل  ،ألنه قد ذكر "
الحسبان " وذكر ما آتاھم ﷲ من فضله "  ،فأضمرھما إذ ذكرھما(5) .
__________
) (1ھو الفراء.
) (2انظر معاني القرآن للفراء  ، 249 ، 248 ، 104 : 1وھو نص كالمه  ،و " العماد " عند الكوفيين  ،ھو ضمير الفصل عند البصريين  ،ويسمى
أيضا " دعامة " و " صفة "  ،انظر ما سلف  ، 312 : 2تعليق  / 2ثم ص / 313ثم ص .374 :
) (3في المطبوعة  " :وال تحسبن " بالتاء  ،والصواب بالياء كما أثبتھا .وانظر التعليق السالف .وھي في المخطوطة غير منقوطة.
) (4وكان في المطبوعة أيضا  " :وال تحسبن البخل "  ،بالتاء  ،والصواب بالياء  ،وانظر التعليق السالف.
) (5ھكذا جاءت ھذه الجملة من أولھا  ،وھي مضطربة أشد االضطراب  ،وكان في المطبوعة  " :به وھو البخل " بزياد واو  ،ولكني أثبت ما في
المخطوطة كما ھو على اضطراب الكالم .وقد جھدت أن أجد إشارة في كتب التفسير وإعراب القرآن  ،إلى ھذا الذي قاله البصري فيما رواه أبو
جعفر ،فلم أجد شي ًئا  ،وأرجح أن الناسخ قد أسقط من الكالم سطرً ا أو بعضه  ،وأرجح أن سياق الجملة من أولھا  ،كان ھكذا :
" وقال بعض نحوِّ يى أھل البصرة  :إِ ّنما أراد بقوله َ ) :وال َيحْ َسبَنَّ الذين َ
ون بما آتا ُھ ُم ﷲ من َفضْ له ھو خيرً ا لھم بل ھو َشرٌّ لھم(  :وال يحسبَنَّ الذين
يبخلُ َ
أوقع عليه " الحسبان "  .وما وقع "
يبخلون بما آتاھم ﷲ من فضله  ،ال َيحْ َسبُنَّ الب ُْخ َل ھو خيرً ا لھم فألقى " الحسبان " الثاني  ،وألقى االس َم الذي
َ
َ
الحسبان " به ھو البخل ألنه قد ذكر " الحسبان "  ،وذكر " ما آتاھم ﷲ من فضله "  ،فأضمرھما إذ ذكرھما " .
َ
َّ
ْ
ْ
ُّون
ُون ِب َما أ َتوا َو ُي ِ
حب َ
ِين َيف َرح َ
ويكون القائل ھذا من أھل البصرة  ،قد عنى أن ھذه اآلية شبيھة بأختھا اآلتية في سورة آل عمران ) 188 :ال َتحْ َسبَنَّ الذ َ
أن يُحْ َمدُوا ِبمَا َل ْم َي ْفعَ لُوا َفال َتحْ َس َب َّن ُھ ْم ِبم َف َ
ب(
از ِة مِنَ ال َع َذا ِ
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إذ كرر " ال تحسبن " تأكي ًدا لما طال الكالم  ،وھو صحيح كالم العرب وصريحه .فكذلك ھو في ھذه اآلية  ،على ما أرجح أن البصري قال  ،كرر "
الحسبان "  ،ولكنه حذف " الحسبان " الذي كرره  ،وأبقى األول الذي ألجأ إلى التكرار والتوكيد.
ويعني بقوله  " :أضمرھما "  " ،الحسبان " الثاني في تأويله  ،و " البخل "  ،ولم أجد وجھًا يستقيم به الكالم غير ھذا الوجه  ،فإن أصبت فبحمد ﷲ
وتوفيقه  ،وإن أخطأت  ،فأسأل ﷲ المغفرة بفضله.

قال  :وقد جاء من الحذف ما ھو أشد من ھذا  ،قال  ) :ال َيسْ َت ِوي ِم ْن ُك ْم َمنْ أَ ْن َف َق مِنْ َقب ِْل ْال َف ْت ِح َو َقا َت َل ( ولم يقل  " :ومن أنفق
ِين أَ ْن َفقُوا مِنْ َبعْ ُد ( ]سورة الحديد  ، [10 :كان فيه دليل على أنه قد
ِك أَعْ َظ ُم دَ َر َج ًة م َِن الَّذ َ
من بعد الفتح "  ،ألنه لما قال  ) :أُو َلئ َ
عناھم.
***
وقال بعض من أنكر قول من ذكرنا قوله من أھل البصرة  :إنّ " َمنْ " في قوله  ) :ال َيسْ َت ِوي ِم ْن ُك ْم َمنْ أَ ْن َف َق مِنْ َقب ِْل ْال َف ْت ِح (
في معنى جمع .ومعنى الكالم  :ال يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح في منازلھم وحاالتھم  ،فكيف من أنفق من بعد الفتح ؟
فاألول مكت ٍ
ف .وقال  :في قوله  " :ال تحسبن الذين يبخلون بما آتاھم ﷲ من فضله ھو خيرً ا لھم " محذوف  ،غير أنه لم يُحذف
إال وفي الكالم ما قام مقام المحذوف  ،ألن " ھو " عائد البخل  ،و " خيرا لھم " عائد األسماء  ،فقد دل ھذان العائدان على أن
قبلھما اسمين  ،واكتفى بقوله  " :يبخلون " من " البخل " .
***
قال  :وھذا إذا قرئ بـ " التاء "  ،فـ " البخل " قبل " الذين "  ،وإذا قرئ بـ " الياء "  ،فـ " البخل " بعد " الذين "  ،وقد اكتفى
بـ " الذين يبخلون "  ،من البخل  ،كما قال الشاعر (1) :
__________
) (1لم يعرف قائله.

ف َوال َّسفِي ُه إِلى خِالفِ )(1
إِ َذا ُن ِھ َي ال َّسفِي ُه َج َرى إِ َل ْي ِهَ ...و َخا َل َ
كأنه قال  :جرى إلى السفه  ،فاكتفى عن " السفه " بـ " السفيه "  ،كذلك اكتفى بـ " الذين يبخلون "  ،من " البخل " .
ون " ( بالتاء  ،بتأويل :
ِين َيب َْخلُ َ
قال أبو جعفر  :وأولى القراءتين بالصواب في ذلك عندي  ،قراءة من قرأ َ " ) :وال َتحْ َس َبنَّ الَّذ َ
وال تحسبن  ،أنت يا محمد  ،بخل الذين يبخلون بما آتاھم ﷲ من فضله ھو خيرً ا لھم ثم ترك ذكر " البخل "  ،إذ كان في قوله:
" ھو خيرً ا لھم " داللة على أنه مراد في الكالم  ،إذ كان قد تقدمه قوله  " :الذين يبخلون بما آتاھم ﷲ من فضله " .
وإنما قلنا  :قراءة ذلك بالتاء أولى بالصواب من قراءته بالياء  ،ألن " المحسبة " من شأنھا طلب اسم وخبر  ،فإذا قرئ قوله :
" وال يحسبن الذين يبخلون " بالياء  :لم يكن للمحسبة اسم يكون قوله  " :ھو خيرً ا لھم " خبرً ا عنه .وإذا قرئ ذلك بالتاء  ،كان
قوله  " :الذين يبخلون " اسمًا له قد أدّى عن معنى " البخل " الذي ھو اسم المحسبة المتروك  ،وكان قوله  " :ھو خيرً ا لھم "
خبرً ا لھا  ،فكان جاريًا مجرى المعروف من كالم العرب الفصيح .فلذلك اخترنا القراءة بـ " التاء " في ذلك على ما بيناه  ،وإن
كانت القراءة بـ " الياء " غير خطأ  ،ولكنه ليس باألفصح وال األشھر من كالم العرب.
***
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قال أبو جعفر  :وأما تأويل اآلية الذي ھو تأويلھا على ما اخترنا من القراءة في ذلك  :وال تحسبن  ،يا محمد  ،بخل الذين
يبخلون بما أعطاھم ﷲ في الدنيا من األموال  ،فال يخرجون منه حق ﷲ الذي فرضه عليھم فيه من الزكوات  ،ھو خيرً ا لھم
عند ﷲ يوم القيامة  ،بل ھو شر لھم عنده في اآلخرة  ،كما - :
__________
) (1معاني القرآن للفراء  ، 249 ، 104 : 1أمالي الشجري  ، 209 ، 132 : 2 / 305 ، 113 ، 68 : 1واإلنصاف  ، 63 :والخزانة ، 383 : 2
وسائر كتب النحاة.

 - 8278حدثنا محمد بن الحسين قال  ،حدثنا أحمد بن المفضل قال  ،حدثنا أسباط  ،عن السدي  " :وال تحسبن الذين يبخلون
بما آتاھم ﷲ من فضله ھو خيرً ا لھم بل ھو شر لھم "  ،ھم الذين آتاھم ﷲ من فضله  ،فبخلوا أن ينفقوھا في سبيل ﷲ  ،ولم
يؤدُّوا زكاتھا.
***
وقال آخرون  :بل عنى بذلك اليھود الذين بخلوا أن يبينوا للناس ما أنزل ﷲ في التوراة من أمر محمد صلى ﷲ عليه وسلم
ونعته.
ذكر من قال ذلك :
 - 8279حدثني محمد بن سعد قال  ،حدثني أبي قال  ،حدثني عمي قال  ،حدثني أبي  ،عن أبيه  ،عن ابن عباس قوله  " :وال
تحسبن الذين يبخلون بما آتاھم ﷲ من فضله " إلى " سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة "  ،يعني بذلك أھل الكتاب  ،أنھم بخلوا
بالكتاب أن يبينوه للناس.
 - 8280حدثنا القاسم قال  ،حدثنا الحسين قال  ،حدثني حجاج  ،عن ابن جريج  ،عن مجاھد قوله  " :وال تحسبن الذين
ِير ( ]سورة آل عمران (1) .[184 :
يبخلون بما آتاھم ﷲ من فضله "  ،قال  :ھم يھود  ،إلى قوله َ ) :و ْال ِك َتا ِ
ب ْال ُمن ِ
***
األول  ،وھو أنه معني بـ " البخل " في ھذا الموضع  ،منع الزكاة  ،لتظاھر األخبار
وأولى التأويلين بتأويل ھذه اآلية  ،التأويل َ
ون َما َب ِخلُوا ِب ِه َي ْو َم ْال ِق َيا َم ِة ( قال  :البخيل الذي منع حق ﷲ منه ،
عن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم أنه َّ
تأول قوله َ ) :سي َُط َّوقُ َ
أنه يصير ثعبا ًنا في عنقه ولقول ﷲ عقيب ھذه اآلية َ ) :ل َق ْد َسم َِع َّ
ﷲ َفقِيرٌ َو َنحْ نُ أَ ْغ ِن َيا ُء (  ،فوصف جل
ﷲُ َق ْو َل الَّذ َ
ِين َقالُوا إِنَّ َّ َ
ثناؤه قول المشركين من اليھود الذين زعموا عند أمر ﷲ إياھم بالزكاة أن ﷲ فقي ٌر.
__________
) (1تركت اآلية في ھذه اآلثار على قراءة أبي جعفر " وال تحسبن " بالتاء  ،وقراءة مصحفنا اليوم " وال يحسبن " بالياء.

ون ِب َما آَ َتا ُھ ُم َّ
ِير ُ
اث
ون َما َب ِ
ِين َيب َْخلُ َ
َو َال َيحْ َسبَنَّ الَّذ َ
خلُوا ِب ِه َي ْو َم ْال ِق َيا َم ِة َو ِ َّ ِ م َ
ﷲُ مِنْ َفضْ لِ ِه ھ َُو َخيْرً ا َل ُھ ْم َب ْل ھ َُو َشرٌّ َل ُھ ْم َس ُي َط َّو ُق َ
ض َو َّ
ون َخ ِبي ٌر )(180
ال َّس َم َاوا ِ
ﷲُ ِب َما َتعْ َملُ َ
ت َو ْاألَرْ ِ
***
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س ُي َط َّوقُونَ َما َب ِخلُوا ِب ِه َي ْو َم ا ْلقِ َيا َم ِة {
القول في تأويل قوله َ } :
سيطوقون "  ،سيجعل ﷲ ما بخل به المانعون الزكا َة  ،طو ًقا في أعناقھم كھيئة
قال أبو جعفر  :يعني بقوله جل ثناؤه " :
َّ
األطواق المعروفة  ،كالذي - :
 - 8281حدثني الحسن بن قزعة قال  ،حدثنا مسلمة بن علقمة قال  ،حدثنا داود  ،عن أبي قزعة  ،عن أبي مالك العبدي قال :
ُ
أخرج له الذي َبخِل به عليه شجا ًعا أ ْق َرع (1) .قال :
حم له  ،يسأله من
ٍ
فضل عنده فيبخل عليه  ،إال ِ
ما من عبد يأتيه ذو َر ٍ
سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة " إلى
وقرأ " :وال تحسبن الذين يبخلون بما آتاھم ﷲ من فضله ھو خيرً ا لھم بل ھو شر لھم
َّ
آخر اآلية(2) .
__________
) " (1الشجاع "  :الحية الذكر  ،وھو ضرب من الحيات خبيث مارد .و " أقرع " صفة من صفات الحيات الخبيثة  ،يزعمون أنه إذا طال عمر الحية ،
وكثر سمه  ،جمعه في رأسه حتى تتمعط منه فروة رأسه.
) (2الحديث  - 8281 :الحسن بن قزعة بن عبيد الھاشمي  ،شيخ الطبري  :ثقة .مترجم في التھذيب  ،وابن أبي حاتم .34 / 2 / 1
و " قزعة "  :بفتح القاف والزاي  ،وقيل  :بسكون الزاي .انظر المشتبه  ،ص .425واقتصر الحافظ في تحريره على الفتح.
مسلمة  -بفتح الميم  -بن علقمة المازني  :ثقة  ،وثقه ابن معين وغيره .وضعفه أحمد .وھو مترجم في التھذيب  ،والكبير للبخاري  ، 388 / 1 / 4وابن
أبي حاتم  .368 - 367 / 1 / 4ولم يذكر فيه البخاري جرحً ا .فھو ثقة عنده.
داود  :ھو ابن أبي ھند.
أبو قزعة  :ھو سويد بن حجير  -بالتصغير فيھما  -بن بيان  ،الباھلي البصري .وھو تابعي ثقة  ،وثقه أحمد  ،وابن المديني  ،وغيرھما .مترجم في
التھذيب  ،والكبير  ، 148 / 2 / 2وابن أبي حاتم .236 - 235 / 1 / 2
وسھا الحافظ في اإلصابة  ، 331 : 1في ترجمة أبيه  ،فذكر أنه " ذھلي "  ،والمصادر كلھا على أنه " باھلي " .
وسيأتي في  " 8283 :عن أبي قزعة حجر بن بيان " ؛ وھو خطأ صرف  ،كما سنبينه ھناك  ،إن شاء ﷲ.
أبو مالك العبدي  :ال ندري من ھو ؟ وال ندري  :أھو صحابي أم تابعي ؟ فما علمت أح ًدا ترجمه  ،إال الحافظ في اإلصابة  ، 169 : 7بنى ترجمته
على ھذا الحديث عند الطبري وحده :
فأشار إلى ھذه الرواية  ،وإلى الرواية التالية " عن أبي قزعة  ،عن رجل "  ،وذكر أن الثعلبى رواھا  " :عن رجل من قيس "  .وإلى الرواية الثالثة " :
عن أبي قزعة  ،مرسال "  .ثم قال  " :وأبو قزعة  :تابعي بصري مشھور  ،لكنه كان يرسل عن الصحابة .فھو على االحتمال " .
يعني الحافظ  :أنه من المحتمل أن يكون " أبو مالك العبدي " ھذا صحابيًا  ،ألن أبا قزعة يروي عن الصحابة ويرسل الرواية عنھم! وما بمثل ھذا تثبت
الصحبة  ،وال بمثله يثبت وجود الشخص والصفة معًا!! خصوصًا وأنه في الرواية التالية " عن رجل "  -لم يزعم أنه من الصحابة  ،ولم يقل ما يشير
لذلك.
فال يزال  -بعد ھذا  -الحديث ضعي ًفا  ،ألنه لم يعرف أن راويه عن رسول ﷲ صحابي.
وقد أشار ابن كثير  307 : 2إلى ھذه الروايات الثالث عند الطبري  ،ولم ينسبھا لغيره.
وال نعلم أح ًدا رواھا غير الطبري  ،إال إشارة الحافظ في اإلصابة لرواية الثعلبي.

 - 8282حدثنا ابن المثنى قال  ،حدثنا عبد األعلى قال  ،حدثنا داود  ،عن أبى قزعة  ،عن رجل  ،عن النبي صلى ﷲ عليه
وسلم قال  :ما من ذي رحم يأتي ذا رحمه فيسأله من فضل جعله ﷲ عنده  ،فيبخل به عليه  ،إال أخرج له من جھنم ُ
شجاع
يتلمَّظ حتى يطوِّ قه " (1) .
 - 8283حدثنا ابن المثنى قال  ،حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم قال  ،حدثنا داود  ،عن أبي قزعة حجر بن بيان قال  :قال
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم  :ما من ذي رحم يأتي ذا رحمِه فيسأله من فضل أعطاه ﷲ إياه  ،فيبخل به عليه  ،إال أخرج له
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يوم القيامة شجاع من النار يتلمظ حتى يطوِّ قه "  .ثم قرأ  " :وال تحسبن الذين يبخلون بما آتاھم ﷲ من فضله " حتى انتھى إلى
سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة " (2) .
قوله " :
َّ
__________
) (1الحديث  - 8282 :عبد األعلى  :ھو ابن عبد األعلى  ،القرشي السامي  ،من بني " سامة ابن لؤي "  .وھو ثقة  ،أخرج له الجماعة كلھم.
والحديث مكرر ما قبله.
" تلمظت الحية "  ،إذا أخرجت لسانھا كتلمظ اآلكل  ،وھو تحريك للسان في الفم  ،والتمطق بالشفتين.
) (2الحديث  - 8283 :ھكذا ثبت في المخطوطة والمطبوعة  " :عن أبي قزعة حجر بن بيان " ؛ وھو خطأ من وجھين :
* فأوال  " :حجر "  ،صوابه " حجير " بالتصغير  ،وقد وقع ھذا الخطأ في اإلصابة أيضا  ،في ترجمة " أبي مالك العبدي "  " :عن أبي قزعة سويد
بن حجر "  .وھو خطأ ناسخ أو طابع  ،ال شك في ذلك ألن الحافظ ترجم ألبي قزعة في التھذيب وغيره على الصواب " سويد بن حجير " .
* وثانيا  :سقط ھنا بين الكنية واالسم كلمة " بن "  .ألن " حجير بن بيان "  -ھو والد أبي قزعة  ،وليس اسمه.
* وأبوه " حجير بن بيان "  :مذكور في الصحابة .مترجم في االستيعاب  ،رقم  ، 543 :وأسد الغابة  387 : 1؛ واإلصابة  ، 331 - 330 : 1وابن
أبي حاتم  .290 / 2 / 1وھو عندھم جمي ًعا بالتصغير نصا.
* وسھا الحافظ ابن كثير  ،ولم يراجع المصادر! فاغتر بھذه الرواية المغلوطة من وجھين  -فذكر في ھذه الروايات  " :عن أبي قزعة  ،واسمه حجر بن
بيان " !! فزاد على الخطأ الذي في أصول الطبري بحذف " بن "  -فصرح بأن ھذا اسم أبي قزعة! وما كان ذلك في رواية وال قول قط.
* والسيوطي تبع الحافظ ابن كثير  ،ثم زاد خطأ على خطأ  ،فذكر الحديث  ، 105 : 2ونسبه البن أبي شيبة في مسنده  ،وابن جرير " عن حجر بن
بيان " !!

 - 8284حدثني زياد بن عبيد ﷲ المرّ ي قال  ،حدثنا مروان بن معاوية وحدثني عبدﷲ بن عبدﷲ الكالبي قال  ،حدثنا عبدﷲ
بن بكر السھمي  ،وحدثني يعقوب بن إبراھيم قال  ،حدثنا عبد الواحد بن واصل أبو عبيدة الحداد  ،واللفظ ليعقوب جميعً ا  ،عن
بھز بن حكيم بن معاوية بن حيدة  ،عن أبيه .عن جده قال  :سمعت نبي ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم يقول  :ال يأتي رجل مواله
فيسأله من فضل مال عنده  ،فيمنعه إياه  ،إال ُدعِ َي له يوم القيامة شجا ٌع يتلمَّظ فضله الذي منع(1) .
__________
) (1الحديث  - 8284 :ھذا الحديث رواه الطبري عن ثالثة شيوخ  :زياد بن عبيد ﷲ المرى  ،وعبد ﷲ بن عبد ﷲ الكالبي  -وھذان لم أعرفھما  ،ولم
أجد لواحد منھما ترجمة وال ذكرً ا في غير ھذا الموضع .ثم إن في المطبوعة بدل " عبد ﷲ بن عبد ﷲ الكالبي "  " :محمد بن عبد ﷲ " ! وھو أشد
جھالة من ذاك.
وفي لسان الميزان  ، 495 : 2ترجمة  " :زياد بن عبد ﷲ بن خزاعى  ،عن مروان بن معاوية .قال ابن حبان في الثقات  :حدثنا عنه شيوخنا  ،ربما
أغرب " .
فمن المحتمل أن يكون ھذا الشيخ ھو شيخ الطبري " زياد بن عبيد ﷲ الكالبي "  ،وأن يكون " عبيد ﷲ " محر ًفا في طبعة اللسان إلى " عبد ﷲ " .
والشيخ الثالث  :يعقوب بن إبراھيم  ،وھو الدورقي الحافظ  ،مضى مرارً ا  ،آخرھا .3726 :
وأسانيده صحاح  ،على الرغم من جھالة شيخي الطبري األولين  ،اكتفاء برواية الحافظ الدورقي .وألن الحديث ثابت عن شيوخ آخرين عن بھز بن
حكيم  ،كما سنذكر في التخريج  ،إن شاء ﷲ.
وقد بينا فيما مضى رقم  873 :صحة إسناد بھز بن حكيم عن أبيه عن جده.
والحديث رواه أحمد في المسند  ،عن عبد الرزاق عن معمر  ،وعن يزيد  -وھو ابن ھارون  ،وعن يحيى بن سعيد  :ثالثتھم عن بھز بن حكيم  ،بھذا
اإلسناد.
ورواه النسائي  ، 358 : 1عن محمد بن عبد األعلى  ،عن معتمر  ،عن بھز.
ومن عجب أنه  -وھو في المسند وسنن النسائي  -ال ينسبه الحافظ ابن كثير  ، 307 : 2إال البن جرير وابن مردويه!
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وذكره السيوطي  ، 105 : 2وزاد نسبته ألبي داود  ،والترمذي وحسنه  ،والبيھقي في الشعب.
وذكره المنذري في الترغيب والترھيب  ، 33 : 2ونسبه ألبي داود  ،والترمذي  ،والنسائي.

 - 8285حدثنا ابن بشار قال  ،حدثنا عبد الرحمن قال  ،حدثنا سفيان  ،عن أبي إسحاق  ،عن أبي وائل  ،عن عبدﷲ بن
مسعود  " :سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة "  ،قال  :ثعبان ينقر رأس أحدھم  ،يقول  :أنا مالك الذي بخلت به! ). (1
 - 8286حدثنا محمد بن المثنى قال  ،حدثنا محمد بن جعفر قال  ،حدثنا شعبة  ،عن أبي إسحاق قال  ،سمعت أبا وائل يحدّث:
أنه سمع عبدﷲ قال في ھذه اآلية  " :سيطوقون ما بخلوا له يوم القيامة "  ،قال  :شجاع يلتوي برأس أحدھم.
 - 8287حدثني ابن المثنى قال  ،حدثنا ابن أبي عدي  ،عن شعبة قال  ،حدثنا خالد بن أسلم قال  ،أخبرنا النضر بن شميل
قال  ،أخبرنا شعبة  ،عن أبي إسحاق  ،عن أبي وائل  ،عن عبدﷲ بمثله  -إال أنھما قاال قال  :شجاع أسود.
 - 8288حدثنا الحسن بن يحيى قال  ،أخبرنا عبد الرزاق قال  ،أخبرنا الثوري ،
__________
) (1الحديث  - 8285 :عبد الرحمن  :ھو ابن مھدي .وسفيان  :ھو الثوري .وأبو إسحاق  :ھو السبيعي.
وھذا الحديث لفظه ھنا موقوف على ابن مسعود .وھو في معناه مرفوع .وھو أيضًا مختصر اللفظ.
وقد رواه الطبري ھكذا  ،مختصرً ا موقو ًفا  ،بأسانيد  .8292 ، 8288 - 8285 :ثم رواه أثناء ذلك  ، 8289 :مرفوعًا بلفظ أطول.
ورواه أيضًا الحاكم في المستدرك  ، 299 - 298 : 2من طريق أبي بكر بن عياش  ،عن أبي إسحاق  ،ومن طريق الثوري  ،عن أبي إسحاق -
موقو ًفا  ،بنحوه .وقال الحاكم  " :ھذا حديث صحيح على شرط الشيخين  ،ولم يخرجاه "  .ووافقه الذھبي.
وقد تساھل الحافظ ابن كثير  306 : 2فأشار إلى رواية الحاكم ھذه  ،عقب رواية الحديث المرفوع من مسند أحمد  -بصيغة توھم أن رواية الحاكم مثل
رواية المسند مرفوعة.
ثم زاد القارئ لبسًا  ،إذ قال عقب ذلك  " :ورواه ابن جرير من غير وجه عن ابن مسعود  -موقو ًفا " ! فھذا السياق عقب ذكر رواية الحاكم  ،يوقع في
وھم الناظر أنھا مرفوعة!! وليست كذلك.

عن أبي إسحاق  ،عن أبي وائل  ،عن ابن مسعود قال  :يجيء ماله يوم القيامة ثعبا ًنا  ،فينقر رأسه فيقول  :أنا مالك الذي
بخلت به! فينطوي على عنقه.
 - 8289حدثت عن سفيان بن عيينة قال  ،حدثنا جامع بن أبي راشد وعبد الملك بن أعين  ،عن أبي وائل  ،عن ابن مسعود
قال  :قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم  :ما من أحد ال يؤدي زكاة ماله  ،إال م َثل له شجاع أقرع يطوقه (1) .ثم قرأ علينا
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم  " :وال تحسبن الذين يبخلون بما آتاھم ﷲ من فضله ھو خيرً ا لھم " اآلية(2) .
__________
) " (1مثل له "  :انتصب له ماثال  ،قائمًا.
) (2الحديث  - 8289 :ھكذا أبھم الطبري شيخه في ھذا اإلسناد .ولكن الحديث ثابت برواية الثقات عن ابن عيينة  ،كما سنذكر في التخريج  ،إن شاء
ﷲ.
جامع بن أبي راشد الكاھلي الصيرفي  :ثقة  ،وثقه أحمد وغيره  ،وأخرج له الجماعة .مترجم في التھذيب  ،والكبير  ، 240 / 2 / 1وابن أبي حاتم
.530 / 1 /1
ووقع ھنا في نسخ الطبري  " :جامع بن شداد "  .وھو خطأ  ،فليس لجامع بن شداد في ھذا الحديث رواية  ،فيما أعلم  -كما يتبين من التخريج.
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ثم إن جامع بن شداد قديم الوفاة  ،لم يدركه ابن عيينة وال روى عنه .ألنه ولد سنة  ، 107وابن شداد مات سنة  107وقيل سنة  .108وأما ما وقع في
ترجمته في التھذيب  ، 56 : 2في األقوال في سني وفاته  ،بين  ، 127 ، 118 ، 128 :فإنه غلط  ،بعضه من الحافظ المزي في التھذيب الكبير ،
وبعضه من نسخ تھذيب التھذيب .وقد ثبتت ھذه األرقام على الصواب بالكتابة بالحروف في الكبير للبخاري  ، 240 - 239 / 2 / 1والصغير  ،ص :
 132؛ وابن سعد .226 ، 222 : 6
عبد الملك بن أعين الكوفي  :تابعي ثقة .وقد تكلم فيه بأنه شيعي  ،ولكن لم يدفعه أحد عن الصدق .وأخرج له أصحاب الكتب الستة .مترجم في التھذيب،
وابن أبي حاتم  .343 / 2 / 2وذكره البخاري في الضعفاء  ،ص  ، 222 :فقال  " :عبد الملك بن أعين  ،وكان شيعيًا .روى عنه ابن عيينة وإسماعيل
ابن سميع .يحتمل في الحديث "  .فلم يجرحه في صدقه وروايته  ،ولذلك أدخله في صحيحه.
والحديث رواه أحمد في المسند  ، 3577 :عن سفيان  ،وھو ابن عيينة  ،عن جامع  ،وھو ابن أبي راشد  ،عن أبي وائل  ،به  ،نحوه  ،مرفوعًا.
وكذلك رواه الترمذي  ، 85 : 4وابن ماجه  ، 1784 :كالھما عن ابن أبي عمر .والنسائي ، 334 - 333 : 1عن مجاھد بن موسى  -كالھما عن
سفيان بن عيينة  ،به .ولكن زاد الترمذي وابن ماجه في روايتھما  :أنه عن جامع بن أبي راشد وعبد الملك بن أعين  -كرواية الطبري ھنا .وقال
الترمذي  " :ھذا حديث حسن صحيح " .
وذكره ابن كثير  ، 306 : 2من رواية المسند  ،ثم ذكر أنه رواه الترمذي  ،والنسائي  ،وابن ماجه.
وذكره السيوطي  ، 105 : 2وزاد نسبته لعبد بن حميد  ،وابن خزيمة  ،وابن المنذر.

 - 8290حدثنا محمد بن الحسين قال  ،حدثني أحمد بن المفضل قال  ،حدثنا أسباط  ،عن السدي  :أمّا " سيطوقون ما بخلوا
به "  ،فإنه يُجعل ماله يوم القيامة شجاعًا أقرع يطوِّ قه  ،فيأخذ بعنقه  ،فيتبعه حتى يقذفه في النار.
 - 8291حدثنا القاسم قال  ،حدثنا الحسين قال  ،حدثنا خلف بن خليفة  ،عن أبي ھاشم  ،عن أبي وائل قال  :ھو الرجل الذي
فيطوقھا  ،فيقول  :ما لي ولك! فيقول  :أنا مالك!
يرزقه ﷲ ماال فيمنع قرابته الحق الذي جعل ﷲ لھم في ماله  ،فيُجْ عل حية
َّ
 - 8292حدثنا المثنى قال  ،حدثنا أبو غسان قال  ،حدثنا إسرائيل  ،عن حكيم بن جبير  ،عن سالم بن أبي الجعد  ،عن
سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة "  ،قال  :يطوقون شجا ًعا أقرع ينھش
مسروق قال  :سألت ابن مسعود عن قوله " :
َّ
رأسه(1).
***
وقال آخرون  :معنى ذلك  " :سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة "  ،فيجعل في أعناقھم طو ًقا من نار.
ذكر من قال ذلك :
 - 8293حدثنا ابن بشار قال  ،حدثنا عبد الرحمن قال  ،حدثنا سفيان  ،عن منصور  ،عن إبراھيم  " :سيطوقون ما بخلوا به
يوم القيامة "  ،قال  :طو ًقا من النار.
__________
) (1الحديث  - 8292 :أبو غسان  :ھو مالك بن إسماعيل بن درھم النھدي الحافظ .مضت ترجمته في .2989 :
إسرائيل  :ھو ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي.
حكيم بن جبير األسدي  :ضعيف  ،بينا ضعفه في شرح المسند  .3675 :وھو مترجم في التھذيب والكبير للبخاري  ، 16 / 1 / 2والصغير  ،ص :
 152 ، 150؛ والضعفاء له ص  ، 10 :وللنسائي ص  ، 9 :وابن أبي حاتم  .202 - 201 / 2 / 1وھذا اللفظ موقوف على ابن مسعود .وضعف
إسناده ال يضر  ،فقد مضى موقو ًفا بأسانيد صحاح  ، 8288 - 8285 :ومرفوعًا .8289 :
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 - 8294حدثنا ابن المثنى قال  ،حدثنا محمد بن جعفر قال  ،حدثنا شعبة  ،عن منصور  ،عن إبراھيم أنه قال في ھذه اآلية :
" سيطوّ قون ما بخلوا به يوم القيامة "  ،قال  :طو ًقا من نار.
 - 8295حدثنا الحسن قال  :أخبرنا عبد الرزاق قال  ،أخبرنا الثوري  ،عن منصور  ،عن إبراھيم في قوله  " :سيطوقون " ،
قال  :طو ًقا من نار.
 - 8296حدثنا ابن حميد قال  ،حدثنا جرير  ،عن منصور  ،عن إبراھيم  " :سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة "  ،قال :
طو ًقا من نار(1) .
***
نبوة محمد صلى ﷲ عليه وسلم من أحبار اليھود  ،ما كتموا من ذلك.
وقال آخرون  :معنى ذلك  :سيحمل الذين كتموا َّ
* ذكر من قال ذلك :
 - 8297حدثني محمد بن سعد قال  ،حدثني أبي قال  ،حدثني عمي قال  ،حدثني أبي  ،عن أبيه عن ابن عباس قوله " :
اس ِب ْالب ُْخ ِل ( ]سورة النساء  \37 :سورة
ُون ال َّن َ
ون َو َيأْ ُمر َ
سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة "  ،ألم تسمع أنه قال َ ) :يب َْخلُ َ
الحديد  (2) ، [24 :يعني أھل الكتاب  :يقول  :يكتمون  ،ويأمرون الناس بالكتمان.
***
وقال آخرون  :معنى ذلك  :سيكلَّفون يوم القيامة أن يأتوا بما َبخِلوا به في الدنيا من أموالھم.
* ذكر من قال ذلك :
 - 8298حدثني محمد بن عمرو قال  ،حدثنا أبو عاصم قال  ،حدثنا عيسى  ،عن ابن أبي نجيح  ،عن مجاھد في قوله " :
سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة "  ،قال  :سيكلَّفون أن يأتوا بما بخلوا به  ،إلى قوله  " :والكتاب المنير " .
__________
) (1في المطبوعة  " :طوق "  ،وأثبت ما في المخطوطة.

) (2وإنما عنى آية سورة النساء  ،ألن تمامھا " ويكتمون ما آتاھم ﷲ من فضله " .
 - 8299حدثنا ابن المثنى قال  ،حدثنا أبو حذيفة قال  ،حدثنا شبل  ،عن ابن أبي نجيح  ،عن مجاھد " سيطوقون "  ،سيكلفون
أن يأتوا بمثل ما بخلوا به من أموالھم يوم القيامة.
***
قال أبو جعفر  :وأولى األقوال بتأويل ھذه اآلية  ،التأويل الذي قلناه في ذلك في مبدإ قوله  " :سيطوقون ما بخلوا به " ،
لألخبار التي ذكرنا في ذلك عن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم  ،وال أحدَ أعلم بما َعنى ﷲ تبارك وتعالى بتنزيله  ،منه عليه
السالم.
***
ض َو َّ
ِير ُ
الس َم َاوا ِ
ﷲُ بِ َما َت ْع َملُونَ َخ ِبي ٌر ){ (180
األر ِ
ت َو ْ
اث َّ
القول في تأويل قوله َ } :و ِ َّ ِ م َ
قال أبو جعفر  :يعني بذلك جل ثناؤه  :أنه الحي الذي ال يموت  ،والباقي بعد َفناء جميع خلقه.
***
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فإن قال قائل  :فما معنى قوله  " :له ميراث السموات واألرض "  ،و " الميراث " المعروف  ،ھو ما انتقل من ملك مالك إلى
وارثه بموته  ،و الدنيا قبل فناء خلقه وبعده ؟
قيل  :إن معنى ذلك ما وصفنا  ،من وصفه نفسه بالبقاء  ،وإعالم خلقه أنه ك ِتب عليھم الفناء .وذلك أنّ ملك المالك إنما يصير
ً
ميراثا بعد وفاته  ،فإنما قال جل ثناؤه  " :و ميراث السموات واألرض "  ،إعالمًا بذلك منه عبادَ ه أن أمالك جميع خلقه
فان سواه  ،فإنه الذي إذا أھلك جميع خلقه فزالت أمالكھم عنھم  ،لم يبق أح ٌد يكون
منتقلة عنھم بموتھم  ،وأنه ال أحد إال وھو ٍ
له ما كانوا يملكونه غيره.
وإنما معنى اآلية  " :ال تحسبن الذي يبخلون بما آتاھم ﷲ من فضله ھو خيرً ا لھم بل ھو شر لھم سيطوقون ما بخلوا به يوم
القيامة "  ،بعد ما يھلكون وتزو ُل عنھم أمالكھم  ،في الحين الذي ال يملكون شي ًئا  ،وصار

ميراثه وميراث غيره من خلقه.

ثم أخبر تعالى ذكره أنه بما يعلم ھؤالء الذين يبخلون بما آتاھم ﷲ من فضل وغيرھم من سائر خلقه  ،ذو خبرة وعلم  ،محيط
المحسن باإلحسان  ،والمسيء على ما يرى تعالى ذكره.
بذلك كله  ،حتى يجازي كال منھم على قدر استحقاقه ،
َ
***
َل َق ْد َسم َِع َّ
يق
ﷲ َفقِيرٌ َو َنحْ نُ أَ ْغ ِن َيا ُء َس َن ْك ُتبُ َما َقالُوا َو َق ْت َل ُھ ُم ْاألَ ْن ِب َيا َء ِب َغي ِْر َح ٍّق َو َنقُو ُل ُذو ُقوا َع َذ َ
ﷲ ُ َق ْو َل الَّذ َ
ِين َقالُوا إِنَّ َّ َ
اب ْال َح ِر ِ
)َ (181ذل َِك ِب َما َق َّد َم ْ
ْس ِب َظ َّال ٍم ل ِْل َع ِبي ِد )(182
ﷲ َلي َ
ت أَ ْيدِي ُك ْم َوأَنَّ َّ َ
سم َِع َّ
اء ِب َغ ْي ِر َحقٍّ {
ب َما َقالُوا َو َق ْت َل ُھ ُم األ ْن ِب َي َ
س َن ْك ُت ُ
ِير َو َن ْحنُ أَ ْغ ِن َيا ُء َ
ﷲ َفق ٌ
القول في تأويل قوله َ } :ل َقدْ َ
ﷲ ُ َق ْول َ ا َّلذِينَ َقالُوا إِنَّ َّ َ
قال أبو جعفر  :ذكر أن ھذه اآلية وآيات بعدھا نزلت في بعض اليھود الذين كانوا على عھد رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم.
ذكر اآلثار بذلك :
 - 8300حدثنا أبو كريب قال  ،حدثنا يونس بن بكير قال  ،حدثنا محمد بن إسحاق قال  ،حدثنا محمد بن أبي محمد مولى زيد
بن ثابت  ،عن عكرمة  :أنه حدثه عن ابن عباس قال  :دخل أبو بكر الصديق رضي ﷲ عنه بيت الم ِْدراس  ،فوجد من يھودَ
نا ًسا كثيرً ا قد اجتمعوا إلى رجل منھم يقال له فِنحاص  ،كان من علمائھم وأحبارھم  ،ومعه َح ْب ٌر يقال له أشيْع .فقال أبو بكر
ّ
بالحق من عند
رضي ﷲ عنه لفنحاص  :ويحك يا فِنحاص  ،اتق ﷲ وأسلِم  ،فوﷲ إنك لتعلم أنّ محم ًدا رسول ﷲ  ،قد جاءكم
ﷲ  ،تجدونه مكتوبًا عندكم في التوراة واإلنجيل! قال فنحاص  :وﷲ يا أبا بكر  ،ما بنا إلى ﷲ من فقر  ،وإنه إلينا لفقير! وما
نتضرع إليه كما يتضرع إلينا  ،وإنا عنه ألغنياء  ،ولو كان عنا غنيُّا ما استقرض منا كما يزعم صاحبكم! ينھاكم عن الربا
ويعطيناه! ولو كان عنا غن ًّيا ما أعطانا الربا! ) (1فغضب أبو بكر فضرب وجه فنحاص ضربة شديدة  ،وقال  :والذي نفسي
بيده  ،لوال العھد الذي بيننا وبينك لضربت عُنقك يا عدو ﷲ! فأكذِبونا ما استطعتم إن كنتم صادقين .فذھب فنحاص إلى رسول
ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم فقال  :يا محمد  ،انظر ما صنع بي صاحبك! فقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم ألبي بكر  :ما حملك
على ما صنعت ؟ " فقال  :يا رسول ﷲ  ،إن عدو ﷲ قال قوال عظيمًا  ،زعم أنّ ﷲ فقير وأنھم عنه أغنياء! فلما قال ذلك
ُ
فضربت وجھه .فجحد ذلك فنحاص وقال  :ما قلت ذلك! فأنزل ﷲ تبارك وتعالى فيما قال فنحاص  ،ر ًّدا
غضبت مما قال ،
عليه وتصدي ًقا ألبي بكر  " :لقد َسمِع ﷲ قول الذين قالوا إنّ ﷲ فقي ٌر ونحن أغنياء سنكتبُ ما قالوا وقتلھم األنبياء بغير حق
اب مِنْ َق ْبلِ ُك ْم
ِين أُو ُتوا ْال ِك َت َ
ونقول ذوقوا عذاب الحريق " وفي قول أبي بكر وما بلغه في ذلك من الغضب َ ) :ل َتسْ َمعُنَّ م َِن الَّذ َ
ًَ
َوم َِن الَّذ َ َ
ُور ( ]سورة آل عمران (2) .[186 :
ِين أ ْش َر ُكوا أذى َكثِيرً ا َوإِنْ َتصْ ِبرُوا َو َت َّتقُوا َفإِنَّ َذل َِك مِنْ َع ْز ِم األم ِ
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__________
) (1كان في المخطوطة سقط بين  ،فيھا  " :وما نتضرع إليه كما يتضرع إلينا  ،وإنا عنه ألغنياء .ولو كان عنا غنيًا ما أعطانا الربا .فغضب أبو بكر"،
واستدركت المطبوعة ھذا السقط من الدر المنثور فيما أرجح ) ، (105 : 2فتركته كما ھو  ،لموافقته لما جاء في تفسير ابن كثير  ، 308 : 2وإن
خالف رواية ابن ھشام في سيرته  ،في بعض ألفاظ.
) (2األثران  - 8301 ، 8300 :سيرة ابن ھشام  ، 208 ، 207 : 2وھو تابع األثر السالف رقم  ، 7695 :مما روى الطبري من سيرة ابن
إسحاق.

 - 8301حدثنا ابن حميد قال  ،حدثنا سلمة  ،عن ابن إسحاق  ،عن محمد بن أبي محمد  ،مولى زيد بن ثابت  ،عن عكرمة
مولى ابن عباس قال  :دخل أبو بكر فذكر نحوه  ،غير أنه قال  " :وإنا عنه ألغنياء  ،وما ھو عنا بغنيٍّ  ،ولو كان غن ًّيا "  ،ثم
ذكر سائر الحديث نحوه(1) .
 - 8302حدثنا محمد بن الحسين قال  ،حدثنا أحمد بن مفضل قال  ،حدثنا أسباط  ،عن السدي  " :لقد سمع ﷲ قول الذين قالوا
إنّ ﷲ فقير ونحن أغنياء "  ،قالھا فنحاص اليھوديّ من بني َمرثد  ،لقيه أبو بكر فكلمه فقال له  :يا فنحاص  ،اتق ﷲ وآمن
يستقرضنا أموالنا! وما يستقرض إال الفقير
وص ِّدق  ،وأقرض ﷲ قرضًا حس ًنا! فقال فنحاص  :يا أبا بكر  ،تزعم أن ربنا فقير
ِ
من الغني! إن كان ما تقول ح ًّقا  ،فإن ﷲ ًإذا لفقير! فأنزل ﷲ عز وجل ھذا  ،فقال أبو بكر  :فلوال ھُدنة كانت بين النبي صلى
ﷲ عليه وسلم وبين بني َمرثد لقتلته.
 - 8303حدثني محمد بن عمرو قال  ،حدثنا أبو عاصم  ،عن عيسى  ،عن ابن أبي نجيح  ،عن مجاھد قال  :صك أبو بكر
رجال منھم الذين قالوا  " :إنّ ﷲ فقير ونحن أغنياء "  ،لم يستقرضنا وھو غني ؟! وھم يھود.
 - 8304حدثنا المثنى قال  ،حدثنا أبو حذيفة قال  ،حدثنا شبل  ،عن ابن أبي نجيح قال  " :الذين قالوا إنّ ﷲ فقير ونحن
أغنياء "  ،لم يستقرضنا وھو غني ؟ قال شبل  :بلغني أنه فنحاص اليھودي  ،وھو الذي قال  " :إنّ ﷲ ثالث ثالثة " و " ي ُد ﷲ
مغلولة " .
 - 8305حدثنا ابن حميد قال  ،حدثني يحيى بن واضح قال  ،حدثت عن عطاء  ،عن الحسن قال  ،لما نزلت َ ) :منْ َذا الَّذِي
ﷲ َقرْ ضًا َح َس ًنا ( ]سورة البقرة  \245 :سورة الحديد  [11 :قالت اليھود  :إنّ ربكم يستقرض منكم! فأنزل ﷲ  " :لقد
ُي ْق ِرضُ َّ َ
سمع ﷲ قول الذين قالوا إنّ ﷲ فقير ونحن أغنياء " .
__________
) (1انظر خبر فنحاص أيضًا في األثر اآلتي رقم .8316 :

 - 8306حدثنا ابن حميد قال  ،حدثنا حكام  ،عن عمرو  ،عن عطاء  ،عن الحسن البصري قال  :لما نزلت َ ) :منْ َذا الَّذِي
ﷲ َقرْ ضًا َح َس ًنا ( قال  :عجبت اليھود فقالت  :إن ﷲ فقير يستقرض! فنزلت  " :لقد سمع ﷲ قول الذين قالوا إنّ ﷲ
ُي ْق ِرضُ َّ َ
فقير ونحن أغنياء " .
 - 8307حدثنا بشر قال  ،حدثنا يزيد قال  ،حدثنا سعيد  ،عن قتادة قوله  " :الذين قالوا إنّ ﷲ فقير ونحن أغنياء "  ،ذكر لنا
ﷲ َقرْ ً
ِير ًة ( قال :
ضا َح َس ًنا َفيُضَاعِ َف ُه َل ُه أَضْ َعا ًفا َكث َ
أنھا نزلت في حُ َييّ بن أخطب  ،لما أنزل ﷲ َ ) :منْ َذا الَّذِي ُي ْق ِرضُ َّ َ
يستقرضنا ربنا  ،إنما يستقرض الفقير الغنيَّ !
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 - 8308حدثنا الحسن بن يحيى قال  ،أخبرنا عبد الرزاق قال  ،أخبرنا معمر  ،عن قتادة قال  :لما نزلت  " :من ذا الذي
يقرضُ ﷲ قرضًا حس ًنا "  ،قالت اليھود  :إنما يستقرض الفقير من الغني!! قال  :فأنزل ﷲ  " :لقد سمع ﷲ قول الذين قالوا إنّ
ﷲ فقيرٌ ونحن أغنياء " .
 - 8309حدثني يونس قال  ،أخبرنا ابن وھب قال  ،سمعت ابن زيد يقول في قوله  " :لقد سمع ﷲ قول الذين قالوا إنّ ﷲ
فقير ونحن أغنياء "  ،قال  :ھؤالء يھود(1) .
***
قال أبو جعفر  :فتأويل اآلية ًإذا  :لقد سمع ﷲ قول الذين قالوا من اليھود  " :إن ﷲ فقير إلينا ونحن أغنياء عنه "  ،سنكتب ما
قالوا من اإلفك والفرية على ربھم  ،وقتلھم أنبياءھم بغير حق.
***
واختلفت القرأة في قراءة قوله  " :سنكتب ما قالوا وقتلھم " .
فقرأ ذلك قرأة الحجاز وعامة قرأة العراق َ ) :س َن ْك ُتبُ َما َقالُوا ( بالنون ،
__________
) (1في المطبوعة  " :ھؤالء اليھود "  ،وأثبت ما في المخطوطة.

" و َق ْت َل ُھ ُم األ ْن ِبيا َء بغير ٍّ
حق " بنصب " القتل " .
***
وقرأ ذلك بعض قرأة الكوفيين َ " ) :س ُي ْك َتبُ َما َقالُوا َو َق ْتلُ ُھ ُم األ ْن ِب َيا َء ِب َغي ِْر َح ٍّق " ( بالياء من " سيكتب " وبضمھا  ،ورفع "
القتل "  ،على مذھب ما لم يس ّم فاعله  ،اعتبارً ا بقراءة يذكر أنھا من قراءة عبد ﷲ في قوله  " :ونقول ذوقوا "  ،يذكر أنھا في
قراءة عبد ﷲ  " :و ُي َقا ُل " (1) .
فأغفل قارئ ذلك وجه الصواب فيما قصد إليه من تأويل القراءة التي ُتنسب إلى عبد ﷲ  ،وخالف الحجة من قرأة اإلسالم.
وذلك أن الذي ينبغي لمن قرأ  " :سيكتب ما قالوا وقتلھم األنبياء " على وجه ما لم يسم فاعله  ،أن يقرأ  " :ويقال "  ،ألن
قوله " :ونقول " عطف على قوله  " :سنكتب "  .فالصواب من القراءة أن يوفق بينھما في المعنى بأن يقرآ جميعًا على مذھب
ما لم يسم فاعله  ،أو على مذھب ما يسمى فاعله .فأما أن يقرأ أحدھما على مذھب ما لم يسم فاعله  ،واآلخر على وجه ما قد
ُسمِّي فاعله  ،من غير معنى ألجأه على ذلك  ،فاختيار خارج عن الفصيح من كالم العرب(2) .
***
قال أبو جعفر  :والصواب من القراءة في ذلك عندنا َ " :س َن ْك ُتب " بالنون " و َق ْت َل ُھ ْم " بالنصب  ،لقوله َ " :و َن ُقول "  ،ولو كانت
القراءة في " سيكتب " بالياء وضمھا  ،لقيل  " :ويقال "  ،على ما قد بيّنا.
__________
) (1ھذا كالم الفراء بال شك  ،في معاني القرآن  ، 249 : 1ولكن وقع في نسخ الفراء خرم لم يتنبه إليه مصححو المطبوعة  ،تمامه مما ذكره الطبري
ورواه عنه كعادته .والنص الذي في المطبوعة من معاني القرآن  " :وقرئ  :سيكتب ما قالوا  ،قرأھا حمزة اعتبارً ا  ،ألنھا في مصحف عبد ﷲ " ،
ً
سقطا  ،وظاھر أن تمامه ما رواه الطبري من قراءة عبد ﷲ التي اعتبر بھا حمزة في قراءة " سيكتب " .
وانقطع الكالم  ،فظاھر أن فيه

644

) (2المعروف في كالمھم " ألجأه إلى كذا "  ،واستعمل الطبري " ألجأه عليه " بمعنى حمله عليه  ،على إرادة التضمين  ،وھو كالم فصيح ال يعاب ،
وھو من النوادر التي لم أجدھا في كتاب  ،وإن كنت أذكر أني قرأتھا في بعض كتب الشافعي رحمه ﷲ  ،وغاب اليوم عني مكانھا.

***
َ
رويت  ،أن الذين عنوا بقوله  " (1) :لقد
فإن قال قائل  :كيف قيل  " :وقتلھم األنبياء بغير حق "  ،وقد ذكرت في اآلثار التي
سمع ﷲ قول الذين قالوا إنّ ﷲ فقيرٌ " بعض اليھود الذين كانوا على عھد نبينا محمد صلى ﷲ عليه وسلم  ،ولم يكن من أولئك
أح ٌد قتل نبيًا من األنبياء  ،ألنھم لم يدركوا نبيًا من أنبياء ﷲ فيقتلوه ؟
قيل  :إنّ معنى ذلك على غير الوجه الذي ذھبت إليه .وإنما قيل ذلك كذلك  ،ألن الذين عنى ﷲ تبارك وتعالى بھذه اآلية ،
كانوا راضين بما فعل أوائلھم من قتل من قتلوا من األنبياء  ،وكانوا منھم وعلى منھاجھم  ،من استحالل ذلك واستجازته.
فأضاف ج ّل ثناؤه فع َل ما فعله من كانوا على منھاجه وطريقته  ،إلى جميعھم  ،إذ كانوا أھل ملة واحدة ونحْ لة واحدة ،
وبالرِّ ضى من جميعھم َفعل ما فعل فاع ُل ذلك منھم  ،على ما بينا من نظائره فيما مضى قبل(2) .
***
الم لِ ْل َع ِبي ِد ){ (182
ﷲ َل ْي َ
القول في تأويل قوله َ } :و َنقُول ُ ُذوقُوا َع َذ َ
يق )َ (181ذلِ َك ِب َما َقدَّ َمتْ أَ ْيدِي ُك ْم َوأَنَّ َّ َ
اب ا ْل َح ِر ِ
س ِب َظ ٍ
قال أبو جعفر  :يعني بذلك جل ثناؤه  " :ونقول " للقائلين بأن ﷲ فقيرٌ ونحن أغنياء  ،القاتلين أنبياء ﷲ بغير ّ
حق يوم القيامة "
ذوقوا عذاب الحريق "  ،يعني بذلك  :عذاب نار محرقة ملتھبة(3) .
***
__________
) (1في المطبوعة  " :وقد ذكرت اآلثار التي رويت "  ،أسقطت " في "  ،وھي ثابتة في المخطوطة.
) (2انظر ما سلف  165 ، 164 ، 39 ، 38 ، 24 ، 23 : 2وفھارس المباحث في الجزء الثاني ص  " ، 611إضافة أفعال األسالف إلى
األبناء."...
) (3تفسير " الحريق " كما فسره أبو جعفر  ،مما ال تكاد تظفر به في كتب اللغة  ،بل قالوا  :الحريق  :اضطرام النار وتلھبھا .والحريق أيضًا اللھب" .
وانظر مجاز القرآن ألبي عبيدة  ، 110 : 1ونصه  " :النار اسم جامع  ،تكون نارً ا وھي حريق وغير حريق  ،فإذا التھبت  ،فھي حريق " .

و" النار " اسم جامع للملتھبة منھا وغير الملتھبة  ،وإنما " الحريق " صفة لھا يراد أنھا محرقة  ،كما قيل  " :عذابٌ أليم "
يعني  :مؤلم  ،و " وجيع " يعني  :موجع.
***
وأما قوله  " :ذلك بما قدمت أيديكم "  ،أي  :قولنا لھم يوم القيامة  " ،ذوقوا عذاب الحريق "  ،بما أسلفت أيديكم واكتسبتھا أيام
حياتكم في الدنيا  (1) ،وبأن ﷲ َع ْدل ال يجو ُر فيعاقب عب ًدا له بغير استحقاق منه العقوب َة  ،ولكنه يجازي كل نفس بما كسبت ،
ويو ّفي كل عامل جزاء ما عمل  ،فجازى الذين قال لھم ]ذلك[ يوم القيامة ) (2من اليھود الذين وصف صفتھم  ،فأخبر عنھم
أنھم قالوا  " :إنّ ﷲ فقير ونحن أغنياء "  ،وقتلوا األنبياء بغير حق بما جازاھم به من عذاب الحريق  ،بما اكتسبوا من اآلثام ،
واجترحوا من السيئات  ،وكذبوا على ﷲ بعد اإلعذار إليھم باإلنذار .فلم يكن تعالى ذكره بما عاقبھم به من إذاقتھم عذاب
الحريق ظالمًا  ،وال واضعًا عقوبته في غير أھلھا .وكذلك ھو جل ثناؤه  ،غي ُر ظالم أح ًدا من خلقه  ،ولكنه العادل بينھم ،
والمتفضل على جميعھم بما أحبّ من َف َواضله ونِعمه.
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***
__________
) (1انظر تفسير " بما قدمت أيديھم " فيما سلف .368 ، 367 : 2
) (2الزيادة بين القوسين ال بد منھا الستقامة الكالم  ،ويعني بقوله  " :الذي قال لھم ذلك "  ،أي قال لھم  " :ذوقوا عذاب الحريق "  .وسياق العبارة " :
فجازى الذين قال لھم ذلك يوم القيامة . . .بما جازاھم به من عذاب الحريق " .

ْ
ت َو ِبالَّذِي قُ ْل ُت ْم َفلِ َم
ان َتأْ ُكلُ ُه ال َّنارُ قُ ْل َق ْد َجا َء ُك ْم ُر ُس ٌل مِنْ َق ْبلِي ِب ْال َب ِّي َنا ِ
الَّذ َ
ﷲ َع ِھ َد إِ َل ْي َنا أَ َّال ُن ْؤم َِن ل َِرس ٍ
ِين َقالُوا إِنَّ َّ َ
ُول َح َّتى َيأ ِت َي َنا ِبقُرْ َب ٍ
ِين )(183
صا ِدق َ
َق َت ْل ُتمُو ُھ ْم إِنْ ُك ْن ُت ْم َ
سل ٌ مِنْ
ﷲ َع ِھدَ إِ َل ْي َنا أَال ُن ْؤمِنَ ل َِر ُ
اء ُك ْم ُر ُ
ان َتأْ ُكلُ ُه ال َّنا ُر قُلْ َقدْ َج َ
س ٍ
القول في تأويل قوله  } :ا َّلذِينَ َقالُوا إِنَّ َّ َ
ول َح َّتى َيأْ ِت َي َنا ِبقُ ْر َب ٍ
َق ْبلِي ِبا ْل َب ِّي َنا ِ
صا ِدقِينَ ){ (183
ت َو ِبا َّلذِي ُق ْل ُت ْم َفلِ َم َق َت ْل ُت ُمو ُھ ْم إِنْ ُك ْن ُت ْم َ
قال أبو جعفر  :يعني بذلك جل ثناؤه  :لقد سمع ﷲ قول الذين قالوا  " :إن ﷲ عھد إلينا أن ال نؤمن لرسول " .
***
وقوله  " :الذين قالوا إن ﷲ "  ،في موضع خفض ر ًّدا على قوله  " :الذين قالوا إن ﷲ فقي ٌر " .
***
ويعني بقوله  " :قالوا إن ﷲ عھد إلينا أن ال نؤمن لرسول "  ،أوصانا  ،وتقدم إلينا في كتبه وعلى ألسن أنبيائه ) " (1أن ال
نؤمن لرسول "  ،يقول  :أن ال نص ِّدق رسوال فيما يقول إنه جاء به من عند ﷲ من أمر ونھي وغير ذلك " حتى يأتينا بقربان
تأكله النار "  ،يقول  :حتى يجيئنا بقربان  ،وھو ما تقرَّ ب به العبد إلى ربه من صدقة.
***
وھو مصدر مثل " العدوان " و " الخسران " من قولك  " :قرَّ ُ
بت قربا ًنا " .
وإنما قال  " :تأكله النار "  ،ألن أكل النار ما قربه أحدھم

في ذلك الزمان  ،كان دليال على قبول ﷲ منه ما قرِّ ب له ،

وداللة على صدق المقرِّ ب فيما ادعى أنه محق فيما نازع أو قال  ،كما - :
 - 8310حدثنا محمد بن سعد قال  ،حدثني أبي قال  ،حدثني عمي قال  ،حدثني أبي  ،عن أبيه  ،عن ابن عباس قوله  " :حتى
يأتينا بقربان تأكله النار "  ،كان الرجل يتصدق  ،فإذا ُتقُبِّل منه  ،أنزلت عليه نارٌ من السماء فأكلته.
__________
) (1انظر تفسير " عھد إليه " فيما سلف  ، 38 : 3وتفسير " العھد " في فھارس اللغة.

 - 8311حدثت عن الحسين قال  ،سمعت أبا معاذ يقول  ،أخبرنا عبيد  ،قال  ،سمعت الضحاك يقول في قوله  " :بقربان
تأكله النار "  ،كان الرجل إذا تصدق بصدقة ف ُتقُبِّلت منه  ،بعث ﷲ نارً ا من السماء فنزلت على القربان فأكلته.
***
فقال ﷲ تعالى لنبيه محمد صلى ﷲ عليه وسلم ] :قل  ،يا محمد  ،للقائلين  :إنّ ﷲ عھد إلينا[ أن ال نؤمن لرسول حتى يأتينا
بقربان تأكله النار ] :قد جاءكم[ رسل من قبلي بالبينات "  (1) ،يعني  :بالحجج الدالة على صدق نبوتھم وحقيقة قولھم "
وبالذي قلتم "  ،يعني  :وبالذي ادَّعيتم أنه إذا جاء به لزمكم تصديقه واإلقرار بنبوته  ،من أكل النار قُربانه إذا قرَّ ب
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داللة

على صدقه  " (2) ،فلم قتلتموھم إن كنتم صادقين "  ،يقول له  :قل لھم  :قد جاءتكم الرسل الذين كانوا من قبلي بالذي زعمتم
أنه حجة لھم عليكم  ،فقتلتموھم  ،فلم قتلتموھم وأنتم مقرون بأن الذي جاءوكم به من ذلك كان حجة لھم عليكم " إن كنتم
صادقين " في أن ﷲ عھد إليكم أن تؤمنوا بمن أتاكم من رسله بقُربان تأكله النار حجة له على نبوته ؟
***
قال أبو جعفر  :وإنما أعلم ﷲ عباده بھذه اآلية  :أنّ الذين وصف صفتھم من اليھود الذين كانوا على عھد رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه وسلم ،
__________
) (1في المخطوطة  " :فقال ﷲ تعالى لنبيه محمد صلى ﷲ عليه وسلم أال نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار رسل من قبلي بالبينات، " . . .
وقد وضع ناسخ المخطوطة أمام السطرين في الھامش )ط ط كذا(  ،يعني أنه خطأ كان في النسخة التي نقل عنھا  ،فنقله ھكذا كما وجده  ،فجاء ناشر
المطبوعة  -أو ناسخ قبله  -فأراد أن يصححھا  ،فزاد صدر اآلية  " :قل قد جاءكم " بعد قوله  " :بقربان تأكله النار "  ،ولكن يبقى السياق غير حسن ،
فزدت ما بين القوسين  ،استظھارً ا من نھج أبي جعفر في بيانه عن معاني آي كتاب ﷲ  ،وﷲ الموفق للصواب.
) (2في المطبوعة والمخطوطة  " :إذ قرب

"  ،والسياق يقتضي " إذا " .

ت َو ُّ
ِير )(184
الزب ُِر َو ْال ِك َتا ِ
ب ُر ُس ٌل مِنْ َق ْبل َِك َجاءُوا ِب ْال َب ِّي َنا ِ
ُوك َف َق ْد ُك ِّذ َ
َفإِنْ َك َّذب َ
ب ْال ُمن ِ
لن َيعْ دوا أن يكونوا في كذبھم على ﷲ وافترائھم على ربھم وتكذيبھم محم ًدا صلى ﷲ عليه وسلم  ،وھم يعلمونه صاد ًقا مح ًّقا ،
نبوته وھم يجدونه مكتوبًا عندھم في عھد ﷲ تعالى إليھم أنه رسوله إلى خلقه  ،مفروضة طاعته ) (1إال كمن
وجحودھم َّ
مضى من أسالفھم الذين كانوا يقتلون أنبياء ﷲ بعد قطع ﷲ عذرھم بالحجج التي أيدھم ﷲ بھا  ،واألدلة التي أبان صدقھم بھا ،
افتراء على ﷲ  ،واستخفا ًفا بحقوقه.
***
ت َو ُّ
سل ٌ مِنْ َق ْبلِ َك َجا ُءوا ِبا ْل َب ِّي َنا ِ
الز ُب ِر َوا ْل ِك َتا ِ
ِير ){ (184
ب ُر ُ
القول في تأويل قوله جل ثناؤه َ } :فإِنْ َك َّذ ُبو َك َف َقدْ ُك ِّذ َ
ب ا ْل ُمن ِ
ً
قال أبو جعفر  :وھذا تعزية من ﷲ جل ثناؤه نبيَّه
محمدا صلى ﷲ عليه وسلم على األذى الذي كان يناله من اليھود وأھل
الشرك با من سائر أھل الملل .يقول ﷲ تعالى له  :ال يحزنك  ،يا محمد  ،كذب ھؤالء الذين قالوا  " :إن ﷲ فقير "  ،وقالوا:
" إن ﷲ عھد إلينا أن ال نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار "  ،وافتراؤھم على ربھم اغترارً ا بإمھال ﷲ إياھم  ،وال
َيعظمن عليك تكذيبھم إياك  ،وادعاؤھم األباطيل من عھود ﷲ إليھم  ،فإنھم إن فعلوا ذلك بك فكذبوك وكذبوا على ﷲ  ،فقد
َّ
َ
كذبت أسالفھم من رسل ﷲ قبلك من جاءھم بالحجج القاطعة
الخلق  ،وذلك
العذر  ،واألدلة الباھرة العق َل  ،واآليات المعجزة
َ
ھو البينات(2) .
***
وأما " الزبر " فإنه جمع " زبور "  ،وھو الكتاب  ،وكل كتاب فھو  " :زبور "  ،ومنه قول امرئ القيس :
__________
) (1في المطبوعة  " :لن يفروا أن يكونوا في كذبھم على ﷲ "  ،وفي المخطوطة  " :لن يقروا " وال معنى لھما  ،وصوابھما ما أثبت .وسياق العبارة :
" لن يعدوا أن يكونوا في كذبھم . . .إال كمن مضى من أسالفھم " .
) (2انظر تفسير " البينات " فيما سلف  ، 379 : 5 / 259 : 4 / 249 : 3 / 355 ، 318 : 2وغيرھا من المواضع في فھارس اللغة.

647

ْصرْ ُت ُه َف َش َجانِي؟َ ...
ُور في َعسِ ي ٍ
ب َي َمانِي )(1
لِمنْ َطل ٌل أَب َ
كخ ِّط َزب ٍ
***
ويعني  :بـ " الكتاب "  ،التوراة واإلنجيل .وذلك أن اليھود َّ
كذبت عيسى وما جاء به  ،وحرَّ فت ما جاء به موسى عليه السالم
من صفة محمد صلى ﷲ عليه وسلم  ،وبدلت عھده إليھم فيه  ،وأن النصارى جحدت ما في اإلنجيل من نعته  ،وغيرت ما
أمرھم به في أمره.
***
وأما قوله  " :المنير "  ،فإنه يعني  :الذي يُنير فيبين الحق لمن التبس عليه ويوضحه.
***
وإنما ھو من " النور " واإلضاءة  ،يقال  " :قد أنار لك ھذا األمر "  ،بمعنى  :أضاء لك وتبين  " ،فھو ينير إنارة  ،والشيء
منيرٌ "  (2) ،وقد - :
 - 8312حدثني المثنى قال  ،حدثنا إسحاق قال  ،حدثنا أبو زھير  ،عن جويبر  ،عن الضحاك  " :فإن كذبوك فقد ُك ِّذب رسل
من قبلك "  ،قال ِّ :
يعزي نبيه صلى ﷲ عليه وسلم.
***
 - 8313حدثنا القاسم قال  ،حدثنا الحسين قال  ،حدثني حجاج  ،عن ابن جريج قوله  " :فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك"،
قال ّ :
يعزي نبيه صلى ﷲ عليه وسلم.
***
ُّ
وھذا الحرف في مصاحف أھل الحجاز والعراق َ " :و ُّ
وبالزب ُِر "
الزب ُِر " بغير " باء "  ،وھو في مصاحف أھل الشام " :
بالباء ،مثل الذي في " سورة فاطر " .[25] .
***
__________
) (1ديوانه  ، 186 :وھو مطلع قصيدته .قال الشنتمرى في شرح البيت  " :يقول  :نظرت إلى ھذا الطلل فشجاني  ،أي  :أحزنني .وقوله  " :كخط
زبور "  ،أي قد درس وخفيت آثاره  ،فال يرى منه إال مثل الكتاب في الخفاء والدقة .والزبور  :الكتاب .وقوله  " :في عسيب يمان "  ،كان أھل اليمن
يكتبون في عسيب النخلة عھودھم وصكاكھم .ويروى  " :عسيب يماني "  ،على اإلضافة  ،أراد  :في عسيب رجل يمان.
) (2في المخطوطة والمطبوعة  " :والشيء المنير "  ،وعبارة بيان اللغة تقتضي ما أثبت.

ار َوأ ُ ْد ِخ َل ْال َج َّن َة َف َق ْد َف َ
از َو َما ْال َح َياةُ ال ُّد ْن َيا إِ َّال َم َتا ُع
س َذا ِئ َق ُة ْال َم ْو ِ
ت َوإِ َّن َما ُت َو َّف ْو َن أ ُ َ
ُك ُّل َن ْف ٍ
جُور ُك ْم َي ْو َم ْال ِق َيا َم ِة َف َمنْ ُزحْ ِز َح َع ِن ال َّن ِ
ور )(185
ْال ُغ ُر ِ
ار َوأُدْ ِخلَ ا ْل َج َّن َة َف َقدْ َف َ
س َذا ِئ َق ُة ا ْل َم ْو ِ
از
ت َوإِ َّن َما ُت َو َّف ْونَ أ ُ ُج َ
القول في تأويل قوله ُ } :كل ُّ َن ْف ٍ
ور ُك ْم َي ْو َم ا ْلقِ َيا َم ِة َف َمنْ ُز ْح ِز َح َع ِن ال َّن ِ
ور ){ (185
َو َما ا ْل َح َياةُ ال ُّد ْن َيا إِال َم َت ُ
اع ا ْل ُغ ُر ِ
قال أبو جعفر  :يعني بذلك تعالى ذكره  :أن مصير ھؤالء المفترين على ﷲ من اليھود  ،المكذبين برسوله  ،الذين وصف
صفتھم  ،وأخبر عن جراءتھم على ربھم ومصير غيرھم من جميع خلقه تعالى ذكره  ،ومرجع جميعھم  ،إليه .ألنه قد َحتم
الموت على جميعھم  ،فقال لنبيه صلى ﷲ عليه وسلم  :ال يحزنك تكذيبُ من كذبك  ،يا محمد  ،من ھؤالء اليھود وغيرھم ،
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َ
جئت من أرسلت إليه ،
وافتراء من افترى عليَّ  ،فقد ُك ِّذب قبلك رس ٌل جاءوا من اآليات والحجج من أرسلوا إليه  ،بمثل الذي
فلك فيھم أسوة تتعزى بھم  ،ومصي ُر من َّ
كذبك وافترى عليّ وغيرھم ومرجعھم إليّ  ،فأو ّفي كل نفس منھم جزاء عمله يوم
شرا فشر "
القيامة  ،كما قال جل ثناؤه  " :وإنما تو َّفون أجوركم يوم القيامة "  ،يعني  :أجور أعمالكم  ،إن خيرً ا فخي ٌر  ،وإن ًّ
فمن زحزح عن النار "  ،يقول  :فمن ُنحِّ ي عن النار وأبعد منھا ) " (1فقد فاز "  ،يقول  :فقد نجا وظفر بحاجته.
***
ً
يقال منه  " :فاز فالن بطلبته  ،يفوز ً
ومفازا ومفازة "  ،إذا ظفر بھا.
فوزا
***
وإنما معنى ذلك  :فمن ُنحِّ ي عن النار فأبعد منھا وأدخل الجنة  ،فقد نجا وظفر بعظيم الكرامة " وما الحياة الدنيا إال متاع
الغرور "  ،يقول  :وما ّلذات الدنيا وشھواتھا وما فيھا من زينتھا وزخارفھا " إال متاع الغرور " ،
__________
) (1انظر تفسير " زحزح " فيما سلف .375 : 2

يقول  :إال متعة يمتعكموھا الغرور والخداع المضمح ّل الذي ال حقيقة له عند االمتحان  ،وال صحة له عند االختبار .فأنتم
تلتذون بما متعكم الغرور من دنياكم  ،ثم ھو عائد عليكم بالفجائع والمصائب والمكاره .يقول تعالى ذكره  :وال تركنوا إلى
الدنيا فتسكنوا إليھا  ،فإنما أنتم منھا في غرور تم َّتعون  ،ثم أنتم عنھا بعد قليل راحلون(1) .
***
وقد روي في تأويل ذلك ما - :
 - 8314حدثني به المثنى قال  ،حدثنا إسحاق قال  ،حدثنا جرير  ،عن األعمش  ،عن بكير بن األخنس  ،عن عبد الرحمن بن
سابط في قوله  " :وما الحياة الدنيا إال متاع الغرور "  ،قال  :كزاد الراعي  ،تزوِّ ده الكفّ من التمر  ،أو الشيء من الدقيق ،
أو الشيء يشرب عليه اللبن.
***
فكأن ابن سابط ذھب في تأويله ھذا  ،إلى أن معنى اآلية  :وما الحياة الدنيا إال متاعٌ قلي ٌل  ،ال يُبلِّغ َمنْ تمتعه وال يكفيه لسفره.
وھذا التأويل  ،وإن كان وجھًا من وجوه التأويل  ،فإن الصحيح من القول فيه ھو ما قلنا .ألن " الغرور " إنما ھو الخداع في
كالم العرب .وإذ كان ذلك كذلك  ،فال وجه لصرفه إلى معنى القلة  ،ألن الشيء قد يكون قليال وصاحبه منه في غير خداع وال
غرور .وأما الذي ھو في غرور  ،فال القليل يصح له وال الكثير مما ھو منه في غرور.
***
و " الغرور " مصدر من قول القائل  " :غرني فالن فھو يغرُّ ني غرورً ا " بضم " الغين "  .وأما إذا فتحت " الغين " من "
الغرور "  ،فھو صفة للشيطان َ
الغرور  ،الذي يغر ابن آدم حتى يدخله من معصية ﷲ فيما يستوجب به عقوبته.
***
وقد :
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__________
) (1انظر تفسير  " :المتاع " فيما سلف .55 : 3 / 540 ، 539 : 1

ِين أَ ْش َر ُكوا أَ ًذى َكثِيرً ا َوإِنْ َتصْ ِبرُوا َو َت َّت ُقوا َفإِنَّ
اب مِنْ َق ْبلِ ُك ْم َوم َِن الَّذ َ
ِين أُو ُتوا ْال ِك َت َ
مْوالِ ُك ْم َوأَ ْنفُسِ ُك ْم َو َل َتسْ َمعُنَّ م َِن الَّذ َ
َل ُت ْب َلوُ نَّ فِي أَ َ
ُ
ُور )(186
َذل َِك مِنْ َع ْز ِم ْاألم ِ
 - 8315حدثنا أبو كريب قال  ،حدثنا عبدة وعبد الرحيم قاال حدثنا محمد بن عمرو قال  ،حدثنا أبو سلمة  ،عن أبي ھريرة
قال  :قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم  :موضع سوط في الجنة خير من الدنيا وما فيھا  ،واقرءوا إن شئتم " وما الحياة
الدنيا إال متاع الغرور " (1) .
***
اب مِنْ َق ْبلِ ُك ْم َومِنَ ا َّلذِينَ أَ ْ
ش َر ُكوا أَ ًذى
القول في تأويل قوله َ } :ل ُت ْب َل ُونَّ فِي أَ ْم َوالِ ُك ْم َوأَ ْنفُسِ ُك ْم َو َل َت ْس َم ُعنَّ مِنَ ا َّلذِينَ أُو ُتوا ا ْل ِك َت َ
ور ){ (186
ِيرا َوإِنْ َت ْ
َكث ً
ص ِب ُروا َو َت َّتقُوا َفإِنَّ َذلِ َك مِنْ َع ْز ِم األ ُم ِ
قال أبو جعفر  :يعني بقوله  :تعالى ذكره  " (2) :لتبلون في أموالكم "  ،لتختبرن بالمصائب في أموالكم ) " (3وأنفسكم ،
__________
) (1الحديث  - 8315 :عبدة  :ھو ابن سليمان الكالبي الكوفي .وعبد الرحيم  :ھو ابن سليمان المروزي األشل.
والحديث رواه أحمد في المسند ) 9649 :ج 2ص 438حلبي(  ،عن يحيى بن سعيد  ،عن محمد ابن عمرو  -بھذا اإلسناد.
وكذلك رواه الترمذي  ، 85 : 4عن عبد بن حميد وغيره  ،عن محمد بن عمرو .وقال  " :ھذا حديث حسن صحيح " .
وكذلك رواه الحاكم في المستدرك  ، 299 : 2من طريق شجاع بن الوليد  ،عن محمد بن عمرو .وقال  " :ھذا حديث على شرط مسلم  ،ولم يخرجاه "
 .ووافقه الذھبي.
وذكره ابن كثير  ، 311 : 2من رواية ابن أبي حاتم  ،عن أبيه  ،عن محمد بن عبد ﷲ األنصاري  ،عن محمد بن عمرو.
ثم قال ابن كثير  " :ھذا حديث ثابت في الصحيحين  ،من غير ھذا الوجه  ،بدون ھذه الزيادة ]يعني ذكر اآلية في الحديث[ .وقد رواه بھذه الزيادة أبو
حاتم بن حبان في صحيحه  ،والحاكم في مستدركه  ،من حديث محمد بن عمرو " .
وذكره السيوطي  ، 107 : 2وزاد نسبته البن أبي شيبة  ،وھناد  ،وعبد بن حميد .وذكره المنذري في الترغيب والترھيب  ، 277 : 4من رواية
الترمذي  -ضمن ألفاظ للحديث بمعناه  ،عند أحمد  ،والبخاري  ،والطبراني في األوسط " بأسناد رواته رواة الصحيح "  ،وابن حبان في صحيحه.
) (2في المطبوعة والمخطوطة " يعني بذلك تعالى ذكره "  ،وسياق التفسير ھنا يقتضي ما أثبت.
) (3انظر تفسير " االبتالء " فيما سلف .235 ، 297 : 7 / 339 : 5 / 220 ، 7 : 3 / 49 : 2

يعني  :وبھالك األقرباء والعشائر من أھل نصرتكم وملتكم ) " (1ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم "  ،يعني  :من
اليھود وقولھم  " :إن ﷲ فقير ونحن أغنياء "  ،وقولھم  " :يد ﷲ مغلولة "  ،وما أشبه ذلك من افترائھم على ﷲ " ومن الذين
أشركوا "  ،يعني النصارى " أذى كثيرً ا "  (2) ،واألذى من اليھود ما ذكرنا  ،ومن النصارى قولھم  " :المسيح ابن ﷲ " ،
وما أشبه ذلك من كفرھم با " وإن تصبروا وتتقوا "  ،يقول  :وإن تصبروا ألمر ﷲ الذي أمركم به فيھم وفي غيرھم من
طاعته " وتتقوا "  ،يقول  :وتتقوا ﷲ فيما أمركم ونھاكم  ،فتعملوا في ذلك بطاعته " فإن ذلك من عزم األمور "  ،يقول  :فإن
ذلك الصبر والتقوى مما عزم ﷲ عليه وأمركم به.
***
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وقيل  :إن ذلك كله نزل في فنخاص اليھودي  ،سيد بني َق ْي ُن َقاع  ،كالذي - :
 - 8316حدثنا به القاسم قال  ،حدثنا الحسين قال  ،حدثنا حجاج  ،عن ابن جريج قال  :قال عكرمة في قوله  " :لتبلون في
أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرً ا "  ،قال  :نزلت ھذه اآلية في النبي
صلى ﷲ عليه وسلم  ،وفي أبي بكر رضوان ﷲ عليه  ،وفي فنحاص اليھودي سيد بني قي ُنقاع قال  :بعث النبي صلى ﷲ عليه
وسلم أبا بكر الصديق رحمه ﷲ إلى فنحاص يستمدُّه  ،وكتب إليه بكتاب  ،وقال ألبي بكر  " :ال َتفتاتنَّ عليّ بشيء حتى
ترجع"  (3) .فجاء أبو بكر وھو متو ِّ
شح بالسيف  ،فأعطاه الكتاب  ،فلما قرأه قال  " :قد احتاج ربكم أن نمده " ! فھ ّم أبو بكر
أن يضربه بالسيف  ،ثم ذكر قول النبي صلى ﷲ عليه وسلم  " :ال تفتاتنّ علي بشيء حتى ترجع " ،
__________
) (1انظر تفسير " أنفسھم " فيما سلف .501 : 6
) (2انظر تفسير " األذى " فيما سلف .374 : 4
) (3كل من أحدث دونك شيئا  ،ومضى عليه ولم يستشرك  ،واستبد به دونك  ،فقد فاتك بالشيء وافتات عليك به أوفيه .ھو " افتعال " من " الفوت " ،
وھو السبق إلى الشيء دون ائتمار أو مشورة.

ون ِب َما آ َتا ُھ ُم َّ
ﷲُ مِنْ َفضْ لِ ِه ھ َُو َخيْرً ا َل ُھ ْم َب ْل ھ َُو َشرٌّ لَ ُھ ْم " ( (1) .وما بين اآليتين
ِين َيب َْخلُ َ
فكف  ،ونزلت َ " ) :وال َيحْ َس َبنَّ الَّذ َ
إلى قوله  " :لتبلون في أموالكم وأنفسكم "  ،نزلت ھذه اآليات في بني قينقاع إلى قوله  " :فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك
" قال ابن جريج  :يعزي نبيه صلى ﷲ عليه وسلم قال  " :لتبلون في أموالكم وأنفسكم "  ،قال  :أعلم ﷲ المؤمنين أنه سيبتليھم،
فينظر كيف صبرھم على دينھم .ثم قال  " :ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم "  ،يعني  :اليھود والنصارى " ومن
الذين أشركوا أذى كثيرً ا( فكان المسلمون يسمعون من اليھود قولھم  " :عزير ابن ﷲ "  ،ومن النصارى  " :المسيح ابن ﷲ"،
فكان المسلمون ينصبون لھم الحرب إذ يسمعون إشراكھم  (2) ،فقال ﷲ  " :وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم األمور " ،
يقول  :من القوة مما عزم ﷲ عليه وأمركم به.
***
وقال آخرون  :بل نزلت في كعب بن األشرف  ،وذلك أنه كان يھجو رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم  ،ويتشبّب بنساء
المسلمين.
* ذكر من قال ذلك :
 - 8317حدثنا الحسن بن يحيى قال  ،أخبرنا عبد الرزاق قال  ،أخبرنا معمر  ،عن الزھري في قوله  " :ولتسمعن من الذين
أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرً ا "  ،قال  :ھو كعب بن األشرف  ،وكان يحرض المشركين على النبي
صلى ﷲ عليه وسلم وأصحابه في شعره  ،ويھجو النبي صلى ﷲ عليه وسلم .فانطلق إليه خمسة نفر من األنصار  ،فيھم محمد
بن مسلمة  ،ورجل يقال له أبو عبس.
__________
) (1انظر أخبار فنخاص اليھودي في اآلثار السالفة .8302 - 8300 :
) (2في المطبوعة  " :ويسمعون إشراكھم " بالواو  ،وفي المخطوطة  ،ھذه الواو كأنھا )د(  ،فآثرت أن أجعلھا " إذ "  ،ألنھا حق المعنى.
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بالع َوالي  (1) ،فلما رآھم ذعر منھم  ،فأنكر شأنھم  ،وقالوا  :جئناك لحاجة! قال  :فليدن إليّ
فأتوه وھو في مجلس قومه َ
بعضكم فليحدثني بحاجته .فجاءه رجل منھم فقال  :جئناك لنبيعك أدرا ًعا عندنا لنستنفق بھا (2) .فقال  :وﷲ لئن فعلتم لقد
جُ ھدتم منذ نزل بكم ھذا الرجل! فواعدوه أن يأتوه عشا ًء حين ھدأ عنھم الناس  (3) ،فأتوه فنادوه  ،فقالت امرأته  :ما َطرقك
ھؤالء ساعتھم ھذه لشيء مما تحب! قال  :إنھم حدثوني بحديثھم وشأنھم.
) (4قال معمر  :فأخبرني أيوب  ،عن عكرمة  :أنه أشرف عليھم فكلمھم  ،فقال  :أتر َھ ُنوني أبناءكم ؟ وأرادوا أن يبيعھم تمرً ا.
قال  ،فقالوا  :إنا نستحيي أن تعير أبناؤنا فيقال  " :ھذا رھينة َوسْ ق  ،وھذا رھينة وسقين " ! ) (5فقال  :أترھنوني نسائكم ؟
قالوا  :أنت أجم ُل الناس  ،وال نأمنك! وأي امرأة تمتنع منك لجمالك! ولكنا نرھنك سالحنا  ،فقد علمت حاجتنا إلى السالح
اليوم .فقال  :ائتوني بسالحكم  ،واحتملوا ما شئتم .قالوا  :فأنزل إلينا نأخذ عليك وتأخذ علينا .فذھب ينزل (6) ،
__________
) " (1العوالي "  ،جمع عالية .و " العالية "  :اسم لكل ما كان من جھة نجد من المدينة  ،من قراھا وعمائرھا إلى تھامة  ،وما كان دون ذلك من جھة
تھامة فھو " السافلة "  .وعوالي المدينة  ،بينھا وبين المدينة أربعة أميال  ،وقيل ثالثة  ،وذلك أدناھا  ،وأبعدھا ثمانية.
) (2استنفق بالمال  :جعله نفقة يقضى بھا حاجته وحاجة عياله.
) (3ھدأ عنھم الناس  :سكن عنھم الناس وقلت حركتھم وناموا .وفي المخطوطة  " :حين ھدى عنھم الناس " بطرح الھمزة  ،وھو صواب جيد  ،جاء
اع َل َنا َكا َن ْ
او َر ًة َ ...وأَ َّن َنا ال َن َرى ِممَّنْ َن َرى أَ َحدَ ا
في شعر ابن ھرمة  ،من أبياته األليمة الموجعة َ :ليْتَ ال َّس َب َ
ت م َُج ِ
ْس ِب َھا ٍد َشرُّ ُھ ْم أَ َبدَا
اع َل َت ْھدَا َعنْ َفرائِسِ َھا َ ...وال َّناسُ َلي َ
إِنَّ ال ِّس َب َ
يريد  " :لتھدأ " و " بھادئ شرھم " .
) (4ھذا بدأ سياق آخر للخبر  ،منقطع عما قبله من خبر الزھري  ،ولم يتم خبر الزھري  ،بل أتم خبر عكرمة الذي أدخله على سياقه.
) " (5الوسق " كيل معلوم  ،قيل  :ھو حمل بعير  ،وقيل  :ستون صاعًا بصاع النبي صلى ﷲ عليه وسلم.
) (6قوله  " :ذھب ينزل "  ،أي تحرك لينزل  ،و " ذھب " من ألفاظ االستعانة التي تدخل على الكالم لتصوير حركة  ،أو بيان فعل مثل قولھم  " :قعد
فالن ال يمر به أحد إال سبه "  ،أو " قعد ال يسأله سائل إال حرمه "  ،ال يراد به حقيقة القعود  ،بل استمرار ذلك منه واتصاله  ،وحاله عند رؤية الناس،
أو طروق السائل .واستعمال " ذھب " بھذا المعنى كثير الورود في كالمھم  ،وإن لم تذكره كتب اللغة.

فتعلقت به امرأته وقالت  :أرسل إلى أمثالھم من قومك يكونوا معك .قال  :لو وجدني ھؤالء نائمًا ما أيقظوني! قالت  :فكلِّمھم
من فوق البيت  ،فأبى عليھا  ،فنزل إليھم يفو ُح ريحه .قالوا  :ما ھذه الريح يا فالن ؟ قال  :ھذا عطرُ أم فالن! امرأته .فدنا إليه
بعضھم يشم رائحته  ،ثم اعتنقه  ،ثم قال  :اقتلوا عدو ﷲ! فطعنه أبو َعبس في خاصرته  ،وعاله محمد بن مسلمة بالسيف ،
فقتلوه ثم رجعوا .فأصبحت اليھود مذعورين  ،فجاءوا إلى النبيّ صلى ﷲ عليه وسلم فقالوا  :قتل سيدنا غيلة! فذ ّكرھم النبي
صنيعه  ،وما كان يحضّ عليھم  ،ويحرض في قتالھم ويؤذيھم  ،ثم دعاھم إلى أن يكتب بينه وبينھم
صلى ﷲ عليه وسلم َ
صلحً ا ،قال  :فكان ذلك الكتابُ مع عليّ رضوان ﷲ عليه.
***
اس َو َال َت ْك ُتمُو َن ُه َف َن َب ُذوهُ َو َرا َء ُ
َوإِ ْذ أَ َخ َذ َّ
ُور ِھ ْم َوا ْش َت َر ْوا ِب ِه َث َم ًنا َقل ً
ﷲ ُ مِي َث َ
س َما
ِيال َف ِب ْئ َ
ِين أُو ُتوا ْال ِك َت َ
اق الَّذ َ
اب َل ُت َب ِّي ُن َّن ُه لِل َّن ِ
ظھ ِ
ُون)(187
َي ْش َتر َ
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القول في تأويل قوله َ } :وإِ ْذ أَ َخ َذ َّ
ور ِھ ْم َوا ْ
ش َت َر ْوا ِب ِه
اس َوال َت ْك ُت ُمو َن ُه َف َن َب ُذوهُ َو َر َ
ﷲ ُ مِي َثاقَ ا َّلذِينَ أُو ُتوا ا ْل ِك َت َ
اب َل ُت َب ِّي ُن َّن ُه لِل َّن ِ
اء ُظ ُھ ِ
س َما َي ْ
ش َت ُرونَ ){ (187
َث َم ًنا َقلِيال َف ِب ْئ َ
قال أبو جعفر  :يعني بذلك تعالى ذكره  :واذكر أيضا من ]أمر[ ھؤالء اليھود وغيرھم من أھل الكتاب منھم  ،يا محمد (1) ،
إذ أخذ ﷲ ميثاقھم  ،ليبيننّ للناس أمرك الذي أخذ ميثاقھم على بيانه للناس في كتابھم الذي في أيديھم  ،وھو التوراة واإلنجيل ،
وأنك

رسول مرسل بالحق  ،وال يكتمونه " فنبذوه وراء ظھورھم "  ،يقول :

__________
) (1الزيادة بين القوسين مما ال يستقيم الكالم إال بھا أو بشبھھا.

فتركوا أمر ﷲ وضيعوه (1) .ونقضوا ميثاقه الذي أخذ عليھم بذلك  ،فكتموا أمرك  ،وكذبوا بك " واشتروا به ثم ًنا قليال " ،
يقول  :وابتاعوا بكتمانھم ما أخذ عليھم الميثاق أن ال يكتموه من أمر نبوتك  ،عوضً ا منه خسيسًا قليال من عرض الدنيا ) (2ثم
ذم جل ثناؤه شراءھم ما اشتروا به من ذلك فقال  " :فبئس ما يشترون " (3) .
***
واختلف أھل التأويل فيمن عُني بھذه اآلية.
فقال بعضھم  :عني بھا اليھود خاصّة.
* ذكر من قال ذلك :
 - 8318حدثنا أبو كريب قال  ،حدثنا يونس بن بكير قال  ،حدثنا محمد بن إسحاق قال  ،حدثني محمد بن أبي محمد مولى
زيد بن ثابت  ،عن عكرمة  :أنه حدثه  ،عن ابن عباس  " :وإذ أخذ ﷲ ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس وال تكتمونه "
إلى قوله  " :عذاب أليم "  ،يعني  :فنحاص وأشيع وأشباھھما من األحبار.
 - 8319حدثنا ابن حميد قال  ،حدثنا سلمة  ،عن ابن إسحاق  ،عن محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت  ،عن عكرمة
مولى ابن عباس مثله(4) .
__________
) (1انظر تفسير " نبد " فيما سلف  401 : 2وتفسير " وراء ظھورھم " فيما سلف .404 : 2
) (2انظر تفسير " اشترى " فيما سلف .420 : 7 / 527 : 6 : 246 : 4 / 330 : 3 / 455 ، 342 - 340 : 2 / 315 - 312 : 1
وانظر تفسير " الثمن " فيما سلف  527 : 6 / 328 : 3 / 565 : 1بوالق.
) (3انظر بيان معنى " بئس " فيما سلف .56 : 3 / 340 - 338 : 2
) (4األثران  - 8319 ، 8318 :سيرة ابن ھشام  ، 208 : 2وھو تابع األثر السالف رقم .8301 ، 8300 :

 - 8320حدثني محمد بن سعد قال  ،حدثني أبي قال  ،حدثني عمي قال  ،حدثني أبي  ،عن أبيه  ،عن ابن عباس قوله  " :وإذ
أخذ ﷲ ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس وال تكتمونه فنبذوه وراء ظھورھم "  ،كان أمرھم أن يتبعوا النبيّ األميّ الذي
ُون ( ]سورة األعراف  [158 :فلما بعث ﷲ محم ًدا صلى ﷲ عليه وسلم قال :
يؤمن با وكلماته  ،وقال  ) :ا َّت ِبعُوهُ َل َعلَّ ُك ْم َت ْھ َتد َ
ً
محمدا  :ص ِّدقوه ،
ُون ( ] سورة البقرة  [40 :عاھدھم على ذلك  ،فقال حين بعث
) َوأَ ْوفُوا ِب َع ْھدِي أُوفِ ِب َع ْھ ِد ُك ْم َوإِ َّي َ
اي َفارْ َھب ِ
وتلقون الذي أحببتم عندي.
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 - 8321حدثنا محمد قال  ،حدثنا أحمد قال  ،حدثنا أسباط  ،عن السدي  " :وإذ أخذ ﷲ ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس
ً
محمدا صلى ﷲ عليه وسلم  ،وال يكتمونه  " ،فنبذوه وراء ظھورھم
" اآلية  ،قال  :إن ﷲ أخذ ميثاق اليھود ليبيننه للناس ،
واشتروا به ثم ًنا قليال " .
 - 8322حدثنا الحسن بن يحيى قال  ،أخبرنا عبد الرزاق قال  ،أخبرنا الثوري  ،عن أبي الجحّ اف  ،عن مسلم البطين قال :
سأل الحجاج بن يوسف جُ لساءه عن ھذه اآلية  " :وإذ أخذ ﷲ ميثاق الذين أوتوا الكتاب "  ،فقام رجل إلى سعيد بن جبير فسأله
فقال  " :وإذ أخذ ﷲ ميثاق أھل الكتاب " يھود  " ،ليبيننه للناس "  ،محم ًدا صلى ﷲ عليه وسلم  " ،وال يكتمونه فنبذوه " .
 - 8323حدثنا القاسم قال  ،حدثنا الحسين قال  ،حدثني حجاج  ،عن ابن جريج قوله  " :وإذ أخذ ﷲ ميثاق الذين أوتوا الكتاب
ً
محمدا يجدونه مكتوبًا عندھم
لتبيننه للناس وال تكتمونه "  ،قال  :وكان فيه إن اإلسالم دين ﷲ الذي افترضه على عباده  ،وأن
في التوراة واإلنجيل.
***
وقال آخرون  :عني بذلك كل من أوتي علمًا بأمر الدين.
ذكر من قال ذلك :
 - 8324حدثنا بشر قال  ،حدثنا يزيد قال  ،حدثنا سعيد  ،عن قتادة  " :وإذ أخذ ﷲ ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس وال
وكتمان العلم  ،فإن
تكتمونه فنبذوه وراء ظھورھم " اآلية  ،ھذا ميثاق أخذه ﷲ على أھل العلم  ،فمن علم شي ًئا فليعلِّمه  ،وإياكم
َ
كتمان العلم َھ َلكة  ،وال يتكلَّفن رج ٌل ما ال علم له به  ،فيخرج من دين ﷲ فيكون من المتكلِّفين  ،كان يقال  " :مث ُل علم ال يقال
به  ،كمثل كنز ال ينفق منه! ومثل حكمة ال تخرج  ،كمثل صنم قائم ال يأكل وال يشرب "  .وكان يقال  " :طوبي لعالم ناطق ،
واع "  .ھذا رج ٌل علم علمًا فعلّمه وبذله ودعا إليه  ،ورج ٌل سمع خيرً ا فحفظه ووعاه وانتفع به.
وطوبي لمستمع ٍ
 - 8325حدثني يحيى بن إبراھيم المسعودي قال  ،حدثني أبي  ،عن أبيه  ،عن جده  ،عن األعمش  ،عن عمرو بن مرة ،
عن أبي عبيدة قال  :جاء رجل إلى قوم في المسجد وفيه عبدﷲ بن مسعود فقال  :إنّ أخاكم كعبًا يقرئكم السالم  ،ويبشركم أن
ھذه اآلية ليست فيكم  " :وإذ أخذ ﷲ ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس وال تكتمونه "  .فقال له عبدﷲ  :وأنت فأقره
السالم وأخبرهُ أنھا نزلت وھو يھوديّ .
 - 8326حدثنا ابن حميد قال  ،حدثنا جرير  ،عن األعمش  ،عن عمرو بن مرة  ،عن أبي عبيدة بنحوه  ،عن عبدﷲ وكعب.
***
وقال آخرون  :معنى ذلك  :وإذ أخذ ﷲ ميثاق النبيين على قومھم.
ذكر من قال ذلك :
 - 8327حدثنا ابن بشار قال  ،حدثنا يحيى بن سعيد  ،عن سفيان قال  ،حدثني يحيى بن أبي ثابت  ،عن سعيد بن جبير قال :
اب مِي َثا َق َھ ْم " (  ،قال  :من النبيين على
ِين أُو ُتوا ْال ِك َت َ
ُّك م َِن الَّذ َ
قلت البن عباس  :إن أصحاب عبدﷲ يقرأون َ " ) :وإِ ْذ أَ َخ َذ َرب َ
قومھم.
 - 8328حدثنا أبو كريب قال  ،حدثنا قبيصة قال  ،حدثنا سفيان  ،عن حبيب  ،عن سعيد قال  ،قلت البن عباس  :إن أصحاب
عبدﷲ يقرأون  " :وإذ أخذ ﷲ ميثاق الذين أوتوا الكتاب " َ ) ،وإِ ْذ أَ َخ َذ َّ
ﷲ ُ مِي َث َ
ِّين (  ،قال فقال  :أخذ ﷲ ميثاق النبيين
اق ال َّن ِبي َ
على قومھم.
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***
وأما قوله  " :لتبيننه للناس "  ،فإنه كما - :
 - 8329حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث قال  ،حدثني أبي قال  ،حدثنا محمد بن ذكوان قال  ،حدثنا أبو
نعامة السعدي قال  :كان الحسن يفسر قوله  " :وإذ أخذ ﷲ ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس وال تكتمونه "  ،لتتكلمن
بالحق  ،ولتص ِّدقنه بالعمل(1) .
***
قال أبو جعفر  :واختلف القرأة في قراءة ذلك :
اس َوال َت ْك ُتمُو َن ُه ( بالتاء .وھي قراءة ع ْ
ُظم قرأة أھل المدينة والكوفة  (2) ،على وجه المخاطب ،
فقرأه بعضھم َ ) :ل ُت َب ِّي ُن َّن ُه لِل َّن ِ
بمعنى  :قال ﷲ لھم  :ل ُتبين ّنه للناس وال تكتمونه.
***
اس َوال َي ْك ُتمُو َن ُه " ( بالياء جمي ًعا  ،على وجه الخبر عن الغائب  ،ألنھم في وقت إخبار ﷲ
وقرأ ذلك آخرون َ " ) :ل ُي َب ِّي َن َّن ُه لِل َّن ِ
نبيه صلى ﷲ عليه وسلم بذلك عنھم  ،كانوا غير موجودين  ،فصار الخبر عنھم كالخبر عن الغائب.
***
__________
) (1كانت اآلية في المطبوعة  " :ليبيننه للناس وال يكتمونه " بالياء  ،في جميع اآلثار السالفة  ،فجعلتھا على قراءة مصحفنا بالتاء في الكلمتين.
) (2في المطبوعة  " :وھي قراءة أعظم قراء أھل المدينة " . . .وھو خطأ  ،صوابه من المخطوطة كما سلف عشرات من المرات .وعظم القوم :
أكثرھم ومعظمھم.

ٌ
صحيحة وجوھھما  ،مستفيضتان في قرأة اإلسالم  ،غير مختلفتي
قال أبو جعفر  :والقول في ذلك عندنا أنھما قراءتان ،
المعاني  ،فبأيتھما قرأ القارئ فقد أصاب الحق والصواب في ذلك .غير أن األمر في ذلك وإن كان كذلك  ،فإن أحب القراءتين
اس َوال َي ْك ُتمُو َن ُه " (  ،بالياء جميعًا  ،استدالال بقوله  " :فنبذوه "  (1) ،إذ كان قد خرج مخرج
إليّ أن أقرأ بھا َ " ) :ل ُي َب ِّي َن َّن ُه لِل َّن ِ
الخبر عن الغائب على سبيل قوله  " :فنبذوه " حتى يكون م َّتس ًقا كله على معنى واحد ومثال واحد .ولو كان األول بمعنى
الخطاب  ،لكان أن يقال  " :فنبذتموه وراء ظھوركم " أولى  ،من أن يقال  " :فنبذوه وراء ظھورھم " .
***
وأما قوله  " :فنبذوه وراء ظھورھم "  ،فإنه مثل لتضييعھم القيام بالميثاق وتركھم العمل به.
وقد بينا المعنى الذي من أجله قيل ذلك كذلك  ،فيما مضى من كتابنا ھذا فكرھنا إعادته(2) .
***
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أھل التأويل.
* ذكر من قال ذلك :
 - 8330حدثنا أبو كريب قال  ،حدثنا ابن إدريس قال  ،أخبرنا يحيى بن أيوب ال َب َجلي  ،عن الشعبي في قوله  " :فنبذوه وراء
ظھورھم "  ،قال  :إنھم قد كانوا يقرأونه  ،إنما نبذوا العمل به.
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 - 8331حدثنا القاسم قال  ،حدثنا الحسين قال  ،حدثني حجاج  ،عن ابن جريج  " :فنبذوه وراء ظھورھم "  ،قال  :نبذوا
الميثاق.
__________
) (1في المطبوعة والمخطوطة  " :استدالال بقوله فنبذوه  ،أنه إذ كان قد خرج مخرج الخبر " . . .وھو كالم ال يستقيم  ،فحذفت  " :أنه "  ،ويكون
السياق  " :فإن أحب القراءتين إلى أن أقرأ بھا . . .حتى يكون متسقا كله على معنى واحد "  .وما بينھما فصل  ،علل به اختيار قراءته.
) (2انظر ما سلف  ، 404 : 2وما سلف ص  ، 459 :تعليق .1 :

 - 8332حدثني محمد بن سنان قال  ،حدثنا عثمان بن عمر قال  ،حدثنا مالك بن مغول  :قال  ،نبئت عن الشعبي في ھذه
اآلية  " :فنبذوه وراء ظھورھم "  ،قال  :قذفوه بين أيديھم  ،وتركوا العمل به.
***
وأما قوله  " :واشتروا به ثم ًنا قليال "  ،فإن معناه ما قلنا  ،من أخذھم ما أخذوا على كتمانھم الحق وتحريفھم الكتاب (1) ،
كما- :
 - 8333حدثنا محمد بن الحسين قال  ،حدثنا أحمد بن مفضل قال  ،حدثنا أسباط  ،عن السدي  " :واشتروا به ثم ًنا قليال " ،
أخذوا طمعًا  ،وكتموا اسم محمد صلى ﷲ عليه وسلم.
***
وقوله  " :فبئس ما يشترون "  ،يقول  :فبئس الشراء يشترون في تضييعھم الميثاق وتبديلھم الكتاب  ،كما - :
 - 8334حدثنا محمد بن عمرو قال  ،حدثنا أبو عاصم  ،عن عيسى  ،عن ابن أبي نجيح  ،عن مجاھد  " :فبئس ما يشترون"،
قال  :تبديل اليھود التوراة.
***
__________
) (1انظر ما سلف ص  ، 459 :تعليق .2 :

ُّون أَنْ يُحْ َم ُدوا ِب َما َل ْم َي ْف َعلُوا َف َال َتحْ َس َب َّن ُھ ْم ِب َم َف َ
ب َو َل ُھ ْم َع َذابٌ أَلِي ٌم )(188
از ٍة م َِن ْال َع َذا ِ
حُون ِب َما أَ َت ْوا َو ُي ِحب َ
ِين َي ْف َر َ
َال َتحْ َسبَنَّ الَّذ َ
س َب َّن ُھ ْم ِب َم َف َ
از ٍة مِنَ ا ْل َع َذا ِ
ب
القول في تأويل قوله  } :ال َت ْح َ
س َبنَّ ا َّلذِينَ َي ْف َر ُحونَ ِب َما أَ َت ْوا َو ُي ِح ُّبونَ أَنْ ُي ْح َمدُوا ِب َما َل ْم َي ْف َعلُوا َفال َت ْح َ
اب أَلِي ٌم ){ (188
َو َل ُھ ْم َع َذ ٌ
قال أبو جعفر  :اختلف أھل التأويل في تأويل ذلك.
فقال بعضھم  :عني بذلك قو ٌم من أھل النفاق كانوا يقعدون خالف رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم إذا غزا العدو  ،فإذا انصرف
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم اعتذروا إليه  ،وأحبّوا أن يحمدوا بما لم يفعلوا.
* ذكر من قال ذلك :
 - 8335حدثنا محمد بن سھل بن عسكر وابن عبد الرحيم البرقي قاال حدثنا ابن أبي مريم قال  ،حدثنا محمد بن جعفر بن أبي
كثير قال  ،حدثني زيد بن أسلم  ،عن عطاء بن يسار  ،عن أبي سعيد الخدري  :أن رجاال من المنافقين كانوا على عھد رسول
ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم إذا خرج النبي صلى ﷲ عليه وسلم إلى الغزو  ،تخلّفوا عنه  ،وفرحوا بمقعدھم خالف رسول ﷲ .وإذا
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قدم النبي صلى ﷲ عليه وسلم من السفر اعتذروا إليه  ،وأحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلوا .فأنزل ﷲ تعالى فيھم  " :ال تحسبن
الذين يفرحون بما أتوا " اآلية(1) .
 - 8336حدثني يونس قال  ،أخبرنا بن وھب قال  ،قال ابن زيد في قوله  " :ال تحسبن الذين يفرحون بما أوتوا ويحبون أن
يحمدوا بما لم يفعلوا "  ،قال  :ھؤالء المنافقون  ،يقولون للنبي صلى ﷲ عليه وسلم  :لو قد خرجت لخرجنا معك! فإذا خرج
النبي صلى ﷲ عليه وسلم تخلَّفوا وكذبوا  ،ويفرحون بذلك  ،ويرون أنھا حيلة احتالوا بھا.
***
__________
) (1الحديث  - 8335 :رواه البخاري من طريق شيخه سعيد بن أبي مريم  ،كرواية الطبري )الفتح  .(175 : 8 :وقال ابن كثير  " : 317 : 2رواه
مسلم من حديث ابن أبي مريم بنحوه " .

وقال آخرون  :عني بذلك قوم من أحبار اليھود  ،كانوا يفرحون بإضاللھم الناس  ،ونسبة الناس إياھم إلى العلم.
* ذكر من قال ذلك :
 - 8337حدثنا ابن حميد قال  ،حدثنا سلمة  ،عن ابن إسحاق  ،عن محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت  ،عن عكرمة
مولى ابن عباس أو سعيد بن جبير  " :وإذ أخذ ﷲ ميثاق الذين أوتوا الكتاب " إلى قوله  " :ولھم عذاب أليم "  ،يعني فنحاصا
وأشيع وأشباھھما من األحبار  ،الذين يفرحون بما يصيبون من الدنيا على ما زيَّنوا للناس من الضاللة " ويحبون أن يحمدوا
بما لم يفعلوا "  ،أن يقول لھم الناس علماء  ،وليسوا بأھل علم  ،لم يحملوھم على ھدى وال خير  (1) ،ويحبون أن يقول لھم
الناس  :قد فعلوا(2) .
 - 8338حدثنا أبو كريب قال  ،حدثنا يونس بن بكير قال  ،حدثنا محمد بن إسحاق قال  ،حدثني محمد بن أبي محمد مولى
زيد بن ثابت  ،عن عكرمة  :أنه حدثه عن ابن عباس بنحو ذلك إال أنه قال  :وليسوا بأھل علم  ،لم يحملوھم على ھدى(3) .
***
وقال آخرون  :بل عُني بذلك قو ٌم من اليھود  ،فرحوا باجتماع كلمتھم على تكذيب محمد صلى ﷲ عليه وسلم  ،ويحبون أن
يحمدوا بأن يقال لھم  :أھل صالة وصيام.
* ذكر من قال ذلك :
__________
) (1سيرة ابن ھشام " ھدى وال حق "  .وفي المطبوعة  " :لم يحملوھم على ھدى " غير ما في المخطوطة  ،ولكنھا الصواب  ،ويدل على ذلك األثر
التالي  ،فإنه ذكر وجه الخالف بين الروايتين.
) (2األثر  - 8338 ، 8337 :سيرة ابن ھشام  ، 208 : 2وھو تتمة األثر السالف رقم  ، 8318 :واإلسناد متصل إلى ابن عباس  ،كما مضى
مرارً ا.
) (3في المطبوعة  " :ابن كريب "  ،وھو خطأ  ،قد مضى على صحته في مئات من المواضع.

 - 8339حدثت عن الحسين بن الفرج قال  ،سمعت أبا معاذ يقول  ،أخبرنا عبيد بن سليمان قال  ،سمعت الضحاك بن مزاحم
يقول في قوله  " :ال تحسبن الذين يفرحون بما أتوا "  ،فإنھم فرحوا باجتماعھم على كفرھم بمحمد صلى ﷲ عليه وسلم وقالوا:
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ً
محمدا ليس بنبي[ (1) .وقالوا  " :نحن أبناء ﷲ وأحباؤه  ،ونحن أھل
" قد جمع ﷲ كلمتنا  ،ولم يخالف أحد منا أح ًدا ]أن
الصالة والصيام "  ،وكذبوا  ،بل ھم أھل كفر وشرك وافتراء على ﷲ  ،قال ﷲ  " :يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا " .
 - 8340حدثني يحيى بن أبي طالب قال  ،أخبرنا يزيد قال  ،أخبرنا جويبر  ،عن الضحاك في قوله  " :ال تحسبن الذين
يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا "  ،قال  :كانت اليھود أمر بعضھم بعضً ا  (2) ،فكتب بعضھم إلى بعض " :
أنّ محم ًدا ليس بنبي  ،فأجمعوا كلمتكم  ،وتمسكوا بدينكم وكتابكم الذي معكم "  ،ففعلوا وفرحوا بذلك  ،وفرحوا باجتماعھم
على الكفر بمحمد صلى ﷲ عليه وسلم .
__________
) (1ھذه الجملة بين القوسين  ،كان مكانھا في المطبوعة  " :أنه نبي "  ،وفي المخطوطة " أن بنبي "  ،والذي في المطبوعة مخالف لما تماأل عليه
اليھود  ،والذي في المخطوطة بين الفساد والخرم  ،واستظھرت ما بين القوسين من األثر الذي رواه السيوطي في الدر المنثور  109 : 2ونسبه لعبد
بن حميد وابن جرير عن الضحاك  ،والذي سيأتي في األثر التالي  ،ونصه  " :إن اليھود كتب بعضھم إلى بعض أن محم ًدا ليس بنبي  ،فأجمعوا
كلمتكم ،وتمسكوا بدينكم وكتابكم الذي معكم "  .فمن ھذا استظھرت صواب العبارة التي أثبتھا.
) (2في المطبوعة والمخطوطة  " :قال  :قالت اليھود أمر بعضھم بعضًا "  ،وھو كالم غير مستقيم  ،صحفت " كانت " إلى " قالت " فأثبتھا على
الصواب إن شاء ﷲ.

 - 8341حدثنا محمد قال  ،حدثنا أحمد قال  ،حدثنا أسباط  ،عن السدي قال  :كتموا اسم محمد صلى ﷲ عليه وسلم  ،ففرحوا
بذلك  ،وفرحوا باجتماعھم على الكفر بمحمد صلى ﷲ عليه وسلم.
 - 8342حدثنا محمد قال  ،حدثنا أحمد قال  ،حدثنا أسباط  ،عن السدي قال  :كتموا اسم محمد صلى ﷲ عليه وسلم  ،وفرحوا
بذلك حين اجتمعوا عليه  ،وكانوا يزكون أنفسھم فيقولون  " :نحن أھل الصيام وأھل الصالة وأھل الزكاة  ،ونحن على دين
إبراھيم صلى ﷲ عليه وسلم "  ،فأنزل ﷲ فيھم  " :ال تحسبن الذين يفرحون بما أتوا "  ،من كتمان محمد صلى ﷲ عليه وسلم
" ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا "  ،أحبوا أن تحمدھم العرب  ،بما يزكون به أنفسھم  ،وليسوا كذلك.
 - 8343حدثنا الحسن بن يحيى قال  ،أخبرنا عبد الرزاق قال  ،أخبرنا الثوري  ،عن أبي الجحاف  ،عن مسلم البطين قال :
سأل الحجاج جلساءه عن ھذه اآلية  " :ال تحسبن الذي يفرحون بما أتوا "  ،قال سعيد بن جبير  :بكتمانھم محم ًدا " ويحبون أن
يحمدوا بما لم يفعلوا "  ،قال  :ھو قولھم  " :نحن على دين إبراھيم عليه السالم " (1) .
 - 8344حدثني محمد بن سعد قال  ،حدثني أبي قال  ،حدثني عمي قال  ،حدثني أبي  ،عن أبيه  ،عن ابن عباس  " :ال
تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا "  ،ھم أھل الكتاب  ،أنزل عليھم الكتاب فحكموا بغير الحق ،
وحرفوا الكلم عن مواضعه  ،وفرحوا بذلك  ،وأحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلوا .فرحوا بأنھم كفروا بمحمد صلى ﷲ عليه وسلم
وما أنزل ﷲ  ،وھم يزعمون أنھم يعبدون ﷲ  ،ويصومون ويصلون  ،ويطيعون ﷲ .فقال ﷲ جل ثناؤه لمحمد صلى ﷲ عليه
وسلم  " :ال تحسبن الذين يفرحون بما أتوا "  ،كفرً ا با وكفرً ا بمحمد صلى ﷲ عليه وسلم ) " (2ويحبون أن يحمدوا بما لم
يفعلوا "  ،من الصالة والصوم  ،فقال ﷲ جل وعز لمحمد صلى ﷲ عليه وسلم  " :فال تحسبنھم بمفازة من العذاب ولھم عذاب
أليم " .
***
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__________
) (1األثر  - 8343 :انظر األثر السالف رقم .8322 :
) (2في المطبوعة  " :كفروا با  ،وكفروا بمحمد "  ،والصواب من المخطوطة.

وقال آخرون  :بل معنى ذلك  " :ال تحسبن الذين يفرحون بما أتوا "  ،من تبديلھم كتاب ﷲ  ،ويحبون أن يح َمدھم الناس على
ذلك.
* ذكر من قال ذلك :
 - 8345حدثنا محمد بن عمرو قال  ،حدثنا أبو عاصم قال  ،حدثنا عيسى  ،عن ابن أبي نجيح  ،عن مجاھد في قول ﷲ
تعالى " :ال تحسبن الذين يفرحون بما أتوا "  ،قال  :يھو ُد  ،فرحوا بإعجاب الناس بتبديلھم الكتاب وحمدھم إياھم عليه  ،وال
تملك يھود ذلك(1) .
***
وقال آخرون  :معنى ذلك  :أنھم فرحوا بما أعطى ﷲ تعالى آل إبراھيم عليه السالم.
* ذكر من قال ذلك :
 - 8346حدثني محمد بن المثنى قال  ،حدثنا محمد بن جعفر قال  ،حدثنا شعبة  ،عن أبي المعلى  ،عن سعيد بن جبير أنه قال
في ھذه اآلية  " :ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا "  ،قال  :اليھود  ،يفرحون بما آتى ﷲ إبراھيم عليه السالم.
***
ّ
العطار  ،عن سعيد بن جبير قال :
 - 8347حدثنا ابن المثنى قال  ،حدثنا وھب بن جرير قال  ،حدثنا شعبة عن أبي المعلى
ھم اليھود  ،فرحوا بما أعطى ﷲ تعالى إبراھيم عليه السالم.
وقال آخرون  :بل عُني بذلك قو ٌم من اليھود  ،سألھم رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم عن شيء فكتموه  ،ففرحوا بكتمانھم ذلك
إياه.
ذكر من قال ذلك :
__________
) (1قوله  " :وال تملك يھود ذلك " كأنه يعني  :وال تملك يھود النجاة من عذاب ﷲ  ،كما أنذرھم في اآلية.

 - 8348حدثنا الحسن بن يحيى قال  ،أخبرنا عبد الرزاق قال  ،أخبرنا ابن جريج قال  ،أخبرني ابن أبي مليكة  :أن علقمة بن
أبي وقاص أخبره  :أن مروان قال لرافع  :اذھب يا رافع إلى ابن عباس فقل له  " :لئن كان كل امرئ منا فرح بما أتى وأحب
أن يحمد بما لم يفعل معذبًا  ،ليعذبنا ﷲ أجمعين " ! فقال ابن عباس  :ما لكم ولھذه! إنما دعا النبي صلى ﷲ عليه وسلم يھود ،
فسألھم عن شيء فكتموه إياه  ،وأخبروه بغيره  ،فأروه أن قد استجابوا

بما أخبروه عنه مما سألھم  ،وفرحوا بما أتوا من

كتمانھم إياه .ثم قال  " :وإذ أخذ ﷲ ميثاق الذين أوتوا الكتاب "  ،اآلية.
 - 8349حدثنا القاسم قال  ،حدثنا الحسين قال  ،حدثني حجاج قال  ،قال ابن جريج  :أخبرني عبدﷲ بن أبي مليكة  :أن حميد
بن عبد الرحمن بن عوف أخبره  :أن مروان بن الحكم قال لبوابه  :يا رافع  ،اذھب إلى ابن عباس فقل له  " :لئن كان كل
امرئ منا فرح بما أتى وأحب أن يحمد بما لم يفعل معذبًا  ،لنعذبن جميعًا " ! فقال ابن عباس  :ما لكم ولھذه اآلية ؟ إنما أنزلت
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في أھل الكتاب! ثم تال ابن عباس  " :وإذ أخذ ﷲ ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبينه للناس " إلى قوله  " :أن يحمدوا بما لم
يفعلوا"  .قال ابن عباس  :سألھم النبيّ صلى ﷲ عليه وسلم عن شيء فكتموه إياه  ،وأخبروه بغيره  ،فخرجوا وقد أروه أن قد
أخبروه بما قد سألھم عنه  ،فاستحمدوا بذلك إليه  ،وفرحوا بما أتوا من كتمانھم إياه ما سألھم عنه(1) .
***
__________
) (1األثران  - 8349 ، 8348 :أخرجھما البخاري في كتاب التفسير  ،األول من طريق  " :إبراھيم بن موسى عن ھشام  ،أن ابن جريج أخبرھم" ...
واآلخر من طريق  " :ابن مقاتل  ،أخبرنا الحجاج  ،عن ابن جريج "  ،وأخرجه الترمذي في كتاب التفسير .وقد استوفى الحافظ ابن حجر في الفتح : 8
 ، 176 ، 175في ھذين األثرين  ،ذكر رافع  ،الذي لم يروا له ذكرً ا في كتب الرواة  ،وفي اختالفھم على ابن جريج في شيخ شيخه مرة " علقمة بن
أبي وقاص "  ،وأخرى " حميد بن عبد الرحمن بن عوف "  .وانظر أسباب النزول الواحدي .102 ، 101 :

وقال آخرون  :بل عني بذلك قو ٌم من يھود  ،أظھروا النفاق للنبي صلى ﷲ عليه وسلم محبة منھم للحمد  ،وﷲ عالم منھم
خالف ذلك.
* ذكر من قال ذلك :
 - 8350حدثنا بشر قال  ،حدثنا يزيد قال  ،حدثنا سعيد  ،عن قتادة  :ذكر لنا أنّ أعداء ﷲ اليھود  ،يھود خيبر  ،أتوا نبي ﷲ
صلى ﷲ عليه وسلم  ،فزعموا أنھم راضون بالذي جاء به  ،وأنھم متابعوه  ،وھم متمسكون بضاللتھم  ،وأرادوا أن يح َمدھم
نبي ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم بما لم يفعلوا  ،فأنزل ﷲ تعالى  " :ال تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم
يفعلوا "  ،اآلية.
 - 8351حدثنا الحسن بن يحيى قال  ،أخبرنا عبد الرزاق قال  ،أخبرنا معمر  ،عن قتادة قال  :إن أھل خيبر أتوا النبي صلى
ﷲ عليه وسلم وأصحابه فقالوا  " :إنا على رأيكم وسنتكم  (1) ،وإنا لكم ِر ْدء "  (2) .فأكذبھم ﷲ فقال  " :ال تحسبن الذين
يفرحون بما أتوا " اآليتين.
 - 8352حدثنا ابن بشار قال  ،حدثنا عبد الرحمن قال  ،حدثنا سفيان  ،عن األعمش  ،عن عمرو بن مرة  ،عن أبي عبيدة
قال :جاء رجل إلى عبدﷲ فقال  :إن كعبًا يقرأ عليك السالم ويقول  :إن ھذه اآلية لم تنزل فيكم  " :ال تحسبن الذين يفرحون
بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا "  ،قال  :أخبروه أنھا نزلت وھو يھودي(3) .
***
قال أبو جعفر  :وأولى ھذه األقوال بالصواب في تأويل قوله  " :ال تحسبن الذين يفرحون بما أتوا " اآلية  ،قول من قال " :
عني بذلك أھل الكتاب الذين أخبر
__________
) (1في المطبوعة  " :على رأيكم وھيئتكم "  ،والذي في المخطوطة " على رأيكم وسكم " غير منقوطة  ،وأرجح أن صواب قراءتھا ما أثبت .وأكثر
من روى ھذا الخبر حذف منه ھذه الكلمة .و " السنة "  :الطريقة والنھج.
) " (2الردء "  :العون والناصر  ،ينصره ويشد ظھره.
) (3األثر  - 8352 :انظر األثر السالف رقم  " ، 8325 :وكعب " ھو " كعب األحبار " .
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ﷲ جل وعز أنه أخذ ميثاقھم  ،ليبين للناس أمر محمد صلى ﷲ عليه وسلم  ،وال يكتمونه  ،ألن قوله  " :ال تحسبن الذين
يفرحون بما أتوا " اآلية  ،في سياق الخبر عنھم  ،وھو شبيه بقصتھم مع اتفاق أھل التأويل على أنھم المعنيون بذلك.
ْ
الناس أمرك  ،وأنك لي رسول
فإذ كان ذلك كذلك  ،فتأويل اآلية  :ال تحسبن  ،يا محمد  ،الذين يفرحون بما أتوا من كتمانھم
َ
مرسل بالحق  ،وھم يجدونك مكتوبًا عندھم في كتبھم  ،وقد أخذت عليھم الميثاق باإلقرار بنبوتك  ،وبيان أمرك للناس  ،وأن ال
يكتموھم ذلك  ،وھم مع نقضھم ميثاقي الذي أخذت عليھم بذلك  ،يفرحون بمعصيتھم إياي في ذلك  ،ومخالفتھم أمري ،
ويحبون أن يحمدھم الناس بأنھم أھل طاعة

وعبادة وصالة وصوم  ،واتباع لوحيه وتنزيله الذي أنزله على أنبيائه  ،وھم من

ذلك أبرياء أخلياء  ،لتكذيبھم رسوله  ،ونقضھم ميثاقه الذي أخذ عليھم  ،لم يفعلوا شي ًئا مما يحبون أن يحمدھم الناس عليه " فال
تحسبنھم بمفازة من العذاب ولھم عذاب أليم " .
***
وقوله  " :فال تحسبنھم بمفازة من العذاب "  ،فال تظنھم بمنجاة من عذاب ﷲ الذي أعده ألعدائه في الدنيا  (1) ،من الخسف
والمسخ والرجف والقتل  ،وما أشبه ذلك من عقاب ﷲ  ،وال ھم ببعيد منه  (2) ،كما - :
 - 8353حدثني يونس قال  ،أخبرنا ابن وھب قال  ،قال ابن زيد في قوله  " :فال تحسبنھم بمفازة من العذاب "  ،قال  :بمنجاة
من العذاب.
***
قال أبو جعفر  " :ولھم عذاب أليم "  ،يقول  :ولھم عذابٌ في اآلخرة أيضًا مؤلم  ،مع الذي لھم في الدنيا معجل(3) .
***
__________
) (1انظر تفسير " فاز " فيما سلف قريبا ص .452 :
) (2انظر معاني القرآن للفراء .250 : 1
) (3أخشى أن يكون صواب العبارة  " :ولھم عذاب مؤلم في اآلخرة أيضا مؤجل  ،مع الذي لھم في الدنيا معجل " .

ض َو َّ
ض َو ْ
ار َآلَ َيا ٍ
ت
َو ِ َّ ِ م ُْل ُ
ﷲُ َع َلى ُك ِّل َشيْ ٍء َقدِي ٌر ) (189إِنَّ فِي َخ ْل ِق ال َّس َم َاوا ِ
ك ال َّس َم َاوا ِ
ت َو ْاألَرْ ِ
ت َو ْاألَرْ ِ
اخت َِالفِ اللَّي ِْل َوال َّن َھ ِ
ب )(190
ِألُولِي ْاألَ ْل َبا ِ
ض َو َّ
ﷲُ َعلَى ُكل ِّ َ
الس َم َاوا ِ
ِير ){ (189
األر ِ
ت َو ْ
القول في تأويل قوله َ } :و ِ َّ ِ ُم ْل ُك َّ
ش ْيءٍ َقد ٌ
قال أبو جعفر  :وھذا تكذيب من ﷲ جل ثناؤه الذين قالوا  " :إن ﷲ فقير ونحن أغنياء "  .يقول تعالى ذكره  ،مكذبا لھم :
ملك جميع ما حوته السموات واألرض .فكيف يكون أيھا المفترون على ﷲ  ،من كان ملك ذلك له فقيرً ا ؟
ثم أخبر جل ثناؤه أنه القادر على تعجيل العقوبة لقائلي ذلك  ،ولكل مكذب به ومفتر عليه  ،وعلى غير ذلك مما أراد وأحب ،
ولكنه تفضل بحلمه على خلقه فقال  " :وﷲ على كل شيء قدير "  ،يعني  :من إھالك قائلي ذلك  ،وتعجيل عقوبته لھم  ،وغير
ذلك من األمور.
***
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ض َو ْ
ت ألولِي األ ْل َبا ِ
الس َم َاوا ِ
ار آل َيا ٍ
ب ){ (190
األر ِ
ت َو ْ
القول في تأويل قوله  } :إِنَّ فِي َخ ْل ِق َّ
اختِالفِ ال َّل ْي ِل َوال َّن َھ ِ
ِّ
والمسخر
قال أبو جعفر  :وھذا احتجاج من ﷲ تعالى ذكره على قائل ذلك  ،وعلى سائر خلقه  ،بأنه المدبر المصرّ ف األشياء
ما أحب  ،وأن اإلغناء واإلفقار إليه وبيده  ،فقال جل ثناؤه  :تدبروا أيھا الناس واعتبروا  ،ففيما أنشأته فخلقته من السموات
واألرض لمعاشكم وأقواتكم وأرزاقكم  ،وفيما ع َّقبت بينه من الليل والنھار فجعلتھما يختلفان ويعتقبان عليكم  (1) ،تتصرفون
في ھذا لمعاشكم  ،وتسكنون في ھذا راحة ألجسادكم معتبر ومدَّكر ،
__________
) (1عاقب بين الشيئين  :راوح بينھما  ،لھذا مرة ولذاك مرة .واستعمل الطبري " عقب " مشددة القاف  ،بنفس المعنى  ،كما يقال  " :ضاعف
وضعف" ،و " عاقد وعقد "  .و " اعتقب الليل والنھار " جاء ھذا بعد ھذا  ،دواليك.

ﷲ ِق َيامًا َوقُع ً
ض َر َّب َنا َما َخ َل ْق َ
ت َھ َذا بَاطِ ًال ُسب َْحا َن َك َف ِق َنا
رُون فِي َخ ْل ِق ال َّس َم َاوا ِ
وب ِھ ْم َو َي َت َف َّك َ
ِين َي ْذ ُكر َ
الَّذ َ
ت َو ْاألَرْ ِ
ُون َّ َ
ُودا َو َع َلى ُج ُن ِ
ار )(191
َع َذ َ
اب ال َّن ِ
وآيات وعظات .فمن كان منكم ذا لُبٍّ وعقل  ،يعلم أن من نسبني إلى أ ّني فقير وھو غني كاذب مفتر  (1) ،فإنّ ذلك كله بيدي
أقلّبه وأصرّ فه  ،ولو أبطلت ذلك لھلكتم  ،فكيف ينسب إلى فقر من كان كل ما به عيش ما في السموات واألرض بيده وإليه ؟
) (2أم كيف يكون غن ًّيا من كان رزقه بيد غيره  ،إذا شاء رزقه  ،وإذا شاء َح َرمه ؟ فاعتبروا يا أولي األلباب.
***
الس َم َاوا ِ
ض{
األر ِ
ت َو ْ
وب ِھ ْم َو َي َت َف َّكرُونَ فِي َخ ْل ِق َّ
القول في تأويل قوله  } :ا َّلذِينَ َي ْذ ُكرُونَ َّ َ
ﷲ قِ َيا ًما َوقُعُودً ا َو َعلَى ُج ُن ِ
ً
وقعودا " من نعت " أولي األلباب "  ،و " الذين " في موضع خفض ر ًّدا
قال أبو جعفر  :وقوله  " :الذين يذكرون ﷲ قيامًا
على قوله  " :ألولي األلباب " .
***
ومعنى اآلية  :إنّ في خلق السموات واألرض واختالف الليل والنھار آليات ألولي األلباب  ،الذاكرين ﷲ قيامًا وقعو ًدا وعلى
جنوبھم يعني بذلك  :قيامًا في صالتھم  ،وقعو ًدا في تشھدھم وفي غير صالتھم  ،وعلى جنوبھم نيامًا .كما - :
__________
) (1في المخطوطة  " :يعلم أنه أن من نسبي إلى أني فقير وھو غني  ،دادب معى "  ،وھو كالم مصحف مضطرب  ،والذي في المطبوعة أشبه
بالصواب إن شاء ﷲ.
) (2في المطبوعة  " :فكيف ينسب فقر إلى من كان ، " ...أخر " إلى "  ،والصواب الجيد تقديمھا كما في المخطوطة.

ً
وقعودا "
 - 8354حدثنا القاسم قال  ،حدثنا الحسين قال  ،حدثني حجاج  ،عن ابن جريج  ،قوله  " :الذين يذكرون ﷲ قيامًا
اآلية  ،قال  :ھو ذكر ﷲ في الصالة وفي غير الصالة  ،وقراءة القرآن.
ً
وقعودا وعلى جنوبھم " ،
 - 8355حدثنا بشر قال  ،حدثنا يزيد قال  ،حدثنا سعيد  ،عن قتادة قوله  " :الذين يذكرون ﷲ قيامًا
وھذه حاالتك كلھا يا ابن آدم  ،فاذكره وأنت على جنبك  ،يُسرً ا من ﷲ وتخفي ًفا.
***
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قال أبو جعفر  :فإن قال قائل  :وكيف قيل  " :وعلى جنوبھم "  :فعطف بـ " على "  ،وھي صفة  (1) ،على " القيام والقعود "
وھما اسمان ؟
قيل  :ألن قوله  " :وعلى جنوبھم " في معنى االسم  ،ومعناه  :ونيامًا  ،أو  " :مضطجعين على جنوبھم "  ،فحسن عطف ذلك
ان الضُّرُّ دَ َعا َنا ل َِج ْن ِب ِه أَ ْو َقاعِ ًدا أَ ْو َقا ِئمًا ( ]سورة يونس :
على " القيام " و " القعود " لذلك المعنى  ،كما قيل َ ) :وإِ َذا َمسَّ اإل ْن َس َ
 [12فعطف بقوله  " :أو قاعدا أو قائما " على قوله  " :لجنبه "  ،ألن معنى قوله  " :لجنبه "  ،مضطجعا  (2) ،فعطف بـ "
القاعد " و " القائم " على معناه  ،فكذلك ذلك في قوله  " :وعلى جنوبھم " (3) .
***
وأما قوله  " :ويتفكرون في خلق السموات واألرض "  ،فإنه يعني بذلك أنھم يعتبرون بصنعة صانع ذلك  ،فيعلمون أنه ال
يصنع ذلك إال َمن ليس كمثله شيء  ،ومن ھو مالك كل شيء ورازقه  ،وخالق كل شيء ومدبره  ،ومن ھو على كل شيء
قدير  ،وبيده اإلغناء واإلفقار  ،واإلعزاز واإلذالل  ،واإلحياء واإلماتة  ،والشقاء والسعادة.
***
__________
) " (1الصفة "  :حرف الجر  ،كما سلف في مواضع كثيرة  ،وانظر  ، 299 : 1تعليق  ، 1 :وفھرس المصطلحات في األجزاء السالفة.
) (2انظر ما سلف .475 : 3
) (3انظر معاني القرآن للفراء .250 : 1

ار ){ (191
س ْب َحا َن َك َفقِ َنا َع َذ َ
القول في تأويل قوله َ } :ر َّب َنا َما َخ َل ْقتَ ھ ََذا َباطِ ال ُ
اب ال َّن ِ
قال أبو جعفر  :يعني بذلك تعالى ذكره  " :ويتفكرون في خلق السموات واألرض " قائلين  " :ربنا ما خلقت ھذا باطال " ،
فترك ذكر " قائلين "  ،إذ كان فيما ظھر من الكالم داللة عليه.
***
وقوله  " :ما خلقت ھذا باطال " يقول  :لم تخلق ھذا الخلق ً
عبثا وال لعبًا  ،ولم تخلقه إال ألمر عظيم من ثواب وعقاب ومحاسبة
ومجازاة  ،وإنما قال  " :ما خلقت ھذا باطال " ولم يقل  " :ما خلقت ھذه  ،وال ھؤالء "  ،ألنه أراد بـ " ھذا "  ،الخلقَ الذي في
السموات واألرض .يدل على ذلك قوله  " :سبحانك فقنا عذاب النار "  ،ورغبتھم إلى ربھم في أن يقيھم عذاب الجحيم .ولو
كان المعنيّ بقوله  " :ما خلقت ھذا باطال "  ،السموات واألرض  ،لما كان لقوله عقيب ذلك  " :فقنا عذاب النار "  ،معنى
مفھوم .ألن " السموات واألرض " أدلة على بارئھا  ،ال على الثواب والعقاب  ،وإنما الدليل على الثواب والعقاب  ،األمر
والنھي.
وإنما وصف جل ثناؤه  " :أولي األلباب " الذين ذكرھم في ھذه اآلية  :أنھم إذا رأوا المأمورين المنھيّين قالوا  " :يا ربنا لم
عبثا سبحانك "  ،يعني  :تنزيھًا لك من أن تفعل شي ًئا ً
تخلُق ھؤالء باطال ً
عبثا  ،ولكنك خلقتھم لعظيم من األمر  ،لجنة أو نار.
ثم َف ِزعوا إلى ربھم بالمسألة أن يجيرھم من عذاب النار  ،وأن ال يجعلھم ممن عصاه وخالف أمره  ،فيكونوا من أھل جھنم.
***
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ار َف َق ْد أَ ْخ َز ْي َت ُه َو َما ل َّ
ار )(192
ِين مِنْ أَ ْن َ
ِلظالِم َ
َر َّب َنا إِ َّن َك َمنْ ُت ْدخ ِِل ال َّن َ
ص ٍ
ار َف َقدْ أَ ْخ َز ْي َت ُه َو َما ل َّ
ار ){ (192
ِلظالِمِينَ مِنْ أَ ْن َ
القول في تأويل قوله َ } :ر َّب َنا إِ َّن َك َمنْ ُتدْ خ ِِل ال َّن َ
ص ٍ
قال أبو جعفر  :اختلف أھل التأويل في ذلك.
فقال بعضھم  :معنى ذلك  :ربنا إنك من تدخل النار من عبادك فتخلده فيھا  ،فقد أخزيته .قال  :وال يخزي مؤمن مصيرُه إلى
الجنة  ،وإن ِّ
عذب بالنار بعض العذاب.
* ذكر من قال ذلك :
 - 8356حدثني أبو حفص الجبيري ومحمد بن بشار قاال أخبرنا المؤمل  ،أخبرنا أبو ھالل  ،عن قتادة  ،عن أنس في قوله :
" ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته "  ،قال  :من ُتخلد(1) .
 - 8357حدثنا الحسن بن يحيى قال  ،أخبرنا عبد الرزاق قال  ،أخبرنا الثوري  ،عن رجل  ،عن ابن المسيب  " :ربنا إنك
من تدخل النار فقد أخزيته "  ،قال  :ھي خاصة لمن ال يخرج منھا.
 - 8358حدثني المثنى قال  ،حدثنا أبو النعمان عارم قال  ،حدثنا حماد بن زيد قال  ،حدثنا قبيصة بن مروان  ،عن األشعث
الحمْليّ قال  ،قلت للحسن  :يا أبا سعيد  ،أرأيت ما تذكر من الشفاعة  ،حق ھو ؟ قال  :نعم حق .قال  ،قلت  :يا أبا سعيد ،
أرأيت قول ﷲ تعالى :
__________
) (1األثر  " - 8356 :أبو حفص الجبيري "  ،لم أجده  ،والذي يروى عنه أبو جعفر ھو عمرو بن علي الفالس  " ،أبو حفص الصيرفي "  ،وھو في
المخطوطة " الحبرى " غير منقوطة  ،وال أدري أيقرأ " الجبيري " أو " الخيبري "  ،ولم أجد ھذه النسبة في ترجمة " عمرو بن علي الفالس " . ،
وعمرو بن علي الفالس يروي عن مؤمل بن إسماعيل كما مضى في مواضع كثيرة منھا رقم  ، 1898 ، 1891 ، 1885 :وغيرھا كثير.

" ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته " و) يُري ُد َ َ
ين ِم ْن َھا ( )] (1سورة المائدة  [37 :؟
ار ِج َ
ار َو َما ُھ ْم ِب َخ ِ
ون أنْ َي ْخرُجُوا م َِن ال َّن ِ
ِ
قال فقال لي  :إنك وﷲ ال تسطو على بشيء  (2) ،إنّ للنار أھال ال يخرجون منھا  ،كما قال ﷲ .قال قلت  :يا أبا سعيد  ،فيمن
دخلوا ثم خرجوا ؟ قال  :كانوا أصابوا ذنوبًا في الدنيا فأخذھم ﷲ بھا  ،فأدخلھم بھا ثم أخرجھم  ،بما يعلم في قلوبھم من
اإليمان والتصديق به(3) .
 - 8359حدثنا القاسم قال  ،حدثنا الحسين قال  ،حدثني حجاج  ،عن ابن جريج قوله  " :إنك من تدخل النار فقد أخزيته " ،
قال  :ھو من يخلد فيھا.
***
وقال آخرون  :معنى ذلك  :ربنا إنك من تدخل النار  ،من مخلد فيھا وغير مخلد فيھا  ،فقد أخزي بالعذاب.
* ذكر من قال ذلك :
 - 8360حدثني المثنى قال  ،حدثنا إسحاق قال  ،حدثنا الحارث بن مسلم  ،عن بحر  ،عن عمرو بن دينار قال  :قدم علينا
جابر بن عبدﷲ في عمرة  ،فانتھيت إليه أنا وعطاء فقلت  " :ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته " ؟ قال :
__________
) (1في المطبوعة والمخطوطة  ،أسقط " الواو " بين اآليتين  ،والصواب إثباتھا كما يدل عليه سياق سؤاله  ،وجواب الحسن له.
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) (2في المطبوعة  " :إنك وﷲ ال تستطيع على شيء "  ،وھو كالم ال خير فيه  ،والصواب ما أثبته من المخطوطة  ،غيره الناشرون إذ لم يفھموه.
وقوله  " :ال تسطو علي بشيء "  ،أي  :إنك ال تحتج علي بحجة تقھرني بھا وتغلبني .وأصله من " السطو "  ،وھو البطش والقھر .و " فالن يسطو
على فالن "  ،أي يتطاول عليه.
) (3األثر  " - 8358 :قبيصة بن مروان بن المھلب " روى عن واالن  ،وروى عنه حماد بن زيد .مترجم في الكبير  ، 177 / 1 / 4وابن أبي حاتم
 .125 / 2 / 3واألشعث الحملي " منسوب إلى جده  ،وھو  " :األشعث بن عبد ﷲ بن جابر الحداني األعمى " ويقال  " :األزدي "  ،و " حدان " بطن
من األزد .روى عن أنس  ،والحسن  ،وابن سيرين .وروى عنه شعبة  ،وحماد بن سلمة  ،ويحيى بن سعيد القطان  ،مترجم في التھذيب.

وما أخزاه حين أحرقه بالنار! وإن دون ذلك لخزيًا(1) .
***
قال أبو جعفر  :وأولى القولين بالصواب عندي  ،قول جابر  " :إن من أدخل النار فقد أخزي بدخوله إياھا  ،وإن أخرج منھا".
وذلك أن " الخزي " إنما ھو ھتك ستر المخزيّ وفضيحته  (2) ،ومن عاقبه ربه في اآلخرة على ذنوبه  ،فقد فضحه بعقابه
إياه  ،وذلك ھو " الخزي " .
***
وأما قوله  " :وما للظالمين من أنصار "  ،يقول  :وما لمن خالف أمر ﷲ فعصاه  ،من ذي ُنصرة له ينصره من ﷲ  ،فيدفع
عنه عقابه  ،أو ينقذه من عذابه.
***
__________
) (1األثر  " - 8360 :الحارث بن مسلم الرازي " مضى برقم  ، 8097 :و " بحر السقاء "  ،ھو " بحر بن كنيز الباھلي السقاء " مضى أيضًا برقم :
 ، 8097وكان في المطبوعة والمخطوطة  " :الحارث بن مسلم  ،عن يحيى بن عمرو بن دينار "  ،وھو خطأ صرف.
وھذا األثر قد أخرجه الحاكم في المستدرك  ، 300 : 2ولم يقل فيه شي ًئا  ،وقال الذھبي في تعليقه  " :قلت  :بحر ھالك "  ،ورواه بأتم مما ھنا  ،بيد أن
السيوطي في الدر المنثور  ، 111 : 2خرجه  ،ونسبه للحاكم وابن جرير  ،وساق لفظ األثر بأتم من لفظ أبي جعفر  ،ومخال ًفا لفظ الحاكم  ،ولفظه " :
قدم علينا جابر بن عبد ﷲ في عمرة  ،فانتھت إليه أنا وعطاء  ،فقلت  " :وما ھم بخارجين من النار " ؟ قال  :أخبرني رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم
أنھم الكفار .قلت لجابر  :فقوله  :إنك من تدخل النار فقد أخزيته ، " ...وسائر لفظه مطابق لما في الطبري.
وفي المخطوطة  " :حين أحروه بالنار "  ،والصواب ما في المطبوعة  ،مواف ًقا لفظ الحاكم والسيوطي .وفي المخطوطة والمطبوعة  " :وما إخزاؤه "
وھو ال يستقيم  ،والصواب ما في الدر المنثور .وقوله  " :ما أخزاه " تعجب .والذي في الحاكم " قد أخزاه حين أحرقه بالنار "  .فھما روايتان تصحح
إحداھما معنى األخرى .ويدل على صواب ذلك ترجيح الطبري لقول جابر في الفقرة التالية.
) (2انظر تفسير " الخزي " فيما سلف .525 ، 314 : 2

َ
ان أَنْ آَ ِم ُنوا ِب َر ِّب ُك ْم َفآ َ َم َّنا َر َّب َنا َف ْ
ار )(193
ِإلي َم ِ
َر َّب َنا إِ َّن َنا َسمِعْ َنا ُم َنا ِديًا ُي َنادِي ل ْ ِ
اغفِرْ َل َنا ُذ ُنو َب َنا َو َك ِّفرْ َع َّنا َس ِّي َئا ِت َنا َو َت َو َّف َنا َم َع ْاألب َْر ِ
ان أَنْ آ ِم ُنوا ِب َر ِّب ُك ْم َفآ َم َّنا َر َّب َنا َف ْ
اغف ِْر َل َنا ُذ ُنو َب َنا َو َك ِّف ْر َع َّنا
القول في تأويل قوله تعالى َ } :ر َّب َنا إِ َّن َنا َ
سم ِْع َنا ُم َنا ِد ًيا ُي َنادِي لِإلي َم ِ
ار ){ (193
َ
س ِّي َئا ِت َنا َو َت َو َّف َنا َم َع األ ْب َر ِ
قال أبو جعفر  :اختلف أھل التأويل في تأويل " المنادي " الذي ذكره ﷲ تعالى في ھذه اآلية.
فقال بعضھم  :ا " لمنادي " في ھذا الموضع  ،القرآن.
* ذكر من قال ذلك :
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 - 8361حدثني المثنى قال  ،حدثنا قبيصة بن عقبة قال  ،حدثنا سفيان  ،عن موسى بن عبيدة  ،عن محمد بن كعب  " :إننا
سمعنا مناديًا ينادي لإليمان "  ،قال  :ھو الكتاب  ،ليس كلھم لقي النبي صلى ﷲ عليه وسلم(1) .
 - 8362حدثني المثنى قال  ،حدثنا إسحاق قال  ،حدثنا منصور بن حكيم  ،عن خارجة  ،عن موسى بن عبيدة  ،عن محمد بن
كعب القرظي في قوله  " :ربنا إننا سمعنا مناديًا ينادي لإليمان "  ،قال  :ليس كل الناس سمع النبيّ صلى ﷲ عليه وسلم ،
ولكن المنادي القرآن(2) .
***
وقال آخرون  :بل ھو محمد صلى ﷲ عليه وسلم .
* ذكر من قال ذلك :
__________
) (1األثر  " - 8361 :قبيصة بن عقبة بن محمد السوائي " مضى برقم  ، 2792 ، 489 :وھو ثقة معروف  ،أخرج له الستة  ،وتكلم بعضھم في
روايته عن سفيان الثوري  :بأنه يخطئ في بعض روايته  ،بأنه سمع من الثوري صغيرً ا.
و " موسى بن عبيدة بن نشيط الربذي "  ،ضعيف جدا  ،مضى برقم .3291 ، 1876 ، 1875 :
) (2األثر  " - 8362 :منصور بن حكيم "  ،لم أعرفه ولم أجد له ترجمة  ،وكذلك " خارجة " لم أعرف من يكون فيمن اسمه " خارجة "  ،وأخشى
أن يكون فيھما تصحيف أو تحريف.

 - 8363حدثنا القاسم قال  ،حدثنا الحسين قال  ،حدثني حجاج  ،عن ابن جريج قوله  " :إننا سمعنا مناديًا ينادي لإليمان " :
قال  :ھو محمد صلى ﷲ عليه وسلم.
 - 8364حدثني يونس قال  ،أخبرنا ابن وھب قال  ،قال ابن زيد في قوله  " :ربنا إننا سمعنا مناديًا ينادي لإليمان "  ،قال :
ذلك رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم.
***
قال أبو جعفر  :وأولى القولين في ذلك بالصواب  ،قول محمد بن كعب  ،وھو أن يكون " المنادي " القرآن .ألن كثيرً ا ممن
وصفھم ﷲ بھذه الصفة في ھذه اآليات  ،ليسوا ممن رأى النبي صلى ﷲ عليه وسلم  ،وال عاينه فسمعوا دعاءه إلى ﷲ تبارك
وتعالى ونداءه  ،ولكنه القرآن  ،وھو نظير قوله جل ثناؤه مخبرً ا عن الجن إذ سمعوا كالم ﷲ يتلى عليھم أنھم قالوا  ) :إِ َّنا
َسمِعْ َنا قُرْ آ ًنا َع َجبًا َي ْھدِي إِ َلى الرُّ ْش ِد ( ]سورة الجن [2 ، 1 :
وبنحو ذلك - :
 - 8365حدثنا بشر قال  ،حدثنا يزيد قال  ،حدثنا سعيد  ،عن قتادة قوله  " :ربنا إننا سمعنا مناديًا ينادي لإليمان " إلى قوله :
" وتو َّف َنا مع األبرار "  ،سمعوا دعوة من ﷲ فأجابوھا فأحسنوا اإلجابة فيھا  ،وصبروا عليھا .ينبئكم ﷲ عن مؤمن اإلنس كيف
قال  ،وعن مؤمن الجنّ كيف قال .فأما مؤمن الجن فقال  ) :إِ َّنا َسمِعْ َنا قُرْ آ ًنا َع َجبًا َي ْھدِي إِ َلى الرُّ ْش ِد َفآ َم َّنا ِب ِه َو َلنْ ُن ْش ِر َك ِب َر ِّب َنا
أَ َح ًدا ( وأما مؤمن اإلنس فقال  " :إننا سمعنا مناديًا ينادي لإليمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا "  ،اآلية.
***
وقيل  " :إننا سمعنا مناديًا ينادي لإليمان "  ،يعني  :ينادي إلى اإليمان  ،كما قال تعالى ذكره ْ ) :ال َحمْ ُد ِ َّ ِ الَّذِي َھدَ ا َنا لِ َھ َذا (
]سورة األعراف  [43 :بمعنى  :ھدانا إلى ھذا  (1) ،وكما قال الراجز (2) :
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ت ُّ
ت )(3
الث َّب ِ
تَ ...و َش َّد َھا ِبالرَّ اسِ َيا ِ
ار َفاسْ َت َقرَّ ِ
أَ ْو َحى َلھا ال َق َر َ
َّك أَ ْو َحى َل َھا ( ]سورة الزلزلة [5 :
بمعنى  :أوحى إليھا  ،ومنه قوله ِ ) :بأَنَّ َرب َ
***
وقيل  :يحتمل أن يكون معناه  :إننا سمعنا مناديًا لإليمان  ،ينادي أن آمنوا بربكم(4) .
***
فتأويل اآلية ًإذا  :ربنا سمعنا داعيًا يدعو إلى اإليمان يقول  :إلى التصديق بك  ،واإلقرار بوحدانيتك  ،واتباع رسولك ،
وطاعته فيما أمرنا به ونھانا عنه مما جاء به من عندك " فآمنا ربنا "  ،يقول  :فصدقنا بذلك يا ربنا " .فاغفر لنا ذنوبنا " ،
يقول  :فاستر علينا خطايانا  ،وال تفضحنا بھا في القيامة على رءوس األشھاد  ،بعقوبتك إيانا عليھا  ،ولكن ك ّفرھا عنا ،
وسيئات أعمالنا  ،فامحھا بفضلك ورحمتك إيانا " وتوفنا مع األبرار "  (5) ،يعني بذلك  :واقبضنا إليك إذا قبضتنا إليك  ،في
عداد األبرار  ،واحشرنا محشرھم ومعھم.
***
و " األبرار " جمع " َب َر "  ،وھم الذين برُّ وا ﷲ تبارك وتعالى بطاعتھم إياه وخدمتھم له  ،حتى أرضوه فرضي عنھم(6) .
***
__________
) (1انظر ما سلف .169 : 1
) (2ھو العجاج.
) (3سلف تخريجھما في  ، 405 : 6تعليق .3 :
) (4انظر معاني القرآن للفراء  ، 250 : 1ومجاز القرآن ألبي عبيدة .111 : 1
) (5انظر مجاز القرآن ألبي عبيدة .111 : 1
) (6وانظر تفسير " البر " فيما سلف .587 : 6 / 425 : 4 / 556 ، 338 - 336 : 3 / 8 : 2

ِيعا َد )(194
َر َّب َنا َوآَ ِت َنا َما َو َع ْد َت َنا َع َلى ُر ُسل َِك َو َال ُت ْخ ِز َنا َي ْو َم ْال ِق َيا َم ِة إِ َّن َك َال ُت ْخلِفُ ْالم َ
ِيعادَ ){ (194
ِف ا ْلم َ
سلِ َك َوال ُت ْخ ِز َنا َي ْو َم ا ْلقِ َيا َم ِة إِ َّن َك ال ُت ْخل ُ
القول في تأويل قوله َ } :ر َّب َنا َوآ ِت َنا َما َو َعدْ َت َنا َع َلى ُر ُ
قال أبو جعفر  :إن قال لنا قائل  :وما وجه مسألة ھؤالء القوم ربَّھم أن يؤتيھم ما وعدھم  ،وقد علموا أن ﷲ منجز وعده ،
وغي ُر جائز أن يكون منه إخالف موعد ؟ قيل  :اختلف في ذلك أھل البحث(1) .
فقال بعضھم  :ذلك قول خرج مخرج المسألة  ،ومعناه الخبر .قالوا  :وإنما تأويل الكالم  " :ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي
لإليمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا  ،وكفر عنا سيئاتنا  ،وتوفنا مع األبرار " لتؤتينا ما وعدتنا على رسلك وال
تخزنا يوم القيامة .قالوا  :وليس ذلك على أنھم قالوا  " :إن توفيتنا مع األبرار  ،فأنجز لنا ما وعدتنا "  ،ألنھم قد علموا أن ﷲ
ال يخلف الميعاد  ،وأن ما وعد على ألسنة رسله ليس يعطيه بالدعاء  (2) ،ولكنه تفضل بابتدائه  ،ثم ينجزه(3) .
***
وقال آخرون  :بل ذلك قول من قائليه على معنى المسألة والدعاء

بأن يجعلھم ممن آتاھم ما وعدھم من الكرامة على ألسن

رسله  (4) ،ال أنھم كانوا قد استحقوا منزلة الكرامة عند ﷲ في أنفسھم ،
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__________
) " (1أھل البحث "  ،أھل النظر من المتكلمين  ،وانظر ما سلف  ، 387 : 5تعليق  ، 2وأيضا  ، 406 :تعليق .1 :
) (2في المخطوطة  " :بعطية "  ،وعلى الياء شدة  ،وكأن الصواب ما في المطبوعة على األرجح.
) (3في المطبوعة  " :تفضل بإيتائه "  ،والصواب ما في المخطوطة  ،يعني أن ﷲ ابتدأه متفضال به من غير سؤال وال دعاء.
) (4في المطبوعة  " :بل ذلك قول من قائله " على اإلفراد  ،وصواب السياق الجمع  ،كما في المخطوطة.

ثم سألوه أن يؤتيھم ما وعدھم بعد علمھم باستحقاقھم عند أنفسھم  ،فيكون ذلك منھم مسألة لربھم أن ال يُخلف وعده .قالوا  :ولو
كان القوم إنما سألوا ربھم أن يؤتيھم ما وعد األبرار  ،لكانوا قد ز َّك ْوا أنفسھم  ،وشھدوا لھا أنھا ممن قد استوجب كرامة ﷲ
وثوابه .قالوا .وليس ذلك صفة أھل الفضل من المؤمنين.
***
وقال آخرون  :بل قالوا ھذا القول على وجه المسألة  ،والرغبة منھم إلى ﷲ أن يؤتيھم ما وعدھم من النصر على أعدائھم من
أھل الكفر  ،والظفر بھم  ،وإعالء كلمة الحق على الباطل  ،فيعجل ذلك لھم .قالوا  :ومحال أن يكون القوم مع وصف ﷲ إياھم
بما وصفھم به  ،كانوا على غير يقين من أن ﷲ ال يخلف الميعاد  ،فيرغبوا إلى ﷲ جل ثناؤه في ذلك  ،ولكنھم كانوا وُ عدوا
وراحة الجسد.
َ
تعجله من سرور الظفر َ
النصر  ،ولم يو َّقت لھم في تعجيل ذلك لھم  ،لما في َ
***
قال أبو جعفر  :والذي ھو أولى األقوال بالصواب في ذلك عندي  ،أن ھذه الصفة  ،صفة من ھاجر من أصحاب رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه وسلم من وطنه وداره  ،مفار ًقا ألھل الشرك با إلى ﷲ ورسوله  ،وغيرھم من ُتبّاع رسول ﷲ صلى ﷲ عليه
وسلم الذين رغبوا إلى ﷲ في تعجيل نصرتھم على أعداء ﷲ وأعدائھم  ،فقالوا  :ربنا آتنا ما وعدتنا من ُنصرتك عليھم عاجال
فإنك ال تخلف الميعاد  ،ولكن ال صبر لنا على أناتك وحلمك عنھم  ،فعجل ]لھم[ خزيھم  ،ولنا الظفر عليھم(1) .
__________
) (1في المطبوعة  " :فعجل حربھم "  ،وفي المخطوطة  ،غير منقوطة  ،إال نقطة على الخاء  ،وصواب قراءتھا ما أثبت .وزدت " لھم " بين
القوسين ،استظھارً ا من قوله " ولنا الظفر عليھم "  .ولو كان قوله " ولنا " تصحيف " وآتنا "  ،لكان جي ًدا أيضًا  ،ولما احتاج الكالم إلى زيادة " لھم " .

اب َل ُھ ْم َر ُّب ُھ ْم أَ ِّني ال أُضِ ي ُع َع َم َل َعام ٍِل ِم ْن ُك ْم مِنْ َذ َك ٍر أَ ْو أ ُ ْن َثى
يدل على صحة ذلك آخر اآلية األخرى  ،وھو قوله َ ) :فاسْ َت َج َ
ُ
ار ِھ ْم َوأ ُ ُ
َبعْ ُ
وذوا فِي َس ِبيلِي َو َقا َتلُوا َوقُ ِتلُوا ( اآليات بعدھا .وليس ذلك مما ذھب
ض ُك ْم مِنْ َبعْ ٍ
ِين َھ َ
ض َفالَّذ َ
اجرُوا َوأ ْخ ِرجُوا مِنْ ِد َي ِ
إليه الذين حكيت قولھم في شيء .وذلك أنه غير موجود في كالم العرب أن يقال  " :افعل بنا يا رب كذا وكذا "  ،بمعنى " :
لتفعل بنا كذا وكذا "  (1) .ولو جاز ذلك  ،لجاز أن يقول القائل آلخر ) " : (2أقبل إليّ وكلمني "  ،بمعنى  " :أقبل إليّ
لتكلمني "  ،وذلك غير موجود في الكالم وال معروف جوازه.
وكذلك أيضً ا غير معروف في الكالم  " :آتنا ما وعدتنا "  ،بمعنى  " :اجعلنا ممن آتيته ذلك "  .وإن كان كل من أعطى شي ًئا
سن ًّيا  ،فقد ُ
صيِّر نظيرً ا لمن كان مثله في المعنى الذي أعطيه .ولكن ليس الظاھر من معنى الكالم ذلك  ،وإن كان قد يؤول
معناه إليه(3) .
***
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قال أبو جعفر  :فتأويل الكالم ًإذا  :ربنا أعطنا ما وعدتنا على ألسن رسلك  :أنك ُتعلي كلمتك كلم َة الحق  ،بتأييدنا على من كفر
وعجل لنا ذلك  ،فإنا قد علمنا أنك ال تخلف ميعادك  -وال تخزنا يوم القيامة فتفضحنا بذنوبنا التي
بك وحادَّك وعبد غيرك )(4
َ
سلفت منا  ،ولكن ك ِّفرھا عنا واغفرھا لنا .وقد - :
 - 8366حدثنا القاسم قال  ،حدثنا الحسين قال  ،حدثني حجاج  ،عن ابن جريج  ،قوله  " :ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك"،
قال  :يستنجز موعود ﷲ على رُ سله.
***
__________
) (1في المطبوعة  " :بمعنى أفعل بنا لكذا الذي .ولو جاز ذلك ، " ...وھذا خلط ليس له معنى مفھوم .وفي المخطوطة  " :بمعنى  :افعل بنا كذى الذي.
ولو جاز ذلك "  ،وھذا خلط أشد فسا ًدا من األول .والصواب الذي ال شك فيه ھو ما أثبته  ،ألن ھذا رد من أبي جعفر على أصحاب القول األول الذين
قالوا إنھا بمعنى  " :لتؤتينا ما وعدتنا " في تفسير " وآتنا ما وعدتنا "  ،وألنه مثل بعد بقوله  " :أقبل إلي وكلمني "  ،أنه غير موجود بمعنى " أقبل إلي
لتكلمني " .
) (2في المخطوطة والمطبوعة  " :أن يقول القائل اآلخر " وھو خطأ ال شك فيه.
) (3وھذا رد على أصحاب القول الثاني من األقوال الثالثة التي ذكرھا قبل .وھم الذين قالوا إن قوله  " :وآتنا ما وعدتنا "  ،على معنى المسألة والدعاء
بإن يجعلھم ممن آتاھم ما وعدھم.
) (4في المخطوطة  " :بأيدينا على من كفر بك "  ،وأرجح ما جاء في المطبوعة.

ُ
اب َل ُھ ْم َر ُّب ُھ ْم أَ ِّني َال أُضِ ي ُع َع َم َل َعام ٍِل ِم ْن ُك ْم مِنْ َذ َك ٍر أَ ْو أ ُ ْن َثى َبعْ ُ
ار ِھ ْم
ض ُك ْم مِنْ َبعْ ٍ
ِين َھ َ
ض َفالَّذ َ
َفاسْ َت َج َ
اجرُوا َوأ ْخ ِرجُوا مِنْ ِد َي ِ
َوأ ُ ُ
ﷲ َو َّ
وذوا فِي َس ِبيلِي َو َقا َتلُوا َوقُ ِتلُوا َأل ُ َك ِّف َرنَّ َع ْن ُھ ْم َس ِّي َئات ِِھ ْم َو َأل ُ ْد ِخ َل َّن ُھ ْم َج َّنا ٍ
ﷲُ عِ ْندَ ُه
ت َتجْ ِري مِنْ َتحْ ِت َھا ْاألَ ْن َھارُ َث َوابًا مِنْ عِ ْن ِد َّ ِ
حُ سْ نُ َّ
ب )(195
الث َوا ِ
ض{
ض ُك ْم مِنْ َب ْع ٍ
اب َل ُھ ْم َر ُّب ُھ ْم أَ ِّني ال أُضِ ُ
اس َت َج َ
القول في تأويل قوله َ } :ف ْ
يع َع َمل َ َعام ٍِل ِم ْن ُك ْم مِنْ َذ َك ٍر أَ ْو أ ُ ْن َثى َب ْع ُ
قال أبو جعفر  :يعني تعالى ذكره  :فأجاب ھؤالء الداعين بما وصف من أدعيتھم أنھم دعوا به ) (1ربُّھم  ،بأني ال أضيع عمل
عامل منكم عمل خيرً ا  ،ذكرً ا كان العامل أو أنثى.
***
وذكر أنه قيل لرسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم  " :ما بال الرجال يُذكرون وال تذكر النساء في الھجرة " ؟ فأنزل ﷲ تبارك
وتعالى في ذلك ھذه اآلية.
 - 8367حدثنا محمد بن بشار قال  ،حدثنا مؤمل قال  ،حدثنا سفيان  ،عن ابن أبي نجيح  ،عن مجاھد قال  :قالت أم سلمة  :يا
رسول ﷲ ُ ،تذكر الرجال في الھجرة وال نذكر ؟ فنزلت  " :أ ّني ال أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى "  ،اآلية(2) .
__________
) (1في المطبوعة " فأجاب ھؤالء الداعين بما وصف ﷲ عنھم أنھم دعوا به ربھم " ...وھو كالم ال يستقيم .وفي المخطوطة  " :فأجاب ﷲ ھؤالء
الداعين بما وصف ﷲ عنھم أنھم دعوه به ربھم " ..وھو أيضًا غير مستقيم  ،والصواب الراجح ما أثبت .ألن ﷲ عدد أدعيتھم التي دعوه بھا قبل في
اآليات السالفة  ،فكان صوابًا أن يذكرھا إجماال في بيان تفسير اآلية .وغير مستقيم في العربية أن يقال  " :وصف عن فالن كذا "  ،فلذلك رجحت
قراءتھا كما أثبت .والناسخ كما ترى كثير السھو والغلط.
وسياق الكالم " فأجاب ھؤالء الداعين ...ربھم " برفع " ربھم "  ،وما بينھما فصل في السياق  ،وھو تأويل قوله  " :فاستجاب لھم ربھم " .
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) (2الحديث  - 8367 :ھذا إسناد صحيح .ومؤمل  :ھو ابن إسماعيل  ،وھو ثقة  ،كما ذكرنا في .2057 :
سفيان  -ھنا  : -ھو الثوري  ،وإن كان مؤمل يروى أيضا عن ابن عيينة .ولكن بين أنه الثوري في رواية الحاكم  ،كما سنذكر في التخريج  ،إن شاء
ﷲ.
والحديث رواه الطبري أيضا  ،فيما يأتي في تفسير اآلية  25 :من سورة األحزاب )ج 22ص 8بوالق(  ،عن ابن حميد  ،عن مؤمل  ،بھذا اإلسناد.
وذكره سببًا لنزول تلك اآلية.
والحديث مروي على أنه سبب في نزول ھذه اآلية وتلك.
فرواه الحاكم في المستدرك  ، 416 : 2من طريق الحسين بن حفص  ،عن سفيان بن سعيد ]وھو الثوري[  ،عن ابن أبي نجيح  ،عن مجاھد  ،عن أم
سلمة  ،قالت  " :قلت  :يا رسول ﷲ  ،يذكر الرجال وال يذكر النساء ؟ فأنزل ﷲ عز وجل  " :إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات " اآلية ،
وأنزل  " :أني ال أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى "  .وقال الحاكم  " :ھذا حديث صحيح على شرط الشيخين  ،ولم يخرجاه "  .ووافقه الذھبي.
والحسين بن حفص الھمداني اإلصبھاني  :ثقة  ،كما ذكرنا في شرح .2435 :
وقد ذكر ابن كثير رواية الطبري األخرى  ،في سورة األحزاب  ، 533 : 6غير منسوب.
ورواه أحمد في المسند ) 301 : 6حلبى(  ،سب ًبا لنزول آية األحزاب .رواه من وجھين  ،جمعھما في إسناد واحد  :من رواية عبد ﷲ بن رافع مولى أم
سلمة  ،ومن رواية عبد الرحمن بن شيبة المكي الحجبي كالھما عن أم سلمة.
ثم أعاده مرة أخرى  ،ص  305 :من الوجھين  ،فرقھما إسنادين.
ورواه المزي في تھذيب الكمال  ،في ترجمة " عبد الرحمن بن شيبة "  ،بإسناده إليه.
وذكر الحافظ في تھذيب التھذيب أن النسائي رواه في التفسير من طريق عبد الرحمن .فھو في السنن الكبرى.
ورواه الطبري  ،فيما سيأتي )ج 22ص 8بوالق(  ،من طريق يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب  ،عن أم سلمة  -سببًا لنزول آية األحزاب.
ويحيى بن عبد الرحمن  :تابعي ثقة جليل رفيع القدر.
وذكر ابن كثير  533 : 6أنه رواه النسائي من طريقه ثم أشار إلى رواية الطبري إياه.
وانظر أيضا الدر المنثور .200 : 5
فالحديث في الموضعين في الطبري  ،من طريق مجاھد مختصر.
وانظر الروايتين التاليتين لھذا.

 - 8368حدثنا الحسن بن يحيى قال  ،أخبرنا عبد الرزاق قال  ،أخبرنا ابن عيينة  ،عن عمرو بن دينار قال  :سمعت رجال
من ولد أم سلمة زوج النبي صلى ﷲ عليه وسلم يقول  :قالت أم سلمة  :يا رسول ﷲ  ،ال أسمع ﷲ يذكر النساء في الھجرة
بشيء ؟ فأنزل ﷲ تبارك وتعالى  " :فاستجاب لھم ربھم أني ال أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى " .
 - 8369حدثنا الربيع بن سليمان قال  ،حدثنا أسد بن موسى قال  ،حدثنا سفيان  ،عن عمرو بن دينار  ،عن رجل من ولد أم
سلمة  ،عن أم سلمة  :أنھا قالت  :يا رسول ﷲ ال أسمع ﷲ ذكر النساء في الھجرة بشيء ؟ فأنزل ﷲ تعالى  " :فاستجاب لھم
عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض " (1) .
ربھم أني ال أضيع
ٍ
***
وقيل  " :فاستجاب لھم " بمعنى  :فأجابھم  ،كما قال الشاعر (2) :
اك ُم ِجيبُ )(3
َودَ اٍع دَ َعا َيا َمنْ ُي ِجيبُ إ َلى ال َّندَ ى؟َ ...ف َلم َيسْ َت ِج ْب ُه عِ ْندَ َذ َ
بمعنى  :فلم يجبه عند ذاك مجيب.
***
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__________
) (1الحديثان  - 8369 ، 8368 :الرجل من ولد أم سلمة  :أبھم ھنا  ،ولكنه عرف من إسناد آخر.
وكذلك ذكره الترمذي في روايته مبھمًا.
فرواه  ، 88 : 4عن ابن أبي عمر  ،عن سفيان  -وھو ابن عيينة  -بھذا اإلسناد.
وكذلك أبھمه سعيد بن منصور  :فرواه عن سفيان  ،به .فيما نقله عنه ابن كثير في التفسير .326 : 2
وبينه الحاكم في المستدرك.
فرواه  ، 300 : 2من طريق يعقوب بن حميد  " :حدثنا سفيان بن عيينة  ،عن عمرو بن دينار  ،عن سلمة بن أبي سلمة  :رجل من ولد أم سلمة  ،عن
أم سلمة " .
وقال الحاكم  " :ھذا حديث صحيح على شرط البخاري  ،ولم يخرجاه .سمعت أبا أحمد الحافظ  -وذكر في بحثين في كتاب البخاري  :يعقوب عن سفيان
 ،ويعقوب عن الدراوردي فقال أبو أحمد  :ھو يعقوب بن حميد "  .والذھبي وافق الحاكم على أنه على شرط البخاري.
ويعقوب بن حميد بن كاسب  :مضى توثيقه في  ، 4880 ، 4779 :ومضى اعتراض الذھبي على الحاكم في تصحيح حديثه ھناك .فالعجب أن يوافقه
ھنا!
و " سلمة بن أبي سلمة " ھذا  :ھو " سلمة بن عبد ﷲ بن عمر بن أبي سلمة "  ،نسب إلى جده األعلى .وبعضھم يذكر نسبه كامال  ،وبعضھم ينسبه
لجده  ،يقول  " :سلمة بن عمر بن أبي سلمة "  .وأم سلمة أم المؤمنين  :ھي أم جده " عمر بن أبي سلمة " .
و " سلمة " ھذا  :مترجم في تھذيب التھذيب  ،ولم يترجم في أصله " تھذيب الكمال "  .وله ترجمة في الكبير للبخاري  ، 81 / 2 / 2وابن أبي حاتم 2
.166 / 1 /
والحديث ذكره السيوطي  ، 112 : 2دون التقيد بتابعي معين عن أم سلمة  ،وزاد نسبته لعبد الرزاق وابن المنذر  ،وابن أبي حاتم  ،والطبراني.
) (2كعب بن سعد الغنوي.
) (3مضى البيت وتخريجه فيما سلف  ، 320 : 1تعليق  ، 483 : 3 / 1 :تعليق .1 :

وأدخلت " من " في قوله  " :من ذكر أو أنثى " على الترجمة والتفسير عن قوله  " (1) :منكم "  ،بمعنى  " :ال أضيع عمل
عامل منكم "  ،من الذكور واإلناث .وليست " من " ھذه بالتي يجوز إسقاطھا وحذفھا من الكالم في الجحد  (2) ،ألنھا دخلت
بمعنى ال يصلح الكالم إال به.
***
وزعم بعض نحويي البصرة أنھا دخلت في ھذا الموضع كما تدخل في قولھم  " :قد كان من حديث "  ،قال  :و " من " ھھنا
أحسن  ،ألن النھي قد دخل في قوله  " :ال أضيع " .
***
الجحد (3) .وقال  :قوله  " :ال أضيع عمل
وأنكر ذلك بعض نحويي الكوفة وقال  :ال تدخل " من " وتخرج إال في موضع َ
عامل منكم "  ،لم يدركه الجحد  ،ألنك ال تقول  " :ال أضرب غالم رجل في الدار وال في البيت "  ،فتدخل  " ،وال " (4) ،
ألنه لم ينله الجحد  ،ولكن " مِنْ " مفسرة(5) .
***
ً
وقعودا وعلى جنوبھم من
وأما قوله  " :بعضكم من بعض "  ،فإنه يعني  :بعضكم أيھا المؤمنون الذين يذكرون ﷲ قيامًا
ذكر منكم
بعض ،في النصرة والملة والدين  (6) ،وحكم جميعكم فيما أنا بكم فاعل  ،على حكم أحدكم في أني ال أضيع عمل ٍ
وال أنثى.
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***
__________
) " (1الترجمة "  :البدل  ،كما سلف في  ، 340 : 2تعليق  ، 1 :ص  .426 - 424 ، 420 ، 374 :أما " التفسير "  ،فكأنه عنى به " التبيين " ،
ولم يرد التمييز  ،وانظر فھرس المصطلحات في سائر األجزاء السالفة.
) (2انظر زيادة " من " في الجحد فيما سلف .586 : 5 / 470 ، 442 ، 127 ، 126 : 2
) (3انظر ما سلف .127 : 2
) (4في المطبوعة " فيدخل " بالياء  ،وھو خطأ  ،وفي المخطوطة غير منقوطة  ،وھذا صواب قراءتھا.
) (5يعني بقوله " مفسرة " مبينة  ،وانظر التعليق السالف رقم . 1 :
) (6في المطبوعة  " :والمسألة والدين "  ،والصواب من المخطوطة.

س ِّي َئا ِت ِھ ْم
س ِبيلِي َو َقا َتلُوا َوقُ ِتلُوا أل ُ َك ِّف َرنَّ َع ْن ُھ ْم َ
القول في تأويل قوله َ } :فالَّذِينَ ھ َ
ار ِھ ْم َوأُو ُذوا فِي َ
َاج ُروا َوأ ُ ْخ ِر ُجوا مِنْ ِد َي ِ
ﷲ َو َّ
ﷲ ُ عِ ْندَ هُ ُح ْسنُ ال َّث َوا ِ
َوألُدْ ِخ َل َّن ُھ ْم َج َّنا ٍ
ب ){ (195
ار َث َوا ًبا مِنْ عِ ْن ِد َّ ِ
ت َت ْج ِري مِنْ َت ْح ِت َھا األَ ْن َھ ُ
قال أبو جعفر  :يعني بقوله جل ثناؤه  " :فالذين ھاجروا " قو َمھم من أھل الكفر وعشيرتھم في ﷲ  ،إلى إخوانھم من أھل
اإليمان با  ،والتصديق برسوله  " (1) ،وأخرجوا من ديارھم "  ،وھم المھاجرون الذين أخرجھم مشركو قريش من ديارھم
بمكة " وأوذوا في سبيلي "  ،يعني  :وأوذوا في طاعتھم ربَّھم  ،وعبادتھم إياه مخلصين له الدين  ،وذلك ھو " سبيل ﷲ " التي
آذى فيھا المشركون من أھل مكة المؤمنين برسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم من أھلھا ) " (2وقاتلوا " يعني  :وقاتلوا في سبيل
ﷲ " وقتلوا " فيھا ) " (3ألكفرن عنھم سيئاتھم "  ،يعني  :ألمحونھا عنھم  ،وألتفضلن عليھم بعفوي ورحمتي  ،وألغفرنھا
لھم ) " (4وألدخلنھم جنات تجري من تحتھا األنھار ثوابًا "  ،يعني  :جزاء لھم على ما عملوا وأبلوا في ﷲ وفي سبيله )" (5
من عند ﷲ "  ،يعني  :من قبل ﷲ لھم ) " (6وﷲ عنده حسن الثواب "  ،يعني  :أن ﷲ عنده من جزاء أعمالھم جميع صنوفه،
__________
) (1انظر تفسير " ھاجر " فيما سلف .318 ، 317 : 4
) (2انظر تفسير " سبيل ﷲ " فيما سلف .230 : 6 / 280 : 5 / 318 : 4 / 592 ، 583 ، 563 : 3
) (3في المطبوعة والمخطوطة  " :وقتلوا  :يعني  ،وقتلوا في سبيل ﷲ  ،وقاتلوا فيھا " قدم وأخر في سياق اآلية  ،وفي سياقة المعنى  ،والصواب ما
أثبت  ،وإن كانت إحدى القراءات تجيز ما كان في المخطوطة  ،وانظر القراآت في اآلية بعد.
) (4انظر تفسير " التكفير " فيما سلف قريبًا ص .482 :
) (5انظر تفسير " الثواب " فيما سلف .304 ، 262 : 7 / 458 : 2
) (6انظر تفسير " عند " فيما سلف .501 : 2

وذلك ما ال يبلغه وصف واص ٍ
ف  ،ألنه مما ال عينٌ رأت  ،وال أذن سمعت  ،وال َخ َطر على قلب بشر  ،كما - :
 - 8370حدثنا عبد الرحمن بن وھب قال  ،حدثنا عمي عبد ﷲ بن وھب قال  ،حدثني عمرو بن الحارث  :أن أبا عشانة
المعافري حدثه  :أنه سمع عبد ﷲ بن عمرو بن العاص يقول  :لقد سمعت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم يقول  :إن أول ثلة
تدخل الجنة لفقراء المھاجرين الذين ُت َّت َقى بھم المكاره  ،إذا أمروا سمعوا وأطاعوا  ،وإن كانت لرجل منھم حاجة إلى السلطان،
لم تقض حتى يموت وھي في صدره  ،وأن ﷲ يدعو يوم القيامة الجنة فتأتي بزخرفھا وزينتھا فيقول  " :أين عبادي الذين
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قاتلوا في سبيلي وقتلوا  ،وأوذوا في سبيلي  ،وجاھدوا في سبيلي ؟ ادخلوا الجنة "  ،فيدخلونھا بغير عذاب وال حساب  ،وتأتي
المالئكة فيسجدون ويقولون  " :ربنا نحن نسبح لك الليل والنھار  ،ونقدس لك َ ،منْ ھؤالء الذين آثرتھم علينا " فيقول الرب
جل ثناؤه  " :ھؤالء عبادي الذين قاتلوا في سبيلي وأوذوا في سبيلي "  .فتدخل المالئكة عليھم من كل باب َ ) :سال ٌم َع َل ْي ُك ْم ِب َما
َّار (] (1) .سورة الرعد [24 :
َ
ص َبرْ ُت ْم َفنِعْ َم ُع ْق َبى الد ِ
***
__________
) (1الحديث  - 8370 :أبو عشانة  ،بضم العين المھملة وتشديد الشين المعجمة  ،المعافري  ،بفتح الميم  :ھو حي بن يؤمن بن عجيل المصري .تابعي
ثقة  ،وثقه أحمد  ،وابن معين  ،وغيرھما .مترجم في التھذيب  ،والكبير للبخاري  ، 110 / 1 / 2وابن سعد  ، 201 / 2 / 7وابن أبي حاتم / 2 / 1
.276
والحديث رواه الحاكم في المستدرك  ، 72 - 71 : 2من طريق محمد بن عبد ﷲ بن عبد الحكم  ،عن ابن وھب  -وھو عبد ﷲ  -بھذا اإلسناد  ،وقال :
" ھذا حديث صحيح اإلسناد  ،ولم يخرجاه "  .ووافقه الذھبي.
ورواه أيضا الطبراني  ،من طريق أحمد بن صالح  ،عن ابن وھب  -فيما نقل عنه ابن كثير 519 : 4
ورواه أحمد في المسند  ،بنحوه  ، 6570 :من طريق معروف بن سويد الجذامي  ،عن أبي عشانة المعافري.
ثم رواه  -بنحوه أي ً
ضا  ، 6571 :من طريق ابن لھيعة  ،عن أبي عشانة.
ورواه أبو نعيم في الحلية  -مختصرً ا  -من طريق معروف بن سويد  .347 : 1وذكره الھيثمي في مجمع الزوائد  ، 259 : 10من روايتي المسند ،
وذكر في األولى أنه رواه أيضًا البزار  ،والطبراني  " ،ورجالھم ثقات "  .وذكر في الثانية أنه رواه أيضًا الطبراني  " ،ورجال الطبراني رجال
الصحيح  ،غير أبي عشانة  ،وھو ثقة "  .وذكره السيوطي  ، 112 : 2ونسبه البن جرير  ،وأبي الشيخ  ،والطبراني والحاكم " وصححه "  ،والبيھقي
في الشعب.
ثم ذكره مرة أخرى  ، 58 - 57 : 4ونسبه ألحمد  ،والبزار  ،وابن جرير  ،وابن أبي حاتم  ،وابن حبان  ،وأبي الشيخ  ،والحاكم " وصححه "  ،وابن
مردويه  ،وأبي نعيم في الحلية  ،والبيھقي في شعب اإليمان.
ولم يذكره ابن كثير في ھذا الموضع  ،بل ذكره في ذاك الموضع  ،في تفسير سورة الرعد  ،كما أشرنا إليه.

قال أبو جعفر  :واختلفت القرأة في قراءة قوله  " :وقاتلوا وقتلوا " .
***
فقرأه بعضھم َ " ) :و َق َتلُوا َوقُ ِّتلُوا " ( بالتخفيف  ،بمعنى  :أنھم قتلوا من قتلوا من المشركين.
***
وقرأ ذلك آخرون َ ) :و َقا َتلُوا َو ُق ِّتلُوا ( بتشديد " ق َتلوا "  ،بمعنى  :أنھم قاتلوا المشركين وق َّتلھم المشركون  ،بعضً ا بعد بعض ،
وقتال بعد قتل.
***
وقرأ ذلك عامة قرأة المدينة وبعض الكوفيين َ ) :و َقا َتلُوا َو َق َتلُوا ( بالتخفيف  ،بمعنى  :أنھم قاتلوا المشركين و َق َتلوا.
***
وقرأ ذلك عامة قرأة الكوفيين َ " :وقُ ِتلُوا " بالتخفيف " .وقاتلوا "  ،بمعنى  :أن بعضھم قُتِل  ،وقاتل من بقي منھم.
***
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قال أبو جعفر  :والقراءة التي ال أستجيز أن أعدوھا  ،إحدى ھاتين القراءتين  ،وھي َ " :و َقا َتلُوا َوقُ ِتلُوا " بالتخفيف  ،أو " َو َق َتلُوا
" بالتخفيف " َو َقا َتلُوا " ألنھا القراءة المنقولة نقل وراث ٍة  ،وما عداھما فشاذ .وبأيّ ھاتين القراءتين التي ذكرت أني ال أستجيز
الصواب من القراءة  ،الستفاضة القراءة بكل واحدة منھما في قرأة اإلسالم ،مع
أعدوھما  ،قرأ قارئ فمصيب في ذلك
أن
َ
َ
اتفاق معنييھما.
***
س ْال ِم َھا ُد )(197
ِين َك َفرُوا فِي ْال ِب َال ِد )َ (196م َتا ٌع َقلِي ٌل ُث َّم َمأْ َوا ُھ ْم َج َھ َّن ُم َو ِب ْئ َ
ك َت َقلُّبُ الَّذ َ
َال َي ُغرَّ َّن َ
س ا ْل ِم َھا ُد ){ (197
اع َقلِيل ٌ ُث َّم َمأْ َوا ُھ ْم َج َھ َّن ُم َو ِب ْئ َ
ب ا َّلذِينَ َك َف ُروا فِي ا ْل ِبال ِد )َ (196م َت ٌ
القول في تأويل قوله  } :ال َي ُغ َّر َّن َك َت َقلُّ ُ
قال أبو جعفر  :يعني بقوله جل ثناؤه  " :وال يغرنك " يا محمد " تقلب الذين كفروا في البالد "  ،يعني  :تصرفھم في األرض
وضربھم فيھا  (1) ،كما - :
 - 8371حدثني محمد بن الحسين قال  ،حدثنا أحمد قال  ،حدثنا أسباط  ،عن السدي  " :ال يغرنك تقلب الذين كفروا في
البالد"  ،يقول  :ضربھم في البالد.
***
فنھى ﷲ تعالى ذكره نبيّه صلى ﷲ عليه وسلم عن االغترار بضربھم في البالد  ،وإمھال ﷲ إياھم  ،مع شركھم  ،وجحودھم
نعمه  ،وعبادتھم غيره .وخرج الخطاب بذلك للنبي صلى ﷲ عليه وسلم  ،والمعنيُّ به غيره من أتباعه وأصحابه  ،كما قد بينا
فيما مضى قبل من أمر ﷲ ولكن كان بأمر ﷲ صادعًا  ،وإلى الحق داعيًا(2) .
***
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال قتادة.
 - 8372حدثنا بشر قال  ،حدثنا يزيد قال  ،حدثنا سعيد  ،عن قتادة قوله  " :ال يغرَّ نك تقلب الذين كفروا في البالد "  ،وﷲ ما
غرُّ وا نبيَّ ﷲ  ،وال وكل إليھم شي ًئا من أمر ﷲ  ،حتى قبضه ﷲ على ذلك.
***
وأما قوله  " :متاع قليل "  ،فإنه يعني  :أن تقلبھم في البالد وتصرفھم فيھا ،
__________
) (1انظر تفسير " التقلب " فيما سلف .172 : 3
) (2أخشى أن يكون سقط من ھذه العبارة شيء  ،وإن كان الكالم مفھوم المعنى  ،وكأن أصل العبارة " كما قد بينا فيما مضى قبل  -ولم يكل رسول
ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم إلى أھل الشرك والكفر شي ًئا من أمر ﷲ  ،ولكن كان بأمر ﷲ صاد ًعا  ،وإلى الحق داع ًيا " .

َ
ِين ا َّت َق ْوا َر َّب ُھ ْم َل ُھ ْم َج َّن ٌ
ار )(198
ِين فِي َھا ُن ُز ًال مِنْ عِ ْن ِد َّ ِ
ﷲ َو َما عِ ْندَ َّ ِ
ِن الَّذ َ
ات َتجْ ِري مِنْ َتحْ ِت َھا ْاألَ ْن َھارُ َخالِد َ
َلك ِ
ﷲ َخ ْي ٌر ل ِْأل ْب َر ِ
متعة يم َّتعون بھا قليال حتى يبلغوا آجالھم  ،فتخترمھم منياتھم " ثم مأواھم جھنم "  ،بعد مماتھم.
***
و " المأوى "  :المصير الذي يأوون إليه يوم القيامة  ،فيصيرون فيه(1) .
***
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ويعني بقوله  " :وبئس المھاد "  .وبئس الفراش والمضجع جھنم(2) .
***
ﷲ
ﷲ َو َما عِ ْندَ َّ ِ
ار َخالِدِينَ فِي َھا ُن ُزالً مِنْ عِ ْن ِد َّ ِ
ِن الَّذِينَ ا َّت َق ْوا َر َّب ُھ ْم َل ُھ ْم َج َّناتٌ َت ْج ِري مِنْ َت ْح ِت َھا األَ ْن َھ ُ
القول في تأويل قوله َ } :لك ِ
َخ ْي ٌر لِألَ ْب َر ِار ){ (198
قال أبو جعفر  :يعني بقوله جل ثناؤه  " (3) :لكن الذين اتقوا ربھم "  ،لكن الذين اتقوا ﷲ بطاعته وا ّتباع مرضاته  ،في العمل
بما أمرھم به  ،واجتناب ما نھاھم عنه " لھم جنات " يعني  :بساتين  " (4) ،تجري من تحتھا األنھار خالدين فيھا "  ،يقول :
باقين فيھا ً
أبدا " (5) .نزال من عند ﷲ "  ،يعني  :إنزاال من ﷲ إياھم فيھا  ،أنزلوھا.
ونصب " نزال " على التفسير من قوله  " :لھم جنات تجري من تحتھا األنھار " ،
__________
) (1انظر تفسير " المأوى " فيما سلف ص .279 :
) (2انظر تفسير " المھاد " فيما سلف .229 : 6 / 246 : 4
) (3في المطبوعة والمخطوطة  " :يعني بذلك جل ثناؤه "  ،والسياق يقتضي ما أثبت.
) (4انظر تفسير " الجنة " فيما سلف .227 : 7 / 262 ، 261 : 6 / 542 ، 535 : 5 / 384 : 1
) (5انظر تفسير " الخلود " فيما سلف  262 : 261 : 6تعليق  ، 1 :والمراجع ھناك  ،وفھارس اللغة.

كما يقال  " :لك عند ﷲ جنات تجري من تحتھا األنھار ثوابًا "  ،وكما يقال  " :ھو لك صدقة "  :و " ھو لك ھبة " (1) .
***
وقوله  " :من عند ﷲ " يعني  :من قبل ﷲ  (2) ،ومن كرامة ﷲ إياھم  ،وعطاياه لھم.
***
وقوله  " :وما عند ﷲ خير لألبرار "  ،يقول  :وما عند ﷲ من الحياة والكرامة  ،وحسن المآب "  " ،خير لألبرار "  ،مما
فان  ،وھو قلي ٌل من المتاع خسيس  ،وما عند ﷲ من كرامته لألبرار (3) -
يتقلب فيه الذين كفروا  ،فإن الذي يتقلبون فيه زائل ٍ
فان وال زائل.
باق  ،غي ُر ٍ
وھم أھل طاعته )ٍ (4
***
 - 8373حدثني يونس قال  ،أخبرنا ابن وھب قال  ،سمعت ابن زيد يقول في قوله  " :وما عند ﷲ خير لألبرار "  ،قال :
لمن يطيع ﷲ.
 - 8374حدثنا الحسن بن يحيى قال  ،أخبرنا عبد الرزاق قال  ،أخبرنا الثوري  ،عن األعمش  ،عن خيثمة  ،عن األسود ،
ُ
والموت خير لھا .ثم قرأ عبد ﷲ  " :وما عند ﷲ خير لألبرار "  ،وقرأ ھذه
عن عبد ﷲ قال  :ما من َن ْفس َبرَّ ة وال فاجرة إال
ِين َك َفرُوا أَ َّن َما ُن ْملِي َل ُھ ْم َخ ْي ٌر ألَ ْنفُسِ ِھ ْم (] (5) .سورة آل عمران [178 :
اآلية َ ) :وال َيحْ َسبَنَّ الَّذ َ
__________
) " (1التفسير "  ،عند الكوفيين  ،ھو التمييز عند البصريين  ،وانظر ما سلف  ، 338 : 2تعليق  ، 90 : 3 / 1 :تعليق  ، 91 : 5 / 2 :تعليق 4 :
وانظر معاني القرآن للفراء .251 : 1
) (2انظر تفسير " عند " فيما سلف قريبًا ص  ، 490 :تعليق  ، 6والمراجع ھناك.
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) (3في المطبوعة  " :وما عند ﷲ خير من كرامته لألبرار "  ،وھو فاسد المعنى  ،وكان مثله في المخطوطة  ،إال أنه ضرب على " خير " بإشارة
الحذف  ،ولكن الناشر لم يدرك معنى اإلشارة فأبقاھا .فأفسدت الكالم.
) (4انظر تفسير " األبرار " فيما سلف قريبًا ص  ، 482 :تعليق  ، 6 :والمراجع ھناك.
) (5الحديث  - 8374 :مضى برقم  ، 8267 :عن محمد بن بشار  ،عن عبد الرحمن  -وھو ابن مھدي  -عن سفيان.
ورواه ابن أبي حاتم  ،من طريق أبي معاوية  ،عن األعمش كما نقله ابن كثير عنه .328 : 2

ﷲ َث َم ًنا َقل ً
ِك َل ُھ ْم أَجْ ُر ُھ ْم
رُون ِبآ َ َيا ِ
َوإِنَّ مِنْ أَھْ ِل ْال ِك َتا ِ
ت َّ ِ
ِين ِ َّ ِ َال َي ْش َت َ
ب َل َمنْ ي ُْؤمِنُ ِبا َّ ِ َو َما أ ُ ْن ِز َل إِ َل ْي ُك ْم َو َما أ ُ ْن ِز َل إِ َلي ِْھ ْم َخاشِ ع َ
ِيال أُو َلئ َ
ب )(199
ﷲ َس ِري ُع ْالح َِسا ِ
عِ ْندَ َرب ِِّھ ْم إِنَّ َّ َ
 - 8375حدثني المثنى قال  ،حدثنا إسحاق قال  ،حدثنا ابن أبي جعفر  ،عن فرج بن فضالة  ،عن لقمان  ،عن أبي الدرداء
أنه كان يقول  :ما من مؤمن إال والموت خير له  ،وما من كافر إال والموت خير له  ،ومن لم يصدقني فإن ﷲ يقول  " :وما
ِين َك َفرُوا أَ َّن َما ُنمْ لِي َل ُھ ْم َخ ْي ٌر ألَ ْنفُسِ ِھ ْم إِ َّن َما ُن ْملِي َل ُھ ْم لِ َي ْزدَ ا ُدوا إِ ْثمًا ((1) .
عند ﷲ خير لألبرار "  ،ويقول َ ) :وال َيحْ َس َبنَّ الَّذ َ
***
ب َل َمنْ ُي ْؤمِنُ ِبا َّ ِ َو َما أ ُ ْن ِزل َ إِ َل ْي ُك ْم َو َما أ ُ ْن ِزل َ إِ َل ْي ِھ ْم َخاشِ عِينَ ِ َّ ِ الَ َي ْ
ش َت ُرونَ ِبآ َيا ِ
القول في تأويل قوله َ } :وإِنَّ مِنْ أَھْ ِل ا ْل ِك َتا ِ
ت
ﷲ َث َم ًنا َقلِيال {
َّ ِ
قال أبو جعفر  :اختلف أھل التأويل فيمن عنى بھذه اآلية.
فقال بعضھم  :عنى بھا أصحمة النجاشي  ،وفيه أنزلت.
* ذكر من قال ذلك :
عصام بن رواد بن الجراح قال  ،حدثنا أبي قال  ،حدثنا أبو بكر الھذليّ  ،عن قتادة  ،عن سعيد بن المسيب ،
 - 8376حدثنا
َ
عن جابر بن عبد ﷲ :
__________
) (1الحديث  - 8375 : -فرج بن فضالة  :ضعيف  ،كما بينا في .1688 :
لقمان  :ھو ابن عامر الوصابي الحمصي .وھو ثقة  ،ذكره ابن حبان في الثقات .مترجم في التھذيب  ،والكبير للبخاري  ، 251 / 1 / 4وابن أبي حاتم
 .183 - 182 / 2 / 3ولم يذكرا فيه جرحا.
و " الوصابي "  :بفتح الواو وتشديد الصاد المھملة  ،كما ضبطه ابن األثير في اللباب  ،والذھبي في المشتبه  ،ووھم الحافظ ابن حجر  ،فضبطه في
التقريب بتخفيفھا.
والحديث ذكره ابن كثير  ، 329 - 328 : 2عن ھذا الموضع من الطبري .ووقع في طبعته " نوح ابن فضالة " بدل " فرج بن فضالة "  ،وھو خطأ
مطبعي سخيف.
وذكره السيوطي  ، 104 : 2عند اآلية السابقة  ، 178 :ونسبه أيضًا لسعيد بن منصور  ،وعبد بن حميد  ،وابن المنذر.

أن النبي صلى ﷲ عليه وسلم قال  " :اخرجوا فصلوا على أخ لكم "  .فصلى بنا  ،فكبر أربع تكبيرات  ،فقال  " :ھذا النجاشي
نصراني لم يره قط! ) (1فأنزل ﷲ  " :وإن من أھل الكتاب لمن
أصحمة "  ،فقال المنافقون  :انظروا إلى ھذا يصلي على عِ ْل ٍج
َ
يؤمن با " (2) .
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 - 8377حدثنا ابن بشار قال  ،حدثنا معاذ بن ھشام قال  ،حدثنا أبي عن قتادة  :أن النبي صلى ﷲ عليه وسلم قال  :إن أخاكم
النجاشي قد مات فصلوا عليه .قالوا  :يصلَّى على رجل ليس بمسلم! قال  :فنزلت  " :وإنّ من أھل الكتاب لمن يؤمن با وما
أنزل إليكم وما أنزل إليھم خاشعين "  .قال قتادة  :فقالوا  :فإنه كان ال يصلي إلى القبلة! فأنزل ﷲ َ ) :و ِ َّ ِ ْال َم ْش ِر ُق
ﷲ ( ]سورة البقرة [115 :
َو ْال َم ْغ ِربُ َفأ َ ْي َن َما ُت َولُّوا َف َث َّم َوجْ ُه َّ ِ
 - 8378حدثنا بشر قال  ،حدثنا يزيد قال  ،حدثنا سعيد  ،عن قتادة قوله  " :وإن من أھل الكتاب لمن يؤمن با وما أنزل
إليكم وما أنزل إليھم " ،
__________
) " (1العلج "  :الرجل من كفار العجم  ،غير العرب  ،والجمع " علوج " و " أعالج " .
) (2الحديث  - 8376 :عصام بن رواد بن الجراح  :مضت ترجمته وتوثيقه  .2183 :وقع ھنا في المطبوعة " عصام بن زياد بن رواد بن الجراح "
؛ فزيادة اسم " زياد " في نسبه ال أصل لھا .وثبت في المخطوطة بحذفھا  ،على الصواب.
أبوه " رواد بن الجراح "  :مضت ترجمته وتضعيفه .2183 ، 126 :
أبو بكر الھذلي  :سبق بيان ضعفه ج ًدا  ،في  ، 597 :وشرح .2526 :
وھذا الحديث ذكره السيوطي  ، 113 : 2ولم ينسبه لغير الطبري.
وذكره ابن كثير  ، 330 : 2عن الطبري  ،ولكن في روايته خالف في بعض لفظه لما ھنا  ،ولم يذكر أول إسناده .فلعله نقله عن موضع آخر من
الطبري.
وھذا الحديث ضعيف كما ترى  ،وسيأتي قول الطبري  ،ص  499 :س  " 15 :قيل  :ذلك خبر في إسناده نظر " .
والضعف إنما ھو في ھذا اإلسناد لحديث جابر  ،أما أصل المعنى  ،في صالة النبي صلى ﷲ عليه وسلم على النجاشي صالة الجنازة الغائبة  ،فإنه ثابت
صحيح ال شك في صحته .رواه الشيخان وغيرھما من حديث جابر  ،ومن حديث أبي ھريرة .انظر المنتقى .1824 - 1821 :

ذكر لنا أن ھذه اآلية نزلت في ال َّنجاشي  ،وفي ناس من أصحابه آمنوا بنبي ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم وصدَّقوا به .قال  :وذكر
لنا أن نبيَّ ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم استغفر للنجاشي وصلى عليه حين بلغه موته  ،قال ألصحابه  " :صلّوا على أخ لكم قد مات
بغير بالدكم " ! فقال أناس من أھل النفاق  " :يصلي على رجل مات ليس من أھل دينه " ؟ فأنزل ﷲ ھذه اآلية  " :وإنّ من
أھل الكتاب لمن يؤمن با وما أنزل إليكم وما أنزل إليھم خاشعين

ال يشترون بآيات ﷲ ثم ًنا قليال أولئك لھم أجرھم عند

ربھم إن ﷲ سريع الحساب " .
 - 8379حدثنا الحسن بن يحيى قال  ،أخبرنا عبد الرزاق قال  ،أخبرنا معمر  ،عن قتادة  ،في قوله  " :وإنّ من أھل الكتاب
لمن يؤمن با وما أنزل إليكم وما أنزل إليھم "  ،قال  :نزلت في النجاشي وأصحابه ممن آمن بالنبي صلى ﷲ عليه وسلم
واسم النجاشي  ،أصحْ مة.
 - 8380حدثنا المثنى قال  ،حدثنا إسحاق قال  ،قال عبد الرزاق  ،وقال ابن عيينة  :اسم النجاشي بالعربية  :عطية.
 - 8381حدثنا القاسم قال  ،حدثنا الحسين قال  ،حدثنا حجاج  ،عن ابن جريج قال  :لما صلى النبي صلى ﷲ عليه وسلم على
النجاشي  ،طعن في ذلك المنافقون  ،فنزلت ھذه اآلية  " :وإن من أھل الكتاب لمن يؤمن با "  ،إلى آخر اآلية.
***
الم ومن معه.
وقال آخرون  :بل عنى بذلك عبد ﷲ بن َس ٍ
* ذكر من قال ذلك :
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 - 8382حدثنا القاسم قال  ،حدثنا الحسين قال  ،حدثني حجاج  ،عن ابن جريج قال  :نزلت  -يعني ھذه اآلية  -في عبد ﷲ بن
سالم ومن معه.
 - 8383حدثني يونس قال  ،أخبرنا ابن وھب قال  ،أخبرني ابن زيد في قوله  " :وإنّ من أھل الكتاب لمن يؤمن با وما
أنزل إليكم وما أنزل إليھم "  ،اآلية كلھا قال  :ھؤالء يھود.
***
وقال آخرون  :بل عنى بذلك مُسْ لِمة أھل الكتاب.
* ذكر من قال ذلك :
 - 8384حدثني المثنى قال  ،حدثنا أبو حذيفة قال  ،حدثنا شبل  ،عن ابن أبي نجيح  ،عن مجاھد  " :وإن من أھل الكتاب لمن
يؤمن با وما أنزل إليكم "  ،من اليھود والنصارى  ،وھم مسلمة أھل الكتاب.
***
قال أبو جعفر  :وأولى ھذه األقوال بتأويل اآلية ما قاله مجاھد .وذلك أنّ ﷲ جل ثناؤه َع ّم بقوله  " :وإنّ من أھل الكتاب " أھ َل
الكتاب جمي ًعا  ،فلم يخصص منھم النصارى دون اليھود  ،وال اليھود دون النصارى .وإنما أخبر أن من " أھل الكتاب " من
يؤمن با  .وكال الفريقين أعني اليھود والنصارى من أھل الكتاب.
***
َ
رويت عن جابر وغيره  :أنھا نزلت في النجاشي وأصحابه ؟
فإن قال قائل  :فما أنت قائ ٌل في الخبر الذي
قيل  :ذلك خبر في إسناده نظر .ولو كان صحيحً ا ال شك فيه  ،لم يكن لما قلنا في معنى اآلية بخالف (1) .وذلك أنّ جابرً ا
ومن قال بقوله  ،إنما قالوا  " :نزلت في النجاشيّ "  ،وقد تنزل اآلية في الشيء  ،ثم يعم بھا كل من كان في معناه .فاآلية وإن
كانت نزلت في النجاشيّ  ،فإن ﷲ تبارك وتعالى قد جعل الحكم الذي حكم به للنجاشيّ  ،حكمًا لجميع عباده الذين ھم بصفة
النجاشيّ في اتباعھم رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم  ،والتصديق بما جاءھم به من عند ﷲ  ،بعد الذي كانوا عليه قبل ذلك من
اتباع أمر ﷲ فيما أمر به عباده في الكتابين  ،التوراة واإلنجيل.
__________
) (1في المطبوعة  " :خالف "  ،والصواب ما في المخطوطة .وقوله  " :بخالف "  ،أي بمخالف.

***
فإذ كان ذلك كذلك  ،فتأويل اآلية  " :وإن من أھل الكتاب " التوراة واإلنجيل " لمن يؤمن با " فيقرّ بوحدانيته " وما أنزل
إليكم "  ،أيھا المؤمنون  ،يقول  :وما أنزل إليكم من كتابه ووحيه على لسان رسوله محمد صلى ﷲ عليه وسلم " وما أنزل
إليھم "  ،يعني  :وما أنزل على أھل الكتاب من الكتب  ،وذلك التوراة واإلنجيل والزبور " خاشعين

"  ،يعني  :خاضعين

بالطاعة  ،مستكينين له بھا متذلِّلين  (1) ،كما - :
 - 8385حدثنا يونس قال  ،أخبرنا ابن وھب قال  ،أخبرني ابن زيد في قوله  " :خاشعين

"  ،قال  :الخاشع  ،المتذلل

الخائف.
***
ونصب قوله  " :خاشعين

"  ،على الحال من قوله  " :لمن يؤمن با "  ،وھو حال مما في " يؤمن " من ذكر " من "(2) .
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***
" ال يشترون بآيات ﷲ ثم ًنا قليال "  ،يقول  :ال يحرِّ فون ما أنزل إليھم في كتبه من نعت محمد صلى ﷲ عليه وسلم فيب ِّدلونه ،
ض من الدنيا خسيس ي ْ
ُعطونه على ذلك التبديل  ،وابتغاء الرياسة على الجھال ،
لع َر ٍ
وال غير ذلك من أحكامه وحججه فيه َ ،
أمر
) (3ولكن ينقادون للحق  ،فيعملون بما أمرھم ﷲ به فيما أنزل إليھم من كتبه  ،وينتھون عما نھاھم عنه فيھا  ،ويؤثرون َ
ﷲ تعالى على َھ َوى أنفسھم.
***
__________
) (1انظر تفسير " الخشوع " فيما سلف .17 ، 16 : 2
) (2انظر معاني القرآن للفراء .251 : 1
) (3انظر تفسير " االشتراء " وتفسير " الثمن " فيما سلف قريبًا  ، 459 :تعليق  ، 2 :والمراجع ھناك.

ِسا ِ
ب ){ (199
س ِري ُع ا ْلح َ
ﷲ َ
القول في تأويل قوله  } :أُو َل ِئ َك َل ُھ ْم أَ ْج ُر ُھ ْم عِ ْندَ َر ِّب ِھ ْم إِنَّ َّ َ
قال أبو جعفر  :يعني بقوله جل ثناؤه ) " (1أولئك لھم أجرھم "  ،ھؤالء الذين يؤمنون با وما أنزل إليكم وما أنزل إليھم "
لھم أجرھم عند ربھم "  ،يعني  :لھم عوض أعمالھم التي عملوھا  ،وثواب طاعتھم ربَّھم فيما أطاعوه فيه ) " (2عند ربھم "
يعني  :مذخور ذلك لھم لديه  ،حتى يصيروا إليه في القيامة  ،فيو ِّفيھم ذلك " إنّ ﷲ سريع الحساب "  ،وسرعة حسابه تعالى
ذكره  :أنه ال يخفى عليه شيء من أعمالھم قبل أن يعملوھا  ،وبعد ما عملوھا  ،فال حاجة به إلى إحصاء عدد ذلك  ،فيقع في
اإلحصاء إبطاء  ،فلذلك قال  " :إن ﷲ سريع الحساب " (3) .
***
ص ِاب ُروا َو َر ِاب ُطوا {
اص ِب ُروا َو َ
القول في تأويل قوله َ } :يا أَ ُّي َھا الَّذِينَ آ َم ُنوا ْ
قال أبو جعفر  :اختلف أھل التأويل في تأويل ذلك.
ورابطوھم " .
فقال بعضھم  :معنى ذلك  " :اصبروا على دينكم وصابروا الكفار َ
ذكر من قال ذلك :
 - 8386حدثنا المثنى قال  ،حدثنا سويد بن نصر قال  ،أخبرنا ابن المبارك ،
__________
) (1في المطبوعة  " :يعني بذلك جل ثناؤه "  ،والسياق يقتضي ما أثبت.
) (2انظر تفسير " األجر " فيما سلف .519 : 5 / 512 ، 148 : 2
) (3انظر تفسير " سريع الحساب " فيما سلف .279 : 6 / 207 : 4

عن المبارك بن فضالة  ،عن الحسن  :أنه سمعه يقول في قول ﷲ  " :يا أيھا الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا "  ،قال :
أمرھم أن يصبروا على دينھم  ،وال يدعوه لشدة وال رخاء وال َسرَّ اء وال ضراء  ،وأمرھم أن يُصابروا الكفار  ،وأن يُرابطوا
المشركين.
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 - 8387حدثنا بشر قال  ،حدثنا يزيد قال  ،حدثنا سعيد  ،عن قتادة  ،قوله  " :يا أيھا الذين آمنوا اصبروا وصابروا
ورابطوا" ،أي  :اصبروا على طاعة ﷲ  ،وصابروا أھل الضاللة  ،ورابطوا في سبيل ﷲ " واتقوا ﷲ لعلكم تفلحون " .
 - 8388حدثنا الحسن بن يحيى قال  ،أخبرنا عبد الرزاق قال  ،أخبرنا معمر  ،عن قتادة  ،في قوله  " :اصبروا وصابروا
ورابطوا "  ،يقول  :صابروا المشركين  ،ورابطوا في سبيل ﷲ.
 - 8389حدثنا القاسم قال  ،حدثنا الحسين قال  ،حدثني حجاج  ،عن ابن جريج  :اصبروا على الطاعة  ،وصابروا أعداء ﷲ،
ورابطوا في سبيل ﷲ.
 - 8390حدثني يحيى بن أبي طالب قال  ،أخبرنا يزيد قال  ،أخبرنا جويبر  ،عن الضحاك في قوله  " :اصبروا وصابروا
ورابطوا "  ،قال  :اصبروا على ما أمرتم به  ،وصابروا العدو ورابطوھم.
***
ورابطوا أعداءكم.
وقال آخرون  :معنى ذلك  :اصبروا على دينكم  ،وصابروا َوعدي إياكم على طاعتكم لي َ ،
* ذكر من قال ذلك :
 - 8391حدثني يونس قال  ،أخبرنا ابن وھب قال  ،أخبرني أبو صخر  ،عن محمد بن كعب القرظي  :أنه كان يقول في ھذه
اآلية  " :اصبروا وصابروا ورابطوا "  ،يقول  :اصبروا على دينكم  ،وصابروا الوعد الذي وعدتكم  ،ورابطوا عدوِّ ي
وعدوكم  ،حتى يترك دينه لدينكم(1) .
َّ
***
وقال آخرون  :معنى ذلك  :اصبروا على الجھاد  ،وصابروا عدوكم ورابطوھم.
* ذكر من قال ذلك :
 - 8392حدثني المثنى قال  ،حدثنا إسحاق قال  ،حدثنا جعفر بن عون قال  ،أخبرنا ھشام بن سعد  ،عن زيد بن أسلم في
عدوكم  ،ورابطوا على عدوكم.
قوله " :اصبروا وصابروا ورابطوا "  ،قال  :اصبروا على الجھاد  ،وصابروا َّ
 - 8393حدثني المثنى قال  ،حدثنا مطرف بن عبد ﷲ المد ّني قال  ،حدثنا مالك بن أنس  ،عن زيد بن أسلم قال  :كتب أبو
يتخوف منھم  ،فكتب إليه عمر  " :أما بعد  ،فإنه مھما
عبيدة بن الجراح إلى عمر بن الخطاب  ،فذكر له جموعًا من الروم وما
َّ
نزل بعبد مؤمن من منزلة شدة  ،يجعل ﷲ بعدھا فرجً ا  ،وإنه لن يغلب عُسر يسرين  ،وإن ﷲ يقول في كتابه  " :يا أيھا الذين
ورابطوا واتقوا ﷲ لعلكم تفلحون " (2) .
آمنوا اصبروا وصابروا َ
***
__________
) (1األثر  " - 8391 :أبو صخر " ھو  :حميد بن زياد بن أبي المخارق  ،أبو صخر الخراط  ،صاحب العباء  ،سكن مصر .ذكره ابن حبان في
الثقات .مترجم في التھذيب.
) (2األثر  " - 8393 :مطرف بن عبد ﷲ بن مطرف بن سليمان الھاللي  ،المدني  ،مولى ميمونة أم المؤمنين  ،وأمه أخت مالك بن أنس  ،روى عن
خاله مالك بن أنس  ،وابن أبي ذئب  ،وعبد ﷲ بن عمر العمري  ،وغيرھم .روى عنه البخاري والترمذي  ،عن محمد بن أبي الحسن عنه وابن ماجه ،
عن الذھلي عنه  ،والربيع المرادي  ،وأبو حاتم  ،وأبو زرعة وآخرون .قال أبو حاتم  " :مضطرب الحديث صدوق "  .وقال ابن سعد " كان ثقة  ،وبه
صمم "  .مترجم في التھذيب  ،والكبير  ، 397 / 1 / 4والجرح  .315 / 1 / 4وكان في المطبوعة  " :المرى "  ،وفي المخطوطة مثلھا  ،وتقرأ "
المزني " والصواب " المدني " أو " المديني " في نسبه كما جاء في المراجع  ،وابن كثير .337 : 2
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وفي ابن كثير  " : 337 : 2مھما ينزل بعبد مؤمن من منزلة شدة "  ،وفي الدر المنثور  " 114 : 2مھما ينزل بعبد مؤمن من شدة "  ،وفي المطبوعة
والمخطوطة  " :مھما نزل بعبد مؤمن منزلة شدة "  ،بحذف " من " والصواب إثباتھا.
ومن األخطاء الشائعة أن يقال إن " مھما " ال تدخل على الماضي  ،وقد وردت في اآلثار واألخبار واألشعار  ،من ذلك قول أبي ھريرة للفرزدق " :
مھما فعلت فقنطك الناس فال تقنط من رحمة ﷲ " )الكامل  (70 : 1وقول األسود بن يعفر )نوادر أبي زيد  : (159 :أَال َھ ْل لِ َھ َذا الدَّھْ ِر مِنْ ُم َت َعلَّ ِل ...
اس َي ْف َع ِل
اس َ ،م ْھ َما َشا َء ِبال َّن ِ
سِ َوى ال َّن ِ
وھذا األثر رواه الحاكم مطوال في المستدرك  300 : 2بإسناده قال :
" أخبرنا أبو العباس السباريّ  ،حدثنا عبد ﷲ بن علي  ،حدثنا عبد ﷲ بن المبارك  ،أنبأنا ھشام بن سعد  ،عن زيد بن أسلم  ،عن أبيه  ،عن عمر بن
ب عليه القوم  ،فكتب إليه عمر  " :سالم ﷲ عليك  ،أمّا بعد  ،فإنه ما ينز ْل بعبد
الخطاب رضي ﷲ عنه  :أنه بلغه أن أبا عبيدة حُصِ ر بالشأم  ،وقد تألّ َ
الذينَ آ َم ُنوا اصْ ِبرُوا وصَ ِابرُوا ورَ ِاب ُ
مؤمن من منزلة شدة  ،إال يجعل ﷲ له بعدھا فرجً ا  ،ولن يغلب عُسْ ٌر يُسْ رين ) ،يَأ َ ُّيھَا ِّ
ﷲ لَعَ لَّ ُك ْم ُت ْفلِحُونَ (.
طوا َوا َّتقُوا َ
فكتب إليه أبو عبيدة  " :سال ٌم عليك  ،أما بعد  ،فإن ﷲ يقول في كتابه ) :اعْ َلمُوا أَ َّنمَا الحَ يَاةُ ال ُّد ْنيا َلعِبٌ ولَھْوٌ َوزي َن ٌة َو َت َفا ُخ ٌر َب ْي َن ُك ْم َو َت ُ
ال
كاث ٌر فِي األَم َْو ِ
ِ
ْ
واألوال ِد(  -إلى آخرھا " .
قال  :فخرج عمر بكتابه  ،فقعد على المنبر  ،فقرأ على أھل المدينة ثم قال  :يا أھْ ل المدينة  ،إِنما يعرّ ضُ بكم أبو عبيدة  :أَ ِن ارغبوا في الجھا ِد " .
قال الحاكم  " :ھذا حديث صحيح على شرط مسلم  ،ولم يخرجاه "  .ووافقه الذھبي.

وقال آخرون  :معنى  " :ورابطوا "  ،أي  :رابطوا على الصلوات  ،أي  :انتظروھا واحدة بعد واحدة.
ذكر من قال ذلك :
 - 8394حدثني المثنى قال  ،حدثنا سويد قال  ،أخبرنا ابن المبارك  ،عن مصعب بن ثابت بن عبد ﷲ بن الزبير قال  ،حدثني
داود بن صالح قال  ،قال لي أبو سلمة بن عبد الرحمن  :يا ابن أخي  ،ھل تدري في أي شيء نزلت ھذه اآلية  " :اصبروا
وصابروا ورابطوا " ؟ قال قلت  :ال! قال  :إنه يا ابن أخي لم يكن في زمان النبي صلى ﷲ عليه وسلم غزو ي َُرا َب ُ
ط فيه  ،ولكنه
انتظار الصالة خلف الصالة(1) .
__________
) (1األثر  " - 8394 :مصعب بن ثابت بن عبد ﷲ بن الزبير "  ،مضت ترجمته برقم  .6456 :و " داود بن صالح التمار المدني "  . ،روى عن
أبي أمامة بن سھل بن حنيف  ،والقاسم  ،وسالم  ،وأبي سلمة .قال أحمد  " :ال أعلم به بأسًا "  ،وذكره ابن حبان في الثقات  ،مترجم في التھذيب .و "
أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف " من التابعين  ،روى عن خلق من الصحابة والتابعين .كان ثقة فقيھا كثير الحديث.
واألثر خرجه ابن كثير في تفسيره  ، 332 : 2وذكر سياق ابن مردويه له ) (331 : 2من طريق " محمد بن أحمد  ،حدثنا موسى بن إسحاق  ،حدثنا
أبو جحيفة علي بن يزيد الكوفي  ،أنبأنا ابن أبي كريمة  ،عن محمد بن يزيد  ،عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال  :أقبل على أبو ھريرة يومًا فقال :
أتدري يا ابن أخي فيم نزلت ھذه اآلية "  ،وساق الخبر بغير ھذا اللفظ.
ورواه الحاكم في المستدرك  301 : 2من طريق سعيد بن منصور  ،عن ابن المبارك  ،بمثل رواية الطبري  ،إال أنه قال في جواب السؤال  " :قال :
قلت  :ال .قال  :يا ابن أخي إني سمعت أبا ھريرة يقول  :لم يكن في زمان النبي " ...بلفظه.
وكذلك خرجه السيوطي في الدر المنثور  ، 113 : 2ونسبه البن المبارك وابن المنذر  ،والحاكم  ،وصححه  ،والبيھقي في شعب اإليمان.
وفي جميع ھذه المواضع  " :انتظار الصالة بعد الصالة "  ،والثابت في المخطوطة " خلف الصالة "  ،وكان الكاتب قد كتب فيھا " بعد " ثم جعل الباء
والعين خاء  ،ومد الدال وعقد عليھا فاء  ،فالظاھر أنه كتبھا كما كان يحفظھا  ،ثم استدرك  ،ألنه رأى في النسخة التي كتب عنھا " خلف " .
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 - 8395حدثني أبو السائب قال  ،حدثنا ابن فضيل  ،عن عبد ﷲ بن سعيد المقبري  ،عن جده  ،عن شرحبيل  ،عن علي قال:
قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم  :أال أدلكم على ما يكفر ﷲ به الذنوب والخطايا ؟ إسباغ الوضوء على المكاره  ،وانتظار
الصالة بعد الصالة  ،فذلك الرباط " (1) .
 - 8396حدثنا موسى بن سھل الرملي قال  ،حدثنا يحيى بن واضح قال  ،حدثنا محمد بن مھاجر قال  ،حدثني يحيى بن يزيد،
عن زيد بن أبي أنيسة ،
__________
) (1الحديث  - 8395 :أبو السائب  :ھو سلم بن جنادة .وابن فضيل  :ھو محمد بن فضيل بن غزوان.
عبد ﷲ بن سعيد بن أبي سعيد المقبري  :ضعيف جدا  ،رمي بالكذب .وقد مضى في .7855 :
شرحبيل  :لست أدري من ھو ؟ واإلسناد ضعيف من أجل عبد ﷲ بن سعيد  ،كما ترى.
ولو صح ھذا اإلسناد لظننت أنه " شرحبيل بن السمط الكندى "  ،من كبار التابعين  ،مختلف في صحبته .وھو معاصر لعلي .ومن المحتمل أن يروي
عنه أبو سعيد المقبري  ،الذي يروي عن علي مباشرة.
والحديث نقله ابن كثير  ، 332 : 2عن ھذا الموضع .ولم ينسبه لغير الطبري .وأشار إليه السيوطي  ، 114 : 2بعد حديث جابر  ،اآلتي بعد ھذا ،
فقال  " :وأخرج ابن جرير عن علي مثله " .
ومعنى الحديث ثابت عن علي  ،من وجه آخر صحيح .ولكن ليس فيه قوله  " :فذلك الرباط "  -ذكره الھيثمي في مجمع الزوائد  ، 36 : 2وقال " :
رواه أبو يعلى  ،والبزار  ،ورجاله رجال الصحيح " .
وذكره المنذري في الترغيب والترھيب  ، 97 : 1وقال  " :رواه أبو يعلى والبزار بإسناد صحيح .والحاكم  ،وقال  :صحيح على شرط مسلم " .

عن شرحبيل  ،عن جابر بن عبد ﷲ قال  ،قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم  :أال أدلكم على ما يمحو ﷲ به الخطايا ويك ِّفر
َ
الخطا إلى المساجد  ،وانتظار الصالة
به الذنوب ؟ " قال  :قلنا  :بلى يا رسول ﷲ! قال  :إسباغ الوضوء في أماكنھا  ،وكثرة
بعد الصالة  ،فذلكم الرباط(1) .
 - 8397حدثنا أبو كريب قال  ،حدثنا خالد بن مخلد قال  ،حدثنا محمد بن جعفر  ،عن العالء بن عبد الرحمن  ،عن أبيه ،
ُّ
يحط ﷲ به الخطايا و َيرفع به الدرجات ؟
عن أبي ھريرة قال  :قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم  :أال أدلكم على ما
__________
) (1الحديث  - 8396 :محمد بن مھاجر بن أبي مسلم  ،األنصاري الشامي  :ثقة  ،وثقه أحمد  ،وابن معين  ،وغيرھما .مترجم في التھذيب .والكبير
للبخاري  ، 229 / 1 / 1وابن أبي حاتم .91 / 1 / 4
يحيى بن يزيد الجزري  ،أبو شيبة الرھاوي  :قال البخاري في الكبير  " : 310 / 2 / 4لم يصح حديثه " وذكره في الضعفاء أيضا  ،ص  ، 37 :وقال
مثل ذلك .وقال ابن أبي حاتم  ، 198 / 2 / 4عن أبيه  " :ليس به بأس  ،أدخله البخاري في كتاب الضعفاء  ،يحول من ھناك " .
فمثل ھذا حديثه حسن .ثم ھو لم ينفرد براوية ھذا الحديث  ،كما سنذكر في التخريج  ،إن شاء ﷲ.
زيد بن أبي أنيسة الجزري الرھاوي  :ثقة  ،وثقه ابن معين وغيره .قال ابن سعد  " : 180 / 2 / 7كان ثقة كثير الحديث  ،فقيھا راوية للعلم "  .أخرج
له الجماعة كلھم.
شرحبيل  -ھنا  : -ھو ابن سعد الخطمي المدني مولى األنصار .مختلف فيه  ،والحق أنه ثقة .إال أنه اختلط في آخر عمره  ،إذ جاوز المئة .وقد فصلنا
القول فيه في شرح المسند  ، 2104 :وأخرج له ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيھما .مترجم في التھذيب  ،والكبير للبخاري  ، 252 / 2 / 2ولم
يذكر فيه جرحً ا  ،وابن سعد  ، 228 : 5وابن أبي حاتم .339 - 338 / 1 / 2
وقد بين ابن حبان في صحيحه  ،في رواية ھذا الحديث  ،أنه شرحبيل بن سعد.
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والحديث رواه ابن حبان في صحيحه ) 330 : 2من مخطوطة اإلحسان(  ،من طريق أبي عبد الرحيم  ،عن زيد بن أبي أنيسة  ،عن شرحبيل بن سعد،
عن جابر  ،به.
وأبو عبد الرحيم  :ھو خالد بن أبي يزيد الحراني  ،وھو ثقة  ،وثقه ابن معين وغيره .فروايته متابعة صحيحة  ،توثق رواية يحيى بن يزيد  ،التي ھنا ،
وتؤيدھا.
والحديث نقله ابن كثير  ، 332 : 2عن رواية الطبري ھذه.
وذكره المنذري في الترغيب والترھيب  ، 161 - 160 : 1عن رواية ابن حبان في صحيحه  ،وأشار إليه أيضا قبل ذلك  ،ص .128 :
وذكره الھيثمي في مجمع الزوائد  ، 37 : 2ونسبه للبزار  ،وذكر أن " في إسناده شرحبيل بن سعد  ،وھو ضعيف عند الجمھور  ،وذكره ابن حبان في
الثقات  ،وأخرج له في صحيحه ھذا الحديث " .
وذكره السيوطي  ، 114 : 2ونسبه البن جرير  ،وابن حبان.

" قالوا  :بلى يا رسول ﷲ! قال  :إسباغ الوضوء عند المكاره  ،وكثرة ال ُخطا إلى المساجد  ،وانتظار الصالة بعد الصالة ،
فذلكم الرِّ باط  ،فذلكم الرباط " (1) .
 - 8398حدثنا القاسم قال  ،حدثنا الحسين قال  ،حدثنا إسماعيل بن جعفر  ،عن العالء بن عبد الرحمن  ،عن أبيه  ،عن أبي
ھريرة  ،عن النبي صلى ﷲ عليه وسلم  ،بنحوه(2) .
***
__________
) (1الحديث  - 8397 :خالد بن مخلد  :ھو القطواني .ومحمد بن جعفر  :ھو ابن أبي كثير .وقد مضى مثل ھذا اإلسناد في حديث آخر .2206 :
والحديث رواه أحمد في المسند  ، 7208 :من طريق شعبة  ،عن العالء  ،عن أبيه  ،دون كلمة " فذلك " الرباط " .
ورواه أحمد أيضا  ، 7751 :مع ھذه الكلمة  -من طريق مالك عن العالء.
ثم رواه ً
ثالثا ) ، 8008 :ج 2ص 303حلبي(  ،من طريق مالك أيضًا .وفي آخره  " :فذلكم الرباط "  -ثالث مرات.
وھو بھذا اللفظ  ،في الموطأ  ،ص .161 :
وكذلك رواه النسائي  ، 34 : 1من طريق مالك.
وكذلك رواه ابن حبان في صحيحه ) 330 - 329 : 2من مخطوطة اإلحسان(  ،من طريق مالك.
ونقله ابن كثير  ، 331 : 2من رواية ابن أبي حاتم  ،من حديث مالك  ،كرواية الموطأ.
ورواه مسلم  ، 86 : 1من طريق مالك  ،ومن طريق شعبة .وذكر أن رواية مالك  -عنده  " -فذلكم الرباط " مرتين.
وذكره المنذري في الترغيب والترھيب  ، 128 ، 97 : 1ونسبه لمالك  ،ومسلم  ،والترمذي  ،والنسائي.
وذكره السيوطي  ، 114 : 2وزاد نسبته للشافعي  ،وعبد الرزاق.
وانظر اإلسناد التالي لھذا.
) (2الحديث  - 8398 :القاسم  :ھو ابن الحسن  ،والحسين  :ھو ابن داود المصيصي  ،ولقبه " سنيد " .
وھذا اإلسناد " القاسم  ،عن الحسين " يدور عند الطبري كثيرً ا  ،في التفسير والتاريخ  ،فما مضى منه في التفسير  .1688 ، 165 ، 144 :وفي
التاريخ  -مثال .41 ، 21 : 1 -
أما " سنيد " فقد ترجمنا له في .1688 ، 144 :
وأما " القاسم بن الحسن "  -شيخ الطبري  :فلم أجد له ترجمة .ولكن في تاريخ بغداد  433 - 432 : 12ترجمة " القاسم بن الحسن بن يزيد  ،أبو
محمد الھمذاني الصائغ "  ،المتوفى سنة  .272فھذا يصلح أن يكون ھو المراد  ،ولكن ال أطمئن إلى ذلك  ،وال أستطيع الجزم به  ،بل ال أستطيع
ترجيحه.
وعسى أن نجد ما يدل على حقيقة ھذا الشيخ  ،في فرصة أخرى  ،إن شاء ﷲ.
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إسماعيل  :ھو ابن جعفر بن أبي كثير األنصاري القارئ  ،وھو ثقة مأمون .مضت اإلشارة إليه في شرح .6884 :
وھذا الحديث تكرار لما قبله.
وكذلك رواه مسلم  ، 86 : 1والترمذي) .رقم  51 :بشرحنا( كالھما من طريق إسماعيل بن جعفر .ورواه الترمذي أيضا  ، 52 :من طريق
الدراوردي  ،عن العالء .وقال  " :حديث أبي ھريرة حديث حسن صحيح " .

قال أبو جعفر  :وأولى التأويالت بتأويل اآلية  ،قول من قال في ذلك  " :يا أيھا الذين آمنوا "  ،يا أيھا الذين صدقوا ﷲ
ورسوله  " ،اصبروا " على دينكم وطاعة ربكم .وذلك أنّ ﷲ لم يخصص من معاني " الصبر " على الدين والطاعة شي ًئا ،
األمر بالصبر على جميع معاني طاعة ﷲ فيما
فيجوز إخراجه من ظاھر التنزيل .فلذلك قلنا إنه عني بقوله  " :اصبروا " ،
َ
أمر ونھى  ،صعبھا وشديدھا  ،وسھلھا وخفيفھا(1) .
" وصابروا "  ،يعني  :وصابروا أعداءكم من المشركين.
***
وإنما قلنا ذلك أولى بالصواب  ،ألن المعروف من كالم العرب في " المفاعلة " أن تكون من فريقين  ،أو اثنين فصاع ًدا  ،وال
تكون من واحد إال قليال في أحرف معدودةْ .
فإذ كان ذلك كذلك  ،فإنما أمر المؤمنون أن يصابروا غيرھم من أعدائھم  ،حتى
عدوھم أصبر منھم(2) .
يظفرھم ﷲ بھم  ،ويعلي كلمته  ،ويخزي أعداءھم  ،وأن ال يكون ُّ
***
وكذلك قوله  " :ورابطوا "  ،معناه  :ورابطوا أعداءكم وأعداء دينكم من أھل الشرك  ،في سبيل ﷲ.
***
__________
) (1انظر تفسير " الصبر " فيما سلف .181 : 7 / 264 : 6 / 352 : 5 / 349 ، 214 : 3 / 124 ، 11 : 2
) (2في المطبوعة  " :وإال يكن عددھم "  ،وھو خطأ  ،صوابه من المخطوطة.

ص ِابرُوا َو َر ِاب ُ
ُون )(200
ﷲ َل َعلَّ ُك ْم ُت ْفلِح َ
ِين آَ َم ُنوا اصْ ِبرُوا َو َ
َيا أَ ُّي َھا الَّذ َ
طوا َوا َّت ُقوا َّ َ
قال أبو جعفر  :ورأى أن أصل " الرباط "  ،ارتباط الخيل للعدوّ  ،كما ارتبط عدوھم لھم خيلھم  (1) ،ثم استعمل ذلك في كل
مقيم في ثغر يدفع عمن وراءه من أراده من أعدائھم بسوء  ،ويحمي عنھم من بينه وبينھم ممن بغاھم بشر  ،كان ذا خيل قد
ارتبطھا  ،أو ذا َرجْ لة ال مركب له(2) .
***
وإنما قلنا معنى  " :ورابطوا "  ،ورابطوا أعداءكم وأعداء دينكم  ،ألن ذلك ھو المعنى المعروف من معاني " الرباط "  .وإنما
يوجه الكالم إلى األغلب المعروف في استعمال الناس من معانيه  ،دون الخفي  ،حتى تأتي بخالف ذلك مما يوجب صرفه إلى
الخفي من معانيه حجة يجب التسليم لھا من كتاب  ،أو خبر عن الرسول صلى ﷲ عليه وسلم  ،أو إجماع من أھل التأويل(3) .
***
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ﷲ َل َع َّل ُك ْم ُت ْفلِ ُحونَ ){ (200
القول في تأويل قوله َ } :وا َّتقُوا َّ َ
قال أبو جعفر  :يعني بذلك تعالى ذكره  " :واتقوا ﷲ "  ،أيھا المؤمنون  ،واحذروه أن تخالفوا أمره أو تتقدموا نھيه )" (4
لعلكم تفلحون "  ،يقول  :لتفلحوا فتبقوا في نعيم األبد  ،وتنجحوا في طلباتكم عنده  (5) ،كما - :
__________
) (1في المخطوطة  " :كما ارتبط عددھم لھم حملھم "  ،ولعل صواب قراءتھا " جيادھم "  ،ولكني تركت ما في المطبوعة على حاله  ،فھو صواب
حسن.
) " (2الرجلة " )بضم الراء وسكون الجيم(  :المشي راجال غير راكب.
) (3قوله  " :حجة "  ،فاعل قوله  " :حتى تأتي بخالف ذلك . " ..وكان في المطبوعة والمخطوطة  " :حتى يأتي بخالف ذلك ما يوجب صرفه، " ...
والصواب " مما يوجب " كما أثبتھا  ،وفي المطبوعة أيضا  " :إلى الخفي من معاينة "  ،وھو خطأ ظاھر.
) (4في المطبوعة  " :وتتقدموا " بالواو  ،والصواب من المخطوطة .وقوله  " :تتقدموا نھيه " ھكذا جاء متعديا  ،وكأنه أراد  :أو تسبقوا نھيه  ،وسبقھم
نھيه .أن يخاطروا باإلسراع إلى المحارم بشھواتھم  ،قبل أن يردھم نھي ﷲ عن إتيانھا.
) (5انظر تفسير " لعل " فيما سلف  ، 365 ، 364 : 1ومواضع أخرى كثيرة .وانظر تفسير " الفالح " فيما سلف / 561 : 3 / 250 ، 249 : 1
.91 : 7

 - 8399حدثنا يونس قال  ،أخبرنا ابن وھب قال  ،أخبرني أبو صخر  ،عن محمد بن كعب القرظي  :أنه كان يقول في قوله:
" واتقوا ﷲ لعلكم تفلحون "  ،واتقوا ﷲ فيما بيني وبينكم  ،لعلكم تفلحون ً
غدا إذا لقيتموني.
***
آخر تفسير سورة آل عمران(1) .
***
__________
) (1عند ھذا الموضع  ،انتھى جزء من التقسيم القديم الذي نقلت عنه نسختنا  ،وفيھا ما نصه :
" يتلوه القول في تفسير السورة التي يذكر فيھا النساء.
وصلى ﷲ على سيدنا محمد النبي وآله وصحبه وسلم كثيرا "
ثم يتلوه ما أثبتناه في أول تفسير سورة النساء.
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تفسير سورة النساء
س َواحِدَ ٍة َو َخ َل َق ِم ْن َھا َز ْو َج َھا َو َب َّ
ون
ﷲ الَّذِي َت َسا َءلُ َ
ث ِم ْن ُھ َما ِر َج ًاال َكثِيرً ا َون َِسا ًء َوا َّتقُوا َّ َ
َيا أَ ُّي َھا ال َّناسُ ا َّتقُوا َر َّب ُك ُم الَّذِي َخ َل َق ُك ْم مِنْ َن ْف ٍ
ان َع َل ْي ُك ْم َرقِيبًا )(1
ﷲ َك َ
ِب ِه َو ْاألَرْ َحا َم إِنَّ َّ َ
} القول في تفسير السورة التي يذكر فيھا النساء {
بسم ﷲ الرحمن الرحيم
َربِّ يسِّرْ
***
س َواحِدَ ٍة {
القول في تأويل قوله عز وجل َ } :يا أَ ُّي َھا ال َّن ُ
اس ا َّتقُوا َر َّب ُك ُم ا َّلذِي َخلَ َق ُك ْم مِنْ َن ْف ٍ
قال أبو جعفر  :يعني بقوله تعالى ذكره  " :يا أيھا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة "  ،احذروا  ،أيھا الناس ،
ربكم في أن تخالفوه فيما أمركم وفيما نھاكم  ،فيح ّل بكم من عقوبته ما ال ِق َبل لكم به.
ثم وصف تعالى ذكره نفسه بأنه المتوحِّ د بخلق جميع األنام من شخص واحد  ،م َُعرِّ ًفا عباده كيف كان مُبتدأ إنشائه ذلك من
النفس الواحدة  (1) ،ومن ِّب َھھم بذلك على أن جميعھم بنو رجل واحد وأم واحدة وأن بعضھم من بعض  ،وأن حق بعضھم على
بعض واجبٌ
وجوب حق األخ على أخيه  ،الجتماعھم في النسب إلى أب واحد وأم واحدة وأن الذي يلزمھم من رعاية بعضھم
َ
حق بعض  ،وإن َب ُع َد التالقي في النسب إلى األب الجامع بينھم ،
__________
) (1في المطبوعة والمخطوطة وعرف عباده ، " ...واستظھرت من نھج أبي جعفر في بيانه  ،ومن قوله بعد  " :ومنبھھم " ثم قوله  " :وعاط ًفا " ،
على أن الصواب " ومعر ًفا "  ،وھو مقتضى سياق الكالم بعد ذلك كله.

ُ
وليبذل القوي
مثل الذي يلزمھم من ذلك في النسب األدنى ) (1وعاط ًفا بذلك بعضھم على بعض  ،ليتناصفوا وال يتظالموا ،
من نفسه للضعيف حقه بالمعروف على ما ألزمه ﷲ له  ،فقال  " :الذي خلقكم من نفس واحدة "  ،يعني  :من آدم  ،كما - :
 - 8400حدثنا محمد بن الحسين قال  ،حدثنا أحمد بن مفضل قال  ،حدثنا أسباط  ،عن السدي  :أمّا " خلقكم من نفس واحدة"،
فمن آدم عليه السالم(2) .
 - 8401حدثنا بشر بن معاذ قال  ،حدثنا يزيد بن زريع قال  ،حدثنا سعيد  ،عن قتادة قوله  " :يا أيھا الناس اتقوا ربكم الذي
خلقكم من نفس واحدة "  ،يعني آدم صلى ﷲ عليه(3) .
 - 8402حدثنا سفيان بن وكيع قال  ،حدثنا أبي  ،عن سفيان  ،عن رجل  ،عن مجاھد  " :خلقكم من نفس واحدة "  ،قال :
آدم.
***
ونظير قوله  " :من نفس واحدة "  ،والمعنيُّ به رجل  ،قول الشاعر.
ُوك َخلِي َف ٌة َولدَ ْت ُه أ ُ ْخ َرىَ ...وأَ ْن َ
اك ال َك َما ُل )(4
ت َخلِي َف ٌة َ ،ذ َ
أَب َ
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فقال  " ،ولدته أخرى "  ،وھو يريد " الرجل "  ،فأ ّنث للفظ " الخليفة "  .وقال تعالى ذكره  " :من نفس واحدة " لتأنيث "
النفس "  ،والمعنى  :من رجل واحد .ولو قيل  " :من نفس واحد "  ،وأخرج اللفظ على التذكير للمعنى  ،كان صوابًا(5) .
***
__________
) (1قوله  " :وعاط ًفا "  ،عطف على قوله  " :معر ًفا عباده ...ومنبھھم. " ...
) (2في المطبوعة  " :صلى ﷲ عليه وسلم "  ،وأثبت ما فيه المخطوطة.
) (3في المطبوعة  " :صلى ﷲ عليه وسلم "  ،وأثبت ما في المخطوطة.
) (4سلف البيت وتخريجه في .362 : 6
) (5ھذه مقالة الفراء في معاني القرآن .252 : 1

ِسا ًء {
ِيرا َون َ
القول في تأويل قوله جل ثناؤه َ } :و َخ َلقَ ِم ْن َھا َز ْو َج َھا َو َب َّث ِم ْن ُھ َما ِر َجاال َكث ً
قال أبو جعفر  :يعني بقوله جل ثناؤه  " :وخلق منھا زوجھا "  ،وخلق من النفس الواحدة زوجھا يعني بـ " الزوج "  ،الثاني
لھا (1) .وھو فيما قال أھل التأويل  ،امرأتھا حواء.
* ذكر من قال ذلك :
 - 8403حدثني محمد بن عمرو قال  ،حدثنا أبو عاصم قال  ،حدثنا عيسى  ،عن ابن أبي نجيح  ،عن مجاھد في قوله " :
صيري آدم وھو نائم  (2) ،فاستيقظ فقال  " :أثا " بالنبطية  ،امرأة.
وخلق منھا زوجھا "  ،قال  :حواء  ،من قُ َ
 - 8404حدثنا المثنى قال  ،حدثنا أبو حذيفة قال  ،حدثنا شبل  ،عن ابن أبي نجيح  ،عن مجاھد مثله.
 - 8405حدثنا بشر بن معاذ قال  ،حدثنا يزيد قال  ،حدثنا سعيد  ،عن قتادة  " :وخلق منھا زوجھا "  ،يعني حواء  ،خلقت
من آدم  ،من ضِ َلع من أضالعه.
 - 8406حدثني موسى بن ھارون قال  ،أخبرنا عمرو بن حماد قال  ،حدثنا أسباط  ،عن السدي قال  :أسكن آد َم الجنة  ،فكان
ً
نومة  ،فاستيقظ  ،فإذا عند رأسه امرأة قاعدة ،
يمشي فيھا َوحْ ًشا ليس له زوج يسكن إليھا (3) .فنام
__________
) (1انظر تفسير " الزوج " فيما سلف  ، 446 : 2 / 514 : 1وأراد بقوله في تفسير " الزوج " " الثاني لھا "  ،أن " الزوج " ھو " الفرد الذي له
قرين "  ،فكل واحد من القرينين  ،يقال له  " :زوج "  ،ثم قيل المرأة الرجل  ،وللرجل صاحب المرأة  " :زوج " .
) (2القصرى )بضم القاف وسكون الصاد وفتح الراء( والقصيري )بضم القاف وفتح الصاد  ،على التصغير(  :أسفل األضالع  ،أو ھي الضلع التي
تلي الشاكلة  ،بين الجنب والبطن.
) (3قوله  " :وحشا "  ،أي وحده ليس معه غيره.

خلقھا ﷲ من ضلعه  ،فسألھا ما أنت ؟ قالت  :امرأة .قال  :ولم خلقت ؟ قالت  :لتسكن إليّ (1) .
 - 8407حدثنا ابن حميد قال  ،حدثنا سلمة  ،عن ابن إسحاق قال  :ألقي على آدم صلى ﷲ عليه وسلم السَّنة  -فيما بلغنا عن
أھل الكتاب من أھل التوراة وغيرھم من أھل العلم  ،عن عبدﷲ بن العباس وغيره  -ثم أخذ ضِ َلعًا من أضالعه  ،من شِ ٍّقه
فسواھا
األيسر  ،وألم مكانه  (2) ،وآدم نائ ٌم لم يھبَّ من نومته  ،حتى خلق ﷲ تبارك وتعالى من ضِ َلعه تلك زوجته حواء َّ ،
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امرأة ليسكن إليھا  ،فلما ُكشِ فت عنه السِّنة وھبَّ من نومته  ،رآھا إلى جنبه  ،فقال  -فيما يزعمون  ،وﷲ أعلم  : -لحمي ودمي
وزوجتي! فسكن إليھا(3) .
 - 8408حدثني محمد بن الحسين قال  ،حدثنا أحمد بن المفضل قال  ،حدثنا أسباط  ،عن السدي  " :وخلق منھا زوجھا " .
جعل من آدم حواء.
***
َّ
وبث منھما رجاال كثيرً ا ونساء "  ،فإنه يعني  :ونشر منھما  ،يعني من آدم وحواء " رجاال كثيرً ا ونساء "  ،قد
وأما قوله " :
ث ( ]سورة القارعة (4) .[4 :
اش ْال َمب ُْثو ِ
رآھم  ،كما قال جل ثناؤه َ ) :ك ْال َف َر ِ
***
يقال منه َّ " :
بث ﷲ الخلق  ،وأبثھم " (5) .
***
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أھل التأويل.
__________
) (1األثر  - 4806 :مضى ھذا األثر مطوال برقم  ، 710 :وكان في المطبوعة ھنا  " :لتسكن إلي " بالالم في أولھا  ،وأثبت نص المخطوطة  ،وما
سلف في األثر .710 :
) (2ألم الشيء ألمًا  ،والءمه  ،فالتأم  :أصلحه حتى اجتمع وذھب ما كان فيه من الصدع .وفي روايته في األثر رقم  " : 711 :وألم مكانه لحما " .
) (3األثر  - 8407 :مضى ھذا األثر برقم  ، 711 :وتخريجه ھناك.
) (4انظر معاني القرآن للفراء .252 : 1
) (5انظر تفسير " بث " فيما سلف .275 : 3

* ذكر من قال ذلك :
 - 8409حدثنا محمد بن الحسين قال  ،حدثنا أحمد بن المفضل  ،قال  ،حدثنا أسباط  ،عن السدي  " :وبث منھما رجاال كثيرً ا
َّ
وبث  ،خلق.
ونساء " ،
***
األر َحا َم {
ﷲ الَّذِي َت َس َ
اءلُونَ ِب ِه َو ْ
القول في تأويل قوله جل ثناؤه َ } :وا َّتقُوا َّ َ
قال أبو جعفر  :اختلفت القرأة في قراءة ذلك.
لون " بالتشديد  ،بمعنى  :تتساءلون  ،ثم أدغم إحدى " التاءين " في " السين"،
فقرأه عامة قرأة أھل المدينة والبصرة َ " :تسَّا َء َ
فجعلھما " سي ًنا " مشددة.
***
ون "  ،بالتخفيف  ،على مثال " تفاعلون " ،
وقرأه بعض قرأة الكوفة َ " :ت َسا َءلُ َ
***
أصاب
وھما قراءتان معروفتان  ،ولغتان فصيحتان أعني التخفيف والتشديد في قوله  " :تساءلون به " وبأيِّ ذلك قرأ القارئ
َ
الصواب فيه .ألن معنى ذلك  ،بأيّ وجھيه قرئ  ،غير مختلف.
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***
وأما تأويله  :واتقوا ﷲ  ،أيھا الناس  ،الذي إذا سأل بعضكم بعضً ا سأل به  ،فقال السائل للمسئول  " :أسألك با  ،وأنشدك
وأعزم عليك با "  ،وما أشبه ذلك .يقول تعالى ذكره  :فكما ّ
تعظمون  ،أيھا الناس  ،رّ بكم بألسنتكم حتى تروا أنّ من
با ،
ِ
أعطاكم عھده فأخفركموه  (1) ،فقد أتى عظيمًا .فكذلك ّ
فعظموه بطاعتكم إياه فيما أمركم ،
__________
) (1أخفر الذمة والعھد  :نقضه وغدره وخاس به  ،ولم يف بعھده.

واجتنابكم ما نھاكم عنه  ،واحذروا عقابه من مخالفتكم إياه فيما أمركم به أو نھاكم عنه  ،كما - :
 - 8410حدثني المثنى قال  ،حدثنا إسحاق قال  ،حدثنا أبو زھير  ،عن جويبر  ،عن الضحاك في قوله  " :واتقوا ﷲ الذي
تساءلون به "  ،قال يقول  :اتقوا ﷲ الذي تعاقدون وتعاھدون به.
 - 8411حدثني المثنى قال  ،حدثنا إسحاق قال  ،حدثنا ابن أبي جعفر  ،عن أبيه  ،عن الربيع  " :واتقوا ﷲ الذي تساءلون
به"  ،يقول  :اتقوا ﷲ الذي به تعاقدون وتعاھدون.
 - 8412حدثنا القاسم قال  ،حدثنا الحسين قال  ،حدثني حجاج  ،عن ابن أبي جعفر  ،عن أبيه  ،عن الربيع بن أنس مثله.
 - 8413حدثنا القاسم قال  ،حدثنا الحسين قال  ،أخبرنا حجاج  ،عن ابن جريج قال  ،قال ابن عباس  " :تساءلون به "  ،قال:
تعاطفون به.
***
وأما قوله  " :واألرحام "  ،فإن أھل التأويل اختلفوا في تأويله .فقال بعضھم  :معناه  :واتقوا ﷲ الذي إذا سألتم بينكم قال
السائل للمسئول  " :أسألك به وبالرّ حِم "
ذكر من قال ذلك :
 - 8414حدثنا ابن حميد قال  ،حدثنا حكام  ،عن عمرو  ،عن منصور  ،عن إبراھيم  " :اتقوا ﷲ الذي تساءلون به
واألرحام" ،يقول  :اتقوا ﷲ الذي تعاطفون به واألرحام .يقول  :الرجل يسأل با وبالرَّ حم.
 - 8415حدثني يعقوب بن إبراھيم قال  ،حدثنا ھشيم  ،عن مغيرة  ،عن إبراھيم قال  :ھو كقول الرجل  " :أسألك با ،
أسألك بالرحم "  ،يعني قوله  " :واتقوا ﷲ الذي تساءلون به واألرحام " .
 - 8416حدثنا محمد بن بشار قال  ،حدثنا عبد الرحمن قال  ،حدثنا سفيان  ،عن منصور  ،عن إبراھيم  " :اتقوا ﷲ الذي
تساءلون به واألرحام "  ،قال يقول  " :أسألك با وبالرحم " .
 - 8417حدثنا أبو كريب قال  ،حدثنا ھشيم  ،عن مغيرة  ،عن إبراھيم  :ھو كقول الرجل  " :أسألك بالرحم " .
 - 8418حدثنا ابن بشار قال  ،حدثنا عبد الرحمن قال  ،حدثنا سفيان  ،عن ابن أبي نجيح  ،عن مجاھد  " :اتقوا ﷲ الذي
تساءلون به واألرحام "  ،قال يقول  " :أسألك با وبالرحم " .
 - 8419حدثني المثنى قال  ،حدثنا الحماني قال  ،حدثنا شريك  ،عن منصور  -أو مغيرة  -عن إبراھيم في قوله  " :واتقوا
ﷲ الذي تساءلون به واألرحام "  ،قال  :ھو قول الرجل  " :أسألك با والرحم " .
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 - 8420حدثني المثنى قال  ،حدثنا سويد قال  ،أخبرنا ابن المبارك  ،عن معمر  ،عن الحسن قال  :ھو قول الرجل  " :أنشدك
با والرحم " .
***
قال محمد  (1) :وعلى ھذا التأويل قول بعض من قرأ قوله َ " :واألرْ َح ِام " بالخفض عط ًفا بـ " األرحام "  ،على " الھاء "
التي في قوله  " :به "  ،كأنه أراد  :واتقوا ﷲ الذي تساءلون به وباألرحام فعطف بظاھر على مكنيّ مخفوض .وذلك غير
فصيح من الكالم عند العرب  ،ألنھا ال َتنسُق بظاھر على مكني في الخفض (2) ،
__________
) (1قوله  " :قال محمد "  ،يعني محمد بن جرير الطبري  ،أبا جعفر صاحب التفسير .وھذه أول مرة يكتب فيھا الطبري  ،أو أحد تالمذته  ،أو بعض
ناسخي تفسيره " قال محمد "  ،دون كنيته قال " أبو جعفر "  .وانظر ما سيأتي ص  ، 569 :تعليق .2 :
) (2قوله  " :تنسق "  ،أي تعطف .و " النسق " العطف  ،انظر فھارس المصطلحات في ھذه األجزاء من التفسير  ،و " المكني " الضمير  ،انظر
فھارس المصطلحات.

إال في ضرورة شعر  ،وذلك لضيق الشعر (1) .وأما الكالم  ،فال شيء يضطر المتكلم إلى اختيار المكروه من المنطق ،
والرديء في اإلعراب منه .ومما جاء في الشعر من ر ّد ظاھر على مكنيّ في حال الخفض  ،قول الشاعر (2) :
ب ُغ ٌ
ْ
وط َن َفانِفُ )(3
اري ُسيُو َف َناَ ...و َما َب ْي َن َھا وال َكعْ ِ
ُن َعلِّ ُق فِي مِث ِل الس ََّو ِ
فعطف بـ " الكعب " وھو ظاھر  ،على " الھاء واأللف " في قوله  " :بينھا " وھي مكنية.
***
وقال آخرون  :تأويل ذلك  " :واتقوا ﷲ الذي تساءلون به  ،واتقوا األرحام أن تقطعوھا.
__________
) (1ھذه مقالة الفراء في معاني القرآن  ، 253 ، 252 : 1وقد ذكر ھذه القراءة بإسنادھا إلى إبراھيم بن يزيد النخعي  ،وھي قراءة حمزة وغيره.
) (2ھو مسكين الدارمي.
) (3معاني القرآن للفراء  ، 253 : 1الحيوان  ، 494 ، 493 : 6اإلنصاف  ، 193 :الخزانة  ، 338 : 2 ،العيني )بھامش الخزانة( ، 164 : 4
وھو من أبيات ذكرھا الجاحظ  ،وأتمھا العيني  ،يمجد نفسه وقومه  ،قال َ :ل َق ْد َعلِ َم ْ
اس َواقِفُ
ار ِم ال َّن ِ
ت َقيْسٌ َو ِخ ْندِفُ أ َّنني ِ ...ب َث ْغ ِر ِھ ُم مِنْ َع ِ
َو َق ْد َعلِمُوا أَنْ َلنْ يُب َّقى َع ُدوُّ ُھ ْم  ...إِ َذا َق َذ َف ْته في يَدَ يّ ال َق َواذِفُ
ارفُ
وأنَّ أ َبا َنا ِبك ُر آ َد َم َ ،فاعْ َلمُوا َ ... ،و َحوَّ ا َء َ ،قرْ ٌم ُذو َع َث َ
انين َش ِ
َكأَنَّ َع َلى ُخرْ ُ
اج ْت ُه األ ُكفُ ال َّن َوادِفُ
طو ِم ِه ُم َتھافِ ًتا  ...م َِن القُ ْط ِن َھ َ
ص َدأ ُ المُسْ َو ُّد أَ ْطيبُ ِع ْندَ َنا  ...مِنَ المِسْ كِ َ ،دا َف ْت ُه األَ ُكفُّ الد ََّوائِفُ
َول َل َّ
ب ُغ ٌ
ْ
وط نفانِفُ
اري ُسيُوفُ َنا  ...وما َب ْي َنھا وال َكعْ ِ
ُتعَ لَّ ُق في مِث ِل الس ََّو ِ
ك عِ رْ َفانَ الدرُوع ُجلُو ُد َنا  ...إِ َذا جَ اء ي َْو ٌم م ُْظلِ ُم اللَّ ْون كاسِ فُ
َو َتضْ حَ ُ
في أبيات أخر  ،ورواية الحيوان  " :والكعب منا تنائف "  ،وفي الطبري ومعاني القرآن والخزانة " نعلق " بالنون  ،وكلتاھما صواب .و " السواري "
جمع سارية  ،وھي األسطوانة .و " الغوط " جمع غائط  ،وھو المطمئن من األرض .و " النفانف " جمع نفنف  :وھو الھواء بين شيئين  ،وكل شيء
بينه وبين األرض مھوي بعيد فھو نفنف.

* ذكر من قال ذلك :
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 - 8421حدثنا محمد بن الحسين قال  ،حدثنا أحمد بن المفضل قال  ،حدثنا أسباط  ،عن السدي في قوله  " :واتقوا ﷲ الذي
تساءلون به واألرحام "  ،يقول  :اتقوا ﷲ  ،واتقوا األرحام ال تقطعوھا.
 - 8422حدثنا بشر بن معاذ قال  ،حدثنا يزيد قال  ،حدثنا سعيد عن قتادة  " :واتقوا ﷲ الذي تساءلون به واألرحام إنّ ﷲ
كان عليكم رقيبًا "  ،ذكر لنا أن نبي ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم كان يقول  :اتقوا ﷲ  ،وصلُوا األرحام  ،فإنه أبقى لكم في الدنيا ،
وخير لكم في اآلخرة.
 - 8423حدثني علي بن داود قال  ،حدثنا عبدﷲ بن صالح قال  ،حدثني معاوية بن صالح  ،عن علي بن أبي طلحة  ،عن ابن
عباس في قول ﷲ  " :واتقوا ﷲ الذي تساءلون به واألرحام "  ،يقول  :اتقوا ﷲ الذي تساءلون به  ،واتقوا ﷲ في األرحام
فصِ لُوھا.
 - 8424حدثنا أبو كريب قال  ،حدثنا ھشيم  ،عن منصور  ،عن الحسن في قوله  " :واتقوا ﷲ الذي تساءلون به واألرحام"،
قال  :اتقوا الذي تساءلون به  ،واتقوه في األرحام.
 - 8425حدثنا سفيان قال  ،حدثنا أبي  ،عن سفيان  ،عن خصيف  ،عن عكرمة في قول ﷲ  " :الذي تساءلون به واألرحام"،
قال  :اتقوا األرحام أن تقطعوھا.
 - 8426حدثنا الحسن بن يحيى قال  ،أخبرنا عبد الرزاق قال  ،أخبرنا معمر  ،عن الحسن في قوله  " :واتقوا ﷲ الذي
تساءلون به واألرحام "  ،قال  :ھو قول الرجل  " :أنشدك با والرَّ حم " .
 - 8427حدثنا الحسن بن يحيى قال  ،أخبرنا عبد الرزاق قال  ،أخبرنا معمر  ،عن قتادة أنّ النبي صلى ﷲ عليه وسلم قال :
اتقوا ﷲ  ،وصلوا األرحام.
 - 8428حدثني المثنى قال  ،حدثنا أبو حذيفة قال  ،حدثنا شبل  ،عن ابن أبي نجيح  ،عن مجاھد  " :الذي تساءلون به
واألرحام "  ،قال  :اتقوا األرحام أن تقطعوھا.
 - 8429حدثني المثنى قال  ،حدثنا إسحاق قال  ،حدثني أبو زھير  ،عن جويبر  ،عن الضحاك في قوله  " :الذي تساءلون به
واألرحام "  ،قال يقول  :اتقوا ﷲ في األرحام فصلوھا.
 - 8430حدثني المثنى قال  ،حدثنا إسحاق قال  ،حدثنا ابن أبي جعفر  ،عن أبيه  ،عن الربيع  " :واتقوا ﷲ الذي تساءلون به
واألرحام "  ،قال يقول  :واتقوا ﷲ في األرحام فصلوھا.
 - 8431حدثنا المثنى قال  ،حدثنا إسحاق  ،عن عبد الرحمن بن أبي حماد  ،وأخبرنا أبو جعفر الخزاز  ،عن جويبر  ،عن
الضحاك  :أن ابن عباس كان يقرأ  " :واألرحام "  ،يقول  :اتقوا ﷲ ال تقطعوھا.
 - 8432حدثنا القاسم قال  ،حدثنا الحسين قال  ،حدثني حجاج  ،عن ابن جريج قال  ،قال ابن عباس  :اتقوا األرحام.
 - 8433حدثنا القاسم قال  ،حدثنا الحسين قال  ،حدثني حجاج  ،عن ابن أبي جعفر  ،عن أبيه  ،عن الربيع قال  " ،واتقوا ﷲ
الذي تساءلون به واألرحام "  ،أن تقطعوھا.
 - 8434حدثني يونس قال  ،أخبرنا ابن وھب قال  ،قال ابن زيد في قوله  " :واتقوا ﷲ الذي تساءلون به "  ،واتقوا األرحام
ون َما أَ َم َر َّ
ص َل ( ]سورة الرعد .[21 :
ﷲُ ِب ِه أَنْ يُو َ
ِين يَصِ لُ َ
أن تقطعوھا وقرأ َ ) :والَّذ َ
***
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قال أبو جعفر  :وعلى ھذا التأويل قرأ ذلك من قرأه نصبًا بمعنى  :واتقوا ﷲ الذي تساءلون به  ،واتقوا األرحام أن تقطعوھا
عط ًفا بـ " األرحام "  ،في إعرابھا بالنصب على اسم ﷲ تعالى ذكره.
ون ِب ِه َواألرْ َحا َم ( ،
ﷲ الَّذِي َت َسا َءلُ َ
قال  :والقراءة التي ال نستجيز لقار ٍ
ئ أن يقرأ غيرھا في ذلك  (1) ،النصب َ ) :وا َّتقُوا َّ َ
بظاھر من األسماء على مكنيّ في حال الخفض  ،إال في
بمعنى  :واتقوا األرحام أن تقطعوھا  ،لما قد بينا أن العرب ال تعطف
ٍ
ضرورة شعر  ،على ما قد وصفت قبل(2) .
***
ﷲ َكانَ َع َل ْي ُك ْم َرقِي ًبا ){ (1
القول في تأويل قوله  } :إِنَّ َّ َ
قال أبو جعفر  :يعني بذلك تعالى ذكره  :إنّ ﷲ لم يزل عليكم رقيبًا.
***
ويعني بقوله  " :عليكم "  ،على الناس الذين قال لھم جل ثناؤه  " :يا أيھا الناس اتقوا ربكم "  ،والمخاطب والغائب إذا اجتمعا
ْ
ْ
خاطبت رجال واح ًدا أو جماعة
فعلت ھي وآخرون ُغيَّبٌ معھم
في الخبر  ،فإن العرب تخرج الكالم على الخطاب  ،فتقول  :إذا
فعال " فعلتم كذا  ،وصنعتم كذا " .
ً
حفيظا  ،مُحصيًا عليكم أعمالكم  ،متفق ًدا رعايتكم حرم َة أرحامكم وصلتكم إياھا  ،وقطعكموھا
ويعني بقوله  " :رقيبًا " ،
وتضييعكم حرمتھا  ،كما - :
 - 8435حدثني المثنى قال  ،حدثنا أبو حذيفة قال  ،حدثنا شبل  ،عن ابن أبي نجيح  ،عن مجاھد  " :إن ﷲ كان عليكم
ً
حفيظا.
رقيبًا"،
8435م  -حدثني يونس قال  ،أخبرنا ابن وھب قال  ،سمعت ابن زيد في قوله  " :إن ﷲ كان عليكم رقيبًا "  ،على أعمالكم ،
يعلمھا ويعرفھا.
ومنه قول أبي ُدؤاد اإليادِيّ :
__________
) (1في المخطوطة والمطبوعة  " :ال نستجيز القارئ أن يقرأ " بتعريف " القارئ "  ،وھو خطأ صوابه ما أثبت.
) (2انظر ما سلف قريبا ص .520 ، 519 :

يث ِب َّ
َوآَ ُتوا ْال َي َتا َمى أَم َْوالَ ُھ ْم َو َال َت َت َب َّدلُوا ْال َخ ِب َ
ان حُوبًا َك ِبيرً ا )(2
الط ِّي ِ
مْوا َل ُھ ْم إِ َلى أَم َْوالِ ُك ْم إِ َّن ُه َك َ
ب َو َال َتأْ ُكلُوا أَ َ
َك َم َقاعِ ِد الرُّ َق َبا ِء لِلض َُّر َبا ِء أَ ْيدِيھ ْم َن َواھ ِْد )(1
***
يث ِب َّ
القول في تأويل قوله َ } :وآ ُتوا ا ْل َي َتا َمى أَ ْم َوا َل ُھ ْم َوال َت َت َبدَّ لُوا ا ْل َخ ِب َ
الط ِّي ِ
ب{
قال أبو جعفر  :يعني بذلك تعالى ذكره أوصيا َء اليتامى .يقول لھم  :وأعطوا يا معشر أوصياء اليتامى ] :اليتامى[ أموالھم إذا
ھم بلغوا الحلم  (2) ،وأونس منھم الرشد )(3
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__________
) (1تھذيب األلفاظ  ، 475 :المعاني الكبير  ، 1148 :مجاز القرآن  ، 113 : 1الميسر والقداح  ، 133 :وغيرھا  ،وھو من أبيات جياد في نعت
الثور األبيض  ،لم أجدھا مجتمعة  ،منھا َ :و َق َوا ِئ ٌم ُخ ُذفٌ  ،لَ َھا مِنْ َ ...خ ْلفِ َھا َز َم ٌع َز َوا ِئدْ
ِيھ ْم َن َوا ِھدْ
َكم َقا ِع ِد الرُّ َق َبا ِء لِلض َُّر َ ...با ِء أَ ْيد ِ
ْ
س ِبالـ َ ...ع ْليَا ِء ُت ْذكِيھَا األَعَ ِاب ْد
ار الرَّ أ ِ
َلھ ٌَق َك َن ِ
ت َناشِ ْد
َويُصِ ي ُخ أَحْ َيا ًنا َكمَا اسْ ـ  ...ـ َتمَعَ المُضِ ُّل لِصَ ْو ِ
يصف قوائم ھذا الثور  " ،خذف " جمع خذوف  ،وھي السريعة السير والعدو  ،تخذف الحصى بقوائمھا .أي تقذفه .و " الزمع " جمع زمعة  ،وھي ھنة
زائدة ناتئة فوق ظلف الشاة والثور  ،مدالة فيھا شعر .ثم وصف ھذه الزمع الناتئة خلف أظالف الثور  ،وشبه إشرافھا على األظالف بالرقباء المشرفين
على الضرباء  ،وقد مدوا أيديھم .وھذا وصف في غاية البراعة والحسن .و " الرقباء " جمع رقيب  ،وھو أمين أصحاب الميسر  ،يحفظ ضربھم
بالقداح ويرقبھم .و " الضرباء " جمع ضريب  ،وھو الضارب بالقداح .وزعم ابن قتيبة أن قوله  " :أيديھم " أي  :أيدي الضرباء  ،وأخطأ  ،إنما عنى
أيدي الرقباء ال الضرباء .وقوله  " :لھق " ھو البياض  ،يعني بياض الثور  ،فشبه بياضه بياض النار على رأس رابية مشرقة  ،تذكي لھيبھا العبيد .ثم
وصف الثور عند االرتياع  ،فقال إنه يصيخ  -أي ينصت مميال رأسه ناحية من الفزع  -و " المضل " الذي أضاع شي ًئا فھو يترقب أن يجده" .
والناشد" ،ھو الذي ينشد ضالة  ،أي يعرفھا ويصفھا .فھو يصغي لصوت المنشد المعرف إصغاء من يرجو أن تكون ھي ضالته .وھذا من جيد الشعر
وبارعه.
) (2في المخطوطة والمطبوعة  ،أسقط ما وضعته بين القوسين  ،ولكن السياق يقتضي إثباتھا  ،وكأن الناسخ غره التكرار  ،فأسقط إحداھما  ،فأساء.
) (3انظر تفسير " آتى " في فھارس اللغة  ،وتفسير " اليتامى " فيما سلف .295 : 4 / 345 : 3 / 292 : 2

" وال تتبدلوا الخبيث بالطيب "  ،يقول  :وال تستبدلوا الحرام عليكم من أموالھم بأموالكم الحالل لكم  ،كما - :
 - 8436حدثنا محمد بن عمرو قال  ،حدثنا أبو عاصم قال  ،حدثنا عيسى  ،عن ابن أبي نجيح  ،عن مجاھد في قول ﷲ
تعالى " :وال تتبدلوا الخبيث بالطيب "  ،قال  :الحالل بالحرام.
 - 8437حدثني المثنى قال  ،حدثنا أبو حذيفة قال  ،حدثنا شبل  ،عن ابن أبي نجيح  ،عن مجاھد مثله.
 - 8438حدثني سفيان قال  ،حدثنا أبي  ،عن سفيان  ،عن ابن أبي نجيح  ،عن مجاھد قوله  " :وال تتبدلوا الخبيث بالطيب " ،
قال  :الحرام مكان الحالل.
***
قال أبو جعفر  :ثم اختلف أھل التأويل في صفة تبديلھم الخبيث كان بالطيب  ،الذي نھوا عنه  ،ومعناه(1) .
والرفيع منه  ،ويجعلون مكانه لليتيم الرديء والخسيس  ،فذلك
فقال بعضھم  :كان أوصياء اليتامى يأخذون الجيِّد من ماله
َ
تبديلھم الذي نھاھم ﷲ تعالى عنه.
* ذكر من قال ذلك :
 - 8439حدثنا أبو كريب قال  ،حدثنا ابن يمان  ،عن سفيان  ،عن مغيرة  ،عن إبراھيم  " :وال تتبدلوا الخبيث بالطيب " ،
قال  :ال تعط زي ًفا وتأخذ جي ًِّدا.
 - 8440حدثنا أبو كريب قال  ،حدثنا ابن يمان  ،عن سفيان  ،عن السدي وعن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب ومعمر
عن الزھري  ،قالوا  :يعطي مھزوال ويأخذ سمي ًنا.
فاسدا  ،وتأخذ ً
ً
جيدا.
 - 8441وبه عن سفيان  ،عن رجل  ،عن الضحاك قال  :ال تعط
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__________
) (1في المطبوعة  " :في صفة تبديلھم الخبيث بالطيب "  ،أسقط الناشر " كان " ألن عربيته أنكرت عربية أبي جعفر!! وھي الصواب المحض ،
فأثبتھا.

 - 8442حدثنا محمد بن الحسين قال  ،حدثنا أحمد بن المفضل قال  ،حدثنا أسباط  ،عن السدي  " :وال تتبدلوا الخبيث
بالطيب"  ،كان أحدھم يأخذ الشاة السمينة من غنم اليتيم ويجعل مكانھا الشاة المھزولة  ،ويقول  " :شاة بشاة " ! ويأخذ الدرھم
الجيد ويطرح مكانه الزيف  ،ويقول  " :درھم بدرھم " !!
***
وقال آخرون  :معنى ذلك  :ال تستعجل الرزق الحرام فتأكله قبل أن يأتيك الذي قُ ِّدر لك من الحالل.
* ذكر من قال ذلك :
 - 8443حدثنا أبو كريب قال  ،حدثنا ابن يمان  ،عن سفيان  ،عن ابن أبي نجيح  ،عن مجاھد  " :وال تتبدلوا الخبيث
بالطيب"  ،قال  :ال تعجِّ ل بالرزق الحرام قبل أن يأتيك الحالل الذي ق ِّدر لك.
 - 8444وبه عن سفيان  ،عن إسماعيل  ،عن أبي صالح مثله.
***
وقال آخرون  :معنى ذلك  ،كالذي - :
 - 8445حدثني يونس بن عبد األعلى قال  ،أخبرنا ابن وھب قال  ،قال ابن زيد في قوله  " :وال تتبدلوا الخبيث بالطيب " ،
ُون أَنْ َت ْن ِكحُوھُنَّ ( قال  :إذا لم يكن
قال  :كان أھل الجاھلية ال يورِّ ثون النسا َء وال يورِّ ثون الصغار  ،يأخذه األكبر وقرأ) َو َترْ غَ ب َ
ان ( ]سورة النساء  ، [127 :ال يورثونھم (1) .قال  :فنصيبه من الميراث طيِّب  ،وھذا
لھم شيء َ ) :و ْالمُسْ َتضْ َعف َ
ِين م َِن ْال ِو ْلدَ ِ
الذي أخذه خبيث.
***
قال أبو جعفر  :وأولى ھذه األقوال بتأويل اآلية  ،قول من قال  :تأويل ذلك  :وال تتبدلوا أموال أيتامكم  -أيھا األوصياء -
َ
الخبيث لكم ،
الحرا َم عليكم
__________
) (1في المطبوعة والمخطوطة  " :ال يورثوھم "  ،والصواب ما أثبت.

وخيارھا وجيادَ ھا .بالطيب الحالل لكم من أموالكم ]أي ال تأخذوا[ الرديء الخسيس بدال منه(1) .
فتأخذوا رفائعھا
َ
وذلك أنّ " تبدل الشيء بالشيء " في كالم العرب  :أخذ شيء مكان آخر غيره  ،يعطيه المأخوذ منه أو يجعله مكان الذي
أخذ(2).
***
ْ
أكبر ولد الميت
فإذ كان ذلك معنى " التبدل " و " االستبدال "  (3) ،فمعلوم أنّ الذي قاله ابن زيد من أن معنى ذلك  :ھو أخذ ِ
جميع مال ميِّته ووالده  ،دون صغارھم  ،إلى ماله  -قو ٌل ال معنى له .ألنه إذا أخذ األكبر من ولده جميع ماله دون األصاغر
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منھم  ،فلم يستبدل مما أخذ شي ًئا .فما " التبدل " الذي قال جل ثناؤه  " :وال تتبدلوا الخبيث بالطيب "  ،ولم يتبدَّل اآلخذ مكان
المأخوذ بدال ؟
***
وأما الذي قاله مجاھد وأبو صالح من أن معنى ذلك  :ال تتعجل الرزق الحرام قبل مجيء الحالل فإنھما أيضً ا  ،إن لم يكونا
أرادا بذلك نحو القول الذي روي عن ابن مسعود أنه قال  " :إن الرجل ليحرم الرزق بالمعصية يأتيھا "  ،ففساده نظير فساد
قول ابن زيد .ألن من استعجل الحرام فأكله  ،ثم آتاه ﷲ رزقه الحالل  ،فلم يب ِّدل شي ًئا مكان شيء .وإن كانا قد أرادا بذلك ،
) (4أن ﷲ جل ثناؤه نھى عباده أن يستعجلوا الحرام فيأكلوه قبل مجيء الحالل  ،فيكون أكلُھم ذلك سببًا لحرمان الطيِّب منه
فذلك وجه معروف  ،ومذھب معقول.
__________
) (1ھذا الذي زدته بين القوسين  ،استظھار من تأويله اآلتي .والجملة بغير ھذه الزيادة ال تكاد تستقيم.
ثم انظر تفسير " الخبيث " فيما سلف  424 : 7 / 559 : 5وتفسير " الطيب " فيما سلف .424 : 7 / 361 : 6 / 555 : 5 / 301 : 3
) (2انظر تفسير " تبدل " و " استبدل " فيما سلف .494 ، 130 ، 112 : 2
) (3في المطبوعة  " :التبديل "  ،وأثبت الصواب من المخطوطة.
) (4في المطبوعة  " :وإن كانا أراد بذلك " بحذف " قد " وفي المخطوطة  " :وإن كان قال أراد بذلك " وھو فساد من عجلة الناسخ  ،ولكن صواب
قراءتھا ما أثبت.

يحتمله التأويل .غير أن أشبه ]القولين[ في ذلك بتأويل اآلية  ،ما قلنا ؛ ) (1ألن ذلك ھو األظھر من معانيه  ،ألن ﷲ جل ثناؤه
ُكم أول اآلية وآ خرھا ] ،أولى[ من أن يكون من
إنما ذكر ذلك في قصة أموال اليتامى وأحكامھا  ،فألن يكون ذلك من جنس ح ِ
غير جنسه(2) .
***
القول في تأويل قوله َ } :وال َتأْ ُكلُوا أَ ْم َوا َل ُھ ْم إِلَى أَ ْم َوالِ ُك ْم {
قال أبو جعفر  :يعني بذلك تعالى ذكره  :وال تخلِطوا أموالھم  -يعني  :أموال اليتامى بأموالكم  -فتأكلوھا مع أموالكم (3) ،
كما- :
 - 8446حدثنا ابن بشار قال  ،حدثنا سفيان  ،عن ابن أبي نجيح  ،عن مجاھد في قوله  " :وال تأكلوا أموالھم إلى أموالكم " ،
يقول  :ال تأكلوا أموالكم وأموالھم  ،تخلطوھا فتأكلوھا جميعًا.
 - 8447حدثنا المثنى قال  ،حدثنا إسحاق قال  ،حدثنا أبو زھير  ،عن مبارك  ،عن الحسن قال  :لما نزلت ھذه اآلية في
أموال اليتامى  ،كرھوا أن يخالطوھم  ،وجعل وليُّ اليتيم يعزل ما َل اليتيم عن ماله  ،فشكوا ذلك إلى النبي صلى ﷲ عليه
وسلم،
__________
) (1في المطبوعة  " :غير أن األشبه في ذلك بتأويل اآلية ما قلنا "  ،وھو غير جيد  ،وفي المخطوطة  " :غير أن أشبه في ذلك بتأويل اآلية ما قلنا " ،
وبين أن الناسخ عاد فسھا  ،فأسقط " القولين " وھو ما أثبته ما بين القوسين.
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) (2في المطبوعة  " :فال يكون ذلك من جنس حكم أول اآلية  ،فأخرجھا من أن يكون من غير جنسه " جعل " وآخرھا "  " ،فأخرجھا "  ،فأنزل
الكالم منزلة من الفساد ال مخرج منھا .وأما المخطوطة فكان سياقھا  " :فال يكون ذلك من جنس حكم أول اآلية وآخرھا من أن يكون من غير جنسه" ،
وھو سھو من الناسخ وعجلته أفسد الجملة  ،صواب " فال يكون " " فألن يكون "  ،والصواب أيضًا زيادة " أولى " التي وضعتھا بين القوسين.
) (3انظر تفسير " أكل األموال " فيما سلف  549 ، 548 : 3وتفسير " إلى " بمعنى " مع " فيما سلف .444 ، 443 : 6 / 299 : 1

فأنزل ﷲ َ ) :و َيسْ أَلُو َن َك َع ِن ْال َي َتا َمى قُ ْل إِصْ ال ٌح َل ُھ ْم َخ ْي ٌر َوإِنْ ُت َخال ُ
ِطو ُھ ْم َفإِ ْخ َوا ُن ُك ْم ( ]سورة البقرة  [220 :قال  :فخالطوھم
واتقوا(1) .
***
يرا ){ (2
القول في تأويل قوله  } :إِ َّن ُه َكانَ ُحو ًبا َك ِب ً
قال أبو جعفر  :يعني تعالى ذكره ]بقوله[  " (2) :إنه كان حوبًا كبيرً ا "  ،إن أكلكم أموال أيتامكم  ،حوبٌ كبير.
***
و " الھاء " في قوله  " :إنه " دالة على اسم الفعل  ،أعني " األكل " .
***
وأما " الحوب "  ،فإنه اإلثم  ،يقال منه  " :حاب الرجل َي ُحوب َحوبًا وحُوبًا و ِح َيابة "  ،ويقال منه  " :قد تحوَّ ب الرجل من كذا
"  ،إذا تأثم منه  ،ومنه قول أمية بن األسكر الليثي (3) :
وحا َبا )(4
ْن َتك َّن َفاهَُ ...غدَ ا َت ِئ ٍذ ل َق ْد َخ َط َئا َ
َوإنَّ ُم َھا ِج َري ِ
بحوبة من األرض  ،وبحِي َب ٍة من األرض "  ،إذا نزلوا بموضع َس ْو ٍء منھا.
ومنه قيل  " :نزلنا َ
***
و " الكبير " العظيم(5) .
***
__________
) (1األثر  - 8447 :ھذا األثر لم يروه أبو جعفر في تفسير آية سورة البقرة  ، 355 - 349 : 4وھو من الدالئل على اختصاره تفسيره ھذا.
) (2الذي بين القوسين زيادة ال يستقيم الكالم بغيرھا.
) (3في المطبوعة والمخطوطة  " :بن األسكن "  ،وھو خطأ صرف.
) (4مضى البيت وتخريجه في  ، 110 : 2وسيأتي في ) 37 : 13بوالق(  ،وانظر مجاز القرآن ألبي عبيدة  ، 13 : 1ولم أثبتت ھناك  ،مواضع
تكراره في التفسير  ،فليقيد ھناك  ،وروايته ھناك  " :لعمر ﷲ قد خطئا وخابا " بالخاء  ،وأرجح أن أجود الروايتين  ،روايته في ھذا الموضع  ،بالحاء
المھملة ؛ وإن كانت أكثر الكتب قد أثبتھا بالخاء المعجمة  ،وأرجح أيضًا أنه تصحيف قديم  ،ومعنى رواية أبي جعفر أشبه بسياق الشعر إن شاء ﷲ.
) (5انظر تفسير " كبير " فيما سلف .300 : 4 / 166 : 3 / 15 : 2

فمعنى ذلك  :إنّ أكلكم أموال اليتامى مع أموالكم  ،إثم عند ﷲ عظيم.
***
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أھل التأويل.
* ذكر من قال ذلك :
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 - 8448حدثني محمد بن عمرو وعمرو بن علي قاال حدثنا أبو عاصم  ،عن عيسى  ،عن ابن أبي نجيح  ،عن مجاھد في
قول ﷲ  " :حوبًا كبيرً ا " قال  :إثمًا.
 - 8449حدثني المثنى قال  ،حدثنا أبو حذيفة قال  ،حدثنا شبل  ،عن ابن أبي نجيح  ،عن مجاھد مثله.
 - 8450حدثني المثنى قال  ،حدثنا أبو صالح قال  ،حدثني معاوية  ،عن علي بن أبي طلحة  ،عن ابن عباس قوله  " :إنه
كان حوبًا كبيرً ا "  ،قال  :إثمًا عظيما.
 - 8451حدثنا محمد بن الحسين قال  ،حدثنا أحمد بن المفضل قال  ،حدثنا أسباط  ،عن السدي  " :كان حوبًا " أما " حوبا "
فإثمًا.
 - 8452حدثنا الحسن بن يحيى قال  ،أخبرنا عبد الرزاق قال  ،أخبرنا معمر  ،عن قتادة  ،في قوله  " :حوبًا "  ،قال  :إثمًا.
 - 8453حدثنا بشر بن معاذ قال  ،حدثنا يزيد بن زريع قال  ،حدثنا سعيد  ،عن قتادة  " :إنه كان حوبًا كبيرً ا " يقول  :ظلمًا
كبيرً ا.
 - 8454حدثني يونس قال  ،أخبرنا ابن وھب قال  ،سمعت ابن زيد يقول في قوله  " :إنه كان حوبًا كبيرً ا " قال  :ذنبا كبيرً ا
وھي ألھل اإلسالم.
 - 8455حدثنا عمرو بن علي قال  ،حدثنا يحيى بن سعيد قال  ،حدثنا قرة بن خالد قال  ،سمعت الحسن يقول  " :حوبًا
كبيرً ا" ،قال  :إثمًا وﷲ عظيمًا.
***
َوإِنْ ِخ ْف ُت ْم أَ َّال ُت ْقسِ ُ
اب َل ُك ْم م َِن ال ِّن َسا ِء َم ْث َنى َو ُث َال َ
اع َفإِنْ ِخ ْف ُت ْم أَ َّال َتعْ ِدلُوا َف َواحِدَ ًة أَ ْو َما َم َل َك ْ
ت
ث َو ُر َب َ
طوا فِي ْال َي َتا َمى َفا ْن ِكحُوا َما َط َ
أَ ْي َما ُن ُك ْم َذل َِك أَ ْد َنى أَ َّال َتعُولُوا )(3
ساءِ َم ْث َنى َو ُث َ
اع َفإِنْ ِخ ْف ُت ْم أَال
الث َو ُر َب َ
اب َل ُك ْم مِنَ ال ِّن َ
القول في تأويل قوله َ } :وإِنْ ِخ ْف ُت ْم أَال ُت ْقسِ ُطوا فِي ا ْل َي َتا َمى َفا ْنك ُِحوا َما َط َ
َت ْع ِدلُوا َف َواحِدَ ًة أَ ْو َما َم َلكَتْ أَ ْي َما ُن ُك ْم {
قال أبو جعفر  :اختلف أھل التأويل في تأويل ذلك.
فقال بعضھم  :معنى ذلك  :وإن خفتم  ،يا معشر أولياء اليتامى  ،أن ال تقسطوا في صداقھن فتعدلوا فيه  ،وتبلغوا بصداقھنَّ
غيرھن من الغرائب اللواتي أحلّھن ﷲ لكم وطيبھن  ،من واحدة إلى أربع ،
صدقات أمثالھنّ  ،فال تنكحوھن  ،ولكن انكحوا َ
وإن خفتم أن تجوروا إذا نكحتم من الغرائب أكثر من واحدة فال تعدلوا  ،فانكحوا منھن واحدة  ،أو ما ملكت أيمانكم.
* ذكر من قال ذلك :
 - 8456حدثنا ابن حميد قال  ،حدثنا ابن المبارك  ،عن معمر  ،عن الزھري  ،عن عروة  ،عن عائشة  " :وإن خفتم أال
طاب لكم من النساء "  ،فقالت  :يا ابن أختي  ،ھي اليتيمة تكون في حِجر ولِّيھا  ،فيرغب في
ُتقسطوا في اليتامى فانكحوا ما
َ
مالھا وجمالھا  ،ويريد أن ينكحھا بأدنى من سُنة صداقھا  ،فنھوا أن ينكحوھن إال أن يقسطوا لھن في إكمال الصداق  ،وأمروا
أن ينكحوا ما سواھُنَّ من النساء(1) .
 - 8457حدثني يونس بن عبد األعلى قال  ،أخبرنا ابن وھب قال  ،أخبرني يونس بن يزيد  ،عن ابن شھاب قال  ،أخبرني
عروة بن الزبير :
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__________
) (1الحديث  - 8456 :روى الطبري ھذا الحديث  -مطوال ومختصرً ا  -بسبعة أسانيد  .8477 ، 8461 - 8456 :وھو ثابت صحيح  ،في
الصحيحين وغيرھما.
وھذا اإلسناد  :ھو من رواية عبد ﷲ بن المبارك  ،عن معمر  ،عن الزھري .وسيأتي  ، 8460 :من رواية عبد الرزاق  ،عن معمر  ،دون ذكر لفظه،
إحالة على ھذه الرواية.
وقد رواه البخاري في صحيحه اثنتي عشرة مرة  ،سنشير إليھا  ،إن شاء ﷲ.
ورواه البيھقي في السنن الكبرى  ، 142 - 141 : 7بأسانيد  ،من أوجه متعددة.

أنه سأل عائشة زوج النبي صلى ﷲ عليه وسلم عن قول ﷲ تبارك وتعالى  " :وإن خفتم أال تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما
طاب لكم من النساء "  ،قالت  :يا ابن أختي  ،ھذه اليتيمة  ،تكون في حجر ولِّيھا ُتشاركه في ماله  ،فيعجبه مالھا وجمالھا.
َ
يتزوجھا بغير أن يُقسِ ط في صداقھا  ،فيعطيھا مثل ما يعطيھا غيره  ،فنھوا أن ينكحوھن إال أن يقسطوا لھن ،
فيريد وليھا أن
َّ
ويبلغوا بھن أعلى سُن َّتھن في الصداق  ،وأمروا أن ينكحوا ما طاب لھم من النساء سواھن قال يونس بن يزيد قال ربيعة في
قول ﷲ  " :وإن خفتم أال تقسطوا في اليتامى "  ،قال يقول  :اتركوھنّ  ،فقد أحللت لكم أرب ًعا(1) .
 - 8458حدثنا الحسن بن الجنيد وأخبرنا سعيد بن مسلمة قاال .أنبأنا إسماعيل بن أمية  ،عن ابن شھاب  ،عن عروة قال :
سألت عائشة أم المؤمنين فقلت  :يا أم المؤمنين  ،أرأيت قول ﷲ  " :وإن خفتم أال تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من
النساء " ؟ قالت  :يا ابن أختي  ،ھي اليتيمة تكون في حجر وليھا  ،فيرغب في جمالھا ومالھا  ،ويريد أن يتزوجھا بأدنى من
سنة صداق نسائھا  ،فنھوا عن ذلك  :أن ينكحوھن إال أن يقسطوا فيكمِّلوا لھن الصداق  ،ثم أمروا أن ينكحوا سواھن من النساء
إن لم يكملوا لھن الصداق(2) .
__________
) (1الحديث  - 8457 :وھذا من رواية ابن وھب  ،عن يونس بن يزيد  ،عن الزھري.
وسيأتي  ، 8459 :من رواية الليث بن سعد  ،عن يونس  ،عن الزھري  ،دون ذكر لفظه  ،إحالة على ھذه الرواية .ورواه البخاري 95 - 94 : 5
)فتح(  ،من طريق الليث  ،عن يونس  ،عن الزھري.
وقد رواه مسلم  ، 399 - 398 : 2من طريق ابن وھب  ،عن يونس  -أطول مما ھنا .لكن ليس فيه ما ذكر في آخره ھنا  ،من كالم ربيعة الذي رواه
عنه يونس .وليس ھذا من صلب الحديث.
ورواه البخاري ) 91 : 9فتح(  ،من رواية حسان بن إبراھيم  ،عن يونس  ،عن الزھري  -بنحو مما ھنا  ،مع اختصار قليل .وليس فيه كلمة ربيعة.
وقوله  " :أعلى سنتھن في الصداق "  -ھذا ھو الثابت في صحيح مسلم أي ً
ضا .وفي المخطوطة " سبيلھن " بدل " سنتھن "  .والظاھر أنه تصحيف من
الناسخ.
) (2الحديث  - 8458 :الحسن بن الجنيد بن أبي جعفر البزار البغدادي  :ثقة .أخرج عنه ابن خزيمة في صحيحه .وترجمه ابن أبي حاتم ، 4 / 2 / 1
فلم يذكر فيه جرحً ا والخطيب  ، 292 : 7كالھما في ترجمة " الحسن "  .وترجمه الحافظ المزي في التھذيب الكبير باسم " الحسين "  .وتبعه الحافظ
ابن حجر في تھذيب التھذيب  ،تبعًا لترتيب الكتاب  ،ولكنه صرح بأنه " بفتح الحاء والسين "  ،يعني " الحسن "  ،وھو الصواب .سعيد بن مسلمة بن
ھشام بن عبد الملك بن مروان  :ضعيف .قال البخاري في الكبير  " : 473 / 1 / 2فيه نظر "  .وذكر أن عنده " مناكير "  .وقال في الضعفاء ،
ص " : 15منكر "  .وقال ابن معين  " :ليس بشيء "  .وقال أبو حاتم  " :ھو ضعيف الحديث  ،منكر الحديث "  -ابن أبي حاتم .67 / 1 / 2
ووقع في المطبوعة ھنا  " :الحسن بن جنيد وأبو سعيد بن مسلمة "  ،وھو خطأ  ،كتب " وأبو " بدل " وأنا " اختصار " وأخبرنا " .
إسماعيل بن أمية األموي  :مضت ترجمته في  .2615 :وضعف ھذا اإلسناد  ،من أجل سعيد بن مسلمة  ،ال يمنع صحة الحديث في ذاته من أوجه
أخر  ،كما مضى  ،وكما سيأتي.
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 - 8459حدثني المثنى قال  ،حدثنا أبو صالح قال  ،حدثني الليث قال  ،حدثني يونس  ،عن ابن شھاب قال  ،حدثني عروة بن
زوج النبي صلى ﷲ عليه وسلم  ،فذكر مثل حديث يونس  ،عن ابن وھب.
الزبير  :أنه سأل عائشة
َ
 - 8460حدثنا الحسن بن يحيى قال  ،أخبرنا عبد الرزاق قال  ،أخبرنا معمر  ،عن الزھري عن عروة  ،عن عائشة  ،مثل
حديث ابن حميد  ،عن ابن المبارك(1) .
 - 8461حدثنا القاسم قال  ،حدثنا الحسين قال  ،حدثني حجاج  ،عن ابن جريج  ،عن ھشام  ،عن أبيه  ،عن عائشة قالت :
نزل تعني قوله  " :وإن خفتم أال تقسطوا في اليتامى "  ،اآلية في اليتيمة تكون عند الرجل  ،وھي ذات مال  ،فلعله ينكحھا
لمالھا  ،وھي ال تعجبه  ،ثم يضربھا  ،ويسيء صحبتھا  ،فوُ عظ في ذلك(2) .
***
__________
) (1الحديثان  - 8460 ، 8459 :ھما تكرار للحديثين  .8456 ، 8457 :وقد أشرنا إلى كل منھما في موضعه.
) (2الحديث  - 8461 :القاسم  :ھو ابن الحسن .و " الحسين "  :ھو ابن داود الملقب " سنيد "  .انظر ما مضى في اإلسناد .8398 :
حجاج  :ھو ابن محمد المصيصي األعور .مضت ترجمته في  .1691 :وترجم له أخي السيد محمود  ،في ج 6ص ، 548تعليق .3 :
والحديث  -من ھذا الوجه  -رواه البخاري ) 179 : 8فتح( .من طريق ھشام بن يوسف  ،عن ابن جريج  ،به  ،نحوه .ولكن سياقه يوھم أنھا نزلت في
شخص معين .فقال الحافظ  " :والمعروف عن ھشام بن عروة التعميم .وكذلك أخرجه اإلسماعيلي  ،من طريق حجاج بن محمد عن ابن جريج .ولفظه:
أنزلت في الرجل يكون عنده اليتيمة  ،إلخ " .
أقول  :ورواية حجاج  ،ھي ھذه التي في الطبري أيضًا.
ورواه البخاري أيضًا ) 199 : 8فتح(  ،من طريق أبي أسامة  ،عن ھشام بن عروة  ،على الصواب.
وكذلك رواه مسلم  ،بنحوه  ، 399 : 2من طريق أبي أسامة  ،عن ھشام.
ورواه البخاري أيضًا  ،بنحوه  ، 119 : 9من طريق عبدة  ،وھو ابن سليمان  ،عن ھشام ابن عروة.
وسيأتي  ، 8477 :من رواية وكيع  ،عن ھشام .ونخرجه ھناك  ،إن شاء ﷲ.
ونحن ذاكرون ھنا باقي طرقه في الصحيحين  -عدا رواية وكيع تتمة للفائدة :
فرواه البخاري ) 95 - 94 : 5فتح(  ،ومسلم  399 : 2كالھما من طريق صالح  ،عن الزھري  ،عن عروة.
ورواه البخاري ) 292 : 5فتح(  ،و  170 - 169 : 9و  298 : 12من طريق شعيب  ،عن الزھري.
ورواه أيضًا  170 - 169 ، 117 : 9من طريق عقيل  ،عن الزھري.
ورواه أيضًا  ، 162 : 9من طريق أبي معاوية  ،عن ھشام بن عروة  ،مختصرً ا.
وابن كثير ذكر حديث عائشة  ، 343 - 342 : 2من روايتين من روايات البخاري .ولم يزد في تخريجه شيئا.
والسيوطي ذكره بثالثة ألفاظ  ،مطوال ومختصرً ا  .118 : 2وزاد نسبته لعبد بن حميد  ،والنسائي  ،وابن المنذر  ،وابن أبي حاتم.

قال أبو جعفر  :فعلى ھذا التأويل  ،جواب قوله  " :وإن خفتم أال تقسطوا "  ،قوله  " :فانكحوا " .
***
وقال آخرون  :بل معنى ذلك  :النھي عن نكاح ما فوق األربع  ،حِذارً ا على أموال اليتامى أن يتلفھا أولياؤھم (1) .وذلك أن
قري ًشا كان الرجل منھم يتزوج العشر من النساء واألكثر واألقل  ،فإذا صار معدمًا  ،مال على مال يتيمه الذي في حجره فأنفقه
أو تزوج به .فنھوا عن ذلك  ،وقيل لھم  :إن أنتم خفتم على أموال أيتامكم أن تنفقوھا فال تعدلوا فيھا  ،من أجل حاجتكم إليھا
لما يلزمكم من مُؤن نسائكم ،
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__________
) (1في المطبوعة  " :حذرً ا على أموال اليتامى "  ،وأثبت ما في المخطوطة.

أربع وإن خفتم أيضًا من األربع أن ال تعدلوا في أموالھم  ،فاقتصروا على
فال تجاوزوا فيما تنكحون من عدد النساء على
ٍ
الواحدة  ،أو على ما ملكت أيمانكم.
ذكر من قال ذلك :
 - 8462حدثنا محمد بن المثنى قال  ،حدثنا محمد بن جعفر قال  ،حدثنا شعبة  ،عن سماك قال  ،سمعت عكرمة يقول في ھذه
اآلية  " :وإن خفتم أال تقسطوا في اليتامى "  ،قال  :كان الرجل من قريش يكون عنده ال ِّنسوة  ،ويكون عنده األيتام  ،فيذھب
ماله  ،فيميل على مال األيتام  ،قال  :فنزلت ھذه اآلية  " :وإن خفتم أال تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء " .
 - 8463حدثنا ھناد بن السري قال  :حدثنا أبو األحوص  ،عن سماك  ،عن عكرمة في قوله  " :وإن خفتم أال تقسطوا في
اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثالث ورباع فإن خفتم أال تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم "  ،قال  :كان
َّ
والست والعشر  ،فيقول الرجل  " :ما يمنعني أن أتزوج كما تزوج فالن " ؟ فيأخذ مال يتيمه
الرجل يتزوج األربع والخمس
فيتزوج به  ،فنھوا أن يتزوجوا فوق األربع.
 - 8464حدثنا سفيان بن وكيع قال  ،حدثنا أبي  ،عن سفيان  ،عن حبيب بن أبي ثابت  ،عن طاوس  ،عن ابن عباس قال :
أربع من أجل أموال اليتامى.
قصر الرجال على
ٍ
 - 8465حدثني محمد بن سعد قال  ،حدثني أبي قال  ،حدثني عمي قال  ،حدثني أبي  ،عن أبيه  ،عن ابن عباس قوله " :
وإن خفتم أال تقسطوا في اليتامى "  ،فإن الرجل كان يتزوج بمال اليتيم ما شاء ﷲ تعالى  ،فنھى ﷲ عن ذلك.
***
وقال آخرون  :بل معنى ذلك  :أن القوم كانوا يتحوّ بون في أموال اليتامى أن ال يعدلوا فيھا  ،وال يتحوبون في النساء أن ال
يعدِلوا فيھن  ،فقيل لھم  :كما خفتم أن ال تعدلوا في اليتامى  ،فكذلك فخافوا في النساء أن ال تعدلوا فيھن  ،وال تنكحوا منھن إال
من واحدة إلى األربع  ،وال تزيدوا على ذلك .وإن خفتم أن ال تعدلوا أيضًا في الزيادة على الواحدة  ،فال تنكحوا إال ما ال
تخافون أن تجوروا فيھن من واحدة أو ما ملكت أيمانكم.
* ذكر من قال ذلك :
 - 8466حدثني يعقوب بن إبراھيم قال  ،حدثنا ابن علية  ،عن أيوب  ،عن سعيد بن جبير قال  ،كان الناس على جاھليتھم ،
إال أن يؤمروا بشيء أو يُنھوا عنه  ،قال  :فذكروا اليتامى  ،فنزلت  " :وإن خفتم أال تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم
من النساء مثنى وثالث ورباع فإن خفتم أال تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم "  ،قال  :فكما خفتم أن ال تقسطوا في اليتامى ،
فكذلك فخافوا أن ال تقسطوا في النساء.
 - 8467حدثنا محمد بن الحسين قال  ،حدثنا أحمد بن مفضل قال  ،حدثنا أسباط  ،عن السدي ) :وإن خفتم أال تقسطوا في
اليتامى( إلى  " :أيمانكم "  ،كانوا يشددون في اليتامى  ،وال يشددون في النساء  ،ينكح أح ُدھم النسوة  ،فال يعدل بينھن  ،فقال
ﷲ تبارك وتعالى  :كما تخافون أن ال تعدلوا بين اليتامى  ،فخافوا في النساء  ،فانكحوا واحدة إلى األربع .فإن خفتم أن ال
تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم.
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 - 8468حدثنا بشر بن معاذ قال  ،حدثنا يزيد بن زريع قال  ،حدثنا سعيد  ،عن قتادة قوله  " :وإن خفتم أال تقسطوا في
اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء " حتى بلغ " أدنى أال تعولوا "  ،يقول  :كما خفتم الجور في اليتامى وھمَّكم ذلك ،
فكذلك فخافوا في جمع النساء (1) ،
__________
) (1في المخطوطة  " :جميع النساء "  ،والصواب ما في المطبوعة.

وكان الرجل في الجاھلية يتزوج العشرة فما دون ذلك  ،فأحل ﷲ جل ثناؤه أرب ًعا  ،ثم صيَّرھن إلى أربع قوله  " (1) :مثنى
وثالث ورباع فإن خفتم أن ال تعدلوا فواحدة "  ،يقول  ،إن خفت أن ال تعدل في أربع فثالث  ،وإال فثنتين  ،وإال فواحدة .وإن
خفت أن ال تعدل في واحدة  ،فما ملكت يمينك.
 - 8469حدثنا الحسن بن يحيى قال  ،أخبرنا عبد الرزاق قال  ،أخبرنا معمر  ،عن أيوب  ،عن سعيد بن جبير قوله  " :وإن
خفتم أال تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء "  ،يقول  :ما أحل لكم من النساء " مثنى وثالث ورباع " ،
فخافوا في النساء مثل الذي خفتم في اليتامى  :أن ال تقسطوا فيھنَّ .
 - 8470حدثني المثنى قال  ،حدثنا الحجاج بن المنھال قال  ،حدثنا حماد  ،عن أيوب  ،عن سعيد بن جبير قال  :جاء اإلسالم
والناس على جاھليتھم  ،إال أن يؤمروا بشيء في ّتبعوه  ،أو ينھوا عن شيء فيجتنبوه  ،حتى سألوا عن اليتامى  ،فأنزل ﷲ
تبارك وتعالى  " :فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثالث ورباع " .
 - 8471حدثنا المثنى قال  ،حدثنا أبو النعمان عارم قال  ،حدثنا حماد بن زيد  ،عن أيوب  ،عن سعيد بن جبير قال  ،بعث ﷲ
تبارك وتعالى محم ًدا صلى ﷲ عليه وسلم والناس على أمر جاھليتھم  ،إال أن يؤمروا بشيء أو ينھوا عنه  ،وكانوا يسألونه
عن اليتامى فأنزل ﷲ تبارك وتعالى  " :وإن خفتم أال تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثالث
ورباع" ،قال  :فكما تخافون أن ال تقسطوا في اليتامى  ،فخافوا أن ال تقسطوا وتعدِلوا في النساء.
 - 8472حدثني المثنى قال  ،حدثنا عبدﷲ بن صالح قال  ،حدثني معاوية بن صالح  ،عن علي بن أبي طلحة  ،عن ابن عباس
قوله  " :وإن خفتم أال تقسطوا في اليتامى "  ،قال  :كانوا في الجاھلية ينكحون عشرً ا من النساء األيامى  ،وكانوا
__________
) (1في المطبوعة  " :ثم الذي صيرھن إلى أربع "  ،زاد " الذي "  ،وما في المخطوطة صواب جيد.

يعظمون شأن اليتيم  ،فتفقدوا من دينھم شأن اليتيم  ،وتركوا ما كانوا ينكحون في الجاھلية  ،فقال  " :وإن خفتم أن ال تقسطوا
في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثالث ورباع "  ،ونھاھم عما كانوا ينكحون في الجاھلية(1) .
 - 8473حدثت عن الحسين بن الفرج قال  ،سمعت أبا معاذ قال  ،حدثنا عبيد بن سليمان قال  ،سمعت الضحاك يقول في
قوله " :وإن خفتم أال تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء "  ،كانوا في جاھليتھم ال يرزأون من مال اليتيم شيئا،
وھم ينكحون عشرً ا من النساء  ،وينكحون نساء آبائھم  ،فتفقدوا من دينھم شأن النساء  ،فوعظھم ﷲ في اليتامى وفي النساء ،
يث ِب َّ
فقال في اليتامى َ ) :وال َت َت َب َّدلُوا ْال َخ ِب َ
ان حُ وبًا َك ِبيرً ا ( ووعظھم في شأن النساء فقال  " :فانكحوا ما
الط ِّي ِ
ب ( إلى) إِ َّن ُه َك َ
طاب لكم من النساء " اآلية  ،وقال َ ) :وال َت ْن ِكحُوا َما َن َك َح آ َباؤُ ُك ْم م َِن ال ِّن َسا ِء ( ]سورة النساء .[22 :
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 - 8474حدثت عن عمار عن ابن أبي جعفر  ،عن أبيه  ،عن الربيع في قوله  " :وإن خفتم أال تقسطوا في اليتامى " إلى " ما
ملكت أيمانكم "  ،يقول  :فإن خفتم الجور في اليتامى وغمَّكم ذلك  ،فكذلك فخافوا في جمع النساء  (2) ،قال :
__________
) (1الحديث  - 8472 :عبد ﷲ بن صالح  ،كاتب الليث بن سعد  :مضت ترجمته وتوثيقه في .186 :
معاوية بن صالح الحضرمي  :سبق توثيقه في  .186 :وھو مترجم في التھذيب  ،والكبير للبخاري  ، 335 / 1 / 4والصغير  ،ص  ، 193 :وابن
سعد  ، 207 / 2 / 7وابن أبي حاتم  .383 - 382 / 1 / 4وتاريخ قضاة قرطبة  ،ص  ، 40 - 30 :وقضاة األندلس للنباھي  ،ص .43 :
علي بن أبي طلحة  :قد بينا في  1833 :أنه لم يسمع من ابن عباس .فيكون ھذا اإلسناد منقطعًا  ،ضعيف اإلسناد النقطاعه.
والحديث رواه البيھقي في السنن الكبرى  ، 150 : 7من طريق عثمان بن سعيد  ،عن عبد ﷲ بن صالح  ،بھذا اإلسناد.
وأشار إليه الحافظ في الفتح  180 - 179 : 8؛ في شرح حديث عائشة ؛ قال  " :تأويل عائشة ھذا ؛ جاء عن ابن عباس مثله .أخرجه الطبري " .
وذكره السيوطي  ، 118 : 2ونسبه البن جرير  ،وابن أبي حاتم  ،فقط.
) (2في المخطوطة والمطبوعة ھنا " في جميع النساء "  ،والصواب ما أثبت  ،وانظر التعليق السالف ص  ، 536 :تعليق .1 :

وكان الرجل يتزوج العشر في الجاھلية فما دون ذلك  ،وأحل ﷲ أربعًا  ،وصيَّرھم إلى أربع  ،يقول  " :فإن خفتم أال تعدلوا
فواحدة "  ،وإن خفت أن ال تعدل في واحدة  ،فما ملكت يمينك.
***
وقال آخرون  :معنى ذلك  :فكما خفتم في اليتامى  ،فكذلك فتخوفوا في النساء أن َت ْز ُنوا بھن  ،ولكن انكحوا ما طاب لكم من
النساء.
* ذكر من قال ذلك :
 - 8475حدثنا محمد بن عمرو قال  ،حدثنا أبو عاصم قال  ،أخبرنا عيسى  ،عن ابن أبي نجيح  ،عن مجاھد في قوله  " :وإن
خفتم أال تقسطوا في اليتامى "  ،يقول  :إن تحرَّ جتم في والية اليتامى وأكل أموالھم إيما ًنا وتصدي ًقا  ،فكذلك فتحرّ جوا من ّ
الزنا،
وانكحوا النساء نكاحً ا طيبًا " مثنى وثالث ورباع  ،فإن خفتم أال تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم " .
 - 8476حدثني المثنى قال  ،حدثنا أبو حذيفة قال  ،حدثنا شبل  ،عن ابن أبي نجيح  ،عن مجاھد مثله.
***
وقال آخرون  :بل معنى ذلك  :وإن خفتم أال تقسطوا في اليتامى الالتي أنتم وُ التھن  ،فال تنكحوھن  ،وانكحوا أنتم ما حل لكم
منھن.
* ذكر من قال ذلك :
 - 8477حدثنا سفيان بن وكيع قال  ،حدثنا أبي  ،عن ھشام بن عروة  ،عن أبيه  ،عن عائشة  " :وإن خفتم أال تقسطوا في
اليتامى "  ،قال  :نزلت في اليتيمة تكون عند الرجل  ،ھو وليھا  ،ليس لھا ولي غيره  ،وليس أحد ينازعه فيھا  ،وال ينكحھا
لمالھا  ،فيضربھا  ،ويسيء صح َبتھا(1) .
__________
) (1الحديث  - 8477 :ھذا إسناد ضعيف  ،لضعف سفيان بن وكيع  ،وقد بينا ضعفه مرارً ا  ،أولھا في .143 ، 142 :
ولكن الحديث في ذاته صحيح  ،كما مضى في  ، 8461 - 8456 :وفي الروايات التي خرجناھا من الصحيحين.
ثم ھو ثابت صحيح من رواية وكيع  ،من غير رواية ابنه سفيان عنه.
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فرواه البخاري ) 160 : 9فتح(  ،بأطول مما ھنا عن يحيى  ،عن وكيع  ،بھذا اإلسناد.
ويحيى  -شيخ البخاري في ھذا اإلسناد  -قال الحافظ في الفتح  " :ھو ابن موسى  ،أو ابن جعفر .كما بينته في المقدمة "  .والذي في مقدمة الفتح  ،ص:
 ، 236أن ابن السكن نسبه " يحيى بن موسى " .

 - 8478حدثنا حميد بن مسعدة قال  ،حدثنا يزيد بن زريع قال  ،حدثنا يونس  ،عن الحسن في ھذه اآلية  " :وإن خفتم أال
تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم " أي  :ما َح ّل لكم من يتاماكم من قراباتكم " مثنى وثالث ورباع فإن خفتم أال تعدلوا
فواحدة أو ما ملكت أيمانكم " .
***
قال أبو جعفر  :وأولى األقوال التي ذكرناھا في ذلك بتأويل اآلية  ،قول من قال  :تأويلھا  " :وإن خفتم أال تقسطوا في اليتامى،
الجور
فكذلك فخافوا في النساء  ،فال تنكحوا منھن إال ما ال تخافون أن تجورُوا فيه منھن  ،من واحدة إلى األربع  ،فإن خفتم
َ
في الواحدة أيضًا  ،فال تنكحوھا  ،ولكن عليكم بما ملكت أيمانكم  ،فإنه أحرى أن ال تجوروا عليھن " .
وإنما قلنا إنّ ذلك أولى بتأويل اآلية  ،ألن ﷲ جل ثناؤه افتتح اآلية التي قبلھا بالنھي عن أكل أموال اليتامى بغير حقھا َ
وخلطھا
يث ِب َّ
بغيرھا من األموال  ،فقال تعالى ذكره َ ) :وآ ُتوا ْال َي َتا َمى أَم َْوا َل ُھ ْم َوال َت َت َب َّدلُوا ْال َخ ِب َ
مْوالِ ُك ْم إِ َّن ُه
الط ِّي ِ
مْوا َل ُھ ْم إِ َلى أَ َ
ب َوال َتأْ ُكلُوا أَ َ
ان حُوبًا َك ِبيرً ا (  .ثم أعلمھم أنھم إن اتقوا ﷲ في ذلك فتحرّ جوا فيه  ،فالواجب عليھم من اتقاء ﷲ والتحرّ ج في أمر النساء ،
َك َ
مثل الذي عليھم من التحرج في أمر اليتامى  ،وأعلمھم كيف التخلص لھم من الجور فيھن  (1) ،كما عرّ فھم المخلص من
الجور في أموال اليتامى  ،فقال  :انكحوا إن أمنتم الجور في النساء على أنفسكم  ،ما أبحت لكم منھن وحلّلته  ،مثنى ُ
وثالث
ورباع  ،فإن خفتم أيضًا الجور على أنفسكم في أمر الواحدة  ،بأن ال تقدروا على إنصافھا  ،فال تنكحوھا ،
__________
) (1لعل األجود أن يقول  " :وأعلمھم كيف المخلص لھم "  ،كالتي تليھا.

ولكن تسرَّ وا من المماليك  ،فإنكم أحرى أن ال تجوروا عليھن  ،ألنھن أمالككم وأموالكم  ،وال يلزمكم لھن من الحقوق كالذي
يلزمكم للحرائر  ،فيكون ذلك أقرب لكم إلى السالمة من اإلثم والجور.
ففي الكالم  -إذ كان المعنى ما قلنا  -متروك استغنى بداللة ما ظھر من الكالم عن ذكره .وذلك أن معنى الكالم  :وإن خفتم أن
ال تقسطوا في أموال اليتامى فتعدلوا فيھا  ،فكذلك فخافوا أن ال تقسطوا في حقوق النساء التي أوجبھا ﷲ عليكم  ،فال تتزوجوا
منھنّ إال ما أمنتم معه الجور مثنى وثالث ورباع  ،وإن خفتم أيضًا في ذلك فواحدة .وإن خفتم في الواحدة  ،فما ملكت أيمانكم
فترك ذكر قوله  " :فكذلك فخافوا أن ال تقسطوا في حقوق النساء "  ،بداللة ما ظھر من قوله تعالى  " :فإن خفتم أال تعدلوا
فواحدة أو ما ملكت أيمانكم " .
***
فإن قال قائل  :فأين جواب قوله  " :وإن خفتم أال تقسطوا في اليتامى " ؟
قيل  :قوله " فانكحوا ما طاب لكم "  ،غير أن المعنى الذي يدل على أن المراد بذلك ما قلنا قوله  " :فإن خفتم أال تعدلوا
فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى أال تعولوا " .
***
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وقد بينا فيما مضى قب ُل أن معنى " اإلقساط " في كالم العرب  :العدل واإلنصاف وأن " القسط "  :الجور والحيف  ،بما أغنى
عن إعادته في ھذا الموضع(1) .
***
وأما " اليتامى "  ،فإنھا جمع لذكران األيتام وإناثھم في ھذا الموضع(2) .
***
__________
) (1انظر ما سلف .270 ، 77 : 6
) (2انظر تفسير " اليتامى " فيما سلف قريبًا ص  ، 524 :تعليق  ، 3 :والمراجع ھناك.

وأما قوله  " :فانكحوا ما طاب لكم من النساء "  ،فإنه يعني  :فانكحوا ما ح َّل لكم منھن  ،دون ما حُ رِّ م عليكم منھنّ  ،كما - :
 - 8479حدثنا ابن حميد قال  ،حدثنا ابن المبارك  ،عن إسماعيل بن أبي خالد  ،عن أبي مالك قوله  " :فانكحوا ما طاب لكم
من النساء "  ،ما ح ّل لكم.
 - 8480حدثنا الحسن بن يحيى قال  ،أخبرنا عبد الرزاق قال  ،أخبرنا معمر  ،عن أيوب  ،عن سعيد بن جبير في قوله " :
فانكحوا ما طاب لكم من النساء "  ،يقول  :ما ح َّل لكم.
***
فإن قال قائل  :وكيف قيل  " :فانكحوا ما طاب لكم من النساء "  ،ولم يقل  " :فانكحوا َمنْ طاب لكم " ؟ وإنما يقال  " :ما "
في غير الناس.
َ
ذھبت إليه  ،وإنما معناه  :فانكحوا نكاحً ا طيبًا  ،كما - :
قيل  :معنى ذلك على غير الوجه الذي
 - 8481حدثني محمد بن عمرو قال  ،حدثنا عيسى  ،عن ابن أبي نجيح  ،عن مجاھد  " :فانكحوا ما طاب لكم من النساء " ،
فانكحوا النساء نكاحً ا طيبًا.
8481م  -حدثني المثنى قال  ،حدثنا أبو حذيفة قال  ،حدثنا شبل  ،عن ابن أبي نجيح  ،عن مجاھد مثله.
***
فالمعنيّ بقوله  " :ما طاب لكم "  ،الفعل  ،دون أعيان النساء وأشخاصھنَّ  ،فلذلك قيل " ما " ولم يقل " من "  ،كما يقال " :
خذ من رقيقي ما أردت "  ،إذا عنيت  :خذ منھم إرادتك .ولو أردت  :خذ الذي تريد منھم  ،لقلت  " :خذ من رقيقي من أردت
منھم "  (1) .وكذلك قوله  " :أو ما ملكت أيمانكم "  ،بمعنى  :أو ملك أيمانكم.
***
__________
) (1انظر معاني القرآن للفراء .254 ، 253 : 1

وإنما معنى قوله  " :فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثالث ورباع "  ،فلينكح كل واحد منكم مثنى وثالث ورباع  ،كما
ت ُث َّم َل ْم َيأْ ُتوا ِبأَرْ َب َع ِة ُ
ِين َج ْلدَ ًة ( ]سورة النور .[4 :
ص َنا ِ
ُون ْالمُحْ َ
ِين َيرْ م َ
قيل َ ) :والَّذ َ
ش َھدَ ا َء َفاجْ لِ ُدو ُھ ْم َث َمان َ
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***
وأما قوله  " :مثنى وثالث ورباع "  ،فإنما ُترك إجراؤھن  ،ألنھن معدوالت عن " اثنين " و " ثالث " و " أربع "  ،كما عدل
فر " عن " زافِر " فترك إجراؤه  ،وكذلك  " ،أحاد " و " ثناء " و " َم ْوحد " و " مثنى " و "
" عمر " عن " عامر "  ،و " ُز َ
َم ْثلث " و " َمرْ بع "  ،ال يجري ذلك كله للعلة التي ذكرت من العدول عن وجوھه .ومما يد ّل على أن ذلك كذلك  ،وأن الذكر
واألنثى فيه سواء  ،ما قيل في ھذه السورة و " سورة فاطر "  " : [1] ،مثنى وثالث ورباع " يراد به " الجناح "  ،و "
الجناح " ذكر وأنه أيضًا ال يضاف إلى ما يضاف إليه " الثالثة " و " الثالث " وأن " األلف والالم " ال تدخله فكان في ذلك
دليل على أنه اسم للعدد معرفة  ،ولو كان نكرة لدخله " األلف والالم "  ،وأضيف كما يضاف " الثالثة " و " األربعة " (1) .
ومما يبين في ذلك قول تميم بن أبيّ بن مقبل :
ت ُّ
الزرْ َق َتحْ َ
ص َوا ِھلُهْ )(2
َت َرى ال ُّن َع َرا ِ
ت َل َبا ِن ِه ...أ ُ َحادَ َو َم ْث َنى أَصْ َع َق ْت َھا َ
__________
) (1انظر معاني القرآن للفراء .255 ، 254 : 1
) (2من قصيدة له طويلة نقلتھا قديمًا  ،ومعاني القرآن للفراء  345 ، 255 : 1والحيوان  .233 : 7واللسان )نعر( )فرد( )صعق( )ثنى(  ،وغيرھا ،
وسيأتي في التفسير ) 184 : 7بوالق( .يصف فرسه  ،وبعد البيتَ .ف ِريسً ا و َم ْغشِ ًّيا َع َليْه  ،كأ َ َّنه ُ ...خي َ
اريٍّ لَ َواھُنَّ َفا ِتلُهْ
ُوط ُة َم ِ
ويروى البيت  " :النعرات الخضر "  ،و " أحاد ومثنى " و " فراد ومثنى "  .والنعرات جمع نعرة )بضم النون وفتح العين والراء(  :وھو ذباب ضخم،
أزرق العين  ،أخضر  ،له إبرة في طرف ذنبه يلسع بھا ذوات الحافر فيؤذيھا  ،وربما دخل أنف الحمار فيركب رأسه  ،فال يرده شيء.
و " اللبان "  :الصدر من ذي الحافر  :و " أصعقتھا "  :قتلتھا .و " صواھله " جمع صاھلة  ،وھو مصدر على " فاعلة "  ،بمعنى " الصھيل "  ،كما
يقال  " ،رواغي اإلبل "  ،أي رغاءھا .وقوله في البيت الثاني  " :فري ًسا "  ،أي قتيال  ،قد افترسه ودقه وأھلكه  ،و " الخيوطة " جمع خيط  ،كالفحولة
والبعولة  ،جمع فحل وبعل " .والماري "  :الثوب الخلق .يصف الذباب المغشى عليه  ،كأنه من لينه في تھالكه  ،خيوط لواه الو من ثوب خلق.

فرد " أحاد ومثنى "  ،على " النعرات " وھي معرفة .وقد تجعلھا العرب نكرة فتجريھا  ،كما قال الشاعر (1) :
ْ
َوإنَّ ال ُغال َم المُسْ َت َھا َم بذ ِْك ِر ِهَ ...ق َت ْل َنا ِب ِه مِنْ بين َم ْث ًنى َو َم ْو َح ِد )ِ (2بأَرْ َب َع ٍة ِم ْن ُك ْم َو َ
الم فِي ُرمْح َمعْ َب ِد
آخ َر َخام ٍ
ِسَ ...و َسا ٍد َم َع اإلظ ِ
ومما يبين أن " ثناء " و " أحاد " غير جاري ٍة  ،قول الشاعر (3) :
َو َل َق ْد َق َت ْل ُت ُك ُم ُث َنا َء َو َم ْو َح ًداَ ...و َت َر ْك ُ
ْس الم ُْد ِب ِر )(4
ت مُرَّ َة م ِْث َل أَم ِ
__________
) (1لم أعرف قائلھما.
) (2معاني القرآن للفراء  ، 254 : 1وقد كان البيت في المطبوعة والمخطوطة  :قتلنا ِبه مِنْ بين َم ْث ًنى ْ
ِس
ومو َح ٍد  ...بأربع ٍة ِم ْن ُك ْم وآخر خام ِ
وھو كما ترى ملفق من البيتين اللذين أثبتھما من معاني القرآن  ،والذي قاله الطبري ھنا  ،ھو نص مقالة الفراء في معاني القرآن .وقوله  " :وساد "أي:
سادس  ،يقولون  " :جاء سادسًا وساديًا وسا ًتا " .
) (3ھو صخر بن عمرو السلمي  ،أخو الخنساء.
) (4مجاز القرآن  ، 115 : 1واألغاني  ، 139 : 13والمخصص  ، 124 : 7وشرح أدب الكاتب للجواليقي  ، 394 :والبطليوسي ، 466 :
والخزانة  .474 : 4وسيأتي في التفسير ) 76 : 22بوالق( وغيرھا  ،إال أن ابن قتيبة في أدب الكاتب رواه " كأمس الدابر " وتابعه ناشر التفسير في
ھذا الموضع فكتب " كأمس الدابر "  ،ولكنه في المخطوطة  ،وفي الموضع اآلخر من التفسير  ،قد جاء على الصواب .وھما بيتان قالھما في قتله دريد
بن حرملة المري  ،في خبر مذكور  ،وبعده َ :ولقَدْ دَ َفعْ ُ
ت إلى د َُر ْي ٍد َطعْ َن ًة َ ...نجْ ال َء ُت ْز ُغ ُل م ِْث َل َع َّط ال َم ْن َح ِر
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والطعنة النجالء  :الواسعة .و " أزغلت " الطعنة بالدم  :دفعته زغلة زغلة  ،أي دفعة دفعة .وعط الثوب ً
عطا  :شقه .والمنحر  :ھو نحر البعير  ،أي
أعلى صدره  ،حيث ينحر  ،أي  :يطعن في نحره  ،فيتفجر منه الدم.
اري ِب َسھ ٍْم َناق ِِر
برحْ ل َِي قائمًا َ ...
وأما رواية " كأمس الدابر " فقد ذكر الجواليقي أبيا ًتا ليزيد بن عمرو الصعق الكالبي ھي  :أَ َع َقرْ ُت ُم َج َملِي َ
ور َم ْي ُت ُم َج ِ
بالحاسِ ِر
يرةٌ َ
إن الرِّ َما َح بَصِ َ
فإِذا ركب ُت ْم َف ْال َبسُوا أَ ْد َرا َع ُك ْم َ ...
ُّ
بجا ٍ
ث َعاث ِِر
ارك ُك ْم َ
ون َ
إِ ْذ َت ْظلِمُون وتأ ُكلُ َ
صدِي َق ُك ْم  ...فالظ ْل ُم َت ِ
إِ ّني َسأقتل ُك ُم ُث َنا َء و َم ْو َح ًدا َ ...و َت ُ
َّاب ِر
ْس الد ِ
ركت َناصِ َر ُك ْم َكأم ِ

وقول الشاعر (1) :
َم َن ْ
الل )(2
ت َل َك أنْ ُتال ِق َيني ال َم َنا َيا ...أ ُ َحادَ أ ُ َحادَ فِي َشھ ٍْر َح ِ
ولم يسمع من العرب صرف ما جاوز " الرُّ بَّاع " و " ال َمرْ بع " عن جھته .لم يسمع منھا " خماس " وال " ْ
المخمس "  ،وال "
السباع " وال " المسبع "  ،وكذلك ما فوق " الرباع " إال في بيت للكميت (3) .فإنه يروي له في " العشرة "  " ،عشار " وھو
قوله :
وك َح َّتى َر َميْ َ ...
ارا )(4
ِصاال ُع َش َ
ال خ َ
َف َل ْم َيسْ َت ِر ُيث َ
ت َف ْو َق الرِّ َج ِ
__________
) (1ھو عمرو ذي الكلب  ،أخو بني كاھل  ،وكان جارً ا لھذيل .ونسبه أبو عبيدة في مجاز القرآن لصخر الغي الھذلي  ،وھو خطأ.
) (2ديوان الھذليين  ، 117 : 3مجاز القرآن ألبي عبيدة  ، 115 : 1والمعاني الكبير  2840 :المخصص  ، 124 : 17األغاني .139 : 13
ورواية الديوان " في الشھر الحالل "  ،وأخطأ صاحب األغاني فنسب البيت لصخر بن عمرو  ،ورواه " في الشھر الحرام "  .قوله  " :منت لك " ،
أي  :قدرت لك منيتك أن تلقاني في شھر حالل  ،خلوين  ،وحدي ووحدك  ،فأصرعك ال محالة .وذلك أنه كان قد لقيه قبل ذلك في شھر حرام  ،فلم
يستطع أن يرفع إليه سالحً ا .ويقول بعده َ :و َما َلب ُ
ال
ال إ َذا ْالت َق ْي َنا  ...سِ َوى َل ْف ِ
ِين َع َلى ال ِّش َم ِ
ْث القِ َت ِ
ت ال َيم ِ
أي  :ال يلبث القتال بيني وبينك إال بمقدار ما ترد يمين إلى شمال.
) (3في المطبوعة  " :في بيت الكميت "  ،والصواب من المخطوطة.
) (4مجازا القرآن ألبي عبيدة  ، 116 : 1واألغاني  ، 139 : 3واللسان )عشر(  ،والمخصص  ، 125 : 17والجواليقي ، 293 ، 292
ك ...
والبطليوسي  ، 467 :والخزانة  ، 83 ، 82 : 1من قصيدة للكميت  ،يمدح بھا أبان بن الوليد بن عبد الملك  ،وقبله َ :ر َج ْو َك َو َلم تتكا َم ْل سِ ُنو َ
ارا
ِيك ا ِّتغَ َ
َع ْشرً ا  ،وال َن ْبتَ ف َ
تظارا
ِيك  ...ألى أَرْ َب ٍع َ ،ف َب َق ْو َك ا ْن َ
ألَدْ َنى َخسًا أَ ْو َز ًكا مِنْ سِ ن َ
وقوله  " :وال نبت فيك اتغارا " أي  :لم تخلف س ًنا بعد سن  ،فتنبت أسنانك  :اتغر الصبي  :سقطت أسنانه وأخلف غيرھا .وقوله  " :خسا أو زكا " ،
أي فردا  ،وزوجً ا .قوله  " :فبقوك " من قولھم  " :بقيت فال ًنا بقيًا " انتظرته ورصدته .و " استراثه "  :استبطأه .يقول  :تبينوا فيك السؤود لسنة أو
سنتين من مولدك  ،فرجوا أن تكون سي ًدا مطاعًا رفيع الذكر  ،فلم تكد تبلغ العشر حتى جازت خصالك خصال السادة من الرجال .وأما قول أبي جعفر "
يريد  :عشرً ا عشرً ا "  ،فكأنه يعني كثرة الخصال التي فاق بھا الرجال.

يريد  " :عشرً ا  ،عشرً ا "  ،يقال  :إنه لم يسمع غير ذلك(1) .
***
وأما قوله  " :فإن خفتم أن ال تعدلوا فواحدة "  ،فإن نصب " واحدة "  ،بمعنى  :فإن خفتم أن ال تعدلوا فيما يلزمكم من العدل
ما زاد على الواحدة من النساء عندكم بنكاح  (2) ،فيما أوجبه ﷲ لھن عليكم فانكحوا واحدة منھن.
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ً
جائزا  ،بمعنى  :فواحدة كافية  ،أو  :فواحدة مجزئة  ،كما قال جل ثناؤه َ ) :فإِنْ
ولو كانت القراءة جاءت في ذلك بالرفع  ،كان
ْن َف َر ُج ٌل َوا ْم َرأَ َتا ِن ( )] (3سورة البقرة .[282 :
َل ْم َي ُكو َنا َر ُج َلي ِ
***
وإن قال لنا قائل  :قد علمت أن الحالل لكم من جميع النساء الحرائر  ،نكا ُح أربع  ،فكيف قيل  " :فانكحوا ما طاب لكم من
النساء مثنى وثالث ورباع "  ،وذلك في العدد تسع ؟ )(4
قيل  :إن تأويل ذلك  :فانكحوا ما طاب لكم من النساء  ،إما مثنى إن أمنتم الجور من أنفسكم فيما يجب لھما عليكم وإما ثالث ،
إن لم تخافوا ذلك وإما أربع  ،إن أمنتم ذلك فيھن.
يدل على صحة ذلك قوله  " :فإن خفتم أال تعدلوا فواحدة "  ،ألن المعنى :
__________
) (1انظر ھذا الفصل كله في معاني القرآن للفراء  ، 255 ، 254 : 1ومجاز القرآن ألبي عبيدة .116 - 114 : 1
) (2في المطبوعة والمخطوطة  " :فيما يلزمكم من العدل ما زاد على الواحدة ، " ...وھو ال يستقيم  ،صوابه " فيما زاد " كما أثبتھا.
) (3انظر معاني القرآن للفراء .255 : 1
) (4انظر الناسخ والمنسوخ  ،ألبي جعفر النحاس .92 :

فإن خفتم في الثنتين فانكحوا واحدة .ثم قال  :وإن خفتم أن ال تعدلوا أي ً
ضا في الواحدة  ،فما ملكت أيمانكم.
***
فإن قال قائل  :فإن أمر ﷲ ونھيه على اإليجاب واإللزام حتى تقوم حجة بأن ذلك على التأديب واإلرشاد واإلعالم  ،وقد قال
تعالى ذكره  " :فانكحوا ما طاب لكم من النساء "  ،وذلك أمر  ،فھل من دليل على أنه من األمر الذي ھو على غير وجه
اإللزام واإليجاب ؟
قيل  :نعم  ،والدليل على ذلك قوله  " :فإن خفتم أال تعدلوا فواحدة "  .فكان معلومًا بذلك أن قوله  " :فانكحوا ما طاب لكم من
الجور فيه من عدد النساء،
النساء "  ،وإن كان مخرجه مخرج األمر  ،فإنه بمعنى الداللة على النھي عن نكاح ما خاف الناكح
َ
ال بمعنى األمر بالنكاح  ،فإن المعنيّ به  :وإن خفتم أن ال تقسطوا في اليتامى  ،فتحرجتم فيھن  ،فكذلك فتحرّ جوا في النساء ،
الجور فيه منھن  ،ما أحللته لكم من الواحدة إلى األربع.
فال تنكحوا إال ما أمنتم
َ
خرج الكالم بلفظ األمر ومعناھا فيه النھي أو التھديد والوعيد  ،كما قال جل ثناؤه :
وقد بينا في غير ھذا الموضع أن العرب ُت ِ
ُون ( ]سورة
ف َتعْ َلم َ
) َف َمنْ َشا َء َف ْلي ُْؤمِنْ َو َمنْ َشا َء َف ْل َي ْكفُرْ ( ]سورة الكھف  ، [29 :وكما قال  ) :لِ َي ْكفُرُوا ِب َما آ َت ْي َنا ُھ ْم َف َت َم َّتعُوا َف َس ْو َ
النحل  \55 :سورة الروم  ، [34 :فخرج ذلك مخرج األمر  ،والمقصود به التھديد والوعي ُد والزجر والنھي  (1) ،فكذلك
قوله " :فانكحوا ما طاب لكم من النساء "  ،بمعنى النھي  :فال تنكحوا إال ما طاب لكم من النساء.
***
وعلى النحو الذي قلنا في معنى قوله  " :أو ما ملكت أيمانكم " قال أھل التأويل.
__________
) (1انظر ما سلف .294 ، 293 : 2
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ذكر من قال ذلك :
 - 8482حدثنا بشر بن معاذ قال  ،حدثنا يزيد قال  ،حدثنا سعيد  ،عن قتادة  " :فإن خفتم أال تعدلوا فواحدة أو ما ملكت
أيمانكم "  ،يقول  :فإن خفت أن ال تعدل في واحدة  ،فما ملكت يمينك.
 - 8483حدثنا محمد بن الحسين قال  ،حدثنا أحمد بن مفضل قال  ،حدثنا أسباط  ،عن السدي  " :أو ما ملكت أيمانكم " ،
السراري.
 - 8484حدثت عن عمار قال  ،حدثنا ابن أبي جعفر  ،عن أبيه  ،عن الربيع  " :فإن خفتم أال تعدلوا فواحدة أو ما ملكت
أيمانكم "  ،فإن خفت أن ال تعدل في واحدة  ،فما ملكت يمينك.
 - 8485حدثني يحيى بن أبي طالب قال  ،حدثنا يزيد قال  ،حدثنا جويبر  ،عن الضحاك  ،قوله  " :فإن خفتم أال تعدلوا " ،
قال  :في المجامعة والحب.
***
القول في تأويل قوله َ } :ذلِ َك أَدْ َنى أَال َت ُعولُوا ){ (3
رباع فنكحتم واحدة  ،أو خفتم أن ال
قال أبو جعفر  :يعني بذلك تعالى ذكره ) (1وإن خفتم أن ال تعدلوا في مثنى أو ثالث أو
َ
تعدلوا في الواحدة فتسررتم ملك أيمانكم  ،فھو " أدنى " يعني  :أقرب  " (2) ،أال تعولوا "  ،يقول  :أن ال تجوروا وال تميلوا.
***
يقال منه  " :عال الرجل فھو يعول َع ْوال وعيالة "  ،إذا مال وجار .ومنه َ " :ع ْول الفرائض "  ،ألن سھامھا إذا زادت دخلھا
النقص.
__________
) (1في المطبوعة والمخطوطة  " :يعني بقوله تعالى ذكره "  ،والسياق يقتضي ما أثبت.
) (2انظر تفسير " أدنى " فيما سلف .78 : 6

وأما من الحاجة  ،فإنما يقال  " :عال الرجل َعيْلة "  ،وذلك إذا احتاج  ،كما قال الشاعر (1) :
َو َما َي ْد ِري ال َفقِيرُ َم َتى غِ َناهَُ ...و َما َي ْد ِري َ
الغ ُّني َم َتى َيعِيل )(2
بمعنى  :يفتقر.
***
وبنحو ما قلنا في ذلك قال أھل التأويل.
ذكر من قال ذلك :
 - 8486حدثنا حميد بن مسعدة قال  ،حدثنا يزيد بن زريع قال  ،حدثنا يونس  ،عن الحسن  " :ذلك أدنى أال تعولوا "  ،قال :
ْ
العول الميل في النساء.
 - 8487حدثنا ابن حميد قال  ،حدثني حكام  ،عن عنبسة  ،عن محمد بن عبد الرحمن  ،عن القاسم بن أبي بزة  ،عن مجاھد
في قوله  " :ذلك أدنى أال تعولوا "  ،يقول  :ال تميلوا.
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 - 8488حدثني محمد بن عمرو قال  ،حدثنا أبو عاصم قال  ،حدثنا عيسى  ،عن ابن أبي نجيح  ،عن مجاھد في قوله  " :ذلك
أدنى أال تعولوا "  ،أن ال تميلوا.
 - 8489حدثني المثنى قال  ،حدثنا أبو حذيفة قال  ،حدثنا شبل  ،عن ابن أبي نجيح  ،عن مجاھد مثله.
 - 8490حدثنا محمد بن المثنى قال  ،حدثنا أبو النعمان محمد بن الفضل
__________
) (1ھو أحيحة بن الجالح .
) (2جمھرة أشعار العرب  ، 125 :ومعاني القرآن للفراء  ، 255 : 1الجمھرة البن دريد  ، 193 : 2وتاريخ ابن األثير  ، 278 : 1اللسان )عيل( ،
وسيأتي في التفسير ) 149 : 30 / 75 : 10بوالق(  ،من قصيدته التي قالھا في حرب بين قومه من األوس وبني النجار من الخزرج  ،قتل فيھا
أخوه ،وكانت عنده امرأته سلمى بنت عمرو بن زيد النجارية  ،فحذرت قومھا مجيء أحيحة وقومه من األوس  ،فضربھا حتى كسر يدھا وطلقھا .وبعد
ض ي ُْد ِر ُككَ ال َمقِي ُل
البيت آخر قرين له َ :ومَا َت ْد ِري َ ،إذا أَجْ َمعْ تَ أَمْرً ا ِ ...بأَيِّ األَرْ ِ
وكان في المخطوطة  " :لما يدرى الفقير "  ،وھو خطأ من الناسخ  ،وكأن صوابھا " فما يدري " .

قال  ،حدثنا ھشيم قال  ،أخبرنا داود بن أبي ھند  ،عن عكرمة  " :أال تعولوا " قال  :أن ال تميلوا ثم قال  :أما سمعت إلى قول
أبي طالب :
ِبمِيزان قِسْ طٍ َو ْز ُن ُه َغ ْي ُر َعائ ِِل )(1
 - 8491حدثني المثنى قال  ،حدثنا حجاج قال  ،حدثنا حماد بن زيد  ،عن الزبير  ،عن حريث  ،عن عكرمة في ھذه اآلية " :
أال تعولوا "  ،قال  :أن ال تميلوا قال  :وأنشد بي ًتا من شعر زعم أن أبا طالب قاله :
ِب َ
از ِن صِ ْد ٍق َو ْز ُن ُه َغيْرُ َعائ ِِل )(2
ان قِسْ طٍ ال ُيخِسُّ َشع َ
ميز ِ
ِير ًةَ ...و َو ِ
***
قال أبو جعفر ويروي ھذا البيت على غير ھذه الرواية :
ِبم َ
ِير ًةَ ...ل ُه َشا ِھ ٌد مِنْ َن ْفسِ ِه َغيْرُ َعائ ِِل )(3
ان صِ ْد ٍق ال يُغ ُّل َشع َ
ِيز ِ
***
 - 8492حدثني يعقوب بن إبراھيم قال  ،حدثنا ھشيم  ،عن مغيرة  ،عن إبراھيم في قوله  " :أال تعولوا "  ،قال  :أن ال
تميلوا.
__________
) (1سيرة ابن ھشام  ، 296 : 1وغيرھا كثير .من القصيدة التي زعموا أن أبا طالب قالھا وواجه بھا قري ًشا في أمر رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم ،
س و َن ْو َفال ...
وقال فيھا إنه غير مسلم رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم وال تاركه لشيء أب ًدا حتى يھلك دونه .يقول قبل البيت َ :ج َزى ﷲُ َع َّنا َع ْب َد َشمْ ٍ
ُعقُو َب َة َش ّر َعا ِجال غَ ي َْر آ ِج ِل
ويروى البيت بھذه الرواية التي ذكرھا أبو جعفر  ،ويروى أيضًا  " :ال يحص شعيرة " من حص الشعر إذا أذھبه  ،و " شعيرة " في ھذه الرواية
تصغير " شعرة "  ،وأما في سائر الروايات فھي " شعيرة " بفتح الشين  ،وكسر العين  ،وھي واحدة " الشعير "  ،وھو الحب المعروف  ،وھو أقل
موازين الذھب والفضة  ،وھو حبة من شعير متوسطة لم تقشر  ،وقد قطع من طرفيھا ما امتد  ،ويسمونه أيضًا " حبة "  ،وانظر ما سلف ، 586 : 4
تعليق  ، 2 :في تفسير " الحبة "  ،وھذا معنى لم تقيده كتب اللغة  ،فقيده ھناك .وقوله  " :ال تخس شعيرة "  ،أي ال تنقص مقدار شعيرة .وقوله  " :تغل
" من قولھم  " :غل يغل غلوال "  ،إذا خان أو سرق.
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) (2سيرة ابن ھشام  ، 296 : 1وغيرھا كثير .من القصيدة التي زعموا أن أبا طالب قالھا وواجه بھا قري ًشا في أمر رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم ،
س و َن ْو َفال ...
وقال فيھا إنه غير مسلم رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم وال تاركه لشيء أب ًدا حتى يھلك دونه .يقول قبل البيت َ :ج َزى ﷲُ َع َّنا َع ْب َد َشمْ ٍ
ُعقُو َب َة َش ّر َعا ِجال غَ ي َْر آ ِج ِل
ويروى البيت بھذه الرواية التي ذكرھا أبو جعفر  ،ويروى أيضًا  " :ال يحص شعيرة " من حص الشعر إذا أذھبه  ،و " شعيرة " في ھذه الرواية
تصغير " شعرة "  ،وأما في سائر الروايات فھي " شعيرة " بفتح الشين  ،وكسر العين  ،وھي واحدة " الشعير "  ،وھو الحب المعروف  ،وھو أقل
موازين الذھب والفضة  ،وھو حبة من شعير متوسطة لم تقشر  ،وقد قطع من طرفيھا ما امتد  ،ويسمونه أيضًا " حبة "  ،وانظر ما سلف ، 586 : 4
تعليق  ، 2 :في تفسير " الحبة "  ،وھذا معنى لم تقيده كتب اللغة  ،فقيده ھناك .وقوله  " :ال تخس شعيرة "  ،أي ال تنقص مقدار شعيرة .وقوله  " :تغل
" من قولھم  " :غل يغل غلوال "  ،إذا خان أو سرق.
) (3سيرة ابن ھشام  ، 296 : 1وغيرھا كثير .من القصيدة التي زعموا أن أبا طالب قالھا وواجه بھا قري ًشا في أمر رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم ،
س و َن ْو َفال ...
وقال فيھا إنه غير مسلم رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم وال تاركه لشيء أب ًدا حتى يھلك دونه .يقول قبل البيت  :جَ َزى ﷲُ َع َّنا َع ْب َد َشمْ ٍ
ُعقُو َب َة َش ّر عَا ِجال غَ ْيرَ آ ِج ِل
ويروى البيت بھذه الرواية التي ذكرھا أبو جعفر  ،ويروى أيضًا  " :ال يحص شعيرة " من حص الشعر إذا أذھبه  ،و " شعيرة " في ھذه الرواية
تصغير " شعرة "  ،وأما في سائر الروايات فھي " شعيرة " بفتح الشين  ،وكسر العين  ،وھي واحدة " الشعير "  ،وھو الحب المعروف  ،وھو أقل
موازين الذھب والفضة  ،وھو حبة من شعير متوسطة لم تقشر  ،وقد قطع من طرفيھا ما امتد  ،ويسمونه أيضًا " حبة "  ،وانظر ما سلف ، 586 : 4
تعليق  ، 2 :في تفسير " الحبة "  ،وھذا معنى لم تقيده كتب اللغة  ،فقيده ھناك .وقوله  " :ال تخس شعيرة "  ،أي ال تنقص مقدار شعيرة .وقوله  " :تغل
" من قولھم  " :غل يغل غلوال "  ،إذا خان أو سرق.

 - 8493حدثني المثنى قال  ،حدثنا عمرو بن عون قال  ،أخبرنا ھشيم  ،عن مغيرة  ،عن إبراھيم مثله.
 - 8494حدثني المثنى قال  ،حدثنا عمرو بن عون قال  ،أخبرنا ھشيم  ،عن أبي إسحاق الكوفي قال  :كتب عثمان بن عفان
رضي ﷲ عنه إلى أھل الكوفة في شيء عاتبوه عليه فيه  " :إ ِّني لست بميزان ال أعول " .
 - 8495حدثنا أبو كريب قال  ،حدثنا ّ
عثام بن علي قال  ،حدثنا إسماعيل بن أبي خالد  ،عن أبي مالك في قوله  " :أدنى أال
تعولوا "  ،قال  :ال تميلوا(1) .
 - 8496حدثنا بشر بن معاذ قال  ،حدثنا يزيد قال  ،حدثنا سعيد  ،عن قتادة  " :ذلك أدنى أال تعولوا "  ،أدنى أن ال تميلوا.
 - 8497حدثنا الحسن بن يحيى قال  ،أخبرنا عبد الرزاق قال  ،أخبرنا معمر  ،عن قتادة في قوله  " :أال تعولوا "  ،قال :
تميلوا.
 - 8498حدثت عن عمار قال  ،حدثنا ابن أبي جعفر  ،عن أبيه  ،عن الربيع  " :ذلك أدنى أال تعولوا "  ،يقول  :أن ال تميلوا.
 - 8499حدثنا محمد بن الحسين قال  ،حدثنا أحمد بن المفضل قال  ،حدثنا أسباط  ،عن السدي  " :ذلك أدنى أال تعولوا " ،
يقول  :تميلوا.
 - 8500حدثني المثنى قال  ،حدثنا عبدﷲ بن صالح قال  ،حدثنا معاوية بن صالح  ،عن علي بن أبي طلحة  ،عن ابن عباس
قوله  " :أدنى أال تعولوا "  ،يعني  :أن ال تميلوا.
 - 8501حدثنا محمد بن سعد قال  ،حدثني أبي قال  ،حدثني عمي قال  ،حدثني أبي  ،عن أبيه  ،عن ابن عباس  " :ذلك أدنى
أال تعولوا "  ،يقول  :ذلك أدنى أن ال تميلوا.

710

__________
) (1األثر  - 8495 :في المطبوعة  " :عباد بن علي "  ،وكان كاتب المخطوطة قد كتب " عباد " ثم جعل الدال ميما  ،ولم ينقط الكلمة  ،فاشتبه األمر
على الناشر  ،والصواب " عثام " وھو " عثام بن علي العامري " شيخ أبي كريب  ،وقد مضى مئات من المرات  ،ومضت ترجمته في رقم .337 :

ص ُد َقات ِِھنَّ نِحْ َل ًة َفإِنْ طِ ب َْن َل ُك ْم َعنْ َشيْ ٍء ِم ْن ُه َن ْف ًسا َف ُكلُوهُ َھنِي ًئا َم ِري ًئا )(4
َوآَ ُتوا ال ِّن َسا َء َ
 - 8502حدثني يعقوب بن إبراھيم قال  ،حدثنا ھشيم قال  ،أخبرنا حصين  ،عن أبي مالك في قوله  " :ذلك أدنى أال تعولوا"،
قال  :أن ال تجوروا.
 - 8503حدثني المثنى قال  ،حدثنا عمرو بن عون  ،وعارم أبو النعمان قاال حدثنا ھشيم  ،عن حصين  ،عن أبي مالك مثله.
 - 8504حدثنا ابن وكيع قال  ،حدثنا أبي  ،عن يونس  ،عن أبي إسحاق  ،عن مجاھد  " :ذلك أدنى أال تعولوا " قال :
تميلوا(1).
 - 8505حدثنا يونس قال  ،أخبرنا ابن وھب قال  ،قال ابن زيد  " :ذلك أدنى أال تعولوا "  ،ذلك أقل لنفقتك  ،الواحدة أقل من
ثنتين وثالث وأربع  ،وجاري ُتك أھون نفقة من حُرة " أن ال تعولوا "  ،أھون عليك في العيال(2) .
***
ص ُد َقا ِت ِھنَّ ن ِْح َل ًة {
اء َ
س َ
القول في تأويل قوله َ } :وآ ُتوا ال ِّن َ
قال أبو جعفر  :يعني بذلك تعالى ذكره  :وأعطوا النساء مھورھن عطيّة واجبة  (3) ،وفريضة الزمة.
***
يقال منه َ " :ن َحل فالن فال ًنا كذا فھو َي ْن َحله نِحْ لة و ُنحْ ال "  (4) ،كما - :
 - 8506حدثنا بشر بن معاذ قال  ،حدثنا يزيد بن زريع قال  ،حدثنا سعيد  ،عن قتادة قوله  " :وآتوا النساء صدقاتھن نحلة " ،
يقول  :فريضة.
__________
) (1األثر  - 8504 :في المخطوطة والمطبوعة " عن ابن إسحاق  ،عن مجاھد "  ،وھو خطأ ظاھر  ،والصواب " عن أبي إسحاق "  ،وھو أبو
إسحاق السبيعي  ،وقد مضت روايته عن مجاھد في ھذا التفسير مئات من المرات.
) (2في المخطوطة  " :أھون عليك في القتال "  ،والصواب ما في المطبوعة.
) (3في المخطوطة  " :عليه واجبة "  ،ووضع على " عليه " حرف " ط "  ،داللة على الخطأ .والصواب ما كان في المطبوعة.
) " (4نحلة " )بكسر النون وسكون الحاء( مصدر مثل " حكمة "  .و " نحال " )بضم النون وسكون الحاء( مصدر أيضًا مثل " حكم " )بضم الحاء(.

 - 8507حدثني المثنى قال  ،حدثنا أبو صالح قال  ،أخبرني معاوية بن صالح  ،عن علي بن أبي طلحة  ،عن ابن عباس
قوله " :وآتوا النساء صدقاتھن نحلة "  ،يعني بـ " النحلة "  ،المھر.
 - 8508حدثنا القاسم قال  ،حدثنا الحسين قال  ،حدثني حجاج  ،عن ابن جريج قوله  " :وآتوا النساء صدقاتھن نحلة "  ،قال :
فريضة مسماة.
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 - 8509حدثني يونس قال  ،أخبرنا ابن وھب قال  ،سمعت ابن زيد يقول في قوله  " :وآتوا النساء صدقاتھن نحلة "  ،قال :
" النحلة " في كالم العرب  ،الواجب يقول  :ال ينكحھا إال بشيء واجب لھا  ،صدقة يسميھا لھا واجبة  ،وليس ينبغي ألحد أن
بصداق واجب  ،وال ينبغي أن يكون تسمية الصداق كذبًا بغير حق.
ينكح امرأة  ،بعد النبي صلى ﷲ عليه وسلم إال
ٍ
***
صدقاتھن.
وقال آخرون  :بل عنى بقوله  " :وآتوا النساء صدقاتھن نحلة "  ،أولياء النساء  ،وذلك أنھم كانوا يأخذون َ
* ذكر من قال ذلك :
 - 8510حدثني المثنى قال  ،حدثنا عمرو بن عون قال  ،حدثنا ھشيم  ،عن سيار  ،عن أبي صالح قال  ،كان الرجل إذا زوج
أيِّمه أخذ صداقھا دونھا  (1) ،فنھاھم ﷲ تبارك وتعالى عن ذلك  ،ونزلت  " :وآتوا النساء صدقاتھن نحلة " .
***
وقال آخرون  :بل كان ذلك من أولياء النساء  ،بأن يعطى الرجل أخته لرجل  ،على أن يعطيه اآلخر أخته  ،على أن ال كثير
مھر بينھما  ،فنھوا عن ذلك(2) .
__________
) (1في المطبوعة  " :إذا زوج أيمة " بالتاء في آخره  ،وھو خطأ .يقال  " ،امرأة أيم  ،ورجل أيم  . " :وھي من النساء التي ال زوج لھا  ،بكرً ا كانت
أو ثيبًا ومن الرجال  ،الذي ال امرأة له.
) (2وذلك ھو " الشغار " شغار المتناكحين بغير مھر  ،إال بضع وليته أو أيمه .وكان ذلك من نكاح الجاھلية  ،فنھى رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم
عنه.

* ذكر من قال ذلك :
 - 8511حدثنا محمد بن عبد األعلى قال  ،حدثنا المعتمر بن سليمان  ،عن أبيه قال  :زعم حضرميٌّ أن أناسًا كانوا يعطي ھذا
الرجل أخته  ،ويأخذ أخت الرجل  ،وال يأخذون كثير مھر  ،فقال ﷲ تبارك وتعالى  " :وآتوا النساء صدقاتھن نحلة " .
***
قال أبو جعفر  :وأولى التأويالت التي ذكرناھا في ذلك  ،التأويل الذي قلناه .وذلك أن ﷲ تبارك وتعالى ابتدأ ذكر ھذه اآلية
بخطاب الناكحين النسا َء  ،ونھاھم عن ظلمھنّ والجور عليھن  ،وعرّ فھم سبي َل النجاة من ظلمھنّ  .وال داللة في اآلية على أن
الخطاب قد صُرف عنھم إلى غيرھمْ .
فإذ كان ذلك كذلك  ،فمعلوم أن الذين قيل لھم  " :فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى
ِ
وثالث ورباع "  ،ھم الذين قيل لھم  " :وآتوا النساء صدقاتھن " وأن معناه  :وآتوا من نكحتم من النساء صدقاتھن نحلة  ،ألنه
قال في أوّ ل ]اآلية[  " (1) :فانكحوا ما طاب لكم من النساء "  ،ولم يقل  " :فأنكحوا "  ،فيكون قوله  " :وآتوا النساء
صدقاتھن"  ،مصرو ًفا إلى أنه معنيّ به أولياء النساء دون أزواجھن.
وھذا أم ٌر من ﷲ
أزواج النساء المدخول بھن والمسمَّى لھن الصداق  ،أن يؤتوھن ص ُدقاتھن  ،دون المطلقات قبل الدخول ممن
َ
لم يس ّم لھا في عقد النكاح صداق.
***

712

__________
) (1في المخطوطة  ،أسقط ذكر " اآلية " التي وضعتھا بين القوسين  ،وفي المطبوعة جعلھا " في األول "  ،والسياق يقتضي الزيادة كما أثبتھا.

القول في تأويل قوله َ } :فإِنْ طِ ْبنَ َل ُك ْم َعنْ َ
سا َف ُكلُوهُ َھنِي ًئا َم ِري ًئا ){ (4
ش ْيءٍ ِم ْن ُه َن ْف ً
قال أبو جعفر  :يعني بذلك جل ثناؤه  :فإن وھب لكم  ،أيھا الرجال  ،نساؤكم شي ًئا من صدقاتھن  ،طيبة بذلك أنفسھن  ،فكلوه
ھني ًئا مري ًئا  ،كما - :
 - 8512حدثنا محمد بن عبد األعلى قال  ،حدثنا بشر بن المفضل قال  ،حدثنا عمارة  ،عن عكرمة  " :فإن طبن لكم عن
شيء منه نفسًا "  ،قال  :المھر.
 - 8513حدثنا محمد بن المثنى قال  ،حدثني َح َرميّ بن عمارة قال  ،حدثنا شعبة  ،عن عمارة  ،عن عكرمة ] ،عن عمارة[
في قوله ﷲ تبارك وتعالى  " :فإن طبن لكم عن شيء منه نفسً ا "  ،قال  :الصدقات(1) .
 - 8514حدثني المثنى قال  ،حدثني الحماني قال  ،حدثنا شريك  ،عن سالم  ،عن سعيد  " :فإن طبن لكم عن شيء منه نف ًسا
" قال  :األزواج.
َ
أكلت من الھنيء
 - 8515حدثني المثنى قال  ،حدثنا عمرو بن عون قال  ،أخبرنا ھشيم  ،عن عبيدة قال  ،قال لي إبراھيم :
صداقھا.
المريء! قلت  :ما ذاك ؟ قال  :امرأتك أعطتك من َ
 - 8516حدثنا ابن حميد قال  ،حدثنا جرير  ،عن منصور  ،عن إبراھيم قال  :دخل رجل على علقمة وھو يأكل من طعام بين
يديه  ،من شيء أعطته امرأته من صداقھا أو غيره  ،فقال له علقمة ْ :ادنُ فكل من الھنيء المريء!
__________
) (1األثر  " - 8513 :حرمي بن عمارة بن أبي حفصة العتكي "  .أبو روح  ،روى عن شعبة .قال أحمد  " :صدوق  ،كانت فيه غفلة "  ،مترجم في
التھذيب .و " عمارة " الراوي عن عكرمة  ،ھو أبو " حرمي بن عمارة " ھذا  ،وھو " عمارة بن أبي حفصة العتكي "  .ثقة .مترجم في التھذيب.
أما قوله " عكرمة  ،عن عمارة " فلم أعرف فيمن روى عنه عكرمة من يسمى " عمارة " وظني أنه خطأ من الناسخ  ،إما أن يكون كرر " عمارة " ،
أو يكون صوابه " عن ابن عباس "  ،فسھا وكتب " عن عمارة "  .ولذلك وضعتھا بين قوسين.

 - 8517حدثني المثنى قال  ،حدثنا عبدﷲ بن صالح قال  ،حدثني معاوية بن صالح  ،عن علي بن أبي طلحة  ،عن ابن
غير إضرار وال خديعة  ،فھو ھنيء مريء ،
عباس " :فإن طبن لكم عن شيء منه نف ًسا فكلوه ھني ًئا مري ًئا "  ،يقول  :إذا كان َ
كما قال ﷲ جل ثناؤه.
 - 8518حدثنا القاسم قال  ،حدثنا الحسين قال  ،حدثني حجاج  ،عن ابن جريج  " :فإن طبن لكم عن شيء منه نف ًسا "  ،قال :
الصداق  " ،فكلوه ھني ًئا مري ًئا " .
 - 8519حدثني يونس قال  ،أخبرنا ابن وھب قال  ،سمعت ابن زيد يقول في قوله  " :فإن طبن لكم عن شيء منه نفسً ا " بعد
أن توجبوه لھنّ و ُتحُّ لوه  " ،فكلوه ھني ًئا مري ًئا " . (1) .
 - 8520حدثنا محمد بن عبد األعلى قال  ،حدثنا المعتمر  ،عن أبيه قال  :زعم حضرميٌّ أن أناسًا كانوا يتأثمون أن يُراجع
أحدھم في شيء مما ساق إلى امرأته  (2) ،فقال ﷲ تبارك وتعالى  " :فإن طبن لكم عن شيء منه نفسً ا فكلوه ھني ًئا مري ًئا " .
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 - 8521حدثنا بشر بن معاذ قال  ،حدثنا يزيد قال  ،حدثنا سعيد  ،عن قتادة  " :فإن طبن لكم عن شيء منه نف ًسا فكلوه ھني ًئا
مري ًئا "  ،يقول  :ما طابت به نف ًسا في غير َكرْ ه أو ھوان  (3) ،فقد أح ّل ﷲ لك ذلك أن تأكله ھني ًئا مري ًئا.
***
وقال آخرون  :بل عنى بھذا القول أولياء النساء  ،فقيل لھم  :إن طابت أنفس النساء اللواتي إليكم عصمة نكاحھن  ،بصدقاتھن
نفسً ا  ،فكلوه ھني ًئا مري ًئا.
* ذكر من قال ذلك :
 - 8522حدثني يعقوب بن إبراھيم قال  ،حدثنا ھشيم قال  ،حدثنا سيار  ،عن أبي صالح في قوله  " :فإن طبن لكم عن شيء
منه نفسًا "  ،قال  :كان الرجل إذا زوّ ج ابنته  ،عمد إلى صداقھا فأخذه  ،قال  :فنزلت ھذه اآلية في األولياء  " :فإن طبن لكم
عن شيء منه نفسًا فكلوه ھني ًئا مري ًئا " .
__________
) (1في المطبوعة  " :سمعت ابن زيد يقول في قوله  :فإن طبن لكم عن شيء منه نفسًا فكلوه ھني ًئا مري ًئا "  ،وھو كالم غير تام  ،لم يذكر إال نص
اآلية ،وأثبت ما في المخطوطة  ،وإن كان سقط من الناسخ " فكلوه "  ،فأثبتھا.
) (2في المطبوعة  " :أن يرجع أحدھم "  ،وأثبت ما في المخطوطة.
) (3في المخطوطة  " :في غير ذكره أو ھوان "  ،والصواب ما في المطبوعة.

***
قال أبو جعفر وأولى التأويلين في ذلك بالصواب  ،التأوي ُل الذي قلنا وأن اآلية مخاطب بھا األزواج .ألن افتتاح اآلية مبتدأ
بذكرھم  ،وقوله  " :فإن طبن لكم عن شيء منه نف ًسا " في سياقه.
***
وإن قال قائل  :فكيف قيل  " :فإن طبن لكم عن شيء منه نفسًا "  ،وقد علمت أنّ معنى الكالم  :فإن طابت لكم أنفسھن بشيء ؟
ص ُدقاتھن نحلة " .
وكيف وُ حِّ دت " النفس "  ،والمعنى للجميع ؟ وذلك أنه تعالى ذكره قال  " :وآتوا النساء َ
قيل  :أما نقل فعل النفوس إلى أصحاب النفوس  ،فإن ذلك المستفيض في كالم العرب .من كالمھا المعروف  " :ضِ قت بھذا
األمر ذراعًا وذرعً ا " " وقررت بھذا األمر عي ًنا "  ،والمعنى! ضاق به ذرعي  ،وقرّ ت به عيني  ،كما قال الشاعر (1) :
إِ َذا ال َتي ُ
ض َ
اعا )(2
ضال ِ
اق ِبھا ذ َِر َ
ْك " ! َ
ْك إ َلي َ
ت قُ ْل َنا  ... :إ َلي َ
الع َ
َّاز ُذو َ
__________
) (1ھو القطامي.
) (2ديوانه  ، 44 :معاني القرآن للفراء  ، 256 : 1واللسان )تيز(  ،ثم ج  ، 319 : 20وقد استشھدت به فيما سلف  ، 446 : 1تعليق  ، 6 :فانظره
ً
 ،من قصيدته التي مجد فيھا زفر بن الحارث  ،وھذا البيت في صفة ناقته التي أحسن القيام عليھا حتى اشتدت وسمنت وامتألت
نشاطا  ،وقبله َ :ف َلمَّا أن
جَ رَ ى سِ َمنٌ َع َل ْيھَا  ...كما ب َّ
َط ْنتَ بال َفدَن ال َّسيَا َعا
ت ِب َھا الرِّ َجا َل ليأ ُخ ُذو َھا َ ...و َنحْ نُ َن ُ
أَ َمرْ ُ
اعا
ظنُّ أَنْ َلنْ ُتسْ َت َط َ
" السياع " الطين  ،و " الفدن " القصر .وقلب الكالم  ،وأصله  :كما بطنت الفدن بالسياع  ،فصار أملس .يصف سمنھا حتى امتألت واشتدت كأنھا
قصر مشيد .و " التياز "  :الكثير اللحم الغليظ الشديد .وقوله  " :إليك  ،إليك "  ،أي خذھا .يقول له  :خذھا واضبطھا  ،ولكنه لم يقو عليھا  ،وضاق بھا
ذراعًا .وقد رد ابن بري تفسير " إليك إليك " بمعنى  :خذھا لتركبھا وتروضھا  ،وقال  " ،ھذا فيه إشكال  ،ألن سيبويه وجميع البصريين ذھبوا إلى أن
" إليك " بمعنى  :تنح  ،وأنھا غير متعدية إلى مفعول  ،وعلى ما فسروه في البيت  ،يقتضي أنھا متعدية  ،ألنھم جعلوھا بمعنى  :خذھا .ورواه أبو
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عمرو الشيباني  " :لديك لديك "  ،عوضًا من " إليك إليك "  .قال  :وھذا أشبه بكالم العرب وقول النحويين  ،ألن " لديك " بمعنى " عندك " و " عندك
" في اإلغراء تكون متعدية " .
وعندي أن شرح الشراح في " إليك " صواب جيد  ،وقد استدرك ابن بري اجتھاده  ،ولم يصب فيما استدرك.

فنقل صفة " الذراع " إلى " رب الذراع "  ،ثم أخرج " الذراع " مفسِّرة لموقع الفعل.
وكذلك وحد " النفس " في قوله  " :فإن طبن لكم عن شيء منه نفسًا " إذ كانت " النفس " مفسِّرة لموقع الخبر(1) .
***
وأما توحيد " النفس " من النفوس  ،ألنه إنما أراد " الھوى "  ،و " الھوى " يكون جماعة  ،كما قال الشاعر (2) :
صلِيب )(3
الحسْ َرى َ ،فأَمَّا عِ َظا ُم َھاَ ...ف ِبيضٌ  ،وأمّا ِج ْل ُد َھا َف َ
ب َھا ِج َيفُ َ
وكما قال اآلخر (4) :
فِي َح ْل ِق ُك ْم َع ْظ ٌم َو َق ْد َش ِجي َنا )(5
***
__________
) " (1التفسير  ،والمفسر "  :التمييز والمميز  ،اصالح الكوفيين  ،انظر ما سلف في فھرس المصطلحات .وانظر مقالة الفراء في معاني القرآن : 1
.256
) (2ھو علقمة بن عبدة )علقمة الفحل(.
) (3ديوانه  ، 27 :وشرح المفضليات  ، 777 :وسيبويه  107 : 1وسيأتي في التفسير ) 10 : 17بوالق(  ،من قصيدته في الحارث بن جبلة بن أبي
شمر الغساني  ،حين أسر أخاه شأسًا  ،فرحل إليه علقمة يطلب فكه .وقوله  " :بھا جيف الحسري "  ،الضمير عائد إلى " العلوب " في البيت السابق ،
وھي آثار الطريق في متان األرض  ،و " الحسري " المعيية  ،يتركھا أصحابھا فتموت  ،و " الصليب "  :الودك الذي يسيل من جلودھا إذا مضى على
موتھا زمن  ،وھي تحت الشمس ووقدتھا .يقول  :ماتت وتقادم بھا العھد  ،فابيضت عظامھا  ،وتفانى جلدھا فلم يبق منه على أرض الطريق سوى آثار
الودك الذي سال من جلودھا .والسياق  :وأما جلدھا  ،فال جلد  ،إنما ھو الصليب وحده.
والشاھد في البيت " جلدھا " وقد أراد " جلودھا " .
) (4ھو المسيب بن زيد مناة الغنوي.
) (5سيبويه  ، 107 : 1وشرح المفضليات  ، 778 :واللسان )شجا(  ،وقبله  :ال ُت ْن ِكرُوا ال َق ْتل َو َق ْد س ُِبي َنا
يذكر قومًا سبوا من قومه  ،فجاء قومه فقتلوا منھم  ،فقال لھم  :ال تنكروا قتلنا لكم  ،وقد وقع علينا السباء ؛ فإن نكن قتلنا منكم حتى صار القتل في
حلوقكم كالعظم اعترض في مجراھا  ،ففي حلوقنا نحن أيضًا شجا قد اعترض  ،ھو سباؤكم من سبيتم منا .يقول  :ھذه بھذه.
والشاھد قوله  " :في حلقكم "  ،وقد أراد " حلوقكم " .

وقال بعض نحويي الكوفة  :جائز في " النفس " في ھذا الموضع الجمع والتوحيد  " ،فإن طبن لكم عن شيء منه نفسًا " و "
أنفسًا "  ،و " ضقت به ذراعًا " و " َذرْ عًا " و " ْأذ ُرعًا "  ،ألنه منسوب إليك وإلى من تخبر عنه  ،فاكتفى بالواحد عن الجمع
لذلك  ،ولم يذھب الوھم إلى أنه ليس بمعنى جمع  ،ألن قبله جمعً ا.
***
قال أبو جعفر  :والصواب من القول في ذلك عندنا  ،أن " النفس " وقع موقع األسماء التي تأتي بلفظ الواحد  ،مؤ ِّد ً
ية معناه إذا
ذكر بلفظ الواحد  ،وأنه بمعنى الجمع عن الجميع.
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***
وأما قوله  " :ھني ًئا "  ،فإنه مأخوذ من  " :ھنأت البعير بال َقطِ ران "  ،إذا َج ِرب فعُولج به  ،كما قال الشاعر (1) :
ب )(2
الھ َناء َم َواضِ َع ال ُّن ْق ِ
ُم َت َب ِّذال َت ْب ُدو َم َحاسِ ُن ُهَ ...ي َ
ضعُ ِ
***
__________
) (1ھو دريد بن الصمة.
) (2الشعر والشعراء  ، 302واألغاني  ، 22 : 10واللسان )نقب(  ،وغيرھا  ،من أبياته التي قالھا حين مر بالخنساء بنت عمرو بن الشريد  ،وھي
تھنأ بعيرً ا لھا  ،وقد تبذلت حتى فرغت منه  ،ثم نضت عنھا ثيابھا فاغتسلت  ،ودريد يراھا وھي ال تشعر به  ،فأعجبته  ،فانصرف إلى رحله يقول :
صحْ بى َ ...وقِفُوا َ ،فإِنَّ وُ قُو َف ُك ْم حَ سْ بى
حَ يُّوا ُتمَاضِ رَ َوارْ بعُوا َ
أَ ُخ َناسَ َ ،ق ْد ھَا َم الفُ َؤا ُد ب ُك ْم  ...وأصا َب ُه َت ْب ٌل مِنَ الحُبِّ
ْت َوال َسمِعْ ُ
َما إِنْ َرأَي ُ
ب
ْنق جُرْ ِ
ت ِبه  ...كال َي ْو َم َطال َِي أَي ٍ
ُم َت َب ِّذال . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... ... ... ... ... ...
ب
بر ْي َط ِة ال َعصْ ِ
ير َ
الھ َنا ُء ِبه َ ...نضْ َح َ
ُم َت َحسِّرً ا َن َ
ض َح ِ
الع ِب ِ
ِيع َ
الخ ْطبُ َ :ما َخ ْطبي?
الجم َ
اس  ،إِ َذا  ...عَضَّ َ
ِيھ ُم َع ِّني ُخ َن َ
َف َسل ِ
ثم خطبھا إلى أبيھا فردته  ،فھجاھا  ،وزعم أنھا ردته ألنه شيخ كبير  ،فقيل للخنساء  :أال تجيبينه ؟ فقالت  :ال أجمع عليه أن أرده وأھجوه .و " النقب":
)بضم النون وسكون القاف( و " النقب " )بضم ففتح( جمع نقبة  :أول الجرب حين يبدو.

َو َال ُت ْؤ ُتوا ال ُّس َف َھا َء أَ ْم َوا َل ُك ُم الَّتِي َج َع َل َّ
ﷲُ َل ُك ْم ِق َيامًا َوارْ ُزقُو ُھ ْم فِي َھا َو ْاكسُو ُھ ْم َوقُولُوا َل ُھ ْم َق ْو ًال َمعْ رُو ًفا )(5
فكأنّ معنى قوله  " :فكلوه ھني ًئا مري ًئا "  ،فكلوه دواء شافيًا.
***
ومرئني " بالكسر  ،وھي قليلة .والذين
يقال منه  " :ھنأني الطعام
َ
ومرأني "  ،أي صار لي دواء وعالجً ا شافيًا  " ،وھنِئني ِ
ويمرأني "  ،والذين يقولون َ " :ھ َنأني " يقولون َ " :ي ْھنِيني َويمْ ريني "  .فإذا أفردوا
يقولون ھذا القول  ،يقولون  " :يھ َنأني
َ
قالوا  " :قد أمرأني ھذا الطعام إمراء "  .ويقال َ " :ھ َنأت القوم " إذا عُلتھم  ،سمع من العرب من يقول  " :إنما سميت ھان ًئا
لتھنأ "  ،بمعنى  :لتعول وتكفي.
***
اء أَ ْم َوا َل ُك ُم ا َّلتِي َج َعلَ َّ
سو ُھ ْم { )(1
س َف َھ َ
القول في تأويل قوله َ } :وال ُت ْؤ ُتوا ال ُّ
ﷲُ لَ ُك ْم قِ َيا ًما َو ْار ُزقُو ُھ ْم فِي َھا َو ْاك ُ
قال أبو جعفر  :اختلف أھل التأويل في " السفھاء " الذين نھى ﷲ جل ثناؤه عباده أن يؤتوھم أموالھم(2) .
فقال بعضھم  :ھم النساء والصبيان.
* ذكر من قال ذلك :
 - 8523حدثنا محمد بن بشار قال  ،حدثنا عبد الرحمن بن مھدي قال  ،حدثنا إسرائيل  ،عن عبد الكريم  ،عن سعيد بن جبير
قال  :اليتامى والنساء.
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__________
) (1كان في المطبوعة والمخطوطة سياق اآلية إلى " قيامًا "  .ولكن تفسير أبي جعفر شمل بقية اآلية " وارزقوھم فيھا واكسوھم  " ،كما سيأتي في
ص  ، 571 :فأتممتھا.
) (2انظر تفسير " السفه " و " السفھاء " فيما سلف .60 - 57 6 / 129 ، 90 : 3 / 295 - 293 / 1

 - 8524حدثنا المثنى قال  ،حدثنا عمرو بن عون قال  ،حدثنا ھشيم  ،عن يونس  ،عن الحسن في قوله  " :وال تؤتوا السفھاء
أموالكم "  ،قال  :ال تعطوا الصغار والنساء.
 - 8525حدثنا ابن بشار قال  ،حدثنا عبد الرحمن قال  ،حدثنا يزيد بن زريع  ،عن يونس  ،عن الحسن قال  :المرأة والصبيّ .
 - 8526حدثني المثنى قال  ،حدثنا عمرو بن عون قال  ،أخبرنا ھشيم  ،عن شريك  ،عن أبي حمزة  ،عن الحسن قال :
النساء والصغار  ،والنساء أسفه السفھاء.
 - 8527حدثنا الحسن بن يحيى قال  ،حدثنا عبد الرزاق قال  ،أخبرنا معمر  ،عن الحسن في قوله  " :وال تؤتوا السفھاء
أموالكم "  ،قال  " :السفھاء " ابنك السفيه  ،وامرأتك السفيھة .وقد ذكر أن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم قال  " :اتقوا ﷲ في
الضعيفين  ،اليتيم والمرأة " .
 - 8528حدثني المثنى قال  ،حدثنا الحماني قال  ،حدثنا حميد  ،عن عبد الرحمن الرؤاسي  ،عن السدي قال  :يردّه إلى
عبدﷲ قال  :النساء والصبيان.
 - 8529حدثنا محمد بن الحسين قال  ،حدثنا أحمد بن مفضل قال  ،حدثنا أسباط  ،عن السدي  " :وال تؤتوا السفھاء أموالكم"،
أما " السفھاء "  ،فالولد والمرأة.
 - 8530حدثت عن الحسين بن الفرج قال  ،سمعت أبا معاذ يقول  ،أخبرنا عبيد بن سليمان  ،عن الضحاك قوله  " :وال تؤتوا
السفھاء أموالكم "  ،يعني بذلك  :ولد الرجل وامرأته  ،وھي أسفه السفھاء.
 - 8531حدثني يحيى بن أبي طالب قال  ،حدثنا يزيد قال  ،أخبرنا جويبر  ،عن الضحاك في قوله  " :وال تؤتوا السفھاء
أموالكم "  ،قال  " :السفھاء " الولد  ،والنساء أسفه السفھاء  ،فيكونوا عليكم أربابًا.
 - 8532حدثنا أحمد بن حازم الغفاري قال  ،حدثنا أبو نعيم قال  ،حدثنا سفيان  ،عن سلمة بن نبيط  ،عن الضحاك  ،قال :
أوالدكم ونساؤكم.
 - 8533حدثني المثنى قال  ،حدثنا الحماني قال  ،حدثنا أبي  ،عن سلمة  ،عن الضحاك قال  :النساء والصبيان.
 - 8534حدثنا أحمد بن حازم قال  ،حدثنا أبو نعيم قال  ،حدثنا سفيان  ،عن حميد األعرج  ،عن مجاھد  " :وال تؤتوا السفھاء
أموالكم "  ،قال  :النساء والولدان.
 - 8535حدثنا أحمد قال  ،حدثنا أبو نعيم قال  ،حدثنا ابن أبي َغ ِنيّة  ،عن الحكم  " :وال تؤتوا السفھاء أموالكم "  ،قال :
النساء والولدان(1) .
 - 8536حدثنا بشر بن معاذ  :قال  ،حدثنا يزيد قال  ،حدثنا سعيد  ،عن قتادة قوله  " :وال تؤتوا السفھاء أموالكم التي جعل
ﷲ لكم قيامًا "  ،أمر ﷲ بھذا المال أن يخزن ف ُتحسن خِزانته  ،وال يملكه المرأة السفيھة والغال ُم السفيه.
 - 8537حدثني المثنى قال  ،حدثنا الحماني قال  ،حدثنا ابن المبارك  ،عن إسماعيل  ،عن أبي مالك قال  :النساء والصبيان.
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 - 8538حدثني المثنى قال  ،حدثنا أبو صالح قال  ،حدثني معاوية  ،عن علي بن أبي طلحة  ،عن ابن عباس  " :وال تؤتوا
السفھاء أموالكم "  ،قال  :امرأتك وبنيك وقال  " :السفھاء "  ،الولدان  ،والنساء أسفه السفھاء.
__________
) (1األثر  " - 8535 :أبو نعيم "  ،ھو " الفضل بن دكين "  .مضت ترجمته برقم  .3035 ، 2554 :و " ابن أبي غنية " )بفتح الغين وكسر النون
وياء مشددة مفتوحة( ھو  " :عبد الملك بن حميد بن أبي غنية  ،الخزاعي "  ،روى عن أبيه  ،وأبي إسحاق السبيعي  ،وأبي إسحاق الشيباني  ،والحكم
بن عتيبة .وروى عنه الثوري  ،وھو من أقرانه  ،ووكيع  ،ويحيى بن أبي زائدة  ،وعمارة بن بشر  ،وأبو نعيم وآخرون .وھو ثقة .وكان في المطبوعة:
" ابن أبي عنبسة "  ،أما في المخطوطة  ،فإن الناسخ لم يحسن كتابة ما كتب فصارت كأنھا " ابن أبي عنية "  ،والصواب ما أثبت.
و " الحكم "  ،ھو " الحكم بن عتيبة الكندي "  ،مضى مرارً ا  ،في رقم .3297 :

***
وقال آخرون  :بل " السفھاء "  ،الصبيان خاصة.
* ذكر من قال ذلك :
 - 8539حدثني المثنى قال  ،حدثنا سويد بن نصر قال  ،أخبرنا ابن المبارك  ،عن شريك  ،عن سالم  ،عن سعيد بن جبير في
قوله  " :وال تؤتوا السفھاء أموالكم "  ،قال  :ھم اليتامى.
 - 8540حدثنا ابن وكيع قال  ،حدثني أبي  ،عن شريك  ،عن سالم  ،عن سعيد قال  " :السفھاء "  ،اليتامى.
 - 8541حدثنا القاسم قال  ،حدثنا الحسين قال  ،حدثنا ھشيم قال  ،أخبرنا يونس  ،عن الحسن في قوله  " :وال تؤتوا السفھاء
أموالكم "  ،يقول  :ال َت ْن َحلوا الصغار.
***
وقال آخرون  :بل عنى بذلك  :السفھاء من ولد الرجل.
* ذكر من قال ذلك :
 - 8542حدثنا سعيد بن يحيى األموي قال  ،أخبرنا ابن المبارك  ،عن إسماعيل بن أبي خالد  ،عن أبي مالك قوله  " :وال
تؤتوا السفھاء أموالكم "  ،قال  :ال تعط ولدك السفيه مالك فيفسده  ،الذي ھو قوامك بعد ﷲ تعالى.
 - 8543حدثنا محمد بن سعد قال  ،حدثني أبي قال  ،حدثني عمي قال  ،حدثني أبي  ،عن أبيه  ،عن ابن عباس  " :وال تؤتوا
السفھاء أموالكم "  ،يقول  :ال تسلط السفيه من ولدك فكان ابن عباس يقول  :نزل ذلك في السفھاء  ،وليس اليتامى من ذلك في
شيء(1) .
__________
) (1في المطبوعة والمخطوطة  " :وليسوا اليتامى "  ،وھي لغة رديئة  ،أخشى أن يكون ذلك من سھو الناسخ.

 - 8544حدثنا محمد بن المثنى قال  ،حدثنا محمد بن جعفر قال  ،حدثنا شعبة  ،عن فراس  ،عن الشعبي  ،عن أبي بردة ،
عن أبي موسى األشعري أنه قال  :ثالثة يدعون ﷲ فال يستجيب لھم  :رجل كانت له امرأة سيئة الخلق فلم يطلِّ ْقھا  ،ورجل
أعطى ماله سفيھًا وقد قال ﷲ  " :وال تؤتوا السفھاء أموالكم "  ،ورجل كان له على رجل دين فلم يُشھد عليه(1) .
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 - 8545حدثنا يونس قال  ،أخبرنا ابن وھب قال  ،سمعت ابن زيد  " :وال تؤتوا السفھاء أموالكم " اآلية  ،قال  :ال تعط
ً
حائطا  ،وال شي ًئا ھو لك قيمًا من مالك.
السفيه من ولدك رأسًا وال
***
وقال آخرون  :بل " السفھاء " في ھذا الموضع  ،النساء خاصة دون غيره.
* ذكر من قال ذلك :
 - 8546حدثنا محمد بن عبد األعلى قال  ،حدثنا المعتمر بن سليمان  ،عن أبيه قال  :زعم حضرميٌّ أن رجال عمد فدفع ماله
إلى امرأته  ،فوضعته في غير الحق  ،فقال ﷲ تبارك وتعالى  " :وال تؤتوا السفھاء أموالكم " .
 - 8547حدثنا ابن بشار قال  ،حدثنا عبد الرحمن قال  ،حدثنا سفيان  ،عن حميد  ،عن مجاھد  " :وال تؤتوا السفھاء أموالكم
"  ،قال  :النساء.
 - 8548حدثني يونس بن عبد األعلى قال  ،أخبرنا ابن وھب قال  ،حدثنا سفيان  ،عن الثوري  ،عن حميد  ،عن قيس  ،عن
مجاھد في قوله  " :وال تؤتوا السفھاء أموالكم "  ،قال  :ھنّ النساء.
__________
) (1األثر  - 8544 :أخرجه الحاكم في المستدرك  203 : 2من طريق أبي المثنى معاذ بن معاذ العنبري .عن أبيه  ،عن شعبة  ،مرفوعا  ،وقال " :
ھذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه  ،لتوقيف أصحاب شعبة ھذا الحديث على أبي موسى  ،وإنما أجمعوا على سند حديث شعبة بھذا
اإلسناد  " :ثالثة يؤتون أجرھم مرتين " وقد اتفقا جميعًا على إخراجه " وقال الذھبي  " :ولم يخرجاه  ،ألن الجمھور رووه عن شعبة موقو ًفا  ،ورفعه
معاذ بن معاذ عنه " .

 - 8549حدثني محمد بن عمرو قال  ،حدثنا أبو عاصم  ،عن عيسى عن ابن أبي نجيح  ،عن مجاھد في قول ﷲ تبارك
وتعالى  " :وال تؤتوا السفھاء أموالكم التي جعل ﷲ لكم قيامًا "  ،قال  :نھى الرجال أن يعطوا النساء أموالھم  ،وھنّ سفھاء َمنْ
ُكنَّ أزواجً ا أو أمھا ٍ
ت أو بنات.
 - 8550حدثني المثنى قال  ،حدثنا أبو حذيفة قال  ،حدثنا شبل  ،عن ابن أبي نجيح  ،عن مجاھد مثله.
 - 8551حدثنا ابن بشار قال  ،حدثنا عبد األعلى قال  ،حدثنا ھشام  ،عن الحسن قال  :المرأة.
 - 8552حدثنا القاسم قال  ،حدثنا الحسين قال  ،حدثنا ھشيم قال  ،أخبرنا جويبر  ،عن الضحاك قال  :النساء مِنْ أسفه
السفھاء.
 - 8553حدثني المثنى قال  ،حدثنا سويد قال  ،أخبرنا ابن المبارك  ،عن أبي عوانة  ،عن عاصم  ،عن مورّ ق قال  :مرت
شارة وھيْئة  ،فقال لھا ابن عمر  " :وال تؤتوا السفھاء أموالكم التي جعل ﷲ لكم قيامًا " .
امرأة بعبدﷲ بن عمر لھا َ
***
وقال أبو جعفر  :والصواب من القول في تأويل ذلك عندنا  ،أن ﷲ جل ثناؤه عم بقوله  " :وال تؤتوا السفھاء أموالكم "  ،فلم
يخصص سفيھًا دون سفيه .فغير جائز ألحد أن يؤتي سفيھًا ماله  ،صبيًا صغيرً ا كان أو رجال كبيرً ا  ،ذكرً ا كان أو أنثى.
ُّ
الحجر بتضييعه ما َله وفسادِه وإفسادِه وسوء تدبيره ذلك.
المستحق
و " السفيه " الذي ال يجوز لوليه أن يؤ ِّتيه ماله  ،ھو
َ
وإنما قلنا ما قلنا  ،من أن المعنيَّ بقوله  " :وال تؤتوا السفھاء " ھو من وصفنا دون غيره  ،ألن ﷲ جل ثناؤه قال في اآلية التي
تتلوھا  " :وا ْب َتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منھم رش ًدا فادفعوا إليھم أموالھم "  ،فأمر أولياء اليتامى بدفع أموالھم
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إليھم إذا بلغوا النكاح وأونس منھم الرشد  ،وقد يدخل في " اليتامى " الذكور واإلناث  ،فلم يخصص باألمر بدفع ما َلھُم من
الذكور دون اإلناث  ،وال اإلناث دون الذكور.
األموال ،
َ
ْ
وإذ كان ذلك كذلك  ،فمعلو ٌم أن الذين أمر أولياؤھم بدفعھم أموالھم  ،إليھم  ،وأجيز للمسلمين مبايعتھم ومعاملتھم  ،غير الذين
أمر أولياؤھم بمنعھم أموالھم  ،وحُ ظِ ر على المسلمين مداينتھم ومعاملتھم.
ْ
الحجر والمستوجبون أن
فإذ كان ذلك كذلك  ،فبيِّنٌ أن " السفھاء " الذين نھى ﷲ المؤمنين أن يؤتوھم أموالھم  ،ھم المستحقون
َ
يُولى عليھم أموالھم  ،وھم من وصفنا صفتھم قبل  ،وأن من عدا ذلك فغير سفيه  ،ألن الحجر ال يستحقه من قد بلغ وأونس
رشده.
***
وأما قول من قال  " :عنى بالسفھاء النساء خاصة "  ،فإنه جعل اللغة على غير وجھھا .وذلك أن العرب ال تكاد تجمع " فعيال
" على " فُ َعالء " إال في جمع الذكور  ،أو الذكور واإلناث .وأما إذا أرادوا جمع اإلناث خاصة ال ذكران معھم  ،جمعوه على :
" فعائل " و " فعيالت "  ،مثل  " :غريبة "  ،تجمع " غرائب " و " غريبات "  ،فأما " ال ُغ َرباء "  ،فجمع " غريب " (1) .
***
واختلف أھل التأويل في تأويل قوله  " :أموالكم التي جعل ﷲ لكم قيامًا وارْ ُزقوھم فيھا واكسوھم " ،
فقال بعضھم  :عنى بذلك  :ال تؤتوا السفھاء من النساء والصبيان على ما ذكرنا من اختالف من حكينا قوله قبل أيھا الرشداء ،
__________
) (1ھذه الحجة من حسن النظر في العربية ومعاني أبنيتھا .والذي استنكره أبو جعفر من جعل اللغة على غير وجھھا  ،وتحميل العربية ما ال سيبل إليه
في بنائھا وتركيبھا  ،وتأويل كتاب ﷲ خاصة باالنتزاع الشديد والجرأة على اللغة  ،كأنه قد أصبح في زماننا ھذا  ،ھو القاعدة التي يركب فسادھا كل
مبتدع في الدين برأيه  ،وكل متورك في طلب الصوت في الناس بما يقول في دين ربه الذي ائتمن عليه من أنزل إليھم كتابه  ،ليعلمھم ويھديھم ،
فخالفوا طريق العلم  ،وجاروا عن سنن الھداية.

أموالكم التي تملكونھا  ،فتسلِّطوھم عليھا فيفسدوھا ويضيعوھا  ،ولكن ارزقوھم أنتم منھا إن كانوا ممن تلزمكم نفقته ،
واكسوھم  ،وقولوا لھم قوال معرو ًفا.
وقد ذكرنا الرواية عن جماعة ممن قال ذلك  ،منھم  :أبو موسى األشعري  ،وابن عباس  ،والحسن  ،ومجاھد  ،وقتادة ،
وحضرمي  ،وسنذكر قول اآلخرين الذين لم يذكر قولھم فيما مضى قبل.
 - 8554حدثنا محمد بن الحسين قال  ،حدثنا أحمد بن المفضل قال  ،حدثنا أسباط  ،عن السدي  " :وال تؤتوا السفھاء أموالكم
التي جعل ﷲ لكم قيامًا وارزقوھم فيھا "  ،يقول  :ال تعط امرأتك وولدك مالك  ،فيكونوا ھم الذين يقومون عليك  ،وأطعمھم
من مالك واكسُھم.
 - 8555حدثني محمد بن سعد قال  ،حدثني أبي قال  ،حدثني عمي قال  ،حدثني أبي  ،عن أبيه  ،عن ابن عباس  " :وال
تؤتوا السفھاء أموالكم التي جعل ﷲ لكم قيامًا وارزقوھم فيھا واكسوھم وقولوا لھم قوال معرو ًفا "  ،يقول  :ال تسلط السفيه من
وأمره أن يرزقه منه ويكسوه.
ولدك على مالك ،
َ
 - 8556حدثني يونس قال  ،أخبرنا ابن وھب قال  ،قال ابن زيد في قوله  " :وال تؤتوا السفھاء أموالكم "  ،قال  :ال تعط
السفيه من مالك شي ًئا ھو لك.
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***
وقال آخرون  :بل معنى ذلك  " :وال تؤتوا السفھاء أموالھم "  ،ولكنه أضيف إلى الوالة  ،ألنھم قُوَّ امھا ومدبِّروھا.
***
* ذكر من قال ذلك :
 - 8557حدثني المثنى قال  ،حدثنا سويد بن نصر قال  ،حدثنا ابن المبارك  ،عن شريك  ،عن سالم  ،عن سعيد بن جبير في
قوله  " :وال تؤتوا السفھاء أموالكم " ] ،ھو مال اليتيم يكون عندك  ،يقول  :ال تؤته إياه  ،وأنفقه عليه حتى يبلغ .وإ ّنما أضاف
إلى األولياء فقال  " :أموالكم "  ،ألنھم قوّ امھا ومدبروھا[(1) .
***
قال أبو جعفر  :وقد يدخل في قوله  " :وال تؤتوا السفھاء أموالكم "  ،أموا ُل المنھيِّين عن أن يؤتوھم ذلك  ،وأموال " السفھاء".
ألن قوله  " :أموالكم " غير مخصوص منھا بعض األموال دون بعض .وال تمنع العرب أن تخاطب قومًا خِطابًا  ،فيخرج
الكالم بعضه خبر عنھم  ،وبعضه عن ُغيَّب  ،وذلك نحو أن يقولوا  " :أكلتم يا فالن أموالكم بالباطل "  ،فيخاطب الواحد
خطاب الجمع  ،بمعنى  :أنك وأصحابك أو وقومك أكلتم أموالكم .فكذلك قوله  " :وال تؤتوا السفھاء "  ،معناه  :ال تؤتوا أيھا
الناس  ،سفھاءكم أموالكم التي بعضھا لكم وبعضھا لھم  ،فيضيعوھا.
وإذ كان ذلك كذلك  ،وكان ﷲ تعالى ذكره قد عم بالنھي عن إيتاء السفھاء األموال كلَّھا  ،ولم يخصص منھا شيئا دون شيء ،
كان ب ِّي ًنا بذلك أن معنى قوله  " :التي جعل ﷲ لكم قيامًا "  ،إنما ھو التي جعل ﷲ لكم ولھم قيامًا  ،ولكن السفھاء دخل ذكرھم
في ذكر المخاطبين بقوله  " :لكم " .
***
وأما قوله  " :التي جعل ﷲ لكم قيامًا "  ،فإن " قيامًا " و " قِ َيمًا " و " ق َِوامًا " في معنى واحد.
__________
) (1األثر  - 8557 :ھذا الذي بين القوسين زيادة ليست في المطبوعة وال المخطوطة  ،زدتھا من تفسير البغوي )بھامش ابن كثير(  .349 : 2وھي
أشبه بنص الطبري في ترجمة ھذا القول .وقد نسب البغوي ھذا القول الذي نقلته  ،ورجحت أنھا سقطت من ناسخ تفسير الطبري إلى سعيد بن جبير
وعكرمة .والظاھر أن السيوطي أيضًا وقف على نسخة من تفسير الطبري فيھا ھذا السقط  ،فأغفل مقالة سعيد بن جبير التي نقلھا البغوي  ،ونقل عن
ابن المنذر وابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير ما نصه :
" عن سعيد بن جبير في قوله َ ) :وال تؤتوا السفھاء(  ،قال  :اليتامى ) -أموالكم( قال  :أموالھم  ،بمنزلة قوله َ ) :وال َت ْق ُتلُوا أَ ْنفُس ُك ْم(
وبين أن نص البغوي  ،أقرب إلى ما ذكر أبو جعفر  ،من نص السيوطي في الدر المنثور  120 : 2فلذلك أثبته .وأرجو أن ال يكون سقط من كالم أبي
جعفر اآلتي شيء.

وإنما " القيام " أصله " القوام "  ،غير أن " القاف " التي قبل " الواو " لما كانت مكسورة  ،جعلت " الواو " " ياء " لكسرة ما
ص ْمت صيامًا "  " ،وص ُْلت صِ ياال "  (1) ،ويقال منه  " :فالن قوام أھل بيته " و " قيام أھل بيته " .
قبلھا  ،كما يقال ُ " :
***
واختلفت القرأة في قراءة ذلك.
فقرأ بعضھم  ) :التي جعل ﷲ لكم ِق َيمًا ( بكسر " القاف " وفتح " الياء " بغير " ألف " .
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وقرأه آخرون ِ " :ق َيامًا " بألف.
***
قال محمد  (2) :والقراءة التي نختارھا ِ " :ق َيامًا " باأللف  ،ألنھا القراءة المعروفة في قراءة أمصار اإلسالم  ،وإن كانت
األخرى غير خطأ وال فاسد .وإنما اخترنا ما اخترنا من ذلك  ،ألن القراآت إذا اختلفت في األلفاظ واتفقت في المعاني ،
فأعجبھا إلينا ما كان أظھر وأشھر في َق َرأة أمصار اإلسالم.
***
وبنحو الذي قلنا في تأويل قوله  " :قيامًا " قال أھل التأويل.
* ذكر من قال ذلك :
 - 8558حدثنا سعيد بن يحيى األموي قال  ،حدثنا ابن المبارك  ،عن إسماعيل بن أبي خالد  ،عن أبي مالك  " :أموالكم التي
جعل ﷲ لكم قيامًا "  ،التي ھي قوامك بعد ﷲ(3) .
 - 8559حدثنا محمد بن الحسين قال  ،حدثنا أحمد بن المفضل قال  ،حدثنا أسباط  ،عن السدي  " :أموالكم التي جعل ﷲ لكم
قيامًا "  ،فإن المال ھو قيام الناس ،
__________
) (1في المطبوعة والمخطوطة  " :حلت حياال " بالحاء  ،وكأن الصواب ما أثبت.
) (2ھذه ھي المرة الثانية التي كتب فيھا " قال محمد "  -يعني محمد بن جرير الطبري أبا جعفر  -مكان  " :قال أبو جعفر  ،وانظر  519تعليق ، 1 :
فيما سلف قريبًا.
) (3األثر  - 8558 :ھو مختصر األثر السالف رقم .8542 :

ق َِوام معايشھم .يقول  :كن أنت قيم أھلك  ،فال تعط امرأتك ]وولدك[ مالك  ،فيكونوا ھم الذين يقومون عليك(1) .
 - 8560حدثني المثنى قال  ،حدثنا أبو صالح قال  ،حدثني معاوية بن صالح  ،عن علي بن أبي طلحة  ،عن ابن عباس قوله:
خولك ﷲ وجعله لك معيشة ،
" وال تؤتوا السفھاء أموالكم التي جعل ﷲ لكم قيامًا " يقول ﷲ سبحانه  :ال تعمد إلى مالك وما َّ
فتعطيه امرأتك أو َبنيك  ،ثم تنظر إلى ما في أيديھم .ولكن أمسك مالك وأصلحه  ،وكن َ
أنت الذي تنفق عليھم في كسوتھم
ورزقھم ومؤونتھم .قال  :وقوله  " :قيامًا "  ،بمعنى  :قوامكم في معايشكم.
 - 8561حدثنا الحسن بن يحيى قال أخبرنا عبد الرزاق قال  ،أخبرنا معمر  ،عن الحسن قوله  " :قيامًا " قال  :قيام عيشك.
 - 8562حدثني المثنى قال  ،حدثنا إسحاق قال  ،حدثنا بكر بن شرود  ،عن مجاھد أنه قرأ  " :التي جعل ﷲ لكم قيامًا " ،
باأللف  ،يقول  :قيام عيشك(2) .
 - 8563حدثني يونس قال  ،أخبرنا ابن وھب قال  ،قال ابن زيد في قوله :
__________
) (1األثر  - 8559 :ھو مختصر األثر السالف رقم  ، 8554 :والزيادة بين القوسين منه وبغيرھا ال تستقيم الضمائر .وفي المخطوطة والمطبوعة " :
كنت أنت " والصواب " كن أنت " كما أثبتھا.
) (2األثر  " - 8562 :إسحاق " في ھذا األثر  ،ھو " إسحاق بن الضيف "  ،ويقال  " :إسحاق ابن إبراھيم بن الضيف  ،الباھلي "  ،ثقة .مترجم في
التھذيب .وأما " بكر بن شرود " فقد ترجم له البخاري في الكبير  ، 90 / 1 / 2وقال  " :صنعاني  ،قال ابن معين  :رأيته  ،ليس بثقة "  .أما ابن أبي
حاتم في الجرح والتعديل  ، 338 / 1 / 1فقد ترجم له باسم  " :بكر بن عبد ﷲ بن شروس ويقال  :ابن شرود  ،الصنعاني "  ،قال  " ،روى عن
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معمر .روى عنه إسحاق بن إبراھيم بن الضيف .سمعت أبي يقول  :ھو ضعيف الحديث "  .أما الحافظ ابن حجر  ،فقد ترجم له في لسان الميزان : 2
 ، 54 - 52وروى عن ابن معين أنه قال  " :كذاب  ،ليس بشيء "  ،واستوفى الكالم فيه .وأما " مجاھد " فھو " مجاھد " ابن جبر التابعي اإلمام
المشھور .وكان في المطبوعة والمخطوطة  " :عن ابن مجاھد "  ،وزيادة " ابن " خطأ ال شك فيه .كأن الناسخ ظنه " ابن مجاھد " القارئ  ،شيخ
الصنعة  ،أول من سبع القراءات السبعة  ،وھو متأخر الميالد .ولد سنة  ، 245وھو " أبو بكر بن مجاھد " " أحمد بن موسى بن العباس ابن مجاھد
التميمي " .

" أموالكم التي جعل ﷲ لكم قيامًا "  ،قال  :ال تعط السفيه من ولدك شي ًئا  ،ھو لك قيِّم من مالك(1) .
***
وأما قوله  " :وارزقوھم فيھا واكسوھم "  ،فإن أھل التأويل اختلفوا في تأويله.
فأما الذين قالوا  :إنما عنى ﷲ جل ثناؤه بقوله  " :وال تؤتوا السفھاء أموالكم " ] ،أموا َل[ أولياء السفھاء  ،ال أموال السفھاء ،
) (2فإنھم قالوا  " :معنى ذلك  :وارزقوا  ،أيھا الناس  ،سفھاءكم من نسائكم وأوالدكم  ،من أموالكم طعامھم  ،وما ال بد لھم
منه من م َُؤنھم وكسوتھم " .
وقد ذكرنا بعض قائلي ذلك فيما مضى  ،وسنذكر من لم يُذكر من قائليه.
 - 8564حدثني محمد بن عمرو قال  ،حدثنا أبو عاصم  ،عن عيسى  ،عن ابن أبي نجيح  ،عن مجاھد قال  :أمروا أن
يرزقوا سفھاءھم  -من أزواجھم وأمھاتھم وبناتھم  -من أموالھم.
 - 8565حدثني المثنى قال  ،حدثنا أبو حذيفة قال  ،حدثنا شبل  ،عن ابن أبي نجيح  ،عن مجاھد مثله.
 - 8566حدثنا القاسم قال  ،حدثنا الحسين قال  ،حدثني حجاج عن ابن جريج قال  ،قال ابن عباس قوله  " :وارزقوھم " ،
قال  ،يقول  :أنفقوا عليھم.
 - 8567حدثني محمد بن الحسين قال  ،حدثنا أحمد بن المفضل قال  ،حدثنا أسباط  ،عن السدي  " :وارزقوھم فيھا
واكسوھم"  ،يقول  :أطعمھم من مالك واكسھم.
***
وأما الذين قالوا  " :إنما عنى بقوله  " :وال تؤتوا السفھاء أموالكم "  ،أموا َل السفھاء أن ال يؤتيھموھا أولياؤھم "  ،فإنھم قالوا :
" معنى قوله  " :وارزقوھم فيھا واكسوھم " ،
__________
) (1األثر  - 8563 :انظر األثر السالف رقم  ، 8545 :اختلف لفظاھما مع اتفاق إسنادھما.
) (2ھذه الزيادة بين القوسين  ،استظھرتھا من السياق  ،وأثبتھا للبيان .وكأن ذلك ھو الصواب.

وارزقوا  ،أيھا الوالة وال َة أموال السفھاء  ،سفھاءكم من أموالھم  ،طعامھم وما ال بد لھم من مؤنھم وكسوتھم .وقد مضى ذكر
ذلك(1) .
***
قال أبو جعفر  :وأما الذي نراه صوابًا في قوله  " :وال تؤتوا السفھاء أموالكم " من التأويل  ،فقد ذكرناه  ،ودللنا على صحة ما
قلنا في ذلك بما أغنى عن إعادته.
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***
فتأويل قوله  " :وارزقوھم فيھا واكسوھم "  ،على التأويل الذي قلنا في قوله  " :وال تؤتوا السفھاء أموالكم " وأنفقوا على
سفھائكم من أوالدكم ونسائكم الذين تجب عليكم نفقتھم من طعامھم وكسوتھم في أموالكم  ،وال تسلِّطوھم على أموالكم فيھلكوھا
وعلى سفھائكم منھم  ،ممن ال تجب عليكم نفقته  ،ومن غيرھم الذين َتلُون أنتم أمورھم  ،من أموالھم فيما ال بد لھم من مؤنھم
في طعامھم وشرابھم وكسوتھم (2) .ألن ذلك ھو الواجب من الحكم في قول جميع الحجة  ،ال خالف بينھم في ذلك  ،مع داللة
ظاھر التنزيل على ما قلنا في ذلك.
***
القول في تأويل قوله َ } :وقُولُوا َل ُھ ْم َق ْوال َم ْع ُرو ًفا ){ (5
قال أبو جعفر  :اختلف أھل التأويل في تأويل ذلك :
فقال بعضھم  :معنى ذلك  :عِ ْدھم عِ دَ ة جميلة من البرِّ والصلة.
* ذكر من قال ذلك :
 - 8568حدثني محمد بن عمرو قال  ،حدثنا أبو عاصم  ،عن عيسى  ،عن ابن أبي نجيح ،
__________
) (1انظر األثر  :رقم .8557 :
) (2انظر تفسير " الرزق " فيما سلف  311 : 6 / 44 : 5 / 274 : 4وتفسير " الكسوة " فيما سلف .480 ، 44 : 5

عن مجاھد  " :وقولوا لھم قوال معرو ًفا "  ،قال  :أمروا أن يقولوا لھم قوال معرو ًفا في البر والصلة يعني النساء  ،وھن
السفھاء عنده.
 - 8569حدثنا القاسم قال  ،حدثنا الحسين قال  ،حدثني حجاج  ،عن ابن جريج  ،عن مجاھد  " :وقولوا لھم قوال معرو ًفا " ،
قال  :عِ دَ ًة َت ِع ُدھم(1) .
***
وقال آخرون  :بل معنى ذلك  :ادعوا لھم.
* ذكر من قال ذلك :
 - 8570حدثني يونس قال  ،أخبرنا ابن وھب قال  ،قال ابن زيد في قوله  " :وقولوا لھم قوال معرو ًفا "  ،إن كان ليس من
ولدك وال ممن يجب عليك أن تنفق عليه  ،فقل لھم قوال معرو ًفا  ،قل لھم  " :عافانا ﷲ وإياك "  " ،وبارك ﷲ فيك " .
***
قال أبو جعفر  :وأولى ھذه األقوال في ذلك بالصحة  ،ما قاله ابن جريج .وھو أن معنى قوله  " :وقولوا لھم قوال معرو ًفا " ،
صلحتم ورشدتم سلَّمنا إليكم أموالكم  ،وخلَّينا بينكم وبينھا ،
أي  :قولوا  ،يا معشر والة السفھاء  ،قوال معرو ًفا للسفھاء  " :إن َ
فاتقوا ﷲ في أنفسكم وأموالكم "  ،وما أشبه ذلك من القول الذي فيه حث على طاعة ﷲ  ،ونھي عن معصيته(2) .
***

724

__________
) (1في المطبوعة  " :تعدوھم "  ،وأثبت ما في المخطوطة.
) (2انظر تفسير " المعروف " فيما سلف  130 ، 105 ، 91 : 7 / 137 93 ، 76 ، 44 ، 7 : 5 / 547 : 4 / 371 : 3وتفسير " قول معروف
" فيما سلف .520 : 5

ان
اح َفإِنْ آَ َنسْ ُت ْم ِم ْن ُھ ْم رُ ْش ًدا َف ْاد َفعُوا إِ َلي ِْھ ْم أَم َْوا َل ُھ ْم َو َال َتأْ ُكلُو َھا إِسْ َرا ًفا َو ِبدَ ارً ا أَنْ َي ْك َبرُوا َو َمنْ َك َ
َوا ْب َتلُوا ْال َي َتا َمى َح َّتى إِ َذا َب َل ُغوا ال ِّن َك َ
ان َفقِيرً ا َف ْل َيأْ ُك ْل ِب ْال َمعْ رُوفِ َفإِ َذا دَ َفعْ ُت ْم إِ َلي ِْھ ْم أَ ْم َوا َل ُھ ْم َفأ َ ْش ِھ ُدوا َع َلي ِْھ ْم َو َك َفى ِبا َّ ِ َحسِ يبًا )(6
َغ ِن ًّيا َف ْل َيسْ َتعْ فِفْ َو َمنْ َك َ
اح {
القول في تأويل قوله جل ثناؤه َ } :وا ْب َتلُوا ا ْل َي َتا َمى َح َّتى إِ َذا َب َل ُغوا ال ِّن َك َ
قال أبو جعفر  :يعني تعالى ذكره بقوله  " :وابتلوا اليتامى "  ،واختبروا عقول يتاماكم في أفھامھم  ،وصالحھم في أديانھم ،
وإصالحھم أموالھم  ،كما - :
 - 8571حدثنا الحسن بن يحيى قال  ،أخبرنا عبد الرزاق قال  ،أخبرنا معمر  ،عن قتادة والحسن في قوله  " :وابتلوا
اليتامى"  ،قاال يقول  :اختبروا اليتامى.
 - 8572حدثنا محمد بن الحسين قال  ،حدثنا أحمد بن المفضل قال  ،حدثنا أسباط  ،عن السدي  :أما " ابتلوا اليتامى " ،
فجرِّ بوا عقولھم.
 - 8573حدثني محمد بن عمرو قال  ،حدثنا أبو عاصم قال  ،حدثنا عيسى  ،عن ابن أبي نجيح  ،عن مجاھد في قوله " :
وابتلوا اليتامى "  ،قال  :عقولھم.
 - 8574حدثني المثنى قال  ،حدثنا عبدﷲ بن صالح قال  ،حدثني معاوية بن صالح  ،عن علي بن أبي طلحة  ،عن ابن عباس
قوله  " :وابتلوا اليتامى "  ،قال  :اختبروھم.
 - 8575حدثني يونس قال  ،أخبرنا ابن وھب قال  ،قال ابن زيد في قوله  " :وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح "  ،قال :
اختبروه في رأيه وفي عقله كيف ھو .إذا ع ُِرف أنه قد أُنِس منه رُشد  ،دفع ليه ماله .قال  :وذلك بعد االحتالم.
***
قال أبو جعفر  :وقد دللنا فيما مضى قبل على أن معنى " االبتالء " االختبار  ،بما فيه الكفاية عن إعادته(1) .
***
وأمّا قوله  " :إذا بلغوا النكاح "  ،فإنه يعني  :إذا بلغوا الحلم  :كما - :
 - 8576حدثني محمد بن عمرو قال  ،حدثنا أبو عاصم  ،عن عيسى  ،عن ابن أبي نجيح  ،عن مجاھد في قوله  " :حتى إذا
بلغوا النكاح "  ،حتى إذا احتلموا.
__________
) (1انظر تفسير " االبتالء " فيما سلف .454 ، 325 ، 297 : 7 / 339 : 5 / 220 ، 7 : 3 / 49 : 2

 - 8577حدثني علي بن داود قال  ،حدثنا عبدﷲ بن صالح قال  ،حدثني معاوية  ،عن علي بن أبي طلحة  ،عن ابن عباس :
" حتى إذا بلغوا النكاح "  ،قال  :عند الحلم.
 - 8578حدثني يونس قال  ،أخبرنا ابن وھب قال  ،قال ابن زيد في قوله  " :حتى إذا بلغوا النكاح "  ،قال  :الحلم.
725

***
القول في تأويل قوله َ } :فإِنْ آ َن ْس ُت ْم ِم ْن ُھ ْم ُر ْ
شدًا {
قال أبو جعفر  :يعني قوله  " :فإن آنستم منھم ر ً
ُشدا "  ،فإن وجدتم منھم وعرفتم  ،كما - :
 - 8579حدثني المثنى قال  ،حدثنا أبو صالح قال  ،حدثني معاوية بن صالح  ،عن علي بن أبي طلحة  ،عن ابن عباس " :
ً
رشدا "  ،قال  :عرفتم منھم.
فإن آنستم منھم
***
وبرً ا " ) (1بمد األلف " إيناسً ا "  ،و " أنست به آ َنسُ أ ُ ْن ًسا "  ،بقصر ألفھا  ،إذا ألِفه.
يقال  " :آنست من فالن خيرً ا ِ -
***
وقد ذكر أنھا في قراءة عبدﷲ  ) :فإن أحسيتم منھم رشدا (  (2) ،بمعنى  :أحسستم  ،أي  :وجدتم.
***
__________
) (1في المطبوعة  " :آنست من فالن خيرً ا وقرئ بمد األلف "  ،لم يحسن قراءة " وبرً ا " في المخطوطة  ،فأفسد الكالم إفسا ًدا.
) (2في معاني القرآن للفراء  " : 257 : 1فإن أحستم " بسين واحدة ساكنة  ،وفي بعض نسخه كما في تفسير الطبري  ،أما في المخطوطة فقد كتب
في الموضعين  " :أحسستم " بسينين  ،وھو خطأ  ،والصواب ما في المطبوعة  ،وما في معاني القرآن للفراء.

واختلف أھل التأويل في معنى  " :الرشد " الذي ذكره ﷲ في ھذه اآلية(1) .
فقال بعضھم  :معنى " الرشد " في ھذا الموضع  ،العقل والصالح في الدين.
* ذكر من قال ذلك :
 - 8580حدثنا محمد بن الحسين قال  ،حدثنا أحمد بن المفضل قال  ،حدثنا أسباط  ،عن السدي  " :فإن آنستم منھم رش ًدا " ،
عقوال وصالحً ا.
 - 8581حدثنا بشر بن معاذ قال  ،حدثنا يزيد قال  ،حدثنا سعيد  ،عن قتادة  " :فإن آنستم منھم رش ًدا "  ،يقول  :صالحً ا في
عقله ودينه.
***
وقال آخرون  :معنى ذلك  :صالحً ا في دينھم  ،وإصالحً ا ألموالھم.
* ذكر من قال ذلك :
ً
ً
وحفظا للمال.
رشدا في الدين  ،وصالحً ا ،
 - 8582حدثنا ابن وكيع قال  ،حدثني أبي  ،عن مبارك  ،عن الحسن قال :
 - 8583حدثني المثنى قال  ،حدثنا أبو صالح قال  ،حدثني معاوية  ،عن علي بن أبي طلحة  ،عن ابن عباس  " :فإن آنستم
ً
واإلصالح في أموالھم.
رشدا "  ،في حالھم ،
منھم
َ
***
وقال آخرون  :بل ذلك العق ُل  ،خاصة.
* ذكر من قال ذلك :
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 - 8584حدثنا محمد بن بشار قال  ،حدثنا عبد الرحمن قال  ،حدثنا سفيان  ،عن منصور  ،عن مجاھد قال  :ال ندفع إلى
اليتيم ماله وإن أخذ بلحيته  (2) ،وإن كان ً
شيخا  ،حتى يؤنس منه رشده  ،العقل.
__________
) (1انظر تفسير " الرشد " فيما سلف .416 : 5 / 482 : 3
) (2قوله  " :أخذ بلحيته " يعني  :الشيب أخذ بلحيته  ،وانظر األثر التالي .8586 :

 - 8585حدثنا ابن بشار قال  ،حدثنا يحيى  ،عن سفيان  ،عن منصور  ،عن مجاھد  " :آنستم منھم رش ًدا "  ،قال  :العقل.
 - 8586حدثني يعقوب بن إبراھيم قال  ،حدثنا ھشيم قال  ،أخبرنا أبو شبرمة  ،عن الشعبي قال  :سمعته يقول  :إن الرجل
ُ
ليأخ ُذ بلحيته وما بلغ رُشده(1) .
***
وقال آخرون  :بل ھو الصالح والعلم بما يصلحه.
* ذكر من قال ذلك :
ً
رشدا "  ،قال  :صالحً ا
 - 8587حدثنا القاسم قال  ،حدثنا الحسين قال  ،حدثني حجاج  ،عن ابن جريج  " :فإن آنستم منھم
وعلمًا بما يصلحه.
***
قال أبو جعفر  :وأولى ھذه األقوال عندي بمعنى " الرشد " في ھذا الموضع  ،العقل وإصالح المال ) (2إلجماع الجميع على
وح ْو َز ما في يده عنه  ،وإن كان فاجرً ا في دينهْ .
وإذ كان ذلك
أنه إذا كان كذلك  ،لم يكن ممن يستحق
الحجر عليه في ماله َ ،
َ
إجماعًا من الجميع  ،فكذلك حكمه إذا بلغ وله مال في َيدي وصيِّ أبيه  ،أو في يد حاكم قد َولي ماله لطفولته واجبٌ عليه تسليم
ماله إليه  ،إذا كان عاقال ً
بالغا  ،مصلحً ا لماله غير مفسد  ،ألن المعنى الذي به يستحق أن يولَّى على ماله الذي ھو في يده ،
ھو المعنى الذي به يستحق أن يمنع يده من ماله الذي ھو في يد وليّ  (3) ،فإنه ال فرق بين ذلك.
وفي إجماعھم على أنه غير جائز حيازة ما في يده في حال صحة عقله وإصالح ما في يده ،
__________
) (1األثر  " - 8586 :أبو شبرمة " كنية " ابن شبرمة "  ،وھو القاضي الفقيه المفتي " عبد ﷲ بن شبرمة بن حسان الضبي "  .وكان عفي ًفا حازمًا
عاقال فقيھا  ،يشبه النساك  ،ثقة في الحديث  ،شاعرً ا  ،حسن الخلق  ،جوادا ..ھكذا وصفوه رحمه ﷲ.
) (2انظر التعليق السالف ص  ، 576 :تعليق  ، 1 :في مراجع تفسير " الرشد " .
) (3في المخطوطة والمطبوعة  " :في يد ولي "  ،والصواب حذف ھذه الھاء  ،فإنه مفسدة للكالم ولو قرئت  " :في يد وليه " لكانت جيدة.

الدلي ُل الواضح على أنه غير جائز م ْنع يده مما ھو له في مثل ذلك الحال  ،وإن كان قبل ذلك في يد غيره  ،ال فرْ ق بينھما.
ومن فرَّ ق بين ذلك ُ ،عكِس عليه القول في ذلك  ،وسئل الفرق بينھما من أصل أو نظير  ،فلن يقول في أحدھما قوال إال ألزم
في اآلخر مثله.
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فإذ كان ما وصفنا من الجميع إجماعً ا  (1) ،فبيُّنٌ أن " الرشد " الذي به يستحق اليتيم  ،إذا بلغ فأونس منه  ،دَ ْف َع ماله إليه  ،ما
قلنا من صحة عقله وإصالح ماله.
***
القول في تأويل قوله جل ثناؤه َ } :فادْ َف ُعوا إِ َل ْي ِھ ْم أَ ْم َوا َل ُھ ْم َوال َتأْ ُكلُوھَا إِ ْس َرا ًفا {
قال أبو جعفر  :يعني بذلك تعالى ذكره وال َة أموال اليتامى .يقول ﷲ لھم  :فإذا بلغ أيتامكم الحلم  ،فآنستم منھم عقال وإصالحً ا
ألموالھم  ،فادفعوا إليھم أموالھم  ،وال تحبسوھا عنھم.
***
وأما قوله  " :فال تأكلوھا إسرا ًفا "  ،يعني  :بغير ما أباحه ﷲ لك  (2) ،كما - :
 - 8588حدثنا الحسن بن يحيى قال أخبرنا عبد الرزاق قال  ،أخبرنا معمر  ،عن قتادة والحسن  " :وال تأكلوھا إسرا ًفا " ،
يقول  :ال تسرف فيھا.
 - 8589حدثنا محمد بن الحسين قال  (3) ،حدثنا أحمد بن مفضل قال  ،حدثنا أسباط  ،عن السدي  " :وال تأكلوھا إسرا ًفا " ،
قال  :يسرف في األكل.
__________
) (1في المطبوعة  " :فإن كان ما وصفنا "  ،والصواب من المخطوطة.
) (2في المطبوعة  " :أباحه ﷲ لكم " بالجمع  ،وأثبت ما في المخطوطة .وانظر تفسير " أكل المال " فيما سلف .528 : 7 / 551 - 548 : 3
) (3األثر  " - 8589 :محمد بن الحسين بن موسى بن أبي حنين الكوفي "  ،مضت ترجمته برقم  ، 7120 :وكان في المخطوطة والمطبوعة " :
محمد بن الحسن "  ،وھو خطأ  ،فھذا إسناد دائر في التفسير.

وأصل " اإلسراف "  :تجاوز الحد المباح إلى ما لم ُي َبحْ  .وربما كان ذلك في اإلفراط  ،وربما كان في التقصير .غير أنه إذا
كان في اإلفراط  ،فاللغة المستعملة فيه أن يقال  " :أسْ رف يُسرف إسرا ًفا " وإذا كان كذلك في التقصير  ،فالكالم منه َ " :س ِرف
فس َر ْفتكم "  ،يراد منه  :فسھوت عنكم وأخطأتكم  ،كما قال الشاعر (1) :
َيسْ َرفُ َس َر ًفا "  ،يقال  " :مررت بكم َ
أَعْ َط ْوا ُھ َنيْدَ َة َيحْ ُدو َھا َث َما ِن َي ٌةَ ...ما فِي َع َطائ ِِھ ُم َمنٌّ َوال َس َرفُ )(2
يعني بقوله  " :وال سرف "  ،ال خطأ فيه  ،يراد به  :أنھم يصيبون مواضع العطاء فال يخطئونھا.
***
__________
) (1ھو جرير.
) (2ديوانه  ، 389 :وطبقات فحول الشعراء  ، 359 :واالشتقاق  ، 241 :واللسان )ھند( )سرف(  ،وغيرھا  ،وسيأتي في التفسير : 30 / 46 : 8
ض َل ُك ْم َ ...يا َقبْل َن ْفسِ َك
) 159بوالق(  ،من قصيدته التي مدح بھا يزيد بن عبد الملك  ،وھجا آل المھلب  ،يقول ليزيد  ،قبله  :أرْ جُو ال َف َواضِ َل إِنَّ ﷲ َف َّ
ال َقى َن ْفسِ َي ال َّت َلفُ
اجا ُت َنا َن َز َل ْ
ت َ ...كمنْ َل َنا ِع ْندَه الت ْك ِري ُم واللَّ َطفُ
َما َمنْ َج َفا َنا إ َذا َح َ
َك ْم َقد َن َز ْل ُ
ف َ ،ونِعْ َم ال َفضْ ُل ي ُْل َت َحفُ
ض ْي ًفا َ ،ف ُت ْل ِحفُنِي َ ...فضْ َل اللِّ َحا ِ
ت بِ ُك ْم َ
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وقوله  " :ھنيدة " اسم لكل مئة من اإلبل  ،ال تصرف  ،وال تدخلھا األلف والالم  ،وال تجمع  ،وال واحد لھا من جنسھا .و " ھند " مثلھا في المعنى ،
وبه سميت المرأة فيما أرجح  ،تساق في مھرھا مئة من اإلبل  ،من كرامتھا وعزھا ورغبة األزواج فيھا لشرفھا .وقوله  " :ثمانية " أي ثمانية من
العبيد يقومون بأمرھا.

ارا أَنْ َي ْك َب ُروا {
القول في تأويل قوله َ } :و ِبدَ ً
قال أبو جعفر  :يعني جل ثناؤه بقوله  " :وبدارً ا "  ،ومبادرة .وھو مصدر من قول القائل  " :بادرت ھذا األمر مبادرة
وبدارً ا".
ِ
***
وإنما يعني بذلك جل ثناؤه وال َة أموال اليتامى .يقول لھم  :ال تأكلوا أموالھم إسرا ًفا  -يعني ما أباح ﷲ لكم أكله  -وال مبادرة
وإيناس الرشد منھم  ،حذرً ا أن يبلغوا فيلزمكم تسليمه إليھم  ،كما - :
منكم بلوغَ ھم
َ
 - 8590حدثني المثنى قال  ،حدثنا أبو صالح قال  ،حدثني معاوية بن صالح  ،عن علي بن أبي طلحة  ،عن ابن عباس قوله:
" إسرا ًفا وبدارً ا "  ،يعني  :أكل مال اليتيم مبادرً ا أن يبلغ  ،فيحول بينه وبين ماله.
 - 8591حدثنا الحسن بن يحيى قال  ،أخبرنا عبد الرزاق قال  ،أخبرنا معمر  ،عن قتادة والحسن  " :وال تأكلوھا إسرا ًفا
وبدارً ا "  ،يقول  :ال تسرف فيھا وال تبادره(1) .
 - 8592حدثنا محمد بن الحسين قال  ،حدثنا أحمد بن مفضل قال  ،حدثنا أسباط  ،عن السدي  " :وبدارً ا "  ،تبادرً ا أن يكبروا
فيأخذوا أموالھم.
 - 8593حدثني يونس قال  ،أخبرنا ابن وھب قال  ،قال ابن زيد في قوله  " :إسرا ًفا وبدارً ا "  ،قال  :ھذه لولي اليتيم يأكله ،
جعلوا له أن يأكل معه  ،إذا لم يجد شي ًئا يضع يده معه  ،فيذھب يؤخره  ،يقول  " :ال أدفع إليه ماله "  ،وجعلتَ تأكله تشتھي
أكله  ،ألنك إذا لم تدفعه إليه لك فيه نصيب  ،وإذا دفعته إليه فليس لك فيه نصيب(2) .
***
__________
) (1في المطبوعة  " :وال تبادر " بغير ھاء في آخره  ،وأثبت ما في المخطوطة.
) (2كانت ھذه الجملة في المخطوطة ھكذا فاسدة الكتابة غير منقوطة  " :ھذه لولى اليتيم يأكله جعلوا له أن يأكل معه إذا لم يجد سببا يضع معه يده ،
فذھب دوحره يقول ال أدفع إليه ماله وجعلت تأكله لسھى أكله  ،ألنك لم تدفعه إليه ، " ...وھي فاسدة .أما المطبوعة فقد صححھا وكتب  " :ھذه لولي
اليتيم خاصة وجعل له "  ،وأساء فيما قرأ وفيما كتب .ثم كتب " فيذھب بوجھه " مكان " يؤخره "  ،وقد أساء .ثم زاد " إن " في قوله  " :ألنك لم تدفعه
إليه " فجعلھا " " ألنك إن لم تدفعه إليه "  ،وقد أصاب  ،ولكني آثرت " إذا " .

وموضع " أن " في قوله  " :أن يكبروا " نصبٌ بـ " المبادرة "  ،ألن معنى الكالم  :ال تأكلوھا مبادرة كِبرھم(1) .
***
ِيرا َف ْل َيأْ ُكلْ ِبا ْل َم ْع ُروفِ {
القول في تأويل قوله َ } :و َمنْ َكانَ َغ ِن ًّيا َف ْل َي ْس َت ْعف ْ
ِف َو َمنْ َكانَ َفق ً
قال أبو جعفر  :يعني بقوله جل ثناؤه  " :ومن كان غن ًّيا "  ،من والة أموال اليتامى على أموالھم  ،فليستعفف بماله عن أكلھا -
بغير اإلسراف والبدار أن يكبروا  -بما أباح ﷲ له أكلھا به  ،كما - :
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 - 8594حدثنا ابن بشار قال  ،حدثنا أبو أحمد قال  ،حدثنا سفيان  ،عن األعمش وابن أبي ليلى  ،عن الحكم عن مقسم  ،عن
ابن عباس في قوله  " :ومن كان غن ًّيا فليستعفف "  ،قال  :بغناه من ماله  (2) ،حتى يستغنى عن مال اليتيم.
 - 8595وبه قال  ،حدثنا سفيان  ،عن منصور  ،عن إبراھيم في قوله  " :ومن كان غن ًّيا فليستعفف " بغناه.
 - 8596حدثني يعقوب بن إبراھيم قال  ،حدثنا ابن علية  ،عن ليث  ،عن الحكم  ،عن مقسم  ،عن ابن عباس في قوله :
__________
) (1انظر معاني القرآن للفراء .257 : 1
) (2في المطبوعة والمخطوطة  " :لغناه عن ماله "  ،والصواب بالباء.

" ومن كان غنيًا فليستعفف ومن كان فقيرً ا فليأكل بالمعروف "  ،قال  :من مال نفسه  ،ومن كان فقيرً ا منھم  ،إليھا محتاجً ا ،
فليأكل بالمعروف.
***
قال أبو جعفر  :ثم اختلف أھل التأويل في " المعروف " الذي أذن ﷲ جل ثناؤه لوالة أموالھم أكلھا به  ،إذا كانوا أھل فقر
وحاجة إليھا(1) .
فقال بعضھم  :ذلك ھو القرضُ يستقرضه من ماله ثم يقضيه.
* ذكر من قال ذلك :
ُضرِّ ب قال  :قال عمر
 - 8597حدثنا أبو كريب قال  ،حدثنا وكيع  ،عن سفيان وإسرائيل  ،عن أبي إسحاق  ،عن حارثة بن م َ
بن الخطاب رضي ﷲ عنه  :إ ّني أنزلت ما َل ﷲ تعالى مني بمنزلة مال اليتيم  ،إن استغنيت استعففت  ،وإن افتقرت أكلت
بالمعروف  ،فإذا أيسرت قضيت(2) .
 - 8598حدثنا أبو كريب قال  ،حدثنا ابن عطية  ،عن زھير  ،عن العالء بن المسيب  ،عن حماد  ،عن سعيد بن جبير  ،عن
ابن عباس في قوله  " :ومن كان فقيرً ا فليأكل بالمعروف "  ،قال  :وھو القرض.
 - 8599حدثنا محمد بن عبد األعلى قال  ،حدثنا المعتمر قال  ،سمعت يونس  ،عن محمد بن سيرين  ،عن عبيدة السلماني ،
أنه قال في ھذه اآلية  " :ومن كان غنيًا فليستعفف ومن كان فقيرً ا فليأكل بالمعروف "  ،قال  :الذي ينفق من مال اليتيم  ،يكون
عليه قرضً ا.
 - 8600حدثني يعقوب بن إبراھيم قال  ،حدثنا ابن علية قال  ،حدثنا سلمة بن علقمة  ،عن محمد بن سيرين قال  ،سألت
عبيدة عن قوله :
__________
) (1انظر تفسير " المعروف " فيما سلف ص  573 :تعليق  ، 2 :والمراجع ھناك.
) (2األثر  " - 8597 :حارثة بن مضرب الكوفي "  ،روى عن عمر  ،وعلي  ،وروى عنه أبو إسحاق السبيعي .مترجم في التھذيب  ،والكبير 1 / 2
 ، 87 /وابن أبي حاتم  .255 / 2 / 1وكان في المخطوطة والمطبوعة  " :حارثة بن مصرف "  ،وھو خطأ وتصحيف.

" ومن كان غن ًّيا فليستعفف ومن كان فقيرً ا فليأكل بالمعروف "  ،قال  :إنما ھو قرض  ،أال ترى أنه قال  " :فإذا دفعتم إليھم
أموالھم فأشھدوا عليھم " ؟ قال  :فظننت أنه قالھا برأيه.
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 - 8601حدثنا الحسن بن يحيى قال  ،أخبرنا عبد الرزاق قال  ،أخبرنا ھشام  ،عن محمد  ،عن عبيدة في قوله  " :ومن كان
فقيرً ا فليأكل بالمعروف "  ،وھو عليه قرض.
 - 8602حدثني يعقوب قال  ،حدثنا ھشيم  ،عن سلمة بن علقمة  ،عن ابن سيرين  ،عن عبيدة في قوله  " :ومن كان فقيرً ا
فليأكل بالمعروف "  ،قال  :المعروف القرض  ،أال ترى إلى قوله  " :فإذا دفعتم إليھم أموالھم فأشھدوا عليھم " ؟ )(1
 - 8603حدثنا الحسن بن يحيى قال  ،حدثنا عبد الرزاق قال  ،أخبرنا معمر  ،عن أيوب  ،عن ابن سيرين  ،عن عبيدة مثل
حديث ھشام(2) .
 - 8604حدثني المثنى قال  ،حدثنا أبو صالح قال  ،حدثني معاوية بن صالح  ،عن علي بن أبي طلحة  ،عن ابن عباس " :
ومن كان فقيرً ا فليأكل بالمعروف "  ،يعني القرض.
 - 8605حدثني محمد بن سعد قال  ،حدثني أبي قال  ،حدثني عمي قال  ،حدثني أبي  ،عن أبيه  ،عن ابن عباس  " :ومن
كان غن ًّيا فليستعفف ومن كان فقيرً ا فليأكل بالمعروف "  ،يقول  :إن كان غن ًّيا  ،فال يحل له من مال اليتيم أن يأكل منه شي ًئا ،
وإن كان فقيرً ا فليستقرض منه  ،فإذا وجد َميْسرة فليعطه ما استقرض منه  ،فذلك أكله بالمعروف.
__________
) (1األثر  " - 8602 :سلمة بن علقمة التميمي "  ،روى عن محمد بن سيرين .ثقة .مترجم في التھذيب .وكان في المخطوطة والمطبوعة  " :سلمة
عن علقمة "  ،وھو خطأ  ،وانظر اإلسناد السالف رقم  ، 8600 :جاء على الصواب.
) (2يعني رقم .8601 :

 - 8606حدثنا أبو كريب قال  ،حدثنا ابن إدريس قال  ،سمعت أبي يذكر  ،عن حماد  ،عن سعيد بن جبير قال  :يأكل قرضًا
بالمعروف(1) .
 - 8607حدثني يعقوب بن إبراھيم قال  ،حدثنا ھشيم قال  ،أخبرنا حجاج  ،عن سعيد بن جبير قال  :ھو القرض  ،ما أصاب
منه من شيء قضاه إذا أيسر يعني قوله  " :ومن كان غن ًّيا فليستعفف ومن كان فقيرً ا فليأكل بالمعروف " .
 - 8608حدثني يعقوب قال  ،حدثنا ابن علية  ،عن ھشام الدستوائي قال  ،حدثنا حماد قال  ،سألت سعيد بن جبير عن ھذه
اآلية  " :ومن كان فقيرً ا فليأكل بالمعروف "  ،قال  :إن أخذ من ماله قدر قوته قرضً ا  ،فإن أيسر بع ُد قضاه  ،وإن حضره
الموت ولم يوسر  ،تحلَّله من اليتيم .وإن كان صغيرً ا تحلله من وليه(2) .
 - 8609حدثنا حميد بن مسعدة قال  ،حدثنا بشر بن المفضل قال  ،حدثنا شعبة  ،عن حماد  ،عن سعيد بن جبير  :فليأكل
قرضً ا(3) .
 - 8610حدثنا محمد بن المثنى قال  ،حدثنا محمد بن جعفر قال  ،حدثنا شعبة  ،عن حماد  ،عن سعيد بن جبير  " :ومن كان
فقيرً ا فليأكل بالمعروف "  ،قال  :ھو القرض.
 - 8611حدثنا ابن حميد قال  ،حدثنا حكام  ،عن عمرو بن أبي قيس  ،عن عطاء بن السائب  ،عن الشعبي  " :ومن كان غن ًّيا
فليستعفف ومن كان فقيرً ا فليأكل بالمعروف "  ،قال  :ال يأكله إال أن يضطر إليه كما يضطر إلى الميتة  ،فإن أكل منه شي ًئا
قضاه.
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__________
) (1األثر  " - 8606 :ابن إدريس " ھو " عبد ﷲ بن إدريس بن يزيد بن عبد الرحمن األودي " شيخ أبي كريب  ،مضى مرارً ا .وكان في المطبوعة
والمخطوطة " أبو إدريس "  ،وھو خطأ .و " أبوه " ھو " إدريس بن يزيد بن عبد الرحمن األودي "  ،روى عن أبيه  ،وأبي إسحاق السبيعي  ،وسماك
بن حرب وغيرھم .مترجم في التھذيب .وكان في المخطوطة " سمعت أبي بكر "  ،والصواب ما في المطبوعة.
) (2في المخطوطة  " :حلله من وليه "  ،ولعلھا " حلله منه وليه "  ،والذي في المطبوعة موافق للسياق.
) (3في المخطوطة  " :فال يأكل قرضًا "  ،وھو خطأ  ،والصواب ما في المطبوعة.

 - 8612حدثنا حميد بن مسعدة قال  ،حدثنا بشر بن المفضل قال  ،حدثنا شعبة  ،عن عبدﷲ بن أبي نجيح  ،عن مجاھد في
قوله  " :فليأكل بالمعروف "  ،قال  :قر ً
ضا.
 - 8613حدثنا ابن المثنى قال  ،حدثنا محمد بن جعفر قال  ،حدثنا شعبة  ،عن عبدﷲ بن أبي نجيح  ،عن مجاھد مثله.
 - 8614حدثني محمد بن عمرو قال  ،حدثنا أبو عاصم  ،عن عيسى  ،عن ابن أبي نجيح  ،عن مجاھد  " :فليأكل
بالمعروف" ،قال َ :سل ًفا من مال يتيمه.
 - 8615حدثنا الحسن بن يحيى قال  ،أخبرنا عبد الرزاق قال  ،أخبرنا الثوري  ،عن ابن أبي نجيح  ،عن مجاھد وعن حماد،
عن سعيد بن جبير " فليأكل بالمعروف "  ،قاال ھو القرض قال الثوري  :وقاله الحكم أي ً
ضا  ،أال ترى أنه قال  " :فإذا دفعتم
إليھم أموالھم فأشھدوا عليھم " ؟
 - 8616حدثني يعقوب قال  ،حدثنا ھشيم قال  ،حدثنا حجاج  ،عن مجاھد قال  :ھو القرض  ،ما أصاب منه من شيء قضاه
إذا أيسر يعني  " :ومن كان فقيرً ا فليأكل بالمعروف " .
 - 8617حدثنا ابن وكيع قال  ،حدثنا أبي  ،عن أبي جعفر  ،عن الربيع  ،عن أبي العالية  " :فليأكل بالمعروف "  ،قال :
القرض  ،أال ترى إلى قوله  " :فإذا دفعتم إليھم أموالھم " ؟
 - 8618حدثنا ابن وكيع قال  ،حدثنا أبي  ،عن سفيان  ،عن عاصم  ،عن أبي وائل قال  :قر ً
ضا.
 - 8619حدثنا ابن حميد قال  ،حدثنا جرير  ،عن منصور  ،عن الحكم  ،عن سعيد بن جبير قال  :إذا احتاج الوليُّ أو افتقر
فلم يجد شي ًئا  ،أكل من مال اليتيم و َك َتبه  ،فإن أيسر قضاه  ،وإن لم يوسر حتى تحضره الوفاة  ،دعا اليتي َم فاستح َّل منه ما أكل.
 - 8620حدثني يعقوب بن إبراھيم قال  ،حدثنا ابن علية قال  ،أخبرنا ابن أبي نجيح  ،عن مجاھد في قوله  " :ومن كان فقيرً ا
فليأكل بالمعروف "  ،من مال اليتيم  ،بغير إسراف وال قضا َء عليه فيما أكل منه.
***
واختلف قائلو ھذا القول في معنى  " :أكل ذلك بالمعروف "  .فقال بعضھم  :أن يأكل من طعامه بأطراف األصابع  ،وال يلبس
منه.
* ذكر من قال ذلك :
 - 8621حدثنا ابن بشار قال  ،حدثنا أبو أحمد قال  ،حدثنا سفيان  ،عن السدي قال  ،أخبرني من سمع ابن عباس يقول " :
ومن كان فقيرً ا فليأكل بالمعروف "  ،قال  :بأطراف أصابعه.
 - 8622حدثنا أبو كريب قال  ،حدثنا عبيد ﷲ األشجعي  ،عن سفيان  ،عن السدي  ،عمن سمع ابن عباس يقول  ،فذكر
مثله(1).
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 - 8623حدثنا محمد بن الحسين قال  ،حدثنا أحمد بن مفضل قال  ،حدثنا أسباط  ،عن السدي  " :ومن كان غن ًّيا فليستعفف
ومن كان فقيرً ا فليأكل بالمعروف "  ،يقول  " :فمن كان غنيًا " َمنْ َول َِي مال اليتيم  ،فليستعفف عن أكله ) " (2ومن كان
فقيرً ا" َ ،منْ َول َِي مال اليتيم  ،فليأكل معه بأصابعه  ،ال يسرف في األكل  ،وال يلبس.
__________
) (1األثر  " - 8622 :عبيد ﷲ األشجعي " ھو " عبيد ﷲ بن عبيد الرحمن األشجعي "  .قال ابن معين  " :ما كان بالكوفة أعلم بسيفان الثوري من
األشجعي "  .وھو ثقة مأمون .مترجم في التھذيب .وكان في المطبوعة  " :عبد ﷲ األشجعي "  ،وھو خطأ.
) (2في المطبوعة  " :فليستعفف عن ماله "  ،وأثبت الصواب من المخطوطة.

 - 8624حدثنا ابن المثنى قال  ،حدثنا حرمي بن عمارة قال  ،حدثنا شعبة  ،عن عمارة  ،عن عكرمة في مال اليتيم  :ي ُدك مع
أيديھم  ،وال تتخذ منه َق َل ْنسُوة.
 - 8625حدثنا الحسن بن يحيى قال  ،أخبرنا عبد الرزاق قال  ،أخبرنا ابن عيينة  ،عن عمرو بن دينار  ،عن عطاء وعكرمة
قاال تضع يدك مع يده.
***
وارى العورة.
وقال آخرون  :بل " المعروف " في ذلك  :أن يأكل ما يس ُّد جوعه  ،ويلبس ما َ
* ذكر من قال ذلك :
 - 8626حدثني يعقوب بن إبراھيم قال  ،حدثنا ھشيم قال  ،أخبرنا مغيرة  ،عن إبراھيم قال  :إن المعروف ليس ِبلبس الك َّتان
وال ال ُح َلل  ،ولكن ما س َّد الجوع ووارى العورة.
 - 8627حدثنا بن بشار قال  ،حدثنا عبد الرحمن قال  ،حدثنا سفيان  ،عن مغيرة  ،عن إبراھيم قال  :كان يقال  :ليس
المعروف ما سد الجوع ووارى العورة.
المعروف بلبس الكتان والحلل  ،ولكن
َ
 - 8628حدثنا الحسن بن يحيى قال  ،أخبرنا عبد الرزاق قال  ،أخبرنا الثوري  ،عن مغيرة  ،عن إبراھيم نحوه.
 - 8629حدثنا علي بن سھل قال  ،حدثنا الوليد بن مسلم قال  ،حدثنا أبو معبد قال  :سئل مكحول عن َوالي اليتيم  ،ما أكله
بالمعروف إذا كان فقيرً ا ؟ قال  :يده مع يده .قيل له  :فالكسوة ؟ قال  :يلبس من ثيابه  ،فأما أن يتخذ من ماله ماال لنفسه فال.
 - 8630حدثنا أبو كريب قال  ،حدثنا األشجعي  ،عن سفيان  ،عن مغيرة  ،عن إبراھيم في قوله  " :فليأكل بالمعروف " ،
قال  :ما سد الجوع ووارى العورة .أما إنه ليس َلبُوس الكتان والحلل(1) .
***
وقال آخرون  :بل ذلك " المعروف "  ،أكل تمْره  ،وشرب ِرسْ ل ماشيته  (2) ،بقيامه على ذلك  ،فأما الذھب والفضة  ،فليس
له أخذ شيء منھما إال على وجه القرض.
* ذكر من قال ذلك :
 - 8631حدثنا الحسن بن يحيى قال  ،أخبرنا عبد الرزاق قال  ،أخبرنا معمر  ،عن الزھري  ،عن القاسم بن محمد قال  :جاء
رجل إلى ابن عباس فقال  :إن في حجري أموا َل أيتام ؟ وھو يستأذنه أن يصيب منھا  ،فقال ابن عباس  :ألست تبغي ضالتھا ؟
) (3قال  :بلى! قال  :ألست تھنأ َجرْ باھا ؟ ) (4قال  :بلى! قال  :ألست َتلُ ُّط حياضھا ؟ ) (5قال  :بلى! قال  :ألست َت ْف ِرط عليھا
يوم ِورْ دھا ؟ ) (6قال  :بلى! قال  :فأصِ بْ من رسلھا يعني  :من لبنھا.
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 - 8632حدثنا الحسن بن يحيى قال  ،أخبرنا عبد الرزاق قال  ،أخبرنا الثوري  ،عن يحيى بن سعيد  ،عن القاسم بن محمد
قال  :جاء أعرابي إلى ابن عباس فقال  :إن في حجري أيتامًا ،
__________
) (1األثر  " - 8630 :األشجعي "  ،ھو " عبيد ﷲ بن عبيد الرحمن األشجعي "  ،مضى قريبًا في التعليق على األثر رقم .8622 :
) " (2الرسل " )بكسر الراء وسكون السين(  :اللبن.
) " (3بغى الضالة بغاء وبغية وبغاية " )كلھا بضم الباء(  :نشدھا وطلبھا.
) (4ھنأ البعير األجرب يھنؤه  ،إذا طاله بالھناء )بكسر الھاء(  ،وھو القطران  ،يعالج به من الجرب.
) " (5لط الحوض يلطه ً
لطا "  :ألصقه بالطين حتى يسد خلله  ،قال ابن األثير  " :كذا جاء في الموطأ " انظر الموطأ  ، 934 :ويشير به إلى الرواية
األخرى " تلوط "  ،كما ستأتي في األثر التالي .وكان في المطبوعة ھنا " تليط "  ، .وھي صواب أيضًا  ،جاء في رواية حديث أشراط الساعة " :
ولتقومن وھو يليط حوضه  " ،أي يطينه أيضًا .ولكنھا لم تجيء في المخطوطة وال في مكان غيره أعرفه.
ً
فرطا "  :إذ سبق الواردة اإلبل إلى الماء  ،فھيأ لھا األرسان والدالء  ،ومأل الحياض واستقى لھم .و " يوم الورد " بكسر الراء  ،وھو
) " (6فرط يفرط
يومھا الذي ترد فيه الماء .وكان في المطبوعة  " :يوم ورودھا "  ،وھي صحيحة المعنى  ،والذي في المخطوطة ھو محض الصواب.

وإن لھم إبال ولي إبل  ،وأنا أمنح في إبلي وأفقر  (1) ،فماذا يح ّل لي من ألبانھا ؟ قال  :إن كنت تبغي ضالتھا  ،وتھنأ جرباھا،
وتلوط حوضھا  (2) ،وتسقى عليھا  (3) ،فاشرب غير مُضرّ بنسل  (4) ،وال ناھكٍ في الحلب(5) .
 - 8633حدثني المثنى قال  ،حدثنا عبد الوھاب قال  ،حدثنا داود  ،عن أبي العالية في ھذه اآلية  " :ومن كان غن ًّيا فليستعفف
ومن كان فقيرً ا فليأكل بالمعروف "  ،قال  :من َفضل الرِّ سل والتمرة(6) .
 - 8634حدثنا ابن المثنى قال  ،حدثنا عبد األعلى قال  ،حدثنا داود  ،عن أبي العالية في والي مال اليتيم قال  :يأكل من رسل
الماشية ومن التمرة لقيامه عليه  ،وال يأكل من المال .وقال  :أال ترى أنه قال  " :فإذا دفعتم إليھم أموالھم " ؟
 - 8635حدثنا أبو كريب قال  ،حدثنا ابن إدريس قال سمعت داود  ،عن رُفيع أبي العالية قال ّ :
رُخص لولي اليتيم أن يصيب
من الرِّ سل ويأكل من التمرة  ،وأما الذھب والفضة فال بد أن تر ّد .ثم قرأ  " :فإذا دفعتم إليھم أموالھم " ،
__________
) " (1منح الشاة والناقة يمنحھا منحً ا "  :أعارھا من ال ناقة له  ،يأخذ من لبنھا ويرعى عليھا .ثم يردھا عليه .و " أفقرت فال ًنا بعيرً ا " إذا أعرته بعيرً ا
يركب ظھره في سفره ثم يرده إليك  ،وھو من " فقار " الظھر  ،أي ما انتضد من عظام الصلب من لدن الكاھل إلى العجب.
) " (2الطه الحوض يلوطه ً
لوطا "  :طاله بالطين وملسه .انظر التعليق السالف ص  ، 588 :رقم .5 :
) (3في المخطوطة  " :وتسعى عليھا " وھو خطأ  ،ورواية الموطأ  " :وتسقيھا يوم وردھا " .
) " (4نھكت الناقة حلبًا أنھكھا "  ،إذا بالغت في حلبھا ونقصھا  ،فلم يبق في ضرعھا لبن .و " الحلب " )بفتح الحاء والالم( و " الحلب " )بسكون
الالم( و " الحالب " مصدر " حلب الشاء واإلبل والبقر يحلبھا "  :إذا استخرج ما في ضرعھا من اللبن.
) (5األثران  - 8632 ، 8631 :رواه مالك في الموطأ من طريق " يحيى بن سعيد  ،عن القاسم بن محمد " كرواية األثر الثاني ھنا  ،مع اختالف في
بعض اللفظ  ،وأبو جعفر النحاس في الناسخ والمنسوخ  ، 93 :ونسبه السيوطي في الدر المنثور  ، 122 : 1إلى مالك  ،وسعيد بن منصور  ،وعبد بن
حميد  ،وابن جرير  ،وابن المنذر  ،والنحاس في ناسخه.
) (6في المطبوعة  " :والثمرة " بالثاء المثلثة  ،وأثبت ما في المخطوطة ھنا  ،وستأتي بالمثلثة في المخطوطة في اآلثار التالية  ،ولكن صوابھا "
بالتاء" ،وانظر حجتنا في ذلك في األثر رقم .8636 :
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أال ترى أنه قال  " :ال بد من أن يدفع " ؟ )(1
 - 8636حدثني يعقوب بن إبراھيم قال  ،حدثنا ھشيم قال  ،أخبرنا عوف  ،عن الحسن أنه قال  :إنما كانت أموالھم ْإذ ذاك
النخل والماشية ّ (2) ،
فرخص لھم إذا كان أحدھم محتاجً ا أن يصيب من الرِّ سْ ل.
 - 8637حدثني يعقوب قال  ،حدثنا ھشيم قال  ،أخبرنا إسماعيل بن سالم  ،عن الشعبي في قوله  " :ومن كان فقيرً ا فليأكل
بالمعروف "  ،قال  :إذا كان فقيرً ا أكل من التمر  (3) ،وشرب من اللبن  ،وأصاب من الرسل.
 - 8638حدثنا بشر بن معاذ قال  ،حدثنا يزيد قال  ،حدثنا سعيد  ،عن قتادة  " :ومن كان فقيرً ا فليأكل بالمعروف "  ،ذكر لنا
أن َع َّم ثابت بن رفاعة وثابت يومئذ يتي ٌم في حجره من األنصار  ،أتى نبيّ ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم فقال  :يا نبي ﷲ  ،إن ابن
أخي يتي ٌم في حجري  ،فما يح ُّل لي من ماله ؟ قال  :أن تأكل بالمعروف  ،من غير أن تقي مالك بماله  ،وال تتخذ من ماله
َو ْفرً ا (4) .وكان اليتيم يكون له الحائط من النخل  (5) ،فيقوم وليه على صالحه َوسقيه  ،فيصيب من تمرته  (6) ،أو تكون له
الماشية  ،فيقوم وليه على صالحھا  ،أو يلي عالجھا ومؤونتھا ،
__________
) (1األثر  " - 8635 -رفيع بن مھران الرياحي "  " ،أبو العالية " مضى برقم  184 ، 44 :ومواضع غيرھا  ،وكان في المخطوطة والمطبوعة ھنا
" رفيع عن أبي العالية " بزيادة " عن " وھو خطأ محض.
) (2في المطبوعة  " :أدخال النخل والماشية "  ،وفي المخطوطة  " :ادحال "  ،ولم أجد لشيء من ذلك معنى  ،مع تقليبھا على أكثر وجوه التصحيف ،
ثم ھديت إلى أن أرجح أن يكون صوابھا ما أثبت  ،وكأن الناسخ رأي " ذال "  " :ذاك " متصلة بألفھا فظنھا " حاء "  ،فكتب " الكاف " المتطرفة "
المًا " والذي أثبته ھو حاق السياق إن شاء ﷲ.
) (3في المطبوعة  " :من الثمر " بالثاء المثلثة  ،وأثبت ما في المخطوطة  ،وانظر التعليق السالف ص  ، 589 :رقم .6 :
) " (4وفر ماله وفرً ا "  :حاطه حتى يكثر ويصير وافرً ا  ،يعني  :أن يتأثل ماال لنفسه ويجمعه من مال يتيمه.
) " (5الحائط " البستان من النخل  ،إذا كان عليه حائط  ،وھو الجدار  ،فإذا لم يحيط فھو " ضاحية " .
) (6في المطبوعة  " :ثمرته "  ،والصواب من المخطوطة  ،وانظر ص 589تعليق  6 :والتعليق السالف .3 :

ورسْ لھا (1) .فأما رقاب المال وأصول المال  (2) ،فليس له أن يستھلكه(3) .
فيصيب من جُ َزازھا َوعوارضھا ِ
 - 8639حدثت عن الحسين بن الفرج قال  ،سمعت أبا معاذ يقول  ،أخبرنا عبيد ابن سليمان قال  ،سمعت الضحاك يقول في
قوله  " :ومن كان فقيرً ا فليأكل بالمعروف "  ،يعني ركوب الدابة وخدمة الخادم .فإن أخذ من ماله قرضً ا في غنى  ،فعليه أن
يؤديه  ،وليس له أن يأكل من ماله شيئا.
***
وقال آخرون منھم  :له أن يأكل من جميع المال  ،إذا كان يلي ذلك  ،وإن أتى على المال  ،وال قضاء عليه.
* ذكر من قال ذلك :
 - 8640حدثنا أبو كريب قال  ،حدثنا إسماعيل بن صبيح  ،عن أبي َأويس  ،عن يحيى بن سعيد وربيعة جميعًا  ،عن القاسم
بن محمد قال  :سئل عمر بن الخطاب رضي ﷲ عنه عما يصلُح لوليّ اليتيم قال  :إن كان غن ًّيا فليستعفف  ،وإن كان فقيرً ا
فليأكل بالمعروف(4) .
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__________
) (1الجزاز والجزازة )بضم الجيم( والجزز )بفتحتين( والجزة )بكسر الجيم وتشديد الزاي(  ،وجمعھا جزز )بكسر ففتح(  :ھو ما يجزه من صوف
الشاة وغيرھا .ورواية اللسان والفائق للزمخشري " جززھا " جمع " جزة "  " .والعوارض " جمع عارضة  ،وھي الشاة أو البعير تصيبه آفة أو كسر
أو داء فيذبحونھا  ،ومن ھجائھم  " :بنو فالن ال يأكلون إال العوارض "  ،أي  :ال ينحرون اإلبل إال من داء يصيبھا " .والرسل " اللبن.
) " (2رقاب المال " يعني من األنعام  ،و " أصول المال " يعني من النخيل.
) (3األثر  - 8638 :ذكره الحافظ ابن حجر في اإلصابة  ،في ترجمة " ثابت بن رفاعة "  ،ولم ينسبه البن جرير  ،ونسبه البن مندة  ،وابن فتحون ،
من طريق عبد الوھاب  ،عن سعيد  ،عن قتادة  ،وقال  " :ھذا مرسل  ،رجاله ثقات " .
) (4األثر  " - 8640 :إسماعيل بن صبيح اليشكري " مضى برقم  .2996 :و " أبو أويس " ھو  " :عبد ﷲ بن عبد ﷲ بن أويس بن مالك بن أبي
عامر األصبحي "  ،ابن عم مالك وصھره على أخته  ،قال ابن معين  " :صدوق  ،وليس بحجة "  .وقال أبو حاتم  " :يكتب حديثه  ،وال يحتج به ،
وليس بالقوي "  .مترجم في التھذيب .وكان في المطبوعة  " :عن أبي إدريس "  ،وھو خطأ  ،صوابه من المخطوطة.

 - 8641حدثني يونس قال  ،أخبرنا ابن وھب قال  ،أخبرنا يحيى بن أيوب  ،عن محمد بن عجالن  ،عن زيد بن أسلم  ،عن
أبيه  :أن عمر بن الخطاب كان يقول  :يحل لوليِّ األمر ما يح ّل لولي اليتيم  " :من كان غن ًّيا فليستعفف ومن كان فقيرً ا فليأكل
بالمعروف " .
 - 8642حدثني يعقوب بن إبراھيم قال  ،حدثنا ھشيم قال  ،أخبرنا الفضل بن عطية  ،عن عطاء بن أبي رباح في قوله " :
ومن كان فقيرً ا فليأكل بالمعروف "  ،قال  :إذا احتاج فليأكل بالمعروف  ،فإن أيسر بعد ذلك فال قضاء عليه.
 - 8643حدثنا ابن حميد قال  ،حدثنا يحيى بن واضح قال  ،حدثنا الحسين بن واقد  ،عن يزيد النحوي  ،عن عكرمة والحسن
البصري قاال ذكر ﷲ تبارك وتعالى مال اليتامى فقال  " :ومن كان غن ًّيا فليستعفف ومن كان فقيرً ا فليأكل بالمعروف " ،
ومعروفُ ذلك  :أن يتقي ﷲ في يتيمه.
 - 8644حدثنا ابن حميد قال  ،حدثنا حكام  ،عن عمرو  ،عن منصور  ،عن إبراھيم  :أنه كان ال يرى قضا ًء على وليّ اليتيم
إذا أكل وھو محتا ٌج.
 - 8645حدثنا ابن حميد قال  ،حدثنا جرير  ،عن منصور  ،عن مغيرة  ،عن حماد  ،عن إبراھيم  " :فليأكل بالمعروف " ،
في الوصي  ،قال  :ال قضاء عليه.
 - 8646حدثنا ابن المثنى قال  ،حدثنا محمد بن جعفر قال  ،حدثنا شعبة  ،عن منصور  ،عن إبراھيم أنه قال في ھذه اآلية :
" ومن كان فقيرً ا فليأكل بالمعروف "  ،قال  :إذا عمل فيه وليُّ اليتيم أكل بالمعروف.
 - 8647حدثنا بشر بن محمد قال  ،حدثنا يزيد بن زريع قال  ،حدثنا سعيد  ،عن قتادة قال  :كان الحسن يقول  :إذا احتاج أكل
بالمعروف من المال ُ
طعْ َم ًة من ﷲ له(1) .
__________
) " (1طعمة " )بضم فسكون(  :رزق ومأكلة  ،يقال  " :جعل السلطان ناحية كذا طعمة لفالن " أي  :مأكلة يأكل منھا كما يأكل من كسبه.

 - 8648حدثنا الحسن بن يحيى قال  ،أخبرنا عبد الرزاق قال  ،أخبرنا ابن عيينة  ،عن عمرو بن دينار  ،عن الحسن
البصري قال  :قال رجل للنبي صلى ﷲ عليه وسلم  :إن في حجري يتيمًا  ،أفأضربه ؟ قال  :فيما كنت ضاربًا منه ولدك ؟
قال :أفأصيب من ماله ؟ قال  :بالمعروف  ،غير ِّ
واق مالك بماله(1) .
متأثل ماال وال ٍ
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 - 8649حدثنا الحسن بن يحيى قال  ،أخبرنا عبد الرزاق قال  ،أخبرنا الثوري  ،عن ابن أبي نجيح  ،عن الزبير بن موسى ،
عن الحسن البصري  ،مثله(2) .
 - 8650حدثنا محمد بن عمرو قال  ،حدثنا أبو عاصم  ،عن عيسى  ،عن ابن أبي نجيح  ،عن عطاء أنه قال  :يضع يده مع
أيديھم فيأكل معھم  ،ك َق ْدر خدمته و َق ْد ِر عمله.
 - 8651حدثنا القاسم قال  ،حدثنا الحسين قال  ،حدثني حجاج  ،عن ابن جريج  ،عن ھشام بن عروة  ،عن أبيه  ،عن عائشة
قالت  :والي اليتيم  ،إذا كان محتاجً ا  ،يأكل بالمعروف لقيامه بماله.
 - 8652حدثني يونس قال  ،أخبرنا ابن وھب قال  ،قال ابن زيد  ،وسألته عن قول ﷲ تبارك وتعالى  " :ومن كان غن ًّيا
فليستعفف ومن كان فقيرً ا فليأكل بالمعروف "  ،قال  :إن استغنى كفَّ  ،وإن كان فقيرً ا أكل بالمعروف .قال  :أكل بيده معھم ،
لِقيامه على أموالھم  ،وحفظه إياھا  ،يأكل مما يأكلون منه .وإن استغنى كفَّ عنه ولم يأكل منه شي ًئا.
***
قال أبو جعفر  :وأولى األقوال في ذلك بالصواب  ،قول من قال  " :المعروف " الذي عناه ﷲ تبارك وتعالى في قوله :
__________
) " (1تأثل ماال "  :اتخذ أصل مال يجمعه ويثبته ويخزنه.
) (2األثر  " - 8649 :الزبير بن موسى بن ميناء المكي "  ،روى عن جابر  ،وسعيد بن جبير  ،وعمرو بن دينار  ،وعمر بن عبد العزيز  ،وغيرھم.
روى عنه ابن جريج  ،والثوري  ،وابن أبي نجيح .مترجم في التھذيب .وأخشى أن يكون  " :أخبرنا الثوري وابن أبي نجيح " .

" ومن كان فقيرً ا فليأكل بالمعروف "  ،أكل مال اليتيم عند الضرورة والحاجة إليه  ،على وجه االستقراض منه فأما على غير
ذلك الوجه  ،فغير جائز له أكله(1) .
وذلك أن الجميع مجمعون على أن والي اليتيم ال يملك من مال يتيمه إال القيام بمصلحته .فلما كان إجما ًعا منھم أنه غير مالكه،
غير جائز ألحد أن يستھلك مال أحد غيره  ،يتيمًا كان ربُّ المال أو مدر ًكا رشي ًدا وكان عليه إن تعدَّى فاستھلكه
) (2وكان َ
بأكل أو غيره  ،ضمانه لمن استھلكه عليه  ،بإجماع من الجميع وكان والي اليتيم سبيلُه سبيل غيره في أنه ال يملك مال يتيمه
االستقراض منه عند الحاجة
) (3كان كذلك حكمه فيما يلزمه من قضائه إذا أكل منه  ،سبيلُه سبي ُل غيره  ،وإن فارقه في أنّ له
َ
إليه  ،كما له االستقراض عليه عند حاجته إلى ما يستقرض عليه  ،إذا كان ق ِّيمًا بما فيه مصلحته.
***
وال معنى لقول من قال  " :إنما عنى بالمعروف في ھذا الموضع  ،أكل والي اليتيم من مال اليتيم  ،لقيامه عليه على وجه
االعتياض على َعمله وسعيه "  .ألنّ لوالي اليتيم أن يؤاجر نفسه منه للقيام بأموره  ،إذا كان اليتيم محتاجً ا إلى ذلك بأجرة
األجراء  ،وكما يشتري له َمن يعينه  (4) ،غن ًّيا كان الوالي أو فقيرً ا.
معلومة  ،كما يستأجر له غيره من َ
وإذ كان ذلك كذلك وكان ﷲ تعالى ذكره قد دل بقوله  " :ومن كان غن ًّيا فليستعفف ومن كان فقيرً ا فليأكل بالمعروف "  ،على
أن أكل مال اليتيم إنما أذن لمن أذن له من وُ الته في حال الفقر والحاجة وكانت الحا ُل التي للوالة أن يُؤجروا أنفسھم من األيتام
مع حاجة األيتام إلى األجراء ،
__________
) (1في المخطوطة " له أكلھا "  ،وھو من سھو الناسخ.
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) (2في المخطوطة  " :إجماعًا منه "  ،وھو أيضًا من سھو الناسخ.
) (3السياق  " :فلما كان إجماعًا منھم ...كان كذلك حكمه " ...وما بينھما عطف وفصل.
) (4في المطبوعة  " :وكما يشتري له من نصيبه "  ،وال معنى لذلك  ،وھي في المخطوطة غير بينة  ،واجتھدت قراءتھا كما أثبتھا  ،أي يشتري له
رقي ًقا يعينه.

غير مخصوص بھا حال غِ ًنى وال حال فقر ) (1كان معلومًا أن المعنى الذي أبيح لھم من أموال أيتامھم في كل أحوالھم  ،غير
المعنى الذي أبيح لھم ذلك فيه في حال دون حال.
ومن أبى ما قلنا  ،ممن زعم أن لولي اليتيم أكل مال يتيمه عند حاجته إليه على غير وجه القرض  ،استدالال بھذه اآلية قيل له:
أمج َمعٌ على أن الذي قلت تأويل قوله  " :ومن كان فقيرً ا فليأكل بالمعروف " ؟
فإن قال  :ال!
قيل له  :فما برھانك على أن ذلك تأويله  ،وقد علمت أنه غيرُ مالك ما َل يتيمه ؟
فإن قال  :ألن ﷲ أذن له بأكله!
قيل له  :أذن له بأكله مطل ًقا أم بشرط ؟ )(2
فإن قال  :بشرطٍ  ،وھو أن يأكله بالمعروف.
قيل له  :وما ذلك " المعروف " ؟ وقد علمت القائلين من الصحابة والتابعين ومن بعدھم من الخالفين أن ذلك ھو أكله قرضً ا
وس َل ًفا ؟
ويقال لھم أيضًا مع ذلك  :أرأيت المولَّى عليھم في أموالھم من المجانين والمعاتيه  ،ألوالة أموالھم أن يأكلوا من أموالھم عند
حاجتھم إليه على غير وجه القرض ال االعتياض من قيامھم بھا  ،كما قلتم ذلك في أموال اليتامى فأبحتموھا لھم ؟ فإن قالوا :
ذلك لھم خرجوا من قول جميع الحجة.
وإن قالوا  :ليس ذلك لھم.
قيل لھم  :فما الفرق بين أموالھم وأموال اليتامى  ،وحك ُم والتھم واح ٌد  :في أنھم والة أموال غيرھم ؟
__________
) (1السياق  " :وإذ كان ذلك كذلك ...كان معلومًا ، " ...وما بينھما عطف وفصل.
) (2في المخطوطة  " :أذن له بأكله مطل ًقا بشرط بشرط "  ،وھو سھو ناسخ  ،والصواب ما في المطبوعة.

فلن يقولوا في أحدھما شي ًئا إال ألزموا في اآلخر مثله(1) .
ويُسألون كذلك عن المحجور عليه  :ھل لمن يلي ماله أن يأكل ماله عند حاجته إليه ؟ نحو سؤالِ َنا ُھ ْم عن أموال المجانين
والمعاتيه.
***
القول في تأويل قوله عز وجل َ } :فإِ َذا دَ َف ْع ُت ْم إِ َل ْي ِھ ْم أَ ْم َوا َل ُھ ْم َفأ َ ْ
ش ِھدُوا َع َل ْي ِھ ْم {
قال أبو جعفر  :يعني بذلك جل ثناؤه  :وإذا دفعتم  ،يا
معشر والة أموال اليتامى  ،إلى اليتامى أموالھم " فأشھدوا عليھم " ،
َ
يقول  :فأشھدوا على األيتام باستيفائھم ذلك منكم  ،ودفعكموه إليھم  ،كما - :
738

 - 8653حدثني محمد بن سعد قال  ،حدثني أبي قال  ،حدثني عمي قال  ،حدثني أبي  ،عن أبيه  ،عن ابن عباس قوله  " :فإذا
دفعتم إليھم أموالھم فأشھدوا عليھم "  ،يقول  :إذا دفع إلى اليتيم ماله  ،فليدفعه إليه بالشھود  ،كما أمره ﷲ تعالى.
***
القول في تأويل قوله َ } :و َك َفى ِبا َّ ِ َحسِ يبًا ){ (6
قال أبو جعفر  :يقول تعالى ذكره  :وكفى با كافيًا من الشھود الذين يشھدھم والي اليتيم على دفعه مال يتيمه إليه  ،كما - :
 - 8654حدثنا محمد بن الحسين قال  ،حدثنا أحمد بن مفضل قال  ،حدثنا أسباط  ،عن السدي  " :وكفى با حسيبًا "  ،يقول:
شھي ًدا.
***
__________
) (1في المطبوعة والمخطوطة  " :فلن يقولوا في أحدھم "  ،وھو خطأ  ،صوابه ما أثبت.

يقال منه  " :قد أحسبني الذي عندي "  ،يراد به  :كفاني .وسمع من العرب  " :ألحْ سِ َب َّنكم من األسودين " يعني به  :من الماء
والتمر ) " (1والمُحْ سِ ب " من الرجال  :المرتفع الحسب  " ،والمُحْ َسب "  ،المكفِيُّ (2) .
***
__________
) (1قيل في شرح ھذه الكلمة  " :أي  :ألوسعن عليكم "  ،وھو بمعنى الكفاية.
) (2وانظر تفسير " حسبه " فيما سلف .405 : 7 / 244 : 4

ُون ِممَّا َق َّل ِم ْن ُه أَ ْو َك ُث َر َنصِ يبًا
ان َو ْاألَ ْق َرب َ
ال َنصِ يبٌ ِممَّا َت َر َ
ان َو ْاألَ ْق َرب َ
لِلرِّ َج ِ
ك ْال َوالِدَ ِ
ُون َولِل ِّن َسا ِء َنصِ يبٌ ِممَّا َت َر َك ْال َوالِدَ ِ
َم ْفرُو ً
ضا)(7
ساءِ َنصِ ٌ
ان َواأل ْق َر ُبونَ َولِل ِّن َ
ال َنصِ ٌ
القول في تأويل قوله  } :ل ِّ
ِلر َج ِ
ان َواأل ْق َر ُبونَ ِم َّما َقل َّ
يب ِم َّما َت َر َك ا ْل َوالِدَ ِ
يب ِم َّما َت َر َك ا ْل َوالِدَ ِ
وضا ){ (7
ِم ْن ُه أَ ْو َك ُث َر َنصِ ي ًبا َم ْف ُر ً
قال أبو جعفر  :يعني بذلك تعالى ذكره  :للذكور من أوالد الرجل الميِّت حصة من ميراثه  ،ولإلناث منھم حصة منه  ،من قليل
ٌ
واجبة معلومة مؤقتة(2) .
ما خلَّف بعده وكثيره  ،حصة مفروضة (1) ،
***
وذكر أن ھذه اآلية نزلت من أجل أن أھل الجاھلية كانوا يُورِّ ثون الذكور دون اإلناث  ،كما - :
 - 8655حدثنا الحسن بن يحيى قال  ،أخبرنا عبد الرزاق قال  ،أخبرنا معمر  ،عن قتادة قال  :كانوا ال يورِّ ثون النساء ،
فنزلت  " :وللنساء نصيبٌ مما ترك الوالدان واألقربون " .
__________
) (1انظر تفسير " الفرض " فيما سلف .120 : 5 / 121 : 4
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) (2موقتة  :مقدرة محددة  ،وأصلھا من " الوقت " ثم اتسع في استعمالھا في كل محدود  ،ومنه حديث علي رضي ﷲ عنه " .فإن رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه وسلم لم يوقت فيھا شي ًئا "  ،أي  :لم يفرض في شرب الخمر مقدارً ا معي ًنا من الجلد .ومنه أخذ النحويون قولھم في العلم الشخصي الذي يعين
مسماه تعيي ًنا مطل ًقا غير مقيد  ،مثل " زيد " ھو  " :معرفة موقتة "  ،وانظر شرح ذلك في  ، 181 : 1تعليق .1 :

 - 8656حدثنا القاسم قال  ،حدثنا الحسين قال  ،حدثني حجاج  ،عن ابن جريج  ،عن عكرمة قال  :نزلت في أم كحلة وابنة
َكحْ لة  ،وثعلبة وأوس بن سويد  ،وھم من األنصار .كان أحدھم زوجھا واآلخر عم ولدھا  ،فقالت  :يا رسول ﷲ  ،توفي
عدوا  ،يكسب
زوجي وتركني وابنته  ،فلم نورَّ ث! فقال عم ولدھا  :يا رسول ﷲ  ،ال تركب فرسً ا  ،وال تحمل كال وال تنكى ًّ
عليھا وال تكتسب! فنزلت  " :للرجال نصيب مما ترك الوالدان واألقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان واألقربون مما ق َّل
منه أو كثر نصيبًا مفروضً ا " (1) .
***
__________
) (1األثر  - 8656 :خرجه الحافظ ابن حجر في اإلصابة في ترجمة " أم كجة "  ،والسيوطي في الدر المنثور  ، 122 : 2ونسبه البن جرير  ،وابن
المنذر  ،وابن أبي حاتم .أما الحافظ فذكر رواية الطبري وقال فيھا  " :نزلت في أم كجة  ،وبنت أم كجة  ،وثعلبة  ،وأوس بن ثابت " فخالف نص
الطبري في ھذا الموضع  ،في " أم كجة "  ،و " أوس بن ثابت " كما ترى .وكانت في المطبوعة  " :أم كحة " وبنت كحة بالحاء المھملة  ،والصواب
بضم الكاف وتشديد الجيم المفتوحة  ،كما ضبطھا الحافظ في اإلصابة .وأما السيوطي فقال  " :نزلت في أم كلثوم وابنة أم كحلة  ،أو أم كحة "  ،بالحاء
المھملة أيضًا وھو خطأ .وأما " أم كحلة " كما جاء في المخطوطة  ،وكما أثبتھا  ،فقد قال الحافظ في اإلصابة أيضًا  " :وأما المرأة  ،فلم يختلف في أنھا
أم كجة  -بضم الكاف وتشديد الجيم  -إال ما حكى أبو موسى عن المستغفري أنه قال فيھا  :أم كحلة  -بسكون المھملة بعدھا الم  ،وإال ما تقدم من أنھا
بنت كجة  ،كما في روايتي ابن جريج  ،فيحتمل أن تكون كنيتھا وافقت اسم أبيھا  ،فيستفاد من رواية ابن جريج أنھا أم كلثوم " .
وھذا كأنه ينفي أن تكون رواية الطبري  " :أم كحلة "  ،ولكن المخطوطة أثبتت ذلك واضحً ا في الموضعين  ،فلم أجد سبيال إلى إغفالھا أو تغييرھا مع
ھذه الرواية التي رواھا الحافظ عن المستغفري  ،وثبوتھا أيضًا في نص السيوطي  ،فيما نقله عن الطبري  ،وابن أبي حاتم  ،وابن المنذر.
وسيأتي ذكر أم كجة في األثر رقم  8725 :وأنھا امرأة عبد الرحمن أخو حسان بن ثابت  ،فانظر التعليق على األثر ھناك.
وأما " أوس بن سويد " فكما رأيت  ،ذكره الحافظ منسوبًا إلى ابن جرير " أوس بن ثابت "  ،ولكن الثابت في أصول التفسير وما نقل عنه  " ،أوس بن
سويد "  .وقد ترجم الحافظ ألوس بن ثابت األنصاري وأوس بن سويد  ،ولثعلبة بن ثابت األنصاري  ،وثعلبة بن سويد  ،وذكر االختالف في اسميھما
في ھذه القصة نفسھا .وقد تركت نص الطبري كما ھو  ،واكتفيت بإثبات االختالف الذي ذكر الحافظ ابن حجر  ،ومن شاء فليستوفه من ھناك  ،ومن
مظانه األخرى.
* * * وقوله  :ال تحمل كال "  :أي ال تلي أمر العيال والسعي عليھم " .والكل "  :العيال  ،يحتاجون إلى من يحملھم ويرزقھم  ،كاليتيم وغيره.
وقوله  " :وال تنكى ً
عدوا "  ،يقال منه  " :نكيت العدو أنكى )بكسر الكاف( نكاية "  ،إذا أصاب منھم  ،فقتل وأكثر الجراح .ويقال فيه أيضًا  " :ونكأت
العدو " بالھمز  ،بمعناه .وكان في المطبوعة ؛ " وال تنكأ " بالھمز  ،وأثبت ما في المخطوطة  ،وھما صواب جميعًا.

 - 8657حدثني يونس قال  ،أخبرنا ابن وھب قال  ،قال ابن زيد في قوله  " :للرجال نصيب مما ترك الوالدان واألقربون " ،
قال  :كان النساء ال يورَّ ثن في الجاھلية من اآلباء  (1) ،وكان الكبير يرث  ،وال يرث الصغير وإن كان ذكرً ا  ،فقال ﷲ تبارك
وتعالى  " :للرجال نصيبٌ مما ترك الوالدان واألقربون " إلى قوله  " :نصيبًا مفرو ً
ضا " .
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قال أبو جعفر  :ونصب قوله  " :نصيبًا مفروضًا "  ،وھو نعت للنكرة  ،لخروجه
مخرج المصدر  ،كقول القائل  " :لك عليّ
َ
ّ
حق واجبًا "  .ولو كان مكان قوله  " :نصيبًا مفروضًا " اسم صحيح  ،لم يجز نصبه .ال يقال  " :لك عندي حق درھمًا "
فقوله " :نصيبًا مفروضًا "  ،كقوله  :نصيبًا فريضة وفرضًا  ،كما يقال  " :عندي درھم ً
ھبة مقبوضة " (2) .
***
تم الجزء السابع من تفسير الطبري
ويليه الجزء الثامن  ،وأوّ له
__________
) (1في المطبوعة  " :ال يرثن " غير ما في المخطوطة  ،وھو ما أثبته.
) (2انظر معاني القرآن للفراء  ، 257 : 1فھو كنص عبارته.

ض َر ْالقِسْ َم َة أُولُو ْالقُرْ َبى َو ْال َي َتا َمى َو ْال َم َساكِينُ َفارْ ُزقُو ُھ ْم ِم ْن ُه َوقُولُوا َل ُھ ْم َق ْو ًال َمعْ ُرو ًفا )(8
َوإِ َذا َح َ
ار ُزقُو ُھ ْم ِم ْن ُه َوقُولُوا َل ُھ ْم َق ْوال
ساكِينُ َف ْ
ض َر ا ْلق ِْس َم َة أُولُو ا ْلقُ ْر َبى َوا ْل َي َتا َمى َوا ْل َم َ
القول في تأويل قوله تعالى َ } :وإِ َذا َح َ
َم ْع ُرو ًفا){(8
قال أبو جعفر  :اختلف أھل التأويل في حكم ھذه اآلية  ،ھل ھو محكم أو منسوخ ؟
فقال بعضھم  :ھو محكم.
ذكر من قال ذلك :
 - 8658حدثنا أبو كريب قال  ،حدثنا ابن يمان  ،عن سفيان  ،عن الشيباني  ،عن عكرمة  ،عن ابن عباس قال  ،محكمة ،
وليست منسوخة يعني قوله  " :وإذا حضر القسمة أولوا القربى " اآلية.
 - 8659حدثنا أبو كريب قال  ،حدثنا األشجعي  ،عن سفيان  ،عن الشيباني  ،عن عكرمة  ،عن ابن عباس مثله. (1) .
 - 8660حدثنا أبو كريب قال  ،حدثنا ابن يمان  ،عن سفيان  ،عن مغيرة  ،عن إبراھيم والشعبي قاال ھي محكمة. (2) .
 - 8661حدثنا أبو كريب قال  ،حدثنا ابن يمان  ،عن سفيان  ،عن ابن أبي نجيح  ،عن مجاھد قال  ،واجب  ،ما طابت به
أنفس أھل الميراث.
__________
) (1األثر  - 8659 :ھذا األثر ساقط من المطبوعة  ،وخلط بينه وبين الذي يليه.
) (2األثر  - 8660كان في المطبوعة  " :حدثنا أبو كريب قال  ،حدثنا األشجعي  ،عن سفيان ، " ...وضع " األشجعي " من اإلسناد السالف الذي
أسقطه  ،مكان " ابن يمان " فأعدتھا إلى الصواب من المخطوطة.

 - 8662حدثنا أبو كريب قال  ،حدثنا األشجعي  ،عن سفيان  ،عن ابن أبي نجيح  ،عن مجاھد في قوله  " :وإذا حضر القسمة
أولوا القربى واليتامى والمساكين "  ،قال  ،ھي واجبة على أھل الميراث ما طابت به أنفسھم.
 - 8663حدثنا أبو كريب قال  ،حدثنا األشجعي  ،عن سفيان  ،عن مغيرة  ،عن إبراھيم والشعبي قاال ھي محكمة  ،ليست
بمنسوخة.
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 - 8664حدثنا ابن بشار قال  ،حدثنا يحيى بن عبد الرحمن  ،عن سفيان وحدثنا الحسن بن يحيى قال  ،أخبرنا عبد الرزاق
قال  ،أخبرنا الثوري عن ابن أبي نجيح  ،عن مجاھد قال  ،ھي واجبة على أھل الميراث  ،ما طابت به أنفسھم.
 - 8665حدثني يعقوب بن إبراھيم قال  ،حدثنا ھشيم قال  ،أخبرنا أبو بشر  ،عن سعيد بن جبير  :أنه سئل عن قوله  " :وإذا
حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوھم منه وقولوا لھم قوال معروفا " فقال سعيد  :ھذه اآلية يتھاون بھا
الناس .قال  ،وھما وليَّان  ،أحدھما يرث  ،واآلخر ال يرث .والذي يرث ھو الذي أمر أن يرزقھم قال  ،يعطيھم قال  ،والذي ال
يرث ھو الذي أمر أن يقول لھم قوال معروفا .وھي محكمة وليست بمنسوخة.
 - 8666حدثني يعقوب بن إبراھيم قال  ،حدثنا ھشيم قال  ،أخبرنا مغيرة  ،عن إبراھيم بنحو ذلك وقال  ،ھي محكمة وليست
بمنسوخة.
 - 8667حدثنا بشر بن معاذ قال  ،حدثنا يزيد قال  ،حدثنا سعيد  ،عن مطرف  ،عن الحسن قال  ،ھي ثابتة  ،ولكن الناس
بخلوا وشحوا.
 - 8668حدثنا القاسم قال  ،حدثنا الحسين قال  ،حدثنا ھشيم قال  ،أخبرنا منصور والحسن قاال ھي محكمة وليست بمنسوخة.
 - 8669حدثنا القاسم قال  ،حدثنا الحسين قال  ،حدثنا عباد بن العوام  ،عن الحجاج  ،عن الحكم  ،عن مقسم  ،عن ابن عباس
قال  ،ھي قائمة يعمل بھا.
 - 8670حدثني محمد بن عمرو قال  ،حدثنا أبو عاصم  ،عن عيسى  ،عن ابن أبي نجيح  ،عن مجاھد في قوله  " :وإذا
حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوھم منه "  ،ما طابت به األنفس حقا واجبا.
 - 8671حدثنا القاسم قال  ،حدثنا الحسين قال  ،حدثنا أبو سفيان  ،عن معمر  ،عن الحسن والزھري قاال في قوله  " :وإذا
حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوھم منه " قال  ،ھي محكمة.
 - 8672حدثنا القاسم قال  ،حدثنا الحسين قال  ،حدثنا ھشيم قال  ،أخبرنا منصور  ،عن قتادة  ،عن يحيى بن يعمر قال ،
ِين َم َل َك ْ
ت أَ ْي َما ُن ُك ْم (
ِين آ َم ُنوا لِ َيسْ َتأْ ِذ ْن ُك ُم الَّذ َ
ثالث آيات محكمات مدنيات تركھن الناس  :ھذه اآلية  :وآية االستئذان َ ) :يا أَ ُّي َھا الَّذ َ
]سورة النور  ، [58 :وھذه اآلية َ ) :يا أَ ُّي َھا ال َّناسُ إِ َّنا َخ َل ْق َنا ُك ْم مِنْ َذ َك ٍر َوأ ُ ْن َثى ( ]سورة الحجرات .[13 :
 - 8673حدثنا بشر بن معاذ قال  ،حدثنا يزيد قال  ،حدثنا سعيد  ،عن قتادة قال  ،كان الحسن يقول  :ھي ثابتة.
***
وقال آخرون  :منسوخة.
ذكر من قال ذلك :
 - 8674حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى قاال حدثنا ابن أبي عدي  ،عن سعيد  ،عن قتادة  ،عن سعيد أنه قال في ھذه
اآلية  " :وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين " قال  ،كانت ھذه اآلية قسمة قبل المواريث  ،فلما أنزل ﷲ
المواريث ألھلھا  ،جعلت الوصية لذوي القرابة الذين يحزنون وال يرثون.
 - 8675حدثنا ابن بشار قال  ،حدثنا عبد الرحمن قال  ،حدثنا قرة بن خالد  ،عن قتادة قال  ،سألت سعيد بن المسيب عن ھذه
اآلية  " :وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين " قال  ،ھي منسوخة.
 - 8676حدثنا بشر قال  ،حدثنا يزيد قال  ،حدثنا سعيد  ،عن قتادة  ،عن سعيد بن المسيب قال  ،كانت ھذه قبل الفرائض
وقسمة الميراث  ،فلما كانت الفرائض والمواريث نسخت.
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 - 8677حدثنا أبو كريب قال  ،حدثنا ابن يمان  ،عن سفيان  ،عن السدي  ،عن أبي مالك قال  ،نسختھا آية الميراث.
 - 8678حدثنا أبو كريب قال  ،حدثنا األشجعي  ،عن سفيان  ،عن السدي  ،عن أبي مالك مثله.
 - 8679حدثنا محمد بن سعد قال  ،حدثني أبي قال  ،حدثني عمي قال  ،حدثنا أبي  ،عن أبيه  ،عن ابن عباس  " :وإذا حضر
القسمة أولوا القربى واليتامى " اآلية  ،إلى قوله  " :قوال معرو ًفا "  ،وذلك قبل أن تنزل الفرائض  ،فأنزل ﷲ تبارك وتعالى
بعد ذلك الفرائض  ،فأعطى كل ذي حق حقه  ،فجعلت الصدقة فيما سمَّى المتو َّفي.
 - 8680حدثنا القاسم قال  ،حدثنا الحسين قال  ،حدثنا ھشيم قال  ،أخبرنا جويبر  ،عن الضحاك قال  ،نسختھا المواريث.
***
وقال آخرون  " :ھي محكمة وليست بمنسوخة  ،غير أن معنى ذلك  " :وإذا حضر القسمة "  ،يعني بھا قسمة الميت ماله
بوصيته لمن كان يوصي له به "  .قالوا  :وأمر بأن يجعل وصيته في ماله لمن سماه ﷲ تعالى في ھذه اآلية.
ذكر من قال ذلك :
 - 8681حدثنا سعيد بن يحيى األموي قال  ،حدثنا ابن المبارك  ،عن ابن جريج  ،عن ابن أبي مليكة  ،عن القاسم بن محمد :
أن عبد ﷲ بن عبد الرحمن َق َسم ميراث أبيه  ،وعائشة حية  ،فلم يدع في الدار أحدا إال أعطاه  ،وتال ھذه اآلية  " :وإذا حضر
القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوھم منه "  .قال القاسم  :فذكرت ذلك البن عباس فقال  ،ما أصاب  ،إنما ھذه
الوصية يريد الميت  ،أن يوصي لقرابته. (1) .
 - 8682حدثنا الحسن بن يحيى قال  ،أخبرنا عبد الرزاق قال  ،أخبرنا ابن جريج قال  ،أخبرني ابن أبي مليكة  :أن القاسم بن
محمد أخبره  ،أن عبد ﷲ بن عبد الرحمن بن أبي بكر قسم  ،فذكر نحوه.
ص َّفار قال  ،حدثنا عبد الوارث بن سعيد قال  ،حدثنا داود  ،عن سعيد بن المسيب في
 - 8684حدثنا عمران بن موسى ال َّ
قوله " :وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين " قال  ،أمر أن يوصي بثلثه في قرابته. (2) .
 - 8684حدثنا ابن المبارك قال  ،حدثنا عبد األعلى قال  ،حدثنا داود  ،عن سعيد بن المسيب قال  ،إنما ذلك عند الوصية في
ثلثه.
 - 8685حدثنا ابن المثنى قال  ،حدثنا عبد الوھاب قال  ،حدثنا داود  ،عن سعيد بن المسيب  " :وإذا حضر القسمة أولو
القربى واليتامى والمساكين فارزقوھم منه "  ،قال  ،ھي الوصية من الناس.
 - 8686حدثنا يونس قال  ،أخبرنا ابن وھب قال  ،قال ابن زيد في قوله  " :وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى
والمساكين " قال  ،القسمة الوصية  ،كان الرجل إذا أوصى قالوا  " :فالن يقسم ماله "  .فقال  " ،ارزقوھم منه "  .يقول :
أوصوا لھم .يقول للذي يوصي  " :وقولوا لھم قوال معرو ًفا " فإن لم توصوا لھم  ،فقولوا لھم خيرا.
***
__________
) (1األثر  " - 8681 :سعيد بن يحيى بن سعيد األموي " مضت ترجمته في  ، 2225 :وفي مواضع أخرى .وكان في المطبوعة  " :يحيى بن سعيد
األموي "  ،قدم وأخر  ،والصواب من المخطوطة .و " عبد ﷲ بن عبد الرحمن " ھو  " :عبد ﷲ بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق "  ،وھو ابن
أخت أم سلمة  ،زوج رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم.
) (2األثر  " - 8683 :عمران بن موسى الصفار "  ،مضت ترجمته برقم  ، 2154 :ولكنه موصوف في التھذيب وابن أبي حاتم " القزاز "  .فھذا
اختالف ينبغي أن يقيد.
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قال أبو جعفر  :وأولى األقوال في ذلك بالصحة  ،قول من قال  " ،ھذه اآلية محكمة غير منسوخة  ،وإنما عنى بھا الوصية
ألولي قربى الموصي وعنى باليتامى والمساكين  :أن يقال لھم قول معروف " .
وإنما قلنا ذلك أولى بالصحة من غيره  ،لما قد بينا في غير موضع من كتابنا ھذا وغيره  (1) ،أن شيئا من أحكام ﷲ تبارك
وتعالى التي أثبتھا في كتابه أو بيَّنھا على لسان رسوله صلى ﷲ عليه وسلم  ،غير جائز فيه أن يقال له ناسخ لحكم آخر  ،أو
منسوخ بحكم آخر  (2) ،إال والحكمان اللذان قضى ألحدھما بأنه ناسخ واآلخر بأنه منسوخ ناف كل واحد منھما صاحبه ،
ً
جائزا صرفه إلى غير النسخ أو تقو َل بأن أحدھما
غي ُر جائز اجتماع الحكم بھما في وقت واحد بوجه من الوجوه  ،وإن كان
ناسخ واآلخر منسوخ  ،حجة يجب التسليم لھا.
__________
) (1انظر ما سلف .118 ، 54 : 6 / 414 : 5 / 582 : 4 / 563 ، 385 : 3 / 535 ، 534 ، 482 ، 472 ، 471 : 2
) (2في المطبوعة والمخطوطة  " :أو منسوخ لحكم " بالالم  ،والصواب بالباء.

ْ
وإذ كان ذلك كذلك  ،لما قد دللنا في غير موضع وكان قوله تعالى ذكره  " :وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى
قاسم ما َله بوصي ٍة  ،أولو قرابته واليتامى
والمساكين فارزقوھم منه "  ،محتمال أن يكون مرادا به  :وإذا حضر قسمة مال
ٍ
والمساكين  ،فارزقوھم منه  -يراد  :فأوصوا ألولي قرابتكم الذين ال يرثونكم منه  ،وقولوا لليتامى والمساكين قوال معرو ًفا ،
ض َر أَ َحدَ ُك ُم ْال َم ْو ُ
ين ِبا ْل َمعْ رُوفِ َح ًّقا َعلَى
ِب َع َل ْي ُك ْم إِ َذا َح َ
كما قال في موضع آخر ُ ) :كت َ
ْن َواأل ْق َر ِب َ
ت إِنْ َت َر َ
ك َخيْرً ا ْال َوصِ َّي ُة ل ِْل َوالِدَ ي ِ
ِين ( ]سورة البقرة  ، [180 :وال يكون منسوخا بآية الميراث ) (1لم يكن ألحد صرفه إلى أنه منسوخ بآية الميراث  ،إذ
ْال ُم َّتق َ
كان ال داللة على أنه منسوخ بھا من كتاب أو سنة ثابتة  ،وھو محتمل من التأويل ما بي َّناْ .
وإذ كان ذلك كذلك  ،فتأويل قوله " :
وإذا حضر القسمة "  ،قسمة الموصي ماله بالوصية  ،أولو قرابته " واليتامى والمساكين فارزقوھم منه "  ،يقول  :فاقسموا لھم
منه بالوصية  ،يعني  :فأوصوا ألولي القربى من أموالكم " وقولوا لھم "  ،يعني اآلخرين  ،وھم اليتامى والمساكين " قوال
معرو ًفا "  ،يعني  :يدعى لھم بخير  (2) ،كما قال ابن عباس وسائر من ذكرنا قوله قب ُل.
***
وأما الذين قالوا  " :إنّ اآلية منسوخة بآية المواريث "  ،والذين قالوا  " :ھي محكمة  ،والمأمور بھا ورثة الميت " فإنھم
َوجّ ھوا قوله  " :وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوھم منه "  ،يقول  :فأعطوھم منه " وقولوا لھم قوال
بعض من قال ذلك  ،وسنذكر بقية من قال ذلك ممن لم نذكره :
معرو ًفا "  ،وقد ذكرنا
َ
 - 8687حدثني المثنى قال  ،حدثنا عبد ﷲ بن صالح قال  ،حدثني معاوية بن صالح  ،عن علي بن أبي طلحة  ،عن ابن
عباس قوله  " :وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين "  ،أمر ﷲ جل ثناؤه المؤمنين عند قسمة مواريثھم أن
وصل إليھم من مواريثھم.
يَصِ لوا أرحامھم ويتاماھم من الوصية  ،إن كان
أوصى  ،وإن لم تكن وصية َ ،
َ
 - 8688حدثني محمد بن سعد قال  ،حدثني أبي قال  ،حدثني عمي قال  ،حدثني أبي  ،عن أبيه  ،عن ابن عباس  " :وإذا
حضر القسمة أولو القربى " اآلية  ،يعني  :عند قسمة الميراث.
 - 8689حدثنا الحسن بن يحيى قال  ،أخبرنا عبد الرزاق قال  ،أخبرنا معمر  ،عن ھشام بن عروة  :أن أباه أعطاهُ من
ميراث المُصْ عب  ،حين قسم ماله.
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__________
) (1السياق  " :وإذ كان ذلك كذلك  ،لما قد دللنا في غير موضع ...لم يكن ألحد " ...وما بينھما عطف وفصل وبيان.
) (2انظر تفسير " قول معروف " فيما سلف  573 ، 572 : 7تعليق  2 :ثم  ، 582تعليق  ، 1 :والمراجع ھناك.

 - 8690حدثنا القاسم قال  ،حدثنا الحسين قال  ،حدثنا ھشيم قال  ،أخبرنا عوف  ،عن ابن سيرين قال  ،كانوا يرضخون لھم
عند القسمة. (1) .
 - 8691حدثنا بشر بن معاذ قال  ،حدثنا يزيد قال  ،حدثنا سعيد  ،عن مطر  ،عن الحسن عن ح َّ
ِطان  :أن أبا موسى أمر أن
يُعْ َطوا إذا حضر قسمة الميراث  :أولو القربى واليتامى والمساكين والجيرانُ من الفقراء.
 - 8692حدثنا محمد بن بشار قال  ،حدثنا يحيى بن سعيد وابن أبي عدي  ،ومحمد بن جعفر  ،عن شعبة  ،عن قتادة  ،عن
يونس بن جبير  ،عن حطان بن عبد ﷲ الرقاشي قال  ،قسم أبو موسى بھذه اآلية  " :وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى
والمساكين " .
 - 8693حدثنا ابن المثنى قال  ،حدثنا محمد ويحيى بن سعيد  ،عن شعبة  ،عن قتادة  ،عن يونس بن جبير  ،عن ّ
حطان ،
عن أبي موسى في ھذه اآلية  " :وإذا حضر القسمة " اآلية قال  ،قضى بھا أبو موسى.
 - 8694حدثنا ابن حميد قال  ،حدثنا جرير  ،عن مغيرة  ،عن العالء بن بدر في الميراث إذا قُسم قال  ،كانوا يعطون منه
التابوت والشيء الذي يُستحيى من قسمته(2) .
 - 8695حدثنا ابن المثنى قال  ،حدثنا عبد األعلى قال  ،حدثنا داود  ،عن الحسن وسعيد بن جبير  ،كانا يقوالن  :ذاك عند
قسمة الميراث.
 - 8696حدثنا أبو كريب قال  ،حدثنا ابن يمان  ،عن سفيان  ،عن عاصم  ،عن أبي العالية والحسن قاال يرضخون ويقولون
قوال معرو ًفا  ،في ھذه اآلية  " :وإذا حضر القسمة " .
***
ثم اختلف الذين قالوا  " :ھذه اآلية محكمة  ،وأن القسمة ألولي القربى واليتامى والمساكين واجبة على أھل الميراث  ،إن كان
بعض أھل الميراث صغيرً ا فقسم عليه الميراث وليُّ ماله " .
__________
) (1رضخ له من ماله رضيخة  :أعطاه عطية مقاربة أو قليلة.
) (2أشكل على قوله  " :والتابوت " ھنا  ،وما أراد به.

فقال بعضھم  :ليس لوليّ ماله أن يقسم من ماله ووصيته شي ًئا  ،ألنه ال يملك من المال شيئا  ،ولكنه يقول لھم قوال معرو ًفا.
أمره ﷲ بأن يقول لھم معرو ًفا  ،ھو ولي مال اليتيم إذا قسم ما َل اليتيم بينه وبين شركاء اليتيم  ،إال أن يكون ولي
قالوا  :والذي َ
ماله أحد الورثة  ،فيعطيھم من نصيبه  ،ويعطيھم من يجوز أمره في ماله من أنصبائھم .قالوا  :فأما من مال الصغير  ،فالذي
يولَّى عليه ماله  ،ال يجوز لوليّ ماله أن يعطيھم منه شي ًئا.
ذكر من قال ذلك :
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 - 8697حدثنا ابن بشار قال  ،حدثنا عبد الرحمن قال  ،حدثنا سفيان  ،عن السدي  ،عن أبي سعيد قال  ،سألت سعيد بن
جبير ،عن ھذه اآلية  " :وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوھم منه " قال  ،إن كان الميت أوصى لھم
بشيء  ،أنفذت لھم وصيتھم  ،وإن كان الورثة كبارا رضخوا لھم  ،وإن كانوا صغارً ا قال وليھم  :إني لست أملك ھذا المال
وليس لي  ،وإنما ھو للصغار .فذلك قوله  " :وقولوا لھم قوال معرو ًفا " .
 - 8698حدثنا ابن بشار قال  ،حدثنا محمد بن جعفر قال  ،حدثنا شعبة  ،عن أبي بشر  ،عن سعيد بن جبير في ھذه اآلية " :
وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوھم منه وقولوا لھم قوال معرو ًفا " قال  ،ھما وليان  ،وليٌّ يرث ،
َ
فيعطى  ،وأما الذي ال يرث فقولوا له قوال معرو ًفا.
وولي ال يرث .فأما الذي يرث
 - 8699حدثني ابن المثنى قال  ،حدثنا عبد األعلى قال  ،حدثني داود  ،عن الحسن وسعيد بن جبير كانا يقوالن  :ذلك عند
قسمة الميراث .إن كان الميراث لمن قد أدرك  ،فله أن يكسو منه وأن يطعم الفقراء والمساكين .وإن كان الميراث ليتامى
صغار  ،فيقول الولي  " :إنه ليتامى صغار "  ،ويقول لھم قوال معرو ًفا(1) .
 - 8700حدثنا ابن حميد قال  ،حدثنا ابن يمان  ،عن سفيان  ،عن السدي  ،عن أبي سعد  ،عن سعيد بن جبير قال  ،إن كانوا
كبارً ا رضخوا  ،وإن كانوا صغارً ا اعتذروا إليھم(2) .
 - 8701حدثنا ابن حميد قال  ،حدثنا حكام  ،عن عنبسة  ،عن سليمان الشيباني  ،عن عكرمة  " :وإذا حضر القسمة أولو
القربى " قال  ،كان ابن عباس يقول  :إذا ولي شي ًئا من ذلك  ،يرضخ ألقرباء الميت .وإن لم يفعل  ،اعتذر إليھم وقال لھم قوال
معرو ًفا.
 - 8702حدثنا محمد بن الحسين قال  ،حدثنا أحمد بن مفضل قال  ،حدثنا أسباط  ،عن السدي  " :وإذا حضر القسمة أولو
القربى واليتامى والمساكين فارزقوھم منه وقولوا لھم قوال معرو ًفا "  ،ھذه تكون على ثالثة أوجه  :أما وجْ ٌه  ،فيوصي لھم
وصية  (3) ،فيحضرون ويأخذون وصيتھم وأما الثاني  ،فإنھم يحضرون فيقتسمون إذا كانوا رجاال فينبغي لھم أن يعطوھم
وأما الثالث  ،فتكون الورثة صغارً ا  ،فيقوم وليّھم إذا قسم بينھم  ،فيقول للذين حضروا  " :حقكم حق  ،وقرابتكم قرابة  ،ولو
كان لي في الميراث نصيب ألعطيتكم  ،ولكنھم صغار ،
__________
) (1األثر  - 8699 :في المطبوعة " حدثنا ابن داود "  ،وھو خطأ أوقعته فيه المخطوطة فإن كتب أوال " حدثنا " ثم ضرب على " ثنا " وكتب " ثني
"  ،مكانھا  ،فظنھا القارئ " ابن " فكتب ما كتب .و " داوود " ھو  " :داود بن أبي ھند "  ،وقد مضت ترجمته فيما سلف  ، 1608 :وفي غيره من
المواضع.
) (2األثر  - 8700 :في المطبوعة  " :عن أبي سعيد  ،عن سعيد بن جبير " وأثبت ما في المخطوطة .و " أبو سعد "  ،ھو  " :أبو سعد األرحبي
الكوفي " قارئ األزد  ،ويقال  " ،أبو سعيد " روى عنه إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير  ،مترجم في التھذيب.
) (3في المطبوعة  " :أما األول  ،فيوصي لھم ، " ...كأنه ظن عبارة الخبر خطأ  ،فغيرھا لتطابق قوله بعد  " :وأما الثاني "  ،والذي في المخطوطة
صواب ج ًدا  ،وال معنى لتغييره.

فإن يكبروا فسيعرفون حقكم "  ،فھذا القول المعروف(1) .
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 - 8703حدثنا ابن المثنى قال  ،حدثنا عبد الوھاب قال  ،حدثنا داود  ،عن رجل  ،عن سعيد أنه قال  " ،وإذا حضر القسمة
أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوھم منه وقولوا لھم قوال معرو ًفا " قال  ،إذا كان الوارث عند القسمة  ،فكان اإلناء
والشيء الذي ال يستطاع أن يقسم  ،فليرضخ لھم .وإن كان الميراث لليتامى  ،فليقل لھم قوال معرو ًفا.
***
وقال آخرون منھم  :ذلك واجب في أموال الصغار والكبار ألولي القربى واليتامى والمساكين  ،فإن كان الورثة كبارً ا تولَّوا
عند القسمة إعطاءھم ذلك  ،وإن كانوا صغارً ا تولّى إعطاء ذلك منھم وليُّ مالھم.
ذكر من قال ذلك :
 - 8704حدثنا يعقوب بن إبراھيم قال  ،حدثنا ابن علية  ،عن يونس في قوله  " :وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى
والمساكين فارزقوھم منه "  ،فحدث عن محمد  ،عن عبيدة  :أنه َولِي وصية  ،فأمر بشاة فذبحت وصنع طعامًا  ،ألجل ھذه
اآلية  ،وقال  ،لوال ھذه اآلية لكان ھذا من مالي قال  ،وقال الحسن  :لم تنسخ  ،كانوا يحضرون فيعطون الشيء والثوب الخلق
قال يونس  :إن محمد بن سيرين ولي وصية  -أو قال  ،أيتاما  -فأمر بشاة فذبحت  ،فصنع طعامًا كما صنع عبيدة.
 - 8705حدثنا مجاھد بن موسى قال  ،حدثنا يزيد قال  ،أخبرنا ھشام بن حسان  ،عن محمد  :أن عبيدة قسم ميراث أيتام ،
فأمر بشاة فاشتريت من مالھم ،
__________
) (1األثر  - 8702 :في المخطوطة والمطبوعة  " :حدثنا أحمد بن الحسين قال حدثنا أحمد بن مفضل "  ،وھو خطأ صوابه  " :حدثنا محمد بن
الحسين "  .وقد مضت ترجمته برقم  .7120 :ومضى إسناده مئات من المرات على الصواب  ،أقربھا رقم .8654 :

وبطعام فصنع  ،وقال  ،لوال ھذه اآلية ألحببت أن يكون من مالي .ثم قرأ ھذه اآلية  " :وإذا حضر القسمة أولو القربى
واليتامى والمساكين فارزقوھم منه "  ،اآلية.
***
قال أبو جعفر  :فكأن من ذھب من القائلين القو َل الذي ذكرناه عن ابن عباس وسعيد بن جبير  ،ومن قال  " ،يرضخ عند قسمة
الميراث ألولي القربى واليتامى والمساكين "  ،تأول قوله  " :فارزقوھم منه "  ،فأعطوھم منه وكأن الذين ذھبوا إلى ما قال
عبيدة وابن سيرين  ،تأولوا قوله  " :فارزقوھم منه "  ،فأطعموھم منه.
***
واختلفوا في تأويل قوله  " :وقولوا لھم قوال معرو ًفا " .
فقال بعضھم  :ھو أمر من ﷲ تعالى ذكره وال َة اليتامى أن يقولوا ألولي قرابتھم ولليتامى والمساكين إذا حضروا قسمتھم ما َل
من َولُوا عليه ماله من األموال بينھم وبين شركائھم من الورثة فيھا  ،أن يعتذروا إليھم  ،على نحو ما قد ذكرناه فيما مضى من
االعتذار  ،كما - :
 - 8706حدثني يعقوب بن إبراھيم قال  ،حدثنا ھشيم قال  ،حدثنا أبو بشر  ،عن سعيد بن جبير  " :وقولوا لھم قوال معرو ًفا "
قال  ،ھو الذي ال يرث  ،أمر أن يقول لھم قوال معرو ًفا .قال يقول  " :إن ھذا المال لقوم ُغيَّب  ،أو ليتامى صغار  ،ولكم فيه
حق  ،ولسنا نملك أن نعطيكم منه شي ًئا "  .قال  ،فھذا القول المعروف.
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***
وقال آخرون  :بل المأمور بالقول المعروف الذي أمر جل ثناؤه أن يقال له  ،ھو الرجل الذي يوصي في ماله و " القول
المعروف "  ،ھو الدعاء لھم بالرزق والغنى وما أشبه ذلك من قول الخير  ،وقد ذكرنا قائلي ذلك أيضًا فيما مضى. (1) .
***
__________
) (1في المطبوعة  ،زاد بعد قوله  " :فيما مضى " " بما أغنى عن إعادته "  ،كأنه استأنس بما أكثر أبو جعفر من تكرار مثل ھذه الجملة  ،ولكنھا
ليست في المخطوطة  ،والكالم ھنا غني عنھا.

ﷲ َو ْل َيقُولُوا َق ْو ًال َسد ً
ِيدا )(9
ش الَّذ َ
َو ْل َي ْخ َ
ِين َل ْو َت َر ُكوا مِنْ َخ ْلف ِِھ ْم ُذرِّ ي ًَّة ضِ َعا ًفا َخافُوا َع َلي ِْھ ْم َف ْل َي َّتقُوا َّ َ
ﷲ َو ْل َيقُولُوا َق ْوال
القول في تأويل قوله تعالى َ } :و ْل َي ْخ َ
ش ا َّلذِينَ لَ ْو َت َر ُكوا مِنْ َخ ْلفِ ِھ ْم ُذ ِّر َّي ًة ضِ َعا ًفا َخافُوا َع َل ْي ِھ ْم َف ْل َي َّتقُوا َّ َ
سدِيدً ا){(9
َ
قال أبو جعفر  :اختلف أھل التأويل في تأويل ذلك  :فقال بعضھم  " :وليخش "  ،ليخف الذين يحضرون موصيًا يوصي في
ً
وصية منه فيمن ال يرثه  (1) ،ولكن ليأمره أن يبقي ماله لولده  ،كما لو كان ھو الموصي  ،يسره
ماله أن يأمره بتفريق ماله
أن َّ
يحثه من يحضره على حفظ ماله لولده  ،وأن ال يدعھم عالة مع ضعفھم وعجزھم عن التصرف واالحتيال. (2) .
ذكر من قال ذلك :
 - 8707حدثني علي بن داود قال  ،حدثنا عبد ﷲ بن صالح قال  ،حدثني معاوية بن صالح  ،عن علي بن أبي طلحة  ،عن
ابن عباس قوله  " :وليخش الذين لو تركوا من خلفھم ذرية ضعافا خافوا عليھم " إلى آخر اآلية  ،فھذا في الرجل يحضره
الموت فيسمعه يوصي بوصية تضر بورثته  ،فأمر ﷲ سبحانه الذي سمعه أن يتقي ﷲ ويوفقه ويسدده للصواب  ،ولينظر
لورثته كما كان يحب أن يُصنع لورثته إذا خشي عليھم الضيَّعة.
 - 8708حدثنا علي قال  ،حدثنا عبد ﷲ بن صالح قال حدثني معاوية  ،عن علي بن أبي طلحة  ،عن ابن عباس قوله " :
وليخش الذين لو تركوا من خلفھم ذرية ضعا ًفا خافوا عليھم "  ،يعني  :الذي يحضره الموت فيقال له  " :تصدق من مالك ،
وأعتق  ،وأعط منه في سبيل ﷲ "  .فنھوا أن يأمروه بذلك يعني أن من حضر منكم مريضا عند الموت فال يأمره أن ينفق ماله
في العتق أو الصدقة أو في سبيل ﷲ ،
__________
) (1في المخطوطة والمطبوعة  " :وصية به "  ،والصواب ما أثبت.
) (2انظر تفسير " الخشية " فيما سلف  ، 243 ، 239 : 2 / 560 ، 559 : 1تعليق  3 :ثم انظر " الذرية " فيما سلف / 543 : 5 / 73 ، 19 : 3
 362 ، 361 ، 327 : 6ثم تفسير " الضعفاء " و " الضعاف "  ، 551 ، 543 : 5واألثر اآلتي رقم .8708 :

ولكن يأمره أن يبيِّن ماله وما عليه من دين  ،ويوصي في ماله لذوي قرابته الذين ال يرثون  ،ويوصي لھم بالخمس أو الربع.
يقول  :أليس يكره أحدكم إذا مات وله ولد ضعاف يعني صغار أن يتركھم بغير مال  ،فيكونوا عياال على الناس ؟ فال ينبغي أن
تأمروه بما ال ترضون به ألنفسكم وال أوالدكم  ،ولكن قولوا الحق من ذلك.
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 - 8709حدثنا بشر بن معاذ قال  ،حدثنا يزيد قال  ،حدثنا سعيد  ،عن قتادة قوله  " :وليخش الذين لو تركوا من خلفھم ذرية
الحيْف والجور في وصيته  ،وليخش على عياله
ضعا ًفا "  ،قال يقول  :من حضر مي ًتا فليأمره بالعدل واإلحسان  ،ولينھه عن َ
ما كان خائ ًفا على عياله لو نزل به الموت.
 - 8710حدثنا الحسن بن يحيى قال  ،أخبرنا عبد الرزاق قال  ،أخبرنا معمر  ،عن قتادة في قوله  " :وليخش الذين لو تركوا
حضرت وصية ميت فمره بما كنت آمرً ا نفسك بما تتقرَّ ب به إلى ﷲ َ ،
َ
من خلفھم ذرية ضعا ًفا " قال  ،إذا
وخفْ في ذلك ما
ض َع َف ٍة  ،لو تركتھم بعدك (1) .يقول  :فا ّتق ﷲ وقل قوال سدي ًدا  ،إن ھو زاغ.
كنت خائ ًفا على َ
 - 8711حدثنا محمد بن الحسين قال  ،حدثنا أحمد بن المفضل قال  ،حدثنا أسباط  ،عن السدي  " :وليخش الذين لو تركوا
ً
سديدا "  ،الرجل يحضره الموت  ،فيحضره القوم عند الوصية ،
من خلفھم ذرية ضعا ًفا خافوا عليھم فليتقوا ﷲ وليقولوا قوال
أوص بمالك كله  ،وقدم لنفسك  ،فإن ﷲ سيرزق عيالك "  ،وال يتركوه يوصي بماله كله  ،يقول
فال ينبغي لھم أن يقولوا له ِ " :
للذين حضروا  " :وليخش الذين لو تركوا من خلفھم ذرية ضعا ًفا خافوا عليھم " ،
__________
) (1في المطبوعة  " :على ضعفتك "  ،زاد إضافة الكاف  ،وما في المخطوطة صواب محض  ،وعنى بقوله " ضعفة "  :صغار.

فيقول  :كما يخاف أحدكم على عياله لو مات  -إذ يتركھم صغارً ا ضعا ًفا ال شيء لھم  -الضيعة بعده  (1) ،فليخف ذلك على
عيال أخيه المسلم  ،فيقول له القول السديد.
 - 8712حدثنا محمد بن بشار قال  ،حدثنا عبد الرحمن قال  ،حدثنا سفيان  ،عن حبيب قال  ،ذھبت أنا والحكم بن عتي َبة إلى
سعيد بن جبير  ،فسألناه عن قوله  " :وليخش الذين لو تركوا من خلفھم ذرية ضعا ًفا " اآلية  ،قال قال  ،الرجل يحضره
الموت ،فيقول له من يحضره  " :اتق ﷲ  ،صلھم  ،أعطھم ِ ،برَّ ھم "  ،ولو كانوا ھم الذين يأمرھم بالوصية  ،ألحبوا أن يُبقوا
ألوالدھم(2) .
 - 8713حدثنا الحسن بن يحيى قال  ،أخبرنا عبد الرزاق قال  ،أخبرنا الثوري  ،عن حبيب بن أبي ثابت  ،عن سعيد بن جبير
في قوله  " :وليخش الذين لو تركوا من خلفھم ذرية ضعا ًفا " قال  ،يحضرھم اليتامى فيقولون  " :اتق ﷲ  ،وصلھم ،
وأعطھم"  ،فلو كانوا ھم  ،ألحبُّوا أن يبقوا ألوالدھم.
 - 8714حدثني يحيى بن أبي طالب قال  ،أخبرنا يزيد قال  ،أخبرنا جويبر  ،عن الضحاك في قوله  " :وليخش الذين لو
ُ
الموت عند وصيته  ،فال يقل  " :أعتق من مالك،
تركوا من خلفھم ذرية ضعا ًفا "  ،اآلية  ،يقول  :إذا حضر أحدكم من حضره
وتصدق "  ،فيفرِّ ق ماله ويدع أھله ُعيَّال ) (3ولكن مروه فليكتب ماله من دين وما عليه  ،ويجعل من ماله لذوي قرابته خمس
ماله  ،ويدع سائره لورثته.
 - 8715حدثني محمد بن عمرو قال  ،حدثنا أبو عاصم قال  ،حدثنا عيسى  ،عن ابن أبي نجيح  ،عن مجاھد في قوله :
__________
) (1في المخطوطة والمطبوعة  " :أن يتركھم صغارً ا ، " ...وھذا ال يستقيم  ،فآثرت " إذ يتركھم "  ،وصواب أيضًا أن تكون " إن تركھم صغارً ا " .
) (2األثر  " - 8712 :الحكم بين عتيبة الكندي "  ،مضت ترجمته برقم  ، 3297 :وكان في المطبوعة  " :بن عيينة " وھو خطأ  ،وفي المخطوطة
غير منقوط .وانظر التعليق على األثر .8716 :
) " (3عيل " )بضم العين وتشديد الياء المفتوحة( و " عالة " جمع " عائل "  :وھو الفقير المحتاج.
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"وليخش الذين لو تركوا من خلفھم ذرية ضعا ًفا خافوا عليھم " اآلية قال  ،ھذا يفرِّ ق المال حين يقسم  ،فيقول الذين يحضرون:
" أقللت  ،زد فال ًنا "  ،فيقول ﷲ تعالى  " :وليخش الذين لو تركوا من خلفھم "  ،فليخش أولئك  ،وليقولوا فيھم مثل ما يحب
بالعدل إذا أكثر  " :أبق على ولدك " .
أحدھم أن يقال في ولده َ
***
وقال آخرون  :بل معنى ذلك  :وليخش الذين يحضرون الموصي وھو يوصي الذين لو تركوا من خلفھم ذرية ضعا ًفا فخافوا
عليھم الضيعة من ضعفھم وطفولتھم أن ينھوه عن الوصية ألقربائه  ،وأن يأمروه بإمساك ماله والتحفظ به لولده  ،وھم لو
كانوا من أقرباء الموصي  ،لسرَّ ھم أن يوصي لھم.
ذكر من قال ذلك :
 - 8716حدثنا محمد بن بشار قال  ،حدثنا عبد الرحمن قال  ،حدثنا سفيان  ،عن حبيب قال  ،ذھبت أنا والحكم بن عتيبة ،
فأتينا ِم ْق َسمًا فسألناه يعني عن قوله  " :وليخش الذين لو تركوا من خلفھم ذرية ضعافا " اآلية فقال  ،ما قال سعيد بن جبير ؟
فقلنا  :كذا وكذا .فقال  ،ولكنه الرجل يحضره الموت  ،فيقول له من يحضره  " :اتق ﷲ وأمسك عليك مالك  ،فليس أحد َّ
أحق
بمالك من ولدك "  ،ولو كان الذي يوصي ذا قرابة لھم  ،ألحبوا أن يوصي لھم(1) .
 - 8717حدثنا الحسن بن يحيى قال  ،أخبرنا عبد الرزاق قال  ،أخبرنا الثوري  ،عن حبيب بن أبي ثابت قال  ،قال مِقسم :
ھم الذين يقولون  " :اتق ﷲ وأمسك عليك مالك "  ،فلو كان ذا قرابة لھم ألحبوا أن يوصي لھم.
 - 8718حدثنا محمد بن عبد األعلى قال  ،حدثنا المعتمر بن سليمان  ،عن أبيه قال ،
__________
) (1األثر  " - 8716 :مقسم "  ،ھو " مقسم بن بجرة "  .مضت ترجمته رقم  .4806 :وكان في ھذا الموضع أيضًا من المطبوعة " الحكم بن عيينة
"  ،والصواب كما أثبت  ،وانظر التعليق على األثر .8712 :

ٌ
حقيق أن يأمر صاحب الوصية
زعم حضرمي وقرأ  " :وليخش الذين لو تركوا من خلفھم ذرية ضعا ًفا "  ،قال قالوا :
بالوصية ألھلھا  ،كما أن لو كانت ذرية نفسه بتلك المنزلة  ،ألحب أن يوصي لھم  ،وإن كان ھو الوارث  ،فال يمنعه ذلك أن
يأمره بالذي يحق عليه  ،فإن ولده لو كانوا بتلك المنزلة أحب أن ي َُح َّ
ث عليه  ،فليتق ﷲ ھو  ،فليأمره بالوصية  ،وإن كان ھو
الوارث  ،أو ً
نحوا من ذلك. (1) .
***
وقال آخرون  :بل معنى ذلك  ،أم ٌر من ﷲ وال َة اليتامى أن يلُوھم باإلحسان إليھم في أنفسھم وأموالھم  ،وال يأكلوا أموالھم
إسرا ًفا وبدارً ا أن يكبروا  ،وأن يكونوا لھم كما يحبون أن يكون والة ولده الصِّغار بعدھم لھم باإلحسان إليھم  ،لو كانوا ھم
الذين ماتوا وتركوا أوالدھم يتامى صغارً ا.
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__________
) (1في المخطوطة  " :فليق ﷲ ھو قلت أمره بالوصية "  ،وھو كالم غير مفھوم  ،ولم أھتد لصحة وجھه  ،فتركت ما في المطبوعة على حاله  ،وإن
كانت الجملة كلھا عندي غير مرضية في المخطوطة والمطبوعة جميعًا  ،وأخشى أن يكون سقط منھا شيء.

ذكر من قال ذلك :
 - 8719حدثني محمد بن سعد قال  ،حدثني أبي قال  ،حدثني عمي قال  ،حدثني أبي  ،عن أبيه  ،عن ابن عباس قوله " :
وليخش الذين لو تركوا من خلفھم ذرية ضعا ًفا خافوا عليھم "  ،يعني بذلك الرج َل يموت وله أوالد صغا ٌر ضعاف  ،يخاف
العيْلة والضيعة  ،ويخاف بعده أن ال يحسن إليه من يليھم  ،يقول  :فإن ولي مثل ذريته ضعا ًفا يتامى  ،فليحسن إليھم ،
عليھم َ
ً
سديدا.
وال يأكل أموالھم إسرا ًفا وبدارً ا خشية أن يكبروا  ،فليتقوا ﷲ وليقولوا قوال
***
وقال آخرون  :معنى ذلك  " :وليخش الذين لو تركوا من خلفھم ذرية ضعا ًفا خافوا عليھم فليتقوا ﷲ وليقولوا قوال سدي ًدا " ،
يكفھم ﷲ أمر ذريتھم بعدھم.
ذكر من قال ذلك :
 - 8720حدثنا إبراھيم بن عطية بن رديح بن عطية قال  ،حدثني عمي محمد بن رُ دَ يح  ،عن أبيه  ،عن ال َّسيْباني قال  ،كنا
بالقسطنطينية أيام مسلمة بن عبد الملك  ،وفينا ابن محيريز وابن الديلمي  ،وھانئ بن كلثوم قال  ،فجعلنا نتذاكر ما يكون في
آخر الزمان .قال  ،فضقت ذرعً ا بما سمعت .قال  ،فقلت البن ال َّديلمي  :يا أبا بشر  ،بو ِّدي أنه ال يولد لي ول ٌد ً
أبدا! قال ،
فضرب بيده على َم ْنكبي وقال  ،يا ابن أخي  ،ال تفعل  ،فإنه ليست من نسمة كتب ﷲ لھا أن تخرج من صلب رجل إال وھي
أمر إنْ أنت أدركته نجاك ﷲ منه  ،وإن تركت ولدك من بعدك حفظھم ﷲ ُ
خارجة إن شاء  ،وإن أبى .قال  ،أال أدلّك على ٍ
فيك؟ قال  ،قلت  :بلى! قال  ،فتال عند ذلك ھذه اآلية  " :وليخش الذين لو تركوا من خلفھم ذرية ضعا ًفا خافوا عليھم فليتقوا ﷲ
وليقولوا قوال سدي ًدا " . (1) .
__________
) (1األثر  " - 8720 :إبراھيم بن عطية بن رديح بن عطية " لم أجد له ترجمة .و " محمد بن رديح " لم أجد له ترجمة  ،ولكنه مذكور في ترجمة
أبيه في التھذيب أنه روى عنه ابنه " محمد "  .وأما " رديح بن عطية القرشي السامي "  ،مؤذن بيت المقدس روى عن السيباني  ،ثقة  ،مترجم في
التھذيب  ،والكبير  ، 306 / 1 / 2وابن أبي حاتم  .518 / 2 / 1وكان في المطبوعة " دريج " في الموضعين جميعًا وھو خطأ  ،والصواب من
المخطوطة.
وأما " السيباني " فھو  " :يحيى بن أبي عمرو السيباني " بالسين المھملة  ،نسبة إلى " سيبان " وھو بطن من حمير .وھو ابن عم األوزاعي .مترجم في
التھذيب .وكان في المطبوعة  " :الشيباني " بالشين المعجمة  ،والصواب ما في المخطوطة.
وأما " ابن محيريز "  ،فھو  " :عبد ﷲ بن محيريز الجمحي " سكن بيت المقدس  ،روى عن أبي سعيد الخدري  ،ومعاوية وعبادة بن الصامت وغيرھم
من الصحابة .وكان األوزاعي ال يذكر خمسة من السلف إال ذكر فيھم ابن محيريز  ،ورفع من ذكره وفضله .وھو تابعي ثقة من خيار المسلمين.
وأما " ابن الديلمي "  ،فھو " عبد ﷲ بن فيروز الديلمي " أبو بشر  ،ويقال  ،أبو بسر  ،بالسين المھملة  ،كان يسكن بيت المقدس  ،روى عن جماعة من
الصحابة  ،روى عنه يحيى بن أبي عمر السيباني .وھو تابعي ثقة .مترجم في التھذيب.
وأما " ھانئ بن كلثوم بن عبد ﷲ بن شريك الكناني " فھو من فلسطين  ،وكان عاب ًدا روى عن عمر بن الخطاب  ،ومعاوية وغيرھما .ذكره ابن حبان
في الثقات .وكان عطاء الخراساني إذا ذكر ابن محيريز وھانئ بن كلثوم وغيرھم قال  " ،قد كان في ھؤالء من ھو أشد اجتھا ًدا من ھانئ بن كلثوم ،
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لكنه كان يفضلھم بحسن الخلق "  .وبعث إليه عمر بن عبد العزيز يستخلفه على فلسطين  ،فأبى  ،ومات في واليته فقال  " ،عند ﷲ أحتسب صحبة
ھانئ الجيش " .
ھذا وقد كان في المطبوعة  " :يودني أنه ال يولد لي ولد أب ًدا "  ،والصواب من المخطوطة.

قال أبو جعفر  :وأولى التأويالت باآلية  ،قول من قال  ،تأويل ذلك  :وليخش الذين لو تركوا من خلفھم ذرية ضعا ًفا خافوا
العيْلة لو كانوا فرقوا أموالھم في حياتھم  ،أو قسموھا وصية منھم بھا ألولي قرابتھم وأھل اليُتم والمسكنة  ،فأبقوا
عليھم َ
العيْلة عليھم بعدھم  ،مع ضعفھم وعجزھم عن المطالب  ،فليأمروا من حضروه وھو يوصي لذوي
أموالھم لولدھم خشية َ
قرابته  -وفي اليتامى والمساكين وفي غير ذلك  -بماله بالعدل وليتقوا ﷲ وليقولوا قوال سدي ًدا  ،وھو أن يعرّ فوه ما أباح ﷲ له
من الوصية  ،وما اختاره للموصين من أھل اإليمان با وبكتابه وسنته. (1) .
***
وإنما قلنا ذلك بتأويل اآلية أولى من غيره من التأويالت  ،لما قد ذكرنا فيما مضى قبل  (2) :من أن معنى قوله  " :وإذا حضر
القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فأوصوا لھم  -بما قد دللنا عليه من األدلة.
***
فإذا كان ذلك تأويل قوله  " :وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين " اآلية  ،فالواجب أن يكون قوله تعالى ذكره :
" وليخش الذين لو تركوا من خلفھم "  ،تأديبًا منه عبادَه في أمر الوصية بما أذِنھم فيه  ،إذ كان ذلك َعقِيب اآلية التي قبلھا في
أظھر معانيه ما قلنا  ،فإلحاق حكمه بحكم ما قبله أولى  ،مع اشتباه معانيھما  ،من صرف حكمه إلى
حكم الوصية  ،وكان
َ
غيره بما ھو له غير مشبه.
***
__________
) (1في المطبوعة  " :وما اختاره المؤمنون " ...وھو اجتھاد في تصحيح ما كان في المخطوطة  ،وكان فيھا  " :وما اختاره المؤمنين ، " ...والسياق
يقتضي " للموصين " كما أثبتھا  ،وھي قريبة في التصحيف.
) (2انظر ما سلف  12 :وما بعدھا.

ون فِي ب ُ
ون أَم َْوا َل ْال َي َتا َمى ُ
ُطون ِِھ ْم َنارً ا َو َس َيصْ َل ْو َن َسعِيرً ا )(10
إِنَّ الَّذ َ
ظ ْلمًا إِ َّن َما َيأْ ُكلُ َ
ِين َيأْ ُكلُ َ
ً
سديدا "  ،قال من ذكرنا قوله في مبتدأ تأويل ھذه اآلية  ،وبه كان ابن زيد
وبمعنى ما قلنا في تأويل قوله  " :وليقولوا قوال
يقول.
 - 8721حدثني يونس قال  ،أخبرنا ابن وھب قال  ،قال ابن زيد في قوله  " :وليخش الذين لو تركوا من خلفھم ذرية ضعا ًفا
ً
سديدا " قال  ،يقول قوال سدي ًدا  ،يذكر ھذا المسكين وينفعه  ،وال يجحف بھذا اليتيم وارث
خافوا عليھم فليتقوا ﷲ وليقولوا قوال
المؤ ِّدي وال يُضِ رّ به  ،ألنه صغير ال يدفع عن نفسه  ،فانظر له كما تنظر إلى ولدك لو كانوا صغارً ا.
***
و " السديد " من الكالم  ،ھو العدل والصواب.
***
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ِيرا ){ (10
سع ً
ص َل ْونَ َ
س َي ْ
ارا َو َ
القول في تأويل قوله  } :إِنَّ ا َّلذِينَ َيأْ ُكلُونَ أَ ْم َوالَ ا ْل َي َتا َمى ُظ ْل ًما إِ َّن َما َيأْ ُكلُونَ فِي ُب ُطو ِن ِھ ْم َن ً
قال أبو جعفر  :يعني بقوله جل ثناؤه  " (1) :إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلمًا "  ،يقول  :بغير حق  " ،إنما يأكلون في
نار جھنم ) " (2وسيصلون " بأكلھم " سعيرً ا "  ،كما - :
بطونھم نارً ا " يوم القيامة  ،بأكلھم أموال اليتامى ظلمًا في الدنيا َ ،
 - 8722حدثنا محمد بن الحسين قال  ،حدثنا أحمد بن مفضل قال  ،حدثنا أسباط  ،عن السدي  " :إن الذين يأكلون أموال
اليتامى ظلمًا إنما يأكلون في بطونھم نارً ا " قال  ،إذا قام الرجل يأكل مال اليتيم ظلمًا  ،يُبعث يوم القيامة ولھبُ النار يخرج من
فيه ومن مسامعه ومن أذنيه وأنفه وعينيه  ،يعرفه من رآه بأكل مال اليتيم(3) .
__________
) (1في المخطوطة والمطبوعة  " :يعني بذلك " ...والسياق يقتضي ما أثبت.
) (2في المخطوطة  " :وإن جھنم "  ،وھو فاسد ج ًدا  ،والذي في المطبوعة  ،قريب من الصواب.
) (3في المطبوعة  " :يأكل مال اليتيم " بالياء  ،وفي المخطوطة غير منقوطة  ،وصواب قراءتھا بالباء.

 - 8723حدثنا الحسن بن يحيى قال  ،أخبرنا عبد الرزاق قال  ،أخبرنا معمر قال  ،أخبرني أبو ھارون العبدي  ،عن أبي
سعيد الخدري قال  ،حدثنا النبي صلى ﷲ عليه وسلم عن ليلة أسري به قال  ،نظرت فإذا أنا بقوم لھم َمشافر كمشافر اإلبل ،
وقد وُ ِّكل بھم من يأخذ بمشافرھم  ،ثم يجعل في أفواھھم صخرً ا من نار يخرج من أسافلھم  ،قلت  :يا جبريل  ،من ھؤالء ؟
قال  ،ھؤالء الذين يأكلون أموال اليتامى ظلمًا إنما يأكلون في بطونھم نارً ا " . (1) .
 - 8724حدثني يونس قال  ،أخبرنا ابن وھب قال  ،قال ابن زيد في قوله  " :إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلمًا إنما يأكلون
في بطونھم نارا وسيصلون سعيرً ا " قال  ،قال أبي  :إن ھذه ألھل الشرك  ،حين كانوا ال يورَّ ثونھم  ،ويأكلون أموالھم.
***
وأما قوله  " :وسيصلون سعيرً ا "  ،فإنه مأخوذ من " الصَّال " و " الصال " االصطالء بالنار  ،وذلك التسخن بھا  ،كما قال
الفرزدق (2) :
ض فِي َھا َوالصَّال ُم َتك َّنفُ )(3
ار أھْ لِ ِه ...لِ َيرْ ِب َ
َو َقا َت َل َك ْلبُ ْال َحيِّ َعنْ َن ِ
__________
) (1األثر  " - 8723 :أبو ھارون العبدي " ھو  " :عمارة بن جوين "  .روى عن أبي سعيد الخدري وابن عمر .وھو ضعيف  ،وقالوا  :كذاب .قال
الدارقطني  " :يتلون  ،خارجي وشيعي " وقال ابن حبان  " :كان يروي عن أبي سعيد ما ليس من حديثه  ،ال يحل كتب حديثه إال على جھة التعجب " .
مترجم في التھذيب.
واألثر أخرجه ابن كثير في تفسيره  ، 360 : 2والسيوطي في الدر المنثور  124 : 2ونسبه البن جرير وابن أبي حاتم.
) (2في اللسان " صال "  ، 202 ، 201 : 19منسوبًا المرئ القيس  ،وھو خطأ يصحح.
) (3ديوانه  ، 560 :النقائض  ، 561 :اللسان )صال(  ،ومضى بيت من ھذه القصيدة فيما سلف  .540 : 3وھذا البيت من أبيات يصف فيھا أيام
البرد والجدب  ،ويمدح قومه  ،يقول في أولھا  :إ َذا ْ
اق ال َّس َماء َو َك َّش َف ْ
اغبَرَّ آ َف ُ
ت ْال َحيِّ َحم َْرا ُء َحرْ َجفُ
ُور ُبيُو ِ
ت ُ ...كس َ
ْس ْ
ت ُمحُوال ِج ْل ُد َھا َي َت َوسَّفُ
َوأَ ْو َقدَ ِ
ت ال ِّشعْ َرى َم َع اللَّي ِْل َن َ
ار َھا َ ...وأَم َ
ب ُق ْطنٌ ٌم َندَّفُ
َوأَصْ َب َح م َْوضُو ُع ال َّ
ت ال ِّن ْي ِ
صقِيع َكأ َ َّن ُه  ...عَ َلى سَرَ َوا ِ
َو َقا َت َل َك ْلبُ ْالحَ يِّ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... ........
الثرى فِي َنا  ،إ َذا ي َِبسَ َّ
َوجَ ْدتَ َّ
الثرَ ى َ ...و َمنْ ھ َُو َيرْ ُجو َفضْ َل ُه ْال ُم َتضَ يِّفُ
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و " إذا اغبر آفاق السماء "  ،جف الثرى  ،وثار غبار األرض من المحل وقلة المطر .والحرجف  :الريح الشديدة الھبوب .و " الشعرى " تطلع في أول
الشتاء  ،و " أوقدت نارھا " اشتد ضوءھا  ،وذلك إيذان بشدة البرد .ومحول جمع محل  :وھو المجدب .و " يتوسف " يتقشر .و " جلدھا " يعني جلد
السماء  ،وھو السحاب .يقول  :ال سحاب فيھا  ،وذلك أشد للبرد في ليل الصحراء .و " الصقيع " الجليد  ،و " النيب " مسان اإلبل .و " سروات اإلبل "
أسنمتھا .يقول  :وقع الثلج على أسنمتھا كأنه قطن مندوف .و " قاتل كلب الحي عن نار أھله "  ،يقاتلھم على النار مزاحمًا لھم من شدة البرد  ،يريد أن
يجثم في مكان  ،و " الصال " النار  ،و " متكنف " قد اجتمعوا عليه وقعدوا حوله .وقوله  " :وجدت الثرى فينا "  ،يقول  :من نزل بنا وجد خصبًا
وكرمًا في ھذا الزمان الجدب  ،إذ ذھبت ألبان اإلبل واحترق الزرع .يقول  :يجد الضيف عندنا ما يكفيه  ،فنحن غياث له.

وكما قال العجاج :
صالِ َي ٌ
صلِيُّ )(1
ات لِلصَّال ُ
َو َ
ثم استعمل ذلك في كل من باشر بيده أمرً ا من األمور  ،من حرب أو قتال أو خصومة أو غير ذلك  ،كما قال الشاعر (2) :
__________
) (1ديوانه  ، 67 :من أرجوزته المشھورة  ،يقول في أولھا َ :ب َكي ُ
ْت َو ْالمُحْ َن ِزنُ ال َبكِيُّ  ...وإ ِّنما َيأْتِي الصِّبا الص َِّبيُّ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
اك َط َل ٌل َعامِيُّ  ...ق ِْدمًا يُرى مِنْ َع ْھدِه الكِرْ سِ يُّ
مِنْ أنْ َش َج َ
وصالِيات . . . . . . . . . . .
مُحْ َر ْن َج ُم الجام ِِل وال ُّن ِؤيُّ َ ...
وكان في المطبوعة  " :وصاليان "  ،وھو خطأ .والصواب من المخطوطة والديوان .و " الصاليات " يعني  :األثافي التي توضع عليھا القدور .و "
الصال " الوقود  ،و " صلى " )بضم الصاد وكسر الالم وتشديد الياء( جمع صال  ،من قولھم " صلى  ،واصطلى " إذا لزم موضعه  ،يقول  :ھي
ثوابت خوالد قد لزمت موضعھا.
) (2ھو الحارث بن عباد البكري.

َل ْم أَ ُكنْ مِنْ ُج َنا ِت َھا َ ،علِ َم ّ
صالِي )(1
ﷲَُ ...وإِ ِّني ِب َحرِّ َھا ال َي ْو َم َ
فجعل ما باشر من شدة الحرب وأذى القتال  (2) ،بمنزلة مباشرة أذى النار وحرِّ ھا.
***
واختلفت القرأة في قراءة ذلك.
فقرأته عامة قرأة المدينة والعراق َ ) :و َس َيصْ َل ْو َن َسعِيرً ا ( بفتح " الياء " على التأويل الذي قلناه. (3) .
***
وقرأ ذلك بعض المكيين وبعض الكوفيين َ " :و َسيُصْ َل ْو َن " بضم " الياء " بمعنى  :يحرقون.
من قولھم  " :شاة َمصْ لية "  ،يعني  :مشوية.
***
قال أبو جعفر  :والفتح بذلك أولى من الضم  ،إلجماع جميع القرأة على فتح " الياء " في قوله  ) :ال َيصْ ال َھا إِال األ ْش َقى (
ْ
ِيم ( ]سورة الصافات  ، [163 :على أن الفتح بھا أولى من
]سورة الليل  ، [15 :ولداللة قوله  ) :إِال َمنْ ھ َُو َ
صالِي ال َجح ِ
الضم.
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__________
) (1الفاخر للمفضل بن سلمة  ، 78 :والخزانة  ، 226 : 1وسائر كتب التاريخ واألدب  ،من أبياته المشھورة في حرب البسوس  ،وكان اعتزلھا  ،ثم
خاضھا حين أرسل ولده بجيرً ا إلى مھلھل فقتله مھلھل  ،فقال َ ،قرِّ َبا َمرْ ِب َط ال َّن َعا َم ِة ِم ِّني َ ...لق َِح ْ
ال
ت َحرْ بُ وائ ٍِل َعنْ ِ
ح َي ِ
َل ْم أَ ُكنْ مِنْ جُنا ِت َھا  ... ....ال ب َُجيْرٌ أَ ْغ َنى َفتِيال َ ،وال َرھْ ُ
ط
الل . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...
ُك َليْبٌ َت َزاجَ رُوا َعنْ ضَ ِ
وكان في المطبوعة  " :لحرھا "  ،أساء قراءة ما في المخطوطة.
) (2في المطبوعة  " :وإجراء القتال "  ،وھو قراءة رديئة لما في المخطوطة  ،وال معنى له .وفي المخطوطة  " :وأحرى القتال "  ،ورجحت صواب
قراءتھا كما أثبته.
) (3في المطبوعة  " :قلنا " بحذف الھاء  ،وأثبت ما في المخطوطة.

ُ
يُوصِ ي ُك ُم َّ
ْن َف َلھُنَّ ُثلُ َثا َما َت َر َك َوإِنْ َكا َن ْ
ت َوا ِح َد ًة َف َل َھا ال ِّنصْ فُ
ْن َفإِنْ ُكنَّ ن َِسا ًء َف ْو َق ْاث َن َتي ِ
ﷲ ُ فِي أَ ْو َال ِد ُك ْم ل َِّلذ َك ِر م ِْث ُل َح ِّظ ْاأل ْن َث َيي ِ
ان َل ُه َو َل ٌد َفإِنْ َل ْم َي ُكنْ َل ُه َو َل ٌد َو َو ِر َث ُه أَ َب َواهُ َف ِأل ُ ِّم ِه ُّ
الثلُ ُ
ان َل ُه إِ ْخ َوةٌ َف ِأل ُ ِّم ِه
َو ِألَ َب َو ْي ِه لِ ُك ِّل َوا ِح ٍد ِم ْن ُھ َما ال ُّس ُدسُ ِم َّما َت َر َك إِنْ َك َ
ث َفإِنْ َك َ
ان َعلِيمًا
يض ًة م َِن َّ ِ
ْن آَ َباؤُ ُك ْم َوأَ ْب َناؤُ ُك ْم َال َت ْدر َ
ﷲ َك َ
ُون أَ ُّي ُھ ْم أَ ْق َربُ َل ُك ْم َن ْفعً ا َف ِر َ
ﷲ إِنَّ َّ َ
ال ُّس ُدسُ مِنْ َبعْ ِد َوصِ َّي ٍة يُوصِ ي ِب َھا أَ ْو دَ ي ٍ
َحكِيمًا)(11
وأما " السعير "  :فإنه شدة حر جھنم  ،ومنه قيل  " :استعرت الحرب " إذا اشتدت  ،وإنما ھو " َمسعور "  ،ثم صرف إلى
"سعير "  ،كما قيل  " (1) :كفّ َخضِ يب "  ،و " لِحية دھين "  ،وإنما ھي " مخضوبة "  ،صرفت إلى " فعيل " .
***
ً
شديدا حرُّ ھا.
فتأويل الكالم ًإذا  :وسيصلون نارً ا مسعَّرة  ،أي  :موقودة مشعلة
وإنما قلنا إنّ ذلك كذلك  ،ألن ﷲ جل ثناؤه قال َ ) ،وإِ َذا ْال َجحِي ُم ُسع َِّر ْ
ت ( ] ،سورة التكوير  ، [12 :فوصفھا بأنھا مسعورة.
ثم أخبر جل ثناؤه أن أكلة أموال اليتامى يصلونھا وھي كذلك .ف " السعير " ًإذا في ھذا الموضع  ،صفة للجحيم على ما
وصفنا.
***
القول في تأويل قوله تعالى ُ } :يوصِ ي ُك ُم َّ
ﷲُ فِي أَ ْوال ِد ُك ْم ل َِّلذ َك ِر ِم ْثل ُ َح ِّظ األ ْن َث َي ْي ِن {
قال أبو جعفر  :يعني جل ثناؤه بقوله  " :يوصيكم ﷲ "  ،يعھد ﷲ إليكم  " (2) ،في أوالدكم للذكر مثل حظ األنثيين "  ،يقول:
ً
ً
وإناثا  ،فلولده الذكور واإلناث ميراثه أجمع بينھم  ،للذكر منھم مثل
أوالدا ذكورً ا
يعھد إليكم ربكم إذا مات الميت منكم وخلَّف
حظ األنثيين  ،إذا لم يكن له وارث غيرھم  ،سواء فيه صغار ولده وكبارھم وإناثھم  (3) ،في أن جميع ذلك بينھم  ،للذكر مثل
حظ األنثيين.
__________
) (1في المطبوعة  " :قيل "  ،بإسقاط " كما "  ،والصواب من المخطوطة  ،ولكن الكاتب أساء الكتابة .فحذفھا الناشر األول.
) (2انظر تفسير " أوصى " فيما سلف .405 ، 94 : 3
) (3في المخطوطة  " :وكباره "  ،وما في المطبوعة أجود.
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ورفع قوله  " :مثل " بالصفة  (1) ،وھي " الالم " التي في قوله  " :للذكر "  ،ولم ينصب بقوله  " :يوصيكم ﷲ "  ،ألن "
الوصية " في ھذا الموضع عھد وإعال ٌم بمعنى القول  ،و " القول " ال يقع على األسماء المخبر عنھا (2) .فكأنه قيل  :يقول
ﷲ تعالى ذكره لكم  :في أوالدكم للذكر منھم مثل حظ األنثيين.
***
الواجب من الحكم في ميراث من
قال أبو جعفر  :وقد ذكر أن ھذه اآلية نزلت على النبي صلى ﷲ عليه وسلم  ،تبيي ًنا من ﷲ
َ
مات وخلّف ورثة  ،على ما بيَّن .ألن أھل الجاھلية كانوا ال يقسمون من ميراث الميت ألحد من ورثته بعده  ،ممن كان ال
العدو وال يقاتل في الحروب من صغار ولده  ،وال للنساء منھم .وكانوا يخصون بذلك المقاتلة دون الذرية .فأخبر ﷲ جل
يالقي
َّ
ً
ثناؤه أن ما خلفه الميت بين من َسمَّى وفرض له
ميراثا في ھذه اآلية  ،وفي آخر ھذه السورة  ،فقال في صغار ولد الميت
وكبارھم وإناثھم  :لھم ميراث أبيھم  ،إذا لم يكن له وارث غيرھم  ،للذكر مثل حظ األنثيين.
ذكر من قال ذلك :
 - 8725حدثنا محمد بن الحسين قال  ،حدثنا أحمد بن مفضل قال  ،حدثنا أسباط  ،عن السدي  " :يوصيكم ﷲ في أوالدكم
الصغار من الغلمان  ،ال يرث الرجل من ولده إال من
الجواري وال
للذكر مث ُل حظ األنثيين "  ،كان أھل الجاھلية ال يورِّ ثون
َ
َ
أطاق القتال  ،فمات عبد الرحمن أخو حسان الشاعر  ،وترك امرأة يقال لھا أم كجَّ ة  ،وترك خمس أخوا ٍ
ت  ،فجاءت الورثة
يأخذون ماله  ،فشكت أم كجَّ ة ذلك إلى النبي صلى ﷲ عليه وسلم  ،فأنزل ﷲ تبارك وتعالى ھذه اآلية :
__________
) " (1الصفة "  ،ھي حرف الجر  ،وانظر ما سلف  ، 299 : 1تعليق  ، 1 :وفھارس المصطلحات في األجزاء السالفة.
) " (2الوقوع "  ،ھو التعدي إلى المفعول  ،كما سلف  ، 293 : 4تعليق  ، 1 :وفھارس المصطلحات.

" فإن ُكنَّ نساء فوق اثنتين فلھن ُثلُثا ما ترك وإن كانت واحدة فلھا النصف " ثم قال في أم كجة  " :ولھن الربع مما تركتم إن
لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلھن الثمن " (1) .
 - 8726حدثنا محمد بن سعد قال  ،حدثني أبي قال  ،حدثني عمي قال  ،حدثني أبي  ،عن أبيه  ،عن ابن عباس  " :يوصيكم
ﷲ في أوالدكم للذكر مثل حظ األنثيين "  ،وذلك أنه لما نزلت الفرائض التي فرض ﷲ فيھا ما فرض للولد الذكر واألنثى
واألبوين  ،كرھھا الناس أو بعضھم  ،وقالوا  " :تعطى المرأة الربع والثمن  ،وتعطى االبنة النصف  ،ويعطى الغالم الصغير ،
وليس من ھؤالء أحد يقاتل القوم وال يحوز الغنيمة!! اسكتوا عن ھذا الحديث لع ّل رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم ينساه  ،أو
نقول له فيغيِّره "  .فقال بعضھم  :يا رسول ﷲ  ،أنعطي الجارية نصف ما ترك أبوھا  ،وليست تركب الفرس وال تقاتل القوم،
ونعطي الصبيَّ الميراث وليس يغني شي ًئا ؟! وكانوا يفعلون ذلك في الجاھلية  ،ال يعطون الميراث إال من قاتل  ،يعطونه
األكبر فاألكبر(2) .
***
وقال آخرون  :بل نزل ذلك من أجل أنّ المال كان للولد قبل نزوله  ،وللوالدين الوصية  ،فنسخ ﷲ تبارك وتعالى ذلك بھذه
اآلية.
ذكر من قال ذلك :
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 - 8727حدثني محمد بن عمرو قال  ،حدثنا أبو عاصم  ،عن عيسى  ،عن ابن أبي نجيح  ،عن مجاھد أو عطاء  ،عن ابن
عباس في قوله  " :يوصيكم ﷲ في أوالدكم " قال ،
__________
) (1األثر  " - 8725 :أم كجة "  ،انظر ما سلف في التعليق على األثر  ، 8656 :وخبرھا ھناك .وكان في المطبوعة والمخطوطة  " :أم كحة "
بالحاء .أما " عبد الرحمن أخو حسان الشاعر "  ،فإنه يعني  :حسان بن ثابت بن المنذر بن حرام األنصاري  ،شاعر رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم.
وقد ذكره الحافظ ابن حجر في اإلصابة  ،وساق أثر السدي  ،ثم قال  " ،قلت  :ولم أره لغيره  ،وال ذكر أھل النسب لحسان ً
أخا اسمه عبد الرحمن " .
) (2في المطبوعة  " :ويعطونه األكبر " بزيادة واو ال محل لھا  ،وأثبت ما في المخطوطة.

كان المال للولد  ،وكانت الوصية للوالدين واألقربين  ،فنسخ ﷲ من ذلك ما أحبَّ  ،فجعل للذكر مثل حظ األنثيين  ،وجعل
لألبوين لكل واحد منھما السدس مع الولد  ،وللزوج الشطر والربع  ،وللزوجة الربع والثمن(1) .
 - 8728حدثني المثنى قال  ،حدثنا أبو حذيفة قال  ،حدثنا شبل  ،عن ابن أبي نجيح  ،عن مجاھد  " :يوصيكم ﷲ في أوالدكم
للذكر مثل حظ األنثيين " قال  ،كان ابن عباس يقول  :كان المال  ،وكانت الوصية للوالدين واألقربين  ،فنسح ﷲ تبارك
وتعالى من ذلك ما أحبّ  ،فجعل للذكر مثل حظ األنثيين  ،ثم ذكر نحوه.
 - 8729حدثنا القاسم قال  ،حدثنا الحسين قال  ،حدثني حجاج  ،عن ابن جريج  ،عن مجاھد عن ابن عباس مثله.
وروي عن جابر بن عبد ﷲ ما - :
***
 - 8730حدثنا به محمد بن المثنى قال  ،حدثنا وھب بن جرير قال  ،حدثنا شعبة  ،عن محمد بن المنكدر قال  ،سمعت جابر
ُ
فأفقت فقلت  :يا
ضح عليّ من َوضوئه ،
بن عبد ﷲ قال  ،دخل عليَّ رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم وأنا مريض  ،فتوضأ ون َ
رسول ﷲ  ،إنما يرثني َك ٌ
اللة  ،فكيف بالميراث ؟ فنزلت آية الفرائض(2) .
__________
) (1األثر  - 8727 :رواه البخاري من طريق محمد بن يوسف  ،عن ورقاء  ،عن ابن أبي نجيح عن عطاء عن ابن عباس) .الفتح : 12 ، 184 : 8
.(19
) (2الحديث  - 8730 :رواه البخاري ) 261 : 1فتح(  ،من طريق شعبة  ،به .وسيأتي عقب ھذا ما رواية ابن جريج  ،عن محمد بن المنكدر  ،عن
جابر .وكذلك رواه البخاري  ، 182 : 8من طريق ابن جريج  ،ورواه البخاري أيضًا  ، 98 : 10و  - 2 : 12من رواية سفيان  ،عن محمد بن
المنكدر.
وذكره ابن كثير  ، 362 : 2من رواية البخاري  -من طريق ابن جريج  -ثم قال  " ،كذا رواه مسلم  ،والنسائي  ،من حديث حجاج بن محمد األعور ،
عن ابن جريج  ،به .ورواه الجماعة كلھم من حديث سفيان بن عيينة  ،عن محمد بن المنكدر  ،عن جابر " .
وذكره السيوطي  ، 125 - 124 : 2وزاد نسبته لعبد بن حميد  ،وابن المنذر  ،وابن أبي حاتم  ،والبيھقي في سننه.

 - 8731حدثنا القاسم قال  ،حدثنا الحسين قال  ،حدثني حجاج  ،عن ابن جريج قال  ،حدثني محمد بن المنكدر  ،عن جابر
قال  ،عادَ ني رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم وأبو بكر رضي ﷲ عنه في بني َسلمة يمشيان  ،فوجداني ال أعقِل  ،فدعا بما ٍء
ُ
فأفقت فقلت  :يا رسول ﷲ  ،كيف أصنع في مالي ؟ فنزلت " يوصيكم ﷲ في أوالدكم للذكر مثل حظ
فتوضأ ثم رشَّ عليّ ،
األنثيين " (1) ... .
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***
ِسا ًء َف ْوقَ ا ْث َن َت ْي ِن َف َل ُھنَّ ُثلُ َثا َما َت َر َك {
القول في تأويل قوله تعالى َ } :فإِنْ ُكنَّ ن َ
قال أبو جعفر  :يعني بقوله  " :فإن كن "  ،فإن كان المتروكات " نساء فوق اثنتين "  ،ويعني بقوله  " :نسا ًء "  ،بنات الميت ،
" فوق اثنتين "  ،يقول  :أكثر في العدد من اثنتين " فلھن ثلثا ما ترك "  ،يقول  :فلبناته الثلثان مما ترك بعده من ميراثه  ،دون
سائر ورثته  ،إذا لم يكن الميت خلّف ول ًدا ذكرً ا معھن .واختلف أھل العربية في المعنى بقوله  " :فإن كنّ نساء " .
***
فقال بعض نحوييّ البصرة بنحو الذي قلنا  :فإن كان المتروكات نساء وھو أيضً ا قول بعض نحوييّ الكوفة.
***
__________
) (1الحديث  - 8731 :ھو مكرر الحديث قبله  ،كما أشرنا إليه.
وفي المطبوعة " فدعا بوضوء فتوضأ "  .وفي المخطوطة " فدعا فتوضأ "  .والذي في البخاري  -من ھذا الوجه  " -فدعا بماء "  .فالراجح أنھا كانت
كذلك عن الطبري  ،وسقطت من الناسخ ً
سھوا كلمة " بماء "  ،اشتبه عليه الحرفان األخيران من " فدعا "  ،بكلمة " بما " ألنھم في األكثر ال يثبتون
الھمزة فسقطت الكلمة منه.
وفي المطبوعة لم تكمل اآلية بعد " في أوالدكم "  ،وأثبت ما في المخطوطة.

وقال آخرون منھم  :بل معنى ذلك  ،فإن كان األوالد نساء  ،وقال  ،إنما ذكر ﷲ األوالد فقال  " ،يوصيكم ﷲ في أوالدكم " ،
ثم قس َم الوصية فقال  " ،فإن كنّ نساء "  ،وإن كان األوالد ]نسا ًء  ،وإن كان األوالد واحدة[  (1) ،ترجمة منه بذلك عن "
األوالد " .
***
قال أبو جعفر  :والقول األول الذي حكيناه عمن حكيناه عنه من البصريين  ،أولى بالصواب في ذلك عندي .ألن قوله  " :وإن
ُكنّ "  ،لو كان معن ًّيا به " األوالد " لقيل  " :وإن كانوا "  ،ألن " األوالد " تجمع الذكور واإلناث .وإذا كان كذلك  ،فإنما يقال،
" كانوا "  ،ال " ُكنّ " .
***
ُس ِم َّما َت َر َك إِنْ َكانَ َل ُه َو َل ٌد {
ص ُ
القول في تأويل قوله تعالى َ } :وإِنْ َكا َنتْ َواحِدَ ًة َف َل َھا ال ِّن ْ
سد ُ
ف َوأل َب َو ْي ِه لِ ُكل ِّ َوا ِح ٍد ِم ْن ُھ َما ال ُّ
قال أبو جعفر  :يعني بقوله  " :وإن كانت " ] ،وإن كانت[ المتروكة ابنة واحدة ) " (2فلھا النصف "  ،يقول  :فلتلك الواحدة
نصف ما ترك الميت من ميراثه  ،إذا لم يكن معھا غيرھا من ولد الميت ذك ٌر وال أنثى.
***
__________
) (1في المطبوعة  " :وإن كان األوالد واحدة  ،ترجمة منه ، " ...وفي المخطوطة  " :وإن كان األوالد واحده "  ،ولم أجد لكليھما معنى  ،فرجحت
نصھا كما أثبته بين القوسين  ،استظھارً ا من معنى ھذه اآلية كما ذكره آن ًفا في صدر الكالم  ،ورجحت أن قوله  " :واحدة " مجلوبة من اآلية التي تليھا
" وإن كانت واحدة "  ،وفسرھا كذلك  ،وساقھا قبل مجيئھا.
) (2في المطبوعة والمخطوطة  " :وإن كانت المتروكة ابنة واحدة "  ،وھو ال يستقيم  ،فرجحت زيادة ما زدته بين القوسين  ،على سياقه في تفسير
أخواتھا.
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فإن قال قائل  :فھذا فرضُ الواحدة من النساء وما فوق االثنتين  ،فأين فريضة االثنتين ؟
قيل  :فريضتھم بالسنة المنقولة نقل الوراثة التي ال يجوز فيھا الشك(1) .
***
وأما قوله  " :وألبويه "  ،فإنه يعني  :وألبوي الميت " لكل واحد منھما السدس "  ،من َت ِركته وما خلَّف من ماله  ،سوا ٌء فيه
ً
واحدا كان أو جماعة.
الوالدة والوالد  ،ال يزداد واحد منھما على السدس " إن كان له ولد "  ،ذكرً ا كان الولد أو أنثى ،
***
فإن قال قائل  :فإن كان كذلك التأويل  (2) ،فقد يجب أن ال يزاد الوال ُد مع االبنة الواحدة على السدس من ميراثه عن ولده
الميت .وذلك إن قلته  ،قو ٌل خالف لما عليه األمة مجمعة  (3) ،من تصييرھم باقي تركة الميت مع االبنة الواحدة بعد أخذھا
نصيبھا منھا لوالده أجمع!
َ
قيل  :ليس األمر في ذلك كالذي
ظننت  ،وإنما لكل واحد من أبوي الميت السدس من تركته مع ولده  ،ذكرً ا كان الولد أو أنثى،
واح ًدا كان أو جماعة  ،فريضة من ﷲ له مسماة.
__________
) (1كأنه يعني بذلك حديث جابر بن عبد ﷲ  ،في خبر موت سعد بن الربيع  ،وإعطاء رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم بنتيه الثلثين )السنن الكبرى
للبيھقي  ، (229 : 6وأخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه من طرق وخبر زيد بن ثابت  " :إذا ترك رجل وامرأة بن ًتا  ،فلھا النصف  ،وإن
كانتا اثنتين أو أكثر  ،فلھن الثلثان ، " ...أخرجه البخاري )الفتح .(8 : 12
ھذا  ،وعجيب أن يترك أبو جعفر سياق اآلثار لحجته في ھذا الموضع  ،فأخشى أن يكون قد سقط من النساخ األوائل شيء من كتابه أو أن يكون ھو قد
أراد أن يسوق اآلثار  ،ثم غفل عنھا  ،وبقيت النسخ بعده ناقصة من دليل احتجاجه .وھذه أول مرة يخالف فيھا أبو جعفر نھجه في تأليف ھذا التفسير.
) (2في المطبوعة  " :فإذ كان كذلك "  ،والجيد ما في المخطوطة.
) (3في المطبوعة  " :مجمعون "  ،وكذلك كان في المخطوطة  ،إال أن الناسخ عاد فضرب على النون  ،وجعل الواو " تاء " مربوطة منقوطة  ،وتبع
الناشر األول خطأ الناسخ  ،وأغفل تصحيحه!! فرددته إلى الصواب.

فإمَّا زيد على ذلك من بقية النصف مع االبنة الواحدة إذا لم يكن غيره وغير ابنة للميت واحدة  (1) ،فإنما زيدھا ثانيًا بقرب
عصبة الميت إليه  (2) ،إذ كان حكم كل ما أبقته سھام الفرائض  ،فألولي عص َبة الميت وأقربھم إليه  ،بحكم ذلك لھا على
لسان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم  (3) ،وكان األب أقرب عص َبة ابنه وأوالھا به  ،إذا لم يكن البنه الميت ابن.
***
القول في تأويل قوله تعالى َ } :فإِنْ َل ْم َي ُكنْ َل ُه َو َل ٌد َو َو ِر َث ُه أَ َب َواهُ َفأل ِّم ِه ال ُّثلُث {
قال أبو جعفر  :يعني جل ثناؤه بقوله  " :فإن لم يكن له "  ،فإن لم يكن للميت " ولد " ذكر وال أنثى " وورثه أبواه "  ،دون
غيرھما من ولد وارث " فألمه الثلث "  ،يقول  :فألمه من تركته وما خلف بعده  ،ثلث جميع ذلك.
***
فإن قال قائل  :فمن الذي له الثلثان اآلخران.
قيل له األب.
فإن قال  ،بماذا ؟ )(4
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__________
) (1في المطبوعة  " :فإن زيد على ذلك من بقية النصف "  ،وأثبت ما كان في المخطوطة  ،وھو صواب جيد.
) (2في المطبوعة  " :لقرب عصبة الميت " وفي المخطوطة " قرب "  ،وأجودھما ما أثبت.
) (3يعني بذلك ما رواه الشيخان بإسنادھما إلى ابن عباس عن النبي صلى ﷲ عليه وسلم قال  " ،أً ْلحِقوا الفرائضً ِبأَھْ لِ َھا  ،فما َبقي فھو ْ
ألو َلى َر ُج ٍل
ذكر " )الفتح  / 9 ، 8 : 2السنن الكبرى  ، (234 : 6ويروى " ألدنى رجل "  ،ومعناه  :ألقرب رجل من العصبة .وھذا أيضًا غريب من أبي جعفر
في ترك ذكر حجته من الحديث  ،كشأنه في جميع ما سلف  ،وانظر ص  ، 36 :تعليق  ، 1 :وكأنه كان يختصر في ھذا الموضع  ،وترك ذكر حجته ؛
ألنه ال بد أن يكون قد استوفاھا في موضعھا من كتبه األخرى.
) (4في المطبوعة  " :فإن قال قائل  :بماذا "  ،و " قائل " زيادة ال شك فيھا  ،والصواب ما في المخطوطة.

قلت  :بأنه أقرب أھل الميت إليه  (1) ،ولذلك ترك ذكر تسمية من له الثلثان الباقيان  ،إذ كان قد بيَّن على لسان رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه وسلم لعباده ) (2أن كل ميِّت فأقربُ عصبته به  ،أولى بميراثه  ،بعد إعطاء ذوي السھام المفروضة سھامھم
من ميراثه.
ً
وارثا غير أبويه  ،ألن األم ليست بعصبة
ُمى لھا  ،إذا لم يكن الميت خلًف
وھذه العلة  ،ھي العلة التي من أجلھا سُميّ لأل ّم ما س َ
ذكر َمن له الثلثان الباقيان منه معه  ،إذ
حال للميت .فبيّن ﷲ جل ثناؤه لعباده ما فرض لھا من ميراث ولدھا الميت  ،وترك َ
في ٍ
كان قد عرّ فھم في جملة بيانه لھم َمنْ له بقاياتركة األموال بعد أخذ أھل السھام سھامھم وفرائضھم  ،وكان بيانه ذلك  ،مغنيًا
لھم على تكرير حكمه مع كل من َق َسم له ح ًّقا من ميراث ميت  ،وسمي له منه سھمًا(3) .
***
ُس {
سد ُ
القول في تأويل قوله تعالى َ } :فإِنْ َكانَ َل ُه إِ ْخ َوةٌ َفأل ِّم ِه ال ُّ
قال أبو جعفر  :إن قال قائل  :وما المعنى الذي من أجله ذكر حكم األبوين مع اإلخوة  (4) ،وترك ذكر حكمھما مع األخ
الواحد ؟
قلت ) (5اختالف حكمھما مع اإلخوة الجماعة واألخ الواحد  ،فكان في إبانة ﷲ جل ثناؤه لعباده حكمھما فيما يرثان من َولدھما
الميت مع إخوته ،
__________
) (1في المخطوطة  " :بأنه أقرب ولد الميت إليه "  ،وھو خطأ وسھو من الناسخ  ،والصواب  ،من المطبوعة.
) (2انظر التعليق السالف ص  ، 37تعليق .3 :
) (3في المطبوعة  " :وكان بيانه ذلك معي ًنا لھم على تكرير حكمه "  ،وھو خطأ محض وتصريف قبيح  ،وفي المخطوطة  " :معينا لھم عن تكرير
حكمه " غير منقوطة  ،وصواب قراءتھا ما أثبت.
) (4في المخطوطة  " :حكم أبوين من األخوة "  ،والصواب ما في المطبوعة.
) (5قوله  " :قلت " ليست في المخطوطة  ،ولكن السياق يقتضيھا  ،فأحسن طابع التفسير في إثباتھا.

غير متغيِّر عما كان لھما  ،وال أخ للميت وال وارث غيرھما .إذ كان معلومًا عندھم
غ ًّنى وكفاية عن أن حكمھما فيما ورثا منه َ
أن كل مستحق ح ًّقا بقضاء ﷲ ذلك له  ،ال ينتقل ح ُّقه الذي قضى به له ربه جل ثناؤه عما َقضى به له إلى غيره  ،إال بنقل ﷲ
ذلك عنه إلى من نقله إليه من خلقه .فكان في فرضه تعالى ذكره لألم ما فرض  ،إذا لم يكن لولدھا الميت وارث غيرھا وغير
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المفروض  -وھو ثلث مال ولدھا الميت ) - (2حق لھا واجب  ،حتى يغيِّر
والده  ،وال أخ ) (1الداللة الواضحة للخلق أن ذلك
َ
ذلك الفرض من َف َرض لھا .فلما غيَّر تعالى ذكره ما فرض لھا من ذلك مع اإلخوة الجماعة  ،وترك تغييره مع األخ الواحد ،
عُلم بذلك أن فرضھا غير متغيِّر عما فرض لھا إال في الحال التي غيَّره فيھا َمن لزم العبادَ طاع ُته  ،دون غيرھا من األحوال.
***
ثم اختلف أھل التأويل في عدد اإلخوة الذين عناھم ﷲ تعالى ذكره بقوله  " :فإن كان له إخوة " .
فقال جماعة أصحاب رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم والتابعين لھم بإحسان  ،ومن بعدھم من علماء أھل اإلسالم في كل زمان:
عنى ﷲ جل ثناؤه بقوله  " :فإن كان له إخوة فألمه السدس " اثنين كان اإلخوة أو أكثر منھما  ،أنثيين كانتا أو كن ً
إناثا  ،أو
ذكرين كانا أو كانوا ذكورً ا  ،أو كان أحدھما ذكرً ا واآلخر أنثى .واعتل كثي ٌر ممن قال ذلك ،
__________
) (1في المطبوعة  ... " :وغير والده لوائح الداللة الواضحة " ...وھو شيء ال يكتبه أبو جعفر!! وفي المخطوطة  " :وغير والده والح الداللة، " ...
وصواب قراءتھا " وال أخ " معطو ًفا على قوله " إذا لم يكن لولدھا الميت وارث . " ...وقوله  " :الداللة الواضحة " اسم " كان " في قوله  " :وكان في
فرضه تعالى ذكره. " ...
) (2في المخطوطة والمطبوعة  " :ھو ثلث مال ولدھا الميت "  ،بغير " واو "  ،والصواب إثباتھا .وإال اختل الكالم.

بأن ذلك قالته األمة عن بيان ﷲ جل ثناؤه على لسان رسوله صلى ﷲ عليه وسلم  ،فنقلته أمة نبيه نقال مستفيضًا قطع العذر
مجيئه  ،ودفع الشك فيه عن قلوب الخلق وروده(1) .
***
وروي عن ابن عباس رضي ﷲ عنھما أنه كان يقول  :بل عنى ﷲ جل ثناؤه بقوله  " :فإن كان له إخوة "  ،جماعة أقلھا
حجب األم عن ثلثھا مع األب بأقل من ثالثة إخوة .فكان يقول في أبوين وأخوين :
ثالثة .وكان ينكر أن يكون ﷲ جل ثناؤه َ
لألم الثلث  ،وما بقي فلألب  ،كما قال أھل العلم في أبوين وأخ واحد.
ذكر الرواية عنه بذلك :
 - 8732حدثني محمد بن عبد ﷲ بن عبد الحكم قال  ،حدثنا ابن أبي فديك قال  ،حدثني ابن أبي ذئب  ،عن شعبة مولى ابن
عباس  ،عن ابن عباس  :أنه دخل على عثمان رضي ﷲ عنه فقال  ،لم صار األخوان يردَّان األم إلى السدس  ،وإنما قال ﷲ :
" فإن كان له إخوة "  ،واألخوان في لسان قومك وكالم قومك ليسا بإخوة ؟ فقال عثمان رحمه ﷲ ) (2ھل أستطيع نقض أمر
كان قبلي  ،وتوارثه الناس ومضى في األمصار ؟ )(3
***
__________
) (1وھذا أيضًا موضع في النفس منه شيء  ،فإن أبا جعفر ترك سياق حجته من اآلثار  ،كما فعل في الموضعين السالفين انظر ص  36 :تعليق / 1 :
وص  ، 37 :تعليق  / ، 3 :ثم انظر السنن الكبرى للبيھقي .228 ، 227 : 6
) (2في المطبوعة  " :رضي ﷲ عنه "  ،وأثبت ما في المخطوطة.
) (3األثر  - 8732 :أخرجه البيھقي في السنن الكبرى  227 : 6من طريق  :إسحاق بن إبراھيم  ،عن شبابة  ،عن ابن أبي ذئب  ،عن شعبة مولى
ابن عباس  ،ونقله عنه ابن كثير في تفسيره  .367 : 2وقد عقب ابن كثير عليه بقوله  " :وفي صحة ھذا األثر نظر  ،فإن شعبة ھذا تكلم فيه مالك بن
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أنس .ولو كان ھذا صحيحً ا عن ابن عباس لذھب إليه أصحابه األخصاء به  ،والمنقول عنھم خالفه .وقد روى عبد الرحمن بن أبي الزناد  ،عن خارجة
بن زيد  ،عن أبيه أنه قال  " ،األخوان  ،تسمى إخوة "  ،وقد أفردت لھذه المسألة جزءًا على حدة " .
أما " شعيب مولى ابن عباس "  ،فھو  :شعيب بن دينار الھاشمي  ،وھو غير الكوفي  ،وقد قال فيه ابن حبان  " :روى عن ابن عباس ما ال أصل له ،
حتى كأنه ابن عباس آخر "  ،وانظر اختالف قولھم فيه في التھذيب  ،وأكثرھم على ترك االحتجاج به  ،وھو مترجم في التھذيب  ،والكبير للبخاري 2
 ، 244 / 2 /وابن أبي حاتم .367 / 1 / 2

ً
فصاعدا،
قال أبو جعفر  :والصواب من القول في ذلك عندي  ،أن المعنيَّ بقوله  " :فإن كان له إخوة "  ،اثنان من إخوة الميت
ً
وراثة صح َة ما
على ما قاله أصحابُ رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم  ،دون ما قاله ابن عباس رضي ﷲ عنھما  ،لنقل األمة
قالوه من ذلك عن الحجة  ،وإنكارھم ما قاله ابن عباس في ذلك(1) .
***
فإن قال قائل  :وكيف قيل في األخوين " إخوة "  ،وقد علمت أن ل " األخوين " في منطق العرب مثاال ال يشبه مثا َل "
اإلخوة"  ،في منطقھا ؟ )(2
قيل  :إنّ ذلك وإن كان كذلك  ،فإن من شأنھا التأليف بين الكالمين يتقارب معنياھما  (3) ،وإن اختلفا في بعض وجوھھما.
فلما كان ذلك كذلك  ،وكان مستفيضًا في منطقھا منتشرً ا مستعمال في كالمھا  " :ضربت من عبد ﷲ وعمرو رؤوسھما ،
ُ
وأوجعت منھما ظھورھما "  ،وكان ذلك أشد استفاضة في منطقھا من أن يقال  " ،أوجعت منھما ظھريھما "  ،وإن كان مقوال
" أوجعت ظھْريھما "  (4) ،كما قال الفرزدق :
ِب َما فِي فُ َؤادَ ْي َنا م َِن ال َّش ْو ِق َو ْال َھ َوىَ ...ف َيب َْرأ ُ ُم ْن َھاضُ الفُ َؤا ِد ْال ُم َشعَّفُ )(5
__________
) (1ھذا أيضًا موضع كان يجب أن يسوق عنده أبو جعفر حجته  ،أو يحيل على حجة سالفة  ،ولكنه لم يفعل  ،وانظر التعليق السالف ص  40 :تعليق :
 : 1واإلشارة إلى المواضع السالفة ھناك.
) (2في المخطوطة والمطبوعة  " :وقد علمت أن األخوين في منطق العرب مثاال ، " ...وھو فاسد  ،والصواب " أن لألخوين "  ،كما أثبتھا بزيادة "
الالم " .
) (3في المطبوعة  " :بتقارب معنييھما "  ،غير ما في المخطوطة  ،ألنه قرأ " يتقارب " فعال  " ،بتقارب " اسمًا مصدرً ا.
) (4في المطبوعة  " :ظھرھما " مكان " ظھريھما "  ،وھو خطأ  ،ألنه ليس شاھ ًدا في ھذا الموضع  ،بل الشاھد ما جاء في المخطوطة كما أثبته ،
على التثنية.
) (5ديوانه  ، 554 :والنقائض  ، 553 :وسيبويه  ، 202 : 2وأمالي الشجرى  ، 12 : 1وغيرھا .وھو من قصيدته التي مضى بيت منھا قريبًا ص :
 ، 27تعليق  ، 3 :يقول قبله ما لھج به من لھوه وكذبه وعبثه  ،ويذكرھا صاحبته وأمره معھا .دَ ع َْو ُ
ت أَ ْي ُدهُ َ ...و ُ أَ ْد َنى مِنْ
ت الَّذِي سَ مَّى ال َّسم ََوا ِ
َو ِر ِيدي وأَ ْل َطفُ
لِ َي ْش َغ َل َع ِّني َبعْ َل َھا بِ َز َما َن ٍه ُ ...تدَ لِّ ُھ ُه َع ِّني و َع ْن َھا َف ُنسْ َعفُ
ِب َما في فُ َؤا َد ْي َنا . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... .............
َفأَرْ َس َل فِي َع ْي َن ْي ِه ما ًء َعال ُھ َما َ ...و َق ْد َعلِمُوا أَ ِّني أَ َطبُّ وأَعْ َرفُ
ْن َوھْ َي َق ِر َي ٌ
بة  ...أَ َرا َھا  ،و َت ْد ُنو لِي م َِرارً ا َفأرْ ُ
شفُ
َفدَ َاو ْي ُت ُه َعا َمي ِ
يقول  :دعا ﷲ أن يبتلي زوجھا بمرض مزمن  ،يدلھه ويحيره  ،فيبقى دھشا متغير العقل أو البصر  ،فال يتفقدھا  ،حتى يصل إلى ما يريد وتريد.
فاستجاب دعاءه  ،وأنزل على عينيه ماء  ،فطلبوا له األطباء والعرفاء  ،وزعم الفرزدق أنھم عرفوا أنه أطب الناس بھذا الداء  ،فأدخلوه إليه  ،فظل
يطببه عامين  ،وھي قريبة منه.
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وقوله  " :منھاض الفؤاد " الذي ھاضه الحزن والوجد  ،من " ھاض العظم " إذا كسره  ،يريد شدة ما يجد من اللوعة  ،حتى شفه وأمرض قلبه .و "
المشعف "  ،ھو الذي شعفه الحب  :إذا أحرق قلبه  ،مع لذة يجدھا المحب  ،ولم يذكر أصحاب المعاجم " شعف " مشددة العين  ،ولكنه قياس ھذه
العربية .وفي المخطوطة والمطبوعة  " :المشغف " بالغين المعجمة  ،وكأنه صواب أيضًا  ،من " شغفه الحب " إذا بلغ شغاف قلبه.
وأما رواية الديوان  ،والنقائض  ،فھي " المسقف "  ،وھي رواية رديئة  ،قال أبو عبيدة في شرحھا  " :ھو الذي عليه خشب الجبائر  ،والجبائر  :ھي
السقائف تشد على الكسر "  .وھو ال شيء  ،وإنما حمله على ذلك ذكر " منھاض "  ،وأن " المشغف " من صفته  ،و " المنھاض " ھو العظم الذي
كسر بعد الجبر .ولكن صواب المعنى والرواية  ،ھو ما ذكرت.

ص َغ ْ
ت قُلُو ُب ُك َما (
غير أن ذلك وإن كان مقوال فأفصح منه  " :بما في أفئدتنا "  ،كما قال جل ثناؤه  ) :إِنْ َت ُتو َبا إِ َلى َّ ِ
ﷲ َف َق ْد َ
]سورة التحريم .[4 :
فلما كان ما وصفت من إخراج كل ما كان في اإلنسان واح ًدا إذا ضم إلى الواحد منه آخر من إنسان آخر فصارا اثنين من
وأشھر في كالمھا ) (1وكان " األخوان " شخصين كل واحد منھما غير صاحبه  ،من
أفصح في منطقھا
اثنين  ،بلفظ الجميع ،
َ
َ
نفسين مختلفين ،
__________
) (1في المطبوعة  " :فلفظ الجمع أفصح في منطقھا "  ،والصواب ما أثبته من المخطوطة  ،وقوله  " :أفصح " منصوب خبر قوله  " :فلما كان ما
وصفت " .

ً
واحدا ال ثاني له  (1) ،فأخرج اثناھما بلفظ اثنى العضوين اللذين
أشبه معنياھما معنى ما كان في اإلنسان من أعضائه
وصفت (2) ،فقيل " إخوة " في معنى " األخوين "  ،كما قيل " ظھور " في معنى " الظھرين "  ،و " أفواه " في معنى "
فموين "  ،و " قلوب " في معنى " قلبين " .
***
وقد قال بعض النحويين  :إنما قيل " إخوة "  ،ألن أقل الجمع اثنان .وذلك أن ذلك ضم شيء إلى شيء صارا جمي ًعا بعد أن
كانا فردين  (3) ،فجمعا ليعلم أن االثنين جمع.
***
قال أبو جعفر  :وھذا وإن كان كذلك في المعنى  ،فليس بعلة تنبئ عن جواز إخراج ما قد جرى الكالم مستعمال مستفيضًا على
ألسن العرب الثنيه بمثال وصور ٍة غير مثال ثالثة فصاع ًدا منه وصورتھا .ألن من قال  " ،أخواك قاما "  ،فال شك أنه قد علم
أنّ كل واحد من " األخوين " فر ٌد ضم أحدھما إلى اآلخر فصارا جميعًا بعد أن كانا شتى .غير أن األمر وإن كان كذلك (4) ،
فال تستجيز العرب في كالمھا أن يقال  " ،أخواك قاموا "  ،فيخرج قولھم " قاموا "  ،وھو لفظ للخبر عن الجميع  ،خبرً ا عن "
األخوين " وھما بلفظ االثنين .ألن كل ما جرى به الكالم على ألسنتھم معرو ًفا عندھم بمثال وصورة  ،إذا غيَّر مغيِّر عما قد
عرفوه فيھم ،
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__________
) (1في المطبوعة  " :أشبه معناھما " على اإلفراد  ،والصواب من المخطوطة مثنى .وقوله  " :وكان األخوان "  ،معطوف على قوله  " :فلما كان ما
وصفت "  ،يريد  " :ولما كان األخوان . " ...وسياق الجملة  " :وكان األخوان شخصين ...أشبه معنياھما معنى ما كان في اإلنسان من أعضائه
واح ًدا".
) (2في المطبوعة  " :فأخرج أنثييھما بلفظ أنثى العضوين "  ،وھو كالم ال معنى له  ،والصواب من المخطوطة  ،فالكالم في " االثنين " و " الجمع" ،
ال في " األنثى " و " الذكر " .
) (3في المطبوعة  " :وذلك أنه إذا ضم شيء إلى شيء "  ،غير ما كان في المخطوطة كما أثبته  ،وھو صواب محض ال يغير.
) (4في المطبوعة والمخطوطة  " :بعد أن كانا شتى عنوان األمر وإن كان كذلك "  ،وھو كالم مستھجن ال معنى له  ،والناسخ عجل كما رأيت
وعلمت ،فكتب " غير أن األمر "  " ،عنوان األمر " ففسد الكالم  ،وأفسد على الناشر األول فھمه للمعاني.

ض َّم أحدھما إلى صاحبه  ،فلھما مثا ٌل في المنطق وصورة  ،غير مثال
َنكِروه (1) .فكذلك " األخوان " وإن كان مجموعين ُ
الثالثة منھم فصاع ًدا وصورتھم .فغير جائز أن يغيَّر أحدھما إلى اآلخر إال بمعنى مفھوم .وإذا كان ذلك كذلك  ،فال قول أولى
بالصحة مما قلنا قبل.
***
ً
فصاعدا ؟
قال أبو جعفر  :فإن قال قائل  :ولم ُنقصت األم عن ثلثھا بمصير إخوة الميت معھا اثنين
قيل  :اختلفت العلماء في ذلك.
فقال بعضھم ُ :نقصت األم عن ذلك دون األب  ،ألن على األب م َُؤنھم دون أمھم.
ذكر من قال ذلك :
 - 8733حدثنا بشر بن معاذ قال  ،حدثنا يزيد بن زريع قال  ،حدثنا سعيد  ،عن قتادة قوله  " :فإن لم يكن له ولد ورثه أبواه
فألمه الثلث فإن كان له إخوة فألمه السدس "  ،أضرُّ وا باألم وال يرثون  (2) ،وال يحجبھا األخ الواحد من الثلث  ،ويحجبھا ما
فوق ذلك.
__________
) (1في المطبوعة  " :ألن لكل ما جرى به الكالم على ألسنتھم مثاال معرو ًفا عندھم وصورة  ،إذا غير مغير ما قد عرفوه فيھم أنكره "  ،بدل ما كان
في المخطوطة تبديال  ،جعل " بمثال " " مثاال " وقدمھا عن مكانھا  ،وغير سائر الجملة كما رأيت .والذي أوقعه في ذلك أن الناسخ كتب " ألن لكل ما
جرى " وصوابه " ألن كل ما جرى " كما أثبته.
أما " نكروه "  ،فقد جعلھا " أنكروه " وھما صواب جميعًا  ،إال أن الواجب عليه كان يقتضي إثبات ما في المخطوطة .يقال  " ،أنكر الشيء إنكارً ا
س ِم ْن ُھ ْم خِي َف ًة }
ونكره " )على وزن سمع(  ،قال ﷲ تعالى في سورة ھود َ } : 70 :ف َلمَّا َرأَى أَ ْي ِد َي ُھ ْم ال َتصِ ُل إِ َل ْي ِه َنك َِر ُھ ْم َوأَ ْو َج َ
) (2في المطبوعة  " :أنزلوا األم وال يرثون "  ،وفي المخطوطة  " :أمروا باألمر وال يرثون " وھو تحريف ما أثبته عن الدر المنثور وابن كثير  ،كما
سترى في التخريج.

وكان أھل العلم يرون أنھم إنما حجبوا أمھم من الثلث ألن أباھم يلي نكاحھم والنفقة عليھم دون أمھم(1) .
***
ً
معونة إلخوة الميت بالسدس الذي َح َجبوا أمھم عنه.
وقال آخرون  :بل ُنقصت األم السدس  ،وقُصِ ر بھا على سدس واحد ،
ذكر من قال ذلك :
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 - 8734حدثنا الحسن بن يحيى قال  ،أخبرنا عبد الرزاق قال  ،أخبرنا معمر  ،عن ابن طاوس  ،عن أبيه  ،عن ابن عباس
قال  ،السدس الذي حجب ْته اإلخوة األ َّم لھم  ،إنما حجبوا أمھم عنه ليكون لھم دون أمھم.
***
وقد روي عن ابن عباس خالف ھذا القول  ،وذلك ما - :
 - 8735حدثني يونس قال  ،أخبرنا ابن عيينة  ،عن عمرو بن دينار  ،عن الحسن بن محمد  ،عن ابن عباس قال  ،الكاللة
من ال ولد له وال والِد.
***
قال أبو جعفر  ،وأولى ذلك بالصواب أن يقال في ذلك  :إن ﷲ تعالى ذكره فرض لألم مع اإلخوة السدس  ،لما ھو أعلم به من
مصلحة خلقه وقد يجوز أن يكون ذلك كان لما ألزم اآلباء ألوالدھم وقد يجوز أن يكون ذلك لغير ذلك .وليس ذلك مما كلَّفنا
علمه  ،وإنما أمرنا بالعمل بما علمنا.
***
وأما الذي روي عن طاوس عن ابن عباس  ،فقول لما عليه األمة مخالف .وذلك أنه ال خالف بين الجميع  :أنْ ال ميراث ألخي
ً
شاھدا على فساده.
ميت مع والده .فكفى إجماعھم على خالفه
***
__________
) (1األثر  - 8733 :خرجه ابن كثير في تفسيره  ، 368 ، 367 : 2وقال  " ،ھذا كالم حسن "  ،والسيوطي في الدر المنثور .126 : 2

القول في تأويل قوله تعالى  } :مِنْ َب ْع ِد َوصِ َّي ٍة ُيوصِ ي ِب َھا أَ ْو دَ ْي ٍن {
قال أبو جعفر  :يعني جل ثناؤه بقوله  " :من بعد وصية يوصي بھا أو دين "  ،أنّ الذي قسم ﷲ تبارك وتعالى لولد الميت
الذكور منھم واإلناث وألبويه من تركته من بعد وفاته  ،إنما يقسمه لھم على ما قسمه لھم في ھذه اآلية من بعد قضاء دين
الميت الذي مات وھو عليه من تركته  ،ومن بعد تنفيذ وصيته في بابھا بعد قضاء دينه كله (1) .فلم يجعل تعالى ذكره ألحد
من ورثة الميت  ،وال ألحد ممن أوصى له بشيء  ،إال من بعد قضاء دينه من جميع تركته  ،وإن أحاط بجميع ذلك .ثم جعل
أھل الوصايا بعد قضاء دينه شركاء ورثته فيما بقي لما أوصى لھم به  ،ما لم يجاوز ذلك ثلثه .فإن جاوز ذلك ثلثه  ،جعل
الخيار في إجازة ما زاد على الثلث من ذلك أو ر ِّده إلى ورثته  :إن أحبوا أجازوا الزيادة على ثلث ذلك  ،وإن شاءوا ردوه.
ماض عليھم.
فأما ما كان من ذلك إلى الثلث  ،فھو ٍ
وعلى كل ما قلنا من ذلك  ،األمة مجمعة .وقد روي عن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم بذلك خبرٌ  ،وھو ما - :
 - 8736حدثنا محمد بن بشار قال  ،حدثنا يزيد بن ھارون قال  ،أخبرنا سفيان  ،عن أبي إسحاق  ،عن الحارث األعور  ،عن
عليّ رضي ﷲ عنه قال  ،إنكم تقرأون ھذه اآلية  " :من بعد وصية يُوصي بھا أو دين "  ،وإنّ رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم
قضى بالدين قبل الوصية(2) .
 - 8737حدثنا ابن بشار قال  ،حدثنا يزيد بن ھارون قال  ،حدثنا زكريا بن أبي زائدة  ،عن أبي إسحاق  ،عن الحارث  ،عن
علي رضوان ﷲ عليه  ،عن النبي صلى ﷲ عليه وسلم بمثله.
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__________
) (1ھكذا في المطبوعة " في بابھا "  ،وفي المخطوطة غير منقوطة  ،وھي لفظة غريبة ھاھنا  ،ال أظنھا مما كان يجري على ألسنة القوم يومئذ على
ھذا المعنى  ،ولو خيرت الخترت " في أھلھا "  ،ولكني تركتھا على حالھا مخافة أن يكون ظني رجما.
) (2في المطبوعة  " :أن رسول ﷲ " بإسقاط الواو  ،وأثبت ما في المخطوطة.

 - 8738حدثنا أبو السائب قال  ،حدثنا حفص بن غياث قال  ،حدثنا أشعث  ،عن أبي إسحاق  ،عن الحارث  ،عن علي  ،عن
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم مثله(1) .
 - 8739حدثنا ابن حميد قال  ،حدثنا ھارون بن المغيرة  ،عن ابن مجاھد  ،عن أبيه  " :من بعد وصية يوصي بھا أو دين "
قال  ،يبدأ بالدين قبل الوصية.
***
ْن ( .
قال أبو جعفر  :واختلفت القرأة في قراءة ذلك .فقرأته عامة قرأة أھل المدينة والعراق  ) :يُوصِ ي ِب َھا أَ ْو دَ ي ٍ
***
صى ِب َھا (  ،على معنى ما لم يس َّم فاعله.
وقرأه بعض أھل مكة والشأم والكوفة  ) ،يُو َ
***
__________
) (1اآلثار  - 8738 ، 8737 ، 8736 :حديث ضعيف  ،لضعف " الحارث األعور "  ،وھو  :الحارث بن عبد ﷲ األعور الھمداني  ،وھو ضعيف
ج ًدا  ،وقال الشعبي وغيره  " :كان كذابًا "  .وقد مضى الكالم عنه في رقم  174 :فيما كتبه أخي السيد أحمد  ،وفي المسند رقم .565 :
وأسانيده الثالثة تدور على " الحارث األعور "  ،وقد رواه أحمد في مسنده رقم  1221 ، 1091 ، 595 :مطوال  ،وأخرجه البيھقي في السنن الكبرى
 ، 267 : 6والحاكم في المستدرك  ، 336 : 4وابن كثير في تفسيره  ، 368 : 2وقال  " ،رواه أحمد والترمذي وابن ماجه وأصحاب التفاسير " ،
والسيوطي في الدر المنثور  ، 126 : 2ونسبه ألبي أبي شيبة  ،وأحمد  ،وعبد بن حميد  ،والترمذي  ،وابن ماجه  ،وابن جرير  ،وابن المنذر  ،وابن
أبي حاتم  ،والحاكم  ،والبيھقي في سننه .ورواه الشافعي في األم  ، 29 : 4مختصرً ا كما رواه الطبري  ،قال الشافعي  " :وقد روى في تبدئة الدين قبل
الوصية حديث عن النبي صلى ﷲ عليه وسلم ال يثبت أھل الحديث مثله "  .وساق الحديث عن سفيان عن أبي إسحاق.
قال البيھقي  " :امتناع أھل الحديث عن إثبات ھذا  ،لتفرد الحارث األعور بروايته عن علي رضي ﷲ عنه  ،والحارث ال يحتج بخبره لطعن الحفاظ
فيه"  .أما الحاكم  ،فقد ذكر مثل ھذه العلة في الحارث األعور  ،وقال  " ،لذلك لم يخرجه الشيخان  ،وقد صحت ھذه الفتوى عن زيد بن ثابت "  ،ثم
ساق فتوى زيد بن ثابت بإسناده.
وقال ابن كثير  " :ثم قال الترمذي  :ال نعرفه إال من حديث الحارث األعور .وقد تكلم فيه بعض أھل العلم .قلت )القائل ابن كثير(  :لكن كان حافظاً
للفرائض معتنيًا بھا وبالحساب " .

ْن ( على مذھب ما قد ُسمِّي
قال أبو جعفر  :وأولى القراءتين بالصواب قراءة من قرأ ذلك  ) :مِنْ َبعْ ِد َوصِ َّي ٍة يُوصِ ي ِب َھا أَ ْو دَ ي ٍ
فاعله  ،ألن اآلية كلھا خبر عمن قد سمي فاعله .أال ترى أنه يقول  " :وألبويه لكل واحد منھما السدس مما ترك إن كان ال
ولد" ؟ فكذلك الذي ھو أولى بقوله  " :يوصي بھا أو دين "  ،أن يكون خبرً ا عمن قد سمي فاعله  ،ألن تأويل الكالم  :وألبويه
لكل واحد منھما السدس مما ترك إن كان له ولد من بعد وصية يوصي بھا أو دين يُقضى عنه.
***
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ب َل ُك ْم َن ْف ًعا {
القول في تأويل قوله تعالى  } :آ َباؤُ ُك ْم َوأَ ْب َناؤُ ُك ْم ال َتدْ ُرونَ أَ ُّي ُھ ْم أَ ْق َر ُ
قال أبو جعفر  :يعني جل ثناؤه بقوله  " :آباؤكم وأبناؤكم "  ،ھؤالء الذين أوصاكم ﷲ به فيھم  -من قسمة ميراث ميِّتكم فيھم
على ما سمي لكم وبيَّنه في ھذه اآلية  -آباؤكم وأبناؤكم ) " (1ال تدرون أيھم أقرب لكم نفعً ا "  ،يقول  :أعطوھم حقوقھم من
ميراث ميتھم الذي أوصي ُتكم أن تعطوھموھا  ،فإنكم ال تعلمون أيھم أدنى وأشد نفعً ا لكم في عاجل دنياكم وآجل أخراكم.
***
واختلف أھل التأويل في تأويل قوله  " :ال تدرون أيھم أقرب لكم نفعا " .
__________
) (1سياق ھذه الجملة  " :ھؤالء الذين أوصاكم ﷲ به فيھم ...آباؤكم وأبناؤكم "  ،يريد إعراب " آباؤكم وأبناؤكم "  ،وأنه خبر لمبتدأ محذوف .ولم يشر
أحد من المفسرين إلى ھذا اإلعراب .بل قال القرطبي في تفسيره  " :رفع باالبتداء  ،والخبر مضمر  ،تقديره  :ھم المقسوم عليھم  ،وھم المعطون " .
وقال األلوسي في تفسيره  " :الخطاب للورثة  ،وآباؤكم مبتدأ  ،وأبناؤكم معطوف عليه  ،وال تدرون مع ما في حيزه خبر له "  .وكذلك قال العكبري
في إعراب القرآن  .94 : 1وأجود القول ما قال أبو جعفر في سياق ھذه اآلية.

فقال بعضھم  :يعني بذلك أيھم أقرب لكم نف ًعا في اآلخرة.
ذكر من قال ذلك :
 - 8740حدثني المثنى قال  ،حدثنا عبد ﷲ بن صالح قال  ،حدثني معاوية بن صالح  ،عن علي بن أبي طلحة  ،عن ابن
عباس قوله  " ،آباؤكم وأبناؤكم ال تدرون أيھم أقرب لكم نفعً ا "  ،يقول  :أطوعكم

من اآلباء واألبناء  ،أرفعكم درجة يوم

القيامة  ،ألن ﷲ سبحانه يشفع المؤمنين بعضھم في بعض.
***
وقال آخرون  :معنى ذلك  ،ال تدرون أيھم أقرب لكم نفعًا في الدنيا.
ذكر من قال ذلك :
 - 8741حدثني محمد بن عمرو قال  ،حدثنا أبو عاصم قال  ،حدثنا عيسى  ،عن ابن أبي نجيح  ،عن مجاھد في قوله  " :أيھم
أقرب لكم نفعًا "  ،في الدنيا.
 - 8742حدثني المثنى قال  ،حدثنا أبو حذيفة قال  ،حدثنا شبل  ،عن ابن أبي نجيح  ،عن مجاھد  ،مثله.
 - 8743حدثني محمد بن الحسين قال  ،حدثنا أحمد بن المفضل قال  ،حدثنا أسباط  ،عن السدي قوله  " :ال تدرون أيھم
أقرب لكم نفعًا "  ،قال بعضھم  :في نفع اآلخرة  ،وقال بعضھم  :في نفع الدنيا.
***
وقال آخرون في ذلك بما قلنا.
ذكر من قال ذلك :
 - 8744حدثني يونس قال  ،أخبرنا ابن وھب قال  ،قال ابن زيد في قوله  " :ال تدرون أيھم أقرب لكم نف ًعا "  ،قال  :أيھم
ض لھم المواريث  (1) ،لم يأت بآخرين
خي ٌر لكم في الدين والدنيا  ،الوالد أو الول ُد الذين يرثونكم  ،لم
فر َ
يدخل عليكم غيرھم َ ،
ِ
يشركونھم في أموالكم.
***
767

ﷲ َكانَ َعلِي ًما َحكِي ًما ){ (11
يض ًة مِنَ َّ ِ
القول في تأويل قوله تعالى َ } :ف ِر َ
ﷲ إِنَّ َّ َ
ً
ريضة  ،يقول  :سھامًا
قال أبو جعفر  :يعني بقوله جل ثناؤه  " :فريضة من ﷲ "  " ،وإن كان له إخوة فألمه السدس "  ،ف
معلومة موقتة بيَّنھا ﷲ لھم(2) .
***
ونصب قوله  " :فريضة " على المصدر من قوله  " :يوصيكم ﷲ في أوالدكم للذكر مثل حظ األنثيين " " فريضة "  ،فأخرج
" فريضة " من معنى الكالم  ،إذ كان معناه ما وصفت.
وقد يجوز أن يكون نصبه على الخروج من قوله  " :فإن كان له إخوة فألمه السدس " " فريضة "  ،فتكون " الفريضة "
منصوبة على الخروج من قوله  " (3) :فإن كان له إخوة فألمه السدس "  ،كما تقول  " :ھو لك ھبة  ،وھو لك صدقة مني
عليك " (4) .
***
__________
) (1في المطبوعة والمخطوطة  " :فرضي لھم المواريث "  ،وھو تحريف وسوء كتابة من الناسخ  ،وال معنى له  ،والصواب ما أثبت.
) (2قوله  " :موقتة "  ،أي محددة مقدرة بحد  ،وقد سلف شرح ھذه الكلمة فيما مضى الجزء  ، 597 : 7تعليق  ، 3 :والمراجع ھناك  ،وفي فھرس
المصطلحات.
ثم انظر تفسير " الفرض " و " الفريضة " فيما سلف .597 : 7 / 120 : 5 / 121 : 4
) " (3الخروج "  ،انظر تفسيره فيما سلف  ، 25 : 7تعليق  ، 3 :كأنه يعني به خروج الحال المؤكدة.
) (4انظر ما سلف .599 : 7

وأما قوله  " :إن ﷲ كان عليمًا حكيمًا "  ،فإنه يعني جل ثناؤه  :إنّ ﷲ لم يزل ذا علم بما يصلح خلقه  (1) ،أيھا الناس ،
فانتھوا إلى ما يأمركم  ،يصلح لكم أموركم " .حكيما "  ،يقول  :لم يزل ذا حكمة في تدبيره  ،وھو كذلك فيما يقسم لبعضكم من
ميراث بعض  ،وفيما يقضي بينكم من األحكام  ،ال يدخل حكمه َخ َلل وال زلل  ،ألنه قضاء من ال تخفى عليه مواضع المصلحة
في البدء والعاقبة.
***
__________
) (1انظر تفسير  " :كان " نظيرة ما في ھذه اآلية  ،فيما سلف .523 : 7 :

ْن
ان َلھُنَّ َو َل ٌد َف َل ُك ُم الرُّ ُب ُع ِم َّما َت َر ْك َن مِنْ َبعْ ِد َوصِ َّي ٍة يُوصِ َ
َو َل ُك ْم نِصْ فُ َما َت َر َك أَ ْز َوا ُج ُك ْم إِنْ لَ ْم َي ُكنْ َلھُنَّ َو َل ٌد َفإِنْ َك َ
ين ِب َھا أَ ْو دَ ي ٍ
ان َل ُك ْم َو َل ٌد َف َلھُنَّ ُّ
ان
ْن َوإِنْ َك َ
الثمُنُ ِممَّا َت َر ْك ُت ْم مِنْ َبعْ ِد َوصِ َّي ٍة ُتوص َ
َو َلھُنَّ الرُّ ُب ُع ِممَّا َت َر ْك ُت ْم إِنْ َل ْم َي ُكنْ َل ُك ْم َو َل ٌد َفإِنْ َك َ
ُون ِب َھا أَ ْو دَ ي ٍ
ش َر َكا ُء فِي ُّ
ُور ُ
ت َفلِ ُك ِّل َوا ِح ٍد ِم ْن ُھ َما ال ُّسدُسُ َفإِنْ َكا ُنوا أَ ْك َث َر مِنْ َذل َِك َف ُھ ْم ُ
ث َك َال َل ًة أَ ِو امْ َرأَةٌ َو َل ُه أَ ٌخ أَ ْو أ ُ ْخ ٌ
ث مِنْ َبعْ ِد
الثلُ ِ
َرجُ ٌل ي َ
ﷲ َو َّ
ﷲ ُ َعلِي ٌم َحلِي ٌم )(12
ْن َغي َْر مُضَارٍّ َوصِ ي ًَّة م َِن َّ ِ
َوصِ َّي ٍة يُو َ
صى ِب َھا أَ ْو دَ ي ٍ
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الر ُب ُع ِم َّما َت َر ْكنَ مِنْ َب ْع ِد
ِص ُ
القول في تأويل قوله َ } :و َل ُك ْم ن ْ
ف َما َت َر َك أَ ْز َوا ُج ُك ْم إِنْ َل ْم َي ُكنْ َل ُھنَّ َو َل ٌد َفإِنْ َكانَ َل ُھنَّ َو َل ٌد َف َل ُك ُم ُّ
َوصِ َّي ٍة ُيوصِ ينَ ِب َھا أَ ْو دَ ْي ٍن {
قال أبو جعفر  :يعني بذلك جل ثناؤه  " ،ولكم " أيھا الناس " نصف ما ترك أزواجكم "  ،بعد وفاتھن من مال وميراث " إن لم
يكن لھن ولد "  ،يوم يحدث بھن الموت  (1) ،ال ذكر وال أنثى " فإن كان لھن ولد "  ،أي  :فإن كان ألزواجكم يوم يحدث
ً
ميراثا لكم عنھن " من بعد وصية يوصين
لھن الموت  (2) ،ولد ذكر أو أنثى " فلكم الربع مما تركن "  ،من مال وميراث ،
ً
ميراثا عنھن  ،مما يبقى من تركاتھن وأموالھن  ،من بعد قضاء ديونھن التي يمتن وھي
بھا أو دين "  ،يقول  :ذلكم لكم
عليھن ،ومن بعد إنفاذ وصاياھن الجائزة إن كن أوصين بھا.
***
__________
) (1في المطبوعة  " :يحدث لھن الموت " بالالم  ،والصواب ما في المخطوطة .
) (2في المطبوعة  " :يحدث لھن الموت " بالالم  ،والصواب ما في المخطوطة .

الر ُب ُع ِم َّما َت َر ْك ُت ْم إِنْ َل ْم َي ُكنْ َل ُك ْم َو َل ٌد َفإِنْ َكانَ َل ُك ْم َو َل ٌد َف َل ُھنَّ ال ُّث ُمنُ ِم َّما َت َر ْك ُت ْم مِنْ َب ْع ِد َوصِ َّي ٍة
القول في تأويل قوله َ } :و َل ُھنَّ ُّ
ُتوصُونَ ِب َھا أَ ْو دَ ْي ٍن {
قال أبو جعفر  :يعني جل ثناؤه بقوله  " :ولھن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد " وألزواجكم  ،أيھا الناس  ،ربع ما تركتم
بعد وفاتكم من مال وميراث  ،إن حدث بأحدكم َحدَ ُ
ث الوفاة وال ولد له ذكر وال أنثى " فإن كان لكم ولد "  ،يقول  :فإن حدث
ً
واحدا كان الولد أو جماعة " فلھن الثمن مما تركتم "  ،يقول  :فألزواجكم حينئذ
بأحدكم حدث الموت وله ولد ذكر أو أنثى ،
من أموالكم وتركتكم التي تخلفونھا بعد وفاتكم  ،الثمن من بعد قضاء ديونكم التي حدث بكم حدث الوفاة وھي عليكم  ،ومن بعد
إنفاذ وصاياكم الجائزة التي توصون بھا.
***
ُ
فرضت
وإنما قيل  " :من بعد وصية توصون بھا أو دين "  ،فقدم ذكر الوصية على ذكر الدين  ،ألن معنى الكالم  :إن الذي
ُ
فرضت له منكم في ھذه اآليات  ،إنما ھو له من بعد إخراج أيِّ ھذين كان في مال الميت منكم  (1) ،من وصية أو دين.
لمن
فلذلك كان سوا ًء تقديم ذكر الوصية قبل ذكر الدين  ،وتقديم ذكر الدين قبل ذكر الوصية  ،ألنه لم يرد من معنى ذلك إخراج
الشيئين  " :الدين والوصية " من ماله  ،فيكون ذكر الدين أولى أن يُبدأ به من ذكر الوصية(2) .
***
__________
) (1في المخطوطة والمطبوعة  " :الميت منكن "  ،والصواب " منكم " كما أثبتھا.
) (2في المطبوعة  " :إخراج أحد الشيئين " بزيادة " أحد "  ،وھي ال معنى لھا ھنا  ،بل ھي إخالل بما أراد  ،وبما ذكر قبل من قوله  " :إنما ھو له
من بعد إخراج أي ھذين كان في مال الميت منكم " .
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ور ُ
ام َرأَةٌ {
ث َكال َل ًة أَ ِو ْ
القول في تأويل قوله َ } :وإِنْ َكانَ َر ُجل ٌ ُي َ
ً
كاللة.
قال أبو جعفر  :يعني بذلك جل ثناؤه  :وإن كان رج ٌل أو امرأة يورث
ثم اختلفت القرأة في قراءة ذلك.
***
ُور ُ
ث َكال َل ًة (  ،يعني  :وإن كان رجل يورث متكلًّل النسب.
ان َرجُ ٌل ي َ
فقرأ ذلك عامة قرأة أھل اإلسالم َ ) :وإِنْ َك َ
***
ف " الكاللة " على ھذا القول  ،مصدر من قولھم  " :تكلَّله النسب تكلُّال وكاللة "  ،بمعنى  :تعطف عليه النسب.
***
ُور ُ
يورث من يتكلَّله  ،بمعنى  :من يتعطف عليه بنسبه
ان َر ُج ٌل ي َ
وقرأه بعضھم َ ) :وإِنْ َك َ
ث َكاللَ ًة (  ،بمعنى  :وإن كان رجل ِ
من أخ أو أخت.
***
واختلف أھل التأويل في " الكاللة " .
فقال بعضھم  :ھي ما خال الوالد والولد.
* ذكر من قال ذلك :
 - 8745حدثنا الوليد بن شجاع ال َّسكوني قال  ،حدثني علي بن مسھر  ،عن عاصم  ،عن الشعبي قال  :قال أبو بكر رحمه ﷲ
عليه  :إني قد رأيت في الكاللة رأيًا فإن كان صوابًا فمن ﷲ وحده ال شريك له  ،وإن يك خطأ فمني ومن الشيطان  (1) ،وﷲ
منه بريء  :أن الكاللة ما خال الولد والوالد.
__________
) (1في المطبوعة  " :وإن يكن خطأ "  ،وأثبت ما في المخطوطة .وفي المطبوعة  " :أبو بكر رضي ﷲ عنه "  ،وكذلك لما ذكر " عمر "  ،وأثبت ما
في المخطوطة في ھذا الموضع وفيما يليه  ،ولم أنبه إليه فيما يلي .وفي المخطوطة والمطبوعة  " :فمني والشيطان " بإسقاط " من "  ،والصواب من
تفسير ابن كثير والبغوي بھامشه  ، 370 : 2والدر المنثور .250 : 2

فلما استخلف عمر رحمة ﷲ عليه قال  :إني ألستحيي من ﷲ تبارك وتعالى أن أخالف أبا بكر في رأي رآه(1) .
 - 8746حدثني يعقوب بن إبراھيم قال  ،حدثنا ھشيم قال  ،أخبرنا عاصم األحول قال  ،حدثنا الشعبي  :أن أبا بكر رحمه ﷲ
قال في الكاللة  :أقول فيھا برأيي  ،فإن كان صوابًا فمن ﷲ  :ھو ما دون الولد والوالد .قال  :فلما كان عمر رحمه ﷲ قال :
إني ألستحيي من ﷲ أن أخالف أبا بكر.
 - 8747حدثنا ]يونس بن عبد األعلى[ قال  ،أخبرنا سفيان  ،عن عاصم األحول  ،عن الشعبي  :أن أبا بكر وعمر بن
الخطاب رضي ﷲ عنھما قاال الكاللة من ال ولد له وال والد(2) .
 - 8748حدثنا ابن وكيع قال  ،حدثني أبي  ،عن عمران بن حدير  ،عن السميط قال  :كان عمر رجال أيسر (3) ،
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__________
) (1األثر  - 8745 :أخرجه البيھقي في السنن  ، 224 ، 223 : 6وابن كثير والبغوي  ، 370 : 2والدر المنثور  ، 250 : 2ونسبه أيضًا لعبد
الرزاق  ،وسعيد بن منصور  ،وابن أبي شيبة  ،وابن المنذر  ،وفي الدر والبيھقي  " :فلما طعن عمر "  ،وفي ابن كثير  " :فلما ولي عمر "  ،وإحدى
روايتي البيھقي  ،ورواية البغوي كرواية الطبري  " :فلما استخلف " .
) (2األثر  " - 8747 :يونس بن عبد األعلى الصدفي المصري  ،شيخ الطبري  ،روى عنه أبو جعفر شي ًئا كثيرً ا في تفسيره وفي غيره من كتبه  ،وقد
مضى برقم  .1679 :وكان في المطبوعة  " :أبو بشر بن عبد األعلى "  ،وليس في الرواة من كان بھذا االسم  ،وخاصة في شيوخ أبي جعفر .وفي
المخطوطة  " :أبو بشر عبد األعلى "  ،وھذا أيضًا ال يعرف  ،ورجح عندي أنه تصحيف وتحريف من الناسخ  ،وأن صوابه " يونس بن عبد األعلى "
شيخ الطبري  ،فأثبته كذلك بين قوسين.
) (3جاء في ھذا األثر في صفة عمر أنه " أيسر "  ،والذي جاء في اآلثار من صفته أنه " أعسر يسر )بفتحتين( يعمل بيديه جميعًا "  ،وذلك ھو الذي
يسمونه " األضبط "  ،تكون قوة شماله  ،كقوة يمينه في العمل .فإذا كان يعمل بيده الشمال خاصة فھو " أعسر "  ،والرجل إذا كان " أعسر " وليس "
يسرً ا "  ،كانت يمينه أضعف من شماله.
ھذا  ،وكأنه أراد ھنا بقوله  " :أيسر " أنه يعمل بشماله  ،وھو غريب عند أھل اللغة  ،وقد جاء أيضًا في صفة عمر " أعسر أيسر "  ،فقال أبو عبيد
القاسم بن سالم  " :ھكذا روي في الحديث  ،وأما كالم العرب  ،فالصواب أنه " أعسر يسر "  .وقال ابن السكيت  " :ال تقل أعسر أيسر "  .ولكن ھكذا
جاءت الرواية فيما بين أيدينا من تفسير أبي جعفر  ،فال أدري أأخطأ ناسخھا  ،أم ھكذا كانت روايته .ولم أجد الخبر بتمامه في مكان آخر.

فخرج يومًا وھو يقول بيده ھكذا  (1) ،يديرھا  ،إال أنه قال  ،أتى عليّ حين ولست أدري ما الكاللة  ،أال وإنّ الكاللة ما خال
الولد والوالد(2) .
 - 8749حدثنا ابن وكيع قال  ،حدثنا أبي  ،عن سفيان  ،عن جابر  ،عن عامر  ،عن أبي بكر قال  :الكاللة ما خال الولد
والوالد.
 - 8750حدثني يونس قال  ،أخبرنا سفيان  ،عن عمرو بن دينار  ،عن الحسن بن محمد  ،عن ابن عباس قال  :الكاللة من ال
ولد له وال والد.
 - 8751حدثني يونس قال  ،أخبرنا ابن وھب قال  ،سمعت ابن جريج يحدث  ،عن عمرو بن دينار  ،عن الحسن بن محمد ،
عن ابن عباس قال  :الكاللة من ال ولد له وال والد.
 - 8752حدثنا محمد بن بشار قال  ،حدثنا مؤمل قال  ،حدثنا سفيان  ،عن عمرو بن دينار  ،عن الحسن بن محمد بن الحنفية،
عن ابن عباس  ،قال  :الكاللة ما خال الولد والوالد ). (3
__________
) (1قوله  " :يقول بيده ھكذا "  ،أي  :يحركھا ويشير بھا أو يومئ .و " القول " في كالم العرب يوضع مواضع كثيرة  ،منھا معنى اإلشارة والتحريك
واإليماء.
) (2األثر  - 8748 :أخرجه البيھقي في السنن الكبرى  224 : 6من طريق محمد بن نصر  ،عن عبد األعلى  ،عن حماد  ،عن عمران بن حدير ،
عن السميط بن عمير  ،بغير ھذا اللفظ مختصرً ا  ،وخرجه السيوطي في الدر المنثور  251 - 250 : 2مختصرً ا  ،ولم ينسبه لغير ابن أبي شيبة.
و " عمران بن حدير السدوسي " مضت ترجمته فيما سلف برقم .2634 :
وأما " السميط " فھو  :سميط بن عمير السدوسي  ،ويقال  :سميط بن سمير  ،ويقال سميط بن عمرو .مترجم في التھذيب  ،والكبير للبخاري / 2 / 2 :
 ، 204وابن أبي حاتم .317 / 1 / 2
) (3اآلثار  - 8752 ، 8751 ، 8750 :ثالث طرق  ،وأخرجه البيھقي في السنن  225 : 6من طريقين  ،من طريق أبي سعيد األعرابي  ،عن
سعدان بن نصر  ،عن سفيان ومن طريق محمد بن نصر  ،عن محمد بن الصباح  ،عن سفيان  ،مطوال.
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 - 8753حدثنا ابن بشار وابن وكيع قاال حدثنا عبد الرحمن قال  ،حدثنا أبي  ،عن إسرائيل  ،عن أبي إسحاق  ،عن سليم بن
عبد  ،عن ابن عباس بمثله(1) .
 - 8754حدثنا ابن وكيع قال  ،حدثنا أبي  ،عن إسرائيل  ،عن أبي إسحاق  ،عن سليم بن عبد السلولي  ،عن ابن عباس قال :
الكاللة ما خال الولد والوالد.
 - 8755حدثني المثنى قال  ،حدثنا عبد ﷲ بن صالح قال  ،حدثني معاوية بن صالح  ،عن علي بن أبي طلحة  ،عن ابن
ولدا وال ً
عباس قوله  " :وإن كان رجل يورث كاللة أو امرأة "  ،قال  :الكاللة من لم يترك ً
والدا.
 - 8756حدثني محمد بن عبيد المحاربي قال  ،حدثنا أبو األحوص  ،عن أبي إسحاق  ،عن سليم بن عبد قال  :ما رأيتھم إال
قد اتفقوا أن من مات ولم يدع ول ًدا وال وال ًدا  ،أنه كاللة.
 - 8757حدثنا تميم بن المنتصر قال  ،حدثنا إسحاق بن يوسف  ،عن شريك  ،عن أبي إسحاق  ،عن سليم بن عبد قال  :ما
رأيتھم إال قد أجمعوا أنّ الكاللة الذي ليس له ولد وال والد.
 - 8758حدثنا ابن بشار قال  ،حدثنا عبد الرحمن قال  ،حدثنا سفيان  ،عن أبي إسحاق  ،عن سليم بن عبد قال  :الكاللة ما
خال الولد والوالد.
 - 8759حدثنا ابن وكيع قال  ،حدثنا ابن فضيل  ،عن أشعث  ،عن أبي إسحاق  ،عن سليم بن عبد قال  :أدركتھم وھم
يقولون ،إذا لم يدع الرجل ول ًدا وال وال ًدا  ،وُ ِرث كاللة.
__________
) (1األثر  ، 8753 :ثم اآلثار  - 8759 ، 8758 ، 8757 ، 8756 ، 8754 :طرق مختلفة لخبر سليم بن عبد السلولي عن ابن عباس وسيرويه
أيضًا برقم  .8768 :أخرجه البيھقي في السنن الكبرى  224 : 2من طريق أخرى  ،من طريق يحيى بن يحيى  ،عن ھشيم  ،عن زكريا بن أبي
زائدة ،عن أبي إسحاق .وأشار إلى رقم  ، 8754 ، 8753 :طريق إسرائيل عن أبي إسحاق.
و " سليم بن عبد السلولي "  ،ويقال  " :سليم بن عبد ﷲ "  ،كوفي .مترجم في الكبير للبخاري  ، 127 / 2 / 2وابن أبي حاتم ، 212 / 1 / 2
وتعجيل المنفعة  ، 163 :قال البخاري وأبو حاتم  " :روى عن حذيفة  ،روى عنه أبو إسحاق السبيعي "  ،وزاد الحافظ في تعجيل المنفعة " فقط " .
وقال  " :وثقه ابن حبان وقال  :شھد غزوة طبرستان  ،وقال العجلي  :كوفي ثقة  ،ھم ثالثة إخوة  :سليم بن عبد  ،وعمارة بن عبد  ،وزيد بن عبد.
ثقات  ،سلوليون  ،كوفيون " .
ھذا وقد أفادنا إسناد الطبري والبيھقي  ،أنه روى أيضًا عن غير حذيفة من الصحابة  ،روى عن ابن عباس أيضًا كما تسمع.

يورث كاللة أو
 - 8760حدثنا بشر بن معاذ قال  ،حدثنا يزيد بن زريع قال  ،حدثنا سعيد  ،عن قتادة قوله  " :وإن كان رجل َ
امرأة "  ،والكاللة الذي ال ولد له وال والد  ،ال أب وال جد  ،وال ابن وال ابنة  ،فھؤالء األخوة من األم.
 - 8761حدثني محمد بن المثنى قال  ،حدثنا محمد بن جعفر  ،عن شعبة  ،عن الحكم قال في الكاللة  :ما دون الولد والوالد.
 - 8762حدثنا يونس قال  ،أخبرنا ابن وھب قال  ،قال ابن زيد  :الكاللة كل من ال يرثه والد وال ولد  ،وكل من ال ولد له وال
والد فھو يورث كاللة  ،من رجالھم ونسائھم.
 - 8763حدثنا الحسن بن يحيى قال  ،أخبرنا عبد الرزاق قال  ،أخبرنا معمر  ،عن قتادة والزھري وأبي إسحاق  ،قال :
الكاللة من ليس له ولد وال والد.
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 - 8764حدثنا ابن وكيع قال  ،حدثنا محمد بن محمد  ،عن معمر  ،عن الزھري وقتادة وأبي إسحاق مثله.
***
وقال آخرون  " :الكاللة ما دون الولد "  ،وھذا قول عن ابن عباس  ،وھو الخبر الذي ذكرناه قبل من رواية طاوس عنه :
) (1أنه ورَّ ث اإلخوة من األم السدس مع األبوين.
***
وقال آخرون  :الكاللة ما خال الوالد.
* ذكر من قال ذلك :
 - 8765حدثنا ابن المثنى قال  ،حدثنا سھل بن يوسف  ،عن شعبة  ،قال  :سألت الحكم عن الكاللة قال  :فھو ما دون األب.
__________
) (1ھو األثر رقم  ، 8734 :فيما سلف.

***
واختلف أھل العربية في الناصب للكاللة.
فقال بعض البصريين  :إن شئت نصبت " كاللة " على خبر " كان "  ،وجعلت " يورث " من صفة " الرجل "  .وإن شئت
جعلت " كان " تستغني عن الخبر نحو " وقع "  ،وجعلت نصب " كاللة " على الحال  ،أي  :يورث كاللة  (1) ،كما يقال " :
يضرب قائمًا " .
***
وقال بعضھم قوله  " :كاللة "  ،خبر " كان "  ،ال يكون الموروث كاللة  ،وإنما الوارث الكالل ُة.
***
قال أبو جعفر والصواب من القول في ذلك عندي أن " الكاللة " منصوب على الخروج من قوله  " :يورث "  ،وخبر " كان "
" يورث "  .و " الكاللة " وإن كانت منصوبة بالخروج من " يورث "  ،فليست منصوبة على الحال  ،ولكن على المصدر من
ً
كاللة ثم ترك ذكر " متكلِّله " اكتفاء بداللة قوله :
يورث متكلِّله النسب
معنى الكالم .ألن معنى الكالم  :وإن كان رجل َ
"يورث" عليه.
***
واختلف أھل العلم في المسمَّى " كاللة " .
فقال بعضھم  " :الكاللة " الموروث  ،وھو الميت نفسه  ،يسمى بذلك إذا ورثه غير والده وولده(2) .
* ذكر من قال ذلك :
 - 8766حدثنا محمد بن الحسين قال  ،حدثنا أحمد بن المفضل قال ،
__________
) (1في المطبوعة  " :يورث كاللة "  ،وفي المخطوطة يشبه أن تكون " مورث "  ،وتلك أجود  ،فأثبتھا ألنھا أحق بالمكان.
) (2في المطبوعة  " :سمى بذلك " وفي المخطوطة  " :سمى " غير منقوطة  ،وصواب قراءتھا ما أثبت.

حدثنا أسباط  ،عن السدي قوله في الكاللة  (1) ،قال  :الذي ال يدع وال ًدا وال ول ًدا.
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 - 8767حدثنا ابن وكيع قال  ،حدثنا ابن عيينة  ،عن سليمان األحول  ،عن طاوس  ،عن ابن عباس قال  :كنت آخر الناس
ً
عھدا بعمر رحمه ﷲ  (2) ،فسمعته يقول  :القو ُل ما قلت (3) .قلت  :وما قلت ؟ قال  :الكاللة من ال ولد له(4) .
 - 8768حدثنا ابن وكيع قال  ،حدثنا أبي ويحيى بن آدم  ،عن إسرائيل  ،عن أبي إسحاق  ،عن سليم بن عبد  ،عن ابن عباس
قال  :الكاللة من ال ولد له وال والد(5) .
__________
) (1في المطبوعة  " :قولھم في الكاللة "  ،وأثبت ما في المخطوطة  ،وھو الصواب.
) (2في المطبوعة  " :رضي ﷲ عنه "  ،وأثبت ما في المخطوطة.
) (3في المطبوعة  " :فسمعته يقول ما قلت "  ،أسقط " القول "  ،وفي المخطوطة  " :فسمعته يقول يقول ما قلت "  ،وھو عجلة من الناسخ وتحريف ،
والصواب ما أثبت من السنن الكبرى للبيھقي.
) (4األثر  " - 8767 :سليمان األحول " ھو  :سليمان بن أبي مسلم المكي األحول  ،خال ابن أبي نجيح .وھو ثقة  ،روى عنه الستة.
وھذا األثر أخرجه البيھقي في السنن الكبرى  225 : 2من طريق سعدان بن نصر  ،عن سفيان )يعني ابن عيينة(  ،عن سليمان األحول .وقال البيھقي
معقبًا على روايته  " :كذا في ھذه الرواية  ،والذي روينا عن عمر وابن عباس في تفسير الكاللة  ،أشبه بدالئل الكتاب والسنة من ھذه الرواية  ،وأولى
أن يكون صحيحً ا  ،النفراد ھذه الرواية  ،وتظاھر الروايات عنھما بخالفھا " .
وأشار إليھا ابن كثير في تفسيره  371 : 2قال  " :وقد روي عن ابن عباس ما يخالف ذلك  ،وھو أنه من ال ولد له  ،والصحيح عنه األول  ،ولعل
الراوي ما فھم عنه ما أراد " .
ھذا  ،ولم يغفل أبو جعفر عن ذلك  ،فعقب عليه ھو أيضًا برواية القول المشھور في الرواية عن ابن عباس  ،فساق خبر سليم بن عبد السلولي عن ابن
عباس  ،الذي سلف من رقم  ، 8759 - 8753 :من طريق أخرى  ،واكتفى بذلك من التعليق على ھذا القول الذي انفرد به طاوس عن ابن عباس.
) (5األثر  - 8768 :ھما إسنادان أحدھما " ابن وكيع عن أبيه "  ،وقد سلف  ، 8754واآلخر  " :ابن وكيع عن يحيى بن آدم "  ،وھو إسناد لم يذكره
مع أسانيد ھذا األثر فيما سلف من رقم  .8759 - 8753 :وكان في المطبوعة والمخطوطة  " :سليمان بن عبد "  ،وھو خطأ  ،بل ھو " سليم بن عبد
السلولي " كما سلف في أسانيد األثر.

وقال آخرون  " :الكاللة "  ،ھي الورثة الذين يرثون الميت  ،إذا كانوا إخوة أو أخوات أو غيرھم  ،إذا لم يكونوا ول ًدا وال
وال ًدا ،على ما قد ذكرنا من اختالفھم في ذلك.
***
وقال آخرون  :بل " الكاللة " الميت والحي جمي ًعا.
* ذكر من قال ذلك :
 - 8769حدثني يونس قال أخبرنا ابن وھب قال قال ابن زيد  :الكاللة الميت الذي ال ولد له وال والد أو الحي  ،كلھم "
يورث بالكاللة ). (1
كاللة" ،ھذا َي ِرث بالكاللة  ،وھذا َ
***
قال أبو جعفر  :والصواب من القول في ذلك عندي ما قاله ھؤالء  ،وھو أن " الكاللة " الذين يرثون الميت  ،من َعدا ولده
ووالده  ،وذلك لصحة الخبر الذي ذكرناه عن جابر بن عبد ﷲ أنه قال  :قلت يا رسول ﷲ ؟ إنما يرثني كاللة  ،فكيف
بالميراث ) (2وبما - :
 - 8770حدثني يعقوب بن إبراھيم قال  ،حدثنا ابن علية  ،عن ابن عون  ،عن عمرو بن سعيد قال  ،كنا مع حميد بن عبد
الرحمن في سوق الرقيق  ،قال  :فقام من عندنا ثم رجع  ،فقال  :ھذا آخر ثالثة من بني سعد ح َّدثوني ھذا الحديث  ،قالوا :
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ً
شديدا  ،قال  :فأتاه رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم يعوده .فقال  :يا رسول ﷲ  ،لي مال كثير  ،وليس
مرض سعد بمكة مرضًا
ٌ
وارث إال كاللة  ،فأوصي بمالي كله ؟ فقال  :ال(3) .
لي
__________
) (1في المخطوطة  " :ھذا يرث بالكاللة  ،وھذا يرث بالكاللة "  ،وھو سھو من الناسخ  ،صوابه ما في المطبوعة.
) (2ھو األثر السالف رقم .8730 :
) (3األثر  " - 8770 :عمرو بن سعيد القرشي "  ،روى عن سعيد بن جبير  ،وأبي العالية  ،والشعبي  ،وحميد بن عبد الرحمن الحميري  ،روى عنه
أيوب  ،ويونس  ،وابن عون  ،وغيرھم وھو و " حميد بن عبد الرحمن الحميري "  ،روى له الستة  ،روى عن أبي بكرة وابن عمر  ،وأبي ھريرة ،
وابن عباس  ،وثالثة من ولد سعد بن أبي وقاص )ھم المذكورون في ھذا األثر( وغيرھم .قال ابن سعد  " :كان ثقة  ،وله أحاديث "  .وكالھما مترجم
في التھذيب.
وخبر سعد بن أبي وقاص في الوصية  ،وقوله  " :إني أورث كاللة "  ،رواه ابن سعد في الطبقات  ، 103 / 1 / 3وأحمد في مسنده ، 60 : 4
كالھما :عفان بن مسلم  ،عن وھيب  ،عن عبد ﷲ بن عثمان بن خثيم  ،عن عمرو بن القاري  ،عن أبيه  ،عن جده عمرو بن القاري.
وأخرجه ابن عبد البر في االستيعاب  ، 444 :وابن األثير في أسد الغابة  119 : 4وقال  " :أخرجه الثالثة " يعني ابن منده  ،وأبو نعيم  ،وابن عبد
البر.

 - 8771حدثني يعقوب بن إبراھيم قال  ،حدثنا ابن علية قال  ،حدثنا إسحاق بن سويد  ،عن العالء بن زياد قال  :جاء شي ٌخ
ُ
ُتراخ نسبُھم  (1) ،أفأوصي بثلث مالي ؟ قال :
إلى عمر رضي ﷲ عنه فقال  :إ ِّني شيخ  ،وليس لي وارث إال كاللة أعراب م ٍ
ال.
***
فقد أنبأت ھذه األخبار عن صحة ما قلنا في معنى " الكاللة "  ،وأنھا ورثة الميت دون الميت  ،ممن عدا والده وولده.
***
ُس َفإِنْ َكا ُنوا أَ ْك َث َر مِنْ َذلِ َك َف ُھ ْم ُ
القول في تأويل قوله َ } :و َل ُه أَ ٌ
ش َر َكا ُء فِي ال ُّثل ُ ِ
ث{
سد ُ
خ أَ ْو أ ُ ْختٌ َفلِ ُكل ِّ َوا ِح ٍد ِم ْن ُھ َما ال ُّ
قال أبو جعفر  :يعني بقوله جل ثناؤه  " :وله أخ أو أخت "  ،وللرجل الذي يورث كاللة أخ أو أخت  ،يعني ً :
أخا أو أخ ًتا من
أمه  ،كما - :
 - 8772حدثنا محمد بن بشار قال  ،حدثنا عبد الرحمن قال  ،حدثنا سفيان  ،عن يعلى بن عطاء  ،عن القاسم  ،عن سعد أنه
كان يقرأ  " :وإن كان رجل يورث كاللة أو امرأة وله أخ أو أخت " قال  ،سعد  :ألمه.
__________
) (1قوله " متراخ نسبھم "  ،أي  :بعيد نسبھم  ،من قولھم  " :تراخى فالن عني "  ،أي  :بعد عني  ،ولم يذكر أصحاب اللغة شاھ ًدا له  ،وھذا شاھده.

 - 8773حدثنا محمد بن المثنى قال  ،حدثنا عبد الرحمن قال  ،حدثنا شعبة  ،عن يعلى بن عطاء قال  :سمعت القاسم بن
ربيعة يقول  :قرأت على سعد  " :وإن كان رجل يورث كاللة أو امرأة وله أخ أو أخت " قال  ،سعد  :ألمه.
 - 8774حدثني محمد بن المثنى قال  ،حدثنا وھب بن جرير قال  ،حدثنا شعبة  ،عن يعلى بن عطاء  ،عن القاسم بن ربيعة
بن قانف ) (1قال  :قرأت على سعد  ،فذكر نحوه.
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 - 8775حدثني يعقوب بن إبراھيم قال  ،أخبرنا ھشيم قال  ،أخبرنا يعلى بن عطاء  ،عن القاسم بن ربيعة قال  :سمعت سعد
بن أبي وقاص قرأ  " :وإن كان رجل يورث كاللة وله أخ أو أخت من أمه " (2) .
 - 8776حدثنا بشر بن معاذ قال  ،حدثنا يزيد بن زريع قال  ،حدثنا سعيد  ،عن قتادة قوله  " :وله أخ أو أخت " فھؤالء
اإلخوة من األم  :إن كان واح ًدا فله السدس  ،وإن كانوا أكثر من ذلك فھم شركاء في الثلث  ،ذكرھم وأنثاھم فيه سواء(3) .
 - 8778حدثنا محمد بن الحسين قال  ،حدثنا أحمد بن مفضل قال  ،حدثنا أسباط  ،عن السدي  " :وإن كان رجل يورث كاللة
أو امرأة وله أخ أو أخت "  ،فھؤالء اإلخوة من األم  ،فھم شركاء في الثلث  ،سوا ٌء الذكر واألنثى.
__________
) (1في المطبوعة  " :القاسم بن ربيعة عن فاتك "  ،وھو خطأ محض  ،وفي المخطوطة كما أثبتھا إال أن الناسخ أساء كتابتھا ونقطھا  ،فغيرھا
الناشرون .وانظر التعليق التالي.
) (2اآلثار  " - 8775 - 8772 :القاسم بن ربيعة "  ،ھو  " :القاسم بن ربيعة بن قانف الثقفي " منسوبًا إلى جده  ،فھو  " :القاسم بن عبد ﷲ بن
ربيعة بن قانف الثقفي "  .ثقة  ،لم يرو عنه سوى " يعلى بن عطاء العامري "  ،وقد سلفت ترجمته وإسناده فيما مضى رقم . 1757 - 1755 :
وھذا الخبر عن سعد بن أبي وقاص  ،أخرجه البيھقي في السنن الكبرى  ، 223 : 6والسيوطي في الدر المنثور  ، 126 : 2وزاد نسبته إلى سعيد بن
منصور  ،وعبد بن حميد  ،والدارمي  ،وابن المنذر  ،وابن أبي حاتم.
) (3سقط من الترقيم رقم .8777 :

***
قال أبو جعفر  :وقوله  " :فلكل واحد منھما السدس "  ،إذا انفرد األخ وحده أو األخت وحدھا  ،ولم يكن أخ غيره أو غيرھا
من أمه  ،فله السدس من ميراث أخيه ألمه .فإن اجتمع أخ وأخت  ،أو أخوان ال ثالث معھما ألمھما  ،أو أختان كذلك  ،أو أخ
وأخت ليس معھما غيرھما من أمھما فلكل واحد منھما من ميراث أخيھما ألمھما السدس " فإن كانوا أكثر من ذلك "  ،يعني :
أكثر من اثنين " فھم شركاء في الثلث "  ،يقول ُّ :
فالثلث الذي فرضت
فإن كان اإلخوة واألخوات ألم الميت الموروث كاللة
َ
ً
ميراثا لھما من أخيھما الميت الموروث كاللة  ،شركة بينھم  ،إذا كانوا أكثر من اثنين إلى
الثنيھم إذا لم يكن غيرھما من أمھما
ما بلغ عددھم على عدد رؤوسھم  ،ال يفضل ذكر منھم على أنثى في ذلك  ،ولكنه بينھم بالسويَّة.
***
فإن قال قائل  :وكيف قيل  " :وله أخ أو أخت "  ،ولم ُي َقل  " :لھما أخ أو أخت "  ،وقد ذكر قبل ذلك " رجل أو امرأة " ،
فقيل " (1) :وإن كان رج ٌل يورث كاللة أو امرأة " ؟ قيل  :إن من شأن العرب إذا قدمت ذكر اسمين قبل الخبر  ،فعطفت
أحدھما على اآلخر " ب " أو "  ،ثم أتت بالخبر  ،أضافت الخبر إليھما أحيا ًنا  ،وأحيا ًنا إلى أحدھما  ،وإذا أضافت إلى
أحدھما ،كان سواء عندھا إضافة ذلك إلى أيّ االسمين اللذين ذكرتھما إضا َفته  ،فتقول  " :من كان عنده غالم أو جارية
فليحسن إليه "  ،يعني  :فليحسن إلى الغالم  -و " فليحسن إليھا "  ،يعني  :فليحسن إلى الجارية  -و " فليحسن إليھما " (2) .
***
__________
) (1في المخطوطة والمطبوعة  " :وقد ذكر مثل ذلك " وھو خطأ بين  ،وصواب السياق ما أثبت.
) (2انظر معاني القرآن للفراء .258 ، 257 : 1
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وأما قوله  " :فلكل واحد منھما السدس "  ،وقد تقدم ذكر األخ واألخت بعطف أحدھما على اآلخر  ،والداللة على أن المراد
بمعنى الكالم أحدھما في قوله  " :وله أخ أو أخت "  ،فإن ذلك إنما جاز  ،ألن معنى الكالم  ،فلكل واحد من المذكورين
السدس(1) .
***
ﷲ َو َّ
ﷲُ َعلِي ٌم َحلِي ٌم ){ (12
ار َوصِ َّي ًة مِنَ َّ ِ
ض ٍّ
وصى ِب َھا أَ ْو دَ ْي ٍن َغ ْي َر ُم َ
القول في تأويل قوله  } :مِنْ َب ْع ِد َوصِ َّي ٍة ُي َ
قال أبو جعفر  :يعني جل ثناؤه بقوله  " :من بعد وصيه يوصي بھا "  ،أي  :ھذا الذي فرضت ألخي الميت الموروث كاللة
وأخته أو إخوته وأخواته من ميراثه وتركته  ،إنما ھو لھم من بعد قضاء دين الميت الذي كان عليه يوم حدث به َحد ُ
َث الموت
من تركته  ،وبعد إنفاذ وصاياه الجائزة التي يوصي بھا في حياته لمن أوصى له بھا بعد وفاته  ،كما - :
يوصي بھا أو دين "  ،والدين
 - 8779حدثنا بشر بن معاذ قال  ،حدثنا يزيد قال  ،حدثنا سعيد  ،عن قتادة  " :من بعد وصية
َ
أحق ما بدئ به من جميع المال  ،فيؤدَّي عن أمانة الميت  ،ثم الوصية  ،ثم يقسم أھل الميراث ميراثھم.
***
مضارّ ورثته في ميراثھم عنه  ،كما- :
غير َ
وأما قوله  " :غير مضارّ "  ،فإنه يعني تعالى ذكره  :من بعد وصية يوصي بھا َ ،
 - 8780حدثني محمد بن عمرو قال  ،حدثنا أبو عاصم قال  ،حدثنا عيسى  ،عن ابن أبي نجيح  ،عن مجاھد في قوله " :
غير مضار "  ،قال  :في ميراث أھله.
__________
) (1في المطبوعة والمخطوطة  " :ولكل واحد " بالواو  ،والسياق يقتضي ما أثبت.

 - 8781حدثني القاسم قال  ،حدثنا الحسين قال  ،حدثني حجاج  ،عن ابن جريج  ،عن مجاھد قوله  " :غير مضار "  ،قال :
في ميراث أھله.
 - 8782حدثنا بشر بن معاذ قال  ،حدثنا يزيد قال  ،حدثنا سعيد  ،عن قتادة قوله  " :غير مضار وصية من ﷲ "  ،وإن ﷲ
تبارك وتعالى كره الضرار في الحياة وعند الموت  ،ونھى عنه  ،وقدَّم فيه  ،فال تصلح مضارَّ ة في حياة وال موت.
 - 8783حدثني نصر بن عبد الرحمن األزدي قال  ،حدثنا عبيدة بن حميد وحدثني يعقوب بن إبراھيم قال  ،حدثنا ابن علية
جميعً ا  ،عن داود بن أبي ھند  ،عن عكرمة  ،عن ابن عباس في ھذه اآلية  " :غير مضار وصية من ﷲ وﷲُ عليم حليم " ،
قال  :الضرار في الوصية من الكبائر(1) .
 - 8784حدثنا ابن أبي الشوارب قال  ،حدثنا يزيد بن زريع قال  ،حدثنا داود  ،عن عكرمة  ،عن ابن عباس قال  :الضرار
في الوصية من الكبائر.
 - 8785حدثنا حميد بن مسعدة قال  ،حدثنا بشر بن المفضل قال  ،حدثنا داود  ،عن عكرمة  ،عن ابن عباس مثله.
 - 8786حدثنا ابن المثنى قال  ،حدثنا عبد الوھاب قال  ،حدثنا داود  ،عن عكرمة  ،عن ابن عباس قال  :الحيفُ في الوصية
من الكبائر.
 - 8787حدثنا ابن المثنى قال  ،حدثنا ابن أبي عدي وعبد األعلى قاال حدثنا داود  ،عن عكرمة  ،عن ابن عباس قال :
الضرار والحيف في الوصية من الكبائر(2) .
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__________
) (1األثر  " - 8783 :نصر بن عبد الرحمن األزدي "  ،مضت ترجمته برقم  ، 2859 ، 875 ، 423 :وقد وقع ھنا في المخطوطة والمطبوعة ،
كما كان قد وقع ھناك فيھما " األودي " بالواو  ،وھو خطأ.
و " عبيدة بن حميد بن صھيب التيمي "  ،مضى برقم .2781 :
ثم انظر التعليق في آخر ھذه اآلثار رقم .8788 ، 8787 :
) (2األثر  - 8787وما قبله  ،أثر ابن عباس  ،رواه أبو جعفر بخمسة أسانيد موقوفا عليه  ،وسيأتي في الذي يليه مرفوعًا  ،وقد أخرجه البيھقي في
السنن  271 : 6من طريق سعيد بن منصور  ،عن ھشيم  ،عن داود بن أبي ھند  ،وقال  " :ھذا ھو الصحيح  ،موقوف  ،وكذلك رواه ابن عيينة
وغيره عن داود موقو ًفا .وروي من وجه آخر مرفوعًا  ،ورفعه ضعيف "  ،وھو إشارة إلى األثر التالي الذي رواه الطبري.
وخرجه ابن كثير في تفسيره  373 ، 372 : 2قال  " :رواه النسائي في سننه  ،عن علي بن حجر  ،عن علي بن مسھر  ،عن داود بن أبي ھند  ،عن
عكرمة  ،عن ابن عباس موقو ًفا ...وكذا رواه ابن أبي حاتم  ،عن أبي سعيد األشج  ،عن عائذ بن حبيب  ،عن داود بن أبي ھند .ورواه ابن جرير من
حديث جماعة من الحفاظ  ،عن داود  ،عن عكرمة  ،عن ابن عباس موقو ًفا "  ،ثم قال  " :قال ابن جرير  :والصحيح الموقوف "  .وھذا الذي نسبه ابن
كثير البن جرير  ،لم أجده في تفسيره في مظنته في ھذا الموضع  ،فال أدري أسقط من الكتاب شيء  ،أم وجده ابن كثير في مكان آخر من كتب أبي
جعفر  ،أم تعجل ابن كثير فأخطأ ؟
ھذا  ،وقد جاء في ھذه اآلثار في المخطوطة والمطبوعة  " :الحيف في الوصية "  ،وفي السنن الكبرى " الجنف "  ،وھو مثله في المعنى  ،وھو
الموافق لما في آية الوصية من سورة البقرة  " 182 :فمن خاف من موص جن ًفا أو إثمًا " .

 - 8788حدثني موسى بن سھل الرملي قال  ،حدثنا إسحاق بن إبراھيم أبو النضر قال  ،حدثنا عمر بن المغيرة قال  ،حدثنا
داود بن أبي ھند  ،عن عكرمة  ،عن ابن عباس  ،عن النبي صلى ﷲ عليه وسلم قال  " :الضرار في الوصية من
الكبائر"(1).
__________
) (1األثر  " - 8788 :إسحاق بن إبراھيم بن يزيد " أبو النضر الدمشقي الفراديسي  ،مولى عمر بن عبد العزيز  ،روى عنه البخاري  ،وربما نسبه
إلى جده يزيد .وھو ثقة  ،مترجم في التھذيب.
وأما " عمر بن المغيرة " أبو حفص فھو بصري  ،وقع إلى المصيصة  ،روى عن داود بن أبي ھند والجلد بن أيوب  ،وروى عنه بقية بن الوليد ،
وھشام بن عمار .قال ابن أبي حاتم  " :سألت أبي عنه فقال  :شيخ " وقال  " :وروٮعنه أبو النضر الدمشقي الفراديسي إسحاق بن إبراھيم "  .وقال
البخاري  " :عمر بن المغيرة  ،منكر الحديث مجھول "  .وقال علي بن المديني  " :ھو مجھول  ،ال أعرفه "  .مترجم في ابن أبي حاتم ،136 / 1 / 3
ولسان الميزان .332 : 4
وكان في المطبوعة والمخطوطة  " :عمرو بن المغيرة "  ،والصواب ما أثبته.
وھذا األثر أخرجه البيھقي في السنن الكبرى  271 : 6من طريق عبد ﷲ بن يوسف التنسي  ،عنه .وخرجه ابن كثير في تفسيره  ، 372 : 2ونسبه
ألبي بن حاتم  ،عن أبيه  ،عن أبي النضر الدمشقي  ،عن عمر بن المغيرة.
ً
وقال الحافظ في ترجمة " إسحاق بن إبراھيم " في التھذيب  " 220 : 1روى له األزدي في الضعفاء حديثا عن عمر بن المغيرة  ،عن داود بن أبي
ھند  ،عن عكرمة  ،عن ابن عباس رفعه  :الضرار في الوصية من الكبائر .قال األزدي  :المحفوظ من قول ابن عباس  ،ال يرفعه .قلت ) :القائل ھو
الحافظ ابن حجر(  :عمر  ،ضعيف ج ًدا  ،فالحمل فيه عليه  ،وقد رواه الثوري وغيره عن داود موقو ًفا " .

 - 8789حدثني يعقوب بن إبراھيم قال  ،حدثنا ھشيم قال  ،أخبرنا أبو عمرو التيمي  ،عن أبي الضحى قال  :دخلت مع
مسروق على مريض  ،فإذا ھو يوصي قال  :فقال له مسروق  :أعدل ال تضلل(1) .
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***
يوصى بھا " (2) .
غير مضارّ " على الخروج من قوله " :
َ
ونصبت " َ
***
وأما قوله  " :وصية " فإن نصبه من قوله  " :يوصيكم ﷲ في أوالدكم للذكر مثل حظ األنثيين "  ،وسائر ما أوصى به في
االثنين  ،ثم قال  " :وصية من ﷲ "  ،مصدرً ا من قوله  " :يوصيكم " (3) .
***
وقد قال بعض أھل العربية  :ذلك منصوب من قوله  " :فلكل واحد منھما السدس " " وصية من ﷲ "  ،وقال  :ھو مثل قولك :
" لك درھمان ً
نفقة إلى أھلك " (4) .
***
قال أبو جعفر  :والذي قلناه بالصواب أولى  ،ألن ﷲ جل ثناؤه افتتح ذكر قسم ِة المواريث في ھاتين اآليتين بقوله  " :يوصيكم
ﷲ "  ،ثم ختم ذلك بقوله  " :وصية من ﷲ "  ،أخبر أن جميع ذلك وصية منه به عباده  ،فنصْ بُ قوله  " :وصية " على
المصدر من قوله  " :يوصيكم "  ،أولى من نصبه على التفسير من قوله  " (5) :فلكل واحد منھما السدس "  ،لما ذكرنا.
***
__________
) (1األثر  " - 8789 :أبوعمرو التيمي "  ،لم أعرف من ھو ؟ وأخشى أن يكون " أبو المعتمر التيمي " وھو " سليمان بن طرخان التيمي " .
) " (2الخروج " انظر ما سلف ص  ، 50 :تعليق .3 :
) " (3المصدر " يعني به المفعول المطلق.
) (4ھذه مقالة الفراء في معاني القرآن .258 : 1
) " (5التفسير " ھو التمييز  ،كما أسلفنا مرارً ا آخرھا في  ، 586 : 6تعليق . 1 :

ﷲ َو َرسُو َل ُه ي ُْدخ ِْل ُه َج َّنا ٍ
ِين ِفي َھا َو َذل َِك ْال َف ْو ُز ْال َعظِ ي ُم )(13
ت ِْل َك ُح ُدو ُد َّ ِ
ت َتجْ ِري مِنْ َتحْ ِت َھا ْاألَ ْن َھا ُر َخالِد َ
ﷲ َو َمنْ يُطِ ِع َّ َ
ويعني بقوله تعالى ذكره  " :وصية من ﷲ "  ،عھ ًدا من ﷲ إليكم فيما يجب لكم من ميراث من مات منكم ) " (1وﷲ عليم " ،
يقول  :وﷲ ذو علم بمصالح خلقه ومضارِّ ھم  ،ومن يستحق أن يعطى من أقرباء من مات منكم وأنسبائه من ميراثه  ،ومن
يحرم ذلك منھم  ،ومبلغ ما يستحق به كل من استحق منھم قسمًا  ،وغير ذلك من أمور عباده ومصالحھم " حليم "  ،يقول  :ذو
حلم على خلقه  ،وذو أناة في تركه معاجلتھم بالعقوبة على ظلم بعضھم بع ً
ضا  (2) ،في إعطائھم الميراث ألھل الجلد والقوة
من ولد الميت  ،وأھل الغناء والبأس منھم  ،دون أھل الضعف والعجز من صغار ولده وإناثھم.
***
سو َل ُه يُدْ ِخ ْل ُه َج َّنا ٍ
ت َت ْج ِري مِنْ َت ْح ِت َھا األ ْن َھا ُر َخالِدِينَ فِي َھا َو َذلِ َك
القول في تأويل قوله تعالى ِ } :ت ْل َك ُحدُو ُد َّ ِ
ﷲ َو َر ُ
ﷲ َومَنْ ُيطِ ِع َّ َ
ا ْل َف ْو ُز ا ْل َعظِ ي ُم ){ (13
قال أبو جعفر  :اختلف أھل التأويل في تأويل قوله  " :تلك حدود ﷲ "  .فقال بعضھم  :يعني به  :تلك شروط ﷲ(3) .
*ذكر من قال ذلك :
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 - 8790حدثنا محمد بن الحسين قال  ،حدثنا أحمد بن مفضل قال  ،حدثنا أسباط  ،عن السدي  " :تلك حدود ﷲ "  ،يقول :
شروط ﷲ.
__________
) (1انظر تفسير " الوصية " فيما سلف ص  ، 30 :تعليق  ، 2 :والمراجع ھناك.
) (2انظر تفسير " عليم " و " حليم " في مادتھما من فھارس اللغة فيما سلف.
) (3انظر تفسير " الحدود " فيما سلف  ، 599 ، 585 - 583 ، 565 ، 564 : 4 / 547 ، 546 : 3وفي ھذا الموضع تفصيل لم يسبق مثله فيما
سلف  ،وھو تفصيل في غاية الجودة والدقة.

***
وقال آخرون  :بل معنى ذلك  :تلك طاعة ﷲ.
* ذكر من قال ذلك :
 - 8791حدثني المثنى قال  :حدثنا أبو صالح قال  ،حدثنا معاوية بن صالح  ،عن علي بن أبي طلحة  ،عن ابن عباس قوله :
" تلك حدود ﷲ "  ،يعني  :طاعة ﷲ  ،يعني المواريث التي سمَّى ﷲ.
***
وقال آخرون  :معنى ذلك  :تلك سنة ﷲ وأمره.
***
وقال آخرون  :بل معنى ذلك  :تلك فرائض ﷲ.
***
فصل بينه وبين غيره ،
وقال أبو جعفر  :وأولى األقوال في ذلك بالصواب ما نحن مبيِّنوه  ،وھو أن " ح ّد " كل شيء  :ما َ
ولذلك قيل لحدود الدار وحدود األرضين  " :حدود "  ،لفصلھا بين ما ُح َّد بھا وبين غيره(1) .
فكذلك قوله  " :تلك حدود ﷲ "  ،معناه  :ھذه القسمة التي قسمھا لكم ربكم  ،والفرائض التي فرضھا ألحيائكم من موتاكم في
ھذه اآلية على ما فرض وبيَّن في ھاتين اآليتين  " ،حدود ﷲ "  ،يعني  :فصول ما بين طاعة ﷲ ومعصيته في قسمكم
مواريث موتاكم  ،كما قال ابن عباس (2) .وإنما ترك " طاعة ﷲ "  (3) ،والمعنى بذلك :
__________
) (1في المخطوطة والمطبوعة  " :لفصولھا بين ما حد بھا وبين غيره " كأن " الفصول " مصدر " فصل بين الشيئين يفصل "  ،ولكن أھل اللغة لم
يجعلوا ذلك مصدرً ا لھذا المعنى  ،بل قالوا مصدره " الفصل "  .أما " الفصول " فھو مصدر " فصل فالن من عندي " إذا خرج .والذي قاله أصحاب
اللغة ھو الصواب المحض.
وأنا أرجح أن الناسخ أسقط من الكالم شي ًئا  ،وأن أصل عبارة الطبري  " :ولذلك قيل لحدود الدار وحدود األرضين حدود  -وھي فصولھا  ،لفصلھا...
"  ،و " الفصول " ھنا  ،وكما ستأتي في عبارته بعد  ،جمع " فصل " )بفتح فسكون(  ،وھو مثل " الحد "  ،وھو الحاجز بين الشيئين.
) (2يعني في األثر رقم .8791 :
) (3ھكذا في المخطوطة والمطبوعة  " :طاعة ﷲ "  ،وإنما المتروك " طاعة " وحدھا  :فكنت أوثر أن يكون الكال ْم  " :وإنما ترك  -طاعة  -والمعنى
بذلك. " ...
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حدود طاعة ﷲ  ،اكتفاء بمعرفة المخاطبين بذلك بمعنى الكالم من ذكرھا .والدليل على صحة ما قلنا في ذلك قوله  " :ومن
يطع ﷲ ورسوله "  ،واآلية التي بعدھا  " :ومن يعص ﷲ ورسوله " (1) .
***
َ
فصل بھا لكم بين طاعته
فتأويل اآلية ًإذا  :ھذه القسمة التي قسم بينكم  ،أيھا الناس  ،عليھا ربكم
مواريث موتاكم  ،فصو ٌل َ
ومعصيته  ،وحدود لكم تنتھون إليھا فال تتعدَّوھا  ،ليعلم منكم أھ َل طاعته من أھل معصيته  (2) ،فيما أمركم به من قسمة
مواريث موتاكم بينكم  ،وفيما نھاكم عنه منھا.
ثم أخبر جل ثناؤه عما أع َّد لكل فريق منھم فقال لفريق أھل طاعته في ذلك  " :ومن يطع ﷲ ورسوله " في العمل بما أمره به،
واالنتھاء إلى ما حدَّه له في قسمة المواريث وغيرھا  ،ويجتنبْ ما نھاه عنه في ذلك وغيره " يدخله جنات تجري من تحتھا
األنھار " .
***
فقوله  " :يدخله جنات "  ،يعني  :بساتين تجري من تحت غروسھا وأشجارھا األنھار " خالدين فيھا "  ،يقول  :باقين فيھا أب ًدا
ال يموتون فيھا وال يفنون  ،وال ي ُْخرجون منھا ) " (3وذلك الفوز العظيم " .
__________
) (1في المطبوعة والمخطوطة  " :اآلية التي بعدھا " بإسقاط واو العطف  ،وھو فساد  ،والصواب إثباتھا .وھذه حجة ظاھرة مبينة في تفسير معنى "
حدود ﷲ "  ،ورحم ﷲ أبا جعفر وجزاه خيرً ا عن كتابه.
) (2في المطبوعة  " :وفصل منكم أھل طاعته من أھل معصيته "  ،لم يحسن قراءة ما كان في المخطوطة فبدله  ،وكان فيھا  " :لسلم منكم أھل طاعته
" كأنھا رؤوس " سين "  ،وصواب قراءتھا ما أثبت.
) (3انظر تفسير " الجنات "  ،و " الخلود " فيما سلف من فھارس اللغة.

ﷲ َو َرسُو َل ُه َو َي َت َع َّد حُ ُدودَ هُ ي ُْدخ ِْل ُه َنارً ا َخال ًِدا فِي َھا َو َل ُه َع َذابٌ م ُِھينٌ )(14
َو َمنْ َيعْ ِ
ص َّ َ
الجنان التي وصفھا على ما وصف من ذلك " الفوز العظيم "  ،يعني  :ال َف َلح العظيم(1) .
يقول  :وإدخال ﷲ إياھم
َ
***
وبنحو ما قلنا في ذلك قال أھل التأويل.
* ذكر من قال ذلك :
 - 8792حدثنا القاسم قال  ،حدثنا الحسين قال  ،حدثنا حجاج  ،عن ابن جريج  ،عن مجاھد  " :تلك حدود ﷲ ومن يطع ﷲ
ورسوله يدخله " اآلية  ،قال  :في شأن المواريث التي ذكر قبل.
 - 8793حدثنا بشر بن معاذ قال  ،حدثنا يزيد قال  ،حدثنا سعيد  ،عن قتادة قوله  " :تلك حدود ﷲ "  ،التي ح َّد لخلقه ،
وفرائضه بينھم من الميراث والقسمة  ،فانتھوا إليھا وال تعدَّوھا إلى غيرھا.
***
اب ُم ِھينٌ ){ (14
القول في تأويل قوله َ } :ومَنْ َي ْع ِ
سو َل ُه َو َي َت َعدَّ ُحدُو َد ُه يُدْ ِخ ْل ُه َن ً
ﷲ َو َر ُ
ارا َخالِدًا فِي َھا َو َل ُه َع َذ ٌ
ص َّ َ
قال أبو جعفر  :يعني بذلك جل ثناؤه  " :ومن يعص ﷲ ورسوله " في العمل بما أمراه به من قسمة المواريث على ما أمراه
بقسمة ذلك بينھم وغير ذلك من فرائض ﷲ  ،مخال ًفا أمرھما إلى ما نھياه عنه " ويتع َّد حدوده "  ،يقول  :ويتجاوز فصُول
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طاعته التي جعلھا تعالى فاصلة بينھا وبين معصيته  (2) ،إلى ما نھاه عنه من قسمة تركات موتاھم بين ورثتھم وغير ذلك من
حدوده ) " (3يدخله نارً ا ً
خالدا فيھا " ،
__________
) (1انظر تفسير " الفوز " فيما سلف  .472 : 452 : 7 :وقوله " الفلح " )بفتح الفاء والالم معًا( .و " الفلح "  :و " الفالح "  :الفوز والنجاة والبقاء
في النعيم والخير.
) (2انظر تفسير " الحدود " فيما سلف قريبًا ص  ، 68 :والتعليق .3 :
) (3في المطبوعة  " :بين ورثته " باإلفراد  ،والصواب من المخطوطة.

أبدا ال يموت وال يخرج منھا ً
يقول  :باقيًا فيھا ً
ُخز له(1) .
أبدا " وله عذاب مھين "  ،يعني  :وله عذاب م ِذ ٌّل من ع ُِّذب به م ٍ
***
وبنحو ما قلنا في تأويل ذلك قال أھل التأويل.
* ذكر من قال ذلك :
 - 8794حدثنا المثنى قال  ،حدثنا عبد ﷲ بن صالح قال  ،حدثني معاوية بن صالح  ،عن علي بن أبي طلحة  ،عن ابن
عباس " :ومن يعص ﷲ ورسوال ويتعد حدوده "  ،اآلية  ،في شأن المواريث التي ذكر قبل قال ابن جريج  " :ومن يعص ﷲ
أصاب من الذنوب ما يعذب ﷲ عليه.
ورسوله "  ،قال  :من
َ
***
فإن قال قائل َ :أو م َُخلَّ ٌد في النار من عصى ﷲ ورسوله في قسمة المواريث ؟ ) (2قيل  :نعم  ،إذا جمع إلى معصيتھما في
ذلك ش ًّكا في أن ﷲ فرض عليه ما فرض على عباده في ھاتين اآليتين  ،أو علم ذلك فحا َّد ﷲ ورسوله في أمرھما على ما ذكر
ابن عباس من قول من قا َل حين نزل على رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم قول ﷲ تبارك وتعالى  ) :يُوصِ ي ُك ُم َّ
ﷲُ فِي أَ ْوال ِد ُك ْم
نصف المال أو
ْن ( إلى تمام اآليتين  :أيُورَّ ث من ال يركب الفرس وال يقاتل العدوَّ وال يحوز الغنيمة ،
َ
ل َِّلذ َك ِر م ِْث ُل َح ِّظ األ ْن َث َيي ِ
جميع المال ؟ ) (3استنكارً ا منھم قسم َة ﷲ ما قسم لصغار ولد الميت ونسائه وإناث ولده ) (4ممن خالف قسم َة ﷲ ما قسم من
ميراث أھل الميراث بينھم على ما قسمه في كتابه  ،وخالف حكمه في ذلك وحكم رسوله  ،استنكارً ا منه حكمھما ،
__________
) (1انظر تفسير " مھين " فيما سلف  .423 : 7 / 348 ، 347 : 2تعليق .1 :
) (2في المطبوعة  " :أو يخلد " فعال  ،وأثبت الصواب من المخطوطة.
) (3يعني خبر ابن عباس الذي سلف برقم  ، 8726 :وساق معناه ال لفظه.
) (4قوله " ممن خالف قسمة ﷲ " صلة قوله آن ًفا  " :فحاد ﷲ ورسوله في أمرھما " ...والذي بينھما فصل وضعته بين الخطين.

أمرھم ابن عباس ممن كان بين أظھُر أصحاب رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم من المنافقين الذين فيھم
كما استنكره الذين ذكر َ
نزلت وفي أشكالھم ھذه اآلية ) (1فھو من أھل الخلود في النار  ،ألنه باستنكاره حك َم ﷲ في تلك  ،يصير با كافرً ا  ،ومن ملة
اإلسالم خارجً ا.
***
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__________
) (1سياق ھذه الفقر كلھا  " :نعم  ،إذا جمع إلى معصيتھما في ذلك شكا في أن ﷲ فرض عليه ما فرض على عباده في ھاتين اآليتين  ،أو علم ذلك
فحاد ﷲ ورسوله في أمرھما ...ممن خالف قسمة ﷲ ما قسم من ميراث أھل الميراث  ...فھو من أھل الخلود في النار " .

َو َّ
ت َح َّتى َي َت َو َّفاھُنَّ ْال َم ْو ُ
ت أَ ْو
ِين ْال َفا ِح َش َة مِنْ ن َِسا ِئ ُك ْم َفاسْ َت ْش ِھ ُدوا َع َلي ِْھنَّ أَرْ َب َع ًة ِم ْن ُك ْم َفإِنْ َش ِھ ُدوا َفأَمْسِ ُكوھُنَّ فِي ْال ُبيُو ِ
الالتِي َيأْت َ
َيجْ َع َل َّ
ﷲُ َلھُنَّ َس ِب ً
يال )(15
ش ِھدُوا َع َل ْي ِھنَّ أَ ْر َب َع ًة ِم ْن ُك ْم َفإِنْ َ
اس َت ْ
القول في تأويل قوله َ } :والالتِي َيأْتِينَ ا ْل َفا ِح َ
ش ِھدُوا َفأ َ ْمسِ ُكوھُنَّ فِي
ِسا ِئ ُك ْم َف ْ
ش َة مِنْ ن َ
ت َح َّتى َي َت َو َّفاھُنَّ ا ْل َم ْوتُ أَ ْو َي ْج َعلَ َّ
ا ْل ُب ُيو ِ
س ِبيال ){ (15
ﷲُ َلھُنَّ َ
قال أبو جعفر  :يعني بقوله جل ثناؤه  " :والالتي يأتين الفاحشة " والنساء الالتي يأتين ) (1بالزنا  ،أي يزنين ) " (2من
نسائكم "  ،وھن محصنات ذوات أزواج أو غير ذوات أزواج " فاستشھدوا عليھن أربعة منكم "  ،يقول  :فاستشھدوا عليھن
بما أتين به من الفاحشة أربعة رجال من رجالكم  ،يعني  :من المسلمين " فإن شھدوا " عليھن " فامسكوھن في البيوت " ،
يقول  :فاحبسوھن في البيوت ) " (3حتى يتوفاھن الموت "  ،يقول  :حتى يمتن ) " (4أو يجعل ﷲ لھن سبيال "  ،يعني  :أو
يجعل ﷲ لھن مخرجً ا وطري ًقا إلى النجاة مما أتين به من الفاحشة(5) .
***
__________
) (1قوله في تفسيره  " :يأتين بالزنا " بإدخال الباء على خالف ما في اآلية سيظھر لك معناه في ص  81 :وتعليق  1 :وأن قراءة عبد ﷲ  " :والالتي
يأتين بالفاحشة "  ،بالباء.
) (2انظر تفسير " الفاحشة " فيما سلف 218 : 7 / 571 : 5 / 303 : 3
) (3انظر تفسير " اإلمساك " فيما سلف . 546 : 4
) (4انظر تفسير " التوفي " فيما سلف  ، 456 ، 455 : 6وما بعدھا.
) (5انظر تفسير " السبيل " فيما سلف  490 : 7 :بوالق تعليق  ، 2 :والمراجع ھناك.

وبنحو ما قلنا في ذلك قال أھل التأويل.
ذكر من قال ذلك :
 - 8795حدثنا أبو ھشام الرفاعي محمد بن يزيد قال  ،حدثنا يحيى بن أبي زائدة  ،عن ابن جريج  ،عن مجاھد  " :والالتي
يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشھدوا عليھن أربعة منكم فإن شھدوا فأمسكوھن في البيوت "  ،أمر بحبسھن في البيوت حتى
يمتن " أو يجعل ﷲ لھن سبيال "  ،قال  :الحد(1) .
 - 8796حدثني محمد بن عمرو قال  ،حدثنا أبو عاصم  ،عن ابن أبي نجيح  ،عن مجاھد في قوله  " :والالتي يأتين الفاحشة
من نسائكم "  ،قال  :الزنا  ،كان أمر بحبسھن حين يشھد عليھن أربعة حتى يمتن " أو يجعل ﷲ لھنّ سبيال "  ،والسبيل الحد.
 - 8797حدثنا المثنى قال  ،حدثنا عبد ﷲ بن صالح قال  ،حدثني معاوية بن صالح  ،عن علي بن أبي طلحة  ،عن ابن عباس
قوله  " :والالتي يأتين الفاحشة من نسائكم " إلى " أو يجعل ﷲ لھن سبيال "  ،فكانت المرأة إذا زنت حبست في البيت حتى
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الزا ِن َي ُة َو َّ
تموت  ،ثم أنزل ﷲ تبارك وتعالى بعد ذلك َّ ) :
الزانِي َفاجْ لِ ُدوا ُك َّل َوا ِح ٍد ِم ْن ُھ َما مِا َئ َة َج ْلدَ ٍة ( ]سورة النور  ، [2 :فإن
كانا محصنين ر ُجما .فھذا سبيلھما الذي جعل ﷲ لھما.
 - 8798حدثني محمد بن سعد قال  ،حدثني أبي قال  ،حدثني عمي قال  ،حدثني أبي  ،عن أبيه  ،عن ابن عباس قوله  " :أو
يجعل ﷲ لھن سبيال "  ،فقد جعل ﷲ لھنّ  ،وھو الجلد والرجم.
__________
) (1األثر  " - 8795 :أبو ھشام الرفاعي  ،محمد بن يزيد " مضت ترجمته برقم  ، 2739 :وغيره من المواضع  ،وكان في المطبوعة  " :أبو ھشام
الرفاعي عن محمد بن يزيد "  ،بزيادة " عن " وھو خطأ واضح  ،وصوابه في المخطوطة.

 - 8799حدثني بشر بن معاذ قال  ،حدثنا يزيد قال  ،حدثنا سعيد  ،عن قتادة قوله  " :والالتي يأتين الفاحشة "  ،حتى بلغ " :
أو يجعل ﷲ لھن سبيال "  ،كان ھذا من قبل الحدود  ،فكانا ّ
يؤذيان بالقول جميعً ا  ،وبحبْس المرأة .ثم جعل ﷲ لھن سبيال فكان
سبيل من أحصن جل ُد مئة ثم رميٌ بالحجارة  ،وسبيل من لم يحصن جلد مئة ونفي سنة.
 - 8800حدثنا القاسم قال  ،حدثنا الحسين قال  ،حدثنا حجاج  ،عن ابن جريج قال  :قال عطاء بن أبي رباح وعبد ﷲ بن
كثير  " :الفاحشة "  " ،الزنا "  " ،والسبيل " الح ّد  ،الرجم والجلد(1) .
 - 8801حدثنا محمد بن الحسين قال  ،حدثنا أحمد بن مفضل قال  ،حدثنا أسباط  ،عن السدي  " :والالتي يأتين الفاحشة من
نسائكم فاستشھدوا عليھن أربعة منكم " إلى  " :أو يجعل ﷲ لھن سبيال "  ،ھؤالء الالتي قد نكحن وأحصنّ  .إذا زنت المرأة
ِين آ َم ُنوا ال َي ِح ُّل َل ُك ْم أَنْ َت ِر ُثوا ال ِّن َسا َء َكرْ ھًا
مھرھا فھو له  ،فذلك قوله َ ) :يا أَ ُّي َھا الَّذ َ
فإنھا كانت تحبس في البيت  ،ويأخذ زوجھا َ
ِين ِب َفا ِح َش ٍة ُم َب ِّي َن ٍة ( الزنا )َ ) (2و َعاشِ رُوھُنَّ ِب ْال َمعْ رُوفِ ( ]سورة النساء :
َوال َتعْ ُ
ض َما آ َت ْي ُتمُوھُنَّ إِال أَنْ َيأْت َ
ضلُوھُنَّ لِ َت ْذ َھبُوا ِب َبعْ ِ
ً
ميراثا  ،فكان " السبيل " ھو الجلد.
 ، [19حتى جاءت الحدود فنسختھا  ،فجُ لدت و ُر ِجمت  ،وكان مھرھا
__________
) (1في المطبوعة  " :والسبيل الرجم والجلد "  ،حذف " الحد "  ،وأثبتھا من المخطوطة.
) (2في المطبوعة والمخطوطة  " :فذلك قوله  } :وال يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموھن شيئا إال أن يأتين بفاحشة مبينة {  ،وأحسبه ً
سھوا من الناسخ ال
من أبي جعفر  ،فإن صدر ھذا الذي ساقه من آية أخرى في سورة البقرة َ } : 229 :وال َي ِح ُّل َل ُك ْم أَنْ َتأْ ُخ ُذوا ِممَّا آ َت ْي ُتمُوھُنَّ َش ْي ًئا إِال أَنْ َي َخا َفا أَال ُيقِي َما
ﷲ{
ُح ُدودَ َّ ِ
والعجب للسيوطي  ،فإنه خرجه في الدر المنثور  ، 129 : 2ونسبه البن جرير وحده  ،وساقه كما ھو في المخطوطة والمطبوعة  ،ولم يتوقف عند
ھذه اآلية المدمجة من آية أخرى!! فأثبت نص اآلية التي ھي موضوع استشھاده .ھذا  ،وقد حذف الناشر بعد قوله  " :بفاحشة مبينة " كلمة " الزنا "
فأثبتھا من المخطوطة  ،والدر المنثور.

 - 8802حدثت عن الحسين بن الفرج قال  ،سمعت أبا معاذ يقول  ،أخبرنا عبيد بن سلمان قال  ،سمعت الضحاك بن مزاحم
يقول في قوله  " :أو يجعل ﷲ لھن سبيال "  ،قال  :الح ّد  ،نسخ الح ُّد ھذه اآلية.
 - 8803حدثنا أبو ھشام الرفاعي قال  ،حدثنا يحيى  ،عن إسرائيل  ،عن خصيف  ،عن مجاھد  " :أو يجعل ﷲ لھن سبيال" ،
قال  :جلد مئة  ،الفاعل والفاعلة.
 - 8804حدثنا الرفاعي قال  ،حدثنا يحيى  ،عن ورقاء  ،عن ابن أبي نجيح  ،عن مجاھد قال  :الجلد.
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 - 8805حدثنا محمد بن بشار قال  ،حدثنا معاذ بن ھشام قال  ،حدثنا أبي  ،عن قتادة  ،عن الحسن  ،عن حطان بن عبد ﷲ
الرقاشي  ،عن عبادة بن الصامت  ،أن النبيَّ صلى ﷲ عليه وسلم كان إذا نزل عليه الوحي ن َّكس رأسه  ،ون َّكس أصحابه
رؤوسھم  ،فلما سُرِّ ي عنه رفع رأسه فقال  :قد جعل ﷲ لھنّ سبيال الثيِّبُ بالثيب  ،والبكر بالبكر .أما الثيب ف ُتجلد ثم ترجم ،
وأما البكر فتجلد ثم ُتنفى " (1) .
__________
) (1الحديث  - 8805 :ھذا الحديث رواه الطبري ھنا بخمسة أسانيد  .8811 ، 8810 / 8807 - 8805 :كلھا صحيح متصل إال األخير منھا  ،كما
سيأتي  ،إن شاء ﷲ.
وقد رواه مسلم  ، 33 : 2عن محمد بن بشار  -شيخ الطبري ھنا  -بھذا اإلسناد .ورواه ھو وغيره بأسانيد أخر  ،سنشير إليھا.
وحطان بن عبد ﷲ الرقاشي البصري  :تابعي ثقة ثبت  ،وكان مقر ًئا .مترجم في التھذيب  ،والكبير للبخاري  ، 109 / 1 / 2وابن سعد ، 93 / 1 / 7
وابن أبي حاتم  ، 304 - 303 / 2 / 1وطبقات القراء .253 : 1

 - 8806حدثنا ابن بشار قال  ،حدثنا عبد األعلى قال  ،حدثنا سعيد  ،عن قتادة  ،عن الحسن  ،عن حطان بن عبد ﷲ  ،عن
عبادة بن الصامت قال  :قال نبي ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم ُ " :خذوا عني  ،قد جعل ﷲ لھن سبيال الثيب بالثيب تجلد مئة وترجم
بالحجارة  ،والبكر جلد مئة ونفي سنة " (1) .
 - 8807حدثنا بشر قال  ،حدثنا يزيد قال  ،حدثنا سعيد  ،عن قتادة عن الحسن  ،عن حطان بن عبد ﷲ أخي بني َرقاش  ،عن
عبادة بن الصامت  :أنّ رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم كان إذا نزل عليه الوحي ُك ِرب لذلك وتربَّد له وجھه  (2) ،فأنزل ﷲ
عليه ذات يوم  ،فلقي ذلك .فلما سُرِّ ي عنه قال  " :خذوا عني  ،قد جعل ﷲ لھن سبيال الثيب بالثيب  ،جلد مئة ثم رجم
بالحجارة  ،والبكر بالبكر  ،جلد مئة ثم نفي سنة " (3) .
 - 8808حدثنا يونس قال  ،أخبرنا ابن وھب قال  ،قال ابن زيد في قوله  " :والالتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشھدوا
عليھن أربعة منكم فإن شھدوا فأمسكوھن في البيوت حتى يتوفاھن الموت أو يجعل ﷲ لھن سبيال " ،
__________
) (1الحديث  - 8806 :سعيد  :ھو ابن أبي عروبة.
وقد سقط من اإلسناد ھنا  ،في المخطوطة والمطبوعة ] ،عن الحسن[  ،بين قتادة وحطان .وھو خطأ من الناسخين .فإن الحديث رواه مسلم ، 33 : 2
عن ابن بشار  -شيخ الطبري ھنا  -وعن ابن المثنى  -كالھما عن عبد األعلى  ،بھذا اإلسناد  ،على الصواب .فلذلك أثبتنا ما أسقطه الناسخون.
ثم كل الروايات التي رأينا " عن قتادة " فيھا ھذه الزيادة  ،ومنھا اإلسناد الذي بعد ھذا  ،واإلسناد .8810 :
وكذلك رواه أحمد في المسند ) 318 : 5حلبي( عن محمد بن جعفر  ،عن سعيد  ،عن قتادة.
وكذلك رواه أبو داود  ، 4415 :من طريق يحيى  ،عن سعيد.
وكذلك رواه البيھقي  ، 210 : 8من طريق عبد الوھاب بن عطاء  ،عن سعيد.
وكذلك رواه أحمد  ، 317 : 5عن طريق حماد  ،عن قتادة وحميد  -كالھما عن الحسن.
) (2كان في المخطوطة " كرب لتلك "  ،والصواب من روايات الحديث  ،وصححته المطبوعة السالفة .وقوله  " :كرب " بالبناء للمجھول من " كربه
األمر يكربه "  ،غمه واشتد عليه .وقوله  " :تربد وجھه " ؛ تغير لونه إلى الغبرة .وقوله بعد  " :سرى عنه " بالبناء للمجھول  ،تجلى عنه  ،كربه  ،من
قولھم  " :سرا الثوب "  ،إذا نزعه  ،والتشديد للمبالغة.
) (3األثر  - 8807 :انظر التعليق على الحديث .8805
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قال يقول  :ال تنكحوھن حتى يتو ّفاھن الموت  ،ولم يخرجھن من اإلسالم .ثم نسخ ھذا  ،وجُ عِل السبيل أن يجعل لھن سبيال )(1
قال  :فجعل لھا السبيل إذا زنت وھي محصنة رجمت وأخرجت  ،وجعل السبيل للبكر جلد مائة.
 - 8809حدثني يحيى بن أبي طالب قال  ،أخبرنا يزيد قال  ،أخبرنا جويبر  ،عن الضحاك في قوله  " :حتى يتوفاھن الموت
أو يجعل ﷲ لھن سبيال " قال  ،الجلد والرجم(2) .
 - 8810حدثنا ابن المثنى قال  ،حدثنا محمد بن جعفر قال  ،حدثنا شعبة  ،عن قتادة  ،عن الحسن  ،عن حطان بن عبد ﷲ
الرقاشيّ  ،عن عبادة بن الصامت قال  ،قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم  " :خذوا عني قد جعل ﷲ لھن سبيل  ،الثيب
بالثيب والبكر بالبكر  ،الثيب تجلد وترجم  ،والبكر تجلد وتنفى " (3) .
__________
) (1كان في المطبوعة  " :ثم نسخ ھذا وجعل السبيل التي ذكر أن يجعل " ...زاد " التي ذكر " وال خير في زيادتھا  ،والذي في المخطوطة كما أثبته ،
مستقيم بعض االستقامة  ،إذا قرئت " جعل " بالبناء للمجھول  ،فتركتھا كذلك مخافة أن تكون صوابًا محضًا  ،وإن كنت اآلن في ريب منه.
) (2في المطبوعة  " :حدثني يحيى بن أبي طالب قال أخبرنا جويبر "  ،أسقط من اإلسناد " يزيد "  ،وھو من المخطوطة  ،وھو إسناد دائر في
التفسير.
) (3الحديث ] - 8810 :ابن[ المثنى  :ھو " محمد بن المثنى " شيخ الطبري .وكلمة ]ابن[ سقطت من المطبوعة خطأ .وھي ثابتة في المخطوطة.
" محمد بن جعفر "  :ھو غندر  ،صاحب شعبة .ووقع في المطبوعة " محمد بن أبي جعفر " ! وھو خطأ ظاھر .وثبت على الصواب في المخطوطة.
والحديث  -من ھذا الوجه  -رواه أحمد في المسند  ، 320 : 5عن محمد بن جعفر  ،عن شعبة.
وكذلك رواه مسلم  ، 33 : 2عن محمد بن المثنى  -شيخ الطبري ھنا  -وعن ابن بشار كالھما عن شعبة.
ورواه أحمد أيضًا  ، 320 : 5عن يحيى  ،عن حجاج  ،عن شعبة .ورواه الطحاوي في شرح معاني اآلثار  ، 79 : 2من طريق أسد بن موسى  ،عن
شعبة .وكذلك رواه حماد بن سلمة  ،عن قتادة  ،عن الحسن  ،عن حطان  ،عن عبادة  -عند الدارمي في سننه .181 : 2
وأكثر الرواة الذين رووا ھذا الحديث عن الحسن البصري  ،ذكروا أنه " عن الحسن  ،عن حطان الرقاشي  ،عن عبادة بن الصامت "  .وقليل منھم لم
يذكروا في اإلسناد " عن حطان "  -كما سنذكر في اإلسناد التالي لھذا.
فالظاھر أن الحسن سمعه من حطان عن عبادة  ،وكذلك كان يرويه .وأنه في بعض أحيانه كان يرسله عن عبادة  ،فال يذكر " عن حطان " .
فمن رواه عنه موصوال  ،بإثبات " حطان " في اإلسناد  :المبارك بن فضالة  ،عند الطيالسي في مسنده .584 :
ومنصور بن زاذان  ،عند أحمد في المسند  ، 313 : 5وسنن الدارمي  ، 181 : 2وصحيح مسلم  ، 33 : 2وسنن أبي داود  ، 4416 :والترمذي : 2
 ، 242والمنتقى البن الجارود  ،ص  ، 372 - 371 :والطحاوي  ، 79 : 2وابن النحاس في الناسخ والمنسوخ  ،ص  ، 97 :والبيھقي في السنن
الكبرى .222 - 221 : 8
ولم ينفرد الحسن بروايته عن حطان  ،بل رواه أيضًا يونس بن جبير.
فرواه ابن ماجه  ، 2550 :من طريق سعيد بن أبي عروبة  ،عن قتادة  ،عن يونس بن جبير  ،عن حطان بن عبد ﷲ  ،عن عبادة بن الصامت .فكان
لقتادة فيه شيخان الحسن ويونس.

 - 8811حدثني يحيى بن إبراھيم المسعودي قال  ،حدثنا أبي  ،عن أبيه  ،عن جده  ،عن األعمش  ،عن إسماعيل بن مسلم
البصري  ،عن الحسن  ،عن عبادة بن الصامت قال  ،كنا جلوسا عند النبي صلى ﷲ عليه وسلم إ ِذ احمرَّ وجھه  ،وكان يفعل
ذلك إذا نزل عليه الوحي  ،فأخذه كھيئة الغَ ْشي لما يجد من ِث َقل ذلك  ،فلما أفاق قال  " :خذوا عني  ،قد جعل ﷲ لھن سبيال
البكران يجلدان وينفيان سنة  ،والثيبان يجلدان ويرجمان " (1) .
***
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__________
) (1الحديث  - 8811 :ھذا ھو اإلسناد الخامس المنقطع  ،كما أشرنا في اإلسناد األول .8805 :
يحيى بن إبراھيم المسعودي  -شيخ الطبري  :مضت ترجمته في رقم  84 :في الجزء األول.
إسماعيل بن مسام البصري  :مضت ترجمته في .5417 :
وھو قد روى ھذا الحديث " عن الحسن  ،عن عبادة "  -منقطعًا .ألن الحسن البصري لم يسمع من عبادة .ولم ينفرد إسمعيل بروايته عن الحسن
منقطعًا ،بل تابعه غيره على ذلك .مما يدل على أن الحسن كان يصل الحديث مرة عن حطان  ،ويرسله مرة عن عبادة.
فرواه الشافعي في الرسالة  - 636 ، 378 :بشرحنا  -وفي اختالف الحديث )ھامش األم  ، (252 : 7عن عبد الوھاب  ،وھو ابن عبد المجيد الثقفي ،
" عن يونس بن عبيد  ،عن الحسن  ،عن عبادة بن الصامت "  .ثم قال في الرسالة  " 379 :أخبرنا الثقة من أھل العلم  ،عن يونس بن عبيد  ،عن
الحسن  ،عن حطان الرقاشي  ،عن عبادة بن الصامت "  .وقال في اختالف الحديث  -بعد روايته عن عبد الوھاب  " : -وقد حدثني الثقة  :أن الحسن
كان يدخل بينه وبين عبادة  :حطان الرقاشي .وال أدري  :أدخله عبد الوھاب بينھما فزال من كتابي حين حولته من األصل  ،أم ال ؟ واألصل  -يوم
كتبت ھذا الكتاب  -غائب عني " .
وقد ذكره في األم  ، 119 : 6معل ًقا  ،جازمًا بالزيادة  ،فقال  " :ثم روى الحسن  ،عن حطان الرقاشي  ،عن عبادة "  .فال أدري  :أجزم بأن عبد
الوھاب " أدخله بينھما "  -بعد  ،أم أراد رواية ما حدثه به " الثقة " ؟ ولم أجد رواية " يونس بن عبيد " في موضع آخر  ،حتى أستطيع اليقين بأي ذلك
كان.
ورواه أيضًا  -منقطعًا  " : -جرير بن حازم  ،عن الحسن  ،عن عبادة "  -عند الطيالسي  ، 584 :وأحمد في المسند ) 327 : 5حلبي(  ،والبيھقي في
السنن .210 : 8
وكذلك رواه  -منقطعًا  " : -حميد  ،عن الحسن  ،عن عبادة "  -عند أحمد في المسند ) 317 : 5حلبي( .والحديث صحيح على كل حال .وقد ظھر
وصل الروايات المنقطعة بالروايات الموصولة.
وقد ذكره ابن كثير  ، 375 : 2عن بعض روايات أحمد  ،والطيالسي  ،ومسلم  ،وأصحاب السنن.
وذكره السيوطي  ، 129 : 2وزاد نسبته لعبد الرزاق  ،وابن أبي شيبة  ،وعبد بن حميد  ،وابن المنذر  ،وابن أبي حاتم  ،وابن حبان.

قال أبو جعفر  :وأولى األقوال بالصحة في تأويل قوله  " :أو يجعل ﷲ لھن سبيال "  ،قول من قال  :السبي ُل التي جعلھا ﷲ جل
ثناؤه للثيبين
المحص َنيْن  ،الرجم بالحجارة  ،وللبكرين جلد مئة ونفي سنة لصحة الخبر عن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم أنه
َ
ً
مجمعة عليه  ،الخطأ والسھو والكذب وصح ِة الخبر عنه أنه قضى
وإجماع الحجة التي ال يجوز عليھا فيما نقلته
َرجم ولم يجلد
ِ
في البكرين بجلد مئة ونفي سنة .فكان في الذي صح عنه من تركه جلدَ من رُجم من الزناة في عصره  ،دلي ٌل واضح على
و َھاء الخبر الذي روي عن الحسن  (1) ،عن حطان  ،عن عبادة ،
__________
) (1في المطبوعة  " :على وھي الخبر "  ،وأثبت ما في المخطوطة لما سترى بعد .وذلك أني صححتھا في الجزء  ، 18 : 4فجعلت العبارة " لوھي
أسانيدھا  ،وأنھا مع وھي أسانيدھا " مصدر " وھى الشيء يھي وھيًا " ثم فعلت ذلك في الجزء نفسه ص  ، 155 :وقلت في التعليق  ، 1 :إني أخشى
أن يكون ذلك من ناسخ التفسير  ،ال من أبي جعفر  ،ونقلت قول المطرزي في المغرب أن قول الفقھاء " وھاء " أنه خطأ  ،وال يعتد به  ،ثم فعلت ذلك
في الجزء الرابع نفسه ص  ، 361 :تعليق  .3 :وكذلك فعلت في الجزء  ، 85 : 6تعليق  .2 :بيد أني رأيت اآلن أن أثبت ما في المخطوطة  ،ألنه
تكرر مرارً ا كثيرة يمتنع معھا ادعاء خطأ الناسخ في نسخه  ،ھذه واحدة .وأخرى أنه قد وقعت لي أجزاء من كتاب أبي جعفر الطبري " تھذيب اآلثار "
وھما قطعتان بخطين مختلفين عتيقين  ،فوجدت فيھما أنه يكتب " وھاء "  ،ال " وھى "  ،فرجحت أن أبا جعفر كذلك كان يكتبھا  ،وإن كان المطرزي
يقول إنه خطأ وال يعتد به.
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ْ
ان َت َّوابًا َرحِيمًا )(16
ﷲ َك َ
ان َيأ ِت َيا ِن َھا ِم ْن ُك ْم َفآ َ ُذو ُھ َما َفإِنْ َتا َبا َوأَصْ َل َحا َفأَعْ ِرضُوا َع ْن ُھ َما إِنَّ َّ َ
َواللَّ َذ ِ
عن النبي صلى ﷲ عليه وسلم أنه قال  :السبيل للثيب المحصن الجلدَ والرجم.
***
وقد ذكر أن ھذه اآلية في قراءة عبد ﷲ  ) :والالتي يأتين بالفاحشة من نسائكم (  .والعرب تقول  " :أتيت أمرً ا عظيمًا  ،وبأمر
عظيم " و " تكلمت بكالم قبيح  ،وكالمًا قبيحً ا " (1) .
***
ان َيأْ ِت َيا ِن َھا ِم ْن ُك ْم {
القول في تأويل قوله َ } :وال َّل َذ ِ
قال أبو جعفر  :يعني جل ثناؤه بقوله  " :واللذان يأتيانھا منكم "  ،والرجل والمرأة اللذان يأتيانھا  ،يقول  :يأتيان الفاحشة .و "
الھاء " و " األلف " في قوله  " :يأتيانھا " عائدة على " الفاحشة " التي في قوله  " :والالتي يأتين الفاحشة من نسائكم " .
والمعنى  :واللذان يأتيان منكم الفاحشة فآذوھما.
***
ثم اختلف أھل التأويل في المع ِّني بقوله  " :واللذان يأتيانھا منكم فآذوھما " .
فقال بعضھم  :ھما البكران اللذان لم يُحْ صنا  ،وھما غير الالتي عُنين باآلية قبلھا .وقالوا  :قوله  " :والالتي يأتين الفاحشة من
نسائكم "  ،معنيٌّ به الثيِّبات المحصنات باألزواج  -وقوله  " :واللذان يأتيانھا منكم "  ،يعني به البكران غير المحصنين.
*ذكر من قال ذلك :
 - 8812حدثنا محمد بن الحسين قال حدثنا أحمد بن المفضل قال حدثنا أسباط  ،عن السدي  :ذكر الجواري والفتيان اللذين لم
ينكِحوا فقال  " :واللذان يأتيانھا منكم فآذوھما " .
__________
) (1انظر معاني القرآن للفراء .258 : 1

 - 8813حدثنا يونس قال  ،أخبرنا ابن وھب قال  ،قال ابن زيد في قوله  " :واللذان يأتيانھا منكم " البكرين فآذوھما(1) .
***
وقال آخرون  :بل عُني بقوله  " :واللذان يأتيانھا منكم "  ،الرجالن الزانيان.
ذكر من قال ذلك :
 - 8814حدثنا أبو ھشام الرفاعي قال حدثنا يحيى  ،عن ابن جريج  ،عن مجاھد  " :واللذان يأتيانھا منكم فآذوھما "  ،قال :
الرجالن الفاعالن  ،ال َي ْكنى.
 - 8815حدثنا محمد بن عمرو قال  ،حدثنا أبو عاصم  ،عن عيسى  ،عن ابن أبي نجيح  ،عن مجاھد في قوله  " :واللذان
يأتيانھا منكم "  ،الزانيان.
***
ُقصد به بكر دون ثيِّب.
وقال آخرون  :بل عني بذلك الرج ُل والمرأة  ،إال أنه لم ي َ
ذكر من قال ذلك :
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 - 8816حدثنا أبو ھشام الرفاعي قال  ،حدثنا يحيى  ،عن ابن جريج  ،عن عطاء  " :واللذان يأتيانھا منكم فآذوھما "  ،قال :
الرجل والمرأة.
 - 8817حدثنا محمد بن حميد قال حدثنا يحيى بن واضح قال  ،حدثنا الحسين  ،عن يزيد النحوي  ،عن عكرمة والحسن
البصري قاال " والالتي يأتين الفاحشة من نسائكم " إلى قوله  " :أو يجعل ﷲ لھن سبيال "  ،فذكر الرجل بعد المرأة ،
__________
) (1في المطبوعة  " :البكران " بالرفع كأنه استنكر ما كان في المخطوطة كما أثبته  ،وھو الصواب.

ثم جمعھما جميعًا فقال  " :واللذان يأتيانھا منكم فآذوھما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنھما إن ﷲ كان توابًا رحيما " .
 - 8818حدثنا القاسم قال  ،حدثنا الحسين قال  ،حدثني حجاج  ،عن ابن جريح قال  ،قال عطاء وعبد ﷲ بن كثير  ،قوله " :
واللذان يأتيانھا منكم "  ،قال  :ھذه للرجل والمرأة جميعًا.
***
قال أبو جعفر  :وأولى ھذه األقوال بالصواب في تأويل قوله  " :واللذان يأتيانھا منكم "  ،قول من قال  " :عُني به البكران غير
المحصنين إذا زنيا  ،وكان أحدھما رجال واآلخر امرأة "  ،ألنه لو كان مقصو ًدا بذلك قصد البيان عن حكم الزناة من الرجال ،
كما كان مقصو ًدا بقوله  " :والالتي يأتين الفاحشة من نسائكم " قصد البيان عن حكم الزواني  ،لقيل  " :والذين يأتونھا منكم
فآذوھم "  ،أو قيل  " :والذي يأتيھا منكم "  ،كما قيل في التي قبلھا  " :والالتي يأتين الفاحشة "  ،فأخرج ذكرھن على الجميع،
ولم يقل  " :واللتان يأتيان الفاحشة " .
وكذلك تفعل العرب إذا أرادت البيان على الوعيد على فعل أو الوعد عليه  ،أخرجت أسما َء أھله بذكر الجميع أو الواحد وذلك
أن الواحد يدل على جنسه وال تخرجھا بذكر اثنين .فتقول  " :الذين يفعلون كذا فلھم كذا "  " ،والذي يفعل كذا فله كذا "  ،وال
زان
تقول  " :اللذان يفعالن كذا فلھما كذا "  ،إال أن يكون فعال ال يكون إال من شخصين مختلفين  ،كالزنا ال يكون إال من ٍ
وزانية .فإذا كان ذلك كذلك قيل بذكر االثنين  ،يراد بذلك الفاعل والمفعول به .فأما أن يذكر بذكر االثنين  ،والمراد بذلك
شخصان في فعل قد ينفرد كل واحد منھما به  ،أو في فعل ال يكونان فيه مشتركين  ،فذلك ما ال يُعْ رف في كالمھا.
وإذا كان ذلك كذلك  ،فبيِّنٌ فسا ُد قول من قال  " :عني بقوله  " :واللذان يأتيانھا منكم الرجالن " وصح ُة قول من قال  :عني به
الرجل والمرأة(1) .
__________
) (1قوله  " :وصحة قول من قال " معطوف على قوله " فساد قول من قال " مرفوعً ا.

وإذا كان ذلك كذلك  ،فمعلوم أنھما غير اللواتي تقدم بيان حكمھن في قوله  " :والالتي يأتين الفاحشة "  ،ألن ھذين اثنان ،
وأولئك جماعة.
وإذا كان ذلك كذلك  ،فمعلوم أن الحبس كان للثيّبات عقوبة حتى يتو َّفين من قبل أن يجعل لھن سبيال ألنه أغلظ في العقوبة من
األذى الذي ھو تعنيف وتوبيخ أو سب وتعيير  ،كما كان السبيل التي جعلت لھن من الرجم  ،أغلظ من السبيل التي جعلت
لألبكار من جلد المئة ونفي السنة.
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***
ﷲ َكانَ َت َّوا ًبا َرحِي ًما ){ (16
ص َل َحا َفأ َ ْع ِر ُ
القول في تأويل قوله تعالى َ } :فآ ُذو ُھ َما َفإِنْ َتا َبا َوأَ ْ
ضوا َع ْن ُھ َما إِنَّ َّ َ
قال أبو جعفر  :اختلف أھل التأويل في " األذى " الذي كان ﷲ تعالى ذكره جعله عقوبة للذين يأتيان الفاحشة  ،من قبل أن
يجعل لھما سبيال منه.
فقال بعضھم  :ذلك األذى ً ،أذى بالقول واللسان  ،كالتعيير والتوبيخ على ما أتيا من الفاحشة.
ذكر من قال ذلك :
 - 8819حدثنا بشر بن معاذ قال  ،حدثنا يزيد قال  ،حدثنا سعيد  ،عن قتادة  " :فآذوھما "  ،قال  :كانا َ
يؤذ َيان بالقول جميعًا.
 - 8820حدثنا محمد بن الحسين قال  ،حدثنا أحمد بن مفضل قال  ،حدثنا أسباط  ،عن السدي  " :فآذوھما فإن تابا وأصلحا
فأعرضوا عنھما "  ،فكانت الجارية والفتى إذا زنيا يع َّنفان ويعيَّران حتى يتركا ذلك.
***
وقال آخرون  :كان ذلك األذى ً ،أذى اللسان  ،غير أنه كان س ًّبا.
ذكر من قال ذلك :
 - 8821حدثنا محمد بن عمرو قال  ،حدثنا أبو عاصم  ،عن عيسى  ،عن ابن أبي نجيح  ،عن مجاھد  " :فآذوھما "  ،يعني :
س ًّبا.
***
وقال آخرون  :بل كان ذلك األذى باللسان واليد.
ذكر من قال ذلك :
 - 8822حدثني المثنى قال  ،حدثنا عبد ﷲ بن صالح قال  ،حدثني معاوية بن صالح  ،عن علي بن أبي طلحة  ،عن ابن
عباس قوله  " :واللذان يأتيانھا منكم فآذوھما "  ،فكان الرجل إذا زنى أوذي بالتعيير وضرب بالنعال.
***
قال أبو جعفر  :وأولى األقوال في ذلك بالصواب أن يقال  :إنّ ﷲ تعالى ذكره كان أمر المؤمنين بأذى الزانيين المذكورين ،
إذا أتيا ذلك وھما من أھل اإلسالم .و " األذى " قد يقع لكل مكروه نال اإلنسان  (1) ،من قول سيئ باللسان أو فعل(2) .
وليس في اآلية بيان أيّ ذلك كان أمر به المؤمنون يومئذ  (3) ،وال خبر به عن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم من نقل الواحد
قطع العذر.
وال نقل الجماعة الموجب مجيئھما َ
وأھل التأويل في ذلك مختلفون  ،وجائز أن يكون ذلك أذى باللسان أو اليد  ،وجائز أن يكون كان أذى بھما(4) .
__________
) (1في المطبوعة " قد يقع بكل مكروه "  ،والصواب ما في المخطوطة  ،ومعنى " يقع " ھنا  :يجيء  ،أو يوضع  ،أو ينزل في االستعمال.
) (2انظر تفسير " األذى " فيما سلف .455 : 7 / 374 : 4
) (3في المطبوعة  " :بيان أن ذلك كان " وھو خطأ  ،والصواب ما في المخطوطة.
) (4في المطبوعة  " :وجائز أن يكون ذلك أذى باللسان واليد  ،وجائز أن يكون كان أذى بأيھما "  ،وكان في المخطوطة  " :أذى بھما "  ،فرجحت أن
ھذا ھو الصواب  ،وجعلت األولى " أذى باللسان أو اليد " بدال من العطف بالواو.
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وليس في العلم بأيِّ ذلك كان من أيٍّ نف ٌع في دين وال دنيا  ،وال في الجھل به مضرة ْ (1) ،إذ كان ﷲ جل ثناؤه قد نسخ ذلك
من مُحكمه بما أوجب من الحكم على عباده فيھما وفي الالتي قبلھما .فأما الذي أوجب من الحكم عليھم فيھما  ،فما أوجب في "
الزا ِن َي ُة َو َّ
سورة النور  " 2 :بقوله َّ ) :
الزانِي َفاجْ لِ ُدوا ُك َّل َوا ِح ٍد ِم ْن ُھ َما مِا َئ َة َج ْل َد ٍة (  .وأما الذي أوجب في الالتي قبلھما  ،فالرجم
الذي قضى به رسول ﷲ فيھما .وأجمع أھل التأويل جميعًا على أن ﷲ تعالى ذكره قد جعل ألھل الفاحشة من الزناة والزواني
سبيال بالحدود التي حكم بھا فيھم.
***
الزا ِن َي ُة َو َّ
وقال جماعة من أھل التأويل  :إن ﷲ سبحانه نسخ بقوله َّ ) " :
الزانِي َفاجْ لِ ُدوا ُك َّل َوا ِح ٍد ِم ْن ُھ َما مِا َئ َة َج ْل َد ٍة ( ]سورة
النور  ، [2 :قوله  " :واللذان يأتيانھا منكم فآذوھما " .
ذكر من قال ذلك :
 - 8823حدثني محمد بن عمرو قال  ،حدثنا أبو عاصم  ،عن عيسى  ،عن ابن أبي نجيح  ،عن مجاھد  " :واللذان يأتيانھا
منكم فآذوھما "  ،قال  :كل ذلك نسخته اآلية التي في " النور " بالح ّد المفروض.
 - 8824حدثنا أبو ھشام قال  ،حدثنا يحيى  ،عن ابن جريج  ،عن مجاھد  " :واللذان يأتيانھا منكم فآذوھما " اآلية  ،قال  :ھذا
نسخته اآلية في " سورة النور " بالح ّد المفروض.
 - 8825حدثنا ابن حميد قال  ،حدثنا أبو تميلة قال  ،حدثنا الحسين بن واقد  ،عن يزيد النحوي .عن عكرمة والحسن البصري
الزا ِن َي ُة َو َّ
قاال في قوله  " :واللذان يأتيانھا منكم فآذوھما " اآلية  ،نسخ ذلك بآية الجلد فقال َّ ) :
الزانِي َفاجْ لِ ُدوا ُك َّل َوا ِح ٍد ِم ْن ُھ َما
مِا َئ َة َج ْل َد ٍة ( .
__________
) (1في المخطوطة والمطبوعة  " :وليس في العلم بأن ذلك كان من أي نفع "  ،وھو خطأ محض  ،والصواب ما أثبت  ،وھذا تعبير قد سلف مرارً ا
وعلقت عليه آن ًفا  ، 520 : 1س  ، 517 : 2 / 16 :س  ، 64 : 3 / 15 :تعليق  ، 291 : 6 / 1 :تعليق .1 :

 - 8826حدثني المثنى قال  ،حدثنا أبو صالح قال  ،حدثني معاوية بن صالح  ،عن علي بن أبي طلحة  ،عن ابن عباس قوله:
الزا ِن َي ُة َو َّ
" واللذان يأتيانھا منكم فآذوھما "  ،فأنزل ﷲ بعد ھذا َّ ) :
الزانِي َفاجْ لِ ُدوا ُك َّل َوا ِح ٍد ِم ْن ُھ َما مِا َئ َة َج ْل َد ٍة (  ،فإن كانا
محصنين رجما في سنة رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم.
 - 8827حدثنا محمد بن الحسين قال  ،حدثنا أحمد بن مفضل قال  ،حدثنا أسباط  ،عن السدي  " :والالتي يأتين الفاحشة من
نسائكم " اآلية  ،جاءت الحدود فنسختھا.
 - 8828حدثت عن الحسين بن الفرج قال  ،سمعت أبا معاذ يقول  :أخبرنا عبيد بن سليمان قال  ،سمعت الضحاك يقول :
نسخ الح ّد ھذه اآلية(1) .
 - 8829حدثنا القاسم قال  ،حدثنا الحسين قال  ،حدثنا أبو سفيان  ،عن معمر  ،عن قتادة  " :فأمسكوھن في البيوت " اآلية ،
قال  :نسختھا الحدود  ،وقوله  " :واللذان يأتيانھا منكم "  ،نسختھا الحدود(2) .
 - 8830حدثني يونس قال  ،أخبرنا ابن وھب قال  ،قال ابن زيد في قوله  " :واللذان يأتيانھا منكم فآذوھما "  ،اآلية  ،ثم نسخ
ھذا  ،وجعل السبيل لھا إذا زنت وھي محصنة  ،رجمت وأخرجت  ،وجعل السبيل للذكر جلد مئة.
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 - 8831حدثنا الحسن بن يحيى قال  ،أخبرنا عبد الرزاق قال  ،أخبرنا معمر  ،عن قتادة في قوله  " :فأمسكوھن في البيوت
حتى يتوفاھن الموت "  ،قال  :نسختھا الحدود.
***
__________
) (1األثر  - 8828 :في المطبوعة  " :عبيد بن سليمان "  ،والصواب من المخطوطة  ،وفي المخطوطة خطأ آخر كتب " عتبة بن سليمان "  ،وھو
خطأ  ،وھذا إسناد دائر في التفسير.
) (2األثر  " - 8829 :أبو سفيان المعمري " ھو  :محمد بن حميد اليشكري  ،سلف برقم  ، 1787 :وھذا اإلسناد مضى كثيرً ا منه ،1200 ، 526 :
.1699 ، 1516 ، 1253

ان َّ
ِك َي ُتوبُ َّ
ُون مِنْ َق ِري ٍ
ﷲُ َعلِيمًا َحكِيمًا )(17
إِ َّن َما ال َّت ْو َب ُة َع َلى َّ ِ
ب َفأُولَئ َ
ون السُّو َء ِب َج َھا َل ٍة ُث َّم َي ُتوب َ
ِين َيعْ َملُ َ
ﷲ لِلَّذ َ
ﷲ ُ َع َلي ِْھ ْم َو َك َ
وأما قوله  :فإن تابا وأصلحا فاعرضوا عنھما  ،فإنه يعني به جل ثناؤه  :فإن تابا من الفاحشة التي أتيا فراجعا طاعة ﷲ بينھما
" وأصلحا "  ،يقول  :وأصلحا دينھما بمراجعة التوبة من فاحشتھما  ،والعمل بما يرضي ﷲ " فأعرضوا عنھما "  ،يقول :
فاصفحوا عنھما  (1) ،وكفوا عنھما األذى الذي كنت أمرتكم أن تؤذوھما به عقوبة لھما على ما أتيا من الفاحشة  ،وال
تؤذوھما بعد توبتھما.
***
وأما قوله  " :إن ﷲ كان توابًا رحيما "  ،فإنه يعني  :إن ﷲ لم يزل راجعًا لعبيده إلى ما يحبون إذا ھم راجعوا ما يحب منھم
من طاعته ) " (2رحيما " بھم  ،يعني  :ذا رحمة ورأفة.
***
وء ِب َج َھا َل ٍة {
القول في تأويل قوله  } :إِ َّن َما ال َّت ْو َب ُة َعلَى َّ ِ
س َ
ﷲ لِ َّلذِينَ َي ْع َملُونَ ال ُّ
قال أبو جعفر  :يعني بقوله جل ثناؤه  " :إنما التوبة على ﷲ للذين يعملون السوء بجھالة "  ،ما التوبة على ﷲ ألحد من خلقه ،
إال للذين يعملون السوء من المؤمنين بجھالة " ثم يتوبون من قريب "  ،يقول  :ما ﷲ براجع ألحد من خلقه إلى ما يحبه من
العفو عنه والصفح عن ذنوبه التي سلفت منه  ،إال للذين يأتون ما يأتونه من ذنوبھم جھالة منھم وھم بربھم مؤمنون  ،ثم
يراجعون طاعة ﷲ ويتوبون منه إلى ما أمرھم ﷲ به من الندم عليه واالستغفار وترك العود إلى مثله من قبل نزول الموت
بھم.
__________
) (1انظر تفسير " اإلعراض " فيما سلف .299 ، 298 : 2
) (2انظر تفسير " كان " بھذا المعنى فيما سلف  / 51 : 8 :تعليق  / 1 :وتفسير " التوبة " فيما سلف من مراجع اللغة.

وذلك ھو " القريب " الذي ذكره ﷲ تعالى ذكره فقال  " :ثم يتوبون من قريب " (1) .
***
وبنحو ما قلنا في تأويل ذلك قال أھل التأويل .غير أنھم اختلفوا في معنى قوله  " :بجھالة " .
فقال بعضھم في ذلك بنحو ما قلنا فيه  ،وذھب إلى أنّ عمله السوء  ،ھو " الجھالة " التي عناھا.
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ذكر من قال ذلك :
 - 8832حدثنا بشر بن معاذ قال  ،حدثنا يزيد قال  ،حدثنا سعيد  ،عن قتادة  ،عن أبي العالية  :أنه كان يح ِّدث  :أن أصحاب
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم كانوا يقولون  :كل ذنب أصابه عبد فھو بجھالة.
 - 8833حدثنا الحسن بن يحيى قال  ،أخبرنا عبد الرزاق قال  ،أخبرنا معمر  ،عن قتادة قوله  " :للذين يعملون السوء بجھالة
"  ،قال  :اجتمع أصحابُ رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم فرأوا أن كل شيء عُصيِ به فھو " جھالة " ً ،
عمدا كان أو غيره.
 - 8834حدثني محمد بن عمرو قال  ،حدثنا أبو عاصم قال  ،حدثنا عيسى  ،عن ابن أبي نجيح  ،عن مجاھد في قوله " :
للذين يعملون السوء بجھالة "  ،قال  :كل من عصى ربه فھو جاھل حتى ينزع عن معصيته.
 - 8835حدثنا المثنى قال  ،حدثنا أبو حذيفة قال  ،حدثنا شبل  ،عن ابن أبي نجيح  ،عن مجاھد قوله  " :إنما التوبة على ﷲ
للذين يعملون السوء بجھالة "  ،قال  :كل من عمل بمعصية ﷲ  ،فذاك منه بجھل حتى يرجع عنه.
 - 8836حدثنا محمد بن الحسين قال  ،حدثنا أحمد بن مفضل قال  ،حدثنا أسباط  ،عن السدي  " :إنما التوبة على ﷲ للذين
يعملون السوء بجھالة "  ،ما دام يعصي ﷲ فھو جاھل.
__________
) (1انظر تفسير " القريب " فيما يلي ص .93 :

 - 8837حدثنا القاسم قال  ،حدثنا الحسين قال  ،حدثنا محمد بن فضيل بن غزوان  ،عن أبي النضر  ،عن أبي صالح  ،عن
ابن عباس  " :إنما التوبة على ﷲ للذين يعملون السوء بجھالة "  ،قال  :من عمل السوء فھو جاھل  ،من جھالته عمل السوء.
 - 8838حدثنا القاسم قال  ،حدثنا الحسين قال  ،حدثني حجاج  ،عن ابن جريج  ،عن مجاھد قال  :من عصى ﷲ فھو جاھل
حتى ينزع عن معصيته قال ابن جريج  :وأخبرني عبد ﷲ بن كثير  ،عن مجاھد قال  :كل عامل بمعصية فھو جاھل حين
عمل بھا قال ابن جريج  :وقال لي عطاء بن أبي رباح نحوه.
 - 8839حدثني يونس قال  ،أخبرنا ابن وھب قال  ،قال ابن زيد في قول ﷲ  " :إنما التوبة على ﷲ للذين يعملون السوء
بجھالة ثم يتوبون من قريب "  ،قال  " :الجھالة "  ،كل امرئ عمل شي ًئا من معاصي ﷲ فھو جاھل ً
أبدا حتى ينزع عنھا ،
ون ( ]سورة يوسف  ، [89 :وقرأ َ :وإِال َتصْ ِرفْ َع ِّني َكيْدَ ھُنَّ أَصْ بُ
ُف َوأَخِي ِه إِ ْذ أَ ْن ُت ْم َجا ِھلُ َ
وقرأ َ ) :ھ ْل َعلِ ْم ُت ْم َما َف َع ْل ُت ْم ِبيُوس َ
ِين ]سورة يوسف  .[33 :قال  :من عصى ﷲ فھو جاھل حتى ينزع عن معصيته.
إِ َلي ِْھنَّ َوأَ ُكنْ م َِن ْال َجا ِھل َ
***
وقال آخرون  :معنى قوله  " :للذين يعملون السوء بجھالة "  ،يعملون ذلك على عمد منھم له.
ذكر من قال ذلك :
 - 8840حدثنا الحسن بن يحيى قال  ،أخبرنا عبد الرزاق قال  ،أخبرنا الثوري  ،عن مجاھد  " :يعملون السوء بجھالة " ،
قال  :الجھالة  :العمد.
 - 8841حدثنا ابن وكيع قال  ،حدثنا أبي  ،عن سفيان  ،عن رجل  ،عن مجاھد مثله.
 - 8842حدثني المثنى قال  ،حدثنا إسحاق قال  ،حدثنا أبو زھير  ،عن جويبر  ،عن الضحاك  " :إنما التوبة على ﷲ للذين
يعملون السوء بجھالة "  ،قال  :الجھالة  :العمد.
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***
وقال آخرون  :معنى ذلك  :إنما التوبة على ﷲ للذين يعملون السوء في الدنيا.
ذكر من قال ذلك :
 - 8843حدثنا القاسم قال  ،حدثنا الحسين قال  ،حدثنا معتمر بن سليمان  ،عن الحكم بن أبان  ،عن عكرمة قوله  " :إنما
التوبة على ﷲ للذين يعملون السوء بجھالة "  ،قال  :الدنيا كلھا جھالة.
***
قال أبو جعفر  :وأولى ھذه األقوال بتأويل اآلية  ،قو ُل من قال  :تأويلھا  :إنما التوبة على ﷲ للذين يعملون السوء  ،وعملھم
السوء ھو الجھالة التي جھلوھا  ،عامدين كانوا لإلثم  ،أو جاھلين بما أع ّد ﷲ ألھلھا(1) .
وذلك أنه غير موجود في كالم العرب تسمية العامد للشيء  " :الجاھل به "  ،إال أن يكون معن ًّيا به أنه جاھل بقدر منفعته
ومضرّ ته  ،فيقال  " :ھو به جاھل "  ،على معنى جھله بمعنى نفعه وضُرّ ه (2) .فأما إذا كان عالمًا بقدر مبلغ نفعه وضرّ ه ،
قاص ًدا إليه  ،فغي ُر جائز من أجل قصده إليه أن يقال ) " (3ھو به جاھل " ،
__________
) (1انظر فيما سلف  ، 183 : 2تفسيره " الجاھلون " أنھم  :السفھاء.
) (2لعل الصواب " بمبلغ نفعه وضره "  ،وحرفه الناسخ.
) (3كان في المطبوعة والمخطوطة  " :فغير جائز من غير قصده إليه أن يقال  :ھو به جاھل " وھو بال شك كالم ال يستقيم مع الذي قبله وال الذي
بعده  ،وسھو الناسخ ھنا شيء ال ريب فيه أيضًا  ،فظني أنه سبق قلمه بأن كتب " من غير " مكان " من أجل " كما أثبتھا  ،أو تكون كانت " من جراء
قصده إليه " فلم يحسن قراءة " من جرا " فكتب " من غير "  ،وھو تصحيف قريب ج ًدا  ،مر عليك أشد منه.

ألن " الجاھل بالشيء "  ،ھو الذي ال يعلمه وال يعرفه عند التقدم عليه أو ]الذي[ يعلمه  ،فيشبَّه فاعله  (1) ،إذ كان ً
خطأ ما
فعله  ،بالجاھل الذي يأتي األمر وھو به جاھل  ،فيخطئ موضع اإلصابة منه  ،فيقال  " :إنه لجاھل به "  ،وإن كان به عالمًا ،
إلتيانه األمر الذي ال يأتي مثله إال أھل الجھل به.
وكذلك معنى قوله  " :يعملون السوء بجھالة "  ،قيل فيھم  " :يعملون السوء بجھالة " وإن أتوه على علم منھم بمبلغ عقاب ﷲ
أھله  ،عامدين إتيانه  ،مع معرفتھم بأنه عليھم حرام ألن فعلھم ذلك كان من األفعال التي ال يأتي مثله إال من َج ِھل عظي َم عقاب
ﷲ عليه أھ َله في عاجل الدنيا وآجل اآلخرة  ،فقيل لمن أتاه وھو به عالم  " :أتاه بجھالة "  ،بمعنى أنه فعل فعل الجھَّال به  ،ال
أنه كان جاھال.
***
وقد زعم بعض أھل العربية أن معناه  :أنھم جھلوا ُك ْنه ما فيه من العقاب  ،فلم يعلموه كعلم العالم  ،وإن علموه ذنبًا  ،فلذلك
قيل " :يعملون السوء بجھالة " (2) .
قال أبو جعفر  :ولو كان األمر على ما قال صاحب ھذا القول  ،لوجب أن ال تكون توبة لمن علم ُك ْنه ما فيه .وذلك أنه جل
ثناؤه قال  " :إنما التوبة على ﷲ للذين يعملون السوء بجھالة ثم يتوبون من قريب " دون غيرھم .فالواجب على صاحب ھذا
القول أن ال يكون للعالم الذي عمل سوءًا على علم منه بكنه ما فيه  ،ثم تاب من قريب ) (3توبة  ،وذلك خالف الثابت عن
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم  :من أن كل تائب عسى ﷲ أن يتوب عليه وقوله :
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__________
) (1في المخطوطة " أو الذي يعمله فيشبه فاعله " وھو خطأ  ،صححه ناشر المطبوعة األولى " يعلمه "  ،وزدت " الذي بين القوسين لكي يستوي
جانبا الكالم " .
) (2قائل ھذا ھو الفراء في معاني القرآن .259 : 1
) (3قوله  " :توبة " اسم " يكون " في قوله  " :أن ال يكون للعالم. " ...

اب َوآ َم َن َو َع ِم َل َع َمال
" باب التوبة مفتوح ما لم تطلع الشمس من مغربھا " ) (1وخالف قول ﷲ عز وجل  ) :إِال َمنْ َت َ
صالِحً ا( ]سورة الفرقان .[70 :
َ
***
القول في تأويل قوله ُ } :ث َّم َي ُتو ُبونَ مِنْ َق ِري ٍ
ب{
قال أبو جعفر  :اختلف أھل التأويل في معنى  " :القريب " في ھذا الموضع.
فقال بعضھم  :معنى ذلك  :ثم يتوبون في صحتھم قبل مرضھم وقبل موتھم.
ذكر من قال ذلك :
 - 8844حدثنا محمد بن الحسين قال  ،حدثنا أحمد بن مفضل قال  ،حدثنا أسباط  ،عن السدي  " :ثم يتوبون من قريب " ،
والقريب قب َل الموت ما دام في صحته.
 - 8845حدثنا القاسم قال  ،حدثنا الحسين قال  ،حدثنا محمد بن فضيل  ،عن أبي النضر  ،عن أبي صالح  ،عن ابن عباس :
" ثم يتوبون من قريب "  ،قال  :في الحياة والصحة.
***
وقال آخرون  :بل معنى ذلك  :ثم يتوبون من قبل معاينة َم َلك الموت.
__________
) (1ھذان الخبران رواھما أبو جعفر بغير إسناد  ،وكأنه ذكر معناھما دون لفظھما  ،وكأن األول ُ " :ك ّل َذ ْن ٍ
ب َع َسى ﷲُ أن َي ْغفره  ،إال من مات مشر ًكا
ْأو قت َل مؤم ًنا ُم َتع ّم ًدا " خرجه السيوطي في الجامع الصغير  ،ألبي داود  ،من حديث أبي الدرداء  ،وإلى أحمد والنسائي والحاكم في المستدرك  ،من
حديث معاوية.
ُ
ﷲ ع ّز وجَ َّل ي ْبسُط يَدَ هُ باللَّي ِْل ليتوبَ مُسِ ي ُء النھار  ،و َي ْبسُط يده بالنھار لي ُتوبَ مسي ُء الليل  ،حتى
أما الثاني  ،فكأنه قوله صلى ﷲ عليه وسلم  " :إنَّ َ
تطلُعَ ال َّش ْمسُ من مغربھا "  ،أخرجه مسلم  76 : 17من حديث أبي موسى.

ذكر من قال ذلك.
 - 8846حدثنا المثنى قال  ،حدثنا أبو صالح قال  ،حدثنا معاوية بن صالح  ،عن علي بن أبي طلحة  ،عن ابن عباس  " :ثم
يتوبون من قريب "  ،والقريب فيما بينه وبين أن ينظر إلى َملَك الموت.
 - 8847حدثنا محمد بن عبد األعلى قال  ،حدثنا المعتمر بن سليمان قال  ،سمعت عمران بن حدير قال  ،قال أبو مجلز  :ال
يزال الرجل في توبة حتى يُعاين المالئكة.
 - 8848حدثنا القاسم قال  ،حدثنا الحسين قال  ،حدثني حجاج  ،عن أبي معشر  ،عن محمد بن قيس قال  :القريب  ،ما لم
تنزل به آية من آيات ﷲ تعالى  ،وينز ْل به الموت(1) .
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 - 4849حدثني المثنى قال  ،حدثنا إسحاق قال  ،حدثنا أبو زھير  ،عن جويبر  ،عن الضحاك  " :إنما التوبة على ﷲ للذين
يعملون السوء بجھالة ثم يتوبون من قريب "  ،وله التوبة ما بينه وبين أن يعاين م َلك الموت  ،فإذا تاب حين ينظر إلى ملك
الموت  ،فليس له ذاك.
***
وقال آخرون  :بل معنى ذلك  :ثم يتوبون من قبل الموت.
ذكر من قال ذلك :
 - 8850حدثنا الحسن بن يحيى قال  ،أخبرنا عبد الرزاق قال  ،أخبرنا الثوري  ،عن رجل  ،عن الضحاك  " ،ثم يتوبون من
قريب "  ،قال  :كل شيء قبل الموت فھو قريب.
 - 8851حدثنا القاسم قال  ،حدثنا الحسين قال  ،حدثنا معتمر بن سليمان  ،عن الحكم بن أبان  ،عن عكرمة  " :ثم يتوبون من
قريب "  ،قال  :الدنيا كلھا قريب.
__________
) (1األثر  " - 8848 :محمد بن قيس المدني "  ،قاضي عمر بن عبد العزيز  ،قال ابن سعد  " :كان كثير الحديث عالمًا "  ،ذكره ابن حبان في
الثقات .له حديث واحد في مسلم  ،عن أبي صرمة  ،عن أبي ھريرة .وھو الذي يروي عنه أبو معشر .مترجم في التھذيب.

 - 8852حدثني يونس قال  ،أخبرنا ابن وھب قال  ،قال ابن زيد في قوله  " :ثم يتوبون من قريب "  ،قبل الموت.
 - 8853حدثنا محمد بن بشار قال  ،حدثنا معاذ بن ھشام قال  ،حدثني أبي  ،عن قتادة  ،عن أبي قالبة قال ُ :ذكر لنا أن إبليس
لما لُعن وأُنظر  ،قال  :وعزتك ال أخرج من قلب ابن آدم ما دام فيه الروح .فقال تبارك وتعالى  :وعزتي ال أمنعه ال َّتوبة ما دام
فيه الروح.
 - 8854حدثنا ابن بشار قال  ،حدثنا أبو داود قال  ،حدثنا عمران  ،عن قتادة قال  :كنا عند أنس بن مالك و َث َّم أبو قالبة ،
فحدث أبو قالبة قال  :إن ﷲ تبارك وتعالى لما لعن إبليس سأله ال َّنظِ رة  ،فقال  :وعزتك ال أخرج من قلب ابن آدم! فقال ﷲ
تبارك وتعالى  :وعزتي ال أمنعه التوبة ما دام فيه الروح.
 - 8855حدثنا ابن بشار قال  ،حدثنا عبد الوھاب قال  ،حدثنا أيوب  ،عن أبي قالبة قال  :إن ﷲ تبارك وتعالى لما لعن إبليس
سأله ال َّنظِ رة  ،فأنظره إلى يوم الدين  ،فقال  :وعزتك ال أخرج من قلب ابن آدم ما دام فيه الروح! قال  :وعزتي ال أحجب عنه
التوبة ما دام فيه الروح.
 - 8856حدثني ابن بشار قال  ،حدثنا محمد بن جعفر قال  ،حدثنا عوف  ،عن الحسن قال  :بلغني أن رسول ﷲ صلى ﷲ
وف قال  :وعزتك ال أخرج من جوفه ما دام فيه الروح! فقال ﷲ تبارك وتعالى :
عليه وسلم قال  :إن إبليس لما رأى آدم أجْ َ
وعزتي ال أحُول بينه وبين التوبة ما دام فيه الروح(1) .
__________
) (1األحاديث  - 8856 - 8853 :ھذه أحاديث مرسلة  ،أشار إليھا ابن كثير في تفسيره  ، 380 : 2ثم قال  " :وقد ورد في ھذا حديث مرفوع رواه
اإلمام أحمد في مسنده  ،من طريق عمرو بن أبي عمرو  ،وأبي الھيثم العتواري  ،كالھما عن أبي سعيد  ،عن النبي صلى ﷲ عليه وسلم قال  " :قال
ك ال أَزال أُغويھم َما دامت أَروا ُحھُم في أَجسادِھم!
وجالل َ
إبليس  :يا ربّ  ،وع ّزتك َ
فقال ﷲ عز وج ّل  :وع ّزتي وجَ اللي ال َ
أزال أغفِر لھم ما استغفروا لي "
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 - 8857حدثنا ابن بشار قال  ،حدثنا معاذ بن ھشام قال  ،حدثني أبي  ،عن قتادة  ،عن العالء بن زياد  ،عن أبي أيوب ُب َشيْر
بن كعب  :أن نبيّ ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم قال  :إن ﷲ يقبل توبة العبد ما لم ُيغَرْ غر " (1) .
 - 8858حدثنا ابن بشار قال  ،حدثنا عبد األعلى قال  ،حدثنا سعيد  ،عن قتادة  ،عن عبادة بن الصامت  :أن رسول ﷲ صلى
ﷲ عليه وسلم قال  ،فذكر مثله. (2) .
 - 8859حدثنا ابن بشار قال  ،حدثنا ابن أبي عدي  ،عن عوف  ،عن الحسن  ،قال  :بلغني أن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه
وسلم قال  :إن ﷲ تبارك وتعالى يقبل توبة العبد ما لم يُغَ رْ غِ رْ (3) .
***
قال أبو جعفر  :وأولى األقوال في ذلك بالصواب  ،قو ُل من قال  :تأويله  :ثم يتوبون قبل مماتھم  ،في الحال التي يفھمون فيھا
الح ْشرجة وغ ّم الغرغرة  ،فال
أمر ﷲ تبارك وتعالى ونھ َيه  ،وقبل أن يُغلبوا على أنفسھم وعقولھم  ،وقبل حال اشتغالھم بكرب َ
يعرفوا أمر ﷲ ونھيه  ،وال يعقلوا التوبة ،
__________
) (1األثر  " - 8857 :بشير بن كعب بن أبي الحميري  ،أبو أيوب العدوي "  .ثقة معروف  ،روى عن أبي الدرداء  ،وأبي ذر  ،وأبي ھريرة .و "
بشير " مصغر.
وھذا حديث آخر مرسل  ،رواه اإلمام أحمد في مسنده  6408 ، 6610مرفوعً ا من حديث عبد ﷲ بن عمر بن الخطاب .من طريق عبد الرحمن بن
ثابت بن ثوبان  ،عن أبيه  ،عن مكحول  ،عن جبير بن نفير  ،عن ابن عمر  ،وھو حديث صحيح .ورواه الترمذي وابن ماجه  ،وقال الترمذي " :
حسن غريب "  .وانظر تخريجه من شرح المسند ألخي السيد أحمد.
و " الغرغرة "  :أن يجعل الشراب في فمه ويردده إلى أقصى الحلق  ،ثم ال يبلعه .شبھوا تردد الروح قبل خروجھا بمنزلة ما يتغرغر به المريض.
وھذه صفة عجيبة بلفظ واحد  ،لحالة من شھدھا شھد للعرب أنھم أھل بيان  ،وأن لغتھم أدنى اللغات في تصويرھا للدقيق المشكل بكلمة واحدة.
) (2األثر  - 8858 :ھذا حديث منقطع  ،فإن عبادة بن الصامت مات سنة  .34وولد قتادة سنة  ، 61وانظر التعليق على األثر السالف.
) (3األثر  - 8859 :انظر التعليق على األثر .8857 :

وعزم منه على ترك المعاودة  (1) ،وھو يعقل الندم  ،ويختار ترك
ندم على ما سلف منه ،
ٍ
ألن التوبة ال تكون توبة إال ممن ٍ
المعاودة  :فأما إذا كان بكرب الموت مشغوال وبغ ّم الحشرجة مغمورً ا  ،فال إخالُه إال عن الندم على ذنوبه مغلوبًا .ولذلك قال
من قال  " :إن التوية مقبولة  ،ما لم يغرغر العبد بنفسه "  (2) ،فإن كان المرء في تلك الحال يعقل عق َل الصحيح  ،ويفھم فھم
ً
ورجعة من شروده عن َربه إلى طاعته  ،كان إن شاء ﷲ ممن دخل في وعد ﷲ
العاقل األريب  ،فأحدث إنابة من ذنوبه ،
الذي وعد التائبين إليه من إجرامھم من قريب بقوله  " :إنما التوبة على ﷲ للذين يعملون السوء بجھالة ثم يتوبون من قريب" .
***
وب َّ
ﷲُ َعلَ ْي ِھ ْم َو َكانَ َّ
ﷲ ُ َعلِي ًما َحكِي ًما ){ (17
القول في تأويل قوله َ } :فأُو َل ِئ َك َي ُت ُ
قال أبو جعفر  :يعني بقوله جل ثناؤه  " (3) :فأولئك "  ،فھؤالء الذين يعملون السوء بجھالة ثم يتوبون من قريب " يتوب ﷲ
عليھم "  ،دون من لم يتب حتى ُغلب على عقله  ،وغمرته حشرجة ميتته  ،فقال وھو ال يفقه ما يقول  " :إني تبت اآلن " ،
خداعًا لربه  ،ونفا ًقا في دينه.
***
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__________
) (1في المطبوعة  " :إال ممن ندم على ما سلف منه  ،وعزم فيه على ترك المعاودة "  ،تصرف فيما كان في المخطوطة  ،لما رأى من تحريفھا ،
وكان فيھا  " :إال من ندم على ما سلف منه  ،وعرف فيه على ترك المعاودة "  ،والجملة األولى مستقيمة  ،وقد أثبتھا  ،والثانية تصحيف صواب قراءته
ما أثبت.
) (2قوله  " :ولذلك قال من قال "  ،دال على أن أبا جعفر .حين روى األحاديث الثالثة المرسلة  ، 8859 - 8857 :لم يكن عنده ما صح من رفعه
إلى رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم.
) (3في المخطوطة والمطبوعة " يعني بذلك جل ثناؤه "  ،والسياق يقتضي ما أثبت.

ت َقا َل إِ ِّني ُتب ُ
ض َر أَ َحدَ ُھ ُم ْال َم ْو ُ
ِك أَعْ َت ْد َنا
ون ال َّس ِّي َئا ِ
َو َلي َْس ِ
ون َو ُھ ْم ُك َّفا ٌر أُو َلئ َ
ِين َيمُو ُت َ
ْت ْاآلَ َن َو َال الَّذ َ
ِين َيعْ َملُ َ
ت ال َّت ْو َب ُة لِلَّذ َ
ت َح َّتى إِ َذا َح َ
َل ُھ ْم َع َذابًا أَلِيمًا )(18
ومعنى قوله  " :يتوب ﷲ عليھم "  ،يرزقھم إنابة إلى طاعته  ،ويتقبل منھم أوبتھم إليه وتوبتھم التي أحدثوھا من ذنوبھم(1) .
***
وأما قوله  " :وكان ﷲ عليما حكيما "  ،فإنه يعني  :ولم يزل ﷲ جل ثناؤه ) " (2عليما " بالناس من عباده المنيبين إليه
بالطاعة  ،بعد إدبارھم عنه  ،المقبلين إليه بعد التولية  ،وبغير ذلك من أمور خلقه " حكيمًا "  (3) ،في توبته على من تاب
منھم من معصيته  ،وفي غير ذلك من تدبيره وتقديره  ،وال يدخل أفعاله خلل  ،وال يُخالطه خطأ وال زلل(4) .
***
الس ِّي َئا ِ
س ِ
ض َر أَ َحدَ ُھ ُم ا ْل َم ْوتُ َقالَ إِ ِّني ُت ْبتُ اآلنَ {
ت َح َّتى إِ َذا َح َ
ت ال َّت ْو َب ُة لِ َّلذِينَ َي ْع َملُونَ َّ
القول في تأويل قوله َ } :و َل ْي َ
قال أبو جعفر  :يعني بذلك جل ثناؤه  :وليست التوبة للذين يعملون السيئات من أھل اإلصرار على معاصي ﷲ " حتى إذا
حضر أحدھم الموت "  ،يقول  :إذا حشرج أحدھم بنفسه  ،وعاين مالئكة ربه قد أقبلوا إليه لقبض روحه  ،قال وقد ُغلب على
نفسه  ،وحيل بينه وبين فھمه  ،بشغله بكرب حشرجته وغرغرته " إني تبت اآلن "  ،يقول  :فليس لھذا عند ﷲ تبارك وتعالى
توبة  ،ألنه قال ما قال في غير حال توبة  ،كما - :
__________
) (1انظر تفسير " التوبة " و " تاب " فيما سلف من فھارس اللغة.
) (2انظر معنى " كان " فيما سلف قريبًا  88 :تعليق  ، 2 :والمراجع ھناك.
) (3كان في المخطوطة والمطبوعة  " :حكيم "  ،ورددتھا إلى نص اآلية والسياق.
) (4في المطبوعة والمخطوطة  " :ال يخلطه "  ،وإنما يقال  " :خلط الشيء بالشيء "  ،وليس ھذا مكانھا  ،بل الصواب ما أثبت.
وانظر تفسير " عليم " و " حكيم " فيما سلف من فھارس اللغة.

 - 8860حدثنا الحسن بن يحيى قال  ،أخبرنا عبد الرزاق قال  ،أخبرنا الثوري  ،عن َيعْ َلى بن نعمان قال  ،أخبرني من سمع
ابن عمر يقول  :التوبة مبسوطة ما لم َيس ُْق  ،ثم قرأ ابن عمر  " :وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدھم
ُ
الموت قال إ ّني تبت اآلن "  ،ثم قال  :وھل الحضور إال السَّوق(1) .
 - 8861حدثني يونس قال  ،أخبرنا ابن وھب قال  ،قال ابن زيد في قوله  " :وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا
ُ
الموت فيه لم يقبل ﷲ له توبة.
حضر أحدھم الموت قال إني تبت اآلن " قال  :إذا تبيَّن
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 - 8863حدثنا القاسم قال  ،حدثنا الحسين قال  ،حدثنا محمد بن فضيل  ،عن أبي النضر  ،عن أبي صالح  ،عن ابن عباس :
" وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدھم الموت قال إ ّني تبت اآلن "  ،فليس لھذا عند ﷲ توبة.
 - 8863حدثنا محمد بن المثنى قال  ،حدثنا محمد بن جعفر قال  ،حدثنا شعبة قال  ،سمعت إبراھيم بن ميمون يح ِّدث  ،عن
ِيب عليه  ،حتى ذكر
رجل من بني الحارث قال  ،حدثنا رجل منا  ،عن عبد ﷲ بن عمرو أنه قال  :من تاب قبل موته بعام ت َ
شھرً ا  ،حتى ذكر ساعة  ،حتى ذكر فُوا ًقا .قال  :فقال رجل  :كيف يكون ھذا وﷲ تعالى يقول  " :وليست التوبة للذين يعملون
السيئات حتى إذا حضر أحدھم الموت قال إ َّني تبت اآلن " ؟
__________
) (1األثر  " - 8860 :يعلى بن نعمان " كوفي ثقة .مترجم في الكبير  ، 418 / 2 / 4وابن أبي حاتم  ، 304 / 2 / 4وتعجيل المنفعة ، 457 :
روى عن عكرمة  ،وبالل بن أبي الدرداء .روى عنه العالء بن المسيب  ،والثوري  ،والزھري.
وھذا األثر خرجه السيوطي في الدر المنثور  131 : 2ونسبه أيضًا لعبد الرزاق  ،وابن المنذر  ،وابن أبي حاتم  ،والبيھقي.
و " ساق الميت يسوق " و " ساق بنفسه "  ،و " ساق نفسه "  " ،سو ًقا وسيا ًقا وسوو ًقا "  ،و " حضرت فال ًنا في السوق  ،وفي السياق الموت "  :وذلك
النزع عند إقبال الموت.

فقال عبد ﷲ  :أنا أحدثك ما سمعت من رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم(1) .
 - 8864حدثنا ابن وكيع قال  ،حدثنا أبي  ،عن سفيان  ،عن إبراھيم بن مھاجر  ،عن إبراھيم قال  :كان يقال  :التوبة ،
مبسوطة ما لم يُؤخذ ب َك َظمِه(2) .
***
واختلف أھل التأويل فيمن عُني بقوله  " :وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدھم الموت قال إني تبت
اآلن"
فقال بعضھم  :عُني به أھل النفاق.
ذكر من قال ذلك :
 - 8865حدثني المثنى قال  ،حدثنا إسحاق قال  ،حدثنا ابن أبي جعفر  ،عن أبيه  ،عن الربيع  " :إنما التوبة على ﷲ للذين
يعملون السوء بجھالة ثم يتوبون من قريب "  ،قال  :نزلت األولى في المؤمنين  ،ونزلت الوسطى في المنافقين يعني " :
وليست التوبة للذين يعملون السيئات "  ،واألخرى في الكفار يعني  " :وال الذين يموتون وھم كفار " .
***
وقال آخرون  :بل عُني بذلك أھل اإلسالم.
__________
) (1األثر  - 8863 :أخرجه اإلمام أحمد في مسنده رقم  ، 6920 :وأبو داود الطيالسي  ، 301 :قال أخي السيد أحمد في شرح المسند  " :إسناده
ضعيف  ،إلبھام الرجل من بني الحارث  ،راويه عن التابعي "  ،وقد استوفى الكالم في تخريجه ھناك.
وقوله  " :حتى ذكر فوا ًقا "  ،أي  :فواق ناقة .وھذا مما يريدون به الزمن القليل القصير  ،وأصل " الفواق " )بضم الفاء وفتح الواو( ھو الوقت بين
الحلبتين  ،إذا فتحت يدك وقبضتھا ثم أرسلتھا عند الحلب.
) " (2الكظم " )بفتحتين( وجمعه " كظام " )بكسر الكاف( و " أكظام "  ،وھو مخرج النفس عند الحلق .يريد  :عند خروج نفسه  ،وانقطاع نفسه .ومنه
قليل  " :كظم غيظه "  ،أي رده وحبسه  ،و " رجل كظوم "  ،شديد الكتمان لما يعتلج في نفسه.
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وكان في المخطوطة  " :ما أخذ بكظمه " وھو خطأ من الناسخ  ،وقد رواه ابن األثير  ،وخرجه السيوطي في الدر المنثور  ، 131 : 2ونسبه البن
جرير وابن المنذر  ،باللفظ الذي أثبته ناشر المطبوعة األولى  ،وھو الصواب المحض إن شاء ﷲ.

ذكر من قال ذلك :
 - 8866حدثنا المثنى قال  ،حدثنا سويد بن نصر قال  ،أخبرنا ابن المبارك  ،عن سفيان  ،قال  :بلغنا في ھذه اآلية " :
وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدھم الموت قال إني تبت اآلن " قال  :ھم المسلمون  ،أال ترى أنه قال :
" وال الذين يموتون وھم كفار " ؟
***
وقال آخرون  :بل ھذه اآلية كانت نزلت في أھل اإليمان  ،غير أنھا نسخت.
ذكر من قال ذلك :
 - 8867حدثني المثنى قال  ،حدثنا عبد ﷲ بن صالح قال  ،حدثني معاوية بن صالح  ،عن علي بن أبي طلحة  ،عن ابن
عباس قوله  " :وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدھم الموت قال إني تبت اآلن وال الذين يموتون وھم
ون َذل َِك لِ َمنْ َي َشا ُء ( ]سورة النساء ، 48 :
ﷲ ال َي ْغفِرُ أَنْ ُي ْش َر َك ِب ِه َو َي ْغفِرُ َما ُد َ
كفار " فأنزل ﷲ تبارك وتعالى بعد ذلك  ) :إِنَّ َّ َ
 ، [116فحرّ م ﷲ تعالى المغفرة على من مات وھو كافر  ،وأرجأ أھل التوحيد إلى مشيئته  ،فلم يؤيسھم من المغفرة(1) .
***
قال أبو جعفر  :وأولى األقوال في ذلك عندي بالصواب  ،ما ذكره الثوري أنه بلغه أنه في اإلسالم (2) .وذلك أن المنافقين
كفار  ،فلو كان معن ًّيا به أھل النفاق لم يكن لقوله  " :وال الذين يموتون وھم كفار " مع ًنى مفھوم ْ ،إذ كانوا والذين قبلھم في
معنى واحد  :من أن جميعھم كفار.
__________
) (1األثر  - 8867 :خرجه السيوطي في الدر المنثور  ، 131 : 2ونسبه أيضًا ألبي داود في ناسخه  ،وابن المنذر  ،وابن أبي حاتم.
) (2يعني األثر رقم  ، 8866 :فيما سلف.

وال وجه لتفريق أحكامھم  ،والمعنى الذي من أجله بطل أن تكون ]لھم[ توبة  (1) ،واح ٌد .وفي تفرقة ﷲ جل ثناؤه بين أسمائھم
وصفاتھم  ،بأن سمَّى أحد الصنفين كافرً ا  ،ووصف الصنف اآلخر بأنھم أھل سيئات  ،ولم يسمھم كفارً ا ما دل على افتراق
معانيھم .وفي صحة كون ذلك كذلك  ،صح ُة ما قلنا وفسا ُد ما خالفه.
***
ار أُو َل ِئ َك أَ ْع َتدْ َنا َل ُھ ْم َع َذا ًبا أَلِي ًما ){ (18
القول في تأويل قوله َ } :وال ا َّلذِينَ َي ُمو ُتونَ َو ُھ ْم ُك َّف ٌ
قال أبو جعفر  :يعني بذلك جل ثناؤه  :وال التوبة للذين يموتون وھم كفار فموضع " الذين " خفض  ،ألنه معطوف على قوله :
" للذين يعملون السيئات " (2) .
وقوله  " :أولئك أعتدنا لھم عذابًا أليما "  ،يقول  :ھؤالء الذين يموتون وھم كفار " أعتدنا لھم عذابًا أليما "  ،ألنھم من التوبة
أبعد  ،لموتھم على الكفر (3) .كما - :
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__________
) (1في المخطوطة بعد قوله  " :معنى مفھوم " ما نصه  " :ألنھم إن كانوا الذين قبلھم في معنى واحد  ،من أن جميعھم كفار .وال وجه لتفريق أحكامھم
والمعنى الذي من أجله بطل أن تكون توبة واحد "  ،وھي عبارة مضطربة أشد االضطراب  ،إال أن الناسخ ضرب بقلم خفيف على الم " ألنھم " ،
فتبين لي أن الذي بعدھا " إذ كانوا الذين قبلھم "  ،وسقطت الواو من الناسخ الساھي عن كتابته .وسھا أيضًا فأسقط " لھم " التي وضعتھا بين القوسين.
فاستقام الكالم كالذي كتبت.
أما ناشر المطبوعة األولى فقد أساء غاية اإلساءة  ،فجعل الجملة ھكذا  " :ألنھم إن كانوا ھم والذين قبلھم في معنى واحد  :من أن جميعھم كفار .فال
وجه لتفريق أحد منھم في المعنى الذي من أجله بطل أن تكون توبة واحد مقبولة " فلم ينتبه لما ضرب عليه الناسخ في " ألنھم " وزاد في " كانوا الذين
قبلھم " فجعلھا " كانوا ھم والذين قبلھم "  .ثم جعل " وال جه "  " ،فال وجه " وجعل " أحكامھم "  " ،أحد منھم " ثم جعل " والمعنى " " في المعنى "
وزاد " مقبولة " من عنده في آخر الكالم  ،فأفسد الكالم إفسا ًدا آخر .ورحم ﷲ أبا جعفر  ،وغفر لناسخ كتابه  ،والحمد

الذي ھدى إلى الصواب.

) (2انظر معاني القرآن للفراء .259 : 1
) (3وھذا أيضًا عبث آخر من ناشر المطبوعة األولى  ،لم يحسن قراءة المخطوطة  ،ألنھا غير منقوطة فقلب ھذه الجملة قلبًا أھدر معناھا  ،واستأصل
المعنى الذي أراده أبو جعفر  ،فكتب  " :ألنھم أبعدھم من التوبة كونھم على الكفر " ظن " لمونھم " كما كتبھا الناسخ  " ،كونھم "  ،فعبث بالكالم ً
عبثا
ال يرتضيه أحد من أھل العلم .وانظر نص الكالم في األثر الذي يليه.

ِين ِب َفا ِح َش ٍة ُم َب ِّي َن ٍة
ِين آَ َم ُنوا َال َي ِح ُّل َل ُك ْم أَنْ َت ِر ُثوا ال ِّن َسا َء َكرْ ھًا َو َال َتعْ ُ
ض َما آَ َت ْي ُتمُوھُنَّ إِ َّال أَنْ َيأْت َ
َيا أَ ُّي َھا الَّذ َ
ضلُوھُنَّ لِ َت ْذ َھبُوا ِب َبعْ ِ
َو َعاشِ رُوھُنَّ ِب ْال َمعْ رُوفِ َفإِنْ َك ِرھْ ُتمُوھُنَّ َف َع َسى أَنْ َت ْك َرھُوا َش ْي ًئا َو َيجْ َع َل َّ
ﷲُ فِي ِه َخيْرً ا َكثِيرً ا )(19
 - 8868حدثنا القاسم قال  ،حدثنا الحسين قال  ،حدثنا محمد بن فضيل  ،عن أبي النضر  ،عن أبي صالح  ،عن ابن عباس :
" وال الذين يموتون وھم كفار "  ،أولئك أبع ُد من التوبة.
***
واختلف أھل العربية في معنى  " :أعتدنا لھم " .
الع َتاد "  .قال  :ومعناھا  :أعددنا(1) .
فقال بعض البصريين  :معنى " أعتدنا "  " ،أفعلنا " من " َ
***
وقال بعض الكوفيين  " :أعددنا " و " أعتدنا "  ،معناھما واحد.
***
فمعنى قوله  " :أعتدنا لھم "  ،أعددنا لھم " عذابًا أليما "  ،يقول  :مؤلمًا موجعًا(2) .
***
ض َما آ َت ْي ُت ُموھُنَّ إِال
ضلُوھُنَّ لِ َت ْذ َھ ُبوا ِب َب ْع ِ
اء َك ْرھًا َوال َت ْع ُ
س َ
القول في تأويل قوله َ } :يا أَ ُّي َھا ا َّلذِينَ آ َم ُنوا ال َي ِحل ُّ َل ُك ْم أَنْ َت ِر ُثوا ال ِّن َ
أَنْ َيأْتِينَ ِب َفا ِح َ
ش ٍة ُم َب ِّي َن ٍة {
قال أبو جعفر  :يعني تبارك وتعالى ]بقوله[  " (3) :يا أيھا الذين آمنوا "  ،يا أيھا الذين صدَّقوا ﷲ ورسوله " ال يحل لكم أن
ترثوا النساء َكرھًا " ،
__________
) (1ھذا البصري  ،ھو أبو عبيدة في مجاز القرآن .120 : 1
) (2انظر تفسير " أليم "  ،فيما سلف من فھارس اللغة.
) (3ما بين القوسين زيادة تقتضيھا سياقة كالمه.
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نكاح نساء أقاربكم وآبائكم َكرْ ھًا(1) .
يقول  :ال يحل لكم أن ترثوا
َ
***
فإن قال قائل  :كيف كانوا يرثونھن ؟ وما وجه تحريم وراثتھن ؟ فقد علمت أن النساء مورثات كما الرجال مورثون!
قيل  :إن ذلك ليس من معنى وراثتھن إذا ھن مِتن فتركن ماال وإنما ذلك أنھن في الجاھلية كانت إحداھن إذا مات زوجھا  ،كان
ابنه أو قريبُه أولى بھا من غيره  ،ومنھا بنفسھا  ،إن شاء نكحھا  ،وإن شاء عضلھا فمنعھا من غيره ولم يزوّ جھا حتى تموت.
َ
نكاح حالئل آبائھم  ،ونھاھم عن عضلھن عن النكاح.
وحظر عليھم
فحرّ م ﷲ تعالى ذلك على عباده ،
َ
***
وبنحو القول الذي قلنا في ذلك قال أھل التأويل.
ذكر من قال ذلك :
 - 8869حدثنا أبو كريب قال  ،حدثنا أسباط بن محمد قال  ،حدثنا أبو إسحاق يعني  :الشيباني  ،عن عكرمة  ،عن ابن عباس
في قوله  " :يا أيھا الذين آمنوا ال يحل لكم أن ترثوا النساء كرھًا وال تعضلوھن لتذھبوا ببعض ما آتيتموھن "  ،قال  :كانوا إذا
مات الرجل  ،كان أولياؤه َّ
أحق بامرأته  ،إن شاء بعضھم تزوجھا  ،وإن شاؤوا زوّ جوھا  ،وإن شاؤوا لم يزوّ جوھا  ،وھم أحق
بھا من أھلھا  ،فنزلت ھذه اآلية في ذلك(2) .
__________
) (1انظر تفسير " الكره " فيما سلف .565 : 6 / 298 ، 297 : 4
) (2األثر  " 8869 :أبو إسحاق الشيباني "  ،ھو  :سليمان بن أبي سليمان  ،مضت ترجمته برقم .3023 ، 3003 ، 1307 :
وھذا األثر أخرجه البخاري في صحيحه )الفتح  ، (184 : 8والبيھقي في السنن الكبرى  ، 138 : 7وأبو داود في سننه  310 : 2رقم ، 2089 :
وخرجه السيوطي في الدر المنثور  ، 131 : 2وزاد نسبته إلى ابن المنذر  ،والنسائي وابن أبي حاتم .وقد استوفى الحافظ ابن حجر الكالم فيه في الفتح
وانظر تفسير ابن كثير .381382 : 2

 - 8870وحدثني أحمد بن محمد الطوسي قال  ،حدثنا عبد الرحمن بن صالح قال  ،حدثني محمد بن فضيل  ،عن يحيى بن
سعيد  ،عن محمد بن أبي أمامة بن سھل بن حنيف  ،عن أبيه قال  :لما توفي أبو قيس بن األسلت  ،أراد ابنه أن يتزوج
امرأته ،وكان ذلك لھم في الجاھلية  ،فأنزل ﷲ  " :ال يحل لكم أن ترثوا النساء كرھًا " (1) .
***
 - 8871حدثنا ابن حميد قال  ،حدثنا يحيى بن واضح  ،عن الحسين بن واقد  ،عن يزيد النحوي  ،عن عكرمة والحسن
البصري قاال في قوله  " :ال يحل لكم أن ترثوا النساء َكرْ ھًا وال تعضُلوھن لتذھبوا ببعض ما آتيتموھن إال أن يأتين بفاحشة
مبيِّنة "  ،وذلك أن الرجل كان يرث امرأة ذي قرابته فيعضُلھا حتى تموت أو تر َّد إليه صداقھا  ،فأحكم ﷲ عن ذلك يعني أن
ﷲ نھاكم عن ذلك(2) .
__________
) (1األثر  " 8870 :أحمد بن محمد الطوسي "  ،شيخ الطبري  ،روى عنه باسم " أحمد بن محمد بن حبيب " في التاريخ  ،وتمام نسبه  " :أحمد بن
محمد بن نيزك بن حبيب "  ،وقد مضت ترجمته برقم .3833 :
و " عبد الرحمن بن صالح األزدي العتكي "  ،كان رافضيًا  ،وكان يغشى أحمد بن حنبل  ،فيقربه ويدنيه .فقيل له فيه  ،فقال  :سبحان ﷲ! رجل أحب
قومًا من أھل بيت النبي صلى ﷲ عليه وسلم! وھو ثقة .وقال يحيى بن معين  " :يقدم عليكم رجل من أھل الكوفة  ،يقال له عبد الرحمن بن صالح  ،ثقة
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صدوق شيعي  ،ألن يخر من السماء  ،أحب إليه من أن يكذب في نصف حرف "  .وقال ابن عدي  " :معروف مشھور في الكوفيين  ،لم يذكر
بالضعف في الحديث وال اتھم فيه  ،إال أنه محترق فيما كان فيه من التشيع "  .مترجم في التھذيب.
و " يحيى بن سعيد " ھو األنصاري  ،مضت ترجمته في .5074 ، 3395 ، 2154 :
و " محمد بن أبي أمامة بن سھل بن حنيف "  ،روى عن أبيه واسم أبيه  " :أسعد " وعن أبان بن عثمان .روى عنه يحيى بن سعيد  ،وابن إسحاق ،
ومالك .ثقة  ،وأشار الحافظ ابن حجر في ترجمته إلى ھذا األثر  ،أنه رواه النسائي  ،والظاھر أنه في السنن الكبرى.
و " أبو أمامة بن سھل بن حنيف األنصاري " واسمه " أسعد بن سھل " ...ولد في حياة النبي صلى ﷲ عليه وسلم قبل وفاته بعامين  ،فيما روى .قال
ابن سعد  " :ثقة كثير الحديث " .
وھذا األثر  ،خرجه السيوطي في الدر المنثور  ، 132 : 2وزاد نسبته للنسائي  ،وابن أبي حاتم .وخرجه ابن كثير منسوبًا إلى ابن مردويه بمثله : 2
.382
) (2األثر  8871 :رواه أبو داود في سننه  311 : 1رقم  ، 2090 :من طريق علي بن حسين بن واقد عن أبيه  ،عن يزيد النحوي  ،عن عكرمة ،
عن ابن عباس  .والدر المنثور .131 : 2
وقوله  " :أحكم ﷲ على ذلك "  ،فسره بعد  ،وأصله من " حكمت الفرس وأحكمته " إذا قدعته وكففته  ،و " حكم الرجل وأحكمه " منعه مما يريد .وفي
المخطوطة " فأحكم عن ذلك "  ،وأثبتت المطبوعة األولى نص أبي داود والدر المنثور.

 - 8872حدثني يعقوب بن إبراھيم قال  ،حدثنا ابن علية  ،عن سليمان التيمي  ،عن أبي مجلز في قوله  " :يا أيھا الذين آمنوا
ال يحل لكم أن ترثوا النساء كرھًا "  ،قال  :كانت األنصار تفعل ذلك .كان الرجل إذا مات حميمه  ،ورث حميمه امرأته ،
فيكون أولى بھا من وليِّ نفسھا(1) .
 - 8873حدثنا القاسم قال  ،حدثنا الحسين قال  ،حدثنا حجاج  ،عن ابن جريج  ،عن عطاء الخراساني  ،عن ابن عباس في
قوله  " :يا أيھا الذين آمنوا ال يح ُّل لكم أن ترثوا النساء كرھًا " اآلية  ،قال  :كان الرجل إذا مات أبوه أو حميمه  ،فھو أحق
بامرأته  ،إن شاء أمسكھا  ،أو يحبسھا حتى تفتدي منه بصداقھا  ،أو تموت فيذھب بمالھا قال ابن جريج  ،فأخبرني عطاء بن
أبي رباح  :أن أھل الجاھلية كانوا إذا ھلك الرج ُل فترك امرأة حبسھا أھل ُه على الصبيِّ يكون فيھم  ،فنزلت  " :ال يحل لكم أن
ترثوا النساء كرھًا " اآلية قال ابن جريج  ،وقال مجاھد  :كان الرجل إذا توفي أبوه  ،كان أحق بامرأته  ،ينكحھا إن شاء إذا لم
يكن ابنھا  ،أو يُنكحھا إن شاء أخاه أو ابن أخيه قال ابن جريج  ،وقال عكرمة نزلت في كبيشة بنت معن بن عاصم  ،من
األوس  ،تو ّفي عنھا أبو قيس بن األسلت  ،فجنح عليھا ابنه  ،فجاءت النبي صلى ﷲ عليه وسلم فقالت  :يا نبي ﷲ  ،ال أنا
ورثت زوجي  ،وال أنا ُتركت فأنكح! فنزلت ھذه اآلية(2) .
__________
) " (1الحميم " القريب الذي توده ويودك  ،وتھتم ألمره.
) (2األثر  - 8873 :خبر كبيشة بنت معن .خرجه ابن األثير في أسد الغابة  ، 538 : 5ونسبه ألبي موسى  -والسيوطي في الدر المنثور ، 132 : 2
وزاد نسبته البن المنذر .وقوله  " :جنح عليھا "  :بسط عليھا جناحه  -أو كنفه  -ومال عليھا  ،يعني أنه مال عليھا ليحول بين الناس وبينھا  ،وسيأتي
في األثر رقم  8877 :تفسير جيد لمعنى ھذه الكلمة  ،وھو قول السدي  " :فإن سبق وارث الميت فألقى عليھا ثوبه  ،فھو أحق بھا أن ينكحھا "  ،فھذا
الفعل  -أي إلقاء الثوب على المرأة  -ھو الذي استعمل له عكرمة لفظ " جنح عليھا "  .ولم أجد في كتب اللغة من أثبت ھذا المجاز الجيد  ،وھو حقيق
أن يثبت فيھا مشروحً ا .فأثبته ھناك إن شئت .وانظر أيضًا إلقاء الثوب على المرأة في اآلثار اآلتية رقم .8882 ، 8881 ، 8880 ، 8878 :
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 - 8874حدثني محمد بن عمرو قال  ،حدثنا أبو عاصم  ،عن عيسى  ،عن ابن أبي نجيح  ،عن مجاھد في قوله  " :يا أيھا
الذين آمنوا ال يحل لكم أن ترثوا النساء كرھًا "  ،قال  :كان إذا توفي الرجل  ،كان ابنه األكبر ھو أحق بامرأته  ،ينكحھا إذا
ابن أخيه.
شاء إذا لم يكن ابنھا  ،أو يُنكحھا من شاء  ،أخاه أو َ
 - 8875حدثني محمد بن عمرو قال  ،حدثنا أبو عاصم  ،عن عيسى  ،عن ابن أبي نجيح  ،عن عمرو بن دينار  ،مثل قول
مجاھد.
 - 8876حدثني المثنى قال  ،حدثنا أبو حذيفة قال  ،حدثنا شبل قال  ،سمعت عمرو بن دينار يقول مثل ذلك.
 - 8877حدثني محمد بن الحسين قال  ،حدثنا أحمد بن مفضل قال  ،حدثنا أسباط  ،عن السدي  :أما قوله  " :ال يحل لكم أن
وارث
ترثوا النساء كرھًا "  ،فإن الرجل في الجاھلية كان يموت أبوه أو أخوه أو ابنه  ،فإذا مات وترك امرأته  ،فإن سبق ِ
الميت فألقى عليھا ثوبه  ،فھو أحق بھا أن ينكحھا بمھر صاحبه  ،أو ينكحھا فيأخذ مھرھا .وإن سبقته فذھبت إلى أھلھا  ،فھم
أحق بنفسھا.
 - 8878حدثت عن الحسين بن الفرج قال  ،سمعت أبا معاذ يقول  :أخبرنا عبيد بن سليمان الباھلي ) (1قال  ،سمعت
الضحاك يقول في قوله  " :ال يحل لكم أن ترثوا النساء كرھًا "  ،كانوا بالمدينة إذا مات حميم الرجل وترك امرأة  ،ألقى
الرجل عليھا ثوبه  ،فورث نكاحھا  ،وكان أحق بھا .وكان ذلك عندھم نكاحً ا .فإن شاء أمسكھا حتى تفتدي منه .وكان ھذا في
ال ِّ
شرك.
__________
) (1في المطبوعة  " :عبيد بن سلمان "  ،وھو خطأ  ،صوابه من المخطوطة  ،وقد سلف مرارً ا في ھذا اإلسناد الدائر في التفسير.

 - 8879حدثنا يونس قال  ،أخبرنا ابن وھب قال  ،قال ابن زيد في قوله  " :ال يحل لكم أن ترثوا النساء كرھًا "  ،قال  :كانت
الوراثة في أھل يثرب بالمدينة ھھنا .فكان الرجل يموت فيرث ابنه امرأة أبيه كما يرث أمه  ،ال تستطيع أن تمتنع  (1) ،فإن
أحبّ أن يتخذھا اتخذھا كما كان أبوه يتخذھا  ،وإن كره فارقھا  ،وإن كان صغيرً ا حبست عليه حتى يكبر  ،فإن شاء أصابھا ،
وإن شاء فارقھا .فذلك قول ﷲ تبارك وتعالى  " :ال يحل لكم أن ترثوا النساء كرھًا " .
 - 8880حدثنا محمد بن سعد قال  ،حدثني أبي قال  ،حدثني عمي قال  ،حدثني أبي  ،عن أبيه  ،عن ابن عباس في قوله " :
يا أيھا الذين آمنوا ال يحل لكم أن ترثوا النساء كرھًا "  ،وذلك أن رجاال من أھل المدينة كان إذا مات حميم أحدھم ألقى ثوبه
على امرأته  ،فورث نكاحھا  ،فلم ينكحھا أحد غيره  ،وحبسھا عنده حتى تفتدي منه بفدية  ،فأنزل ﷲ عز وجل  " :يا أيھا
الذين آمنوا ال يحل لكم أن ترثوا النساء كرھًا " .
 - 8881حدثني ابن وكيع قال  ،حدثني أبي قال  ،حدثنا سفيان  ،عن علي بن بذيمة  ،عن مقسم قال  :كانت المرأة في
الجاھلية إذا مات زوجھا فجاء رج ٌل فألقى عليھا ثوبه  ،كان أحق الناس بھا .قال  :فنزلت ھذه اآلية  " :ال يحل لكم أن ترثوا
النساء كرھًا " .
***
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قال أبو جعفر  :فتأويل اآلية على ھذا التأويل  :يا أيھا الذين آمنوا  ،ال يحل لكم أن ترثوا آباءكم وأقاربكم نكاح نسائھم كرھا
فترك ذكر " اآلباء " و " األقارب " و " النكاح "  ،ووجّ ه الكالم إلى النھي عن وراثة النساء  ،اكتفاء بمعرفة المخاطبين
بمعنى الكالم  ،إذ كان مفھومًا معناه عندھم.
__________
) (1في المطبوعة والمخطوطة  " :ال يستطيع أن يمنع "  ،وھو خطأ من الناسخ ال يستقيم به الكالم  ،وصواب قراءتھا ما أثبت.

***
وقال آخرون  :بل معنى ذلك  :ال يحل لكم  ،أيھا الناس  ،أن ترثوا النساء َت ِركاتھن كرھًا .قال  :وإنما قيل ذلك كذلك  ،ألنھم
كانوا يعضلون أ َياماھُنَّ  ،وھن كارھات للعضل  ،حتى يمتن  ،فيرثوھن أموالھنّ .
ذكر من قال ذلك :
 - 8882حدثني المثنى قال  ،حدثنا عبد ﷲ بن صالح قال  ،حدثني معاوية بن صالح  ،عن علي بن أبي طلحة  ،عن ابن
عباس قوله  " :يا أيھا الذين آمنوا ال يحل لكم أن ترثوا النساء كرھًا "  ،قال  :كان الرجل إذا مات وترك جارية  ،ألقى عليھا
حميمه ثوبه فمنعھا من الناس .فإن كانت جميلة تزوجھا  ،وإن كانت دميمة حبسھا حتى تموت فيرثھا(1) .
 - 8883حدثنا الحسن بن يحيى قال  ،أخبرنا عبد الرزاق قال  ،أخبرنا معمر  ،عن الزھري في قوله  " :ال يحل لكم أن ترثوا
ك الناس بامرأته وليُّه  ،فيمسكھا حتى
النساء كرھًا "  ،قال  :نزلت في ناس من األنصار  ،كانوا إذا مات الرجل منھم  ،فأ ْم َل ُ
تموت فيرثھا  ،فنزلت فيھم.
***
قال أبو جعفر  :وأولى القولين بتأويل اآلية  ،القو ُل الذي ذكرناه عمن قال  :معناه  " :ال يحل لكم أن ترثوا نساء أقاربكم " ،
َ
الموروث ذلك عنه من الرجال أو
) (2ألن ﷲ جل ثناؤه قد بين مواريث أھل المواريث  ،فذلك ألھله  ،كره وراثتھم إيَّاه
النساء ،أو رضي(3) .
__________
) (1في المطبوعة  " :فإن كانت قبيحة حبسھا ، " ...وفي المخطوطة  " :ذميمة "  ،والصواب ما أثبت .والدميمة  :القبيحة.
) (2في المطبوعة  " :أن ترثوا النساء كرھًا أقاربكم "  ،وھو كالم فاسد كل الفساد  ،وأساء التصرف في الخطأ الذي كان في المخطوطة  ،وكان فيھا :
" أن ترثوا النساء أقاربكم "  ،وھو سبق قلم من الناسخ  ،صوابه ما أثبت.
) (3كان في المخطوطة  " :فذلك ألھله نحوه وراثتھم إياه الموروث ذلك عنه من الرجال أو النساء أو رضي "  ،فاستعجم على الناشر األول للتفسير
قوله  " :نحوه " ولم يجد لھا معنى  ،فكتب الجملة  " :فذلك ألھله نحو وراثتھم إياه الموروث ذلك عنه من الرجال أو النساء .فقد علم بذلك " ...جعل "
نحوه " " نحو " بغير ھاء  ،وحذف " أو رضي " ليستقيم الكالم فيما يتوھم  ،ولكنه أصبح ً
لغوا ال معنى له!! والصواب أن يقرأ " نحوه "  " -كره " ،
فيستقيم الكالم كما في المخطوطة بغير حذف .وقد أساء ناشر المطبوعة األولى إلى ھذا الكتاب الجليل إساءة بليغة  ،بما تصرف فيه  ،كما رأيت في
آالف من تعليقاتي  ،وكما سترى .وغفر ﷲ لنا وله.

ً
ميراثا عنھن  (1) ،وأنه إنما َ
حظر أن ُي ْك َرھن
فقد علم بذلك أنه جل ثناؤه لم يحظر على عباده أن يرثوا النساء فيما جعله لھم
أمرھن في النكاح ملك الرجل منفعة
موروثات  ،بمعنى حظر وراثة نكاحھن  ،إذا كان ميِّتھم الذي ورثوه قد كان مال ًكا عليھن َ
ما استأجر من الدور واألرضين وسائر ما َله منافع(2) .
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فأبان ﷲ جل ثناؤه لعباده  :أن الذي يملكه الرجل منھم من ُبضْ ع ْ
زوجه  (3) ،معناه غير معنى ما يملك أحدھم من منافع سائر
المملوكات التي تجوز إجارتھا .فإن المالك بُضع زوجته إذا ھو مات  ،لم يكن ما كان له مل ًكا من زوجته بالنكاح لورثته بعده ،
كما لھم من األشياء التي كان يملكھا بشراء أو ھبة أو إجارة بعد موته  ،بميراثھم ذلك عنه(4) .
***
وأما قوله تعالى  " :وال تعضُلوھن لتذھبوا ببعض ما آتيتموھن "  ،فإن أھل التأويل اختلفوا في تأويله.
أزواجھم عن نكاح من
فقال بعضھم  :تأويله  " :وال تعضلوھن "  :أي وال تحبسوا  ،يا معشر ورثة من مات من الرجال ،
َ
أردن نكاحه من الرجال  ،كيما يمتن " فتذھبوا ببعض ما آتيتموھن "  ،أي  :فتأخذوا من أموالھن إذا مِتن ،
َ
__________
ً
ميراثا "  ،وصواب السياق يقتضي " فيما " كما أثبتھا.
) (1في المخطوطة والمطبوعة  " :أن يرثوا النساء ما جعله لھم
) (2في المخطوطة  " :وسائر ماله نافع "  ،والصواب ما في المطبوعة  ،وقوله  " :ما له منافع " أي  :وسائر األشياء التي لھا منافع ينتفع بھا مالكھا.
) (3في المطبوعة  " :زوجته " وأثبت ما في المخطوطة .و " البضع " )بضم الباء وسكون الضاد(  :فرج المرأة  ،وقيل  :ھو الجماع  ،وقيل  :ھو عقد
النكاح .وكلھا متقاربة  ،واألول أوالھا  ،والباقي متفرع عليه.
) (4في المخطوطة والمطبوعة  " :بميراثه ذلك عنه " باإلفراد  ،والصواب الجمع كما أثبته.

ما كان موتاكم الذين ورثتموھم ساقوا إليھن من صدقاتھن.
وممن قال ذلك جماعة قد ذكرنا بعضھم  ،منھم ابن عباس والحسن البصري وعكرمة(1) .
***
وقال آخرون  :بل معنى ذلك  :وال تعضُلوا  ،أيھا الناس  ،نساءكم فتحبسوھن ضرارً ا  ،وال حاجة لكم إليھن  ،ف ُتضِ رُّ وا بھن
ص ُدقاتھن.
ليفتدين منكم بما آتيتموھن من َ
ذكر من قال ذلك :
 - 8884حدثني المثنى قال  ،حدثنا عبد ﷲ بن صالح قال  ،حدثني معاوية بن صالح  ،عن علي بن أبي طلحة  ،عن ابن
عباس قوله  " :وال تعضلوھن "  ،يقول  :ال تقھروھن " لتذھبوا ببعض ما آتيتموھن "  ،يعني  ،الرجل تكون له المرأة وھو
كاره لصحبتھا ولھا عليه مھر َ ،فيُضِ رُّ بھا لتفتدي.
 - 8885حدثنا الحسن بن يحيى قال  ،أخبرنا عبد الرزاق قال  ،أخبرنا معمر  ،عن قتادة في قوله  " :وال تعضلوھن " ،
يقول :ال يحل لك أن تحبس امرأتك ضرارً ا حتى تفتدي منك قال وأخبرنا معمر قال  ،وأخبرني سماك بن الفضل  ،عن ابن
البيلماني قال  :نزلت ھاتان اآليتان ،
__________
) (1انظر اآلثار رقم  ، 8877 ، 8873 ، 8871 :وما بعدھا.

إحداھما في أمر الجاھلية  ،واألخرى في أمر اإلسالم(1) .
 - 8886حدثني المثنى قال  ،حدثنا سويد بن نصر قال  ،أخبرنا ابن المبارك  ،عن معمر قال  ،أخبرنا سماك بن الفضل  ،عن
عبد الرحمن بن البيلماني في قوله  " :ال يحل لكم أن ترثوا النساء كرھًا وال تعضلوھن "  ،قال  :نزلت ھاتان اآليتان :
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إحداھما في الجاھلية  ،واألخرى في أمر اإلسالم  ،قال عبد ﷲ  :ال يحل لكم أن ترثوا النساء في الجاھلية  ،وال تعضلوھن في
اإلسالم(2) .
 - 8887حدثني المثنى قال  ،حدثنا الحماني قال  ،حدثنا شريك  ،عن سالم  ،عن سعيد  " :وال تعضلوھن "  ،قال  :ال
تحبسوھن.
 - 8888حدثنا محمد بن الحسين قال  ،حدثنا أحمد بن مفضل قال  ،حدثنا أسباط  ،عن السدي  " :وال تعضلوھن لتذھبوا
ببعض ما آتيتموھن "  ،أما " تعضلوھن "  ،فيقول  :تضاروھن ليفتدِين منكم.
 - 8889حدثت عن الحسين بن الفرج قال  ،سمعت أبا معاذ يقول  :أخبرنا عبيد بن سليمان قال  ،سمعت الضحاك يقول في
قوله  " :وال تعضلوھن "  ،قال  " :العضل "  ،أن يكره الرجل امرأته فيضرُّ بھا حتى تفتدي منه  ،قال ﷲ تبارك وتعالى :
ض ( ]سورة النساء (3) .[21 :
ضى َبعْ ُ
ض ُك ْم إِ َلى َبعْ ٍ
ْف َتأْ ُخ ُذو َن ُه َو َق ْد أَ ْف َ
) َو َكي َ
***
وقال آخرون  :المعنيُّ بالنھي عن عضل النساء في ھذه اآلية  :أولياؤھن.
ذكر من قال ذلك :
 - 8890حدثني محمد بن عمرو قال  :حدثنا أبو عاصم قال  ،حدثنا عيسى  ،عن ابن أبي نجيح  ،عن مجاھد في قوله  " :وال
كالعضْ ل في " سورة البقرة " (4) .
تعضلوھن لتذھبوا ببعض ما آتيتموھن أن ينكحن أزواجھن " َ ،
__________
) (1األثر  " - 8885 :سماك بن الفضل الصنعاني "  ،ثقة .قال الثوري  :ال يكاد يسقط له حديث لصحته .و " معمر "  ،ھو معمر بن راشد  ،يروى
عنه.
و " ابن البيلماني "  ،ھو  :عبد الرحمن بن البيلماني  ،مولى عمر .ثقة .مضت ترجمته برقم .4947 ، 4946 :
) (2األثر  " - 8886 :عبد ﷲ " يعني عبد ﷲ بن المبارك.
وكان في المطبوعة  " :واألخرى في اإلسالم " بإسقاط " أمر "  .وكذلك كتب ناسخ المخطوطة  ،ولكنه زاد " أمر " في الھامش  ،فأثبتھا.
) (3في المطبوعة  " :عبيد بن سلمان "  ،وھو خطأ يكثر من ناشر المطبوعة السالفة  ،والصواب من المخطوطة  ،وھو إسناد دائر في التفسير.
) (4انظر تفسير اآلية رقم  ، 232 :في  .27 - 17 : 5وكان في المخطوطة  " :كالعضل في سورة " وأسقط " البقرة " .

 - 8891حدثني المثنى قال  ،حدثنا أبو حذيفة قال  ،حدثنا شبل  ،عن ابن أبي نجيح  ،عن مجاھد مثله.
وقال آخرون  :بل المنھيُّ عن ذلك  :زو ُج المرأة بعد فراقه إياھا .وقالوا  :ذلك كان من فعل الجاھلية  ،فنھوا عنه في اإلسالم.
ذكر من قال ذلك :
 - 8892حدثني يونس بن عبد األعلى قال  ،أخبرنا ابن وھب قال  ،قال ابن زيد  :كان العض ُل في قريش بمكة  ،ينكح الرجل
المرأ َة الشريفة فلعلھا أن ال توافقه  (1) ،فيفارقھا على أن ال تتزوج إال بإذنه  ،فيأتي بالشھود فيكتب ذلك عليھا ويشھد  ،فإذا
خطبھا خاطب  ،فإن أعطته وأرضته أذن لھا  ،وإال عضلھا  ،قال  :فھذا قول ﷲ  " :وال تعضلوھن لتذھبوا ببعض ما
آتيتموھن " اآلية.
***
قال أبو جعفر  :قد بينا فيما مضى معنى " العضل " وما أصله  ،بشواھد ذلك من األدلة(2) .
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وأولى ھذه األقوال التي ذكرناھا بالصحة في تأويل قوله  " :وال تعضلوھن لتذھبوا ببعض ما آتيتموھن "  ،قول من قال  :نھى
ﷲ جل ثناؤه زوج المرأة عن التضييق عليھا واإلضرار بھا  ،وھو لصحبتھا كاره ولفراقھا محبّ  ،لتفتدي منه ببعض ما آتاھا
من الصَّداق.
وإنما قلنا ذلك أولى بالصحة  ،ألنه ال سبيل ألحد إلى عضل امرأة  ،إال ألحد رجلين  :إما لزوجھا بالتضييق عليھا وحبسھا
على نفسه وھو لھا كاره  ،مضارّ ة منه لھا بذلك  ،ليأخذ منھا ما آتاھا بافتدائھا منه نفسھا بذلك أو لوليھا الذي إليه إنكاحھا.
__________
) (1في المطبوعة  " :فلعلھا ال توافقه "  ،وأثبت ما في المخطوطة.
) (2انظر ما سلف  ، 25 ، 24 : 5وما قبل ذلك من اآلثار.

وإذا كان ال سبيل إلى عضلھا ألح ٍد غيرھما  ،وكان الوليُّ معلومًا أنه ليس ممن أتاھا شي ًئا فيقال إنْ عضلھا عن النكاح " :
ضلھا ليذھب ببعض ما آتاھا "  ،كان معلومًا أن الذي عنى ﷲ تبارك وتعالى بنھيه عن عضلھا  ،ھو زوجھا الذي له السبي ُل
َع َ
إلى عضلھا ضرارً ا لتفتدي منه.
وإذا صح ذلك  ،وكان معلومًا أن ﷲ تعالى ذكره لم يجعل ألحد السبي َل على زوجته بعد فراقه إياھا وبينونتھا منه  ،فيكون له
إلى عضلھا سبيل لتفتدي منه من َعضْ له إياھا  ،أتت بفاحشة أم لم تأت بھا  (1) ،وكان ﷲ جل ثناؤه قد أباح لألزواج عضلھن
وتأويل من قال  " :عنى بالنھي
إذا آتين بفاحشة مبيِّنة حتى يفتدين منه ) (2كان ب ِّي ًنا بذلك خطأ التأويل الذي تأوّ له ابن زيد ،
ِ
عن العضل في ھذه اآلية أولياء األيامى "  ،وصح ُة ما قلنا فيه(3) .
***
]قوله[  " :وال " تعضلوھن "  (4) ،في موضع نصب  ،عط ًفا على قوله  " :أن ترثوا النساء كرھًا "  .ومعناه  :ال يحل لكم أن
ترثوا النساء كرھًا  ،وال أن تعضلوھن(5) .
وكذلك ھي فيما ذكر في حرف ابن مسعود.
ولو قيل  :ھو في موضع جزم على وجه النھي  ،لم يكن خطأ(6) .
***
__________
) (1قوله  " :وكان ﷲ جل ثناؤه "  ،معطوف على قوله  " :وكان معلومًا " .
) (2قوله  " :كان بي ًنا بذلك " ...جواب " إذا " في قوله  " :وإذا صح ذلك " .
) (3قوله  " :وصحة ما قلنا فيه " مرفوع معطوف على " خطأ " في قوله  " :كان بي ًنا بذلك خطأ التأويل " .
) (4زدت ما بين القوسين  ،اتباعًا لنھج أبي جعفر في تفسير اآلي السالفة كلھا.
) (5في المطبوعة والمخطوطة  " :وال تعضلوھن " بإسقاط " أن "  ،وھو خطأ  ،يدل عليه قوله بعد  " :وكذلك ھي في حرف ابن مسعود "  -وقراءة
ابن مسعود  } :وال أن تعضلوھن { وانظر معاني القرآن للفراء .259 : 1
) (6انظر أيضًا معاني القرآن للفراء .259 : 1
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القول في تأويل قوله  } :إِال أَنْ َيأْتِينَ ِب َفا ِح َ
ش ٍة ُم َب ِّي َن ٍة {
ضلوا نساءكم ضرارً ا منكم لھن  ،وأنتم لصحبتھن
قال أبو جعفر  :يعني بذلك جل ثناؤه  :ال يحل لكم  ،أيھا المؤمنون  ،أن تع ُ
كارھون  ،وھن لكم طائعات  ،لتذھبوا ببعض ما آتيتموھن من صدقاتھن " إال أن يأتين بفاحشة مبينة "  ،فيحل لكم حينئذ
الضرا ُر بھن ليفتدين منكم(1) .
ثم اختلف أھل التأويل في معنى " الفاحشة " التي ذكرھا ﷲ جل ثناؤه في ھذا الموضع(2) .
فقال بعضھم  :معناھا الزنا  ،وقال  :إذا زنت امرأة الرجل ح َّل له َعضْ لھا والضرا ُر بھا  ،لتفتدي منه بما آتاھا من صداقھا.
ذكر من قال ذلك :
 - 8893حدثنا أبو كريب قال  ،حدثنا ابن إدريس قال  ،أخبرنا أشعث  ،عن الحسن  -في البكر َت ْفجُر قال  :تضرب مئة ،
وتأول ھذه اآلية  " :وال تعضلوھن لتذھبوا ببعض ما آتيتموھن إال أن يأتين
وتنفى سنة  ،وتر ّد إلى زوجھا ما أخذت منه.
َّ
بفاحشة مبينة " .
 - 8894حدثنا الحسن بن يحيى قال  ،أخبرنا عبد الرزاق قال  ،أخبرنا معمر  ،عن عطاء الخراساني  -في الرجل إذا أصابت
امرأته فاحشة  ،أخذ ما ساق إليھا وأخرجھا  ،فنسخ ذلك الحدود.
__________
) (1في المخطوطة بعد  " :ليفتدين منكم " ما نصه  " :وال تعضلوھن لتذھبوا ببعض ما آتيتموھن "  ،وھو تكرار أحسن الناشر األول إذ حذفه.
) (2انظر تفسير " الفاحشة " و " الفحشاء " فيما سلف  ، 73 :تعليق  ، 3 :والمراجع ھناك.

 - 8895حدثنا أحمد بن منيع قال  ،حدثنا عبد ﷲ بن المبارك قال  ،أخبرنا معمر  ،عن أيوب  ،عن أبي قالبة قال  :إذا رأى
الرجل من امرأته فاحشة  (1) ،فال بأس أن يضارھا ويشق عليھا حتى تختلع منه.
 - 8896حدثنا ابن حميد قال  ،أخبرنا ابن المبارك قال  ،أخبرني معمر  ،عن أيوب  ،عن أبي قالبة  -في الرجل ّ
يطلع من
امرأته على فاحشة  ،فذكر نحوه.
 - 8897حدثنا محمد بن الحسين قال  ،حدثنا أحمد بن مفضل قال  ،حدثنا أسباط  ،عن السدى  " :إال أن يأتين بفاحشة مبينة"،
وھو الزنا  ،فإذا فعلن ذلك فخذوا مھورھن.
 - 8898حدثنا القاسم قال  ،حدثنا الحسين قال  ،حدثني حجاج  ،عن ابن جريج قال  :أخبرني عبد الكريم  :أنه سمع الحسن
البصري  " :إال أن يأتين بفاحشة "  ،قال  :الزنا .قال  :وسمعت الحسن وأبا الشعثاء يقوالن  :فإن فعلت  ،ح َّل لزوجھا أن
يكون ھو يسألھا ال ُخ ْلع  ،تفتدي نفسھا(2) .
***
وقال آخرون  " :الفاحشة المبينة "  ،في ھذا الموضع  ،النشو ُز.
ذكر من قال ذلك :
 - 8899حدثني المثنى قال  ،حدثنا عبد ﷲ بن صالح قال  ،حدثني معاوية بن صالح  ،عن علي بن أبي طلحة  ،عن ابن
عباس  " :إال أن يأتين بفاحشة مبينة "  ،وھو البغض وال ُّنشوز  ،فإذا فعلت ذلك فقد حل له منھا الفدية.
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 - 8900حدثنا ابن حميد قال  ،حدثنا حكام قال  ،حدثنا عنبسة  ،عن علي بن بذيمة  ،عن مقسم في قوله  ) :وال تعضلوھن
لتذھبوا ببعض ما آتيتموھن إال أن يفحشن ( في قراءة ابن مسعود.
__________
) (1في المخطوطة  " :إذا رأى الرجل امرأته فاحشة " والصواب ما في المطبوعة.
) (2في المخطوطة  " :تفتدي سلھا " غير بينة  ،وصواب قراءتھا فيما أرجح " نفسھا "  .أما المطبوعة  ،فقد حذف الكلمة كلھا  ،وجعل الفعل "
لتفتدي" .

ْ
أخذت منك(1) .
قال  :إذا عصتك وآذتك  ،فقد حل لك أخذ ما
 - 8901حدثنا ابن حميد قال  ،حدثنا جرير  ،عن مطرف بن طريف  ،عن خالد  ،عن الضحاك بن مزاحم  " :إال أن يأتين
بفاحشة مبينة "  ،قال  :الفاحشة ھھنا النشوز .فإذا َ
نشزت  ،حل له أن يأخذ ُخ ْلعھا منھا(2) .
 - 8902حدثنا الحسن بن يحيى قال  ،أخبرنا عبد الرزاق قال  ،أخبرنا معمر  ،عن قتادة في قوله  " :إال أن يأتين بفاحشة
مبينة "  ،قال  :ھو النشوز.
 - 8903حدثنا القاسم قال  ،حدثنا الحسين قال  ،حدثني حجاج  ،عن ابن جريج قال  ،قال عطاء بن أبي رباح  " :إال أن يأتين
بفاحشة مبينة "  ،فإن فعلن  :إن شئتم أمسكتموھن  ،وإن شئتم أرسلتموھن.
 - 8904حدثت عن الحسين بن الفرج قال  ،سمعت أبا معاذ يقول  ،أخبرنا عبيد بن سليمان قال  (3) ،سمعت الضحاك بن
مزاحم يقول في قوله  " :إال أن يأتين بفاحشة مبينة "  ،قال َ :عدَ ل ربنا تبارك وتعالى في القضاء  ،فرجع إلى النساء فقال " :
إال أن يأتين بفاحشة مبينة "  ،و " الفاحشة "  :العصيان والنشوز .فإذا كان ذلك من ِق َبلھا  ،فإن ﷲ أمره أن يضربھا  ،وأمره
بال َھجر .فإن لم تدع العصيان والنشوز  ،فال جناح عليه بعد ذلك أن يأخذ منھا الفدية.
***
__________
) (1األثر  - 8900 :مضى برقم  ، 4828 :وانظر التعليق عليه ھناك .في المخطوطة  " :فقد حل لك ما أخذت منك " وفوق " منك " " ط " عالمة
الخطأ  ،وقد صححه ناشر المطبوعة األول من الدر المنثور  ، 132 : 2وقد مضى في اإلسناد السالف على الصواب .وكان ھنا " إذا عضلت وآذتك"،
وصوابه من اإلسناد السالف  ،كما بينته ھناك.
) (2األثر  " - 8901 :مطرف بن طريف الحارثي "  ،روى عن الشعبي وأبي إسحاق السبيعي  ،وغيرھما ثقة .مترجم في التھذيب.
" وخالد " ھو  " :خالد بن أبي نوف السجستاني "  ،يروي عن ابن عباس مرسال  ،وروى عن عطاء بن أبي رباح  ،والضحاك بن مزاحم .وھو ثقة.
مترجم في التھذيب.
) (3في المطبوعة  " :عبيد بن سلمان "  ،وھو خطأ كثر ج ًدا في المطبوعة  ،صوابه من المخطوطة  ،وھو إسناد دائر في التفسير  ،فلن أشير إلى
تصحيحه بعد ھذه المرة.

قال أبو جعفر  :وأولى ما قيل في تأويل قوله  " :إال أن يأتين بفاحشة مبينة "  ،أنه معنىٌّ به كل " فاحشة "  :من َبذا ٍء باللسان
على زوجھا  (1) ،وأذى له  ،وز ًنا بفرجھا .وذلك أن ﷲ جل ثناؤه عم بقوله  " :إال أن يأتين بفاحشة مبينة "  ،ك َّل فاحشة
متبيّن ٍة ظاھرة (2) .فكل زوج امرأة أتت بفاحشة من الفواحش التي ھي ز ًنا أو نشوز  (3) ،فله عضْ لُھا على ما بين ﷲ في
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ُ
والتضييق عليھا حتى تفتدي منه  ،بأيِّ معاني الفواحش أتت  (4) ،بعد أن تكون ظاھرة مبيِّنة ) (5بظاھر كتاب ﷲ
كتابه ،
تبارك وتعالى  ،وصحة الخبر عن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم  ،كالذي :
 - 8905حدثني يونس بن سليمان البصري قال  ،حدثنا حاتم بن إسماعيل قال  ،حدثنا جعفر بن محمد  ،عن أبيه  ،عن جابر :
أن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم قال  :اتقوا ﷲ في النساء  ،فإنكم أخذتموھن بأمانة ﷲ  ،واستحللتم فروجھن بكلمة ﷲ  ،وإن
لكم عليھن أن ال يُوطِ ئن فُرُشكم ً
أحدا تكرھونه  ،فإن فعلن ذلك فاضربوھن ضربًا غير مبرِّ ح  ،ولھن عليكم رزقھن وكسوتھن
بالمعروف(6) .
__________
) (1في المطبوعة  " :بذاءة "  ،وأثبت ما في المخطوطة  ،و " البذاء " و " البذاءة " واحد.
) (2في المطبوعة  " :مبينة ظاھرة "  ،وھو لفظ اآلية  ،وفي المخطوطة سيئة الكتابة  ،فرأيت األجود أن تكون " متبينة "  ،فأثبتھا كذلك.
) (3في المطبوعة والمخطوطة  " :فلكل زوج امرأة "  ،والسياق يقتضي " فلكل "  ،لقوله بعد " فله عضلھا " .
) (4في المخطوطة  " :بأن معاني فواحش أتت "  ،وھو تصحيف  ،وفي المطبوعة  " :بأي معاني فواحش أتت "  ،فأصاب  ،ولكنه أغفل أن يجعل "
فواحش " " الفواحش " لتستقيم عربية الكالم.
) (5قوله  " :بظاھر كتاب ﷲ " متعلق بقوله آن ًفا "  " :فكل زوج امرأة ...فله عضلھا ...بظاھر كتاب ﷲ " وھكذا السياق.
) (6الحديث  " - 8905 :يونس بن سليمان البصري "  -شيخ الطبري  :ھكذا ثبت اسمه في ھذا الموضع .ولم أجد في شيوخ الطبري من يسمى بھذا ،
بل لم أجد ذلك في سائر الرواة فيما عندي من المراجع.
والراجح  -فيما أرى  -بل أكاد أوقن أنه محرف عن " يوسف بن سلمان "  .وقد روى عنه الطبري قطعتين من ھذا الحديث  ،بھذا اإلسناد ، 2003 :
 .2365وھو حديث جابر  -الطويل في الحج.
وھذا الحديث قطعة من حديث جابر بن عبد ﷲ  ،في صفة حجة الوداع .وقد بينا تخريجه في  .2003 :وھذه القطعة ذكرھا السيوطي ، 132 : 2
منسوبة للطبري وحده! ففاته  -رحمه ﷲ  -أنھا قطعة من الحديث الطويل.

 - 8906حدثنا موسى بن عبد الرحمن المسروقي قال  ،حدثنا زيد بن الحباب قال  ،حدثنا موسى بن عبيدة الربذي قال ،
ان ،
حدثني صدقة بن يسار  ،عن ابن عمر  :أن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم قال  :أيھا الناس  ،إن النساء عندكم َع َو ٍ
أخذتموھن بأمانة ﷲ  ،واستحللتم فروجھن بكلمة ﷲ  ،ولكم عليھن حق  ،ولھن عليكم حق .ومن حقكم عليھن أن ال يُوطئن
فُرُشكم ً
أحدا وال يعصينكم في معروف  ،وإذا فعلن ذلك  ،فلھن رزقھن وكسوتھن بالمعروف(1) .
***
فأخبر صلى ﷲ عليه وسلم أن من حق الزوج على المرأة أن ال توطئ فراشه ً
أحدا  ،وأن ال تعصيه في معروف  ،وأنّ الذي
يجب لھا من الرزق والكسوة عليه  ،وإنما ھو واحب عليه إذا أدَّت ھي إليه ما يجب عليھا من الحق  ،بتركھا إيطاء فراشه
غيره  ،وتركھا معصيته في معروف.
__________
) (1الحديث  - 8906 :موسى بن عبد الرحمن المسروقي  ،شيخ الطبري  :مضت ترجمته في .174 :
وھذا اإلسناد ضعيف ج ًدا  ،من أجل " موسى بن عبيدة الربذي "  ،كما بينا في .1876 ، 1875 :
والحديث ذكره السيوطي  ، 132 : 2ولم ينسبه لغير الطبري .ولم أجده في مكان آخر.
ومعناه ثابت صحيح  ،بصحة حديث جابر الذي قبله ھنا.
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وھو ثابت أيضًا من حديث عمرو بن األحوص الجشمي  ،مرفوعًا .رواه الترمذي وابن ماجه  ،وقال الترمذي  " :حديث حسن صحيح "  .كما في
الترغيب والترھيب .73 : 3
وھو ثابت أيضًا من حديث أبي حرة الرقاشي عن عمه  ،مرفوعًا .رواه أحمد في المسند ) 73 - 72 : 5حلبي(.
عوان جمع عانية  :وھي األسيرة  ،يقول  :ھي عندكم بمنزلة األسرى  ،وصدق نبي ﷲ  ،ھدى إلى الحق وبينه  ،وكان بالمؤمنين رؤو ًفا رحيما .و "
العانية " من  " :عنا الرجل يعنو ً
عنوا وعناء " إذا ذل لك واستأسر  ،فھو " عان " .

ومعلوم أن معنى قول النبي صلى ﷲ عليه وسلم  " :من حقكم عليھن أن ال يوطئن فرشكم أح ًدا " إنما ھو أن ال يم ِّكنّ من
أنفسھن أح ًدا سواكم(1) .
غيره
وإذا كان ما روينا في ذلك صحيحً ا عن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم  ،فبيِّنٌ أن لزوج المرأة إذا أوطأت امرأته نفسھا َ
وأمكنت من جماعھا سواه  ،أنَّ له من منعھا الكسو َة والرزقَ بالمعروف  ،مث َل الذي له من منعھا ذلك إذا ھي عصته في
المعروف .وإذ كان ذلك له  ،فمعلوم أنه غير مانع لھا  -بمنعه إياھا ماله منعھا  -ح ًّقا لھا واجبًا عليه .وإذ كان ذلك كذلك  ،فبيِّنٌ
أنھا إذا افتدت نفسھا عند ذلك من زوجھا  ،فأخذ منھا زوجھا ما أعطته  ،أنه لم يأخذ ذلك عن َعضْ ل منھيّ عنه  ،بل ھو أخذ
ما أخذ منھا عن َعضْ ل له مباح .وإذ كان ذلك كذلك  ،كان بي ًنا أنه داخل في استثناء ﷲ تبارك وتعالى الذي استثناه من
العاضلين بقوله  " :وال تعضُلوھن لتذھبوا ببعض ما آتيتموھن إال أن يأتين بفاحشة مبينة " ْ .
وإذ صح ذلك  ،فبيِّنٌ فساد قول
من قال  " :إال أن يأتين بفاحشة مبينة "  ،منسوخ بالحدود  (2) ،ألن الح ّد حق ﷲ جل ثناؤه على من أتى بالفاحشة التي ھي
العضْ ل لتفتدي المرأة من الزوج بما آتاھا أو ببعضه  ،فحق لزوجھا كما عضله إياھا وتضييقه عليھا إذا ھي نشزت
زنا .وأما َ
عليه لتفتدي منه  ،حق له .وليس حكم أحدھما يبطل حكم اآلخر.
***
قال أبو جعفر  :فمعنى اآلية  :وال يحل لكم  ،أيھا الذين آمنوا  ،أن تعضلوا نساءكم فتضيِّقوا عليھن وتمنعوھن رزقھن
ص ُدقاتكم  ،إال أن يأتين بفاحش ٍة من زنا أو َبذا ٍء عليكم  ،وخال ٍ
ف لكم
وكسوتھن بالمعروف  ،لتذھبوا ببعض ما آتيتموھن من َ
فيما يجب عليھن لكم  -مبيِّنة ظاھرة  ،فيحل لكم حينئذ َعضْ لھن والتضييق عليھن  ،لتذھبوا ببعض ما آتيتموھن من صداق إن
ھنّ افتدين منكم به.
__________
) (1في المخطوطة والمطبوعة  " :أن ال يمكن أنفسھن من أحد سواكم "  ،وفي المخطوطة كتب " ال " على سين " أنفسھن "  ،كأنه كان يوشك أن
يصحح الكلمة  ،ثم غفل عنھا  ،وصواب السياق يقتضي أن تكون الجملة كما أثبتھا  ،وإنما سھا الناسخ.
) (2انظر ما سلف رقم .8894 :

***
القرأة في قراءة قوله  " :مبينة " .
واختلف َ
فقرأه بعضھم ُ " :م َب َّي َن ٍة " بفتح " الياء "  ،بمعنى أنھا قد ُبيِّنت لكم وأُعلنت وأُظھرت.
وقرأه بعضھم ُ " :م َب ِّي َن ٍة " بكسر " الياء "  ،بمعنى أنھا ظاھرة بينة للناس أنھا فاحشة.
***
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الصواب  ،ألن الفاحشة إذا
وھما قراءتان مستفيضتان في قرأة أمصار اإلسالم  ،فبأيتھما قرأ القارئ فمصيب في قراءته
َ
أظھرھا صاحبھا فھي ظاھرة بيِّنة .وإذا ظھرت  ،فبإظھار صاحبھا إياھا ظھرت .فال تكون ظاھرة بيِّنة إال وھي مبيَّنة  ،وال
مبيَّنة إال وھي مبيِّنة .فلذلك رأيت القراءة بأيھما قرأ القارئ صوابًا.
***
القول في تأويل قوله َ } :و َعاشِ ُروھُنَّ ِبا ْل َم ْع ُروفِ {
قال أبو جعفر  :يعني جل ثناؤه بقوله  " :وعاشروھن بالمعروف "  ،وخالقوا  ،أيھا الرجال  ،نساءكم وصاحبوھن "
بالمعروف "  ،يعني بما أمرتكم به من المصاحبة  (1) ،وذلك  :إمساكھن بأداء حقوقھن التي فرض ﷲ جل ثناؤه لھنّ عليكم
إليھن  ،أو تسريح منكم لھنّ بإحسان  ،كما - :
 - 8907حدثنا محمد بن الحسين قال  ،حدثنا أحمد بن مفضل قال  ،حدثنا أسباط  ،عن السدي  " :وعاشروھن بالمعروف " ،
يقول  :وخالطوھن.
__________
) (1انظر تفسير " المعروف " فيما سلف  ، 13 : 8 :والمراجع ھناك  ،وأتم تعريف له فيما سلف .105 : 7 :

***
كذا قال محمد بن الحسين  ،وإنما ھو " خالقوھن "  ،من " العشرة " وھي المصاحبة(1) .
***
ش ْي ًئا َو َي ْج َعل َ َّ
القول في تأويل قوله َ } :فإِنْ َك ِرھْ ُت ُموھُنَّ َف َع َسى أَنْ َت ْك َرھُوا َ
ِيرا ){ (19
ﷲُ فِي ِه َخ ْي ًرا َكث ً
قال أبو جعفر  :يعني بذلك تعالى ذكره  :ال تعضلوا نساءكم لتذھبوا ببعض ما آتيتموھن من غير ريبة وال نشوز كان منھن ،
ولكن عاشروھن بالمعروف وإن كرھتموھن  ،فلعلكم أن تكرھوھن فتمسكوھن  ،فيجعل ﷲ لكم في إمساككم إياھن على ُكره
منكم لھن خيرً ا كثيرً ا  ،من ولد يرزقكم منھن  ،أو عطفكم عليھن بعد كراھتكم إياھن  ،كما - :
 - 8908حدثني محمد بن عمرو قال  ،حدثنا أبو عاصم  ،عن عيسى  ،عن ابن أبي نجيح  ،عن مجاھد في قوله  " :فإن
كرھتموھن فعسى أن تكرھوا شي ًئا ويجعل ﷲ فيه خيرً ا كثيرً ا "  ،يقول  ،فعسى ﷲ أن يجعل في الكراھة خيرً ا كثيرً ا.
 - 8909حدثني المثنى قال  ،حدثنا أبو حذيفة قال  ،حدثنا شبل  ،عن ابن أبي نجيح  ،عن مجاھد مثله :
 - 8910حدثني محمد بن الحسين قال  ،حدثني أحمد بن مفضل قال  ،حدثنا أسباط  ،عن السدي في قوله  " :ويجعل ﷲ فيه
خيرً ا كثيرً ا "  ،قال  :الولد.
***
__________
) (1ھذا التفريق الذي بين " خالقوھن " و " خالطوھن "  ،وتصحيح أبي جعفر  ،من حسن البصر بافتراق المعاني  ،وحقھا في أداء معاني اللغة  ،وال
سيما في تفسير ألفاظھا.

 - 8911حدثني محمد بن سعد قال  ،حدثني أبي قال  ،حدثني عمي قال  ،حدثني أبي  ،عن أبيه  ،عن ابن عباس  " :ويجعل
ﷲ فيه خيرً ا كثيرً ا "  ،والخير الكثير  :أن يعطف عليھا  ،فيرزق الرجل ولدھا  ،ويجعل ﷲ في ولدھا خيرً ا كثيرً ا.
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و " الھاء " في قوله  " :ويجعل ﷲ فيه خيرً ا كثيرً ا "  ،على قول مجاھد الذي ذكرناه  ،كناية عن مصدر " تكرھوا "  ،كأنّ
معنى الكالم عنده  :فإن كرھتموھن فعسى أن تكرھوا شي ًئا ويجعل ﷲ في ُكرْ ھه خيرً ا كثيرً ا(1) .
ً
جائزا صحيحً ا.
ولو كان تأويل الكالم  :فعسى أن تكرھوا شي ًئا ويجعل ﷲ في ذلك الشيء الذي تكرھونه خيرً ا كثيرً ا  ،كان
***
__________
) (1في المخطوطة والمطبوعة  :كتب ھذه الجملة كنص اآلية  " :ويجعل ﷲ فيه خيرً ا كثيرً ا "  ،وليس ذلك بشيء  ،بل السياق يقتضي أن يجعل "
فيه" " ،في كرھه "  ،ألنه تأويل معنى قوله إن " الھاء " في " فيه " كناية من مصدر " تكرھوا " .

ان َز ْو ٍج َوآَ َت ْي ُت ْم إِحْ دَ اھُنَّ ِق ْن َطارً ا َف َال َتأْ ُخ ُذوا ِم ْن ُه َش ْي ًئا أَ َتأْ ُخ ُذو َن ُه ُب ْھ َتا ًنا َوإِ ْثمًا م ُِبي ًنا )(20
َوإِنْ أَ َر ْد ُت ُم اسْ ِتبْدَا َل َز ْو ٍج َم َك َ
ارا َفال َتأْ ُخ ُذوا ِم ْن ُه َ
ش ْي ًئا {
ج َوآ َت ْي ُت ْم إِ ْحدَ اھُنَّ قِ ْن َط ً
القول في تأويل قوله َ } :وإِنْ أَ َردْ ُت ُم ْ
ج َم َكانَ َز ْو ٍ
اس ِتبْدَ الَ َز ْو ٍ
قال أبو جعفر  :يعني جل ثناؤه بقوله  " :وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج "  ،وإن أردتم  ،أيھا المؤمنون  ،نكاح امرأة
مكان امرأة لكم تطلقونھا ) " (1وآتيتم إحداھن "  ،يقول  :وقد أعطيتم التي تريدون طالقھا من المھر ) " (2قنطارً ا " .
***
والصواب من القول في ذلك عندنا(3) .
و " القنطار " المال الكثير .وقد ذكرنا فيما مضى اختالف أھل التأويل في مبلغه ،
َ
***
__________
) (1انظر تفسير " االستبدال " فيما سلف .527 : 7 / 494 ، 130 : 2
) (2انظر تفسير " اإليتاء " في فھارس اللغة  ،فيما سلف.
) (3انظر تفسير " القنطار " فيما سلف .250 - 244 : 6

" فال تأخذوا منه شي ًئا "  ،يقول  :فال تضرُّ وا بھن إذا أردتم طالقھن ليفتدين منكم بما آتيتموھن  ،كما - :
 - 8912حدثني محمد بن عمرو قال  ،حدثنا أبو عاصم  ،عن عيسى  ،عن ابن أبي نجيح  ،عن مجاھد في قوله  " :وإن
أردتم استبدال زوج مكان زوج "  ،طالق امرأة مكان أخرى  ،فال يحل له من مال المطلقة شيء وإن كثر.
 - 8913حدثني المثنى قال  ،حدثنا أبو حذيفة قال  ،حدثنا شبل  ،عن ابن أبي نجيح  ،عن مجاھد مثله.
***
القول في تأويل قوله  } :أَ َتأْ ُخ ُذو َن ُه ُب ْھ َتا ًنا َوإِ ْث ًما ُم ِبي ًنا ){ (20
قال أبو جعفر  :يعني بقوله تعالى ذكره  " :أتأخذونه "  ،أتأخذون ما آتيتموھن من مھورھن " بھتانا "  ،يقول  :ظلمًا بغير
حق" وإثما مبي ًنا "  ،يعني  :وإثمًا قد أبان أم ُر آخذه أنه بأخذه إياه لمن َ
أخذه منه ظالم(1) .
***
__________
) (1انظر تفسير " مبين " فيما سلف .370 : 7 / 258 : 4 / 300 : 3
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ض َوأَ َخ ْذ َن ِم ْن ُك ْم مِي َثا ًقا َغل ً
ِيظا )(21
ضى َبعْ ُ
ض ُك ْم إِ َلى َبعْ ٍ
ْف َتأْ ُخ ُذو َن ُه َو َق ْد أَ ْف َ
َو َكي َ
ض{
ض ُك ْم إِ َلى َب ْع ٍ
ضى َب ْع ُ
ف َتأْ ُخ ُذو َن ُه َو َقدْ أَ ْف َ
القول في تأويل قوله َ } :و َك ْي َ
قال أبو جعفر  :يعني جل ثناؤه بقوله  " :وكيف تأخذونه "  ،وعلى أي وجه تأخذون من نسائكم ما آتيتموھن من صدقاتھن ،
إذا أردتم طالقھن واستبدال غيرھن بھن أزواجً ا " وقد أفضى بعضكم إلى بعض "  ،فتباشرتم وتالمستم.
***
وھذا كالم وإن كان مخرجه مخرج االستفھام  ،فإنه في معنى النكير والتغليظ  ،كما يقول الرجل آلخر  " :كيف تفعل كذا
راض به ؟ "  ،على معنى التھديد والوعيد(1) .
وكذا ،وأنا غير
ٍ
***
وأما " اإلفضاء " إلى الشيء  ،فإنه الوصول إليه بالمباشرة له  ،كما قال الشاعر (2) :
ضى إ َلى ] ُك ِّل[ ُك ْت َب ٍة ...بَدَ ا َس ْي ُر َھا مِنْ بَاطِ ٍن َبعْ دَ َظاھ ِِر )(3
ِين[ ِبلًى أَ ْف َ
] َبل َ
يعني بذلك أن الفساد والبلى وصل إلى ال ُخ َرز .والذي عُني به " اإلفضاء " في ھذا الموضع  ،الجماعُ في الفرج.
***
__________
) (1في المطبوعة  " :التھديد "  ،وأثبت ما في المخطوطة.
) (2لم أعرف قائله.
َ
ً
) (3كان في المخطوطة والمطبوعة ِ :بلى أ ْفضَ ى إِ َلى ك ْت َب ٍة َ ...ب َدا سَ يرُھا مِنْ بَاطِ ٍن بَعد ظا ِھر
بياض في األصل بين الكلمات  ،وقد زدت ما بين األقواس اجتھا ًدا واستظھارً ا  ،حتى يستقيم الشعر .و " الكتبة " )بضم فسكون(  ،ھي الخرزة
المضمومة التي ضم السير كال وجھيھا  ،من المزادة والسقاء والقربة .يقال  " :كتب القربة "  :خرزھا بسيرين .وھذا بيت يصف مزا ًدا أو قربًا  ،قد
بليت خرزھا بلى شدي ًدا فقطر الماء منھا  ،فلم تعد صالحة لحمل الماء.

فتأويل الكالم إذ كان ذلك معناه  :وكيف تأخذون ما آتيتموھن  ،وقد أفضى بعضكم إلى بعض بالجماع.
***
وبنحو ما قلنا في ذلك قال جماعة من أھل التأويل.
*ذكر من قال ذلك :
 - 8914حدثني عبد الحميد بن بيان ال َق ّناد قال  ،حدثنا إسحاق  ،عن سفيان  ،عن عاصم  ،عن بكر بن عبد ﷲ  ،عن ابن
عباس قال  :اإلفضاء المباشرة  ،ولكنّ ﷲ كريم َي ْكني عما يشاء.
 - 8915حدثنا محمد بن بشار قال  ،حدثنا أبو عاصم قال  ،حدثنا سفيان  ،عن عاصم  ،عن بكر  ،عن ابن عباس قال :
اإلفضاء الجماع  ،ولكن ﷲ َيكني.
 - 8916حدثنا ابن حميد قال  ،حدثنا جرير  ،عن عاصم  ،عن بكر بن عبد ﷲ المزني  ،عن ابن عباس قال  :اإلفضاء ھو
الجماع.
 - 8917حدثني محمد بن عمرو قال  ،حدثنا أبو عاصم قال  ،حدثنا عيسى  ،عن ابن أبي نجيح  ،عن مجاھد  " :وقد أفضى
بعضكم إلى بعض "  ،قال  :مجامعة النساء.
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 - 8918حدثني المثنى قال  ،حدثنا أبو حذيفة قال  ،حدثنا شبل  ،عن ابن أبي نجيح  ،عن مجاھد مثله.
 - 8919حدثنا محمد بن الحسين قال  ،حدثنا أحمد بن المفضل قال  ،حدثنا أسباط  ،عن السدي  " :وكيف تأخذونه وقد أفضى
بعضكم إلى بعض "  ،يعني المجامعة.
***
القول في تأويل قوله َ } :وأَ َخ ْذنَ ِم ْن ُك ْم مِي َثا ًقا َغلِي ًظا ){ (21
قال أبو جعفر  :أيْ  :ما َّ
وثقتم به لھنَّ على أنفسكم  (1) ،من عھد وإقرار منكم بما أقررتم به على أنفسكم  ،من إمساكھن
بمعروف  ،أو تسريحھنّ بإحسان.
***
النكاح قديمًا فيما بلغنا  -أن يقال لناكح  " :آ عليك لتمسكن بمعروف أو لتسرِّ حن بإحسان " !
وكان في عقد المسلمين
َ
ً
غليظا "  .والميثاق
 - 8920حدثنا بشر بن معاذ قال  ،حدثنا يزيد قال  ،حدثنا سعيد  ،عن قتادة قوله  " :وأخذن منكم ميثا ًقا
الغليظ الذي أخذه للنساء على الرجال  :إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان .وقد كان في عقد المسلمين عند إنكاحھم  " :آ
عليك لتمسكنَّ بمعروف أو لتسرحن بإحسان " (2) .
***
ً
غليظا " .
واختلف أھل التأويل في " الميثاق " الذي عنى ﷲ جل ثناؤه بقوله  " :وأخذن منكم ميثا ًقا
فقال بعضھم  :ھو إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان.
*ذكر من قال ذلك :
 - 8921حدثني يعقوب بن إبراھيم قال  ،حدثنا ھشيم قال  ،أخبرنا جويبر  ،عن الضحاك في قوله  " :وأخذن منكم ميثا ًقا
ً
غليظا "  ،قال  :إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان.
 - 8922حدثني المثنى قال  ،حدثنا عمرو بن عون قال  ،حدثنا ھشيم  ،عن جويبر  ،عن الضحاك مثله.
__________
) (1في المخطوطة والمطبوعة  " :ما وثقت به لھن على أنفسكم "  ،واختالف الضمائر ھنا خطأ  ،وصوابه ما أثبت  " :وثقتم "  .وانظر تفسير "
الميثاق " فيما سلف .550 : 6 / 356 ، 228 ، 156 : 2 / 414 : 1
) (2في المطبوعة  " :وقد كان في عھد المسلمين "  ،وأثبت ما في المخطوطة.

 - 8923حدثنا الحسن بن يحيى قال  ،أخبرنا عبد الرزاق قال  ،أخبرنا معمر  ،عن قتادة في قوله  " :وأخذن منكم ميثا ًقا
ً
غليظا "  ،قال  :ھو ما أخذ ﷲ تبارك وتعالى للنساء على الرجال  ،فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان .قال  :وقد كان ذلك
يؤخذ عند َعقد النكاح.
 - 8924حدثنا محمد بن الحسين قال  ،حدثنا أحمد بن مفضل قال  ،حدثنا أسباط  ،عن السدي  :أما " وأخذن منكم ميثا ًقا
ً
غليظا "  ،فھو أن ينكح المرأة فيقول وليھا  :أنكحنا َكھا بأمانة ﷲ  ،على أن تمسكھا بالمعروف أو تسرِّ حھا بإحسان.
ً
غليظا" ،
 - 8925حدثنا عمرو بن علي قال  ،حدثنا عبد األعلى قال  ،حدثنا سعيد  ،عن قتادة في قوله  " :وأخذن منكم ميثا ًقا
قال  " :الميثاق الغليظ " الذي أخذه ﷲ للنساء  :إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان  ،وكان في ُع ْقدة المسلمين عند نكاحھن " :
ولتسرحنّ بإحسان " .
أ ْي ُم ﷲ عليك  ،لتمسكن بمعروف
َ
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 - 8926حدثنا عمرو بن علي قال  ،حدثنا أبو قتيبة قال  ،حدثنا أبو بكر الھذلي  ،عن الحسن ومحمد بن سيرين في قوله " :
ً
غليظا "  ،قال  :إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان.
وأخذن منكم ميثا ًقا
***
الفرج.
وقال آخرون  :ھو كلمة النكاح التي استح َّل بھا
َ
*ذكر من قال ذلك :
 - 8927حدثني محمد بن عمرو قال  ،حدثنا أبو عاصم  ،عن عيسى  ،عن ابن أبي نجيح  ،عن مجاھد  " :وأخذن منكم ميثا ًقا
ً
غليظا "  ،قال  :كلمة النكاح التي استح َّل بھا فروجھن.
 - 8928حدثني المثنى قال  ،حدثنا أبو حذيفة قال  ،حدثنا شبل  ،عن ابن أبي نحيح  ،عن مجاھد مثله.
 - 8929حدثنا محمد بن بشار قال  ،حدثنا يحيى بن سعيد قال  ،حدثنا سفيان  ،عن أبي ھاشم المكي  ،عن مجاھد في قوله :
ً
ُ
نكحت " (1) .
غليظا "  ،قال  :قوله " :
"وأخذن منكم ميثا ًقا
ً
غليظا " ،
 - 8930حدثنا ابن حميد قال  ،حدثنا حكام قال  ،حدثنا عنبسة  ،عن محمد بن كعب القرظي  " :وأخذن منكم ميثا ًقا
َ
ملكت النكاح " .
قال  :ھو قولھم  " :قد
 - 8931حدثني المثنى قال  ،حدثنا أبو نعيم قال  ،حدثنا سفيان  ،عن سالم األفطس  ،عن مجاھد  " :وأخذن منكم ميثا ًقا
ً
غليظا"  ،قال  :كلمة النكاح.
ً
غليظا "  ،قال  :الميثاق
 - 8932حدثني يونس قال  ،أخبرنا ابن وھب قال  ،قال ابن زيد في قوله  " :وأخذن منكم ميثا ًقا
النكاح.
 - 8933حدثنا عمرو بن علي قال  ،حدثنا يحيى بن سعيد قال  ،حدثنا سفيان قال  ،حدثني سالم األفطس  ،عن مجاھد " :
ً
ُ
نكحت " .
غليظا "  ،قال  :كلمة النكاح  ،قوله " :
وأخذن منكم ميثا ًقا
***
وقال آخرون  :بل عنى قول النبي صلى ﷲ عليه وسلم  " :أخذتموھن بأمانة ﷲ  ،واستحللتم فروجھن بكلمة ﷲ " (2) .
*ذكر من قال ذلك :
 - 8934حدثنا ابن وكيع قال  ،حدثنا أبي  ،عن إسرائيل  ،عن جابر وعكرمة  " :وأخذن منكم ميثا ًقا غل ً
يظا "  ،قاال
أخذتموھن بأمانة ﷲ  ،واستحللتم فروجھن بكلمة ﷲ.
 - 8935حدثني المثنى قال  ،حدثنا إسحاق قال  ،حدثنا ابن أبي جعفر ،
__________
) (1األثر  " - 8929 :أبو ھاشم المكي "  ،ھو  :إسماعيل بن كثير  ،صاحب مجاھد .قال ابن سعد  " :ثقة كثير الحديث "  .روى عنه سفيان الثوري ،
وابن جريج  ،ومسعر بن كدام  ،وغيرھم .مترجم في التھذيب.
) (2انظر األثرين السالفين رقم .8906 ، 8905 :

ً
غليظا "  ،والميثاق الغليظ  :أخذتموھن بأمانة ﷲ  ،واستحللتم فروجھن بكلمة ﷲ.
عن أبيه  ،عن الربيع  " :وأخذن منكم ميثا ًقا
***
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قال أبو جعفر  :وأولى ھذه األقوال بتأويل ذلك  ،قو ُل من قال  :الميثاق الذي عُني به في ھذه اآلية  :ھو ما أخذ للمرأة على
زوجھا عند ُع ْقدة النكاح من عھ ٍد على إمساكھا بمعروف أو تسريحھا بإحسان  ،فأقرَّ به الرجل .ألن ﷲ جل ثناؤه بذلك أوصى
الرجا َل في نسائھم.
***
وقد بينا معنى " الميثاق " فيما مضى قبل  ،بما أغنى عن إعادته في ھذا الموضع(1) .
***
واختلف في حكم ھذه اآلية  ،أمحك ٌم أم منسوخ ؟
فقال بعضھم  :محكم  ،وغير جائز للرجل ُ
َ
الطالق.
أخذ شيء مما آتاھا  ،إذا أراد طالقھا  ،إال أن تكون ھي المريد َة
***
وقال آخرون  :ھي محكمة  ،غير جائز له أخذ شيء مما آتاھا منھا بحال  ،كانت ھي المريد َة للطالق أو ھو .وممن حُكي عنه
ھذا القول  ،بكر بن عبد ﷲ بن المزني.
 - 8936حدثنا مجاھد بن موسى قال  ،حدثنا عبد الصمد قال  ،حدثنا عقبة بن أبي الصھباء .قال  :سألت بكرً ا عن المختلعة ،
ً
غليظا " (2) .
أيأخذ منھا شي ًئا ؟ قال  :ال " وأخذن منكم ميثا ًقا
***
__________
) (1انظر ما سلف .550 : 6 / 288 ، 157 ، 156 : 2 / 414 : 1
) (2األثر  - 8936 :مضى ھذا األثر برقم  ، 4877 :وكان فيه ھنا  ،كما كان ھناك " عقبة بن أبي المھنا "  ،فانظر التعليق عليه ھناك  ،والمراجع
مذكورة فيه  ،وقد زاد أبو جعفر ھناك  ،إسنا ًدا آخر  ،عن عقبة بن أبي الصھباء  ،عن بكر بن عبد ﷲ المزني  ،لھذا األثر  ،وھذا أحد الدالئل على
اختصار أبي جعفر لتفسيره ھذا.

ﷲ(
قال آخرون  :بل ھي منسوخة  ،نسخھا قوله َ ) :وال َي ِح ُّل َل ُك ْم أَنْ َتأْ ُخ ُذوا ِممَّا آ َت ْي ُتمُوھُنَّ َش ْي ًئا إِال أَنْ َي َخا َفا أَال ُيقِي َما حُ ُدودَ َّ ِ
]سورة البقرة .[229 :
*ذكر من قال ذلك :
 - 8937حدثني يونس قال  ،أخبرنا ابن وھب قال  ،قال ابن زيد في قوله  " :وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج " إلى قوله:
" وأخذن منكم ميثا ًقا غلي ًظا "  ،قال  :ثم رخص بع ُد فقال َ ) :وال َي ِح ُّل لَ ُك ْم أَنْ َتأْ ُخ ُذوا ِممَّا آ َت ْي ُتمُوھُنَّ َش ْي ًئا إِال أَنْ َي َخا َفا أَال ُيقِي َما
اح َع َلي ِْھ َما فِي َما ا ْف َتد ْ
َت ِب ِه ( ]سورة البقرة  .[229 :قال  :فنسخت ھذه تلك.
ﷲ َفإِنْ ِخ ْف ُت ْم أَال ُيقِي َما ُح ُدودَ َّ ِ
حُ ُدودَ َّ ِ
ﷲ َفال ُج َن َ
***
قال أبو جعفر  :وأولى األقوال بالصواب في ذلك  ،قو ُل من قال  " :إنھا محكمة غير منسوخة "  ،وغير جائز للرجل أخذ
شيء مما آتاھا  ،إذا أراد طالقھا من غير نشوز كان منھا  ،وال ريبة أتت بھا.
وذلك أن الناسخ من األحكام  ،ما َن َفى خالفه من األحكام  ،على ما قد بيَّنا في سائر كتبنا (1) .وليس في قوله  " :وإن أردتم
اح َع َلي ِْھ َما فِي َما ا ْف َتدَ ْ
ت ِب ِه ( ]سورة البقرة :
حكم قوله َ ) :فإِنْ ِخ ْف ُت ْم أَال ُيقِي َما حُ ُدودَ َّ ِ
ﷲ َفال ُج َن َ
استبدال زوج مكان زوج " َ ،ن ْفي ِ
 .[229ألن الذي حرَّ م ﷲ على الرجل بقوله  " :وإن أَردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداھن قنطارً ا فال تأخذوا منه
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شي ًئا " ُ ،
أخذ ما آتاھا منھا إذا كان ھو المريدَ طال َقھا .وأما الذي أباح له َ
اح َع َلي ِْھ َما فِي َما ا ْف َتدَ ْ
ت ِب ِه ( ،
أخذه منھا بقوله َ ) :فال ُج َن َ
فھو إذا كانت ھي المريد َة طال َقه وھو له كاره  ،ببعض المعاني التي قد ذكرنا في غير ھذا الموضع(2) .
__________
) (1انظر ما سلف  ،ما قاله في كتابه ھذا في " النسخ " فيما سلف .118 ، 54 : 6 / 582 : 4 / 635 ، 385 : 3
) (2انظر ما سلف  ، 585 - 549 : 4وانظر كالمه في الناسخ والمنسوخ من اآليتين في ص  ، 583 - 579 :من الجزء نفسه.

ان َفا ِح َش ًة َو َم ْق ًتا َو َسا َء َس ِب ً
يال )(22
ف إِ َّن ُه َك َ
َو َال َت ْنكِحُوا َما َن َك َح آَ َباؤُ ُك ْم م َِن ال ِّن َسا ِء إِ َّال َما َق ْد َس َل َ
وليس في حكم إحدى اآليتين نفي حكم األخرى.
وإذ كان ذلك كذلك  ،لم يجز أن ُيحكم إلحداھما بأنھا ناسخة  ،ولألخرى بأنھا منسوخة  ،إال بحجة يجبُ التسليم لھا.
وأما ما قاله بكر بن عبد ﷲ المزني ) : (1من أنه ليس لزوج المختلعة ُ
أخذ ما أعطته على فراقه إياھا  ،إذا كانت ھي الطالب َة
أمر ثابت بن قيس بن شماس بأخذ
الفرق َة  ،وھو الكاره فليس بصواب  ،لصحة الخ َب ِر عن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم بأنه َ
ما كان ساق إلى زوجته وفراقِھا إذ طلبت فراقه  (2) ،وكان النشوز من ِق َبلھا(3) .
***
ف إِ َّن ُه َكانَ َفا ِح َ
سا َء َس ِبيال
سلَ َ
القول في تأويل قوله تعالى َ } :وال َت ْن ِك ُحوا َما َن َك َح آ َباؤُ ُك ْم مِنَ ال ِّن َساءِ إِال َما َقدْ َ
ش ًة َو َم ْق ًتا َو َ
){ (22
قال أبو جعفر  :قد ذكر أن ھذه اآلية نزلت في قوم كانوا َي ْخلُفُون على حالئل آبائھم  ،فجاء اإلسالم وھم على ذلك  ،فحرّ م ﷲ
تبارك وتعالى عليھم المُقام عليھن  ،وعفا لھم عما كان سلف منھم في جاھليتھم وشِ رْ كھم من فعل ذلك  ،لم يؤاخذھم به  ،إن ھم
اتقوا ﷲ في إسالمھم وأطاعوه فيه.
ذكر األخبار التي رويت في ذلك :
 - 8938حدثني محمد بن عبد ﷲ المخرميّ قال  ،حدثنا قراد قال  ،حدثنا ابن عيينة وعمرو ،
__________
) (1انظر رد أبي جعفر مقاله بكر بن عبد ﷲ المزني فيما سلف  ، 582 ، 581 : 4وقال ھناك  :إنه " قول ال معنى له  ،فنتشاغل باإلبانة عن
خطئه".
) (2في المخطوطة والمطبوعة  " :إن طلبت فراقه "  ،والصواب " إذ " كما أثبته.
) (3انظر األحاديث واآلثار فيما سلف رقم  ، 4811 - 4807 :والتعليق عليھا  ،وھو خبر ثابت بن قيس بن شماس.

عن عكرمة  ،عن ابن عباس قال  :كان أھل الجاھلية يحرِّ مون ما َيحْ رُ م إال امرأة األب  ،والجمع بين األختين .قال  :فأنزل ﷲ:
" وال تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إال ما قد سلف " ) َوأَنْ َتجْ َمعُوا َبي َْن ْ
ْن ( )(1
األخ َتي ِ
 - 8939حدثنا محمد بن بشار قال  ،حدثنا عبد األعلى قال  ،حدثنا سعيد  ،عن قتادة في قوله  " :وال تنكحوا ما نكح آباؤكم
من النساء " اآلية  ،قال  :كان أھل الجاھلية يحرّ مون ما حرَّ م ﷲ  ،إال أنّ الرجل كان يخلُف على َحلِيلة أبيه  ،ويجمعون بين
األختين  ،فمن َث َّم قال ﷲ  " :وال تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إال ما قد سلف " .
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 - 8940حدثنا القاسم قال  ،حدثنا الحسين قال  ،حدثني حجاج  ،عن ابن جريج  ،عن عكرمة في قوله  " :وال تنكحوا ما نكح
خلف على أ ِّم عبيد بنت صخر  (2) ،كانت تحت
آباؤكم من النساء إال ما قد سلف "  ،قال  :نزلت في أبي قيس بن األسلت ،
َ
األسلت أبيه وفي األسود بن خلف  ،وكان َخ َلف على بنت أبي طلحة بن عبد الع ُّزى بن عثمان بن عبد الدار  (3) ،وكانت عند
أسد  ،وكانت عند أمية بن خلف  ،فخلف عليھا صفوان بن أمية وفي منظور
أبيه خلف وفي فاختة بنت األسود بن المطلب بن َ
بن زبّان  (4) ،وكان خلف على مُليك ِة ابنة خارجة  ،وكانت عند أبيه َزبَّان بن سيّار(5) .
__________
) (1األثر  " - 8938 :محمد بن عبد ﷲ المخرمي "  ،سلفت ترجمته برقم .5447 ، 4929 ، 3730 :
و " قراد "  ،لقب  ،وھو  " :عبد الرحمن بن غزوان "  ،سلفت ترجمته برقم .555 :
) (2في المخطوطة والمطبوعة  " :بنت ضمرة "  ،والصواب من المراجع فيھا تخريج األثر .وانظر التعليق على األثر في آخره  ،ففيه ذكر االختالف
في اسمھا.
) (3اسمھا " حمينة بنت أبي طلحة " تصغير " حمنة "  ،كما جاء في ترجمتھا في المراجع.
) (4في المطبوعة  " :رباب " في الموضعين  ،وھي المخطوطة غير منقوطة  ،وصوابه من المراجع بعد  ،بالزاي المفتوحة  ،وباء مشددة.
) (5األثر  - 8940 :روى ابن األثير ھذا الخبر  ،في ترجمة أم عبيد بنت صخر  ،ثم أشار إليھا في تراجم أصحابھا  ،ونسب رواية الخبر إلى أبي
موسى محمد بن أبي بكر بن أبي عيسى األصفھاني  ،في مستدركة على ابن منده .وأشار إليھا أيضًا الحافظ ابن حجر في اإلصابة  ،في تراجم
المذكورين في ھذا الخبر.
ھذا  ،ومضى الخبر رقم  ، 8873 :وفيه أن أبا قيس بن األسلت جنح على كبيشة بنت معن بن عاصم امرأة أبيه  ،فأخشى أن يكون الخبر السالف وھذا
الخبر  ،مجتمعين على أنه جنح على امرأتين من نساء أبيه  ،كبيشة بنت معن  ،وعلى أم عبيد بنت صخر .ولكن الواحدي في أسباب النزول 109 :
قال إنھا نزلت في حصن بن أبي قيس  ،تزوج امرأة أبيه كبيشة بن معن  ،وھو ما ذكره الثعلبي في تفسيره .ورواه الحافظ في اإلصابة في ترجمة "
قيس بن صيفي بن األسلت " ) (257 : 5عن الفريابي وابن أبي حاتم من طريق عدي بن ثابت .ثم قال  " :وفي سنده قيس بن الربيع  ،عن أشعث بن
سوار  ،وھما ضعيفان .والخبر مع ذلك منقطع " وقال  " :وقد تقدم في ترجمة حصن بن أبي قيس بن األسلت أن القصة وقعت مع امرأة أبيه كبيشة
بنت معن .ھكذا سماھا ابن الكلبي  ،وخالفه مقاتل  ،فجعل القصة لقيس .وعند أبي الفرج األصفھاني ) (154 : 15ما يوھم أن قي ًسا قتل في الجاھلية ،
فإنه ذكر أن يزيد بن مرداس السلمي قتل قيس بن أبي قيس بن األسلت في بعض حروبھم " .
وھذا أمر يحتاج إلى تحقيق طويل كما ترى  ،اكتفيت بھذه اإلشارة إليه  ،وقد مضى في التعليق على اسم " أم عبيد بنت صخر "  ،أنه كان في
المطبوعة والمخطوطة " أم عبيد بنت ضمرة "  ،وقد تابعت ما جاء في ترجمتھا في كتب التراجم  ،واستأنست بتسمية أخيه  " :جرول بن مالك بن
عمرو بن عزيز " )جمھرة األنساب  (315 :وأم عبيد ھي ) :أم عبيد بنت صخر بن مالك بن عمرو بن عزيز "  ،و " الجرول "  :الحجر يكون ملء
كف الرجل  ،فكأن أباه سماه جروال  ،وسمى أخاه صخرً ا  ،على عادة العرب في ذلك .واألنصار أيضًا  ،يكثر في أنسابھم " صخر "  ،ولم أجد منھم
من تسمى " ضمرة "  ،فلذلك رجحت ما أثبت .ولكن ابن كثير نقل ھذا األثر في تفسيره  ، 388 : 2وفيه " أم عبيد ﷲ بنت ضمرة "  ،ولكن الثقة بنقل
ابن كثير في مثل ھذا غير صحيحة .أما الحافظ ابن حجر فقد ذكرھا في ترجمة " قيس بن صيفي بن األسلت "  ،فنقل عن سيف من تفسيره  ،وسماھا "
ضمرة أم عبيد ﷲ "  ،ثم ترجم " ضمرة زوج أبي قيس بن األسلت " )اإلصابة  ، (134 : 8وقال  " :ذكرھا الطبري فيمن نزلت فيه  :وال تنكحوا ما
نكح آباؤكم من النساء "  ،وھذا خلط وعجب من العجب  ،ولم أجد من ذكر " ضمرة " ھذه  ،وال ذكرھا الطبري كما سھا الحافظ في ذكرھا وإفراد
ترجمتھا  ،وأخطأ .وھو من األدلة على عجلة الحافظ في تأليفه كتاب اإلصابة  ،وصحة ما قيل من أنه لم يكن إال مسودة لم يبيضھا  ،فيمحصھا.
وھذا االختالف محتاج إلى إطالة  ،اقتصرت منه على ھذا القدر.
وأما " األسود بن خلف "  ،فھو " األسود بن خلف بن أسعد بن عامر بن بياضة الخزاعي "  ،وھو غير " األسود بن خلف بن عبد يغوث "  ،كما ذكره
الحافظ في اإلصابة  ،وابن سعد  339 : 5فإن يكن ذلك  ،فھو أخو " عبد ﷲ بن خلف بن أسعد " والد " طلحة الطلحات "  .ولم أجد ابن حجر قد أشار
في اإلصابة إلى خبر خلفه على امرأة أبيه  ،مع أنه ذكره في تراجم النساء المذكورات في الخبر  ،وفي ترجمة امرأة أبيه " حمينة بنت أبي طلحة " ،
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وكذلك لم يذكره بتة  ،ابن األثير  ،مع أنه ذكره في ترجمته " حمينة "  .وفي اإلصابة وابن األثير  " :خلف بن أسد بن عاصم بن بياضة "  ،وھو
تصحيف  ،بل ھو " أسعد بن عامر " .
وھذا أيضًا يحتاج إلى تحقيق أوفى  ،ليس ھذا مكانه .وأما خبر " منظور بن زبان بن سيار المازني "  ،وفي شأن قصته اختالف ذكره الحافظ ابن حجر
في ترجمته وترجمة " مليكة "  ،ورجح أن ھذه القصة كانت على عھد عمر بن الخطاب  ،وأن عمر فرق بينھما  ،فاشتد ذلك عليه  ،وكان يحبھا  ،فقال
ِين ُي َفرِّ ُق َبيْن َنا َ ...وب ْي َنكِ َقسْ رً ا  ،إِ ّن ُه َل َعظِ ي ُم
فيھا شعرً ا منه َ :ل َع ْم ُر ِأبي د ٍ
وقصته في األغاني ) 194 : 12دار الكتب(

 - 8941حدثنا القاسم قال  ،حدثنا الحسين قال  ،حدثني حجاج  ،عن ابن جريج قال  :قلت لعطاء بن أبي رباح  :الرجل ينكح
المرأة  ،ثم ال يراھا حتى يُطلقھا  ،أتحل البنه ؟ قال  :ھي مُرْ َسلة  (1) ،قال ﷲ تعالى  " :وال تنكحوا ما نكح آباؤكم من
النساء"  .قال  :قلت لعطاء  :ما قوله  " :إال ما قد سلف " ؟ قال  :كان األبناء ينكحون نساء آبائھم في الجاھلية(2) .
 - 8942حدثني المثنى قال  ،حدثنا عبد ﷲ بن صالح قال ،
__________
) (1ھكذا جاءت في المخطوطة والمطبوعة ھنا  ،وفي رقم  8957 :فيما يلي والدر المنثور  " ، 134 : 2 ،مرسلة "  ،والذي جاء في كتب اللغة "
امرأة مراسل "  ،قالوا  :ھي التي فارقھا زوجھا بأي وجه كان  ،مات أو طلقھا .وقيل  :ھي التي يموت زوجھا  ،أو أحست منه أنه يريد تطليقھا  ،فھي
تزين آلخر .وقيل  :ھي التي طلقت مرات .وقيل  :ھي التي تراسل الخطاب .وذلك كله قريب بعضه من بعض  ،فإن المرأة إذا مات زوجھا أو طلقھا ،
كانت خليقة أن تراسل الخطاب وتلتمس الطريق إلى زواج .وفي الحديث  " :أن رجال من األنصار تزوج امرأة مراسال يعني  :ثيبًا فقال النبي صلى ﷲ
عليه وسلم  :فھال بكرً ا تالعبھا وتالعبك!! "  ،فقال أصحاب اللغة  " :المراسل  :التي قد أسنت وفيھا بقية شباب "  .وكأن شرح ھذا اللفظ يقتضي الجمع
بين ھذه األقوال جمي ًعا فيقال  :إنھا التي قد فارقت الشباب فمات عنھا زوجھا أو طلقھا  ،فھي أحوج من ذات الشباب إلى طلب الزينة ومراسلة الخطاب،
لقلة رغبتھم فيھا  ،كرغبتھم في األبكار الجميالت الشواب.
و أما في ھذا الخبر  ،فإن صح أن اللفظ " مرسلة " على الصواب  ،كان تفسيره  :أنھا التي أرسلھا زوجھا  ،أي أطلقھا  ،وإنما عنى به  :البكر المطلقة
التي تنزل في الحكم منزلة الثيب .وإن كان الصواب " ھي مراسل "  ،فينبغي أن يزاد في معنى " مراسل " أنھا البكر التي طلقت  ،فھي بمنزلة الثيب.
وانظر األثر التالي.
) (2سيأتي ھذا األثر برقم  ، 8957 :مع اختالف في لفظه  ،انظر التعليق عليه ھناك.

حدثني معاوية بن صالح  ،عن علي بن أبي طلحة  ،عن ابن عباس قوله  " :وال تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء " اآلية ،
يقول  :كل امرأة تزوجھا أبوك وابنك  ،دخل أو لم يدخل  ،فھي عليك حرام.
***
واختلف في معنى قوله  " :إال ما قد سلف " .
فقال بعضھم  :معناه  :لكن ما قد سلف فدعوه .وقالوا  :ھو من االستثناء المنقطع.
***
وقال آخرون  :معنى ذلك  :وال تنكحوا نكاح آبائكم بمعنى  :وال تنكحوا كنكاحھم  ،كما نكحوا على الوجوه الفاسدة التي ال
يجوز مثلھا في اإلسالم " إنه كان فاحشة ومق ًتا وساء سبيال "  ،يعني  :أن نكاح آبائكم الذي كانوا ينكحونه في جاھليتھم  ،كان
معفو لكم عنه.
فاحشة ومق ًتا وساء سبيال  -إال ما قد سلف منكم في جاھليتكم من نكاح  ،ال يجوز ابتداء مثله في اإلسالم  ،فإنه
ٌّ
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ُ
فعلت "  ،و " ال تأكل كما أكلت"،
وقالوا  :قوله  " :وال تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء "  ،كقول القائل للرجل  " :ال تفعل ما
ُ
فعلت.
بمعنى  :وال تأكل كما أكلت  ،وال تفعل كما
***
وقال آخرون  :معنى ذلك  :وال تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء بالنكاح الجائز كان عقده بينھم  ،إال ما قد سلف منھم من
وجوه الزنا عندھم  ،فإنّ نكاحھن لكم حالل  ،ألنھن لم يكن لھم حالئل  ،وإنما كان ما كان من آبائكم ومنھن من ذلك (1) ،
فاحشة ومق ًتا وساء سبيال.
*ذكر من قال ذلك :
__________
) (1في المطبوعة  " :من آبائكم منھن " بإسقاط الواو  ،وھو خطأ  ،صوابه من المخطوطة.

 - 8943حدثني يونس قال  ،أخبرنا ابن وھب قال  ،قال ابن زيد في قوله  " :وال تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إال ما قد
سلف " اآلية  ،قال  :الزنا " إنه كان فاحشة ومق ًتا وساء سبيال " فزاد ھھنا " المقت " (1) .
***
قال أبو جعفر  :وأولى األقوال في ذلك بالصواب  ،على ما قاله أھل التأويل في تأويله  ،أن يكون معناه  :وال تنكحوا من
نكاح آبائكم  ،إال ما قد سلف منكم َف َمضى في الجاھلية  ،فإنه كان فاحشة ومق ًتا وساء سبيال فيكون قوله  " :من النساء "
النساء
َ
من صلة قوله  " :وال تنكحوا "  ،ويكون قوله  " :ما نكح آباؤكم " بمعنى المصدر  ،ويكون قوله  " :إال ما قد سلف " بمعنى
االستثناء المنقطع  ،ألنه يحسن في موضعه  " :لكن ما قد سلف فمضى " " إنه كان فاحشة ومق ًتا وساء سبيال " .
***
َ
َ
علمت أن الذين
فإن قال قائل  :وكيف يكون ھذا القول مواف ًقا قو َل من ذكرت قو َله من أھل التأويل  ،وقد
ذكرت قولھم في ذلك،
نكاحھم ؟
إنما قالوا  :أنزلت ھذه اآلية في ال َّنھي عن نكاح حالئل اآلباء  ،وأنت تذكر أنھم إنما نھوا أن ينكحوا
َ
قيل له  :إنما قلنا إن ذلك ھو التأويل الموافق لظاھر التنزيل  (2) ،إذ كانت " ما " في كالم العرب لغير بني آدم  ،وأنه لو كان
المقصودَ بذلك النھيُ عن حالئل اآلباء ،
__________
) (1يعني بقوله  " :زاد ھاھنا "  ،زاد على ما جاء في " سورة اإلسراء َ } : " 32 :وال َت ْق َربُوا ِّ
ان َفا ِح َش ًة َو َسا َء َس ِبيال { .
الز َنا إِ َّن ُه َك َ
) (2في المطبوعة والمخطوطة  " :وإن قلنا إن ذلك ھو التأويل "  ،وھو كالم ال يستقيم مع الذي بعده  ،والصواب الموافق للسياق ھو ما أثبت.

دون سائر ما كان من َمناكح آبائِھم حرامًا ابتدا ُء مثله في اإلسالم ِب َنھْي ﷲ جل ثناؤه عنه  (1) ،لقيل  " :وال تنكحوا َمنْ نكح
آباؤكم من النساء إال ما قد سلف "  ،ألن ذلك ھو المعروف في كالم العرب  ،إذ كان " َمنْ " لبني آدم  ،و " ما " لغيرھم ولم
ُي َق ْل  " :وال تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء " ] (2) .وأما قوله تعالى ذكره  " :وال تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء " [ ،
فإنه يدخل في " ما "  (3) ،ما كان من مناكح آبائھم التي كانوا يتناكحونھا في جاھليتھم .فحرَّ م عليھم في اإلسالم بھذه اآلية ،
نكاح حالئل اآلباء وك َّل نكاح سواه نھى ﷲ تعالى ذكره ]عن[ ابتداء مثله في اإلسالم  (4) ،مما كان أھل الجاھلية يتناكحونه
َ
في شِ رْ كھم.
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***
ومعنى قوله  " :إال ما قد سلف "  ،إال ما قد مضى ) " (5إنه كان فاحشة "  ،يقول  :إن نكاحكم الذي سلف منكم كنكاح آبائكم
المحرَّ م عليكم ابتدا ُء مثله في اإلسالم بعد تحريمي ذلك عليكم " فاحشة "  ،يقول  :معصية ) " (6ومق ًتا وساء سبيال " (7) ،
أي  :بئس طري ًقا ومنھجً ا (8) ،
__________
) (1في المطبوعة  ... " :حرامًا ابتدئ مثله في اإلسالم "  ،ولم يحسن قراءة المخطوطة " ابتدا " فبدلھا إلى ما أفسد الكالم إفسا ًدا.
) (2في المخطوطة والمطبوعة  " :إذ كان من لبني آدم  ،وما لغيرھم وال تقل  :وال تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء "  ،وھو كالم ال يستقيم البتة ،
وصواب قوله " وال تقل " " ولم يقل " )بالبناء للمجھول(  ،وھو معطوف على قوله آن ًفا  " :لقيل  :وال تنكحوا من نكح آباؤكم "  .واختلط على الناسخ
تكرار اآلية مرتين فسبق بصره  ،فأسقط من الكالم ما أثبته بعد بين القوسين  ،مما ال يتم الكالم وال يستقيم إال بإثباته  ،واجتھدت فيه استظھارً ا من
كالمه وحجته  ،كما ترى.
) (3في المخطوطة  " :فإنه يدخل فيما كان من مناكح آبائھم "  ،وھو سھو وخطأ من الناسخ لما اختلط عليه الكالم  ،والصواب ھو الذي استظھره ناشر
المطبوعة األولى  ،كما أثبتھا.
) (4ما بين القوسين زيادة ال بد منھا  ،ساقطة من المخطوطة والمطبوعة.
) (5انظر تفسير " سلف " فيما سلف .14 : 6
) (6انظر تفسير " فاحشة " فيما سلف  115 :تعليق  2 :والمراجع ھناك.
) (7لم يفسر أبو جعفر ھنا " المقت " في ھذا الموضع  ،وال في سائر المواضع التي جاء فيھا ذكر " المقت "  ،إال تضمي ًنا .و " المقت "  :أشد البغض،
ثم سمى ھذا النكاح الذي كانوا يتناكحونه في الجاھلية " نكاح المقت "  ،وسمي المولود عليه " المقتى " على النسبة.
) (8انظر تفسير " السبيل " فيما سلف  ، 37 :تعليق  ، 6 :والمراجع ھناك .وأما " ساء "  ،فإن أبا جعفر لم يبين معناھا  ،ولم يذكر أن أصحاب
العربية يعدونھا فعال جام ًدا يجري مجرى " نعم " و " بئس "  ،وإن كان تفسيره قد تضمن ذلك .وھذا من األدلة على أنه اختصر ھذا التفسير في
مواضع كثيرة.

ما كنتم تفعلون في جاھليتكم من المناكح التي كنتم تناكحونھا(1) .
***
__________
) (1حجة أبي جعفر في ھذا الموضع  ،حجة رجل بصير عارف بالكالم ومنازله  ،متمكن من أصول االستنباط  ،قادر على ضبط ما ينتشر من
المعاني ،متابع لسياق األحكام واألخبار في كتاب ربه  ،خبير بما كان عليه العرب في جاھليتھم.
وقد رد العلماء على أبي جعفر قوله  ،وقال بعضھم  :ھو قول غير وجيه .وذكروا أن " ما " تقع على أنواع من يعقل  ،وإن كانت ال تقع على آحاد من
يعقل  ،عند من يذھب إلى المذھب .فجعلوا قول الطبري أن " ما " مصدرية باقية على معنى المصدر  ،قوال ضعي ًفا .بيد أن مذھب أبي جعفر صحيح
مستقيم ال ينال منه احتجاجھم عليه .وإنما ساقھم إلى ذلك  ،ترك أبي جعفر البيان عن حجته  ،وأنا قائل في ذلك ما يشفي إن شاء ﷲ.
وذلك أن الذين ردوا مقالة أبي جعفر  ،أرادوا أن ھذه اآلية نص في تحريم نكاح حالئل اآلباء وحده  ،وكأنھم حسبوا أن لو جعلوا " ما " مصدرية  ،لم
يكن في اآليات نص صريح في تحريم حالئل اآلباء غيرھا .والصواب غير ذلك .فإن ﷲ سبحانه وتعالى قد حرم نكاح حالئل اآلباء الذي كان أھل
ِين آ َم ُنوا ال َي ِح ُّل َل ُك ْم أَنْ َت ِر ُثوا ال ِّن َسا َء َكرْ ھًا { وقال أبو جعفر
الجاھلية يرتكبونه بقوله في اآلية التاسعة عشرة من سورة النساء فيما مضى َ } :يا أَ ُّي َھا الَّذ َ
في تفسيرھا  " :ال يحل لكم أن ترثوا نكاح نساء أقاربكم وآبائكم كرھًا "  ،وساق ھناك اآلثار المبينة عن صورة نكاح حالئل اآلباء واألقارب جميعًا.
وھذا الذي ساق ھناك فيه البيان عن صورة نكاح حالئل اآلباء واألقارب بالوراثة  ،كما كان أھل الجاھلية يعرفونه .فكانت ھذه اآلية نصًا قاطعًا بي ًنا في
تحريم نكاح حالئل اآلباء واألقارب بالوراثة  ،كما عرفه أھل الجاھلية  ،ألنھم لم يعرفوا نكاح حالئل اآلباء إال على ھذه الصورة التي بينھا ﷲ في
كتابه ،والتي أجمعت األخبار على صفتھا  ،أن يخلف الرجل على امرأة أبيه.
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وأنا أرجح أن ﷲ تبارك وتعالى إنما قال  " :ال يحل لكم أن ترثوا النساء كرھًا "  ،فذكر وراثتھن كرھًا  ،ثم أتبع ذلك بالنھي عن عضل النساء عامة ،
وبالبيان عن مقصدھم من عضل النساء  ،وھو الذھاب ببعض ما أوتين من صدقاتھن ألن أھل الجاھلية  ،إنما تورطوا في نكاح حالئل اآلباء  ،لشيء
واحد  :ھو أخذ ما آتاھن اآلباء من المال  ،ولئال تذھب المرأة بما عندھا من مال آبائھم  ،فلذلك أتبعه بالنھي عن العضل عامة  ،ألن فعلھم بحالئل آبائھم
عضل أيضًا  ،ومقصدھم منه ھو مقصدھم من عضل نسائھم.
وأيضًا  ،فإن أھل الجاھلية لم يرتكبوا نكاح العمات والخاالت واألخوات  ،كما سترى بعد  ،بل استنكروه  ،فاستنكارھم نكاح حالئل اآلباء  -وھن بمنزلة
أمھاتھن في حياة آبائھن  -كان خلي ًقا أن يكون من فعلھم وعادتھم  ،ولكن حملھم حب المال على مخالفة ذلك.
ثم أتبع ﷲ ذلك  -كما قال أبو جعفر  " -بالنھي عن مناكح آبائھم التي كانوا يتناكحوھا في الجاھلية  ،فحرم عليھم بھذه اآلية نكاح حالئل اآلباء وكل نكاح
سواه  ،نھى ﷲ عن ابتداء مثله في اإلسالم  ،مما كان أھل الجاھلية يتناكحونه "  .وقد ذكرت عائشة رضي ﷲ عنھا في حديث البخاري )الفتح : 9
 (158أن نكاح الجاھلية كان على أربعة أنحاء  ،منھا  " :نكاح الناس اليوم "  ،ثم عددت ضروب النكاح ووصفتھا  ،فأقر اإلسالم منھا نكاحً ا واح ًدا :
يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو ابنته  ،فيصدقھا  ،ثم ينكحھا.
فھذه اآلية مبطلة ضروب نكاح الجاھلية جميعًا  ،ما كان منھا نكاحً ا فاس ًدا  ،كاالستبضاع  ،ونكاح البغايا  ،ونكاح البدل  ،والشغار  ،فكل ذلك كان :
فاحشة ومق ًتا وساء سبيال  ،كما تعرفه من صفته في حديث عائشة  ،ويدخل فيه  ،كما قال أبو جعفر  ،نكاح حالئل اآلباء.
ثم أتبع ﷲ سبحانه وتعالى ھذه اآلية التي حرمت جميع نكاح الجاھلية  ،آية أخرى حرمت كل نكاح كان معرو ًفا في األمم األخرى  ،غير العرب  ،أو
في الملل األخرى غير ملة اإلسالم فقال  " :حرمت عليكم أمھاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخاالتكم " إلى آخر اآلية .والعرب لم تعرف قط نكاح
األمھات  ،أو البنات أو األخوات أو العمات أو الخاالت  ،بل كان ذلك في غيرھم كالمصريين واليھود وأشباھھم  ،ينكح الرجل أخته أو عمته أو خالته.
ومن الدليل على أن العرب لم تعرف نكاح األخوات  ،وال نكاح العمات أو الخاالت  ،أنھم كانوا في جاھليتھم  ،يقسمون على طالق نسائھم أو تحريمھن
على أنفسھم  ،أو ھجرانھن  ،بقولھم للزوجة  " :أنت علي كظھر أختي  ،أو كظھر عمتي  ،أو كظھر خالتي "  ،فكان ذلك عندھم تحريمًا على أنفسھم
غشيان الزوجة .وھذا باب لم أجد أح ًدا وفاه حقه  ،فعسى أن أوفق في موضع آخر إلى استيعابه إن شاء ﷲ .وھو باب مھم في تفسير ھذه اآليات  ،وﷲ
المستعان.
ً
جائزا أو مرتكبًا ،
وإذن فھذه اآلية األخيرة  ،غير خاصة في نكاح أھل الجاھلية  ،بل ھي تحريم لكل نكاح كرھه ﷲ للمؤمنين  ،مما كان عند األمم قبلھم
أو كان بعضه عندھم قليال غير مشھور شھرة أنكحة الجاھلية التي ذكرھا ﷲ في وراثة حالئل اآلباء واألقارب  ،والتي ذكرتھا عائشة في حديثھا ،
والتي جاء تحريمھا عامًا في قوله  " :وال تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء " بمعنى " ما " المصدرية  ،كما ذھب إليه أبو جعفر .وكتبه  :محمود محمد
شاكر.
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سلَ َ
األخ َت ْي ِن إِال َما َقدْ َ
ف إِنَّ َّ َ
ص ِ
ورا َرحِي ًما ){ (23
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قال أبو جعفر  :يعني بذلك تعالى ذكره  :حُرّ م عليكم نكاح أمھاتكم فترك ذكر " النكاح "  ،اكتفا ًء بداللة الكالم عليه.
وكان ابن عباس يقول في ذلك ما - :
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 - 8944حدثنا به أبو كريب قال  ،حدثنا ابن أبي زائدة  ،عن الثوري  ،عن األعمش  ،عن إسماعيل بن رجاء  ،عن عمير
مولى ابن عباس  ،عن ابن عباس قال  :حُرّ م من النسب سب ٌع  ،ومن الصِّھر سب ٌع .ثم قرأ  " :حُرّ مت عليكم أمھاتكم " حتى بلغ:
" وأن تجمعوا بين األختين إال ما قد سلف "  ،قال  :والسابعة  " :وال تنكحوا ما َنكح آباؤكم من النساء " .
 - 8945حدثنا ابن بشار قال  ،حدثنا مؤمل قال  ،حدثنا سفيان  ،عن األعمش  ،عن إسماعيل بن رجاء  ،عن عمير مولى ابن
عباس  ،عن ابن عباس قال  :يحرم من النسب سبع  ،ومن الصھر سبع .ثم قرأ  " :حُرّ مت عليكم أمھاتكم " إلى قوله " :
والمحصنات من النساء إال ما ملكت أيمانكم " .
 - 8946حدثنا ابن بشار مرة أخرى قال  ،حدثنا أبو أحمد الزبيري قال  ،حدثنا سفيان  ،عن األعمش  ،عن إسماعيل بن
رجاء  ،عن عمير مولى ابن عباس  ،عن ابن عباس مثله(1) .
 - 8947حدثنا ابن بشار قال  ،حدثنا عبد الرحمن قال  ،حدثنا سفيان  ،عن ابن أبي ذئب  ،عن الزھري بنحوه.
 - 8948حدثنا ابن بشار قال  ،حدثنا عبد الرحمن قال  ،حدثنا سفيان  ،عن حبيب  ،عن سعيد بن جبير  ،عن ابن عباس قال :
حرم عليكم سبع َن َسبًا  ،وسبعٌ صھرً ا " .حُرّمت عليكم أمھاتكم " اآلية(2) .
 - 8949حدثنا ابن وكيع قال  ،حدثنا أبي  ،عن علي بن صالح  ،عن سماك بن حرب  ،عن عكرمة  ،عن ابن عباس قال " :
حرمت عليكم أمھاتكم وبناتكم وأخواتكم " قال َ :حرّ م ﷲ من النسب سب ًعا ومن الصھر سب ًعا .ثم قرأ  " :وأمھات نسائكم
وربائبكم "  ،اآلية.
 - 8950حدثنا ابن حميد قال  ،حدثنا جرير  ،عن مطرِّ ف  ،عن عمرو بن سالم مولى األنصار قال  ،حُرّ م من النسب سبع ،
ومن الصھر سبع  " :حُرِّ مت عليكم أمھاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخاالتكم وبنات األخ وبنات األخت " ومن الصھر :
أرضعْ نكم ،
"أمھاتكم الالتي
َ
__________
) (1اآلثار  " - 8946 - 8944 :إسماعيل بن رجاء بن ربيعة الزبيدي "  ،روى له مسلم واألربعة .ثقة  ،كان يجمع صبيان المكاتب ويحدثھم لكي ال
ينسى حديثه!
و " عمير مولى ابن عباس " ھو  :عمير بن عبد ﷲ الھاللي  ،مولى أم الفضل .ثقة.
وروى خبر ابن عباس  ،الحاكم في المستدرك  304 : 2من طريق  :محمد بن كثير  ،عن سفيان  ،عن األعمش  ،عن إسماعيل بن رجاء  ،وقال " :
ھذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه " ووافقه الذھبي .وأشار إليه الحافظ في الفتح  ، 133 : 5ونسبه للطبراني .وابن كثير في التفسير
.390 : 2
) (2األثر  - 8948 :رواه بھذا اإلسناد البخاري في صحيحه )الفتح  (132 : 5بغير ھذا اللفظ  ،ورواه بلفظه البيھقي في السنن الكبرى ، 158 : 7
ولفظ البخاري  " :حرم من النسب سبع  ،ومن الصھر سبع " كالخبر السالف  ،وانظر تفسير ابن كثير .390 : 2

وأخواتكم من الرضاعة وأمھات نسائكم وربائبكم الالتي في حجوركم من نسائكم الالتي دخلتم بھن فإن لم تكونوا دخلتم بھن
فال جُ ناح عليكم وحالئل أبنائكم الذين من أصالبكم وأن تجمعوا بين األختين إال ما قد سلف " ثم قال  " :والمحصنات من
النساء إال ما ملكت أيمانكم " " وال تنكِحوا ما َنكح آباؤكم من النساء " (1) .
***
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قال أبو جعفر  :فكل ھؤالء اللواتي َسمَّاھن ﷲ تعالى وبيَّن تحري َمھن في ھذه اآلية  ،م َُحرَّ مات  ،غيرُ جائز نكاحُھن لمن َحرَّ م
ﷲ ذلك عليه من الرجال  ،بإجماع جميع األمة  ،ال اختالف بينھم في ذلك  :إال في أمھات نسائِنا اللواتي لم يد ُخ ْل بھن
أزواجُھن  ،فإن في نكاحھن اختال ًفا بين بعض المتق ِّدمين من الصحابة  :إذا بانت االبنة قب َل الدخول بھا من زوجھا  ،ھل ھُنّ
من ال ُمبْھمات  ،أم ھنّ من المشروط فيھن الدخول ببناتھنّ ؟
فقال جميع أھل العلم متقدمھم ومتأخرھم  :من المُبھمات (2) ،
__________
) (1األثر  " - 8950 :عمرو بن سالم "  ،ھو  " :أبو عثمان األنصاري " قاضي مرو  ،مختلف فيه وفي اسم أبيه اختالف كثير .وقيل  " :اسمه
كنيته" ،وھو مشھور بكنيته  ،ولكن الطبري جاء به غير مكنى باسمه واسم أبيه.
) " (2المبھمات " ھن من المحرمات  :ما ال يحل بوجه وال سبب كتحريم األم واألخت وما أشبھه .وقال القرطبي في تفسيره ) " : (107 : 5وتحريم
األمھات عام في كل حال  ،ال يتخصص بوجه من الوجوه  ،ولھذا يسميه أھل العلم ) :المبھم(  ،أي ال باب فيه وال طريق إليه  ،النسداد التحريم
وقوته" .وسأسوق لك ما قاله األزھري في تفسيرھا قال  " :رأيت كثيرً ا من أھل العلم يذھبون بھذا إلى إبھام األمر واستبھامه  ،وھو إشكاله وھو غلط.
قال  :وكثير من ذوي المعرفة ال يميزون بين المبھم وغير المبھم من ألوان الخيل الذي ال شية فيه تخالف معظم لونه.
قال  :ولما سئل ابن عباس عن قوله  " :وأمھات نسائكم " ولم يبين ﷲ الدخول بھن  ،أجاب فقال  :ھذا من مبھم التحريم  ،الذي ال وجه فيه غير
التحريم ،سواء دخلتم بالنساء أو لم تدخلوا بھن .فأمھات نسائكم حرمن عليكم من جميع الجھات.
وأما قوله  " :وربائبكم الالتي في حجوركم من نسائكم الالتي دخلتم بھن "  ،فالربائب ھھنا لسن من المبھمات  ،ألن لھن وجھين مبينين  :أحللن في
أحدھما  ،وحرمن في اآلخر .فإذا دخل بأمھات الربائب حرمت الربائب  ،وإن لم يدخل بأمھات الربائب لم يحرمن "
فھذا تفسير " المبھم " الذي أراده ابن عباس فافھمه " .
وعقب على ھذا ابن األثير فقال  " :ھذا التفسير من األزھري  ،إنما ھو للربائب واألمھات  ،ال الحالئل  ،وھو في أول الحديث إنما جعل سؤال ابن
عباس عن الحالئل ال عن الربائب "  ،وھو تعقيب غير جيد.
ثم انظر " اإلنصاف " للبطليوسي .29 ، 28 :

ُ
شرط الدخول في الرَّ بيبة دون األم ،
تزوج امرأ ًة أمُّھا  (1) ،دخل بامرأته التي نكحھا أو لم يدخل بھا .وقالوا :
وحرام على من َّ
ُ
شرط الدخول في قوله  " :وربائبكم الالتي في حُجوركم من نسائكم
فأما أ ُّم المرأة فم ُْطلقة بالتحريم .قالوا  :ولو جاز أن يكون
الالتي دخلتم بھن "  ،يرجع موصوال به قوله  " :وأمھات نسائكم "  (2) ،جاز أن يكون االستثناء في قوله  " :والمحصنات
من النساء إال ما ملكت أيمانكم " من جميع المحرّ مات بقوله  " :حرّ مت عليكم "  ،اآلية .قالوا  :وفي إجماع الجميع على أنّ
االستثناء في ذلك إنما ھو مما َولِ َيه من قوله  " :والمحصنات "  ،أبينُ ال ِّداللة على أن الشرط في قوله  " :من نسائكم الالتي
دخلتم بھن "  ،مما َوليه من قوله  " :وربائبكم الالتي في حجوركم من ن َِسائكم الالتي دخلتم بھن "  ،دون أمَّھات نسائنا.
***
وروي عن بعض المتق ِّدمين أنه كان يقول  :حال ٌل نكاح أمَّھات نسائنا اللواتي لم ندخل بھن  ،وأنّ حكمھن في ذلك حكم
الربائب.
*ذكر من قال ذلك :
 - 8951حدثنا محمد بن بشار قال  ،حدثنا ابن أبي عدي وعبد األعلى  ،عن سعيد  ،عن قتادة  ،عن خالس بن عمرو  ،عن
علي رضي ﷲ عنه  :في رجل

826

__________
) (1يعني  :والذي تزوج امرأة فحرام عليه أمھا.
) (2في المخطوطة  " :موضع موصوال به "  ،وال معنى لھا  ،وفي المطبوعة  " :فوضع موصوال به " وال معنى لھا أيضًا  ،واستظھرت صحتھا "
يرجع موصوال به "  ،أي أن الشرط راجع إلى أمھات النساء والربائب جميعًا.

أيتزوج أمھا ؟ قال  :ھي بمنزلة الربيبة.
تزوّ ج امرأة فطلّقھا قبل أن يدخل بھا ،
َّ
 - 8952حدثنا حميد بن مسعدة قال  ،حدثنا يزيد بن زريع قال  ،حدثنا سعيد قال  ،حدثنا قتادة  ،عن خالس  ،عن علي رضي
ﷲ عنه قال  :ھي بمنزلة الربيبة(1) .
 - 8953حدثنا حميد قال  ،حدثنا يزيد قال  ،حدثنا سعيد قال  ،حدثنا قتادة  ،عن سعيد بن المسيب  ،عن زيد بن ثابت  :أنه
َ
وأخذ ميراثھا ُ ،ك ِره أن يخلُف على أمِّھا .وإذا طلَّقھا قبل أن يد ُخل بھا  ،فإن شا َء فعل.
كان يقول  :إذا ماتت عنده
 - 8954حدثنا ابن بشار قال  ،حدثنا يحيى بن سعيد  ،عن قتادة  ،عن سعيد بن المسيب  ،عن زيد بن ثابت قال  :إذا طلق
الرجل امرأته قبل أن يد ُخل بھا  ،فال بأس أن يتزوج أ َّمھا.
 - 8955حدثنا القاسم قال  ،حدثني حجاج قال  ،قال ابن جريج  ،أخبرني عكرمة بن خالد  :أن مجاھ ًدا قال له  " :وأمھات
نسائكم وربائبكم الالتي في حجوركم من نسائكم "  ،أريد بھما ال ُّد ُخول جميعًا(2) .
***
قال أبو جعفر  :والقول األول أولى بالصواب  ،أعني قو َل من قال  " :األ ّم من المبھمات "  .ألن ﷲ لم يشرط معھن الدخول
ببناتھن  ،كما شرط ذلك مع أمھات الرَّ بائب ،
__________
) (1األثران  " - 8952 ، 8951 :خالس بن عمرو الھجري " ثقة  ،تكلموا في سماعه من علي  ،وأن حديثه عنه من صحيفة كانت عنده  ،ونص
البخاري على ذلك في التاريخ الكبير  .208 / 1 / 2فمن أجل ذلك قال القرطبي في ھذا األثر  " :وحديث خالس عن علي ال تقوم به حجة  ،وال تصح
روايته عند أھل العلم بالحديث  ،والصحيح عنه مثل قول الجماعة " .
) (2األثر  " - 8955 :عكرمة بن خالد بن العاص بن ھشام المخزومي "  ،روى عن أبيه وأبي ھريرة وابن عباس وابن عمر وغيرھم .وھو ثقة.
وقال بعضھم  " :منكر الحديث " وإنما خلط بينه وبين " عكرمة بن خالد بن سلمة بن العاص بن ھشام المخزومي "  ،وھما مختلفان.
وانظر ما قاله ابن كثير في ھذا الباب من تفسيره  ، 394 - 392 : 2وذكر ھذه اآلثار.

مع أن ذلك أيضًا إجما ٌع من الحجة التي ال يجوز خِالفُھا فيما جاءت به متفقة عليه .وقد روي بذلك أيضًا عن النبي صلى ﷲ
غير أنَّ في إسناده نظرً ا  ،وھو ما - :
عليه وسلم خب ٌر َ ،
 - 8956حدثنا به المثنى قال  ،حدثنا حبان بن موسى قال  ،أخبرنا ابن المبارك قال  ،أخبرنا المثنى بن الصباح  ،عن عمرو
بن شعيب  ،عن أبيه  ،عن جده  ،عن النبي صلى ﷲ عليه وسلم قال  :إذا نكح الرج ُل المرأة  ،فال يحل له أن يتزوج أمَّھا ،
تزوج االبنة(1) .
دخل باالبنة أم لم يدخل .وإذا تزوج األ َّم فلم يدخل بھا ثم طلقھا  ،فإن شاء َّ
***
قال أبو جعفر  :وھذا خبر  ،وإن كان في إسناده ما فيه  ،فان في إجماع الحجة على صحة القول به  ،مستغنىً عن االستشھاد
على صِ حَّ ته بغيره.
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 - 8957حدثنا القاسم قال  ،حدثنا الحسين قال  ،حدثني حجاج  ،عن ابن جريج  ،قال لعطاء  :الرجل ينكح المرأة لم َي َرھا ولم
يجامعھا حتى يطلقھا (2) ،
__________
) (1الحديث  - 8956 :المثنى بن الصباح األبناوي المكي  :مضت له ترجمة في  .4611 :ونزيد ھنا أنا نرى أن حديثه حسن  ،ألنه اختلط أخيرً ا ،
كما فصلنا في شرح المسند  ،في الحديث .6893 :
ومن أجل الكالم فيه ذھب الطبري إلى أن في إسناد ھذا الحديث نظرً ا.
وقد رواه البيھقي أي ً
ضا في السنن الكبرى  ، 160 : 7من طريق ابن المبارك  ،عن المثنى بن الصباح .ثم قال البيھقي  " :مثنى بن الصباح  :غير
قوي" .
ولكن المثنى لم ينفرد بروايته .فقد رواه البيھقي أيضًا  -عقب رواية المثنى  -من طريق ابن لھيعة  ،عن عمر بن شعيب  ،عن أبيه  ،عن جده  ،عن
النبي صلى ﷲ عليه وسلم  ،بنحوه  ،فھذه متابعة قوية للمثنى  ،ترفع ما قد يظن من خطئه في روايته .والحديث نقله ابن كثير عن رواية الطبري ھذه
 ، 394 :2ضمن ما نقله من كالم الطبري في ھذا الموضع.
وذكره السيوطي  135 : 2وزاد نسبته لعبد الرزاق  ،وعبد بن حميد .ونص على أن البيھقي رواه من طريقين وھما اللتان ذكرناھما.
) (2في المخطوطة والمطبوعة  " :لم يرھا وال يجامعھا حتى يطلقھا "  ،وأثبت ما في الدر المنثور  ، 135 : 2فھو أجود  ،وقد مضى في األثر رقم :
 " ، 8941ثم ال يراھا حتى يطلقھا "  ،وانظر تخريج األثر.

أيحل له أمھا ؟ قال  :ال ھي مُرسلة .قلت لعطاء  :أكان ابن عباس يقرأ  " :وأمھات نسائكم الالتي دخلتم بھن " ؟ قال  " :ال " ،
تترى ) (1قال حجاج  ،قلت البن جريج  :ما " تترى " ) (2؟ قال  :كأنه قال  :ال! ال! )(3
***
وأما " الربائب " فإنه جمع " ربيبة "  ،وھي ابنة امرأة الرجل .قيل لھا " ربيبة " لتربيته إياھا  ،وإنما ھي " مربوبة " صرفت
إلى " ربيبة "  ،كما يقال  " :ھي قتيلة " من " مقتولة "  (4) .وقد يقال لزوج المرأة  " :ھو ربيب ابن امرأته "  ،يعني به " :
ھو َرابُّه "  ،كما يقال  " :ھو خابر  ،وخبير " و " شاھد  ،وشھيد " (5) .
***
واختلف أھل التأويل في معنى قوله  " :من نسائكم الالتي دخلتم بھن " .
فقال بعضھم  :معنى " الدخول " في ھذا الموضع  ،الجما ُع.
*ذكر من قال ذلك :
 - 8958حدثني المثنى قال  ،حدثنا عبد ﷲ بن صالح قال  ،حدثني معاوية بن صالح  ،عن علي بن أبي طلحة  ،عن ابن
عباس قوله  " :من نسائكم الالتي دخلتم بھن "  ،والدخول النكاح.
__________
) (1في المطبوعة  " :ال تبرأ "  ،ثم في الذي يليه " ما تبرأ "  ،وھو خطأ  ،لم يحسن قراءة المخطوطة  ،وفيھا  " :تترى " غير منقوطة .وصواب
قراءتھا ما أثبت .وقوله  " :تترى "  ،أي  :متتابعة  ،واحدة بعد واحدة  ،وقد جاء السؤال عن " تترى " أيضًا في حديث رواه ابن سعد ، 131 / 2 / 2
عن قباث بن أشيم الليثي  ،وجاء تفسيرھا فيه " متفرقين " .
) (2في المطبوعة  " :ال تبرأ "  ،ثم في الذي يليه " ما تبرأ "  ،وھو خطأ  ،لم يحسن قراءة المخطوطة  ،وفيھا  " :تترى " غير منقوطة .وصواب
قراءتھا ما أثبت .وقوله  " :تترى "  ،أي  :متتابعة  ،واحدة بعد واحدة  ،وقد جاء السؤال عن " تترى " أيضًا في حديث رواه ابن سعد ، 131 / 2 / 2
عن قباث بن أشيم الليثي  ،وجاء تفسيرھا فيه " متفرقين " .
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) (3األثر  - 8597 :مضى ھذا األثر مختصرً ا بإسناده  ،وبغير ھذا اللفظ فيما سلف قريبًا رقم  ، 8941 :وانظر التعليق عليه ھناك.
) (4في المطبوعة والمخطوطة  " :قبيلة من مقبولة " بالباء الموحدة  ،وليس صوابا  ،بل الصواب ما أثبت  ،ولعل الناسخ كتب ما كتب  ،ألنھم قالوا :
" رجل قتيل  ،وامرأة قتيل "  ،فھذا ھو المشھور  ،ولكنه أغفل أنھم إذا تركوا ذكر المرأة قالوا  " :ھذه قتيلة بني فالن " وقالوا  " :مررت بقتيلة "  ،ولم
يقولوا في ھذا " مررت بقتيل " .
) (5في المطبوعة  " :جابر وجبير " بالجيم  ،وفي المخطوطة  ،أھمل نقط األولى  ،ونقط الثانية جيما  ،وھو خطأ  ،ليس في العربية شيء من ذلك ،
بل الصواب ما أثبت و " الخابر والخبير "  :العالم بالخبر.

***
وقال آخرون  " :الدخول " في ھذا الموضع  :ھو ال َّتجريد.
*ذكر من قال ذلك :
 - 8959حدثنا القاسم قال  ،حدثنا الحسين قال  ،حدثني حجاج قال  ،قال ابن جريج  ،قلت لعطاء  :قوله  " :الالتي دخلتم
بھن"  ،ما " الدّخول بھن " ؟ قال  :أن ُتھْدَ ى إليه فيكشف و َيعْ تسَّ  ،ويجلس بين رجليھا (1) .قلت  :أرأيت إن فعل ذلك في
ت أھلھا ؟ قال  :ھو سوا ٌء َ ،وحسْ بُه! قد حرَّ م ذلك عليه ابن َتھا .قلت  :تحرم الربيبة ِممَّن يصنع ھذا بأمھا ؟ أال يحرُم عليَّ من
بي ِ
أ َمتي إن صنعته بأمھا ؟ ) (2قال  :نعم  ،سواء .قال عطاء  :إذا كشف الرجل أَمته وجلس بين رجليھا  ،أنھاه عن أمِّھا وابنتھا.
***
قال أبو جعفر  :وأولى القولين عندي بالصواب في تأويل ذلك  ،ما قاله ابن عباس  ،من أنّ معنى  " :الدخول " الجماع
المتعارف من معاني " الدخول " في الناس  ،وھو
والنكاح .ألن ذلك ال يخلو معناه من أحد أمرين  :إما أن يكون على الظاھر
َ
الوصول إليھا بالخلوة بھا أو يكون بمعنى الجماع .وفي إجماع الجميع على أن خلوة الرجل بامرأته ال يحرِّ م عليه ابنتھا إذا
طلِّقھا قبل مَسِ يسھا ومُباشرتھا  ،أو قبل ال َّنظر إلى فرجھا بالشھوة  ،ما يد ُّل على أن معنى ذلك ھو الوصول إليھا بالجماع.
__________
) (1في المطبوعة  " :يعس "  ،وفي المخطوطة " يعيس "  ،وصواب قراءتھا ما أثبت .يقال  " :اعتس الشيء "  ،لمسه ورازه ليعرف خبره .وھو من
األلفاظ التي لم تبين معناھا كتب اللغة  ،ولكن معناھا مفرق في أثناء كالمھا.
) (2في المطبوعة والمخطوطة  " :أال ما يحرم علي من أمتي "  ،وھو غير مستقيم  ،وكأن الصواب المحض ما أثبته.

ْ
وإذ كان ذلك كذلك  ،فمعلوم أن الصحيح من التأويل في ذلك ما قلناه.
***
وأما قوله  " :فإن لم تكونوا دخلتم بھن فال جناح عليكم "  ،فإنه يقول  :فإن لم تكونوا  ،أيھا الناس  ،دخلتم بأمھات ربائبكم
الالتي في حجوركم فجامعتموھن حتى طلقتموھن " فال جناح عليكم "  ،يقول  :فال حرج عليكم في نكاح من كان من ربائبكم
كذلك(1) .
***
وأما قوله  " :وحالئل أبنائكم الذين من أصالبكم "  ،فإنه يعني  :وأزواج أبنائكم الذين من أصالبكم.
***
وھي جمع " حليلة " وھي امرأته .وقيل  :سميت امرأة الرجل " حليلته "  ،ألنھا تح ُّل معه في فراش واحد.
***
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وال خالف بين جميع أھل العلم أن حليلة ابن الرجل  ،حرا ٌم عليه نكاحھا بعقد ابنه عليھا النكاح  ،دخل بھا أو لم يدخل بھا.
***
فإن قال قائل  :فما أنت قائ ٌل في حالئل األبناء من الرضاع  ،فإن ﷲ تعالى إنما حرم حالئل أبنائِنا من أصالبنا ؟
قيل  :إن حالئل األبناء من الرضاع  ،وحالئل األبناء من األصالب  ،سواء في التحريم .وإنما قال  " :وحالئل أبنائكم الذين
من أصالبكم "  ،ألن معناه  :وحالئل أبنائكم الذين ولدتموھم  ،دون حالئل أبنائكم الذين تبنيتموھم  ،كما - :
 - 8960حدثنا القاسم قال  ،حدثنا الحسين قال  ،حدثنا حجاج  ،عن ابن جريج قال  :قلت لعطاء  :قوله  " :وحالئل أبنائكم
الذين من أصالبكم " ،
__________
) (1انظر تفسير " الجناح " فيما سلف .138 ، 117 ، 70 : 5 / 566 ، 162 : 4 / 231 ، 230 : 3

قال  :كنا ُنحدَّث  (1) ،وﷲ أعلم  ،أنھا نزلت في محمد صلى ﷲ عليه وسلم .حين نكح امرأة َزيْد بن حارثة  ،قال المشركون
في ذلك  ،فنزلت  " :وحالئل أبنائكم الذين من أصالبكم "  ،ونزلت َ ) :و َما َج َع َل أَ ْدعِ َيا َء ُك ْم أَ ْب َنا َء ُك ْم ( ]سورة األحزاب ، [4 :
ان م َُح َّم ٌد أَ َبا أَ َح ٍد مِنْ ِر َجالِ ُك ْم ( ]سورة األحزاب [40 :
ونزلت َ ) :ما َك َ
***
وأما قوله  " :وأن تجمعوا بين األختين " فإن معناه  :وحرم عليكم أن تجمعوا بين األختين عندكم بنكاح ف " أن " في موضع
رفع  ،كأنه قيل  :والجمع بين األختين(2) .
***
" إال ما قد سلف " لكن ما قد مضى منكم ) " (3إن ﷲ كان غفورً ا " ) (4لذنوب عباده إذا تابوا إليه منھا " رحيما " بھم فيما
كلَّفھم من الفرائض  ،وخ َّفف عنھم فلم يحمِّلھم فوق طاقتھم.
يخبر بذلك جل ثناؤه  :أنه غفور لمن كان جمع بين األختين بنكاح في جاھليته  ،وقب َل تحريمه ذلك  ،إذا اتقى ﷲ تبارك وتعالى
بعدَ تحريمه ذلك عليه  ،فأطاعه باجتنابه رحي ٌم به وبغيره من أھل طاعته من َخ ْلقِه.
***
__________
) (1في المخطوطة والمطبوعة  " :كنا نتحدث "  ،وھو خطأ  ،والصواب ما أثبت  ،ألن عطاء يروي ما سمعه من أھل العلم من شيوخه .وانظر ابن
كثير .396 : 2
) (2انظر معاني القرآن للفراء .260 : 1
) (3انظر تفسير " إال "  ،وتفسير " سلف " فيما سلف قريبًا  ، 138 ، 137 :تعليق .50 :
) (4في المخطوطة والمطبوعة  " :فإن ﷲ "  ،فأثبتھا على منھجه في التفسير  ،بذكر نص اآلية.

ص َن ُ
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ِين َف َما
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م َِن ال ِّن َسا ِء إِ َّال َما َم َل َك ْ
ﷲ
اب َّ ِ
ت أَ ْي َما ُن ُك ْم ِك َت َ
يض ًة
ُورھُنَّ َف ِر َ
اسْ َتمْ َتعْ ُت ْم ِب ِه ِم ْنھُنَّ َفآ َ ُتوھُنَّ أُج َ
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ﷲ َع َل ْي ُك ْم {
اب َّ ِ
ساءِ إِال َما َملَ َكتْ أَ ْي َما ُن ُك ْم ِك َت َ
ص َناتُ مِنَ ال ِّن َ
القول في تأويل قوله َ } :وا ْل ُم ْح َ
ُ
المحصنات من النسا ِء  ،إال ما ملكت أيمانكم.
قال أبو جعفر  :يعني بذلك جل ثناؤه  :حرمت عليكم
***
واختلف أھل التأويل في " المحصنات " التي عناھن ﷲ في ھذه اآلية.
ُ
ك اليمين "  :السَّبايا اللواتي فرَّ ق بينھن وبين أزواجھن ال ِّس َباء ،
ذوات األزواج غير المسبيَّات منھن  ،و " مل ُ
فقال بعضھم  :ھن
فحللن لمن صِ رْ ن له بملك اليمين  ،من غير طالق كان من زوجھا الحرْ بيّ لھا.
*ذكر من قال ذلك :
 - 8961حدثنا محمد بن بشار قال  ،حدثنا عبد الرحمن قال  ،حدثنا إسرائيل  ،عن أبي حصين  ،عن سعيد بن جبير  ،عن
ابن عباس قال  :كل ذات زوج  ،إتيانھا ز ًنا  ،إال ما َس َبي َ
ْت.
 - 8962حدثنا أبو كريب قال  ،حدثنا ابن عطيّة قال  ،حدثنا إسرائيل  ،عن أبي حصين  ،عن سعيد بن جبير  ،عن ابن عباس
مثله(1) .
__________
) (1األثران  - 8962 - 8961 :في اإلسناد األول  " :عبد الرحمن "  ،ھو  :عبد الرحمن بن مھدي  ،سلف مرارً ا .و " إسرائيل " ھو  " :إسرائيل بن
يونس بن أبي إسحاق السبيعي  ،ثقة  ،سلف برقم  1239 ، 1291 :وغيرھا .و " أبو حصين " ھو  :عثمان بن عاصم بن حصين األسدي  ،ثقة .سلف
برقم  .643 ، 642 :وفي اإلسناد الثاني  " :ابن عطية " ھو  :الحسن بن عطية بن نجيح الكوفي  ،سلف برقم .4962 ، 1939 :
وھذا األثر  ،أخرجه الحاكم في المستدرك  ، 304 : 2من طريق عبد الوھاب بن عطاء  ،عن شعبة  ،عن أبي حصين  ،وقال  " :ھذا حديث صحيح
على شرط الشيخين  ،ولم يخرجاه " ووافقه الذھبي وأخرجه من طريقه أيضًا البيھقي في السنن الكبرى .167 : 7

 - 8963حدثني المثنى قال  ،حدثنا عبد ﷲ بن صالح قال  ،حدثني معاوية  ،عن علي بن أبي طلحة  ،عن ابن عباس في
قوله " :والمحصنات من النساء إال ما ملكت أيمانكم "  ،يقول  :كل امرأة لھا زو ٌج فھي عليك حرام  ،إال ٌ
أمة ملكتھا ولھا زو ٌج
ب  ،فھي لك حالل إذا استبرأ َتھا(1) .
بأرض الحر ِ
 - 8964وحدثني المثنى قال  ،حدثنا عمرو بن عون قال  ،أخبرنا ھشيم  ،عن خالد  ،عن أبي قالبة في قوله  " :والمحصنات
َ
سبيت المرأة ولھا زوج في قومھا  ،فال بأس أن تطأھا.
من النساء إال ما ملكت أيمانكم "  ،قال  :ما س َب ْي ُتم من النساء .إذا
 - 8965حدثني يونس قال  ،أخبرنا ابن وھب قال  ،قال ابن زيد في قوله  " :والمحصنات من النساء إال ما ملكت أيمانكم " ،
قال  :كل امرأة محصنة لھا زوج فھي مُحرَّ مة  ،إال ما ملكت يمينك من السبي وھي محصنة لھا زوج  ،فال تحرُم عليك به.
قال  :كان أبي يقول ذلك.
 - 8966حدثني المثنى قال  ،حدثنا عتبة بن سعيد الحمصي قال  ،حدثنا سعيد  ،عن مكحول في قوله  " :والمحصنات من
النساء إال ما ملكت أيمانكم " قال  :السبايا(2) .
***
واعت ّل قائلو ھذه المقالة  ،باألخبار التي رويت أن ھذه اآلية نزلت فيمن سُبي من أَ ْوطاس.
ذكر الرواية بذلك :
 - 8967حدثنا بشر بن معاذ قال  ،حدثنا يزيد قال  ،حدثنا سعيد  ،عن قتادة ،
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__________
) (1في المخطوطة  " :إذا استبريتھا "  ،كأنه لين الھمزة.
) (2األثر  " - 8966 :عتبة بن سعيد بن حبان بن الرحض السلمي الحمصي "  ،يقال له  " :وجين "  .ذكره ابن حبان في الثقات.
و " سعيد " الراوي عن مكحول  ،كأنه " سعيد بن عبد العزيز بن أبي يحيى التنوخي "  ،صاحب مكحول .وقد سلفت روايته عنه برقم .3997 :

عن أبي الخليل  ،عن أبي علقمة الھاشمي  ،عن أبي سعيد الخدري  :أن نبيَّ ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم يوم حنين َ
بعث جي ًشا إلى
عدوا  ،فأصابوا سبا َيا لھن أزوا ٌج من المشركين  ،فكان المسلمون َّ
يتأثمون من غشيانھن  ،فأنزل ﷲ تبارك
أوطاس  ،فلقوا ًّ
وتعالى ھذه اآلية  " :والمحصنات من النساء إال ما ملكت أيمانكم "  ،أي  :ھُنّ حالل لكم إذا ما انقضت عِ َددھن(1) .
 - 8968حدثنا محمد بن بشار قال  ،حدثنا عبد األعلى قال  ،حدثنا سعيد  ،عن قتادة  ،عن صالح أبي الخليل  :أن أبا علقمة
الھاشمي حدَّث  ،أنّ أبا سعيد الخدري حدث  :أن نبيّ ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم بعث يوم حُنين سريَّة  ،فأصابوا ح ًّيا من أحياء
العرب يو َم أوطاس  ،فھزموھم وأصابوا لھم سبا َيا  ،فكان ناسٌ من أصحاب رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم َّ
يتأثمون من
غشيانھن من أجل أزواجھن  ،فأنزل ﷲ تبارك وتعالى  " :والمحصنات من النساء إال ما ملكت أيمانكم " منھن  ،فحال ٌل لكم
ذلك.
 - 8969حدثني علي بن سعيد الكناني قال  ،حدثنا عبد الرحيم بن سليمان  ،عن أشعث بن سوار  ،عن عثمان البتي  ،عن أبي
سبى رسو ُل ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم أھ َل أوطاس  ،قلنا  :يا رسول ﷲ  ،كيف ن َق ُع
الخليل  ،عن أبي سعيد الخدري قال  :لما
َ
وأزواجھن ؟ قال  :فنزلت ھذه اآلية  " :والمحصنات من النساء إال ما ملكت أيمانكم " .
على نساء قد عرفنا أنسا َبھنَّ
َ
 - 8970حدثنا الحسن بن يحيى قال  ،أخبرنا عبد الرزاق قال  ،أخبرنا الثوري  ،عن عثمان البتي ] ،عن أبي الخليل[  ،عن
أبي سعيد الخدري قال  :أصبنا نسا ًء من َسبْي أوطاس لھنّ أزواج  ،فكرھنا أن نقع عليھن ولھنَّ أزواج  ،فسألنا النبي صلى ﷲ
بن صالح  ،عن علي بن أبي طلحة  ،عن ابن عباس قوله  " :من نسائكم الالتي دخلتم بھن "  ،والدخول النكاح.
__________
) (1األحاديث  - 8971 - 8967 :ھذه أسانيد خمسة لحديث واحد .وأبو الخليل  :ھو صالح بن أبي مريم .مضى توثيقه وترجمته في  .1899 :وقد
اختلف عليه فيه  :بين روايته عن أبي سعيد الخدري مباشرة  ،وبين روايته عنه بواسطة أبي علقمة الھاشمي بينھما .بل إن الخالف في ذلك على قتادة ،
ال على أبي الخليل  ،كما سيأتي  ،إن شاء ﷲ.
وأبو علقمة الھاشمي  :ھو المصري مولى بني ھاشم .وھو تابعي ثقة.
وسعيد  -في اإلسنادين األولين  :ھو ابن أبي عروبة.
وعثمان البتي  -في إسنادين منھما  : -ھو عثمان بن مسلم البصري .وھو ثقة  ،وثقه أحمد وابن معين  ،وابن سعد  ،وغيرھم .و " البتي "  -بفتح الباء
الموحدة وتشديد التاء المثناة  :نسبة إلى " البت "  ،اسم موضع.
وقد جزم المزي في تھذيب الكمال  ،وتبعه الحافظ ابن حجر في تھذيب التھذيب  ،بأن رواية أبي الخليل عن أبي سعيد مرسلة! ھكذا دون دليل! مع أن
مسلمًا روى الحديث بالوجھين .أمارة صحتھما عنده .ولذلك قال النووي في شرحه  35 - 34 : 10في الخالف في إثبات " أبي علقمة " وحذفه " :
ويحتمل أن يكون إثباته وحذفه كالھما صواب  ،ويكون أبو الخليل سمع بالوجھين  ،فرواه تارة كذا  ،وتارة كذا "  .وعندي أن ھذا ھو الحق  ،ويكون
من المزيد في متصل األسانيد .والحديث رواه أحمد ) 11714 :ج 3ص 72حلبي(  ،عن عبد الرزاق  ،عن سفيان  -وھو الثوري  -عن عثمان البتي ،
عن أبي الخليل  ،عن أبي سعيد .كالرواية التي ھنا .8970 :
وكذلك رواه الترمذي  ، 86 : 4من طريق ھشيم  ،عن عثمان البتي .وقال  " :ھذا حديث حسن .وھكذا روى الثوري  ،عن عثمان البتي  ،عن أبي
الخليل  ،عن أبي سعيد الخدري  ،عن النبي صلى ﷲ عليه وسلم  -نحوه وليس في الحديث " عن أبي علقمة " .
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ورواه مسلم  ، 417 : 1من طريق شعبة  ،عن قتادة  ،عن أبي الخليل  ،عن أبي سعيد مباشرة.
فھذه الروايات توافق الروايات التي ھنا  ، 8971 - 8969 :التي لم يذكر فيھا أبو علقمة.
ورواه الطيالسي  ، 2239 :عن ھشام  ،عن قتادة  ،عن صالح  -وھو أبو خليل  -عن أبي علقمة .وكذلك رواه أحمد في المسند  ، 11820 :من طريق
ابن أبي عروبة .و ، 11821من طريق ھمام  -كالھما عن قتادة  ،عن أبي الخليل  ،عن أبي علقمة )ج 3ص 84حلبي(.
وكذلك رواه مسلم  ، 417 - 416 : 1بإسنادين  ،من طريق ابن أبي عروبة  ،عن قتادة .ثم من طريق شعبة  ،عن قتادة  -بزيادة " أبي علقمة "  .ومنه
يظھر أن شعبة رواه عن قتادة بالوجھين  :بإثبات أبي علقمة وحذفه.
وكذلك رواه أبو داود  ، 2155 :من طريق ابن أبي عروبة  ،عن قتادة.
وكذلك رواه النسائي  ، 85 : 2من طريق ابن أبي عروبة.
وكذلك رواه البيھقي  ، 167 : 7من طريق ابن أبي عروبة.
ورواه الترمذي أيضًا  ، 86 : 4من طريق ھمام  ،عن قتادة .ثم قال  " :وال أعلم أن أح ًدا ذكر أبا علقمة في ھذا الحديث  ،إال ما ذكر ھمام عن قتادة " .
ھكذا قال الترمذي .وما لم يعلمه ھو علمه غيره  ،فقد تابع ھمامًا على ذلك  -سعيد بن أبي عروبة  ،وشعبة  ،كما تبين من الروايات الماضية .وقد تعقب
ابن كثير الترمذي بذلك  ،حين خرج الحديث في تفسيره  .399 : 2وأيا ما كان  ،فالحديث صحيح  ،من الوجھين  -كما قلنا  -وكما خرجه مسلم في
صحيحه منھما.
وقد ذكره السيوطي  ، 138 - 137 : 2دون بيان الخالف في اإلسناد  ،وزاد نسبته للفريابي  ،وابن أبي شيبة  ،وعبد بن حميد  ،وأبي يعلى  ،وابن
المنذر  ،وابن أبي حاتم  ،والطحاوي  ،وابن حبان.
تنبيه  :زدنا في اإلسناد ] 8970 :عن أبي الخليل[  ،ألنه ھو الصواب  ،وھو الموافق لرواية أحمد  ، 11714 :من طريق الثوري .فحذفه من اإلسناد
ھنا خطأ من الناسخين.

فروجھنّ .
عليه وسلم  ،فنزلت  " :والمحصنات من النساء إال ما ملكت أيمانكم "  ،فاستحللنا
َ
***
 - 8971حدثنا الحسن بن يحيى قال  ،أخبرنا عبد الرزاق قال  ،أخبرنا معمر  ،عن قتادة  ،عن أبي الخليل  ،عن أبي سعيد
أصاب المسلمون سبا َيا لھنَّ أزواج في الشرك  ،فقال  " :والمحصنات من النساء إال ما ملكت
قال  :نزلت في يوم أوطاس.
َ
فروجھن.
أيمانكم "  ،يقول  :إال ما أفاء ﷲ عليكم .قال  :فاستحللنا بھا
َ
وقال آخرون ممن قال  " :المحصنات ذوات األزواج في ھذا الموضع "  :بل ھُنَّ كل ذات زوج من النساء  ،حرا ٌم على غير
النكاح بينھا وبين
مشتر من موالھا  ،فتح ُّل لمشتريھا  ،و ُيبْطِ ل بيعُ سيِّدھا إياھا
أزواجھن  ،إال أن تكون مملوكة اشتراھا
َ
ٍ
زوجھا.
*ذكر من قال ذلك :
 - 8972حدثني أبو السائب سلم بن جنادة قال  ،حدثنا أبو معاوية  ،عن األعمش  ،عن إبراھيم  ،عن عبد ﷲ في قوله :
"والمحصنات من النساء إال ما ملكت أيمانكم "  ،قال  :كل ذات زوج عليك حرام  ،إال أن تشتريھا  ،أو ما ملكت يمينك.
 - 8973حدثني المثنى قال  ،حدثنا محمد بن جعفر  ،عن شعبة  ،عن مغيرة  ،عن إبراھيم  :أنه سئل عن األمة ُتباع ولھا
زوج ؟ قال  :كان عبد ﷲ يقول  :بيعُھا طالقُھا  ،ويتلو ھذه اآلية  " :والمحصنات من النساء إال ما ملكت أيمانكم " (1) .
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__________
) (1األثر  - 8973 :في المطبوعة  :وحدثنا أحمد بن جعفر  ،عن شعبة "  ،وھو خطأ محض  ،والصواب من المخطوطة  ،و " محمد بن جعفر "
المعروف بغندر  ،كان ربيب شعبة  ،وجالسه ً
نحوا من عشرين سنة  ،وروى عنه فأكثر  ،وقد سلف في األسانيد مئات من المرات.

 - 8974حدثنا ابن حميد قال  ،حدثنا جرير  ،عن مغيرة  ،عن إبراھيم  ،عن عبد ﷲ في قوله  " :والمحصنات من النساء إال
ما ملكت أيمانكم "  ،قال  :كل ذات زوج عليك حرام إال ما اشتريت بمالك وكان يقول  :بيعُ األمة طالقُھا.
 - 8975حدثنا الحسن بن يحيى قال  ،أخبرنا عبد الرزاق قال  ،أخبرنا معمر  ،عن الزھري  ،عن ابن المسيب قوله " :
والمحصنات من النساء "  ،قال  :ھنّ ذوات األزواج  ،حرَّ م ﷲ نكاحھن  ،إال ما ملكت يمينك  ،فبيعُھا طالقٌھا قال معمر :
وقال الحسن مثل ذلك.
 - 8976حدثنا ابن بشار قال  ،حدثنا عبد األعلى قال  ،حدثنا سعيد  ،عن قتادة  :عن الحسن في قوله  " :والمحصنات من
النساء إال ما ملكت أيمانكم "  ،قال  :إذا كان لھا زوج  ،فبيعُھا طالقُھا.
وأنس
وجابر بن عبد ﷲ ،
 - 8977حدثنا ابن بشار قال  ،حدثنا عبد األعلى قال  ،حدثنا سعيد  ،عن قتادة  :أن أبيّ بن كعب ،
َ
َ
بن مالك قالوا  :بيعُھا طالقُھا.
 - 8978حدثنا محمد بن المثنى قال  ،حدثنا عبد األعلى قال  ،حدثنا سعيد  ،عن قتادة  :أن أبي بن كعب وجابرً ا وابن عباس
قالوا  :بيعُھا طالقُھا.
 - 8979حدثنا أبو كريب قال  ،حدثنا عمر بن عبيد  ،عن مغيرة  ،عن إبراھيم قال  :قال عبد ﷲ  :بي ُع األمة طالقُھا(1) .
 - 8980حدثنا ابن بشار قال  ،حدثنا عبد الرحمن قال  ،حدثنا سفيان  ،عن منصور ومغيرة واألعمش  ،عن إبراھيم  ،عن
عبد ﷲ قال  ،بي ُع األمة طالقھا.
 - 8981حدثنا ابن بشار قال  ،حدثنا مؤمل قال  ،حدثنا سعيد  ،عن حماد  ،عن إبراھيم  ،عن عبد ﷲ مثله.
__________
) (1األثر  " - 8979 :عمر بن عبيد بن أبي أمية الطنافسي " ثقة .مترجم في التھذيب.

 - 8982حدثنا ابن المثنى قال  ،حدثنا محمد بن جعفر قال  ،حدثنا شعبة  ،عن حماد  ،عن إبراھيم  ،عن عبد ﷲ مثله.
 - 8983حدثني يعقوب بن إبراھيم قال  ،حدثنا ابن علية  ،عن خالد  ،عن عكرمة  ،عن ابن عباس  ،قال  :طالق األمة ٌّ
ست:
بيعھا طالقُھا  ،وع ْتقُھا طالقھا  ،وھب ُتھا طالقھا  ،وبراءتھا طالقھا  ،وطالق زوجھا َطالقُھا(1) .
 - 8984حدثني أحمد بن المغيرة الحمصي قال  ،حدثنا عثمان بن سعيد  ،عن عيسى ابن أبي إسحاق  ،عن أشعث  ،عن
الحسن  ،عن أبي بن كعب أنه قال  :بيع األمة طالقھا(2) .
 - 8985حدثنا ابن بشار قال  ،حدثنا عبد األعلى  ،عن عوف  ،عن الحسن قال  :بيع األمة طالقُھا  ،وبيعُه طالقُھا.
 - 8986حدثنا حميد بن مسعدة قال  ،حدثنا بشر بن المفضل قال  ،حدثنا خالد  ،عن أبى قالبة قال  :قال عبد ﷲ  :مشتريھا
ُّ
أحق ِببُضْ عھا يعني األمة تباع ولھا زوج.
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__________
) (1األثر  - 8983 :ابن كثير  ، 400 : 2والدر المنثور  .138 : 2وفي ابن كثير  " :خليد  ،عن عكرمة "  ،والصواب ما في التفسير  ،وھو خالد
الحذاء  " :خالد بن مھران "  ،وقد سلف رقم 3912 ، 1683 :م .5427 ،
وفي ھذه األصول جميعًا  " :طالق األمة ست "  ،ولم يذكر غير خمس منھا  ،وفيھا جميعًا عالمة استشكال وتنبيه على ھذا الخرم .وقد استظھرت أن
يكون سادسھا " َوإرْ ُثھَا َطالقُھَا "  ،وكأنه الصواب إن شاء ﷲ  ،فإن وراثة األمة مطلقة لھا.
) (2األثر  " - 8984 :أحمد بن المغيرة "  ،وھو  " :أحمد بن محمد بن المغيرة بن سيار " " أبو حميد الحمصي " مضت ترجمته برقم ، 5753 :
.5754
و " عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار القرشي الحمصي "  ،ثقة  ،كان يقال  " :ھو من األبدال "  ،مات سنة  .209مترجم في التھذيب.
وأما " عيسى بن أبي إسحاق " فكأنه " عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي " وقد رأى جده أبا إسحاق السبيعي المتوفى فيما اختلف فيه من سنة
 ، 129 - 126ولم أجده روى عن " األشعث بن سوار الكندي "  ،المتوفى سنة  ، 136ولكنه إذ كان رأى جده  ،فقد كان إذن خلي ًقا أن يروى عن
األشعث.

 - 8987حدثنا محمد بن عبد األعلى قال  ،حدثنا المعتمر  ،عن أبيه  ،عن الحسن قال  :طالق األمة بيعُھا.
 - 8988حدثنا حميد قال  ،حدثنا سفيان بن حبيب قال  ،حدثنا يونس  ،عن الحسن  :أن أ ُ َب ًّيا قال  :بيعُھا طالقُھا.
 - 8989حدثنا أحمد قال  ،حدثنا سفيان  ،عن خالد  ،عن أبي قالبة  ،عن ابن مسعود قال  :إذا بيعت األمة ولھا زوج ،
فسيِّدھا أحق ببُضْ عِھا.
 - 8990حدثنا حميد قال  ،حدثنا يزيد بن زريع قال  ،حدثني سعيد  ،عن قتادة  ،عن أبي معشر  ،عن إبراھيم قال  :بيعُھا
طالقُھا .قال  :فقيل إلبراھيم  :ف َب ْيعُه ؟ قال  :ذلك ما ال نقول فيه شي ًئا.
***
وقال آخرون  :بل معنى " المحصنات " في ھذا الموضع  :العفائف .قالوا  :وتأويل اآلية  :والعفائف من النساء حرام أيضًا
عليكم  ،إال ما ملكت أيمانكم منھن بنكاح وصداق و ُس ّنة و ُ
شھو ٍد  ،من واحد ٍة إلى أربع(1) .
__________
) (1قوله  " :وسنة " ھكذا جاء ھنا في المخطوطة والمطبوعة  ،وكذلك يأتي في األثر التالي  ، 8991 :وخرجه السيوطي في الدر  ،مثله  ،وفيه "
وسنة " أيضًا .وأنا في شك من ھذا اللفظ  ،ومن اللفظ الذي سيأتي في األثرين  ، 9008 ، 9002 :وھو " وبينة " ومجيئھا في ھذين األثرين ال يحتمل
قط أن تكون " بالسنة " أو " بسنة "  ،حتى أقول إن صوابه فيھما " سنة "  .أما " سنة " في ھذا الموضع  ،فيحتمل السياق أن تكون  " :وصداق وبينة
وشھود "  .وأيضًا  ،لم أعرف ما " البينة " في النكاح  ،كما سترى في التعليق على األثرين .9008 ، 9002 :
أما " سنة " في ھذا الموضع  ،وفي األثر  ، 8991 :فإني نظرت فلم أجد أركان النكاح  ،سوى الصداق والولي والشھود .وقد اختلف العلماء في "
الولي " أشرط ھو من شروط صحة النكاح  ،أم ليس بشرط واختلفوا في أنه سنة أو فرض واختلفوا في أنه من شروط تمام العقد  ،أم من شروط
صحته .ورأيت سبب اختالفھم أنه لم تأت في " الولي " واشتراطه آية ھي نص ظاھر .بل جاء في السنة  ،سنة رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم  " :ال
نكاح إال بولي "  ،وإن اختلفوا في محامل ھذا الحديث  ،وھو اختالف مفصل في كتب الفقه .فبدا لي أن ما جاء في لفظ أبي جعفر  ،من خبر أبي العالية
رقم  ، 8991 :إنما سماه أبو العالية " سنة "  ،وھو يريد " الولي "  ،ألنه مجيئة في السنة  ،ال في ظاھر القرآن.
ھذا ما استظھرته  ،فمن أصاب  ،وجھًا غير ھذا الوجه فعلمنيه  ،فجزاه ﷲ خيرً ا  ،وشكر له ما أفاد .وانظر التعليق على األثرين .9008 ، 9002 :

*ذكر من قال ذلك :

835

 - 8991حدثنا القاسم قال  ،حدثنا الحسين قال  ،حدثني حجاج  ،عن أبي جعفر  ،عن أبي العالية قال  ،يقول  " :انكحوا ما
ُ
والمحصنات من النساء إال ما
طاب لكم من النساء مثنى وثالث ورباع "  ،ثم حرّ م ما حرم من النسب والصھر  ،ثم قال " :
ملكت أيمانكم "  ،قال  :فرجع إلى أول السورة  ،إلى أربع  ،فقال  :ھن حرا ٌم أي ً
ضا إال بصداق و ُس َّن ٍة وشھود(1) .
 - 8992حدثنا الحسن بن يحيى قال  ،أخبرنا عبد الرزاق قال  ،أخبرنا معمر  ،عن أيوب  ،عن ابن سيرين  ،عن عبيدة قال :
أح ّل ﷲ لك أرب ًعا في أول السورة  ،وحرّ م نكاح ك ِّل محصنة بعد األربع إال ما ملكت يمينك قال معمر  ،وأخبرني ابن طاوس ،
عن أبيه  " :إال ما ملكت يمينك "  ،قال  :فزوجُ ك مما ملكت يمي ُنك  ،يقول  :حرم ﷲ الزنا  ،ال يحل لك أن تطأ امرأة إال ما
ملكت يمي ُنك.
 - 8993حدثني علي بن سعيد بن مسروق الكندي قال  ،حدثنا عبد الرحيم بن سليمان  ،عن ھشام بن حسان  ،عن ابن سيرين
قال  ،سألت عبيدة عن قول ﷲ تعالى  " :والمحصنات من النساء إال ما ملكت أيمانكم كتاب ﷲ عليكم "  ،قال  :أربع.
 - 8994حدثني علي بن سعيد قال  ،حدثنا عبد الرحيم  ،عن أشعث بن سوار  ،عن ابن سيرين  ،عن عبيدة  ،عن عمر بن
الخطاب مثله.
 - 8995حدثنا أبو كريب قال  ،حدثنا ابن يمان  ،عن أشعث  ،عن جعفر  ،عن سعيد بن جبير في قوله  " :والمحصنات من
النساء إال ما ملكت أيمانكم "  ،قال  :األربع  ،فما بعدھنّ حرام.
__________
) (1األثر  - 8991 :خرجه السيوطي في الدر المنثور  ، 138 : 2ونسبه البن جرير  ،وعبد بن حميد  ،ولفظه  " :إال لمن نكح بصداق " ...وانظر
التعليق السالف.

 - 8996حدثنا القاسم قال  ،حدثنا الحسين قال  ،حدثنا حجاج  ،عن ابن جريج قال  :سألت عطاء عنھا فقال  :حرم ﷲ ذوات
القرابة .ثم قال  " :والمحصنات من النساء إال ما ملكت أيمانكم "  ،يقول  :حرم ما فوق األربع منھن.
 - 8997حدثنا محمد بن الحسين قال  ،حدثنا أحمد بن المفضل قال  ،حدثنا أسباط  ،عن السدي  " :والمحصنات من النساء"،
قال  :الخامس ُة حرام َكحُرمة األمھات واألخوات.
***
العفائف من المسلمين وأھل الكتاب.
ذكر من قال  " :عنى بالمحصنات في ھذا الموضع ،
َ
 - 8998حدثني إسحاق بن إبراھيم بن حبيب بن ال ّ
شھيد قال  ،حدثنا عتاب بن بشير  ،عن خصيف  ،عن مجاھد  ،عن ابن
عباس في قوله  " :والمحصنات " قال  :العفيفة العاقلة  ،من مسلم ٍة أو من أھل الكتاب.
 - 8999حدثنا أبو كريب قال  ،حدثنا ابن دريس  ،عن بعض أصحابه  ،عن مجاھد  " :والمحصنات من النساء إال ما ملكت
أيمانكم "  ،قال  :العفائف.
***
وقال آخرون  " :المحصنات " في ھذا الموضع  ،ذوات األزواج  ،غير أن الذي حرَّ م ﷲ منھن في ھذه اآلية  ،الزنا بھنّ ،
وأباحھن بقوله  " :إال ما ملكت أيمانكم " بالنكاح أو الملك.
*ذكر من قال ذلك :

836

 - 9000حدثني محمد بن عمرو قال  ،حدثنا أبو عاصم  ،عن عيسى  ،عن ابن أبي نجيح  ،عن مجاھد في قول ﷲ تعالى :
"والمحصنات "  ،قال  :نھى عن الزنا.
 - 9001حدثني المثنى قال  ،حدثنا أبو حذيفة قال  ،حدثنا شبل  ،عن ابن أبي نجيح  ،عن مجاھد  " :والمحصنات من النساء"
قال  :نھى عن الزنا  ،أن تنك َِح المرأة زوجين.
 - 9002حدثني المثنى قال  ،حدثنا عبد ﷲ بن صالح قال  ،حدثني معاوية بن صالح  ،عن علي بن أبي طلحة  ،عن ابن
عباس قوله  " :والمحصنات من النساء إال ما ملكت أيمانكم "  ،قال  :كل ذات زوج عليكم حرام  ،إال األربع الالتي ينكحن
بالب ِّي َن ِة والمھر(1) .
 - 9003حدثنا أحمد بن عثمان قال  ،حدثنا وھب بن جرير قال  ،حدثنا أبي قال  ،سمعت النعمان بن راشد يح ِّدث  ،عن
الزھري  ،عن سعيد بن المسيب  :أنه سئل عن المحصنات من النساء  ،قال  :ھن ذوات األزواج(2) .
 - 9004حدثنا ابن بشار قال  ،حدثنا عبد الرحمن قال  ،حدثنا سفيان  ،عن حماد  ،عن إبراھيم  ،عن عبد ﷲ قال :
"والمحصنات من النساء إال ما ملكت أيمانكم "  ،قال  :ذوات األزواج من المسلمين والمشركين .وقال علي  :ذوات األزواج
من المشركين.
__________
) (1األثر  - 9002 :لم أعرف ما أراد بقوله  " :ينكحن بالبينة "  ،وسيأتي مثله في األثر رقم  ، 9008 :وقد وجدت في حديث رواه اإلمام أحمد في
مسنده  ، 58 : 4والحاكم في المستدرك  ، 174 - 172 : 2من حديث ربيعة بن كعب األسلمي  ،أن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم أرسله إلى حي
من األنصار  ،ليتزوج امرأة منھم قال  " :فأكرموني وزوجوني وألطفوني ولم يسألوني البينة .فرجعت حزي ًنا  ،فقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم :
ما بالك ؟ فقلت  :يا رسول ﷲ  ،أتيت قومًا كرامًا فزوجوني وأكرموني ولم يسألوني البينة! فمن أين لي الصداق ؟ " الحديث .فال أدري أھذا ھذا ؟!
وقد أشكل على ما أراد ابن عباس في ھذا الحديث  ،وفي الذي يليه  ، 9008 :بقوله  " :بالبينة والمھر " أو " ببينة ومھر "  ،كما أشكل على لفظ " سنة
" في ص  158 :تعليق  ، 1 :واألثر  ، 8991 :فانظره ھناك .ورحم ﷲ عب ًدا علم جاھال.
وھذا األثر خرجه السيوطي في الدر المنثور  ، 138 : 2ونسبه البن أبي حاتم  ،والطبراني.
) (2األثر  " - 9003 :أحمد بن عثمان بن أبي عثمان النوفلي " المعروف بابن أبي الجوزاء  ،روى عنه أبو جعفر في التاريخ  205 : 2بھذا اإلسناد
نفسه  ،وھو غير " أحمد بن عثمان بن حكيم األودي " الذي يروي عنه أبو جعفر أيضًا في غير ھذا الموضع  ،وقد صرح أبو جعفر في إسناده في
التاريخ بأنه " المعروف بابن أبي الجوزاء "  .مترجم في التھذيب.

 - 9005حدثني المثنى قال  ،حدثنا الحماني قال  ،حدثنا شريك  ،عن سالم  ،عن سعيد  ،عن ابن عباس في قوله :
"والمحصنات من النساء "  ،قال  :كل ذات زوج عليكم حرام.
 - 9006حدثني المثنى قال  ،حدثنا الحماني قال  ،حدثنا شريك  ،عن عبد الكريم  ،عن مكحول نحوه.
 - 9007حدثني المثنى قال  ،حدثنا الحماني قال  ،حدثنا شريك  ،عن الصلت بن بھرام  ،عن إبراھيم نحوه(1) .
 - 9008حدثني محمد بن سعد قال  ،حدثني أبي قال  ،حدثني عمي قال  ،حدثني أبي  ،عن أبيه  ،عن ابن عباس قوله :
"والمحصنات من النساء إال ما ملكت أيمانكم " إلى " وأحل لكم ما وراء ذلكم "  ،يعني ذوات األزواج من النساء  ،ال يحل
نكاحھنّ  .يقول  :ال ُت َخبِّبْ وال َتع ِْد  ،فتن ُ
شز على زوجھا (2) .وكل امرأة ال تنكح إال ببينة و َمھ ٍْر فھي من المحصنات التي َحرّ م
ﷲ " إال ما ملكت أيمانكم "  ،يعني التي أح َّل ﷲ من النساء  ،وھو ما أح َّل من حرائر النساء مثنى وثالث ورباع(3) .
***
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__________
) (1األثر  " - 9007 :الصلت بن بھرام التميمي " مضى برقم .4223 :
) (2في المطبوعة  " :ال تخلب "  ،وھو كأنه من " الخب "  ،وھو من قولھم  " :خلب المرأة عقلھا "  ،سلبھا إياه بحلو حديثه وخداعه .وفي
المخطوطة " :تحلب " غير منقوطة  ،وكذلك في الدر المنثور  ، 138 : 2ولكني آثرت قراءتھا " تخبب "  ،ألنه ھو اللفظ المستعمل في إفساد النساء
على أزواجھن .يقال  " :خبب عليه امرأته أو عبده أو صديقه "  :أفسده عليه بمكره وغشه وخداعه  ،قال الفرزدق  ،في قوم اتھمھم بإفساد زوجته
َاش إلى أُسْ ِد ال َّشرَ ى َيسْ َت ِبيلُھَا
النوار عليه َ :وإِنَّ امْ رَ أَ أَ ْمسَ ى ي َُخبِّبُ َز ْوجَ تِي َ ...كم ٍ
ض ْي َم ُ
طولُھا
ال األُسُو ِد َب َسا َل ٌة َ ...و َبسْ َط ُة أَ ْي ٍد َي ْم َن ُع ال َّ
ُون أَب َْو ِ
َومِنْ د ِ
) (3األثر  - 9008 :خرجه السيوطي في الدر المنثور  ، 138 : 2ونسبه البن جرير  ،وابن أبي حاتم .وانظر التعليق على األثر  ، 9002 :في
إشكال معنى " بينة " ھنا .وانظر أيضًا ص  158 :تعليق  ، 1 :والتعليق على األثر .8991 :

وقال آخرون  :بل ھن نسا ُء أھل الكتاب.
*ذكر من قال ذلك :
الع ْوجاء  ،عن أبي
 - 9009حدثنا ابن حميد قال  ،حدثنا يحيى بن واضح قال  ،حدثنا عيسى بن عبيد  ،عن أيوب بن أبي َ
مجلز في قوله  " :والمحصنات من النساء إال ما ملكت أيمانكم "  ،قال  :نساء أھل الكتاب. (1) .
***
وقال آخرون  :بل ھن الحرائر.
*ذكر من قال ذلك :
 - 9010حدثنا ابن بشار قال  ،حدثني حماد بن مسعدة قال  ،حدثنا سليمان  ،عن عزرة في قوله  " :والمحصنات من النساء"،
قال  :الحرائر(2) .
***
__________
) (1األثر  " - 9009 :يحيى بن واضح األنصاري  ،أبو تميلة "  ،سلفت ترجمته مرارً ا منھا  .461 ، 392 :و " عيسى بن عبيد بن مالك المروزي
 الكندي "  ،يروي عن أبي مجلز  ،ولكنه روى عنه ھنا بواسطة أيوب بن أبي العوجاء .روى عنه أبي تميلة يحيى بن واضح .وذكره ابن حبان فيالثقات .مترجم في التھذيب.
و " أيوب بن العوجاء القرشي "  ،روى عن عكرمة  ،وعلباء بن أحمر .روى عنه الحسين بن واقد  ،والمبارك بن مجاھد  ،وعيسى بن عبيد
المروزي ،وأيوب .يعد في الخراسانيين  ،وھو مروزي .مترجم في الكبير  ، 421 / 1 / 1وابن أبي حاتم  .254 / 1 / 1وكان في المخطوطة
والمطبوعة  " :أيوب عن أبي العوجاء "  ،وھو خطأ  ،صوابه ما أثبت .و " أبو مجلز " ھو " الحق بن حميد " سلفت ترجمته في رقم .2634 :
) (2األثر  " - 9010 :حماد بن مسعدة البصري "  ،ثقة  ،من شيوخ أحمد .مضى برقم .3056 :
و " سليمان "  :ھو  :سليمان التيمي.
و " عزرة " ھو  :عزرة بن عبد الرحمن بن زرارة الخزاعي  ،مضى برقم  ، 2753 ، 2752 :وفي ھذه األخيرة خطأ )عروة( والصواب " عزرة "
فليصحح.
وكان في المطبوعة  " :سليمان بن عرعرة "  ،وال أدري من أين جاء بھا الطابع  ،وإن كان " سليمان بن عرعرة بن البرند " مترجمًا في ابن أبي حاتم
 ، 134 / 1 / 2وكان في المخطوطة " سليمان بن عزرة "  ،وليس في الرواة " سليمان بن عزرة "  ،فظاھر أنه " سليمان بن عزرة " وعزرة ،
يروي عن سليمان التيمي وقتادة.
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بنكاح أو ملك يمين.
وقال آخرون  " :المحصنات " ھن العفائف وذوات األزواج  ،وحرام ُك ُّل من الصنفين إال
ٍ
*ذكر من قال ذلك :
 - 9011حدثني المثنى قال  ،حدثنا عبد ﷲ بن صالح قال  ،حدثني الليث قال  ،حدثني عقيل  ،عن ابن شھاب  ،وسئل عن
قول ﷲ  " :والمحصنات من النساء إال ما ملكت أيمانكم " اآلية  ،قال  :نرى أنه حرَّ م في ھذه اآلية المحصنات من النساء
بنكاح أو ملك يمين .واإلحصان إحصا َنان :
ذوات األزواج أن ينكحن مع أزواجھن والمحصنات  ،العفائف وال يحللن إال
ٍ
إحصان تزويج  ،وإحصانُ َعفافٍ  ،في الحرائر والمملوكات .كل ذلك حرّ م ﷲ  ،إال بنكاح أو ملك يمين.
***
وقال آخرون  :نزلت ھذه اآلية في نساء كنَّ يھاجرن إلى رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم ولھن أزواج  ،فيتزوّ جُھن بعض
المسلمين  ،ثم يقدم أزواجُ ھن مھاجرين  ،فنھى المسلمون عن نكاحھن.
*ذكر من قال ذلك :
 - 9012حدثنا القاسم قال  ،حدثنا الحسين قال  ،حدثني حجاج  ،عن ابن جريج قال  ،حدثني حبيب بن أبي ثابت  ،عن أبي
سعيد الخدري قال  :كان النساء يأتيننا ثم يھاجر أزواجھن  ،فمنعناھن يعني قوله  " :والمحصنات من النساء إال ما ملكت
أيمانكم " (1) .
***
__________
) (1األثر  " - 9012 :حبيب بن أبي ثابت " ھو  " :حبيب بن قيس بن دينار "  ،ويقال  " :حبيب بن قيس بن ھند "  ،ويقال " حبيب بن ھند "  .روى
عن ابن عمر  ،وابن عباس  ،وأنس بن مالك  ،وزيد بن أرقم  ،ومجاھد  ،وعطاء  ،وطاوس .وذكره أبو جعفر الطبري في طبقات الفقھاء .لم يذكر له
رواية عن أبي سعيد الخدري .وھو ثقة .مترجم في التھذيب  ،والكبير  ، 311 / 2 / 1وابن أبي حاتم  .107 / 2 / 1واألثر خرجه السيوطي في الدر
المنثور  ، 138 : 2ولم ينسبه إال البن جرير.

وقد ذكر ابن عباس وجماعة غيره أنه كان ملتبسً ا عليھم تأويل ذلك.
 - 9013حدثنا محمد بن المثنى قال  ،حدثنا محمد بن جعفر قال  ،حدثنا شعبة  ،عن عمرو بن مرة قال  ،قال رجل لسعيد بن
جبير  :أما رأيت ابن عباس حين ُسئِل عن ھذه اآلية  " :والمحصنات من النساء إال ما ملكت أيمانكم "  ،فلم يقل فيھا شي ًئا ؟
قال فقال  :كان ال يعلمھا.
 - 9014حدثنا القاسم قال  ،حدثنا الحسين قال  ،حدثنا ھشيم قال  ،أخبرنا عبد الرحمن بن يحيى  ،عن مجاھد قال  :لو أعلم
من يفسّر لي ھذه اآلية  ،لضربت إليه أكباد اإلبل  ،قوله  " :والمحصنات من النساء إال ما ملكت أيمانكم " إلى قوله  " :فما
استمتعتم به منھن "  ،إلى آخر اآلية(1) .
***
صن الرج ُل
صنة "  ،وھي التي قد مُنع فرجھا بزوج .يقال منه  " :أحْ َ
قال أبو جعفر  :فأما " المحصنات "  ،فإ َّنھن جمع " مُحْ َ
صانة "  ،إذا ع َّفت " وھي حاصِ نٌ من النساء "  ،عفيفة  ،كما
وحصُنت ھي فھي َتحْ صُن َح َ
امرأته فھو يُحْ صنھا إحصا ًنا " َ " ،
قال العجاج :
سَ ...ع ِن َ
َو َحاصِ ٍن مِنْ َحاصِ َنا ٍ
س )(2
ت م ُْل ٍ
األذى َو َعنْ ق َِرافِ ْال َو ْق ِ
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__________
) (1األثر  " - 9014 :عبد الرحمن بن يحيى "  ،لم أعرف من يكون ؟
وھذا األثر خرجه السيوطي في الدر المنثور  ، 139 : 2لم ينسبه لغير ابن جرير.
) (2ديوانه  ، 79 :واللسان )حصن( )قنس( و )وقس( .وقد سلف من ھذه القصيدة أبيات في  ، 403 : 3يذكر فيھا أبا العباس السفاح وخالفته  ،وھذا
الشعر في ديوانه ملفق غير متصل  ،فلذلك لم أستطع أن أميز اآلن  ،من على بقوله  " :وحاصن "  ،وكأنه عنى أم أبي العباس.
وقوله  " :ملس " جمع " ملساء " وأراد بھا البراءة من كل عيب يذم  ،كالشيء األملس وھو البريء من الخشونة والعيوب واالبن  ،ويقول المتلمس ،
ُك أَ ْم َلسُ
ض ْيمًا َم َخا َف َة مِي َت ٍة َ ... ،ومُو َتنْ ِب َھا ُح ًّرا َو ِج ْلد َ
وصدق العربي الحر َ :فال َت ْق َب َلنْ َ
ويعني بقوله  " :األذى " العيب .ويروى " من األذى "  ،وھو جيد أيضًا .و " القراف " المخالطة  ،مصدر " قارف الشيء مقارفة وقرا ًفا " داناه
وخالطه .فقالوا منه  " :قارف الجرب البعير "  ،داناه شيء منه  ،وھو المراد ھنا  ،أي مالبسة الداء و " الوقس "  ،الجرب .وضرب الجرب مثال
للفاحشة والعيب.

أحص َن ْ
ت فرجھا فھي مُحْ صِ نة "  ،كما قال جل ثناؤه َ ) :و َمرْ َي َم
ويقال أيضًا  ،إذا ھي َع َّفت وحفِظت فرجھا من الفجور  " :قد
َ
ص َن ْ
ت َفرْ َج َھا ( ]سورة التحريم  ، [12 :بمعنى  :حفظته من الريبة  ،ومنعته من الفجور .وإنما قيل
ا ْب َنتَ عِ م َْر َ
ان الَّتِي أَحْ َ
لحصون المدائن والقرى ُ " :حصُون "  ،لمنعھا من أرادَ ھا وأھ َلھا  ،وحفظِ ھا ما وراءھا ممن بغاھا من أعدائھا .ولذلك قيل
للدرع  " :درع َحصِ ينة " .
***
فإذا كان أصل " اإلحصان " ما ذكرنا من المنع والحفظ  ،فبيِّنٌ أنّ معنى قوله  " :والمحصنات من النساء "  ،والممنوعات من
النساء حرام عليكم إال ما ملكت أيمانكم.
ص َن ُ
اب مِنْ َق ْبلِ ُك ْم (
ِين أُو ُتوا ْال ِك َت َ
ات م َِن الَّذ َ
وإذ كان ذلك معناه  ،وكان اإلحصان قد يكون بالحرّ ية  ،كما قال جل ثناؤه َ ) :و ْالمُحْ َ
ت
ص َنا ِ
]سورة المائدة  [5 :ويكون باإلسالم  ،كما قال تعالى ذكره َ ) :فإِ َذا أُحْ صِ نَّ َفإِنْ أَ َتي َْن ِب َفا ِح َش ٍة َف َع َلي ِْھنَّ نِصْ فُ َما َع َلى ْالمُحْ َ
ت ُث َّم َل ْم َيأْ ُتوا ِبأَرْ َب َع ِة ُ
ش َھدَ ا َء (
ص َنا ِ
م َِن ْال َع َذا ِ
ُون ْالمُحْ َ
ِين َيرْ م َ
ب ( ]سورة النساء  [25 :ويكون بالعفة  ،كما قال جل ثناؤه َ ) :والَّذ َ
محصنة دون محصنة في قوله  " :والمحصنات من
]سورة النور  [4 :ويكون بالزوج ) (1ولم يكن تبارك وتعالى خصّ
َ
النساء " ) (2فواجبٌ أن تكون ك ُّل مُحْ صنة بأيّ معاني اإلحصان كان إحصانھا  ،حرامًا علينا سفاحً ا أو نكاحً ا إال ما ملكته
أيماننا منھن بشراء  ،كما أباحه لنا كتابُ ﷲ جل ثناؤه  ،أو نكاح على ما أطلقه لنا تنزيل ﷲ.
__________
) (1ھذه عطوف متتابعة  ،والسياق  :وإذ كان ذلك معناه  ،وكان اإلحصان قد يكون بالحرية ...ويكون باإلسالم ...ويكون بالعفة ...ويكون بالزوج...
ثم عطف مرة أخرى على أول الكالم فكان سياقه  :وإذ كان ذلك معناه ...ولم يكن تبارك وتعالى خص محصنة دون محصنة.
) (2ھذا جواب " إذ "  ،والسياق  :وإذ كان ذلك معناه ...فواجب أن تكون كل محصنة.

فالذي أباحه ﷲ تبارك وتعالى لنا نكاحً ا من الحرائر  :األرب ُع  ،سوى اللَّواتي حُ رِّ من علينا بالنسب والصھر ومن اإلماء  :ما
سبينا من العدوِّ  ،سوى اللواتي وافق معناھن معنى ما حُرِّ م علينا من الحرائر بالنسب والصھر  ،فإنھن والحرائر فيما يحل
ُ
متفقات المعاني وسوى اللّواتي سبيناھنّ من أھل الكتابين ولھن أزواج  ،فإن السبِّاء يحلُّھن لمن س َباھن
ويحرُم بذلك المعنى ،
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بعد االستبراء  ،وبعد إخراج حق ﷲ تبارك وتعالى الذي جعله ألھل ُ
الخمس منھنّ  .فأما السِّفاح  ،فإن ﷲ تبارك وتعالى حرّ مه
من جميعھن  ،فلم يحلّه من حُرّ ة وال أمة  ،وال مسلمة  ،وال كافر ٍة مشركة.
وأما األمة التي لھا زوج  ،فإنھا ال تح ّل لمالكھا إال بعد طالق زوجھا إياھا  ،أو وفاته وانقضاء عدتھا منه .فأمَّا بيع سيدھا
إياھا ،فغي ُر موجب بينھا وبين زوجھا فرا ًقا وال تحليال لمشتريھا  ،لصحة الخبر عن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم  (1) :أنه
زوجوھا منه في حال ِر ِّقھا  ،وبين فراقه ولم يجعل
َخي ََّر َب ِريرة إذ أعتقتھا عائشة  ،بين المُقام مع زوجھا الذي كان سادَ ُتھا َّ
صلى ﷲ عليه وسلم عِ ْتق عائشة إيّاھا لھا طال ًقا .ولو كان عتقُھا وزوا ُل مِلك عائشة إياھا لھا طال ًقا  ،لم يكن لتخيير النبيِّ
صلى ﷲ عليه وسلم إياھا بين المقام مع زوجھا والفراق  ،مع ًنى ولوجب بالعتق الفراق  (2) ،وبزوال ملك عائشة عنھا
الطالق .فلما خيَّرھا النبي صلى ﷲ عليه وسلم بين الذي ذكرنا وبين المقام مع زوجھا والفراق  ،كان معلومًا أنه لم يخير بين
ذلك إال والنكاح عق ُده ثابت كما كان قبل زوال ملك عائشة عنھا .فكان نظيرً ا للعتق الذي ھو زوال مِلك مالك المملوكة ذات
الزوج عنھا البي ُع  ،الذي ھو زوال ملك مالكھا عنھا  ،إذ كان أحدھما زواال ببيع  ،واآلخر بعتق في أن الفُرْ قة ال تجب بينھا
وبين زوجھا بھما وال بواحد منھما ،
__________
) (1خبر بريرة  ،في مسلم  ، 148 - 139 : 10وأخرجه البخاري أيضًا في مواضع من صحيحه.
) (2في المخطوطة  " :وقد وجب بالعتق الفراق "  ،وھو خطأ بين  ،والصواب ما في المطبوعة.

ٌ
معان أُخر  :من أن لھا في العتق الخيا ُر في المقام مع زوجھا
طالق[  (1) ،وإن اختلفا في
]وال يجب بھما وال بواح ٍد منھما
ٍ
والفراق  ،لعلة مفارق ٍة معنى البيع  ،وليس ذلك لھا في ال َبيْع.
***
قال أبو جعفر  :فإن قال قائل  :وكيف يكون معن ًّيا باالستثناء من قوله  " :والمحصنات من النساء "  ،ما وراء األربع  ،من
الخمس إلى ما فوقھن بالنكاح  ،والمنكوحات به غير مملوكات ؟.
قيل له  :إن ﷲ تعالى لم يخصّ بقوله  " :إال ما ملكت أيمانكم "  ،المملوكات
الرقاب  ،دون المملوك عليھا بعقد النكاح أم ُرھا ،
َ
بل ع َّم بقوله  " :إال ما ملكت أيمانكم "  ،كال المعنيين أعني ملك الرقبة  ،وملك االستمتاع بالنكاح ألن جميع ذلك ملكته أيماننا.
أما ھذه فملك استمتاع  ،وأما ھذه فملك استخدام واستمتاع وتصريف فيما أبيح لمالكھا منھا .ومن ادَّعى أن ﷲ تبارك وتعالى
عني بقوله  " :والمحصنات من النساء " محصنة وغير محصنة سوى من ذكرنا أوال باالستثناء بقوله  " :إال ما ملكت
غير الذي دللنا على أنه غير معنيٍّ به سئل البرھان على دعواه من أصل أو
أيمانكم"(2) ،
بعض أمالك أيماننا دون بعض َ
َ
نظير (3) .فلن يقول في ذلك قوال إال أُلزم في اآلخر مثله.
***
__________
) (1في المطبوعة  " :في أن الفرقة ال يجب بھا بينھما وبين زوجھا بھما وال بواحد منھما طالق " وھو كالم فاسد مختل  ،غير ما في المخطوطة إذ
كان ما فيھا خطأ  ،وزاد " بھا " في قوله " ال يجب بھا "  ،وال أدري ما أراد بذلك!!
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وفي المخطوطة  " :في أن الفرقة ال تجب بينھا وبين زوجھا بھما  ،وال بواحد منھا وطالق "  .والجملة األولى مستقيمة  ،وأما " وطالق " فإن الناسخ
فيما أرجح قد اختلط عليه إعادة الجملة كما أثبتھا  ،فكتب ما كتب .والصواب إن شاء ﷲ ھو ما أثبته بين القوسين  ،وھو استظھار من سياق الحجة
السالفة كما ترى.
ھذا  ،وجملة أبي جعفر من أول الفقرة  ،شديدة التركيب  ،ولذلك وضعت لھا الخطوط الفواصل  ،لتفصل التفسير عن سياق الكالم  ،وسياقه كما يلي " :
فكان نظيرً ا للعتق ...البيع ...في أن الفرقة ، " ...يعني أن البيع نظير العتق  ،ثم فسر في خالل ذلك معنى " العتق " ومعنى " البيع " .
) (2قوله  " :بعض " منصوب مفعول به لقوله " عنى بقوله " .
) (3السياق  " :ومن ادعى ...سئل البرھان " .

فإن اعت ّل معت ُّل منھم بحديث أبي سعيد الخدري أن ھذه اآلية نزلت في سبايا أوطاس
قيل له  :إن سبايا ْأوطاس لم يُوطأن بالملك والسبِّاء دون اإلسالم .وذلك أنھن كن مشركا ٍ
ت من َع َبدة األوثان  ،وقد قامت الحجة
بأن نساء عبدة األوثان ال يحللن بالملك دون اإلسالم  ،وأنھن إذا أسلمن فرَّ ق اإلسالم بينھن وبين األزواج  ،سبايا كنَّ أو
أسلمن باالستبراء .فال حجة لمحت ّج في أن المحصنات الالتي عناھن بقوله :
مھاجرات .غير أ ّنھن إذا ُكن سبايا ،
حللن إذا ھُنَّ
َ
َ
" والمحصنات من النساء "  ،ذوات األزواج من السبايا دون غيرھن  ،بخبر أبي سعيد الخدري أنّ ذلك نزل في سبايا أوطاس.
ألنه وإن كان فيھن نزل  ،فلم ينزل في إباحة وطئھن بالسبِّاء خاصة  ،دون غيره من المعاني التي ذكرنا .مع أنّ اآلية تنزل في
وغيره  ،فيلزم حكمھا جميع ما عمَّته  ،لما قد بيَّنا من القول في العموم والخصوص في كتابنا "
مع ًنى  ،فتع ُّم ما نزلت به فيه
َ
كتاب البيان عن أصول األحكام " .
***
ﷲ َع َل ْي ُك ْم {
اب َّ ِ
القول في تأويل قوله ِ } :ك َت َ
ُصدَّرً ا من غير لفظه (1) .وإنما جاز ذلك ألن
قال أبو جعفر  :يعني تعالى ذكره  :كتابًا من ﷲ عليكم  ،فأخرج " الكتاب " م َ
كتاب ﷲ عليكم "  ،بمعنى َ :كتب ﷲ تحريم ما حرَّ م من ذلك وتحلي َل ما
قوله تعالى  " :حرِّ مت عليكم أمھاتكم "  ،إلى قوله " :
َ
حلل من ذلك عليكم  ،كتابًا(2) .
***
__________
) " (1المصدر " )بضم الميم وفتح الصاد ودال مشدودة مفتوحة(  ،أي مفعوال مطل ًقا  ،من " التصدير "  -وھو اإلخراج على معنى المفعول المطلق.
وانظر ما سلف  ، 117 : 1تعليق  1 :ثم ص  ، 138تعليق  292 : 2 / 2 :تعليق  ، 1 :ص .500 :
) (2انظر ما سلف .261 : 7

وبما قلنا في ذلك قال أھل التأويل.
*ذكر من قال ذلك :
 - 9015حدثنا محمد بن بشار قال  ،حدثنا أبو أحمد قال  ،حدثنا سفيان  ،عن منصور  ،عن إبراھيم قال  " :كتاب ﷲ عليكم"،
قال  :ما حرَّ م عليكم.
كتاب ﷲ
 - 9016حدثنا القاسم قال  ،حدثنا الحسين قال  ،حدثني حجاج  ،عن ابن جريج قال  :سألت عطاء عنھا فقال " :
َ
األربع  ،أن ال تزيدوا.
عليكم "  ،قال  :ھو الذي كتب عليكم
َ
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 - 9017حدثني يعقوب بن إبراھيم قال  ،حدثنا ابن علية  ،عن ابن عون  ،عن محمد بن سيرين قال  :قلت لعبيدة " :
والمحصنات من النساء إال ما ملكت أيمانكم كتاب ﷲ عليكم "  ،وأشار ابن عون بأصابعه األربع.
 - 9018حدثني يعقوب بن إبراھيم قال  ،حدثنا ھشيم قال  ،أخبرنا ھشام  ،عن ابن سيرين قال  :سألت عبيدة عن قوله " :
كتاب ﷲ عليكم "  ،قال  :أربع.
 - 9019حدثنا محمد بن الحسين قال  ،حدثنا أحمد بن المفضل قال  ،حدثنا أسباط  ،عن السدي  " :كتاب ﷲ عليكم " ،
األربع.
 - 9020حدثني يونس قال أخبرنا ابن وھب قال  ،قال ابن زيد في قوله  " :كتاب ﷲ عليكم "  ،قال  :ھذا أم ُر ﷲ عليكم .قال:
يريد ما حرَّ م عليھم من ھؤالء وما أح َّل لھم .وقرأ  " :وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم "  ،إلى أخر اآلية .قال " :
أمر ﷲ(1) .
كتاب ﷲ عليكم "  ،الذي ك َتبه  ،وأمره الذي أمركم به " .كتاب ﷲ عليكم " َ ،
***
كتاب ﷲ ،
وقد كان بعض أھل العربية يزعم أنّ قوله  " :كتاب ﷲ عليكم "  ،منصوب على وجه اإلغراء  ،بمعنى  :عليكم
َ
كتاب ﷲ.
الزموا
َ
__________
) (1انظر تفسير " كتاب " فيما سلف  .300 : 5 / 297 : 4 / 508 ، 409 ، 365 ، 364 : 3ومعنى " الكتاب " الفرض والحكم والقضاء.

تغري به ] ،إذا َّ
أخرت اإلغراء ،
والذي قال من ذلك غير مستفيض في كالم العرب .وذلك أنھا ال ]تكاد[ َتنصب بالحرف الذي ِ
ً
جائزا(2) .
المغرى به[ (1) .ال تكاد تقول  " :أخاك عليك  ،وأباك دونك "  ،وإن كان
وقدمت
َ
والذي ھو أولى بكتاب ﷲ  :أن يكون محموال على المعروف من لسان من نزل بلسانه .ھذا  ،مع ما ذكرنا من تأويل أھل
التأويل ذلك بمعنى ما قلنا  ،وخالفِ ما وجَّ ھه إليه من زعم أنه ُنصب على وجه اإلغراء.
***
اء َذلِ ُك ْم أَنْ َت ْب َت ُغوا ِبأ َ ْم َوالِ ُك ْم {
القول في تأويل قوله َ } :وأ ُ ِحل َّ لَ ُك ْم َما َو َر َ
قال أبو جعفر  :اختلف أھل التأويل في تأويل ذلك.
فقال بعضھم  :معنى ذلك  :وأحل لكم ما دون الخمس  ،أن تبتغوا بأموالكم على وجه النكاح.
*ذكر من قال ذلك :
 - 9021حدثنا محمد بن الحسين قال  ،حدثنا أحمد بن المفضل قال  ،حدثنا أسباط  ،عن السدي  " :وأحل لكم ما وراء ذلكم"،
ما دون األربع " أن تبتغوا أموالكم " .
 - 9022حدثنا ابن وكيع قال  ،حدثنا أبي  ،عن سفيان  ،عن ھشام ،
__________
) (1ھذه الجملة التي بين القوسين  ،ال بد منھا لصحة ھذا القول  ،وقوله  " :تكاد " قبلھا بين القوسين  ،ضرورة زيادتھا أيضًا  ،وإال لم يكن لقوله بعد :
ً
" وإن كان ذلك
جائزا " معنى  ،فإنه يكون قد نفى بمرة واحدة  ،أن تنصب العرب بالحرف الذي تغرى به  ،إذا أخرته .وھو تناقض .واستظھرت
الجملة الثانية مما سلف من كالمه في  ، 120 : 1في اإلغراء أيضًا.
) (2وانظر أيضًا معاني القرآن للفراء .260 : 1
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عن ابن سيرين  ،عن عبيدة السلماني  " :وأحل لكم ما وراء ذلكم "  ،يعني  :ما دون األربع.
***
وقال آخرون  :بل معنى ذلك  :وأحل لكم ما وراء ذلكم َ :من َسمَّى لكم تحريمه من أقاربكم.
*ذكر من قال ذلك :
 - 9023حدثنا القاسم قال  ،حدثنا الحسين قال  ،حدثنا حجاج  ،عن ابن جريج قال  :سألت عطاء عنھا فقال  " :وأحل لكم ما
وراء ذلكم "  ،قال  :ما وراء ذات القرابة " أن تبتغوا بأموالكم "  ،اآلية.
***
وقال آخرون  :بل معنى ذلك  " :وأحل لكم ما وراء ذلكم  :عددَ ما أحل لكم من المحصنات من ال ّنساء الحرائر ومن اإلماء.
*ذكر من قال ذلك :
 - 9024حدثنا محمد بن بشار قال  ،حدثنا عبد األعلى قال  ،حدثنا سعيد  ،عن قتادة في قوله  " :وأحل لكم ما وراء ذلكم " ،
قال  :ما ملكت أيمانكم.
***
قال أبو جعفر  :وأولى األقوال في ذلك بالصواب  ،ما نحن مبيِّنوه .وھو أن ﷲ جل ثناؤه ب َّين لعباده المحرَّ مات بالنسب
والصھر  ،ثم المحرمات من المحصنات من النساء  ،ثم أخبرھم جل ثناؤه أنه قد أحل لھم ما عدا ھؤالء المحرَّ مات المبيَّنات
في ھاتين اآليتين  ،أن َنبْتغيه بأموالنا نكاحً ا وملك يمين  ،ال سفاحً ا.
***
المحصنات والمحرمات
فإن قال قائل  :عرفنا المحلَّالت اللواتي ھن وراء المحرَّ مات باألنساب واألصھار  ،فما المحلَّالت من
َ
منھن ؟
قيل  :ھو ما دون الخمس من واحدة إلى أربع  -على ما ذكرنا عن عبيدة والسدي  -من الحرائر .فأما ما عدا ذوات األزواج ،
فغير عدد محصور بملك اليمين .وإنما قلنا إنّ ذلك كذلك  ،ألن قوله  " :وأحل لكم ما وراء ذلكم "  ،عا ّم في كل محلَّل لنا من
النساء أن نبتغيھا بأموالنا .فليس توجيه معنى ذلك إلى بعض منھن بأولى من بعض  ،إال أن تقوم بأن ذلك كذلك حجَّ ة يجب
التسليم لھا .وال حُ جة بأن ذلك كذلك.
***
واختلف القرأة في قراءة قوله  " :وأحل لكم ما وراء ذلكم " .
فقرأ ذلك بعضھم َ " :وأَ َح َّل َل ُك ْم " بفتح " األلف " من " أحل " بمعنى  :كتب ﷲ عليكم  ،وأحل لكم ما وراء ذلكم.
وقرأه آخرون َ ) :وأ ُ ِح َّل َل ُك ْم َما َو َرا َء َذلِ ُك ْم (  ،اعتبارً ا بقوله  ) :حُ رِّ َم ْ
ت َع َل ْي ُك ْم أ ُ َّم َھا ُت ُك ْم (  " ،وأحل لكم ما وراء ذلكم " .
***
قال أبو جعفر  :والذي نقول في ذلك  ،أنھما قراءتان معروفتان مستفيضتان في قرأة اإلسالم  ،غير مختلفتي المعنى  ،فبأيِّ
َّ
ذلك قرأ القارئ فمصيبٌ
الحق.
***
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وأما معنى قوله  " :ما وراء ذلكم "  ،فإنه يعني  :ما عدا ھؤالء اللواتي حرَّ متھن عليكم " أن تبتغوا بأموالكم " يقول  :أن
ُون ِب َما َو َرا َءهُ (
تطلبوا وتلتمسوا بأموالكم  (1) ،إما شرا ًء بھا  ،وإما نكاحً ا بصداق معلوم  ،كما قال جل ثناؤه َ ) :و َي ْكفُر َ
]سورة البقرة  ، [91 :يعني  :بما عداه وبما سواه(2) .
***
__________
) (1انظر تفسير  " :ابتغى " فيما سلف .53 : 7 / 570 ، 564 ، 196 : 6 / 163 : 4 / 508 : 3
) (2انظر تفسير  " :وراء " فيما سلف  ، 349 ، 348 : 2ومعاني القرآن للفراء .261 ، 60 : 1

ً
ترجمة عن " ما " التي في قوله  " (1) :وأحل لكم ما وراء
وأما موضع  " :أن " من قوله  " :أن تبتغوا بأموالكم " فرف ٌع ،
وأحل " بفتح " األلف " .
ذلكم " في قراءة من قرأ " وأ ِح َّل " بضم " األلف " ونصبٌ على ذلك في قراءة من قرأ ذلك َ " :
وقد يحتمل النصب في ذلك في القراءتين  ،على معنى  :وأح ّل لكم ما وراء ذلكم ألن تبتغوا .فلما حذفت " الالم " الخافضة ،
اتصلت بالفعل قبلھا فنصبت (2) .وقد يحتمل أن تكون في موضع خفض  ،بھذا المعنى  (3) ،إذ كانت " الالم " في ھذا
الموضع معلومًا أن بالكالم إليھا الحاجة.
***
سافِحِينَ {
القول في تأويل قوله ُ } :م ْحصِ نِينَ َغ ْي َر ُم َ
قال أبو جعفر  :يعني بقوله جل ثناؤه  " :محصِ نين "  ،أع َّفاء بابتغائكم ما وراء ما حرَّ م عليكم من النساء بأموالكم ) " (4غير
مسافحين "  ،يقول  :غير م َُزانين  ،كما - :
 - 9025حدثني محمد بن عمرو قال  ،حدثنا أبو عاصم  ،عن عيسى  ،عن ابن أبي نجيح  ،عن مجاھد في قوله " :
محصنين"  ،قال  :متناكحين " غير مسافحين "  ،قال  :زانين بكل زانية.
 - 9026حدثني المثنى قال  ،حدثنا أبو حذيفة قال  ،حدثنا شبل  ،عن ابن أبي نجيح  ،عن مجاھد قال  " :محصنين "
متناكحين " غير مسافحين "  ،السفا ُح ِّ
الزنا.
__________
) " (1الترجمة " ھنا ھي " التفسير "  ،كما ذكره الفراء في معاني القرآن .261 : 1
) (2انظر معاني القرآن للفراء .261 : 1
) (3في المخطوطة والمطبوعة  " :فھذا المعنى "  ،وھو خطأ شديد الفساد.
) (4انظر تفسير " اإلحصان " فيما سلف قريبًا .166 ، 165 :

 - 9027حدثنا محمد بن الحسين قال  ،حدثنا أحمد بن مفضل قال  ،حدثنا أسباط  ،عن السدي  " :محصنين غير مسافحين " ،
يقول  :محصنين غير ُز َناة.
***
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يض ًة {
ورھُنَّ َف ِر َ
اس َت ْم َت ْع ُت ْم ِب ِه ِم ْن ُھنَّ َفآ ُتوھُنَّ أ ُ ُج َ
القول في تأويل قوله َ } :ف َما ْ
قال أبو جعفر  :اختلف أھل التأويل في تأويل قوله  " :فما استمتعتم به منھن "  .فقال بعضھم  :معناه  :فما نكحتم منھن
فجامعتموھن  -يعني  :من النساء " فآتوھن أجورھن فريضة " يعني  :صدقاتھن  ،فريضة معلومة(1) .
*ذكر من قال ذلك :
 - 9028حدثني المثنى قال  ،حدثنا عبد ﷲ بن صالح قال  ،حدثني معاوية بن صالح  ،عن علي بن أبي طلحة  ،عن ابن
أجورھن فريضة "  ،يقول  :إذا تزوج الرجل منكم المرأة  ،ثم نكحھا مرة
عباس قوله  " :فما استمتعتم به منھن فآتوھن
َ
ص ُد َقات ِِھنَّ نِحْ َل ًة ( ]سورة النساء .[4 :
صداقھا كلُّه و " االستمتاع " ھو النكاح  ،وھو قوله َ ) :وآ ُتوا ال ِّن َسا َء َ
واحدة ،فقد وجب َ
 - 9029حدثنا الحسن بن يحيى قال  ،أخبرنا عبد الرزاق قال  ،أخبرنا معمر  ،عن الحسن في قوله  " :فما استمتعتم به
منھن"  ،قال  :ھو النكاح.
 - 9030حدثني المثنى قال  ،حدثنا أبو حذيفة قال  ،حدثنا شبل  ،عن ابن أبي نجيح  ،عن مجاھد  " :فما استمتعتم به منھن"،
النكاح.
__________
) (1انظر تفسير " االستمتاع " في " متع "  ،و " اإليتاء " في " أتى " و " الفريضة " في " فرض " من فھارس اللغة  ،في األجزاء السالفة.

 - 9031حدثنا القاسم قال  ،حدثنا الحسين قال  ،حدثني حجاج  ،عن ابن جريج  ،عن مجاھد قوله  " :فما استمتعتم به منھن"،
النكاح أراد.
قال :
َ
 - 9032حدثني يونس قال  ،أخبرنا ابن وھب قال  ،قال ابن زيد في قوله  " :فما استمتعتم به منھن فآتوھن أجورھن فريضة"
َ
الصداق .فإن وضعت لك منه
أجرھا
اآلية  ،قال  :ھذا النكاح  ،وما في القرآن إال نكا ٌح .إذا أخذ َتھا واستمتعت بھا  ،فأعطھا َ
شي ًئا  ،فھو لك سائغ .فرض ﷲ عليھا العدة  ،وفرض لھا الميراث .قال  :واالستمتاع ھو النكاح ھھنا  ،إذا دخل بھا.
***
بأجر تم ُّت َع اللذة  ،ال بنكاح مطلق على وجه النكاح الذي يكون بولِيٍّ وشھود
وقال آخرون  :بل معنى ذلك  :فما تم َّتعتم به منھن
ٍ
ومھر.
*ذكر من قال ذلك :
 - 9033حدثنا محمد بن الحسين قال  ،حدثنا أحمد بن مفضل قال  ،حدثنا أسباط  ،عن السدي  " :فما استمتعتم به منھن إلى
أجورھن فريضة وال جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة "  (1) ،فھذه المتعة  :الرجل ينكح
أجل مسمى فآتوھن
َ
المرأة بشرط إلى أجل مسمى  ،ويشھد شاھدين  ،وينكح بإذن وليھا  ،وإذا انقضت المدة فليس له عليھا سبيل  ،وھي منه بر َّية ،
وعليھا أن تستبرئ ما في رحمھا  ،وليس بينھما ميراث  ،ليس يرث واحد منھما صاحبه.
 - 9034حدثني محمد بن عمرو قال  ،حدثنا أبو عاصم  ،عن عيسى  ،عن ابن أبي نجيح  ،عن مجاھد  " :فما استمتعتم به
منھن "  ،قال  :يعني نكا َح المتعة.
 - 9035حدثنا أبو كريب قال  ،حدثنا يحيى بن عيسى قال  ،حدثنا نصير بن أبي األشعث قال  ،حدثني ابن حبيب بن أبي
ثابت  ،عن أبيه قال :
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__________
) (1قوله في اآلية " إلى أجل مسمى "  ،ھو في ھذا األثر من سياق اآلية عن السدي  ،وانظر اآلثار التالية  ، 9043 - 9035 :وانظر رد الطبري
ھذه القراءة في آخر تفسير اآلية.

أعطاني ابن عباس مصح ًفا فقال  :ھذا على قراءة أبيّ قال أبو كريب ) (1قال يحيى  :فرأيت المصحف عند نصير  ،فيه :
)فما استمتعتم به منھن إلى أجل مسمى ( (2) .
 - 9036حدثنا حميد بن مسعدة قال  ،حدثنا بشر بن المفضل قال  ،حدثنا داود  ،عن أبي نضرة قال  ،سألت ابن عباس عن
متعة النساء .قال  :أما تقرأ " سورة النساء " ؟ قال قلت  :بلى! قال  :فما تقرأ فيھا  ) :فما استمتعتم به منھن إلى أجل مسمى( ؟
قلت  :ال! لو قرأ ُتھا ھكذا ما سألتك! قال  :فإنھا كذا.
 - 9037حدثنا ابن المثنى قال  ،حدثني عبد األعلى قال  ،حدثني داود  ،عن أبي نضرة قال  :سألت ابن عباس عن المتعة ،
فذكر نحوه.
 - 9038حدثنا ابن المثنى قال  ،حدثنا محمد بن جعفر قال  ،حدثنا شعبة  ،عن أبي سلمة  ،عن أبي نضرة قال  :قرأت ھذه
اآلية على ابن عباس  " :فما استمتعتم به منھن "  .قال ابن عباس  " :إلى أجل مسمى "  .قال قلت  :ما أقرؤھا كذلك! قال :
وﷲ ألنزلھا ﷲ كذلك! ثالث مرات.
 - 9039حدثنا ابن المثنى قال  ،حدثنا أبو داود قال  ،حدثنا شعبة  ،عن أبي إسحاق  ،عن عمير  :أن ابن عباس قرأ  ) :فما
استمتعتم به منھن إلى أجل مسمى ( .
__________
) (1في المخطوطة والمطبوعة  " :أبو بكر "  ،مكان " أبو كريب "  ،وھو سھو من الناسخ كما ترى.
) (2األثر  " - 9035 :يحيى بن عيسى الرملي "  ،شيخ أبي كريب  ،مضت ترجمته رقم  ، 6317 :ثم  " .7418نصير بن أبي األشعث "  -ويقال :
ابن األشعث  -العرادي األسدي  ،روى عن أبي إسحاق السبيعي وغيره .مترجم في التھذيب.
و " ابن حبيب بن أبي ثابت "  ،لم أستطع أن أثبت أيھم ھو  ،وھم " عبد ﷲ بن حبيب " و " عبيد ﷲ بن حبيب "  ،و " عبد السالم بن حبيب "  ،ذكرھم
الداراقطني وقال  " :بنو حبيب بن أبي ثابت وكلھم ثقات "  .وكان في المطبوعة  " :حبيب بن أبي ثابت " أسقط " ابن "  ،وھي ثابتة في المخطوطة.
وأبوه  " :حبيب بن أبي ثابت "  ،روى عن ابن عباس  ،سلفت ترجمته قريبا  ،رقم .9012 :

 - 9040حدثنا ابن المثنى قال  ،حدثنا ابن أبي عدي  ،عن شعبة وحدثنا خالد بن أسلم قال  ،أخبرنا النضر قال  ،أخبرنا شعبة
عن أبي إسحاق  ،عن ابن عباس بنحوه.
 - 9041حدثنا ابن بشار قال  ،حدثنا عبد األعلى قال  :حدثنا سعيد  ،عن قتادة قال  :في قراءة أبيّ بن كعب  ) :فما استمتعتم
به منھن إلى أجل مسمى ( .
 - 9042حدثنا محمد بن المثنى قال  ،حدثنا محمد بن جعفر قال  ،حدثنا شعبة  ،عن الحكم قال  :سألته عن ھذه اآلية " :
والمحصنات من النساء إال ما ملكت أيمانكم " إلى ھذا الموضع  " :فما است ْم َتعتم به منھن "  ،أمنسوخة ھي ؟ قال  :ال قال
الحكم  :وقال علي رضي ﷲ عنه  :لوال أن عمر رضي ﷲ عنه نھى عن المتعة ما زنى إال َشقِيٌّ .
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 - 9043حدثني المثنى قال  ،حدثنا أبو نعيم قال  ،حدثنا عيسى بن عمر القارئ األسدي  ،عن عمرو بن مرة  :أنه سمع سعيد
بن جبير يقرأ  ) :فما استمتعتم به منھن إلى أجل مسمى فآتوھن أجورھن ( .
***
تأوله  :فما نكحتموه منھن فجامعتموه  ،فآتوھن أجورھن لقيام
قال أبو جعفر  :وأولى التأويلين في ذلك بالصواب  ،تأويل من َّ
الحجة بتحريم ﷲ متعة النساء على غير وجه النكاح الصحيح أو الملك الصحيح على لسان رسوله صلى ﷲ عليه وسلم.
 - 9044حدثنا ابن وكيع قال  ،حدثنا أبي  ،عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز قال  ،حدثني الرَّ بيع بن سبرة الجھني ،
عن أبيه  :أن النبي صلى ﷲ عليه وسلم قال  :استمتعوا من ھذه النساء واالستمتاع عندنا يومئذ التزويج(1) .
***
__________
) (1الحديث  - 9044 :اختصر الطبري رحمه ﷲ  ،أو شيخه سفيان بن وكيع  -لفظ الحديث! فأوھم شي ًئا آخر غير ما يدل عليه سياقه كامال .وابن
وكيع  -شيخ الطبري  : -ھو سفيان بن وكيع .وھو ضعيف  ،كما بينا فيما مضى  .142 :والحديث رواه اإلمام أحمد في المسند  ،كامال 15415 :
)ج 3ص 406 - 405حلبي( وشتان بين أحمد وابن وكيع .فرواه عن وكيع  ،بھذا اإلسناد  ،وفيه  " :قال لنا رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم  :استمتعوا
من ھذه النساء .قال  :واالستمتاع عندنا يومئذ التزويج  ،قال  :فعرضنا ذلك على النساء  ،فأبين إال أن نضرب بيننا وبينھن أجال .قال  :فذكرنا ذلك
للنبي صلى ﷲ عليه وسلم فقال  :افعلوا "  -ثم ذكر القصة في تمتعه بامرأة لعشرة أيام  ،وأنه بات عندھا ليلة  " :ثم أصبحت غاديًا إلى المسجد .فإذا
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم بين الباب والحجر  ،يخطب الناس يقول  :أال أيھا الناس  ،قد كنت أذنت لكم في االستمتاع من ھذه النساء  ،أال وإن ﷲ
تبارك وتعالى قد حرم ذلك إلى يوم القيامة "  -إلى آخر الحديث.
ورواه البيھقي  ، 203 : 7بنحوه من طريق أبي نعيم  ،عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز  ،به.
وروى أحمد في المسند حديث سبرة بن معبد في تحريم المتعة  ،مطوال ومختصرً ا  ،من أوجه كثيرة ).(405 - 404 : 3
وكذلك رواه مسلم  ، 396 - 395 : 1مطوال ومختصرً ا.
وقصة سبرة بن معبد ھذه كانت في حجة الوداع  ،أو في غزوة الفتح  -على اختالف الرواية عنه في ذلك .وقال الحافظ في الفتح  " 147 : 9والرواية
عنه بأنھا في الفتح أصح وأشھر "  .وعلى كل حال فالنھي فيھا ھو الناسخ األخير  ،وقد أفاض الحافظ في بيان النسخ مفصال .151 - 143 : 9
وانظر المحلى  ، 520 - 519 : 9والسنن الكبرى للبيھقي .207 - 200 : 7

وقد دللنا على أن المتعة على غير النكاح الصحيح حرام  ،في غير ھذا الموضع من كتبنا  ،بما أغنى عن إعادته في ھذا
الموضع.
***
وأما ما روي عن أبيّ بن كعب وابن عباس من قراءتھما  ) :فما استمتعتم به منھن إلى أجل مسمى (  ،فقراءة بخالف ما
العذر عمن ال يجوز
جاءت به مصاحف المسلمين .وغير جائز ألحد أن يلحق في كتاب ﷲ تعالى شي ًئا لم يأت به الخب ُر القاطعُ
َ
خالفه.
***
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ﷲ َكانَ َعلِي ًما َحكِي ًما ){ (24
فر َ
اض ْي ُت ْم ِب ِه مِنْ َب ْع ِد ا ْل َ
اح َع َل ْي ُك ْم فِي َما َت َر َ
القول في تأويل قوله َ } :وال ُج َن َ
يض ِة إِنَّ َّ َ
قال أبو جعفر  :اختلف أھل التأويل في تأويل ذلك.
أجورھن فريضة ،
حرج عليكم  (1) ،أيھا األزواج  ،إن أدركتكم عُسرة بعد أن فرضتم لنسائكم
َ
فقال بعضھم  :معنى ذلك ال َ
فيما تراضيتم به من ٍّ
حط وبراءة  ،بعد الفرض الذي َس َلف منكم لھن ما كنتم فرضتم.
*ذكر من قال ذلك :
 - 9045حدثنا محمد بن عبد األعلى قال  ،حدثنا المعتمر بن سليمان  ،عن أبيه قال  :زعم حضرميٌّ  :أن رجاال كانوا
يفرضون المھر  ،ثم عسى أن ُتدرك أحدھم العسرة  ،فقال ﷲ  " :وال جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة " .
وقال آخرون  :معنى ذلك  :وال جناح عليكم  ،أيھا الناس  ،فيما تراضيتم أنتم والنساء اللواتي استمتعتم بھن إلى أجل مسمى ،
إذا انقضى األجل الذي أجَّ لتموه بينكم وبينھن في الفراق  ،أن يزدنكم في األجل  ،وتزيدوا من األجر والفريضة  (2) ،قبل أن
يستبرئن أرحامھن.
*ذكر من قال ذلك :
 - 9046حدثنا محمد بن الحسين قال  ،حدثنا أحمد بن مفضل قال  ،حدثنا أسباط  ،عن السدي  " :وال جناح عليكم فيما
تراضيتم به من بعد الفريضة "  ،إن شاء أرضاھا من بعد الفريضة األولى  -يعني األجرة التي أعطاھا على تمتعه بھا  -قبل
انقضاء األجل بينھما ،
__________
) (1انظر تفسير " الجناح " فيما سلف  ، 149 :تعليق  ، 1 :والمراجع ھناك.
) (2في المخطوطة  " :أن يزيدوكم في األجل  ،وتزيدون من األجر "  ،والذي في المطبوعة أجود الكالمين.

فقال  " :أتمتع منك أيضً ا بكذا وكذا "  ،فازداد قبل أن يستبرئ رحمھا  ،ثم تنقضي المدة .وھو قوله  " :فيما تراضيتم به من
بعد الفريضة " ،
***
وقال آخرون  :معنى ذلك  :وال جناح عليكم  ،أيھا الناس  ،فيما تراضيتم به أنتم ونساؤكم بعد أن تؤتوھن أجورھن على
استمتاعكم بھنّ من مُقام وفراق.
*ذكر من قال ذلك :
 - 9047حدثنا المثنى قال  ،حدثنا عبد ﷲ بن صالح قال  ،حدثني معاوية بن صالح  ،عن علي بن أبي طلحة  ،عن ابن عباس
قوله  " :وال جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة "  ،والتراضي  :أن يو ِّفيھا صداقھا ثم يخيِّرھا.
***
وض ْ
ص ُدقاتھن من بعد الفريضة.
عت عنكم نساؤكم من َ
وقال آخرون  :بل معنى ذلك وال جناح عليكم فيما َ
*ذكر من قال ذلك :
 - 9048حدثني يونس قال  ،أخبرنا ابن وھب قال  :قال ابن زيد في قوله  " :وال جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد
ْ
وضعت لك منه شي ًئا فھو لك سائ ٌغ.
الفريضة "  ،قال  :إن
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***
قال أبو جعفر  :وأولى ھذه األقوال بالصواب  ،قو ُل من قال  :معنى ذلك  :وال حرج عليكم  ،أيھا الناس  ،فيما تراضيتم به أنتم
ونساؤكم من بعد إعطائھن أجورھن على النكاح الذي جرى بينكم وبينھن  ،من ِّ
حط ما وجب لھنَّ عليكم  ،أو إبراء  ،أو تأخير
ص ُد َقات ِِھنَّ نِحْ َل ًة َفإِنْ طِ ب َْن َل ُك ْم َعنْ َشيْ ٍء ِم ْن ُه َن ْف ًسا َف ُكلُوهُ َھنِي ًئا َم ِري ًئا ( ]سورة
ووضع .وذلك نظير قوله جل ثناؤه َ ) :وآ ُتوا ال ِّن َسا َء َ
النساء .[4 :
فأما الذي قاله السدي  :فقو ٌل ال معنى له  ،لفساد القول بإحالل جماع امرأة بغير نكاح وال ملك يمين.
ت َو َّ
ت َفمِنْ َما َم َل َك ْ
ض ُك ْم
ﷲُ أَعْ َل ُم ِبإِي َما ِن ُك ْم َبعْ ُ
ت أَ ْي َما ُن ُك ْم مِنْ َف َت َيا ِت ُك ُم ْالم ُْؤ ِم َنا ِ
ت ْالم ُْؤ ِم َنا ِ
ص َنا ِ
َو َمنْ َل ْم َيسْ َتطِ عْ ِم ْن ُك ْم َط ْو ًال أَنْ َي ْنك َِح ْالمُحْ َ
ان َفإِ َذا أُحْ صِ نَّ َفإِنْ
ت َغي َْر م َُساف َِحا ٍ
ص َنا ٍ
ت َو َال ُم َّتخ َِذا ِ
مِنْ َبعْ ٍ
جُورھُنَّ ِب ْال َمعْ رُوفِ مُحْ َ
ض َفا ْن ِكحُوھُنَّ ِبإِ ْذ ِن أَھْ ل ِِھنَّ َوآَ ُتوھُنَّ أ ُ َ
ت أَ ْخدَ ٍ
ت ِم ْن ُك ْم َوأَنْ َتصْ ِبرُوا َخ ْي ٌر َل ُك ْم َو َّ
ب َذل َِك لِ َمنْ َخشِ َي ْال َع َن َ
ﷲُ َغفُورٌ
ص َنا ِ
ت م َِن ْال َع َذا ِ
أَ َتي َْن ِب َفا ِح َش ٍة َف َع َلي ِْھنَّ نِصْ فُ َما َع َلى ْالمُحْ َ
َرحِي ٌم)(25
***
وأما قوله  " :إن ﷲ كان عليمًا حكيمًا "  ،فإنه يعني  :إن ﷲ كان ذا علم بما يُصلحكم  ،أيھا الناس  ،في مناكحكم وغيرھا من
أموركم وأمور سائر خلقه  " ،حكيما " فيما يدبر لكم ولھم من التدبير  ،وفيما يأمركم وينھاكم  ،ال يدخل حكمته خلل وال
زلل(1).
***
القول في تأويل قوله َ } :ومَنْ لَ ْم َي ْس َتطِ ْع ِم ْن ُك ْم َط ْوال {
قال أبو جعفر  :اختلف أھل التأويل في معنى  " :الطول " الذي ذكره ﷲ تعالى في ھذه اآلية.
فقال بعضھم  :ھو الفضل والمال والسَّعة.
*ذكر من قال ذلك :
 - 9049حدثني محمد بن عمرو قال  ،حدثنا أبو عاصم  ،عن عيسى  ،عن ابن أبي نجيح  ،عن مجاھد في قوله  " :ومن لم
يستطع منكم طوال "  ،قال  :الغنى.
 - 9050حدثني المثنى قال  ،حدثنا أبو حذيفة قال  ،حدثنا شبل  ،عن ابن أبي نجيح  ،عن مجاھد مثله.
 - 9051حدثني المثنى قال  ،حدثنا عبد ﷲ بن صالح قال  ،حدثني معاوية بن صالح  ،عن علي بن أبي طلحة  ،عن ابن
عباس قوله  " :ومن لم يستطع منكم طوال "  ،يقول  :من لم يكن له َس َعة.
 - 9052حدثنا بشر بن معاذ قال  ،حدثنا يزيد قال  ،حدثنا سعيد  ،عن قتادة قوله  " :ومن لم يستطع منكم طوال "  ،يقول :
من لم يستطع منكم سعة.
 - 9053حدثنا القاسم قال  ،حدثنا الحسين قال  ،حدثنا ھشيم قال ،
__________
) (1انظر تفسير " عليم " و " حكيم " في فھارس اللغة فيما سلف.

حدثنا أبو بشر  ،عن سعيد بن جبير قوله  " :ومن لم يستطع منكم طوال "  ،قال  :الطول الغنى.
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 - 9054حدثني المثنى قال  ،حدثنا حبان بن موسى قال  ،أخبرنا ابن المبارك قال  ،أخبرنا ھشيم  ،عن أبي بشر  ،عن سعيد
بن جبير في قوله  " :ومن لم يستطع منكم طوال "  ،قال  :الطول السعة(1) .
 - 9055حدثنا محمد بن الحسين قال  ،حدثنا أحمد بن المفضل قال  ،حدثنا أسباط  ،عن السدي  " :ومن لم يستطع منكم
طوال"  ،أما قوله  " :طوال "  ،فسعة من المال.
 - 9056حدثني يونس قال  ،أخبرنا ابن وھب قال  ،قال ابن زيد في قوله  " :ومن لم يستطع منكم طوال "  ،اآلية  ،قال " :
طوال "  ،ال يجد ما ينكح به حرَّ ة.
***
وقال آخرون  :معنى " الطول "  ،في ھذا الموضع  :ال َھ َوى.
*ذكر من قال ذلك :
 - 9057حدثني يونس قال  ،أخبرنا ابن وھب قال  ،حدثني عبد الجبار بن عمر  ،عن ربيعة  :أنه قال في قوله ﷲ  " :ومن
لم يستطع منكم طوال " قال  :الطول الھوى .قال  :ينكح األمة إذا كان ھواهُ فيھا(2) .
 - 9058حدثني يونس قال  ،أخبرنا ابن وھب قال  ،قال ابن زيد  :كان ربيعة يليِّن فيه بعض التليين  ،كان يقول  :إذا خشي
على نفسه إذا أحبَّھا  -أي األمة  -وإن كان يقدر على نكاح غيرھا  ،فإني أرى أن ينكحھا.
__________
) (1األثر  - 9054 :في المطبوعة  " :حدثنا ابن المثنى " بزيادة " ابن "  ،وليست في المخطوطة  ،وھو الصواب  ،وقد مضت رواية " المثنى " عن
" حبان بن موسى "  ،في مئات من المواضع مثل  ، 4548 ، 4528 ، 4498 :وما سيأتي قريبًا رقم .9061 ، 9059 :
) (2األثر  " - 9057 :عبد الجبار بن عمر األيلي " مضت ترجمته برقم  .4068 :وكان في المطبوعة  " :عبد الجبار بن عمرو " وھو خطأ.

 - 9059حدثني المثنى قال  ،حدثنا حبان بن موسى قال  ،أخبرنا ابن المبارك قال  ،أخبرنا حماد بن سلمة  ،عن أبي الزبير ،
عن جابر  :أنه سئل عن الحرِّ يتزوج األمة  ،فقال  :إن كان ذا طول فال .قيل  :إن وقع حبّ األمة في نفسه ؟ قال  :إن خشي
الع َنت فليتزوجھا.
َ
 - 9060حدثنا ابن حميد قال  ،حدثنا جرير  ،عن منصور  ،عن عبيدة  ،عن الشعبي قال  :ال يتزوج الحر األمة  ،إال أن ال
يجد وكان إبراھيم يقول  :ال بأس به.
 - 9061حدثني المثنى قال  ،حدثنا حبان بن موسى قال  ،أخبرنا ابن المبارك قال  ،أخبرنا ابن جريج قال  :سمعت عطاء
يقول  :ال نكره أن ينكح ُذو اليسار اليوم األمة  ،إذا خشي أن يشقى بھا(1) .
***
قال أبو جعفر  :وأولى القولين في ذلك بالصواب  ،قو ُل من قال  :معنى " َّ
الط ْول " في ھذا الموضع  ،السعة والغنى من المال،
إلجماع الجميع على أن ﷲ تبارك وتعالى لم يحرِّ م شي ًئا من األشياء سوى نكاح اإلماء لواجد الطول إلى الحرة فأح َّل ما حرم
من ذلك عند غلبة المحرَّ م عليه له  ،لقضاء لذةْ (2) .
فإذ كان ذلك إجماعًا من الجميع فيما عدا نكاح اإلماء لواجد الطول  ،فمثله
في التحريم نكاح اإلماء لواجد الطول  :ال ي َُح ُّل له من أجل غلبة ً
ھوى عنده فيھا  (3) ،ألن ذلك مع وجوده الطو َل إلى الحرة
منه قضاء لذة وشھوة ،
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__________
) (1في المطبوعة  " :أن يسعى بھا "  ،ھكذا قرأ ما في المخطوطة  ،وصواب قراءتھا ما أثبت .وعنى بذلك ما مضى في اآلثار السالفة من قوله  " :إن
خشي العنت " .
) (2استشكل معنى ھذه الجملة والتي بعدھا على الناشر األول .والمعنى  ،أن ﷲ تعالى لم يحرم شي ًئا  ،ثم أحله من أجل غلبة الھوى أو قضاء اللذة .بل
أحل المحرم  ،للضرورة التي يخاف معھا المضطر ھالك نفسه .فإذ كان ذلك إجماعًا من الجميع في كل شيء حرمه  ،فنكاح اإلماء مثله  ،ال يمكن
إحالله من أجل غلبة الھوى.
) (3في المطبوعة  " :من أجل غلبة ھوى سره فيھا "  ،وفي المخطوطة  " :من أجل غلبة الھوى غيره فيھا "  ،وكأن صواب قراءتھا ما أثبت .ولوال
أن معنى " عنده " جائز صحيح  ،آلثرت أن تكون " عليه " .

نفسه ،
وليس بموضع ضرورة ترفع برخصة  (1) ،كالميتة للمضطر الذي يخاف ھالك نفسه  ،فيترخص في أكلھا ليحيي بھا َ
الھالك منه  ،ما حرم عليھم
وما أشبه ذلك من المحرمات اللواتي رخص ﷲ لعباده في حال الضرورة والخوف على أنفسھم
َ
منھا في غيرھا من األحوال (2) .ولم يرخص ﷲ تبارك وتعالى لعب ٍد في حرام لقضاء لذة .وفي إجماع الجميع على أن رجال
لو غل َبه ھوى امرأة حرّ ة أو أمة  ،أنھا ال تحل له إال بنكاح أو شراء على ما أذن ﷲ به  ،ما يوضّح فساد قول من قال " :
معنى الطول  ،في ھذا الموضع  :الھوى "  ،وأجاز لواجد الطول لحرة نكا َح اإلماء.
***
مال لنكاح الحرائر  ،فلينكح مما ملكت أيمانكم.
فتأويل اآلية إذ كان األمر على ما وصفنا  :ومن لم يجد منكم سعة من ٍ
***
وأصل " الطول " اإلفضال  :يقال منه  " :طال عليه يطول َط ْوال "  ،في اإلفضال و " طال يطول ُ
طوال " في َ
الطول الذي ھو
ِصر.
خالف الق َ
***
ت ا ْل ُم ْؤ ِم َنا ِ
ص َنا ِ
ت َفمِنْ َما َم َلكَتْ أَ ْي َما ُن ُك ْم مِنْ َف َت َيا ِت ُك ُم ا ْل ُم ْؤ ِم َنا ِ
ت{
ِح ا ْل ُم ْح َ
القول في تأويل قوله  } :أَنْ َي ْنك َ
قال أبو جعفر  :يعني بذلك  :ومن لم يستطع منكم  ،أيھا الناس  ،طوال يعني من األحرار " أن ينكح المحصنات "  ،وھن
الحرائر ) " (3المؤمنات " اللواتي قد صدَّقن بتوحيد ﷲ وبما جاء به رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم من الحق.
__________
) (1في المطبوعة  " :وليس بموضع ضرورة تدفع ترخصه "  ،وليس صوابًا في العبارة  ،وفي المخطوطة  " :ترفع برخصة " غير منقوطة ،
وصواب قراءتھا ما أثبت.
) (2جملة قوله  " :ما حرم عليھم منھا " مفعول لقوله  " :رخص ﷲ لعباده " .
) (3انظر تفسير " المحصنات " فيما سلف قريبًا .169 - 151 :

***
وبنحو ما قلنا في " المحصنات " قال أھل التأويل.
*ذكر من قال ذلك :
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 - 9062حدثني المثنى قال  ،حدثنا عبد ﷲ بن صالح قال  ،حدثني معاوية بن صالح  ،عن علي بن أبي طلحة  ،عن ابن
عباس قوله  " :أن ينكح المحصنات "  ،يقول  :أن ينكح الحرائر  ،فلينكح من إماء المؤمنين.
 - 9063حدثني محمد بن عمرو قال  ،حدثنا أبو عاصم  ،عن عيسى  ،عن ابن أبي نجيح  ،عن مجاھد قوله  " :أن ينكح
المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم " قال  " :المحصنات " الحرائر  ،فلينكح األمة المؤمنة.
 - 9064حدثني المثنى قال  ،حدثنا أبو حذيفة قال  ،حدثنا شبل  ،عن ابن أبي نجيح  ،عن مجاھد مثله.
 - 9065حدثنا محمد بن الحسين قال  ،حدثنا أحمد بن المفضل قال  ،حدثنا أسباط  ،عن السدي  :أما " فتياتكم "  ،فإماؤكم.
 - 9066حدثنا القاسم قال  ،حدثنا الحسين قال  ،أخبرنا ھشيم قال  ،أخبرنا أبو بشر  ،عن سعيد بن جبير  " :أن ينكح
المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات "  ،قال  :أما من لم يجد ما ينكح الحرة  ،تزوج األمة(1) .
 - 9067حدثني يونس قال  ،أخبرنا ابن وھب قال  ،قال ابن زيد في قوله  " :أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت
أيمانكم من فتياتكم المؤمنات "  ،قال  :ال يجد ما ينكح به حرة  (2) ،فينكح ھذه األمة  ،فيتعفف بھا  ،ويكفيه أھلھا مؤونتھا.
__________
) (1في المطبوعة  " :فيتزوج األمة "  ،وأثبت ما في المخطوطة.
) (2في المطبوعة  " :من لم يجد ما ينكح ، " ...وأثبت ما في المخطوطة  ،فھو صواب محض.

ولم يح ّل ﷲ ذلك ألحد  ،إال أن ال يجد ما ينكح به حرة فينفق عليھا  ،ولم يح ّل له حتى يخشى العنت(1) .
 - 9068حدثنا المثنى قال  ،حدثنا حبان بن موسى قال  ،أخبرنا ابن المبارك قال  ،أخبرنا سفيان  ،عن ھشام الدستوائي  ،عن
عامر األحول  ،عن الحسن  :أن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم نھى أن تنكح األمة على الحرة  ،و ُتنكح الحرة على األمة ،
ومن وجد َط ْوال لحرة فال ينكحْ ً
أمة.
***
ت ( بكسر "
ص َنا ِ
قال أبو جعفر  :واختلفت القرأة في قراءة ذلك .فقرأته جماعة من قرأة الكوفيين والمكيين  ) :أَنْ َي ْنك َِح ْالمُحْ َ
الصاد " مع سائر ما في القرآن من نظائر ذلك  ،سوى قوله  " :والمحصنات من النساء إال ما ملكت أيمانكم " ]سورة النساء :
 ، [24فإنھم فتحوا " الصاد " منھا  ،ووجھوا تأويله إلى أنھن محصنات بأزواجھن  ،وأن أزواجھن ھم أحصنوھنّ  .وأما سائر
ما في القرآن  ،فإنھم تأوّ لوا في كسرھم " الصاد " منه  ،إلى أن النساء ھنَّ أحصنّ أنفسھنّ بالعفة.
***
وقرأت عامة قرأة المدينة والعراق ذلك كلَّه بالفتح  ،بمعنى أن بعضھن أحصنھن أزواجُھن  ،وبعضھن أحصنھنّ حريتھن أو
إسالمھن.
***
وقرأ بعض المتقدمين كل ذلك بالكسر  ،بمعنى أنھن عففن وأحصنَّ أنفسھن .وذكرت ھذه القراءة  -أعني بكسر الجميع  -عن
علقمة  ،على االختالف في الرواية عنه(2) .
***
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__________
) (1في المطبوعة  ... " :إال لمن ال يجد ما ينكح به حرة  ،وينفق عليھا "  ،وأثبت ما في المخطوطة  ،فھو الصواب الجيد.
) (2لم يشر أبو جعفر في تفسير آية النساء  24 :فيما سلف  ،إلى ھذه القراءة  ،ولم يذكر ھذا االختالف في قراءة " المحصنات "  ،وذلك من األدلة
على اختصاره التفسير  ،كما أسلفت مرارً ا.

قال أبو جعفر  :والصواب عندنا من القول في ذلك  ،أنھما قراءتان مستفيضتان في قرأة األمصار  ،مع اتفاق ذلك في المعنى ،
فبأيتھما قرأ القارئ فمصيبٌ
الصواب  ،إال في الحرف األول]من سورة النساء  [24 :وھو قوله  " :والمحصنات من النساء إال
َ
ما ملكت أيمانكم "  ،فإني ال أستجيز الكسر في صاده  ،التفاق قراءة األمصار على فتحھا (1) .ولو كانت القراءة بكسرھا
استفاضتھا بفتحھا  ،كان صوابًا القراءةُ بھا كذلك  ،لما ذكرنا من تصرف " اإلحصان " في المعاني التي بيّناھا ،
مستفيضة
َ
فيكون معنى ذلك لو كسر  :والعفائف من النساء حرا ٌم عليكم  ،إال ما ملكت أيمانكم  ،بمعنى أنھن أحصنَّ أنفسھن بالعفة(2) .
***
وأما " الفتيات "  ،فإنھن جمع " فتاة "  ،وھن الشوابّ من النساء .ثم يقال لكل مملوكة ذا ٍ
ت سنّ أو شابة  " :فتاة "  ،والعبد " :
فتى " .
***
ثم اختلف أھل العلم في نكاح الفتيات غير المؤمنات  ،وھل عنى ﷲ بقوله  " :من فتياتكم المؤمنات "  ،تحريم ما عدا المؤمنات
منھن  ،أم ذلك من ﷲ تأديب للمؤمنين ؟
فقال بعضھم  :ذلك من ﷲ تعالى ذكره داللة على تحريم نكاح إماء المشركين.
*ذكر من قال ذلك :
 - 9069حدثنا محمد بن بشار قال  ،حدثنا عبد الرحمن قال  ،أخبرنا سفيان  ،عن ابن أبي نجيح  ،عن مجاھد  " :من فتياتكم
المؤمنات "  ،قال  :ال ينبغي أن يتزوّ ج مملوكة نصراني ًّة.
 - 9070حدثنا ابن وكيع قال  ،حدثنا أبي  ،عن سفيان  ،عن ابن أبي نجيح  ،عن مجاھد  " :من فتياتكم المؤمنات "  ،قال  :ال
ينبغي للحرّ المسلم أن ينكح المملوكة من أھل الكتاب.
__________
) (1ھذا كله لم يذكر في تفسير آية النساء األولى  ،وبيان معنى " اإلحصان " قد سلف قريبًا .166 ، 165 :
) (2ھذا كله لم يذكر في تفسير آية النساء األولى  ،وبيان معنى " اإلحصان " قد سلف قريبًا .166 ، 165 :

 - 9071حدثنا علي بن سھل قال  ،حدثنا الوليد بن مسلم قال  ،سمعت أبا عمرو  ،وسعيد بن عبد العزيز  ،ومالك بن أنس ،
وأبو بكر بن عبد ﷲ بن أبي مريم  ،يقولون  :ال يحل لحرّ مسلم وال لعبد مسلم  ،األم ُة النصرانية  ،ألن ﷲ يقول  " :من
فتياتكم المؤمنات "  ،يعني بالنكاح(1) .
***
وقال آخرون  :ذلك من ﷲ على اإلرشاد والندب  ،ال على التحريم .وممن قال ذلك جماعة من أھل العراق.
*ذكر من قال ذلك :
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 - 9072حدثنا ابن حميد قال  ،حدثنا جرير  ،عن منصور  ،عن مغيرة قال  ،قال أبو ميسرة  :أما أھل الكتاب بمنزلة
الحرائر.
***
ومنھم أبو حنيفة وأصحابه  (2) ،واعتلوا لقولھم بقول ﷲ  ) :أ ُ ِح َّل َل ُك ُم َّ
الط ِّي َب ُ
اب ِح ٌّل َل ُك ْم َو َط َعا ُم ُك ْم
ِين أُو ُتوا ْال ِك َت َ
ات َو َط َعا ُم الَّذ َ
ص َن ُ
ص َن ُ
جُورھُنَّ ( ]سورة المائدة .[5 :
ات م َِن ْالم ُْؤ ِم َنا ِ
ات م َِن الَّذ َ
ت َو ْالمُحْ َ
اب مِنْ َق ْبلِ ُك ْم إِ َذا آ َت ْي ُتمُوھُنَّ أ ُ َ
ِين أُو ُتوا ْال ِك َت َ
ِح ٌّل َل ُھ ْم َو ْالمُحْ َ
__________
) (1األثر  " - 9071 :الوليد بن مسلم الدمشقي "  ،سلفت ترجمته برقم  6611 ، 2184 :و " أبو عمرو "  ،ھو األوزاعي  ،وكان في المطبوعة
والمخطوطة " أبو عمرو سعيد " كأنه واحد  ،أو " أبو عمر " و " سعيد "  ،والصواب ما أثبت.
و " سعيد بن عبد العزيز التنوخي " أبو محمد  ،مضت ترجمته برقم .8966 :
وأما " أبو بكر بن عبد ﷲ بن أبي مريم الغساني "  ،كان من العباد المجتھدين  ،وكان كثير الحديث ضعي ًفا .قال أبو حاتم  " :ضعيف الحديث  ،طرقه
لصوص فأخذوا متاعه  ،فاختلط "  ،مات سنة  ، 156وفي تھذيب التھذيب خطأ في سنة وفاته  ،كتب  " :سنة ست وخمسين ومئتين "  ،والصواب ،
ومئة .وقد ترجمه ابن سعد في طبقاته  170 / 2 / 7في الطبعة الخامسة من أھل الشام  ،التي منھا " سعيد بن عبد العزيز التنوخي " .
ھذا  ،وقد كان في المطبوعة والمخطوطة  " :ومالك بن عبد ﷲ بن أبي مريم "  ،وليس في الرواة من يسمى بھذا االسم  ،وصوابه ما أثبت  ،وأبو بكر
بن أبي مريم  ،قد روى عنه الوليد بن مسلم  ،كما روى عن سائر من ذكر قبله.
) (2قوله  " :ومنھم أبو حنيفة وأصحابه " معطوف على قوله قبل األثر  " :وممن قال ذلك جماعة من أھل العراق. " ...

قالوا  :فقد أحل ﷲ محصنات أھل الكتاب عا ًّما  ،فليس ألحد أن ي ُخص منھن أمة وال حرة .قالوا  :ومعنى قوله  " :فتياتكم
المؤمنات "  ،غير المشركات من عبدة األوثان.
***
قال أبو جعفر  :وأولى القولين في ذلك بالصواب  ،قول من قال  :ھو داللة على تحريم نكاح إماء أھل الكتاب  ،فإنھن ال يحللن
إال بملك اليمين .وذلك أن ﷲ جل ثناؤه أح ّل نكاح اإلماء بشروط  ،فما لم تجتمع الشروط التي سماھن فيھن  (1) ،فغير جائز
لمسلم نكاحھن.
***
فإن قال قائل  :فإنّ اآلية التي في " المائدة " تدل على إباحتھن بالنكاح ؟
قيل  :إن التي في " المائدة "  ،قد أبان أن حكمھا في خاص من محصناتھم  ،وأنھا معنيٌّ بھا حرائرھم دون إمائھم  ،قولُه " :
من فتياتكم المؤمنات "  .وليست إحدى اآليتين دافعًا حكمھا حك َم األخرى  (2) ،بل إحداھما مبينة حكم األخرى  ،وإنما تكون
ً
جائزا اجتماع حكميھما على صحة (3) .فغير جائز أن يحكم إلحداھما بأنھا دافعة
إحداھما دافعة حكم األخرى  ،لو لم يكن
حكم األخرى  ،إال بحجة التسليم لھا من خبر أو قياس .وال خبر بذلك وال قياس .واآلية محتملة ما قلنا  :والمحصنات من
حرائر الذين أوتوا الكتاب من قبلكم دون إمائھم.
***
__________
) (1في المطبوعة  " :التي سماھا فيھن "  ،وأثبت ما في المخطوطة  ،فھو صواب جيد.
) (2في المطبوعة  " :دافعة حكمھا " ...والصواب ما أثبت في المخطوطة  ،وإن كان كاتبھا قد أساء الكتابة  ،فقرأھا الناشر على غير وجھھا الصحيح.
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) (3في المطبوعة والمخطوطة ھنا  " :حكمھما " على اإلفراد  ،والصواب ما أثبت  ،على التثنية.

القول في تأويل قوله تعالى } َو َّ
ض{
ض ُك ْم مِنْ َب ْع ٍ
ﷲُ أَ ْع َل ُم ِبإِي َما ِن ُك ْم َب ْع ُ
قال أبو جعفر  :وھذا من المؤخر الذي معناه التقديم.
***
وتأويل ذلك  " :ومن لم يستطع منكم طوال أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات "  ،فلينكح
بعضكم من بعض بمعنى  :فلينكح ھذا فتاة ھذا.
***
ف " البعض " مرفوع بتأويل الكالم  ،ومعناه  ،إذ كان قوله  " :فمما ملكت أيمانكم "  ،في تأويل  :فلينكح مما ملكت أيمانكم ،
ثم رد " بعضكم " على ذلك المعنى  ،فرفع.
***
ثم قال جل ثناؤه  " :وﷲ أعلم بإيمانكم "  (1) ،أي  :وﷲ أعلم بإيمان من آمن منكم با ورسوله وما جاء به من عند ﷲ ،
فصدق بذلك كله منكم(2) .
***
يقول  :فلينكح من لم يستطع منكم طوال لحرة من فتياتكم المؤمنات .لينكح ھذا المقتر الذي ال يجد طوال لحرة  ،من ھذا
الموسر ،فتا َته المؤمنة التي قد أبدت اإليمان فأظھرته  ،وكلوا سرائرھن إلى ﷲ  ،فإن علم ذلك إلى ﷲ دونكم  ،وﷲ أعلم
بسرائركم وسرائرھن.
***
__________
) (1في المخطوطة أتم اآلية ھنا  " :بعضكم من بعض "  ،وقد أحسن الناشر األول إذ حذف ھذه الزيادة ھنا  ،ألن سياق التفسير على أن قوله  " :وﷲ
أعلم بإيمانكم " من المقدم على قوله  " :بعضكم من بعض " .
) (2السياق  " :وﷲ أعلم...منكم " .

ورھُنَّ ِبا ْل َم ْع ُروفِ {
القول في تأويل قوله َ } :فا ْن ِك ُحوھُنَّ ِبإِ ْذ ِن أَھْ لِ ِھنَّ َوآ ُتوھُنَّ أ ُ ُج َ
قال أبو جعفر  :يعني بقوله جل ثناؤه  " :فانكحوھن "  ،فتزوجوھن ) (1وبقوله  " :بإذن أھلھن "  ،بإذن أربابھن وأمرھم إيّاكم
بنكاحھن ورضاھم ) (2ويعني بقوله  " :وآتوھن أجورھن "  ،وأعطوھن مھورھن  (3) ،كما - :
 - 9073حدثنا يونس قال  ،أخبرنا ابن وھب قال  ،قال ابن زيد  " :وآتوھن أجورھن " قال  :الصداق.
***
ويعني بقوله  " :بالمعروف " على ما تراضيتم به  ،مما أح َّل ﷲ لكم  ،وأباحه لكم أن تجعلوه مھورً ا لھن(4) .
***
__________
) (1انظر تفسير " النكاح " فيما سلف .574 : 7
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) (2انظر تفسير " اإلذن " فيما سلف .377 ، 288 : 7 / 395 ، 355 ، 352 : 5 / 371 ، 286 : 4 / 450 ، 449 : 2
) (3انظر تفسير " اإليتاء " فيما سلف في فھارس اللغة  ،وتفسير " األجور " فيما سلف قريبًا .175 :
) (4انظر تفسير " المعروف " فيما سلف  ، 121 :تعليق  ، 1 :والمراجع ھناك.

ت َوال ُم َّت َخذِا ِ
ساف َِحا ٍ
ص َنا ٍ
ان {
ت َغ ْي َر ُم َ
القول في تأويل قوله ُ } :م ْح َ
ت أَ ْخدَ ٍ
قال أبو جعفر  :يعني بقوله  " :محصنات "  (1) ،عفيفات " غير مسافحات "  ،غير مزانيات ) " (2وال متخذات أخدان " ،
يقول  :وال متخذات أصدقاء على السفاح.
***
وذكر أن ذلك قيل كذلك  (3) ،ألن " الزواني " كنّ في الجاھلية  ،في العرب  :المعلنات بالزنا  ،و " المتخذات األخدان " :
سرا دون اإلعالن بذلك.
أنفسھن على الخليل والصديق  ،للفجور بھا ًّ
اللواتي قد حبسن َ
*ذكر من قال ذلك :
 - 9074حدثنا المثنى قال  ،حدثنا عبد ﷲ بن صالح قال  ،حدثني معاوية بن صالح  ،عن علي بن أبي طلحة  ،عن ابن عباس
قوله  " :محصنات غير مسافحات وال متخذات أخدان "  ،يعني  :تنكحوھن عفائف غير زواني في سرّ وال عالنية " وال
متخذات أخدان "  ،يعني  :أخالء.
 - 9075حدثني محمد بن سعد قال  ،حدثني أبي قال  ،حدثني عمي قال  ،حدثني أبي  ،عن أبيه  ،عن ابن عباس قوله " :
غير مسافحات "  ،المسافحات المعالنات بالزنا " وال متخذات أخدان "  ،ذات الخليل الواحد قال  :كان أھل الجاھلية يحرِّ مون
ما ظھر من الزنا  ،ويستحلون ما خفي  ،يقولون  " :أما ما ظھر منه فھو لؤم  ،وأما ما خفي فال بأس بذلك "  ،فأنزل ﷲ
ِش َما َظ َھ َر ِم ْن َھا َو َما َب َط َن ( ]سورة األنعام .[51 :
تبارك وتعالى َ ) :وال َت ْق َربُوا ْال َف َواح َ
__________
) (1انظر تفسير " محصنات " فيما سلف قريبًا .185 ، 168 ، 151 :
) (2انظر تفسير  " :السفاح " فيما سلف قريبًا .174 :
) (3في المطبوعة  " :وقد ذكر " ...بزيادة " قد "  ،وأثبت ما في المخطوطة.

 - 9076حدثني محمد بن عبد األعلى قال  ،حدثنا معتمر قال  ،سمعت داود يحدّث  ،عن عامر قال  :الزنا زناءان  :تزني
بالخدن وال تزني بغيره  ،وتكون المرأة َس ْومًا  (1) ،ثم قرأ  " :محصنات غير مسافحات وال متخذات أخدان " .
 - 9077حدثنا محمد بن الحسين قال  ،حدثنا أحمد بن مفضل قال  ،حدثنا أسباط  ،عن السدي  :أما " المحصنات " فالعفائف،
فلتنكح األمة بإذن أھلھا محصنة و " المحصنات " العفائف غير مسافحة  ،و " المسافحة "  ،المعالنة بالزنا وال متخذة صدي ًقا.
 - 9078حدثني محمد بن عمرو قال  ،حدثنا أبو عاصم قال  ،حدثنا عيسى  ،عن ابن أبي نجيح  ،عن مجاھد في قوله  " :وال
متخذات أخدان "  ،قال  :الخليلة يتخذھا الرجل  ،والمرأة تتخذ الخليل.
 - 9079حدثني المثنى قال  ،حدثنا أبو حذيفة قال  ،حدثنا شبل  ،عن ابن أبي نجيح  ،عن مجاھد مثله.
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 - 9080حدثنا بشر بن معاذ قال  ،حدثنا يزيد قال  ،حدثنا سعيد  ،عن قتادة  " :محصنات غير مسافحات وال متخذات
أخدان" " ،المسافحة "  :البغيّ التي تؤاجر نفسھا من َع َرض لھا .و " ذات الخدن "  :ذات الخليل الواحد .فنھاھم ﷲ عن
نكاحھما جميعًا.
 - 9081حدثت عن الحسين بن الفرج قال  ،سمعت أبا معاذ يقول  :حدثنا عبيد بن سليمان قال  ،سمعت الضحاك بن مزاحم
يقول في قوله :
__________
) (1في المطبوعة  " :وتكون المرأة شؤمًا "  ،وھو كالم ال معنى له ھنا  ،وھي في المخطوطة  " :سوما " غير منقوطة  ،وھي الصواب .و " السوم "
العرض  ،يقال  " :عرض علي سوم عالة "  ،أي عرض ذلك علي عرضًا غير مبالغ فيه  ،كما يعرض الماء على اإلبل شربت مرة بعد مرة .ويضرب
مثال لمن يعرض عليك ما أنت عنه غني  ،كالرجل يعلم أنك نزلت دار رجل ضي ًفا  ،فيعرض عليك القرى .ومنه " السوم " وھو عرض السلعة على
البيع .وذلك بمعنى ما سيأتي في األثر رقم  " : 9080 :البغي التي تؤاجر نفسھا من عرض لھا "  .ھذا  ،ولم يذكر ھذا اللفظ مشروحً ا في كتب اللغة ،
فقيده ھناك.

" محصنات غير مسافحات وال متخذات أخدان "  ،أما " المحصنات "  ،فھن الحرائر  ،يقول  :تزوج حرة .وأما
"المسافحات" ،فھن المعالنات بغير مھر (1) .وأما " متخذات أخدان "  ،فذات الخليل الواحد المستسرَّ ة به (2) .نھى ﷲ عن
ذلك.
 - 9082حدثنا القاسم قال  ،حدثنا الحسين قال  ،حدثنا ھشيم قال  ،أخبرنا إسماعيل بن سالم  ،عن الشعبي قال  :الزنا وجھان
قبيحان  ،أحدھما أخبث من اآلخر .فأما الذي ھو أخبثھما  :فالمسافحة  ،التي تفجر بمن أتاھا .وأما اآلخر  :فذات الخِدن.
 - 9083حدثني يونس قال  ،أخبرنا ابن وھب قال  ،قال ابن زيد في قوله  " :محصنات غير مسافحات وال متخذات أخدان"،
قال  " :المسافح " الذي َيلقى المرأة فيفجر بھا ثم يذھب وتذھب .و " المخادن "  ،الذي يقيم معھا على معصية ﷲ وتقيم معه ،
فذاك " األخدان " .
***
القول في تأويل قوله َ } :فإِ َذا أ ُ ْحصِ نَّ {
قال أبو جعفر  :اختلفت القرأة في قراءة ذلك.
فقرأه بعضھم َ ) :فإِ َذا أُحْ صِ نَّ ( بفتح " األلف "  ،بمعنى  :إذا أسلمن  ،فصرن ممنوعات الفروج من الحرام باإلسالم.
***
وقرأه آخرون َ ) :فإِ َذا أُحْ صِ نَّ ( بمعنى  :فإذا تزوّ جن  ،فصرن ممنوعات الفروج من الحرام باألزواج.
__________
) (1في المطبوعة  " :فھن المعلنات "  ،وفي المخطوطة  " :فھي المعالنة "  ،ورجحت أن يكون الصواب ما أثبت.
) (2المستسرة  :المستخفية  ،من " السر " .

قال أبو جعفر  :والصواب من القول في ذلك عندي  ،أنھما قراءتان معروفتان مستفيضتان في أمصار اإلسالم  ،فبأيتھما قرأ
الصواب.
القارئ فمصيبٌ في قراءته
َ
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***
فإن ظن ظانٌّ أنّ ما قلنا في ذلك غي ُر جائز  ،إذ كانتا مختلفتي المعنى  ،وإنما تجوز القراءةُ بالوجھين فيما اتفقت عليه المعاني
فقد أغفل )(1
وذلك أن معنيي ذلك وإن اختلفا  ،فغير دافع أحدُھما صاحبه .ألن ﷲ قد أوجب على األ َمة ذات اإلسالم وغير ذات اإلسالم
على لسان رسوله صلى ﷲ عليه وسلم  ،الح َّد.
كتاب ﷲ  ،وال ُي َثرِّ بْ عليھا .ثم إن عادت فليضربھا ،
 - 9084فقال صلى ﷲ عليه وسلم  " :إذا َزنت أ َم ُة أحدكم َفليجلدھا ،
َ
كتاب ﷲ ،
كتاب ﷲ  ،وال يُثرّ ب عليھا .ثم إن َزنت الرابعة فليضربھا ،
كتاب ﷲ  ،وال يُثرّ بْ عليھا .ثم إن عادت فليضربھا ،
َ
َ
َ
وليبعھا ولو بحبل من َش َع ٍر " (2) .
__________
) (1قوله  " :فقد أغفل "  ،جواب الشرط في قوله  " :فإن ظن ظان . " ...وقوله  " :أغفل " فعل الزم غير متعد  ،أي  :دخل في الغفلة  ،وانظر تفسير
مثله فيما سلف  ، 151 : 1تعليق  ، 52 : 5 / 1 :تعليق  4 :ثم  ، 160 :تعليق .1 :
) (2األثر  - 9084 :حديث صحيح  ،رواه من غير إسناد  ،وكأنه من مسند أبي ھريرة  ،رواه البخاري بغير ھذا اللفظ )الفتح 143 : 12 / 350 : 4
  (147ومسلم  / 211 : 12وأحمد في مسنده رقم  ، 7389 :والبيھقي في السنن الكبرى  ، 244 - 242 : 8من طرق.وقوله  " :كتاب ﷲ " على النصب  ،وفي رواية للنسائي " بكتاب ﷲ " .
وقوله صلى ﷲ عليه وسلم  " :وال يثرب عليھا "  ،أي  :ال يعيرھا بالزنا  ،وال يبكتھا بما أتت  ،وال يعنف عليھا باللوم .وھذا أدب نبي ﷲ صلى ﷲ
ً
وغيظا وحق ًدا على الناس.
عليه وسلم ألمته  :أن ال تعير مرتكبًا بما ارتكب  ،وأن ترفق به  ،وتعرض عن تذكيره بالفاحشة  ،لئال تمتلئ نفسه كم ًدا
ولكنك ترى أھل زماننا  ،يستطيلون على كل من أتى جرمًا  ،فتمتلئ الصحافة بالسب والتعريض  ،وقبيح الصفات لكل من أتى جرمًا  ،كأن أحدھم قد
أخذ عھ ًدا على أيامه البواقي أن ال يتورط في إثم أو جريمة .ومن يدري  ،فلعل أطولھم لسا ًنا في ذلك  ،أكثرھم استخفاء بما ھو أشد من ذلك الجرم الذي
ارتكبه المرتكب.

 - 9085وقال صلى ﷲ عليه وسلم  " :أقيموا الحدودَ على ما ملكت أيمانكم " (1) .
***
ٌ
واجبة على َموالي اإلماء إقامتھا عليھن  ،إذا فجرن  ،بكتاب
فلم يخصص بذلك ذات زوج منھن وال غير ذات زوج .فالحدود
وأمر رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم.
ﷲ
ِ
***
فإن قال قائل  :فما أنت قائل فيما حدثكم به - :
 - 9086ابن بشار قال  ،حدثنا عبد الرحمن قال  ،حدثنا مالك بن أنس  ،عن الزھري  ،عن عبيد ﷲ بن عبد ﷲ  ،عن أبي
حصن .قال  :اجلدھا  ،فإن زنت فاجلدھا  ،فإن
ھريرة وزيد بن خالد  :أن النبي صلى ﷲ عليه وسلم سُئل عن األمة َتزني ولم ُت َ
زنت فاجلدھا  ،فإن زنت فقال في الثالثة أو الرابعة فبعْ ھا ولو بضفير و " الضفي ُر "  :ال َّشعر.
 - 9087حدثنا أبو كريب قال  ،حدثنا ابن عيينة  ،عن الزھري  ،عن عبيد ﷲ بن عبد ﷲ  ،عن أبي ھريرة وزيد بن خالد :
أن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم سُئل فذكر نحوه(2) .
فقد بينّ أن الح ّد الذي وجب إقامته بسنة رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم على اإلماء  ،ھو ما كان قبل إحصانھن .فأما ما وجب
من ذلك عليھنّ بالكتاب  ،فبعدَ إحصانھن ؟
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قيل له  :قد بيَّنا أن أحد معاني " اإلحصان " اإلسالم  ،وأن اآلخر منه :
__________
) (1األثر  - 9085 :رواه أحمد في مسنده رقم  / 1230 ، 1142 ، 1137 ، 736 :والسنن الكبرى للبيھقي  .243 : 8وانظر تخريجه في تفسير
ابن كثير .406 : 2
) (2األثران  - 9087 ، 9086 :اإلسناد األول  ،رواه مالك في الموطأ ص  ، 827 ، 826 :مع خالف في اللفظ يسير  ،وقال في آخره " :
والضفير ،الحبل "  ،وھما سواء في المعنى .وأخرجه البخاري )الفتح  ، (145 - 143 : 12 / 350 : 4ومسلم  ، 213 ، 212 : 12من طرق.

التزويج  ،وأن " اإلحصان " كلمة تشتمل على معان شتى (1) .وليس في رواية من روى عن النبي صلى ﷲ عليه وسلم أنه
سُئل " عن األمة تزني قبل أن ُتحصن "  ،بيانُ أن التي سئِل عنھا النبيّ صلى ﷲ عليه وسلم ھي التي تزني قبل التزويج ،
فيكون ذلك حجة لمحتج في أن " اإلحصان " الذي سنّ صلى ﷲ عليه وسلم ح َّد اإلماء في الزنا  ،ھو اإلسالم دون التزويج ،
وال أنه ھو التزوي ُج دون اإلسالم.
ً
متزوجة كانت أو
وإذ كان ال بيان في ذلك  ،فالصواب من القول  :أنّ كل مملوكة زنت فواجب على موالھا إقام ُة الح ّد عليھا ،
غير متزوجة  ،لظاھر كتاب ﷲ  ،والثابت من سنة رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم  ،إال َمن أخرجه من وُ جوب الحد عليه
منھنّ بما يجب التسليم له.
ْ
وإذ كان ذلك كذلك  ،تبين به صح ُة ما اخترنا من القراءة في قوله  " :فإذا أُحصِ ن " .
***
قال أبو جعفر  :فإن ظن ظانّ أن في قول ﷲ تعالى ذكره  " :ومن لم يستطع منكم طوال أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما
ً
داللة على أن قوله  " :فإذا أحصن "  ،معناه  :تزوّ جن ْ ،إذ كان ذكر ذلك بعد وصفھن
ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات " ،
وحسب أن ذلك ال يحتمل معنى غير معنى التزويج  ،مع ما تقدم ذلك من
باإليمان بقوله  " :من فتياتكم المؤمنات " )(2
َ
وصفھن باإليمان فقد ظنّ خطأ(3) .
وذلك أنه غير مستحيل في الكالم أن يكون معنى ذلك  " :ومن لم يستطع منكم طوال أن ينكح المحصنات المؤمنات فما ملكت
أيمانكم من فتياتكم المؤمنات " ،
__________
) (1انظر ما سلف قريبًا ص .196 - 151 :
) (2قوله  " :وحسب " معطوف على قوله  " :فإن ظن ظان " .
) (3قوله  " :فقد ظن خطأ " جواب الشرط في قوله  " :فإن ظن ظان " .

فإذا ھنَّ آمنَّ " فإن أتين بفاحشة فعليھن نصفُ ما على المحصنات من العذاب "  ،فيكون الخب ُر مبتدأ عما يجب عليھنّ من الح ّد
إذا أتين بفاحشة بعد إيمانھن  (1) ،بعد البيان عما ال يجوز لناكحھن من المؤمنين من نكاحھن  ،وعمن يجوز نكاحه له منھن.
صرْ ف معناه إلى أنه التزويج دون اإلسالم  ،من أجل ما تقدّم من
فإذ كان ذلك غير مستحيل في الكالم  ،فغي ُر جائز ألحد َ
وصف ﷲ إيَّاھن باإليمان.
***
860

ت ( بفتح " الصاد " في ھذا الموضع  ،أن يُقرأ َ ) :فإِ َذا أُحْ صِ نَّ َفإِنْ
ت َغي َْر م َُساف َِحا ٍ
ص َنا ٍ
غير أن الذي نختار لمن قرأ  ) :مُحْ َ
أَ َتي َْن ِب َفا ِح َش ٍة ( بضم " األلف " .
ولمن قرأ  " :مُحْ صِ نا ٍ
ت " بكسر " الصاد " فيه  ،أن يقرأ َ ) :فإِ َذا أُحْ صِ نَّ ( بفتح " األلف "  ،لتأتلف قراءة القارئ على مع ًنى
غير أنّ وجه
واحد وسياق واحد  ،لقرب قوله  " :محصنات " من قوله  " :فإذا
أحصن "  .ولو خالف من ذلك  ،لم يكن لح ًنا َ ،
َ
القراء ِة ما وصفت.
***
نظير اختالف القرأة في قراءته .فقال بعضھم  :معنى قوله  " :فإذا أحصن "  ،فإذا
وقد اختلف أھل التأويل في تأويل ذلك ،
َ
أسلمن.
*ذكر من قال ذلك :
 - 9088حدثني محمد بن عبد ﷲ بن بزيع قال  ،حدثنا بشر بن المفضل  ،عن سعيد  ،عن أبي معشر  ،عن إبراھيم  :أن ابن
مسعود قال  :إسالمھا إحصانھا(2) .
__________
) (1في المطبوعة  " :فيكون الخبر بيا ًنا عما يجب عليھن من الحد "  ،غير ما في المخطوطة بسوء تصرف  ،والصواب ما أثبته من المخطوطة .ھذا ،
ولم يرد بذكر " الخبر " و " مبتدأ " المعنى المصطلح عليه في النحو  ،بل أراد إخبار ﷲ تعالى  ،وأنه ابتداء غير متصل بما قبله.
) (2األثر  " - 9088 :سعيد " ھو  :سعيد بن أبي عروبة و " أبو معشر "  ،ھو زياد بن كليب  ،وكان في المطبوعة والمخطوطة  " :سعيد بن أبي
معشر "  ،وھو خطأ محض.

 - 9089حدثني يونس قال  ،أخبرنا ابن وھب قال  ،أخبرني جرير بن حازم  :أن سليمان بن مھران حدّثه  ،عن إبراھيم بن
يزيد  ،عن ھمام بن الحارث  :أن النعمان بن عبد ﷲ بن مقرّ ن  ،سأل عبد ﷲ بن مسعود فقال  :أَ َمتي زنت ؟ فقال  :اجلدھا
خمسين جلدة .قال  :إنھا لم ُتحصِ ن! فقال ابنُ مسعود  :إحصا ُنھا إسالمھا.
 - 9090حدثنا ابن بشار قال  ،حدثنا عبد الرحمن قال  ،حدثنا سفيان  ،عن حماد  ،عن إبراھيم  :أن النعمان بن مقرّ ن سأل
ْ
زنت وليس لھا زوج  ،فقال  :إسالمھا إحصانھا(1) .
ابن مسعود عن أَم ٍة
 - 9091حدثني ابن المثنى قال  ،حدثنا محمد بن جعفر قال  ،حدثنا شعبة  ،عن حماد  ،عن إبراھيم  :أن النعمان قال  :قلت
البن مسعود  :أَمتي زنت ؟ قال  :اجلدھا .قلت  :فإنھا لم ُتحصن! قال  :إحصانھا إسالمھا.
 - 9092حدثنا ابن حميد قال  ،حدثنا جرير  ،عن مغيرة  ،عن إبراھيم  ،عن علقمة قال  ،كان عبد ﷲ يقول  :إحصانھا
إسالمھا.
 - 9093حدثنا أبو كريب قال  ،حدثنا ھشيم قال  ،أخبرنا إسماعيل بن سالم  ،عن الشعبي أنه تال ھذه اآلية  " :فإذا أحصن "
قال  ،يقول  :إذا أسلمن.
 - 9094حدثنا أبو ھشام الرفاعي قال  ،حدثنا يحيى بن أبي زائدة  ،عن أشعث  ،عن الشعبي قال  ،قال عبد ﷲ  :األمة
إحصانھا إسالمھا.
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__________
) (1األثران  - 9090 - 9089في اإلسناد األول  " :إبراھيم بن يزيد " ھو  :إبراھيم النخعي .و " ھمام بن الحارث النخعي "  ،ثقة  ،كان من العباد ،
وكان ال ينام إال قاع ًدا .روى عن ابن مسعود.
وذكر في اإلسناد األول  " :النعمان بن عبد ﷲ بن مقرن "  ،ھكذا في المخطوطة والمطبوعة  ،ولم أجد لھذا االسم ذكرً ا في الكتب  ،وسيأتي في األثر
الذي يليه  " :النعمان بن مقرن "  ،وقد اختلف في " النعمان بن مقرن " فقيل  " :النعمان بن عمرو بن مقرن "  ،وقيل ھما رجالن  ،وذلك مفصل في
كتب الرجال  ،ولم يذكر أحد منھم " النعمان بن عبد ﷲ بن مقرن " .
ھذا  ،وقد روى ھذا األثر  ،البيھقي في السنن الكبرى  ، 243 : 8وزاد األمر إشكاال  ،فرواه من حديث إبراھيم النخعي  ،عن ھمام بن الحارث  ،عن
عمرو بن شرحييل  :أن معقل بن مقرن أتى عبد ﷲ بن مسعود ولم أستطع أن أقطع بشيء في ھذا االضطراب.

 - 9095حدثني يعقوب بن إبراھيم قال  ،حدثنا ھشيم قال  ،مغيرة  ،أخبرنا عن إبراھيم أنه كان يقول  " :فإذا أحصن " ،
يقول  :إذا أسلمن.
 - 9096حدثنا أبو ھشام قال  ،حدثنا يحيى بن أبي زائدة  ،عن أشعث  ،عن الشعبي قال  ،اإلحصان اإلسالم.
 - 9097حدثني يعقوب بن إبراھيم قال  ،حدثنا ابن علية  ،عن برد بن سنان  ،عن الزھري قال  :جلد عمر رضي ﷲ عنه
والئد أبكارً ا من والئد اإلمارة في الزنا(1) .
 - 9098حدثنا محمد بن الحسين قال  ،حدثنا أحمد بن مفضل قال  ،حدثنا أسباط  ،عن السدي  " :فإذا أحصنّ "  ،يقول  :إذا
أسلمن.
 - 9099حدثنا ابن وكيع قال  ،حدثنا أبي  ،عن إسرائيل  ،عن جابر  ،عن سالم والقاسم قاال إحصانھا إسالمھا وعفافھا في
قوله  " :فإذا أحصن " .
***
وقال آخرون  :معنى قوله  " :فإذا أحصن "  ،فإذا تزوّ جن.
*ذكر من قال ذلك :
 - 9100حدثني المثنى قال  ،حدثنا عبد ﷲ بن صالح قال  ،حدثني معاوية  ،عن علي بن أبي طلحة  ،عن ابن عباس قوله " :
حرا.
فإذا أحصن "  ،يعني  :إذا تزوّ جن ًّ
 - 9101حدثنا القاسم قال  ،حدثنا الحسين قال  ،حدثنا ھشيم قال ،
__________
) (1األثر  " - 9097 :برد بن سنان الشامي  ،مولى قريش " صاحب مكحول .روى عن عطاء بن أبي رباح  ،والزھري  ،ونافع مولى ابن عمر ،
وغيرھم .كان صدو ًقا في الحديث .مترجم في التھذيب.
وقوله  " :من والئد اإلمارة "  ،في المخطوطة كتب " اإلمارة " في الھامش  ،وكان قد ضرب على الكلمة في صلب الكالم .ولعله يعني  :والئد من
السبي.

أخبرنا حصين  ،عن عكرمة  ،عن ابن عباس أنه كان يقرأ َ ) :فإِ َذا أُحْ صِ نَّ (  .يقول  :إذا تزوجن.
 - 9102حدثنا ابن وكيع قال  ،حدثنا جرير  ،عن مغيرة  ،عن عكرمة  :أن ابن عباس كان يقرأ  " :فإذا أحصن "  ،يقول :
تزوجن.
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 - 9103حدثنا أبو كريب قال  ،حدثنا ابن إدريس قال  ،سمعت ليثا  ،عن مجاھد قال  :إحصان األمة أن ينكحھا الحرّ ،
وإحصان العبد أن ينكح الحرّ ة.
 - 9104حدثنا ابن المثنى قال  ،حدثنا محمد بن جعفر قال  ،حدثنا شعبة  ،عن عمرو بن مرة  :أنه سمع سعيد بن جبير يقول:
ْ
زنت  ،ما لم تتزوّ ج.
ال ُتضرب األم ُة إذا
 - 9105حدثنا محمد بن بشار قال  ،حدثنا عبد األعلى قال  ،حدثنا سعيد  ،عن قتادة  :عن الحسن في قوله  " :فإذا أحصن " .
قال  :أحصنتھن ال ُبعُولة.
 - 9106حدثنا بشر بن معاذ قال  ،حدثنا يزيد قال  ،حدثنا سعيد  ،عن قتادة  " :فإذا أحصن "  ،قال  :أحصنتھن البعولة.
 - 9107حدثنا يونس قال  ،أخبرنا ابن وھب قال  ،أخبرني عياض بن عبد ﷲ  ،عن أبي الزناد  :أن الشعبي أخبره  ،أن ابن
ً
جارية له قد كانت َز ْ
نت  ،وقال  :أحصنتھا(1) .
عباس أخبره  :أنه أصاب
***
قال أبو جعفر وھذا التأويل على قراءة من قرأ َ ) :فإِ َذا أُحْ صِ نَّ ( بضم " األلف "  ،وعلى تأويل من قرأ َ ) :فإِ َذا أُحْ صِ نَّ (
بفتحھا .وقد بينا الصّواب من القول والقراءة في ذلك عندنا(2) .
***
__________
) (1في المخطوطة  " :قال  :حصنتھا " .
) (2انظر ما سلف  / 196 ، 195 :ثم .199 :

القول في تأويل قوله َ } :فإِنْ أَ َتيْنَ ِب َفا ِح َ
ت مِنَ ا ْل َع َذا ِ
ص َنا ِ
ب{
ف َما َعلَى ا ْل ُم ْح َ
ِص ُ
ش ٍة َف َع َل ْي ِھنَّ ن ْ
صنّ بإسالم  ،أو
قال أبو جعفر  :يعني جل ثناؤه بقوله  " :فإن أتين بفاحشة "  ،فإن أتت فتياتكم  -وھنّ إماؤكم  -بعد ما أح َ
أحْ صِ نّ بنكاح ) " (1بفاحشة "  ،وھي الزنا ) " (2فعليھن نصف ما على المحصنات من العذاب "  ،يقول  :فعليھن نصف ما
على الحرائر من الح ّد  ،إذا ھنّ َزنين قبل اإلحصان باألزواج.
***
و " العذاب " الذي ذكره ﷲ تبارك وتعالى في ھذا الموضع  ،ھو الح ّد  ،وذلك النصف الذي جعله ﷲ عذابًا لمن أتى بالفاحشة
من اإلماء إذا ھن أحصن  :خمسون جلدة  ،و َنفي ستة أشھر  ،وذلك نصف عام .ألنّ الواجب على الحرة إذا ھي أتت بفاحشة
قبل اإلحصان بالزوج  ،جلد مئة ونفي َح ْو ٍل .فالنصف من ذلك خمسون جلدة  ،ونفي نصف سنة .وذلك الذي جعله ﷲ عذابًا
لإلماء المحصنات إذا ھن أتين بفاحشة  ،كما - :
 - 9108حدثني المثنى قال  ،حدثنا عبد ﷲ بن صالح قال  ،حدثني معاوية بن صالح  ،عن علي بن أبي طلحة  ،عن ابن
عباس  " :فعليھن نصف ما على المحصنات من العذاب " (3) ...........
__________
) (1انظر تفسير " أتى بالفاحشة " فيما سلف .81 ، 73 :
) (2انظر تفسير " الفاحشة " فيما سلف .116 ، 115 ، 73 : 8 / 218 : 7 / 571 : 5 / 303 : 3 :
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) (3األثر  - 9108 :ھذا األثر مبتور في المخطوطة والمطبوعة  ،وإن كان قد ساقه كأنه غير مبتور  ،فلذلك وضعت ھذه النقط للداللة على الخرم.
ولم أجده في مكان آخر.

 - 9109حدثنا بشر قال  ،حدثنا يزيد قال  ،حدثنا سعيد  ،عن قتادة قوله  " :فإن أتين بفاحشة فعليھن نصفُ ما على
المحصنات من العذاب "  ،خمسون جلد ًة  ،وال َنفي وال َرج َم.
***
فإن قال قائل  :وكيف ]قيل[ ) " (1فعليھن نصفُ ما على المحصنات من العذاب " ؟ .وھل يكون الجل ُد على أحد ؟
قيل  :إن معنى ذلك  :فالز ُم أبدانھنّ أن تجلد نصف ما َيلزم أبدان المحصنات  ،كما يقال  " :عليّ صالةُ يوم "  ،بمعنى  :الزم
عليّ أن أصلي صالة يوم ) (2و " عليّ الحج والصيام "  ،مثل ذلك .وكذلك  " :عليه الح ّد "  ،بمعنى الزم له إمكان نفسه من
الح ّد ليقام عليه.
***
القول في تأويل قوله َ } :ذلِ َك لِمَنْ َخشِ َي ا ْل َع َنتَ ِم ْن ُك ْم {
قال أبو جعفر  :يعني تعالى ذكره بقوله  " :ذلك "  ،ھذا الذي أ َبحْ ُ
ت أيھا الناس  (3) ،من نكاح فتياتكم المؤمنات لمن ال
يستطيع منكم َط ْوال لنكاح المحصنات المؤمنات أبحته لمن خشي العنت منكم  ،دون غيره ممن ال يخشى العنت.
***
واختلف أھل التأويل في ھذا الموضع.
فقال بعضھم  :ھو الزنا.
*ذكر من قال ذلك :
__________
) (1الزيادة بين القوسين  ،ال بد منھا  ،وليست في المخطوطة وال المطبوعة.
) (2في المخطوطة  " :الزم إلى أن أصلي "  ،والصواب ما في المطبوعة.
) (3انظر تفسير " ذلك " بمعنى " ھذا " فيما سلف .466 : 6 / 335 : 3 / 227 - 225 : 1

 - 9110حدثنا أبو كريب قال  ،حدثنا ابن إدريس قال  ،سمعت ً
ليثا  ،عن مجاھد قوله  " :لمن خشي العنت منكم "  ،قال :
الزنا.
 - 9111حدثني يعقوب بن إبراھيم قال  ،حدثنا ھشيم  ،عن العوام  ،عمن حدثه  ،عن ابن عباس أنه قال  :ما ْ
از َل َحفَّ ناكح
األمة عن الزنا إال قليال(1) .
 - 9112حدثني المثنى قال  ،حدثنا عبد ﷲ بن صالح قال  ،حدثني معاوية بن صالح  ،عن علي بن أبي طلحة  ،عن ابن
ُ
العنت الزنا.
عباس قال :
 - 9113حدثني المثنى قال  ،حدثنا إسحاق قال  ،حدثنا عبيد بن يحيى قال  ،حدثنا شريك  ،عن عطاء بن السائب  ،عن سعيد
بن جبير  ،عن ابن عباس قال  :العنت الزنا.
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 - 9114حدثني يعقوب قال  ،حدثنا ھشيم قال  ،أخبرنا أبو بشر  ،عن سعيد بن جبير قال  :ما ْ
از َل َحفَّ ناكح األمة عن الزنا
إال قليال " ذلك لمن خشي العنتَ منكم " .
 - 9115حدثنا أبو سلمة قال  ،حدثنا محمد بن جعفر قال  ،حدثنا شعبة  ،عن أبي بشر  ،عن سعيد بن جبير نحوه(2) .
 - 9116حدثني المثنى قال  ،حدثنا حبان بن موسى قال  ،أخبرنا ابن المبارك قال  ،أخبرنا فضيل بن مرزوق  ،عن عطية
في قوله  " :ذلك لمن خشي العنت منكم "  ،قال  :الزنا.
 - 9117حدثني المثنى قال  ،حدثنا إسحاق قال  ،حدثنا ابن أبي حماد قال  ،حدثنا فضيل  ،عن عطية العوفي مثله.
__________
) (1األثر  - 9111 :ذكر ھذا األثر صاحب اللسان في )زحلف( و )زلحف(  ،وقال في  " :ازحلف " إنه على القلب من " ازلحف " على وزن "
اقشعر " وقراءتھما بسكون الزاي  ،وفتح الالم والحاء  ،والفاء المشددة .وقوله  " :ازلحف " أي  :تنحى وتباعد  ،شي ًئا قليال .وتمام األثر في اللسان " :
ألن ﷲ عز وجل يقول  :وأن تصبروا خير لكم "  .وانظر األثر التالي رقم .9114 :
) (2األثر  " - 9115 :أبو سلمة "  ،لم أعرف من يكون في شيوخ أبي جعفر.

 - 9118حدثني المثنى قال  ،حدثنا إسحاق قال  ،حدثنا أبو زھير  ،عن جويبر  ،عن الضحاك في قوله  " :لمن خشي العنت
منكم "  ،قال  :الزنا.
 - 119حدثنا القاسم قال  ،حدثنا الحسين قال  ،حدثنا ھشيم قال  ،أخبرنا عبيدة  ،عن الشعبي وجويبر  ،عن الضحاك قاال
العنت الزنا.
 - 9120حدثنا أحمد بن حازم قال  ،حدثنا أبو نعيم قال  ،حدثنا فضيل بن مرزوق  ،عن عطية  " :ذلك لمن خشي العنت
منكم"  ،قال  :العنت الزنا.
***
وقال آخرون  :معنى ذلك  :العقوبة التي ُتعْ نِته  ،وھي الح ّد.
***
قال أبو جعفر  :والصواب من القول في قوله  " :ذلك لمن خشي العنت منكم "  ،ذلك لمن خاف منكم ضررً ا في دينه َو َبدنِه.
***
ِت فالن فھو َيعْ َن ُ
قال أبو جعفر  :وذلك أن " العنت " ھو ما ضرّ الرجل .يقال منه  " :قد َعن َ
ت َعن ًتا "  ،إذا أتى ما َيضرّ ه في
دين أو دنيا  ،ومنه قول ﷲ تبارك وتعالى َ ) :ودُّوا َما َع ِن ُّت ْم ( ]سورة آل عمران  .[118 :ويقال  " :قد أعنتني فالن فھو
يُعنِتني "  ،إذا نالني بمضرة .وقد قيل  " :العنت "  ،الھالك(1) .
***
ض َررٌ في الدين  ،وھو من العنت.
فالذين وجھوا تأويل ذلك إلى الزنا  ،قالوا  :الزنا َ
والذين وجّ ھوه إلي اإلثم  ،قالوا  :اآلثام كلھا ضرر في الدين  ،وھي من العنت.
والذين وجھوه إلى العقوبة التي تعنته في بدنه من الح ّد  ،فإنھم قالوا  :الحد مضرة على بدن المحدود في دنياه  ،وھو من
العنت.
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__________
) (1انظر تفسير العنت فيما سلف .140 : 7 / 360 : 4

جميع ذلك ّ
الزنا  ،ألنه يوجب العقوب َة على صاحبه
جميع معاني العنت .ويجمع
وقد ع ّم ﷲ بقوله  " :لمن خشي العنت منكم " ،
َ
َ
في الدنيا بما يُعنت بدنه  ،ويكتسب به إثمًا ومضرّ ة في دينه ودنياه .وقد اتفق أھ ُل التأويل الذي ھم أھله  ،على أن ذلك معناه.
فھو وإن كان في عينه لذ ًة وقضا َء شھوة  ،فإنه بأدائه إلى العنت  ،منسوبٌ إليه موصوف به  ،إن كان للعنت سببًا(1) .
***
ص ِب ُروا َخ ْي ٌر َل ُك ْم َو َّ
ﷲُ َغفُو ٌر َرحِي ٌم ){ (25
القول في تأويل قوله َ } :وأَنْ َت ْ
نكاح
قال أبو جعفر  :يعني جل ثناؤه بذلك  " :وأنْ تصبروا "  ،أيھا الناس  ،عن نكاح اإلماء " خير لكم " " وﷲ غفور " لكم
َ
أمور أنفسكم فيما بينكم وبين ﷲ "
اإلماء أنْ تنكحوھن على ما أح ّل لكم وأذن لكم به  ،وما سلف منكم في ذلك  ،إن أصلحتم
َ
رحيم " بكم  ،إذ أذن لكم في نكاحھن عند االفتقار وعدم الطول للحرّ ة.
***
وبنحو ما قلنا في ذلك قال أھل التأويل.
*ذكر من قال ذلك :
 - 9121حدثني يعقوب بن إبراھيم قال  ،حدثنا ھشيم قال  ،أخبرنا أبو بشر  ،عن سعيد بن جبير  " :وأن تصبروا خير لكم"،
قال  :عن نكاح األمة.
 - 9122حدثنا أبو كريب قال  ،حدثنا ابن إدريس قال  ،سمعت ً
ليثا ،
__________
) (1في المطبوعة  " :أن كان للعنت "  ،وھو صواب  ،ولكن أثبت ما في المخطوطة.

عن مجاھد  " :وأن تصبروا خير لكم "  ،قال  :عن نكاح اإلماء.
 - 9123حدثنا محمد بن الحسين قال  ،حدثنا أحمد بن المفضل قال  ،حدثنا أسباط  ،عن السدي  " :وأن تصبروا خير لكم " ،
تصبر وال تنكح األمة فيكون ولدك مملوكين  ،فھو خيرٌ لك.
يقول  :وأن
َ
 - 9124حدثنا محمد بن عمرو قال  ،حدثنا أبو عاصم  ،عن عيسى  ،عن ابن أبي نجيح  ،عن مجاھد  " :وأن تصبروا خير
لكم "  ،يقول  :وأن تصبروا عن نكاح اإلماء  ،خي ٌر لكم  ،وھو ح ّل.
 - 9125حدثنا بشر بن معاذ قال  ،حدثنا يزيد قال  ،حدثنا سعيد  ،عن قتاده  " :وأن تصبروا خير لكم "  ،يقول  :وأن
تصبروا عن نكاحھن يعني نكاح اإلماء خير لكم.
 - 9126حدثني المثنى قال  ،حدثنا حبان بن موسى قال  ،أخبرنا ابن المبارك قال  ،أخبرنا فضيل بن مرزوق  ،عن عطية
في قوله  " :وأن تصبروا خير لكم "  ،قال  :أن تصبروا عن نكاح اإلماء  ،خير لكم.
 - 9127حدثني المثنى قال  ،حدثنا حبان قال  ،حدثنا ابن المبارك قال  ،أخبرنا ابن جريج قال  ،أخبرنا ابن طاوس  ،عن
أبيه " :وأن تصبروا خير لكم "  ،قال  :أن تصبروا عن نكاح األمة خيرٌ لكم.
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 - 9128حدثني علي بن داود قال  ،حدثنا عبد ﷲ بن صالح قال  ،حدثني معاوية بن صالح  ،عن علي بن أبي طلحة  ،عن
ابن عباس  " :وأن تصبروا خير لكم "  ،قال  :وأن تصبروا عن األمة  ،خير لكم.
***
و " أن " في قوله  " :وأن تصبروا " في موضع رفع ب " خي ٌر "  ،بمعنى  :والصب ُر عن نكاح اإلماء خيرٌ لكم.
***
ي ُِري ُد َّ
وب َع َل ْي ُك ْم َو َّ
ﷲُ َعلِي ٌم َح ِكي ٌم )(26
ِين مِنْ َق ْبلِ ُك ْم َو َي ُت َ
ﷲُ لِ ُي َبي َِّن َل ُك ْم َو َي ْھ ِد َي ُك ْم ُس َن َن الَّذ َ
القول في تأويل قوله ُ } :يري ُد َّ
وب َع َل ْي ُك ْم َو َّ
ﷲُ َعلِي ٌم َح ِكي ٌم ){ (26
س َننَ ا َّلذِينَ مِنْ َق ْبلِ ُك ْم َو َي ُت َ
ﷲُ لِ ُي َب ِّينَ َل ُك ْم َو َي ْھ ِد َي ُك ْم ُ
ِ
قال أبو جعفر  :يعني جل ثناؤه بقوله  " :يريد ﷲ ليبين لكم "  ،حالله وحرا َمه " َويھديكم سُنن الذين من قبلكم "  ،يقول :
وليسددكم ) " (1سُنن الذين من قبلكم "  ،يعني  :سُبل من قبلكم من أھل اإليمان با وأنبيائه  ،ومناھجھم فيما حرّ م عليكم من
نكاح األمھات والبنات واألخوات وسائر ما حرم عليكم في اآليتين اللتين َبيَّن فيھما ما حرّ م من النساء ) " (2ويتوب عليكم " ،
يقول  :يريد ﷲ أن يرجع بكم إلى طاعته في ذلك  ،مما كنتم عليه من معصيته في فعلكم ذلك قب َل اإلسالم  ،وقبل أن يوحي ما
أوحى إلى نبيه من ذلك " عليكم "  ،ليتجاوز لكم بتوبتكم عما سلف منكم من قبيح ذلك قبل إنابتكم وتوبتكم " وﷲ عليم " ،
َ
يقول  :وﷲ ذو علم بما يصلح عباده في ْأديانھم ودنياھم وغير ذلك من أمورھم  ،وبما يأتون َ
ويذرون مما أحل أو حرم عليھم ،
حافظ ذلك كله عليھم " حكيم " بتدبيره فيھم  ،في تصريفھم فيما صرّ فھم فيه(3) .
***
واختلف أھل العربية في معنى قوله  " :يريد ﷲ ليبين لكم " .
فقال بعضھم  :معنى ذلك  :يريد ﷲ ھذا من أجل أن يبين لكم .وقال  :ذلك كما قال َ ) :وأُمِرْ ُ
ت ألعْ ِد َل َب ْي َن ُك ُم ( ]سورة
الشورى [15:بكسر " الالم "  ،ألن معناه  :أمرت بھذا من أجل ذلك.
***
__________
) (1انظر تفسير " الھدى " فيما سلف من فھارس اللغة.
) (2انظر تفسير " السنة " فيما سلف  ، 231 ، 230 : 7وانظر مجاز القرآن ألبي عبيدة .124 : 1
) (3انظر تفسير سائر ألفاظ اآلية فيما سلف  ،في فھارس اللغة.

وقال آخرون  :معنى ذلك  :يريد ﷲ أنْ يُبين لكم ويھديكم سُنن الذين من قبلكم .وقالوا  :من شأن العرب التعقيبُ بين " كي " و
أمرتك
مع " أردت " و " أمرت "  .فيقولون " :
َ
" الم كي " و " أن "  ،ووضْ ُع كل واحدة منھن موضع ك ِّل واحدة من أختھا َ
ِين ( ]سورة
أن تذھب  ،ولتذھب "  ،و " أردت أن تذھب ولتذھب "  ،كما قال ﷲ جل ثناؤه َ ) :وأُمِرْ َنا لِ ُنسْ لِ َم ل َِربِّ ْال َعا َلم َ
األنعام ، [71 :وقال في موضع آخر  ) :قُ ْل إِ ِّني أُمِرْ ُ
ون أَ َّو َل َمنْ أَسْ َل َم ( ]سورة األنعام  (1) ، [14 :وكما قال :
ت أَنْ أَ ُك َ
ون أَنْ ي ُْط ِف ُئوا ( ]سورة التوبة .[32 :
ور َّ ِ
ﷲ ( ]سورة الصف  ، [8 :ثم قال في موضع آخر  ) ،ي ُِري ُد َ
ون لِي ُْط ِف ُئوا ُن َ
)ي ُِري ُد َ
واعتلوا في توجيھھم " أن " مع " أمرت " و " أردت " إلى معنى " كي "  ،وتوجيه " كي " مع ذلك إلى معنى " أن "  ،لطلب
" أردت " و " أمرت " االستقبال  ،وأنھا ال يصلح معھا الماضي  (2) ،ال يقال  " :أمرتك أن قمت "  ،وال " أردت أن قمت".
قالوا  :فلما كانت " أن " قد تكون مع الماضي في غير " أردت " و " أمرت " َ ،و َّك ُدوا لھا معنى االستقبال بما ال يكون معه
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ماض من األفعال بحال  (3) ،من " كي " و " الالم " التي في معنى " كي "  .قالوا  :وكذلك جمعت العرب بينھن أحيا ًنا في
الحرف الواحد  ،فقال قائلھم في الجمع (4) :
أَ َر ْد َ
ير ِبقِرْ َبتِيَ ...ف َت ْترُ َك َھا َش ًّنا ِب َبيْدَا َء َب َل ْق ِع )(5
ت لِ َك ْي َما أَنْ َتطِ َ
__________
) (1في المخطوطة والمطبوعة  " :وأمرت أن أكون "  ،وھو سھو من الناسخ  ،وأثبت نص التالوة.
) (2في المطبوعة  " :وأيھما "  ،وھي في المخطوطة غير منقوطة  ،وكأنھا خطأ مطبعي.
) (3في المطبوعة  " :ذكروا لھا معنى االستقبال ، " ...وھو كالم ال معنى له  ،صوابه ما أثبته من المخطوطة  ،والظاھر أن الناشر استنكر عبارة أبي
جعفر فغيرھا .وعبارة الفراء في معاني القرآن  " :استوثقوا لمعنى االستقبال " .
) (4ال يعرف قائله.
) (5معاني القرآن للفراء  ، 262 : 1اإلنصاف  ، 242 :الخزانة  ، 585 : 3والعيني )ھامش الخزانة(  ، 405 : 4وغيرھا  ،كما قال صاحب
الخزانة  " :وھذا بيت قلما خال منه كتاب نحوي " .
" الشن "  :الخلق البالي  :و " البيداء "  :المفازة المھلكة  ،و " البلقع "  :األرض القفر التي ال شيء بھا .يقول  :إنما أردت بذلك ھالكي وضياعي في
قفرة مھلكة.

فجمع بينھن  ،التفاق معانيھن واختالف ألفاظھن  ،كما قال اآلخر (1) :
الجافِيِ ...ب َغي ِْر ال َعصْ ٍ
ف َوال اصْ طِ َرافِ )(2
الھدَ انُ َ
َق ْد َي ْكسِ بُ ال َما َل ِ
فجمع بين " غير " و " ال "  ،توكي ًدا للنفي .قالوا  :إنما يجوز أن يجعل " أن " مكان " كي "  ،و " كي " مكان " أن "  ،في
جالب ذلك ماض من األفعال أو غير المستقبل .فأما ما صحبه ماض من األفعال وغير المستقبل  ،فال
األماكن التي ال َيصْ حب
َ
يجوز ذلك .ال يجوز عندھم أن يقال  " :طننت ليقوم "  ،وال " أظن ليقوم "  ،بمعنى  :أظن أن يقوم ألنّ ] " أنْ " [ (3) ،
__________
) (1ينسب إلى العجاج  ،وإلى رؤبة  ،وليس في ديوانه  ،وانظر التعليق التالي.
) (2ديوان العجاج  ، 82 ، 40 :معاني القرآن للفراء  ، 262 : 1اإلنصاف  .242 :واللسان )صرف( )عصف( )ھدن(  ،والبيت التالي  ،ھو الوارد
ص َوافِي  ...مِنْ غَ ي ِْر ال َعصْ ٍ
ف
ف َوال اصْ طِ َرا ِ
في شعر العجاج َ :قا َل الَّذِي َجمَّعْ تَ لِي َ
وھو من قصيدة يعاتب فيھا ولده رؤبة  ،فرد عليه ولده رؤبة بقصيدة في ديوانه  .99 :فظاھر أن ھذا ھو سبب الخلط في نسبة ھذا الشعر  ،والصواب
أنه للعجاج  ،ألنه من معنى عتابه ولده حين كبر وأرعش  ،وظن أن ابنه طمع في ماله ورجا ھالكه  ،وختم قصيدته بقوله  :لَ ْيسَ َك َذا ُك ْم َولَ ُد األَ ْشرَ افِ
ف
 ...أَعْ جَ َلنِي الم َْوتَ َو َل ْم ُي ًكا ِ
ك َوافِ ِ ...باألَ ْخ ِذ إنْ َج َ
ف ي َُجازيك َملِي ٌ
ك  ،أَ ْو يُعافِي
ازا َ
َس ْو َ
و " الھدان "  :الجبان  ،أو الوخم الثقيل النوام الذي ال يبكر في حاجة .و " عصف يعصف " و " اعتصف "  :طلب وكسب واحتال .و " العصف " :
الكسب واالحتيال .و " صرفت الرجل في أمري  ،فتصرف واصطرف "  :أي احتال في طلب الكسب.
) (3الزيادة بين القوسين ال بد منھا  ،استظھرتھا من السياق  ،ومن معاني القرآن للفراء.

التي تدخل مع الظن تكون مع الماضي من الفعل  ،يقال  " :أظن أن قد قام زيد "  ،ومع المستقبل  ،ومع األسماء(1) .
***
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قال أبو جعفر  :وأولى القولين في ذلك بالصواب عندي  ،قو ُل من قال  :إن " الالم " في قوله  " :يريد ﷲ ليبين لكم " ،
ُ
ذكرت من علة من قال إنّ ذلك كذلك.
بمعنى :يريد ﷲ أنْ يبين لكم  ،لما
***
__________
) (1ومثالھما عند الفراء  263 : 1ما نصه " ومع المستقبل  ،فتقول  :أظن أن سيقوم زيد ومع األسماء فتقول  :أظن أنك قائم "
وھذا الذي مضى ھو مختصر مقالة الفراء في معاني القرآن .263 - 261 : 1

َو َّ
ت أَنْ َتمِيلُوا َمي ًْال َعظِ يمًا )(27
ُون ال َّش َھ َوا ِ
ِين َي َّت ِبع َ
وب َع َل ْي ُك ْم َوي ُِري ُد الَّذ َ
ﷲُ ي ُِري ُد أَنْ َي ُت َ
القول في تأويل قوله عز وجل َ } :و َّ
وب َع َل ْي ُك ْم َو ُي ِري ُد ا َّلذِينَ َي َّت ِب ُعونَ ال َّ
ش َھ َوا ِ
ت أَنْ َتمِيلُوا َم ْيال َعظِ ي ًما ){ (27
ﷲُ ُي ِري ُد أَنْ َي ُت َ
ليعفو لكم عما سلف من آثامكم ،
قال أبو جعفر  :يعني بذلك تعالى ذكره  :وﷲ يريد أن يراجع بكم طاعته واإلنابة إليه ،
َ
حرا ٌم عليكم من نكاح حالئل آبائكم وأبنائكم وغير ذلك مما
ويتجاوز لكم عما كان منكم في جاھليتكم  ،من استحاللكم ما ھو َ
كنتم تستحلونه وتأتونه  ،مما كان غير جائز لكم إتيانه من معاصي ﷲ " ويريد الذين يتبعون الشھوات "  ،يقول  :ويريد الذين
يطلبون ّلذات الدنيا وشھوات أنفسھم فيھا " أن تميلوا " عن أمر ﷲ تبارك وتعالى  ،فتجوروا عنه بإتيانكم ما حرّ م عليكم
وركوبكم معاصيه " ميال عظيمًا "  ،جورً ا وعدوال عنه شدي ًدا.
***
واختلف أھل التأويل في الذين وصفھم ﷲ بأنھم " يتبعون الشھوات " .
فقال بعضھم  :ھم الزناة.
*ذكر من قال ذلك :
 - 9129حدثني محمد بن عمرو قال  ،حدثنا أبو عاصم  ،عن عيسى  ،عن ابن أبي نجيح  ،عن مجاھد في قوله  " :ويريد
الذين يتبعون الشھوات "  ،قال ّ :
الزنا " أن تميلوا ميال عظيمًا "  ،قال  :يريدون أن تزنوا.
 - 9130حدثني المثنى قال  ،حدثنا أبو حذيفة قال  ،حدثنا شبل  ،عن ابن أبي نجيح  ،عن مجاھد  " :ويريد الذين يتبعون
الشھوات أن تميلوا ميال عظيمًا "  ،أن تكونوا مثلھم  ،تزنون كما يزنون.
 - 9131حدثنا القاسم قال  ،حدثنا الحسين قال  ،حدثني حجاج  ،عن ابن جريج  ،عن مجاھد  " :ويريد الذين يتبعون
الشھوات"  ،قال  :الزنا " أن تميلوا ميال عظيمًا "  ،قال  :يزني أھ ُل اإلسالم كما يزنون .قال  :ھي كھيئة َ ) :ودُّوا َل ْو ُت ْدھِنُ
ون ( ]سورة القلم .[9 :
َفي ُْد ِھ ُن َ
 - 9132حدثنا أبو كريب قال  ،حدثنا يحيى بن أبي زائدة  ،عن ورقاء  ،عن ابن أبي نجيح  ،عن مجاھد  " :ويريد الذين
يتبعون الشھوات "  ،قال  :الزنا " أن تميلوا "  ،قال  :أن تزنوا.
***
والنصارى.
وقال آخرون  ،بل ھم اليھو ُد
َ
*ذكر من قال ذلك :
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 - 9133حدثنا محمد بن الحسين قال  ،حدثنا أحمد بن مفضل قال  ،حدثنا أسباط  ،عن السدي  " :ويريد الذين يتبعون
الشھوات "  ،قال  :ھم اليھود والنصارى " أن تميلوا ميال عظيمًا " .
***
باع شھواتھم في نكاح األخوات من األب .وذلك أنھم
وقال آخرون  :بل ھم اليھو ُد خاصة  ،وكانت إرادتھم من المسلمين ا ّت َ
نكاحھنّ  ،فقال ﷲ تبارك وتعالى للمؤمنين  :ويري ُد الذين يحلِّلون نكاح األخوات من األب  ،أن تميلوا عن الحق
يحلون
َ
فتستحلّوھن كما استحلوا.
***
وقال آخرون .معنى ذلك  :كل متبع شھو ًة في دينه لغير الذي أبيح له.
*ذكر من قال ذلك :
 - 9134حدثني يونس بن عبد األعلى قال  :أخبرنا ابن وھب قال  ،سمعت ابن زيد يقول في قوله  " :ويريد الذين يتبعون
أمر دينھم ،
الشھوات " اآلية  ،قال  :يريد أھل الباطل وأھل الشھوات في دينھم  ،أن تميلوا في دينكم ميال عظيمًا  ،تتبعون َ
وأمر دينكم.
أمر ﷲ
َ
وتتركون َ
***
قال أبو جعفر  :وأولى األقوال في ذلك بالصواب  ،قو ُل من قال  :معنى ذلك  :ويريد الذين يتبعون شھوات أنفسھم من أھل
الباطل وطالب الزنا ونكاح األخوات من اآلباء  ،وغير ذلك مما حرمه ﷲ " أن تميلوا " عن الحق  (1) ،وعما أذن ﷲ لكم فيه
 ،فتجورُوا عن طاعته إلى معصيته  ،وتكونوا أمثالھم في اتباع شھوات أنفسكم فيما حرم ﷲ  ،وترك طاعته " ميال عظيمًا " .
وإنما قلنا  ،ذلك أولى بالصواب  ،ألن ﷲ عز وجل ع ّم بقوله  " :ويريد الذين يتبعون الشھوات "  ،فوصفھم باتباع شھوات
أنفسھم المذمومة  ،وعمھم بوصفھم بذلك  ،من غير وصفھم با ّتباع بعض الشھوات المذمومة .فإذ كان ذلك كذلك  ،فأولى
المعاني باآلية ما د ّل عليه ظاھرھا  ،دون باطنھا الذي ال شاھد عليه من أصل أو قياس.
__________
) (1كان في المخطوطة والمطبوعة  " :أن تميلوا ميال عظيما عن الحق ، " ...ولكني استظھرت من ذكره في آخر الفقرة  " :ميال عظيما "  ،أن قوله
ھنا " ميال عظيما " سبق قلم من الناسخ  ،جرت تتمة اآلية على لسانه فأثبتھا  ،ولو صح ذلك  ،لكانت ھذه األخيرة في آخر الفقرة ال مكان لھا.

ي ُِري ُد َّ
ضعِي ًفا )(28
اإل ْن َسانُ َ
ﷲُ أَنْ ي َُخ ِّف َ
ف َع ْن ُك ْم َو ُخلِقَ ْ ِ
وإذ كان ذلك كذلك كان داخال في " الذين يتبعون الشھوات " اليھود  ،والنصارى  ،والزناة  ،وكل متبع باطال .ألن كل م َّتبع ما
ُ
وجبت صحة ما اخترنا من القول في تأويل ذلك.
نھاه ﷲ عنه  ،فمتبع شھوة نفسه .فإذ كان ذلك بتأويل اآلية أولى ،
***
القول في تأويل قوله ُ } :ي ِري ُد َّ
ضعِي ًفا ){ (28
ﷲُ أَنْ ُي َخ ِّف َ
سانُ َ
ف َع ْن ُك ْم َو ُخلِقَ اإل ْن َ
قال أبو جعفر  :يعني جل ثناؤه بقوله  " :يريد ﷲ أن يخفف عنكم "  ،يريد ﷲ أن يُيسر عليكم  (1) ،بإذنه لكم في نكاح الفتيات
ْ
الطول
غير مستطيعي
المؤمنات إذا لم تستطيعوا طوال لحرة " وخلق اإلنسان ضعي ًفا "  ،يقول  :يسَّر ذلك عليكم إذا كنتم
َ
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للحرائر  ،ألنكم ُخلِقتم ضعفاء عجز ًة عن ترك جماع النساء  ،قليلي الصبر عنه  ،فأذن لكم في نكاح فتياتكم المؤمنات عند
الع َنت على أنفسكم  ،ولم تجدُوا طوال لحرة  ،لئال تزنوا  ،لقلّة صبركم على ترك جماع النساء.
خوفكم َ
***
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أھل التأويل.
*ذكر من قال ذلك :
 - 9135حدثني محمد بن عمرو قال  ،حدثنا أبو عاصم  ،عن عيسى  ،عن ابن أبي نجيح  ،عن مجاھد  " :يريد ﷲ أن يخفف
عنكم " في نكاح األمة  ،وفي كل شيء فيه يُسر.
 - 9136حدثنا محمد بن بشار قال  ،حدثنا أبو أحمد الزبيري قال  ،حدثنا سفيان  ،عن ابن طاوس  ،عن أبيه  " :وخلق
اإلنسان ضعي ًفا "  ،قال  :في أمر الجماع.
__________
) (1انظر تفسير " التخفيف " فيما سلف .577 : 6

ﷲ َكانَ ِب ُك ْم
ار ًة َعنْ َت َرا ٍ
َيا أَ ُّي َھا ا َّلذِينَ آَ َم ُنوا َال َتأْ ُكلُوا أَ ْم َوا َل ُك ْم َب ْي َن ُك ْم ِبا ْل َباطِ ِل إِ َّال أَنْ َت ُكونَ ت َِج َ
ض ِم ْن ُك ْم َو َال َت ْق ُتلُوا أَ ْنفُ َ
س ُك ْم إِنَّ َّ َ
َرحِي ًما )(29
 - 9137حدثنا ابن بشار قال  ،حدثنا أبو عاصم قال  ،حدثنا سفيان  ،عن ابن طاوس  ،عن أبيه  " :وخلق اإلنسان ضعي ًفا " ،
قال  :في أمر النساء.
 - 9138حدثنا الحسن بن يحيى قال  ،أخبرنا عبد الرزاق قال  ،أخبرنا معمر  ،عن ابن طاوس  ،عن أبيه  " :وخلق اإلنسان
أضعف منه في النساء.
ضعي ًفا "  ،قال  :في أمور النساء .ليس يكون اإلنسان في شيء
َ
 - 9139حدثني يونس قال  ،أخبرنا ابن وھب قال  ،قال ابن زيد في قوله  " :يريد ﷲ أن يخفف عنكم "  ،قال ّ :
رخص لكم
ُ
ِّ
يرخص له فيھا  ،لم يكن إال األم ُر
اضطرّ وا إليھن " وخلق اإلنسان ضعي ًفا "  ،قال  :لو لم
في نكاح ھؤالء اإلماء  ،حين
األول ،إذا لم يجد حرّ ة.
***
اض ِم ْن ُك ْم {
ار ًة َعنْ َت َر ٍ
القول في تأويل قوله َ } :يا أَ ُّي َھا ا َّلذِينَ آ َم ُنوا ال َتأْ ُكلُوا أَ ْم َوا َل ُك ْم َب ْي َن ُك ْم بِا ْل َباطِ ِل إِال أَنْ َت ُكونَ ت َِج َ
قال أبو جعفر  :يعني بقوله جل ثناؤه  " (1) :يا أيھا الذين آمنوا "  ،صدّقوا ﷲ ورسوله " ال تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل " ،
يقول  :ال يأكل بعضكم أموا َل بعض بما حرّ َم عليه  ،من الربا والقمار وغير ذلك من األمور التي نھاكم ﷲ عنھا ) " (2إال أن
تكون تجار ًة "  .كما - :
__________
) (1في المخطوطة والمطبوعة  " :يعني بذلك جل ثناؤه "  ،والسياق يقتضي ما أثبت.
) (2انظر تفسير " أكل األموال بالباطل " فيما سلف 578 ، 528 : 7 / 549 ، 548 : 3
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 - 9140حدثنا محمد بن الحسين قال  ،حدثنا أحمد بن مفضل قال  ،حدثنا أسباط  ،عن السدي  " :يا أيھا الذين آمنوا ال تأكلوا
أموالكم بينكم بالباطل إال أن تكون تجارة عن تراض منكم "  ،أما " أكلھم أموالھم بينھم بالباطل "  ،فبالرّ با والقمار والبخس
والظلم ) " (1إال أن تكون تجارة "  ،ليربح في الدرھم أل ًفا إن استطاع.
 - 9141حدثني محمد بن المثنى قال  ،حدثنا محمد بن الفضل أبو النعمان قال  ،حدثنا خالد الطحان  ،قال  ،أخبرنا داود بن
أبي ھند  ،عن عكرمة  ،عن ابن عباس في قوله تعالى  " :ال تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل "  ،قال  :الرجل يشتري السلعة
فيردّھا وير ّد معھا درھمًا(2) .
 - 9142حدثنا محمد بن المثنى قال  ،حدثنا عبد الوھاب قال  ،حدثنا داود  ،عن عكرمة  ،عن ابن عباس في الرجل يشتري
الثوب فيقول  " :إن رضيته أخذته وإال رددته ورددت معه درھمًا "  ،قال  :ھو الذي قال ﷲ  " :ال تأكلوا أموالكم
من الرجل
َ
بينكم بالباطل " .
***
وقال آخرون  :بل نزلت ھذه اآلية بالنھي عن أن يأكل بعضھم طعا َم بعض إال بشراء .فأما قِرً ى  ،فإنه كان محظورً ا بھذه
يض َح َر ٌج
اآلية ،حتى نسخ ذلك بقوله في " سورة النور " َ ) :لي َ
ْس َع َلى األعْ َمى َح َر ٌج َوال َع َلى األعْ َر ِج َح َر ٌج َوال َع َلى ْال َم ِر ِ
َوال َع َلى أَ ْنفُسِ ُك ْم أَنْ َتأْ ُكلُوا مِنْ ُبيُو ِت ُك ْم ( اآلية ]سورة النور .[61 :
__________
) (1في المطبوعة  " :نھى عن أكلھم أموالھم بينھم بالباطل وبالربا ، " ...وال أدري لم غير ما في المخطوطة!! وھو مطابق لما في الدر المنثور : 2
.143
) (2األثر  " - 9141 :محمد بن الفضل أبو النعمان "  ،ھو " عارم "  ،سلفت ترجمته برقم .3387 :
وكان في المخطوطة  " :محمد بن المفضل "  .وأما المطبوعة  ،فقد أساء الناشر غاية اإلساءة  ،وخالف األمانة  ،فكتب " أحمد بن المفضل "  ،وحذف
" أبو النعمان "  ،وھذا أسوأ ما يكون من ترك األمانة .وأما " خالد الطحان "  ،فھو  " :خالد بن عبد ﷲ بن عبد الرحمن الواسطي " سلفت ترجمته
برقم.5434 ، 4433 :

*ذكر من قال ذلك :
 - 9143حدثني محمد بن حميد قال  ،حدثنا يحيى بن واضح  ،عن الحسن بن واقد  ،عن يزيد النحوي  ،عن عكرمة والحسن
البصري قاال في قوله  " :ال تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إال أن تكون تجار ًة عن تراض منكم " اآلية  ،فكان الرجل يتحرّ ج أن
ْس َعلَى األعْ َمى َح َر ٌ
ج
يأكل عند أحد من الناس بعد ما نزلت ھذه اآلية  ،فنسخ ذلك باآلية التي في " سورة النور "  ،فقال َ ) :لي َ
ت أ ُ َّم َھا ِت ُك ْم ( إلى
ت آ َبا ِئ ُك ْم أَ ْو ُبيُو ِ
يض َح َر ٌج َوال َع َلى أَ ْنفُسِ ُك ْم أَنْ َتأْ ُكلُوا مِنْ ُبيُو ِت ُك ْم أَ ْو ُبيُو ِ
َوال َع َلى األعْ َر ِج َح َر ٌج َوال َع َلى ْال َم ِر ِ
قوله َ ) :جمِيعًا أَ ْو أَ ْش َتا ًتا ( ) (1فكان الرجل الغنيّ يدعو الرج َل من أھله إلى الطعام  ،فيقول  " :إني أل َت َج َّنح " ! و " التجنح "
التحرّ ج ) (2ويقول  " :المساكين أحق به مني " ! ) (3فأحل من ذلك أن يأكلوا مما ذكر اسم ﷲ عليه  ،وأح ّل طعا َم أھل
الكتاب(4) .
***
قال أبو جعفر  :وأولى ھذين القولين بالصواب في ذلك  ،قو ُل السدي .وذلك أن ﷲ تعالى ذكره حرّ م أكل أموالنا بيننا بالباطل ،
وال خالف بين المسلمين أنّ أكل ذلك حرا ٌم علينا  ،فإنّ ﷲ لم يح َّل قط أك َل األموال بالباطل.
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ْ
وإذ كان ذلك كذلك  ،فال معنى لقول من قال :
__________
) (1من أعجب العجب  ،أن تكون آية سورة النور قد ذكرت قبل أسطر على الصحة  ،ثم تتفق المخطوطة والمطبوعة على أن تسوق اآلية على الخطأ،
فيكتب  " :ليس عليكم جناح أن تأكلوا من بيوتكم " ...وھذا من السھو الشديد  ،أعاذنا ﷲ وإياك من مثله  ،وﷲ وحده المستعان.
) " (2التجنح "  :التحرج  ،ھذا معنى جيد عريق في العربية  ،لم تثبته كتب اللغة  ،فأثبته ھناك.
) (3في المطبوعة  " :أحق مني به "  ،على التأخير  ،وأثبت ما في المخطوطة.
) (4كأن ھذا األثر فيه بعض النقص  ،وقد اختصره السيوطي في الدر المنثور  ، 144 ، 143 : 2اختصارً ا شدي ًدا.

" كان ذلك نھيًا عن أكل الرجل طعا َم أخيه قرً ى ]على وجه ما أذن له[  ،ثم ُنسخ ذلك  (1) ،لنقل علماء األمّة جميعًا و ُج ًّھالھا :
قرى الضيف وإطعام الطعام كان من حميد أفعال أھل الشرك واإلسالم التي َحمِدَ ﷲ أھلھا عليھا َوندبھم إليھا  ،وأن ﷲ لم
أن َ
يحرّ م ذلك في عصر من العصور  ،بل َندَ ب ﷲ عباده وحثھم عليه.
ً
ً
َ
النسخ إنما يكون
منسوخا بمعزل .ألن
ناسخا أو
وإذ كان ذلك كذلك  ،فھو من معنى األكل بالباطل خارج  ،ومن أن يكون
ً
منسوخا باإلباحة.
لمنسوخ  ،ولم يثبت النھي عنه  ،فيجوز أن يكون
وإذ كان ذلك كذلك  ،ص ّح القول الذي قلناه  :من أنّ الباطل الذي نھى ﷲ عن أكل األموال به  ،ھو ما وصفنا مما حرمه على
عباده في تنزيله ْأو على لسان رسوله صلى ﷲ عليه وسلم ّ -
وشذ ما خالفه(2) .
واختلفت القرأة في قراءة قوله  " :إال أن تكون تجارة عن تراض منكم " .
ار ًة ( رفعً ا  ،بمعنى  :إال أن توجد تجارة  ،أو  :تقع تجارة  ،عن تراض منكم  ،فيحل لكم
ون ت َِج َ
فقرأھا بعضھم  ) :إِال أَنْ َت ُك َ
أكلھا حينئذ بذلك المعنى .ومذھب من قرأ ذلك على ھذا الوجه  " :أال أن تكون " ً
تامة ھھنا  (3) ،ال حاجة بھا إلى َخبر  ،على
ما وصفت .وبھذه القراءة قرأ أكثر أھل الحجاز وأھل البصرة.
***
تكون األموال التي تأكلونھا
ار ًة (  ،نصبًا  ،بمعنى  :إال أن
َ
ون ت َِج َ
وقرأ ذلك آخرون  ،وھم عامة قرأة الكوفيين  ) :إِال أَنْ َت ُك َ
بينكم ،
__________
) (1ھذه العبارة التي بين القوسين  ،محرفة ال شك في تحريفھا  ،ولم أجد لھا وجھًا أرتضيه  ،فوضعتھا بين القوسين  ،ولو أسقطھا مسقط من الكالم
الستقام على صحة.
) (2قوله  " :وشذ ما خالفه " معطوف على قوله  " :صح القول الذي قلناه " .
) (3في المطبوعة  ... " :على ھذا الوجه أن تكون تامة ، " ...ورددتھا إلى ما كان في المخطوطة  ،فھي صحيحة في سياقه.

تجار ًة عن تراض منكم  ،فيحل لكم ھنالك أكلھا .فتكون " األموال " مضمرة في قوله  " :إال أن تكون "  ،و " التجارة "
منصوبة على الخبر(1) .
***
قال أبو جعفر  :وكلتا القراءتين عندنا صوابٌ جائزةٌ القراءةُ بھما  ،الستفاضتھما في قرأة األمصار  ،مع تقارب معانيھما .غير
أن األمر وإن كان كذلك  ،فإن قراءة ذلك بالنصب  ،أعجبُ إليّ من قراءته بالرفع  ،لقوة النصب من وجھين :
873

أحدھما  :أن في " تكون " ذكر من األموال .واآلخر  :أنه لو لم يجعل فيھا ذكر منھا  ،ثم أفردت بـ " التجارة "  ،وھي نكرة ،
ً
مبنية على اسم وخبر .فإذا لم يظھر معھا إال نكرة واحدة  ،نصبوا ورفعوا ،
كان فصيحً ا في كالم العرب النصبُ  ،إذ كانت
كما قال الشاعر :
ان َطعْ ًنا َب ْي َن ُھ ْم َوعِ َنا َقا )(2
إِ َذا َك َ
ٌ
قال أبو جعفر  :ففي ھذه اآلية
طلب األقوات
إبانة من ﷲ تعالى ذكره عن تكذيب قول الجھلة من المتصوِّ فة المنكرين
َ
بالتجارات والصناعات  ،وﷲ تعالى يقول  " :يا أيھا الذين آمنوا ال تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إال أن تكون تجارة عن تراض
منكم "  ،اكتسابًا منا ذلك بھا  (3) ،كما - :
__________
) (1انظر تفصيل القول في ھاتين القراءتين  ،في نظيرة ھذه اآلية من سورة البقرة  282 :في  ، 82 - 80 : 6وإن اختلف وجه التأويل في اآليتين ،
كما يظھر من مراجعة ذلك في آية سورة البقرة.
) (2سلف البيت بتمامه في  ، 80 : 6ولم أشر إلى مكانه ھنا في الموضع السالف  ،ألني لم أقف عليه أثناء تخريج شعر التفسير  ،إلدماجه في صلب
الكالم.
) (3في المطبوعة  " :اكتسابًا أحل ذلك لھا "  ،غير ما في المخطوطة  ،إذ لم يحسن قراءته .وھو كما أثبته  ،إال أن الناسخ أخطأ فكتب " لھا " ،
والصواب  " :بھا "  ،أي  :بالتجارات والصناعات.

 - 9144حدثنا بشر بن معاذ قال  ،حدثنا يزيد قال  ،حدثنا سعيد  ،عن قتادة قوله  " :يا أيھا الذين آمنوا ال تأكلوا أموالكم بينكم
ٌ
بالباطل إال أن تكون تجارة عن تراض منكم "  ،قال  :التجارةُ
رزق من رزق ﷲ  ،وحال ٌل من حالل ﷲ  ،لمن طلبھا بصدقھا
َ
الصدوق مع السبعة في ظ ّل العرش يوم القيامة. (1) .
التاجر األمين
وبرِّ ھا .وقد كنا نحدَّث  :أن
َ
***
وأما قوله  " :عن تراض "  ،فإنّ معناه كما - :
 - 9145حدثني محمد بن عمرو قال  ،حدثنا أبو عاصم  ،عن عيسى  ،عن ابن أبي نجيح  ،عن مجاھد في قول ﷲ تبارك
وتعالى  " :عن تراض منكم "  ،في تجارة أو بيع  ،أو عطا ٍء يعطيه أح ٌد أح ًدا.
 - 9146حدثني المثنى قال  ،حدثنا أبو حذيفة قال  ،حدثنا شبل  ،عن ابن أبي نجيح  ،عن مجاھد  " :عن تراض منكم " في
تجارة  ،أو بيع  ،أو عطاء يعطيه أح ٌد ً
أحدا.
 - 9147حدثنا ابن وكيع قال  ،حدثنا أبي  ،عن القاسم  ،عن سليمان الجعفي  ،عن أبيه  ،عن ميمون بن مھران قال  :قال
تراض  ،والخيارُ بعد الصفقة  ،وال يح ّل لمسلم أن يغشّ مسلمًا(2) .
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم  :البيعُ عن
ٍ
__________
) (1يعني الحديث الصحيح َ " :س ْب َع ٌة ِيظلُّھُم ﷲ في ظِ لّه يو َم ال ظِ ّل إال ظِ لُّ ُه  :إ َمام عاد ٌل  ،وشابٌّ َن َشأ َ في عبادة ﷲ  ،ور ُج ٌل قلبه ُم َعلَّ ٌق بالمس ِجد إ َذا َخ َر َج
ْ
ففاضت عيناهُ  ،ور ُج ٌل دَ َع ْت ُه امرأة ذات َم ْنصِ ٍ
مال
فاجتمعا على ذلك وافتر َقا  ،ور ُج ٌل ذكر ﷲ خاليًا
ِم ْنه َح َّتى َيعُو َد إليه  ،ورجالن َتحابَّا في ﷲ
ب َ
َ
وج ٍ
فقال  :إ ّني أخاف ﷲ َربَّ العا َلمين  ،ورجُ ٌل تصدَّق بصدق ٍة  ،فأخ َفاھا حتى ال َتعْ َلم شِ ماله ما تنف ُِق يمي ُنه "  .رواه الترمذي من حديث أبي ھريرة
وصححه.345 :
) (2األثر  - 9147 :ھذا حديث مرسل  ،خرجه ابن كثير في تفسيره  413 : 2والسيوطي في الدر المنثور  ، 144 : 2ولم ينسبه لغير ابن جرير.
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 - 9148حدثنا القاسم قال  ،حدثنا الحسين قال  ،حدثني حجاج  ،عن ابن جريج .قال  :قلت لعطاء  :المماسحة  ،بي ٌع ھي؟ )(1
قال  :ال حتى يخيِّره  ،التخيي ُر بعد ما يجبُ البيعُ  ،إن شاء أخذ  ،وإن شاء ترك.
***
البيع
واختلف أھل العلم في معنى " التراضي " في التجارة .فقال بعضھم  :ھو أن يُخير كل واحد من المتبايعين بعد عقدھما
َ
البيع بأبدانھما  ،عن تراض منھما
بينھما فيما تبايعا فيه  ،من إمضاء البيع أو نقضه  ،أو يتفرّ قا عن مجلسھما الذي تواجبا فيه
َ
بالعقد الذي تعاقداه بينھما قبل التفاسخ.
*ذكر من قال ذلك :
 - 9149حدثنا ابن بشار قال  ،حدثنا معاذ بن ھشام قال  ،حدثني أبي  ،عن قتادة  ،عن محمد بن سيرين  ،عن شريح قال :
ُ
بعت من ھذا برنسً ا  ،فاسترضيته فلم يُرضني!! فقال  :أرضه كما
اختصم رجالن باع أحدھما من اآلخر بُرْ ُنسًا  ،فقال  :إني
يرض! قال  :أرضه كما أرضاك .قال  :قد أرضيته فلم يرض! فقال  :البيِّعان بالخيار
أرضاك .قال  :إني قد أعطيته دراھم ولم
َ
ما لم يتفرَّ قا(2) .
 - 9150حدثنا ابن بشار قال  ،حدثنا مؤمل قال  ،حدثنا سفيان  ،عن عبد ﷲ بن أبي السفر  ،عن الشعبي  ،عن شريح قال :
البيِّعان بالخيار ما لم يتفرّ قا(3) .
 - 9151حدثنا محمد بن المثنى قال  ،حدثنا محمد بن جعفر  ،عن شعبة  ،عن الحكم  ،عن شريح مثله.
__________
) " (1تماسح الرجالن "  :إذا تبايعا فتصافقا  ،ومسح أحدھما على يد صاحبه  ،وذلك من صور بيعھم في الجاھلية.
) " (2البيع " )بفتح الباء وتشديد الياء المكسورة(  ،البائع أو المشتري  ،والبيعان  :المتبايعان.
) (3األثر  " - 9150 :عبد ﷲ بن أبي السفر الھمداني الثوري "  ،واسم " أبي السفر "  :سعيد بن يحمد .وروى عبد ﷲ عن أبيه  ،وعن الشعبي
وغيرھما .ثقة  ،ليس بكثير الحديث .مترجم في التھذيب.

 - 9152حدثنا ابن المثنى قال حدثنا محمد قال  ،حدثنا شعبة  ،عن جابر قال  ،حدثني أبو الضحى  ،عن شريح أنه قال :
البيِّعان بالخيار ما لم يتفرقا قال قال أبو الضحى  :كان شريح يح ِّدث عن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم بنحوه(1) .
 - 9153وحدثني الحسين بن يزيد الطحان قال  ،حدثنا إسحاق بن منصور  ،عن عبد السالم  ،عن رجل  ،عن أبي حوشب ،
فسام عليَّ َس ْو َمه  ،فقلت  :أحسن! فقال  :إما أن تأخذ وإما أن تدع .فأخذت
عن ميمون قال  :اشتريت من ابن سيرين سابر ًّيا َ ،
ُ
ضع الدراھم فقال  :اختر  ،إما الدراھم  ،وإما المتاع .فاخترت المتاع فأخذته(2) .
منه  ،فلما
وزنت الثمن َو َ
 - 9154حدثنا أبو كريب قال  ،حدثنا ھشيم  ،عن إسماعيل بن سالم  ،عن الشعبي أنه كان يقو ُل في البيعين  :إنھما بالخيار ما
لم يتفرقا  ،فإذا تصادرً ا فقد وجب البيع(3) .
 - 9155حدثنا محمد بن إسماعيل األحمسي قال  ،حدثنا محمد بن عبيد قال  ،حدثنا سفيان بن دينار  ،عن ظبية قال  :كنت في
السوق وعلي رضي ﷲ عنه في السوق  ،فجاءت جارية إلى َبيِّع فاكھة بدرھم  ،فقالت  :أعطني ھذا .فأعطاھا إياه  ،فقالت  :ال
أريده  ،أعطني درھمي! فأبى  ،فأخذه منه علي فأعطاھا إياه(4) .
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__________
) (1حديث  " :البيعان بالخيار ، " ...حديث صحيح رواه البخاري ومسلم وغيرھما  ،وانظر السنن الكبرى للبيھقي .272 - 268 : 5
) (2األثر  " - 9153 :الحسين بن يزيد الطحان "  ،وقد مضى قبل بنسبته " السبيعي "  ،انظر ما سلف رقم  .7863 ، 2892 :وكان في المطبوعة
والمخطوطة ھنا " الحسن بن يزيد " وھو خطأ.
وأما " أبو حوشب "  ،فلم أجد من الرواة من ھذا كنيته  ،وفي اإلسناد تصحيف ال شك فيه.
) " (3تصادرا " انصرف ھذا  ،وانصرف اآلخر  ،يقال  " :صدر الرجل فھو صادر "  ،رجع أو انصرف.
) (4األثر  " - 9155 :محمد بن إسماعيل األحمسي " مضت ترجمته برقم  " .718 ، 405 :محمد بن عبيد الطنافسي " مضت ترجمته برقم :
.405
و " ظبية "  ،ھكذا اجتھدت قراءتھا من المخطوطة  ،ولم أعرف من تكون ؟ وكان في المطبوعة  " :طيسلة " أخطأ قراءة المخطوطة خطأ عظيما .ولم
أجد ھذا األثر في مكان آخر.

 - 9156حدثنا ابن حميد قال  ،حدثنا جرير  ،عن مغيرة  ،عن الشعبي  :أنه أُت َِى في رجل اشترى من رجل َ
جب
وو َ
برذ ْو ًنا َ
جب عليه  ،فشھدَ عنده أبو الضحى  :أنّ شريحً ا قضى في مثله أن يردَّه
له ،ثم إنّ المبتاع َردّه قبل أن يتفرّ قا  ،فقضى أنه قد َو َ
على صاحبه .فرجع الشعبي إلى قضاء ُ
شريح.
 - 9157حدثني يعقوب بن إبراھيم قال  ،حدثنا ھشيم قال  ،حدثنا ھشام  ،عن ابن سيرين  ،عن شريح  ،أنه كان يقول في
البيع  ،وقال البائع  :لم أُوجب له قال  :شاھدان عدالن أنكما افترقتما عن تراض
البيعين  :إذا ادّعى المشتري  ،أنه قد
أوجب له َ
َ
بعد بيع أو تخاير  ،وإال فيمين البائع  :أنكما ]ما[ افترقتما عن بيع وال تخاير(1) .
 - 9158حدثني يعقوب قال  ،حدثنا ابن علية  ،عن أيوب  ،عن محمد .قال  :كان شريح يقول  :شاھدان ذوا عدل أنكما
افترقتما عن تراض بعد بيع وتخاير  ،وإال فيمينه با  :ما تفرَّ قتما عن تراض بعد بيع أو تخاير.
 - 9159حدثنا حميد بن مسعدة قال  ،حدثنا بشر بن المفضل قال  ،حدثنا ابن عون  ،عن محمد بن سيرين  ،عن شريح أنه
كان يقول  :شاھدان ذوا عدل أنھما تفرّ قا عن تراض بعد بيع أو تخاير.
***
وعلة من قال ھذه المقالة  ،ما - :
 - 9160حدثنا ابن المثنى قال  ،حدثنا يحيى بن سعيد  ،عن عبيد ﷲ قال  ،أخبرني نافع  ،عن ابن عمر  ،عن النبي صلى ﷲ
يكون خيارً ا(2) .
عليه وسلم قال  :كل َبيِّعين فال بيع بينھما حتى يتفرّ قا  ،إال أن
َ
__________
) (1الزيادة ما بين القوسين ال بد منھما للسياق  ،وانظر األثر الذي يليه.
) (2الحديث  - 9160 :يحيى بن سعيد  :ھو القطان .عبيد ﷲ  :ھو ابن عمر بن حفص بن عاصم العمري .ووقع في المطبوعة )والمخطوطة( " عبد
ﷲ " بالتكبير .وھو أخو " عبيد ﷲ "  .وھو محتمل أن يكون كذلك .ولكني أرى الصواب " عبيد ﷲ " بالتصغير  ،أوال  :ألن الحديث معروف من
روايته .وثانيًا  :ألن الحافظ المزي لم يذكر في تھذيب الكمال رواية ليحيى القطان عن " عبد ﷲ "  ،ال في ترجمة يحيى  ،وال في ترجمة " عبد ﷲ " .
وھو من عادته أن يتتبع ذلك ويستقصيه استقصاء تامًا.
والحديث رواه أحمد في المسند  ، 5158 :عن يحيى  -وھو القطان  ،عن عبيد ﷲ  ،به  ،نحوه.
ورواه أحمد أيضًا  ، 6193 :عن الفضل بن دكين  ،عن الثوري  ،عن عبد ﷲ بن دينار  ،عن ابن عمر .ورواه البخاري ) 280 : 4فتح(  ،من رواية
عبد ﷲ بن دينار  ،عن ابن عمر .وكذلك رواه مسلم  ، 447 : 1من ھذا الوجه.
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ورواه أحمد أيضًا  ، 4566 :بنحوه  ،عن ابن عيينة  ،عن عبد ﷲ بن دينار.
وسيأتي أيضًا  ، 9164 :من رواية أيوب  ،عن نافع  ،بمعناه.
وقد خرجناه في مواضع كثيرة في المسند .وھو حديث معروف مشھور.

 - 9161حدثنا أبو كريب قال  ،حدثنا مروان بن معاوية قال  ،حدثني يحيى بن أيوب قال  ،كان أبو زرعة إذا بايع رجال
يقول له  :خيِّرني! ثم يقول  :قال أبو ھريرة  :قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم  " :ال يفترق إال عن رضى " (1) .
 - 9162حدثني يعقوب بن إبراھيم قال  ،حدثنا ابن علية قال  ،حدثنا أيوب  ،عن أبي قالبة قال  :قال رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه وسلم  :يا أھل البقيع! فسمعوا صو َته  ،ثم قال  :يا أھل البقيع! فا ْشرأ ًّبوا ينظرون  ،حتى عرفوا أنه صوته  ،ثم قال  :يا
أھل البقيع! ال يتفرقنّ بيِّعان إال عن رضى(2) .
__________
) (1الحديث  - 9161 :يحيى بن أيوب بن أبي زرعة بن عمرو بن جرير البجلي  :ثقة .قال ابن معين  " :ليس به بأس "  .ونقل بعضھم عن ابن معين
تضعيفه  ،وترجمه البخاري في الكبير  ، 260 / 2 / 4فلم يذكر فيه جرحً ا  ،وترجمه ابن أبي حاتم .137 / 2 / 4
وھو يروي ھنا عن جده " أبي زرعة بن عمرو بن جرير "  -وھو تابعي ثقة.
والحديث رواه أبو داود  ، 3485 :عن محمد بن حاتم الجرجرائي  ،عن مروان  ،وھو ابن معاوية الفزاري  -بھذا اإلسناد.
ورواه البيھقي في السنن الكبرى  ، 271 : 5من طريق أبي داود .وذكره السيوطي  144 : 1ولم ينسبه لغير الطبري.
) (2الحديث  - 9162 :ھذا إسناد مرسل  ،ألن أبا قالبة تابعي .فال أدري أھو ھكذا في الطبري  ،أم كان موصوال فسقط اسم الصحابي من الناسخين ؟
فقد رواه البيھقي في السنن الكبرى  ، 271 : 5من طريق الحسن بن مكرم  ،عن علي بن عاصم  ،عن خالد الحذاء  ،عن أبي قالبة  ،عن أنس ،
بنحوه .وھذا إسناد جيد.
ولكن السيوطي ذكر رواية الطبري ھذه  ، 144 : 1عن أبي قالبة  ،مرسال.

 - 9163حدثني أحمد بن محمد الطوسي قال  ،حدثنا أبو داود الطيالسي قال  ،حدثنا سليمان بن معاذ قال  ،حدثنا سماك  ،عن
عكرمة  ،عن ابن عباس  :أن النبي صلى ﷲ عليه وسلم بايع رجال ثم قال له  :اختر .فقال  :قد اخترت .فقال  :ھكذا البيع(1).
***
قالوا  :فالتجارة عن تراض  ،ھو ما كان على ما بيَّنه النبي صلى ﷲ عليه وسلم من تخيير كل واحد من المشتري والبائع في
إمضاء البيع فيما يتبايعانه بينھما أو نقضه بعد عقد البيع بينھما وقبل االفتراق أو ما تفرقا عنه بأبدانھما عن تراض منھما بعد
مُواجبة البيع فيه عن مجلسھما .فما كان بخالف ذلك  ،فليس من التجارة التي كانت بينھما عن تراض منھما.
***
وقال آخرون  :بل التراضي في التجارة ُ ،تواجب عقد البيع فيما تبايعه المتبايعان بينھما عن رضى من كل واحد منھما  :ما
مُلِّك عليه صاحبه َوملِّك صاحبه عليه  ،افترقا عن مجلسھما ذلك أو لم يفترقا  ،تخايرا في المجلس أو لم يتخايرا فيه بعد عقده.
***
وعلة من قال ھذه المقالة  :أنّ البيع إنما ھو بالقول  ،كما أن النكاح بالقول  ،وال خالف بين أھل العلم في اإلجبار في النكاح
ألحد المتناكحين على صاحبه  ،افترقا أو لم يفترقا عن مجلسھما الذي جرى ذلك فيه .قالوا  :فكذلك حكم البيع .وتأولوا قو ّل
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النبي صلى ﷲ عليه وسلم  " :ال َبيِّعان بالخيار ما لم يتفرقا "  ،على أنه ما لم يتفرّ قا بالقول .وممن قال ھذه المقالة مالك بن
أنس ،وأبو حنيفة  ،وأبو يوسف  ،ومحمد.
__________
) (1الحديث  - 9163 :سليمان بن معاذ  :ھو سليمان بن قرم  -بفتح القاف وسكون الراء  -بن معاذ  ،وھو ثقة  ،فيما رجحنا في شرح المسند :
.5753
والحديث ھو من رواية الطيالسي .وھو في مسنده .2675 :
وكذلك رواه البيھقي في السنن الكبرى  ، 270 : 5من طريق الطيالسي.
وفي المستدرك للحاكم  ، 14 : 2حديث البن عمر وابن عباس  -معًا  -مرفوعًا  ،في معنى الخيار بين البيعين .وھو شاھد قوي لمعنى ھذا الحديث.

***
قال أبو جعفر  :وأولى القولين بالصواب في ذلك عندنا  ،قو ُل من قال  :إن التجارة التي ھي عن تراض بين المتبايعين  ،ما
تفرّ ق المتبايعان عن المجلس الذي تواج َبا فيه بينھما عُقدة البيع بأبدانھما  ،عن تراض منھما بالعقد الذي جرى بينھما  ،وعن
تخيير كل واحد منھما صاحبه لصحة الخبر عن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم  ،بما - :
 - 9164حدثني يعقوب بن إبراھيم قال  ،حدثنا ابن علية قال  ،أخبرنا أيوب وحدثنا ابن بشار قال  ،حدثنا عبد الوھاب قال ،
بيع
حدثنا أيوب عن نافع  ،عن ابن عمر قال  ،قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم  " :البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يكون َ
خيار " وربما قال  " :أو يقول أحدھما لآلخر اختر " (1) .
***
فإذ كان ذلك عن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم صحيحً ا  ،فليس يخلو قول أحد المتبايعين لصاحبه  " :اختر "  ،من أن يكون
قبل عقد البيع  ،أو معه  ،أو بعده.
__________
) (1الحديث  - 9164 :ھذا إسناد من أصح األسانيد  " :أيوب  ،عن نافع  ،عن ابن عمر " .
وقد رواه الطبري ھنا بإسنادين إلى أيوب  :من طريق ابن علية  ،ومن طريق عبد الوھاب  ،وھو ابن عبد المجيد الثقفي.
وقد رواه مالك في الموطأ  ،ص  ، 671 :بنحوه  -عن نافع عن ابن عمر  :سلسلة الذھب.
ورواه أحمد في المسند  ، 4484 :عن إسماعيل  -وھو ابن علية  -عن أيوب  ،به.
ورواه البخاري ) 274 : 4فتح(  ،من طريق حماد بن زيد  ،عن أيوب.
ورواه مسلم  ، 447 : 1من رواية مالك  ،ومن رواية عبيد ﷲ  ،ومن رواية أيوب  -وغيرھم  -عن نافع .ورواه البيھقي  ، 269 - 268 : 5بأسانيد
فيھا كثيرة.

فإن يكن قبله  ،فذلك َ
الخ ْلف من الكالم الذي ال معنى له  (1) ،ألنه لم يملك قبل عقد البيع أح ُد المتبايعين على صاحبه ما لم
يكن له مال ًكا  ،فيكون لتخييره صاحبه فيما َملك عليه وجه مفھوم ) (2وال فيھما من يجھ ُل أنه بالخيار في تمليك صاحبه ما ھو
بعوض يعتاضُه منه  ،فيقال له  " :أنت بالخيار فيما تري ُد أن تحدثه من بيع أو شراء " .
ل ُه غير مالك َ
أو يكون ْ -إذ بطل ھذا المعنى ) - (3تخيير ك ّل واحد منھما صاحبه مع عقد البيع .ومعنى التخيير في تلك الحال  ،نظي ُر معنى
التخيير قبلھا .ألنھا حالة لم َي ُزل فيھا عن أحدھما ما كان مالكه قبل ذلك إلى صاحبه  ،فيكون للتخيير وجه مفھوم.
أو يكون ذلك بعد عقد البيع ْ ،إذ َفسد ھذان المعنيان(4) .
878

ْ
وإذ كان ذلك كذلك  ،ص ّح أن المعنى اآلخر من قول رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم  -أعني قوله  " :ما لم يتفرقا "  -إنما ھو
التفرّ ق بعد عقد البيع  ،كما كان التخيير بعدهْ .
وإذ ص ّح ذلك  ،فسد قو ُل من زعم أن معنى ذلك إنما ھو التفرق بالقول الذي به
يكون البيع .وإذ فسد ذلك  ،ص ّح ما قلنا من أن التخيير واالفتراق إنما ھما معنيان بھما يكون تمام البيع بعد عقده  ،وص ّح تأويل
من قال  :معنى قوله  " :إال أن تكون تجارة عن تراض منكم "  :إال أن يكون أكلكم األموال التي يأكلھا بعضكم لبعض  ،عن
م ِْلك منكم عمن َملكتموھا عليه  ،بتجارة تبايعتموھا بينكم  ،وافترقتم عنھا عن تراض منكم بعد عقد البيع بينكم بأبدانكم  ،أو
تخيير بعضكم بعضًا(5) .
***
__________
) " (1الخلف " )بفتح الخاء وسكون الالم(  :ھو الكالم الرديء الخطأ  ،يقال  " :ھذا خلف من القول "  ،وفي المثل  " :سكت أل ًفا  ،ونطق خل ًفا " ،
للذي يطيل الصمت  ،فإذا تكلم تكلم بالخطأ.
) (2في المطبوعة  " :فيما يملك عليه "  ،والصواب من المخطوطة.
) (3في المخطوطة والمطبوعة  " :إن بطل " ...واألجود ما أثبت.
) (4في المطبوعة  " :إذا فسد ، " ...والصواب " إذ " كما في المخطوطة.
) (5في المخطوطة والمطبوعة  " :أو يخير بعضكم ، " ...ورجحت ما أثبت.

ﷲ َكانَ ِب ُك ْم َرحِي ًما ){ (29
القول في تأويل قوله َ } :وال َت ْق ُتلُوا أَ ْنفُ َس ُك ْم إِنَّ َّ َ
قال أبو جعفر  :يعني بذلك جل ثناؤه  " :وال تقتلوا أنفسكم "  ،وال يقتل بعضكم بع ً
ضا  ،وأنتم أھل ملة واحدة  ،ودعوة واحدة ،
بعضھم من بعض .وجعل القاتل منھم قتيال في قتله إياه منھم بمنزلة َقتله نفسه ،
ودين واحد .فجعل جل ثناؤه أھل اإلسالم كلھم
َ
إذ كان القات ُل والمقتول أھ َل يد واحدة على من خالف ِملَّ َتھُما(1) .
وبنحو ما قلنا في ذلك قال أھل التأويل.
*ذكر من قال ذلك :
 - 9165حدثنا محمد بن الحسين قال  ،حدثنا أحمد بن مفضل قال  ،حدثنا أسباط  ،عن السدي  " :وال تقتلوا أنفسكم "  ،يقول:
أھل ملتكم.
 - 9166حدثنا القاسم قال  ،حدثنا الحسين قال  ،حدثني حجاج  ،عن ابن جريج  ،عن عطاء بن أبي رباح  " :وال تقتلوا
أنفسكم "  ،قال  :قتل بعضكم بعضًا.
***
وأما قوله جل ثناؤه  " :إن ﷲ كان بكم رحيمًا "  ،فإنه يعني  :إن ﷲ تبارك وتعالى لم يزل " رحيمًا " بخلقه  (2) ،ومن
ْ
وحظ ِر أكل مال بعضكم
رحمته بكم كفُّ بعضكم عن قتل بعض  ،أيھا المؤمنون  ،بتحريم دماء بعضكم على بعض إال بحقھا ،
على بعض بالباطل  ،إال عن تجارة يملك بھا عليه برضاه وطيب نفسه  ،لوال ذلك ھلكت ْم وأھلك بعضكم بعضًا قتال وسلبًا
وغصبًا.
***
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__________
) (1انظر تفسير " أنفسكم " في مثل ھذا المعنى .455 ، 454 : 7 / 501 : 6 / 301 : 2
) (2انظر تفسير  " :كان " في مثل ھذا فيما سلف 98 ، 88 ، 51 : 8 / 523 : 7

َو َمنْ َي ْف َع ْل َذل َِك ع ُْد َوا ًنا َو ُ
ﷲ يَسِ يرً ا )(30
ان َذل َِك َع َلى َّ ِ
ف ُنصْ لِي ِه َنارً ا َو َك َ
ظ ْلمًا َف َس ْو َ
يرا ){ (30
ارا َو َكانَ َذلِ َك َع َلى َّ ِ
ﷲ َيسِ ً
صلِي ِه َن ً
ف ُن ْ
س ْو َ
القول في تأويل قوله َ } :ومَنْ َي ْف َعلْ َذلِ َك عُدْ َوا ًنا َو ُظ ْل ًما َف َ
قال أبو جعفر  :اختلف أھل التأويل في تأويل قوله  " :ومن يفعل ذلك عدوا ًنا " .
فقال بعضھم  :معنى ذلك  :ومن يقتل نفسه  ،بمعنى  :ومن يقتل أخاه المؤمن " عدوا ًنا وظلمًا فسوف ُنصليه نارً ا " .
*ذكر من قال ذلك :
َ
أرأيت قوله  " :ومن يفعل
 - 9167حدثنا القاسم قال  ،حدثنا الحسين قال  ،حدثني حجاج  ،عن ابن جريج قال  :قلت لعطاء :
ك ْ
عدوا ًنا وظلمًا فسوف ُنصليه نارً ا "  ،في كل ذلك  ،أو في قوله  " :وال تقتلوا أنفسكم " ؟ قال  :بل في قوله  " :وال تقتلوا
ذل ُ
أنفسكم " .
***
وقال آخرون  :بل معنى ذلك  :ومن يفعل ما حرَّ مته عليه من أول ھذه السورة إلى قوله  " :ومن يفعل ذلك " من نكاح من
َحرّ مت نكاحه  ،وتع ِّدي حدوده  ،وأكل أموال األيتام ظلمًا  ،وقتل النفس المحرّ م قتلھا ظلمًا بغير حق.
***
وقال آخرون  :بل معنى ذلك  :ومن يأكل ما َل أخيه المسلم ظلمًا بغير طيب نفس منه َ ،و َقتل أخاه المؤمن ظلمًا  ،فسوف نصليه
نارً ا.
***
ِين
قال أبو جعفر  :والصواب من القول في ذلك عندي أن يقال  :معناه  :ومن يفعل ما حرّ م ﷲ عليه  ،من قوله َ ) :يا أَ ُّي َھا الَّذ َ
آ َم ُنوا ال َي ِح ُّل َل ُك ْم أَنْ َت ِر ُثوا ال ِّن َسا َء َكرْ ھًا ( إلى قوله  " :ومن يفعل ذلك "  ،من نكاح المحرمات  ،وعضل المحرَّ م عضلُھا من
النساء  ،وأكل المال بالباطل  ،وقتل المحرّ م قتله من المؤمنين ألنّ ك ّل ذلك مما وعد ﷲ عليه أھ َله العقوبة.
***
فإن قال قائل  :فما منعك أن تجعل قوله  " :ذلك "  ،معنيّا به جميع ما أوعدَ ﷲ عليه العقوبة من أول السورة ؟
ِك أَعْ َت ْد َنا َل ُھ ْم َع َذابًا أَلِيمًا (  (2) ،وال ذكر
قيل  :منعني ذلك ) (1أن ك ّل فصْ ل من ذلك قد قُ ِرن بالوعيد  ،إلى قوله  ) :أُو َلئ َ
للعقوبة من بعد ذلك على ما حرّ م ﷲ في اآلي التي بعده إلى قوله  " :فسوف نصليه نارً ا "  .فكان قوله  " :ومن يفعل ذلك " ،
ُقرن بالوعيد  ،مع إجماع الجميع على أنّ ﷲ تعالى قد توعد على كل ذلك ) (3أولى من أن يكون
معن ًّيا به ما قلنا  ،مما لم ي َ
معن ًّيا به ما سلف فيه الوعيد بالنھي مقرو ًنا قبل ذلك(4) .
***
ً
وأما قوله ْ " :
تجاوزا لما أباح ﷲ له  ،إلى ما حرمه عليه " وُ ظلمًا "  ،يعني  :فعال منه ذلك بغير ما
عدوا ًنا "  ،فإنه يعني به
أذن ﷲ به  ،وركوبًا منه ما قد نھاه ﷲ عنه ) . (5وقوله  " :فسوف ُنصليه نارً ا "  ،يقول  :فسوف ُنورده نارً ا يص َلى بھا

880

النار وإحراقه بھا  ،على ﷲ َسھْال يسيرً ا ،
فيحترق فيھا ) " (6وكان ذلك على ﷲ يسيرً ا "  ،يعني  :وكان إصال ُء فاعل ذلك
َ
ألنه ال يقدر على االمتناع على ربه مما أراد به من سوء.
__________
) (1في المطبوعة  " :منع ذلك "  ،والصواب من المخطوطة.
) (2آخر اآلية الثامنة عشرة من سورة النساء.
) (3قوله  " :أولى " خبر " كان " في قوله  " :فكان قوله" ...
) (4ھذه حجة واضحة  ،وبرھان على حسن فھم أبي جعفر لمعاني القرآن ومقاصده .ونھج صحيح في ربط آيات الكتاب المبين  ،قل أن تظفر بمثله في
غير ھذا التفسير.
) (5انظر تفسير " العدوان " و " الظلم " فيما سلف من فھارس اللغة  ،مادة " عدا " و " ظلم " .
) (6انظر تفسير " اإلصالء " فيما سلف .29 - 27 :

وإنما يصعب الوفا ُء بالوعيد لمن توعده  ،على من كان إذا حاول الوفا َء به َقدَ ر المتوعَّد من االمتناع منه .فأما من كان في
قبضة مُوعِ ده  ،فيسي ٌر عليه إمضا ُء حكمه فيه  ،والوفا ُء له بوعيده  ،غي ُر عسير عليه أمرٌ أراده به(1) .
***
__________
) (1عند ھذا الموضع  ،انتھى الجزء السادس من مخطوطتنا  ،وفي آخرھا ما نصه  " :نجز الجزء السادسُ من الكتاب  ،بحمد ﷲ تعالى وعونِه وحُ سْ ِن
توفيقه .وصلى ﷲ على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.
يتلوه في الجزء السابع إن شاء ﷲ تعالى :
القول في تأويل قوله  } :إِنْ َتجْ َت ِنبُوا َك َبائ َِر َما ُت ْن َھ ْو َن َع ْن ُه ُن َك ِّفرْ َع ْن ُك ْم َس ِّي َئا ِت ُك ْم َو ُن ْدخ ِْل ُك ْم م ُْد َخال َك ِريمًا {
" وكان الفرا ُغ منه في بعض شھور سنة خمس عشرة وسبعمئة  ،أح َس َن ﷲُ َت َقضِّيھا وخاتمتھا  ،في خير وعافية بم ّنه وكر ِم ِه .غفر ﷲ لِصاحبه ولكاتبه
ولمؤلّفه ولجميع المسلمين .الحمد

ربّ العالمين "  .ثم كتب كاتب تحته بخط مغربي  ،ما نصه :

" طالعه الفقير إليه سبحانه  ،محمد بن محمود بن محمد بن حسين الجزائري الحنفي  ،عفى عنھم بم ّنه  ،وأتمه بتاريخ ثاني شھر ربيع األول من سنة
تسع وثالثين واثني عشر مئة .وصلى ﷲ وسلم على سيدنا محمد وآله " وھذا الشيخ الجزائري الذي كتب ھذه الخاتمة  ،ھو الذي مضت له تعليقة على
مكان من التفسير  ،أثبتھا في مكانھا في الجزء الخامس  ، 514 :تعليق .2 :
ثم بدأ الجزء السابع من مخطوطتنا  ،وأوله  :بسم ﷲ الرحمن الرحيم رب أعن

إِنْ َتجْ َت ِنبُوا َك َبائ َِر َما ُت ْن َھ ْو َن َع ْن ُه ُن َك ِّفرْ َع ْن ُك ْم َس ِّي َئا ِت ُك ْم َو ُن ْدخ ِْل ُك ْم م ُْد َخ ًال َك ِريمًا )(31
س ِّي َئا ِت ُك ْم َو ُندْ ِخ ْل ُك ْم مُدْ َخال َك ِري ًما ){ (31
القول في تأويل قوله  } :إِنْ َت ْج َت ِن ُبوا َك َبائ َِر َما ُت ْن َھ ْونَ َع ْن ُه ُن َك ِّف ْر َع ْن ُك ْم َ
تكفير سائر سيئاتھم عنھم.
قال أبو جعفر  :اختلف أھل التأويل في معنى " الكبائر " التي وعد ﷲ جل ثناؤه عبادَ ه باجتنابھا
َ
فقال بعضھم  :الكبائر التي قال ﷲ تبارك وتعالى  " :إن تجتنبوا كبائر ما تنھون عنه نكفر عنكم سيئاتكم "  ،ھي ما تقدَّم ﷲ
إلى عباده بالنھي عنه من أول " سورة النساء " إلى رأس الثالثين منھا.
*ذكر من قال ذلك :
 - 9168حدثنا محمد بن بشار  ،قال  :حدثنا عبد الرحمن قال  ،حدثنا سفيان  ،عن األعمش  ،عن أبي الضحى  ،عن
مسروق ،عن عبد ﷲ قال  :الكبائر  ،من أول " سورة النساء " إلى ثالثين منھا.
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 - 9169حدثنا ابن بشار قال  ،حدثنا عبد الرحمن قال  ،حدثنا سفيان  ،عن حماد  ،عن إبراھيم  ،عن عبد ﷲ بمثله.
 - 9170حدثني المثنى قال  ،حدثنا حجاج  ،قال  ،حدثنا حماد  ،عن إبراھيم  ،عن ابن مسعود مثله.
 - 9171حدثنا أبو ھشام الرفاعي قال  ،حدثنا وكيع قال  ،حدثنا األعمش  ،عن إبراھيم قال  ،حدثني علقمة  ،عن عبد ﷲ قال:
الكبائر  ،من أول " سورة النساء " إلى قوله  " :إن تجتنبوا كبائر ما تنھون عنه " .
 - 9172حدثنا الرفاعي قال  ،حدثنا أبو معاوية وأبو خالد  ،عن األعمش  ،عن إبراھيم  ،عن علقمة  ،عن عبد ﷲ قال :
الكبائر  ،من أول " سورة النساء " إلى قوله  " :إن تجتنبوا كبائر ما تنھون عنه " .
 - 9173حدثني أبو السائب قال  ،حدثنا أبو معاوية  ،عن األعمش  ،عن مسلم  ،عن مسروق قال  :سئل عبد ﷲ عن الكبائر ،
قال  :ما بين فاتحة " سورة النساء " إلى رأس الثالثين.
 - 9174حدثنا ابن حميد قال  ،حدثنا جرير  ،عن مغيرة  ،عن حماد عن إبراھيم  ،عن ابن مسعود قال  :الكبائر  ،ما بين
فاتحة " سورة النساء " إلى ثالثين آية منھا  " :إن تجتنبوا كبائر ما تنھون عنه " .
 - 9175حدثني يعقوب بن إبراھيم قال  ،حدثنا ھشيم قال  ،أخبرنا مغيرة  ،عن إبراھيم  ،عن عبد ﷲ أنه قال  :الكبائر  ،من
أول " سورة النساء " إلى الثالثين منھا  " :إن تجتنبوا كبائر ما تنھون عنه " .
 - 9176حدثني يعقوب قال  ،حدثنا ابن علية  ،عن ابن عون  ،عن إبراھيم قال  :كانوا يرون أن الكبائر فيما بين أول ھذه
السورة " سورة النساء "  ،إلى ھذا الموضع  " :إن تجتنبوا كبائر ما تنھون عنه " .
 - 9177حدثني المثنى قال  ،حدثنا آدم العسقالني قال  ،حدثنا شعبة  ،عن عاصم بن أبي النجود  ،عن زرّ بن حبيش  ،عن
ابن مسعود قال  :الكبائر  ،من أول " سورة النساء " إلى ثالثين آية منھا .ثم تال " إن تجتنبوا كبائر ما تنھون عنه نكفر عنكم
سيئاتكم وندخلكم م ُْدخال كريمًا " .
 - 9178حدثني المثنى قال  ،حدثنا ابن وكيع قال  ،حدثنا مسعر  ،عن عاصم بن أبي النجود  ،عن زر بن حبيش قال  ،قال
عبد ﷲ  :الكبائر ما بين أول " سورة النساء " إلى رأس الثالثين(1) .
***
__________
) (1اآلثار  - 9178 - 9168 :ھذه اآلثار أثر واحد بأسانيد كثيرة  ،أخرجه الھيثمي في مجمع الزوائد  ، 4 : 7وقال  " :رواه البزار  ،ورجاله رجال
الصحيح " .

وقال آخرون  " :الكبائر سبع " .
*ذكر من قال ذلك :
 - 9179حدثني تميم بن المنتصر قال  ،حدثنا يزيد قال  ،أخبرنا محمد بن إسحاق  ،عن محمد بن سھل بن أبي حثمة  ،عن
الناس على المنبر  (1) ،فقال  " :يا أيھا الناس  ،إن الكبائر
أبيه قال  :إني لفي ھذا المسجد  ،مسجد الكوفة  ،وعليٌّ يخطب
َ
سبعٌ "  ،فأصاخ الناس  ،فأعادھا ثالث مرّ ات ثم قال  :أال تسألوني عنھا ؟ قالوا  :يا أمير المؤمنين  ،ما ھي ؟ قال  " :اإلشراك
المحصنة  ،وأك ُل مال اليتيم  ،وأك ُل الرّ با  ،والفرارُ يوم الزحف  ،والتعرُّ ب بعد
با  ،وقت ُل النفس التي حرّ م ﷲ  ،وقذفُ
َ
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الھجرة "  .فقلت ألبي  :يا أبهْ  ،ما التعرّ ب بعد الھجرة ؟ ) (2كيف لحق ھھنا ؟ ) (3فقال  :يا بنيّ  ،وما أعظم من أن يھاجر
ووجب عليه الجھاد  ،خلع ذلك من عنقه  ،فرجع أعراب ًّيا كما كان!!(4) .
الرجل  ،حتى إذا وقع َسھمه في الفيء َ
 - 9180حدثني محمد بن عبيد المحاربي قال  ،حدثنا أبو األحوص سالم بن سليم  ،عن ابن إسحاق  ،عن عبيد بن عمير قال:
الكبائر سبع ،
__________
) (1في المطبوعة وابن كثير  " :علي رضي ﷲ عنه " وأثبت ما في المخطوطة.
) (2في المطبوعة وابن كثير  " :يا أبت "  ،وھما سواء .و " التعرب "  :الرجوع إلى سكنى البادية كاألعراب  ،يقال  " :تعرب بعد ھجرته "  ،أي :
صار أعرابيًا.
) (3في المخطوطة  " :كيف نحن ھھنا "  ،وھي مضطربة الكتابة  ،فتركت ما في المطبوعة على حاله لموافقته ما في تفسير ابن كثير.
) (4األثر  " - 9179 :محمد بن سھل بن أبي حثمة األنصاري "  ،روى عن أبيه وعمه .مترجم في الكبير  ، 107 / 1 / 1وابن أبي حاتم / 2 / 3
 ، 277وتعجيل المنفعة  .365 :لم يذكر فيه البخاري جرحً ا  ،وذكره ابن حبان في الثقات.
وھذا األثر أشار إليه البخاري في التاريخ الكبير في ترجمته  ،وخرجه ابن كثير في تفسيره  ، 422 : 2فذكر ما رواه ابن مردويه من رواية ابن لھيعة،
عن زياد بن أبي حبيب  ،عن محمد بن سھل بن أبي حثمة  ،عن أبيه  ،سمعت النبي صلى ﷲ عليه وسلم يقول "  ،وساق الخبر مرفوعًا .ثم قال " :
وفي إسناده نظر  ،ورفعه غلط فاحش  ،والصواب ما رواه ابن جرير "  ،وساق الخبر.

ليس منھن كبيرة إال وفيھا آية من كتاب ﷲ  :اإلشراك با منھن َ ) :و َمنْ ُي ْش ِركْ ِبا َّ ِ َف َكأ َ َّن َما َخرَّ م َِن ال َّس َما ِء ( ]سورة الحج :
ون فِي ب ُ
مْوا َل ْال َي َتا َمى ُ
ون الرِّ َبا ال
ُطون ِِھ ْم َنارً ا ( ]سورة النساء  ، [10 :و) الَّذ َ
ظ ْلمًا إِ َّن َما َيأْ ُكلُ َ
ون أَ َ
ِين َيأْ ُكلُ َ
 [31و) الَّذ َ
ِين َيأْ ُكلُ َ
ُون إِال َك َما َيقُو ُم الَّذِي َي َت َخب ُ
َّط ُه ال َّشي َ
ت
ت ْال َغافِال ِ
ص َنا ِ
ُون ْالمُحْ َ
ِين َيرْ م َ
ْطانُ م َِن ْال َمسِّ ( ]سورة البقرة  ، [275 :و) الَّذ َ
َيقُوم َ
ِين َك َفرُوا َزحْ ًفا َفال ُت َولُّو ُھ ُم ْ
ار (
ْالم ُْؤ ِم َنا ِ
ين آ َم ُنوا إِ َذا َلقِي ُت ُم الَّذ َ
ت ( ] سورة النور  ، [23 :والفرار من الزحف َ ) :يا أَ ُّي َھا الَّ ِذ َ
األد َب َ
َ
ار ِھ ْم مِنْ َبعْ ِد َما َت َبي ََّن َل ُھ ُم ْالھُدَ ى ( ]سورة محمد :
]سورة األنفال  ، [15 :والتعرب بعد الھجرة  ) :إِنَّ الَّذ َ
ِين ارْ َتدُّوا َع َلى أ ْد َب ِ
 ، [25وقتل النفس.
 - 9181حدثنا ابن حميد قال  ،حدثنا جرير  ،عن منصور  ،عن ابن إسحاق  ،عن عبيد بن عمير الليثي قال  :الكبائر سبع :
اإلشراك با َ ) :و َمنْ ُي ْش ِركْ ِبا َّ ِ َف َكأ َ َّن َما َخرَّ م َِن ال َّس َما ِء َف َت ْخ َط ُف ُه َّ
ِيق (  ،وقتل النفس ) :
ان َسح ٍ
الطيْرُ أَ ْو َتھ ِْوي ِب ِه الرِّ ي ُح فِي َم َك ٍ
ُون إِال َك َما
ون الرِّ َبا ال َيقُوم َ
ِين َيأْ ُكلُ َ
َو َمنْ َي ْق ُت ْل م ُْؤ ِم ًنا ُم َت َعم ًِّدا َف َج َزاؤُ هُ َج َھ َّن ُم ( اآلية ] ،سورة النساء  ، [93 :وأكل الربا  ) :الَّذ َ
مْوا َل ْال َي َتا َمى ُ
َيقُو ُم الَّذِي َي َت َخب ُ
َّط ُه ال َّشي َ
ظ ْلمًا ( اآلية  ،وقذف
ون أَ َ
ِين َيأْ ُكلُ َ
ْطانُ م َِن ْال َمسِّ ( اآلية  ،وأكل أموال اليتامى  ) :إِنَّ الَّذ َ
ت ( اآلية  ،والفرار من الزحف َ ) :و َمنْ ي َُولِّ ِھ ْم َي ْو َم ِئ ٍذ ُدب َُرهُ إِال
ت ْالم ُْؤ ِم َنا ِ
ت ْال َغافِال ِ
ص َنا ِ
ُون ْالمُحْ َ
ِين َيرْ م َ
المحصنة  ) :إِنَّ الَّذ َ
َ
ار ِھ ْم
ال أَ ْو ُم َت َحي ًِّزا إِ َلى ِف َئ ٍة ( اآلية ] ،سورة األنفال  [16 :والمرت ُّد أعرابيًا بعد ھجرته  ) :إِنَّ الَّذ َ
ُم َت َحرِّ ًفا لِ ِق َت ٍ
ِين ارْ َتدُّوا َع َلى أ ْد َب ِ
مِنْ َبعْ ِد َما َت َبي ََّن لَ ُھ ُم ْالھُدَ ى ( اآلية(1) .
__________
) (1األثر  - 9181 ، 9180 :في األثر األول  " ،محمد بن عبيد بن محمد بن واقد المحاربي "  ،أبو جعفر النحاس الكوفي  ،شيخ الطبري  ،روى
عنه أبو داود والنسائي والترمذي وأبو حاتم وغيرھم .قال النسائي  " :ال بأس به "  ،وذكره ابن حبان في الثقات .وقد مضت روايته عنه في مواضع
كثيرة .8756 ، 4292 ، 3366 ، 3167 ، 1952 :
و " أبو األحوص  ،سالم بن سليم "  ،مضت ترجمته برقم .7216 ، 6170 ، 3167 ، 2058 :
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و " ابن إسحاق " ھو " محمد بن إسحاق "  ،مضت ترجمته مرارً ا.
و " عبيد بن عمير بن قتادة بن سعيد الليثي "  ،روى عن أبيه  ،وله صحبة  ،وعمر  ،وعلي  ،وأبي بن كعب  ،وأبي موسى  ،وأبي ھريرة .تابعي ثقة
من كبار التابعين .مترجم في التھذيب .وكان في المطبوعة ھنا  " :عبيدة بن عمير "  ،وھو خطأ  ،والصواب ما في المخطوطة.
وانظر األثر اآلتي رقم  ، 9189 :والتعليق عليه.

 - 9182حدثنا يعقوب بن إبراھيم قال  ،حدثنا ابن علية  ،عن ابن عون  ،عن محمد قال  :سألت عبيدة عن الكبائر فقال :
اإلشراك با  ،وقتل النفس التي حرم ﷲ بغير حقھا  ،وفرارٌ يو َم الزحف  ،وأكل مال اليتيم بغير حقه  ،وأكل الربا  ،والبھتان.
شرا كثيرً ا.
قال  :ويقولون  :أعرابية بعد ھجرة قال ابن عون  :فقلت لمحمد  :فالسحر ؟ قال  :إن البھتان يجمع ًّ
 - 9183حدثنا أبو كريب قال  ،حدثنا ھشيم قال  ،أخبرنا منصور وھشام  ،عن ابن سيرين  ،عن عبيدة أنه قال  :الكبائر :
اإلشراك  ،وقتل النفس الحرام  ،وأكل الربا  ،وقذف المحصنة  ،وأكل مال اليتيم  ،والفرا ُر من الزحف  ،والمرت ّد أعراب ًّيا بعد
ھجرته.
 - 9184حدثني يعقوب قال  ،حدثنا ھشيم قال  ،حدثنا ھشام  ،عن ابن سيرين  ،عن عبيدة بنحوه.
***
وعلة من قال ھذه المقالة ما - :
 - 9185حدثني المثنى قال  ،حدثنا أبو صالح قال  ،أخبرني الليث قال  ،حدثني خالد  ،عن سعيد بن أبي ھالل  ،عن نعيم
المُجْ مِر قال  :أخبرني صھيب مولى ال ُع ْتواريّ  :أنه سمع من أبي ھريرة وأبي سعيد الخدري يقوالن  :خطبنا رسول ﷲ صلى
ﷲ عليه وسلم يومًا فقال  :والذي نفسي بيده ثالث مرات ثم أكبَّ  ،فأكبَّ كل رجل  ،منا يبكي  (1) ،ال يدري على ماذا حلف ،
البشر  ،فكان أحبَّ إلينا من حُمْ ر ال َّنعم  (2) ،فقال  :ما من عبد يصلي الصلوات الخمس  ،ويصوم
ثم رفع رأسه وفي وجھه ِ
السبع  ،إال فتحت له أبواب الجنة  ،ثم قيل  :ادخل بسالم " (3) .
َرمضان  ،ويخرج الزكاة  ،ويجتنب الكبائر
َ
 - 9186حدثني المثنى قال  ،حدثنا أبو حذيفة قال  ،حدثنا شبل  ،عن ابن أبي نجيح  ،عن عطاء قال  :الكبائر سبع  :قتل
النفس  ،وأكل الربا  ،وأكل مال اليتيم  ،ورمي المحصنة  ،وشھادة الزور  ،وعقوق الوالدين  ،والفرار يوم الزحف.
***
__________
) (1أكب الرجل إكبابًا  :نكس رأسه ونظر إلى األرض.
) " (2النعم "  :اإلبل والشاء وأشاھھما  ،وأراد به اإلبل ھاھنا .و " حمر النعم "  :خير اإلبل وأصبرھا على الھواجر  ،والعرب تقول  " :خير اإلبل
حمرھا وصھبھا "  ،وھي التي لم يخالط حمرتھا شيء.
) (3الحديث  - 9185 :ھذا إسناد صحيح.
خالد  :ھو ابن يزيد المصري .مضى توثيقه  .5465 :نعيم بن عبد ﷲ المجمر  -بضم الميم األولى وكسر الثانية بينھما جيم ساكنة  -المدني  ،مولى آل
عمر بن الخطاب  :تابعي ثقة معروف .أخرج له الجماعة .صھيب مولى العتواري  :تابعي مدني ثقة .ترجمه البخاري في الكبير  .317 / 2 / 2وابن
أبي حاتم .444 / 1 / 2
و " العتواري "  :بضم العين المھملة وسكون التاء المثناة .نسبته إلى " عتوارة "  ،بطن من كنانة  ،كما قال ابن األثير .ووقع في مطبوعة ابن كثير
ً
موجزا كعادته  ،من طريق
فيھذا الحديث " الصواري " ! وھو تصحيف مطبعي سخيف .والحديث رواه البخاري في الكبير  -في ترجمة صھيب -
الليث  ،وھو ابن سعد  ،بھذا اإلسناد.
ورواه النسائي  ، 332 : 1من طريق شعيب  ،عن الليث  ،به.
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وذكره ابن كثير  ، 415 : 2عن ھذا الموضع .وقال  " :وھكذا رواه النسائي  ،والحاكم في مستدركه  ،من حديث الليث بن سعد  ،به .ورواه الحاكم
أيضًا  ،وابن حبان في صحيحه  -من حديث عبد ﷲ بن وھب  ،عن عمرو بن الحارث  ،عن سعيد بن أبي ھالل  ،به .ثم قال الحاكم  " :صحيح على
شرط الشيخين  ،ولم يخرجاه " .
وذكره السيوطي  ، 145 : 2وزاد نسبته البن ماجه  ،وابن خزيمة  ،والبيھقي في سننه.

وقال آخرون ھي تسع.
*ذكر من قال ذلك :
 - 9187حدثني يعقوب بن إبراھيم قال  ،حدثنا ابن علية قال  ،أخبرنا زياد بن مخراق  ،عن طيسلة بن مياس قال  :كنت مع
ُ
أصبت ذنوبًا ال أراھا إال من الكبائر! ) (1قال  :وما
ال َّن َجدات  ،فأصبت ذنوبًا ال أراھا إال من الكبائر! فلقيت ابن عمر فقلت :
ھي ؟ قلت  :أصبت كذا وكذا (2) .قال  :ليس من الكبائر قال  :لشيء لم يسمِّه طيسلة ) (3قال  :ھي تسع  ،وسأعدُّھن عليك :
اإلشراك با  ،وقتل ال َّن َسمة بغير حِلِّھا  ،والفرار من الزحف  ،وقذفُ المحصنة  ،وأكل الربا  ،وأكل مال اليتيم ظلمًا  ،وإلحا ٌد
في المسجد الحرام  ،والذي يستسحر (4) ،
__________
) (1في المطبوعة والمخطوطة  " :إني أصيب ذنوبا "  " ،أصيب " في المواضع الثالثة في المخطوطة وفي األول من المخطوطة  " :أصبت "  ،وأنا
أرجح أن ھذه ھي الصواب  ،فأجريت عليھا المواضع الثالثة  ،فجعلتھا " أصبت "  ،فإنھا أوفق لمعنى الخبر  ،وھي موافقة لما في ابن كثير.
) (2أسقط في المطبوعة من ھذا الموضع قوله  " :أصبت "  ،فأثبتھا في المخطوطة.
) (3في المطبوعة  " :أشيء لم يسمعه طيسلة "  ،والصواب المحض في المخطوطة .يعني أن ھذا الذنب  ،أو ھذه الذنوب  ،لم يسمھا  ،ولم يذكرھا
طيسلة  ،وھي ليست من الكبائر.
) (4في المطبوعة واألدب المفرد للبخاري وابن كثير  " :والذي يستسخر " بالخاء  ،وإنما معنى " يستسخر "  ،أن يسخر ويستھزئ  ،وليس ذلك من
الكبائر  ،ولم أجده مذكورً ا في خبر من األخبار.
وفي المخطوطة والدر المنثور  " 146 : 2يستسحر "  ،وھي غير منقوطة الحاء  ،وقراءتھا بالحاء المھملة ھو الصواب المحض فيما أرجح  ،وإن
كان " استسحر  ،يستسحر " غير مذكور في شيء من كتب اللغة التي تحت أيدينا اليوم .وأنا أرجح أنه صواب  ،ألن المذكور في اآلثار واألحاديث أنه
من الكبائر ھو " السحر "  ،وبناء " استسحر " من " السحر " صحيح في االشتقاق  ،صحيح في معناه  ،وأرجح أن معناه  :طلبك من الساحر أن يعمل
لك بالسحر  ،أو أن تطلب منه علم السحر .وھذا موافق لما جاء في حديث طيسلة الذي يلي ھذا األثر وفيه  " :والسحر "  .وھذا وقد جاء في بعض
اآلثار  " :وتعلم السحر " )ابن كثير  ، (418 : 2وجاء في خبر ابن عباس عن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم  ،فيمن يغفر له  " :ولم يكن ساحرً ا يتبع
السحرة " )مجمع الزوائد  ، (104 : 1وغيرھا.
وصحته من جھة االشتقاق  ،أنھم قالوا في " الطرق "  ،وھو الضرب بالحصا  ،وھو نوع من الكھانة  " :استطرق "  :طلب من الكاھن أن يطرق له
الحصى  ،وأن ينظر له فيه .وأشباه ذلك كثير ال معنى الستقصائه ھھنا.

وبكاء الوالدين من العقوق قال زياد  :وقال طيسلة  :لما رأى ابن عمر َف َرقِي قال ) (1أتخاف النار أن تدخلھا ؟ قلت  :نعم!
قال :وتحب أن تدخل الجنة ؟ قلت  :نعم! قال  :أحيٌّ والداك ؟ قلت  :عندي أمي .قال  :فوﷲ لئن أنت أ َل ْنت لھا الكالم ،
وأطعمتھا الطعا َم  ،لتدخلنّ الجنة ما اج َت َنب َ
ْت المو ِجبات(2) .
 - 9188حدثنا سليمان بن ثابت الخراز الواسطي قال  ،أخبرنا سلم بن سالم قال  ،أخبرنا أيوب بن عتبة  ،عن طيسلة بن
علي النھدي قال  :أتيت ابن عمر وھو في ظ ّل أراكٍ يوم عرفة  ،وھو يصب الماء على رأسه ووجھه  ،قال قلت  :أخبرني عن
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ور ْغمًا وقتل
الكبائر ؟ قال  :ھي تسع .قلت  :ما ھن ؟ قال  :اإلشراك با  ،وقذف المحصنة قال قلت  :قبل القتل ؟ قال  :نعم َ ،
النفس المؤمنة  ،والفرار من الزحف  ،والسحر  ،وأك ُل الربا  ،وأكل مال اليتيم ،
__________
) (1الفرق  :شدة الفزع والخوف.
) (2الحديث  - 9187 :ھذا إسناد صحيح.
زياد بن مخراق المزني البصري  :ثقة  ،وثقه ابن معين والنسائي وغيرھما .مترجم في التھذيب .وترجمه البخاري في الكبير  ، 339 / 2 / 2وابن
أبي حاتم .545 / 2 / 1
طيسلة بن مياس  ،وسيأتي في اإلسناد التالي " طيسلة بن علي النھدي "  -وھما واحد .أبوه اسمه " علي "  ،ولقبه " مياس "  .وقد جزم البخاري في
الكبير  368 / 2 / 2بأنھما واحد  ،وذكر أن صواب نسبته " البھدلي "  ،وقال  " :وبھدلة من بني سعد  -و " النھدي  ،ال يصح "  .وكذلك جزم ابن
أبي حاتم  501 / 1 / 2بأنھما واحد  ،وبأنه " البھدلي " ويقال  :السلمي .وروى عن يحيى بن معين  ،قال  " :طيسلة بن علي البھدلي اليمامي  :ثقة " .
والحديث رواه البخاري في األدب المفرد  ،ص  ، 4 :عن مسدد  ،عن إسماعيل بن إبراھيم  -وھو ابن علية  -بھذا اإلسناد.
وذكره ابن كثير  ، 417 : 2عن ھذا الموضع.
وذكره السيوطي  146 : 2مختصرً ا  ،وفي متنه تحريف .وزاد نسبته البن راھويه  ،وعبد بن حميد  ،وابن المنذر  ،والقاضي إسماعيل في أحكام
القرآن.
وقوله  " :مع النجدات "  :ھم قوم من الخوارج  ،من الحرورية  ،ينسبون إلى " نجدة بن عامر الحروي الحنفي "  ،رجل منھم  ،يقال  " :ھؤالء
النجدات " قاله في اللسان .وكان في المطبوعة " الحدثان " ! وھو تصحيف صرف .ورسمت في المخطوطة دون نقط بما يقارب لفظ " النجدات " .
وثبت على الصواب في األدب المفرد والمخطوطة األزھرية من تفسير ابن كثير.

وعقوق الوالدين المسلمين  ،وإلحا ٌد بالبيت الحرام  (1) ،قبلتِكم أحياء وأموا ًتا(2) .
 - 9189حدثنا سليمان بن ثابت الخراز قال  ،أخبرنا سلم بن سالم قال  ،أخبرنا أيوب بن عتبة  ،عن يحيى  ،عن عبيد بن
عمير  ،عن أبيه  ،عن النبي صلى ﷲ عليه وسلم بمثله إال أنه قال  :بدأ بالقتل قبل القذف(3) .
***
__________
) (1في المطبوعة  " :واإللحاد " بالتعريف  ،وفي المخطوطة  " :والحال "  .وظاھر أن الناسخ شبك الدال في األلف من عند مثنى الدال بقلم واحد في
الخط .وانظر مثله في األثر السالف.
) (2الحديث  - 9188 :وھذا إسناد آخر للحديث السابق  ،بنحوه.
سليمان بن ثابت الخراز الواسطي  -شيخ الطبري  :لم أعرف من ھو ؟ ولم أجد له ترجمة .وثبت في ابن كثير " الجحدري " بدل " الخراز " !
سلم بن سالم  :ھو أبو المسيب الواسطي .مترجم في التھذيب  ، 131 : 4وابن أبي حاتم  ، 268 / 1 / 2ولم يذكر فيه جرحً ا.
أيوب بن عتبة  ،أبو يحيى قاضي اليمامة  :ضعيف  ،ضعفه أحمد  ،والبخاري  ،وغيرھما.
وھذا الحديث ذكره ابن كثير  ، 417 : 2عن ھذا الموضع .ثم ذكر أنه رواه علي بن الجعد  ،عن أيوب بن عتبة  -وساقه مطوال  -وقال  " :وھكذا رواه
الحسن بن موسى األشيب  ،عن أيوب بن عتبة اليمامي  ،وفيه ضعف " .
وأشار الحافظ في التھذيب  ، 37 - 36 : 5في ترجمة طيسلة  ،إلى أنه " أخرجه البغوي في الجعديات  ،عن علي بن الجعد  ،عن أيوب بن عتبة  ،عن
طيسلة بن علي .وأخرجه الخطيب في الكفاية  ،والخرائطي في مساوئ األخالق  ،والبرديجي في األسماء المفردة  : -من طريق أخرى  ،عن أيوب بن
عتبة  ،عن طيسلة بن مياس " .
ولكن أيوب بن عتبة لم ينفرد به عن طيسلة .فقد رواه عنه أيضًا عكرمة بن عمار العجلي  ،وھو ثقة :
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فأشار إليه البخاري  -كعادته  -إشارة موجزة  ،في ترجمة طيسلة  ، 368 / 2 / 2قال  " :وقال النضر بن محمد  :حدثنا عكرمة بن عمار  ،حدثني
طيسلة بن علي البھدلي  ،سمع ابن عمر .وقال وكيع  ،عن عكرمة  :طيسلة بن علي النھدي  ،أن ابن عمر كان ينزل األراك يوم عرفة "  .وھذه قطعة
من ھذا الحديث.
وھذه القطعة رواھا أبو داود في )مسائل اإلمام أحمد(  ،ص  " ، 118 :حدثنا أحمد  ،قال حدثنا وكيع  ،عن عكرمة بن عمار  ،عن طيسلة بن علي :
أن ابن عمر نزل األراك يوم عرفة " .
وقد قصر السيوطي ج ًدا  ،حيث ذكر ھذا الحديث  ، 146 : 2ولم ينسبه لغير " علي بن الجعد في الجعديات " .
) (3الحديث  - 9189 :يحيى  :ھو ابن أبي كثير .ووقع ھنا في المخطوطة والمطبوعة " يحيى بن عبيد بن عمير " ! بتحريف " عن " إلى " بن " .
وھو تصحيف من الناسخين .ثم قد سقط من اإلسناد ھنا " عبد الحميد بن سنان " بين " يحيى بن أبي كثير " و " عبيد بن عمير "  .وليس ھذا من
الناسخين  ،بل ھو خطأ من أيوب بن عتبة.
عبيد بن عمير الليثي  :تابعي معروف من كبار التابعين .مضى مرارً ا.
أبوه " عمير بن قتادة الليثي "  :صحابي  ،شھد الفتح وحجة الوداع.
والحديث رواه الحاكم في المستدرك  ، 59 : 1مطوال  ،من طريق حرب بن شداد  ،عن يحيى بن أبي كثير  ،عن عبد الحميد بن سنان  ،عن عبيد بن
عمير  ،عن أبيه .وقال الحاكم  " :قد احتجا ]يعني الشيخين[ برواة ھذا الحديث  ،غير عبد الحميد بن سنان .فأما عمير بن قتادة فإنه صحابي .وابنه عبيد
متفق على إخراجه واالحتجاج به "  .وتعقبه الذھبي في مختصره بأنھما لم يحتجا بعبد الحميد " لجھالته  ،ووثقه ابن حبان " .
ثم رواه الحاكم مرة أخرى  ، 260 - 259 : 4من طريق حرب بن شداد أيضًا  -مطوال .ثم قال  " :ھذا حديث صحيح اإلسناد  ،ولم يخرجاه "  .وھنا
وافقه الذھبي على تصحيحه  ،ولم يتعقبه بشيء.
وقد رواه الحافظ المزي في تھذيب الكمال  ،ص ) 769 :مخطوط مصور( مطوال  ،بإسنادين  ،من طريق حرب بن شداد  ،عن يحيى.
ورواه أبو داود  ، 2875 :من طريق حرب بن شداد  ،ولم يذكر لفظه كله.
ورواه ابن عبد البر في االستيعاب  ،في ترجمة عمير بن قتادة  ،ص  439 :بإسناده من طريق أبي داود .وساق لفظه  ،ولكنه موجز من روايتي
الحاكم .ورواه النسائي  ، 165 : 2مختصرً ا  ،من طريق حرب بن شداد .ولكن فيه " ھن سبع " بدل " تسع "  .وذكره ابن كثير  ، 416 : 2عن
ً
مبسوطا .ثم قال الحاكم  :رجاله
رواية الحاكم األولى .ثم قال  " :وقد أخرجه أبو داود  ،والنسائي  ،مختصرً ا ...وكذا رواه ابن أبي حاتم  ،من حديثه
كلھم محتج بھم في الصحيحين  ،إال عبد الحميد بن سنان .قلت  :وھو حجازي ال يعرف إال بھذا الحديث  ،وقد ذكره ابن حبان في الثقات .وقال
البخاري  :في حديثه نظر " .
ثم أشار ابن كثير إلى رواية الطبري ھذه .ثم قال  " :ولم يذكر في اإلسناد عبد الحميد بن سنان "  .وھذا يدل على أن حذف " عبد الحميد بن سنان " من
اإلسناد  -ليس خطأ من الناسخين  ،إنما ھو من تخليط أيوب بن عتبة.
وعبد الحميد بن سنان  :ترجمه ابن أبي حاتم  ، 13 / 1 / 3ولم يذكر فيه جرحً ا .فھذا توثيق منه له .والحديث ذكره السيوطي  ، 146 : 2وزاد نسبته
للطبراني  ،وابن مردويه.

وقال آخرون  :ھي أربع.
*ذكر من قال ذلك :
 - 9190حدثنا ابن حميد قال  ،حدثنا حكام بن سلم  ،عن عنبسة  ،عن مطرف  ،عن وبرة  ،عن ابن مسعود قال  :الكبائر :
اإلشراك با  ،والقنوط من رحمة ﷲ  ،واإلياس من َر ْوح ﷲ  ،واألمن من مكر ﷲ.
 - 9191حدثني يعقوب بن إبراھيم قال  ،حدثنا ھشيم قال  ،أخبرنا مطرف  ،عن وبرة بن عبد الرحمن  ،عن أبي الطفيل ،
قال  ،قال عبد ﷲ بن مسعود  :أكبر الكبائر  :اإلشراك با  ،واإلياسُ من َر ْوح ﷲ  ،والقنوط من رحمة ﷲ  ،واألمن من مكر
ﷲ.
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 - 9192حدثنا أبو كريب قال  ،حدثنا أبو معاوية  ،عن األعمش  ،عن وبرة بن عبد الرحمن قال  ،قال عبد ﷲ  :إن الكبائر :
الشرك با  ،والقنوط من رحمة ﷲ  ،واألمن من مكر ﷲ  ،واإلياس من َر ْوح ﷲ.
 - 9193حدثنا أبو كريب وأبو السائب قاال حدثنا ابن إدريس قال  ،سمعت مطر ًفا  ،عن وبرة  ،عن أبي الطفيل قال  ،قال عبد
ﷲ  :الكبائر أربع  :اإلشراك با  ،والقنوط من رحمة ﷲ  ،واليأس من َر ْوح ﷲ  ،واألمن من مكر ﷲ.
 - 9194حدثني محمد بن عمارة األسدي قال  ،حدثنا عبد ﷲ قال  ،أخبرنا شيبان  ،عن األعمش  ،عن وبرة  ،عن أبي الطفيل
قال  :سمعت ابن مسعود يقول  :أكبر الكبائر  :اإلشراك با .
 - 9195حدثني محمد بن عمارة قال  ،حدثنا عبد ﷲ قال  ،أخبرنا إسرائيل  ،عن أبي إسحاق  ،عن وبرة  ،عن أبي الطفيل ،
عن عبد ﷲ بنحوه :
 - 9196حدثني ابن المثنى قال  ،حدثني وھب بن جرير قال  ،حدثنا شعبة  ،عن عبد الملك  ،عن أبي الطفيل  ،عن عبد ﷲ
قال  :الكبائر أربع  :اإلشراك با  ،واألمن من مكر ﷲ  ،واإلياس من َر ْوح ﷲ  ،والقنوط من رحمة ﷲ(1) .
__________
) (1األثر  " - 9196 :عبد الملك " ھو عبد الملك بن سعيد بن حبان بن أبجر  ،ويعرف بابن أبجر .كان ثقة ثب ًتا في الحديث صاحب سنة .يروي عن
أبي الطفيل عامر بن واثلة .وكان في المطبوعة والمخطوطة  " :عبد الملك بن أبي الطفيل " وھو خطأ ظاھر.

 - 9197وبه قال  ،حدثنا شعبة  ،عن القاسم بن أبي بزة  ،عن أبي الطفيل  ،عن عبد ﷲ بمثله.
 - 9198حدثنا ابن المثنى قال  ،حدثنا محمد بن جعفر قال  ،حدثنا شعبة  ،عن القاسم بن أبي بزة  ،عن أبي الطفيل  ،عن عبد
ﷲ بن مسعود بنحوه.
 - 9199حدثنا ابن حميد قال  ،حدثنا جرير  ،عن عبد العزيز بن رفيع  ،عن أبي الطفيل  ،عن ابن مسعود قال  :الكبائ ُر
أربع :اإلشراك با  ،وقتل النفس التي حرم ﷲ  ،واألمن لمكر ﷲ  ،واإلياسُ من َر ْوح ﷲ.
 - 9200حدثنا ابن وكيع قال  ،حدثنا أبي  ،عن المسعودي  ،عن فُرات القزاز  ،عن أبي الطفيل  ،عن عبد ﷲ قال  :الكبائر :
القنوط من رحمة ﷲ  ،واإلياس من َروح ﷲ  ،واألمن لمكر ﷲ  ،والشرك با (1) .
***
وقال آخرون  :كل ما نھى ﷲ عنه فھو كبيرة.
*ذكر من قال ذلك :
 - 9201حدثنا أبو كريب قال  ،حدثنا ھشيم  ،عن منصور  ،عن ابن سيرين  ،عن ابن عباس قال  :ذكرت عنده الكبائر فقال:
كل ما نھى ﷲ عنه فھو كبيرة.
 - 9202حدثني يعقوب بن إبراھيم قال  ،حدثنا ابن علية قال  ،أخبرنا أيوب  ،عن محمد قال  :أنبئت أن ابن عباس كان يقول:
كل ما نھى ﷲ عنه كبيرة وقد ُذكرت َّ
الطرْ فة  ،قال  :ھي النظرة.
__________
) (1اآلثار  " - 9200 - 9190 :فرات القزاز " في األثر األخير  ،ھو  " :فرات بن أبي عبد الرحمن القزاز التميمي "  .روى عن أبي الطفيل
وغيره ،وروى عنه ابنه الحسن بن الفرات  ،وشعبة والمسعودي وغيرھم .ثقة .مترجم في التھذيب .وھذا الخبر عن ابن مسعود  ،قد ساقه الطبري من
طرق كثيرة  ،ذكر واح ًدا منھا ابن كثير في تفسيره  ، 422 : 2وقال  " :ثم رواه من عدة طرق  ،عن أبي الطفيل  ،عن ابن مسعود  ،وھو صحيح إليه
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بال شك "  .وخرجه السيوطي في الدر المنثور  ، 147 : 2ونسبه أيضًا لعبد الرزاق  ،وعبد بن حميد  ،وابن المنذر  ،والطبراني  ،وابن أبي الدنيا في
التوبة.
وخرجه ابن كثير أيضًا في تفسيره  ، 422 ، 421 : 2من حديث ابن عباس مرفوعًا وقال  " :في إسناده نظر  ،واألشبه أن يكون موقو ًفا " .

 - 9203حدثني محمد بن عبد األعلى قال  ،حدثنا معتمر  ،عن أبيه  ،عن طاوس قال  ،قال رجل لعبد ﷲ بن عباس :
أخبرني بالكبائر السبع .قال  ،فقال ابن عباس  :ھي أكثر من سبع وسبع ) (1فما أدري كم قالھا من مرة.
 - 9204حدثني يعقوب بن إبراھيم قال  ،حدثنا ابن علية  ،عن سليمان التيمي  (2) ،عن طاوس قال  :ذكروا عند ابن عباس
الكبائر فقالوا  :ھي سبع .قال  :ھي أكثر من سبع َوسبع! قال سليمان  :فال أدري كم قالھا من مرّ ة.
 - 9205حدثنا محمد بن بشار قال  ،حدثنا محمد بن جعفر وابن أبي عدي  ،عن عوف قال  :قام أبو العالية الرّ ياحي على
َح ْلق ٍة أنا فيھا فقال  :إن ناسًا يقولون  " :الكبائر سبع "  ،وقد خفت أن تكون الكبائر سبعين أو يزدن على ذلك.
 - 9206حدثنا علي قال  ،حدثنا الوليد قال  ،سمعت أبا عمرو يخبر  ،عن الزھري  ،عن ابن عباس  :أنه سئل عن الكبائر :
أسبع ھي ؟ قال  :ھي إلى السبعين أقرب.
 - 9207حدثني المثنى قال  ،حدثنا أبو حذيفة قال  ،حدثنا شبل  ،عن قيس بن سعد  ،عن سعيد بن جبير  ،أن رجال قال البن
عباس  :كم الكبائر ؟ أسبع ھي ؟ قال  :إلى سبعمائة أقرب منھا إلى سبع  ،غير أنه ال كبيرة مع استغفار  ،وال صغيرة مع
إصرار.
الكبائر
 - 9208حدثنا ابن حميد قال  ،حدثنا جرير  ،عن ليث  ،عن طاوس قال  :جاء رجل إلى ابن عباس فقال  :أرأيت
َ
السبع التي ذكرھن ﷲ ؟ ما ھن ؟ قال  :ھن إلى السبعين أدنى منھا إلى سبع.
__________
) (1في المخطوطة وابن كثير  " : 425 : 2من سبع وسبع "  ،وفي المطبوعة  " :من سبع وتسع "  ،وأثبت ما في المخطوطة .وانظر األثر رقم :
.9204
) (2في المطبوعة  " :سليمان التميمي "  ،خطأ  ،صوابه من المخطوطة.

 - 9209حدثنا الحسن بن يحيى قال  ،أخبرنا عبد الرزاق قال  ،أخبرنا معمر  ،عن ابن طاوس  ،عن أبيه قال  :قيل البن
عباس  :الكبائر سبع ؟ قال  :ھي إلى السبعين أقرب.
 - 9210حدثنا أحمد بن حازم قال  ،أخبرنا أبو نعيم قال  ،حدثنا عبد ﷲ بن سعدان  ،عن أبي الوليد قال  :سألت ابن عباس
عن الكبائر  ،قال  :كل شيء عُصيِ ﷲ فيه فھو كبيرة(1) .
***
وقال آخرون  :ھي ثالث.
*ذكر من قال ذلك :
 - 9211حدثني المثنى قال  ،حدثنا أبو حذيفة قال  ،حدثنا شبل  ،عن ابن أبي نجيح  ،عن مجاھد  ،عن ابن مسعود قال :
الكبائر ثالث  :اليأسُ من َر ْوح ﷲ  ،والقنوط من رحمة ﷲ  ،واألمن من مكر ﷲ(2) .
***
889

وقال آخرون  :كل مو ِجبة  ،وكل ما أوعد ﷲ أھ َله عليه النار  ،فكبيرة.
*ذكر من قال ذلك :
 - 9212حدثني المثنى قال  ،حدثنا عبد ﷲ بن صالح قال  ،حدثني معاوية  ،عن علي بن أبي طلحة  ،عن ابن عباس قوله " :
إن تجتنبوا كبائر ما تنھون عنه "  ،قال  " :الكبائر "  ،كل ذنب ختمه ﷲ بنار  ،أو غضب  ،أو لعْ نة  ،أو عذاب.
 - 9213حدثني يعقوب بن إبراھيم قال ،
__________
) (1األثر  " - 9210 :عبد ﷲ بن سعدان " لم أعرفه ولم أجده و " أبو الوليد "  ،كذلك لم أجده .وأخشى أن يكون فيھما تحريف أو سقط .وأما في ابن
كثير  ، 425 : 2فقد كتب " عبد ﷲ بن معدان "  ،ولم أجده أيضًا.
) (2األثر  - 9211 :انظر اآلثار السالفة عن ابن مسعود من .9200 - 9190

حدثنا ابن علية قال  ،أخبرنا ھشام بن حسان  ،عن محمد بن واسع قال  ،قال سعيد بن جبير  :كل موجبة في القرآن كبيرة.
 - 9214حدثنا ابن وكيع قال  ،حدثنا أبي  ،عن محمد بن ِمھ َْزم الشعاب  ،عن محمد بن واسع األزدي  ،عن سعيد بن جبير
قال  :كل ذنب نسبه ﷲ إلى النار  ،فھو من الكبائر(1) .
 - 9215حدثنا علي بن سھل قال  ،حدثنا الوليد بن مسلم  ،عن سالم  :أنه سمع الحسن يقول  :كل موجبة في القرآن كبيرة.
 - 9216حدثني محمد بن عمرو قال  ،حدثنا أبو عاصم  ،عن عيسى  ،عن ابن أبي نجيح  ،عن مجاھد في قول ﷲ  " :إن
تجتنبوا كبائر ما تنھون عنه "  ،قال  :الموجبات.
 - 9217حدثني المثنى قال  ،حدثنا أبو حذيفة قال  ،حدثنا شبل  ،عن ابن أبي نجيح  ،عن مجاھد مثله.
أوجب ﷲ
 - 9218حدثني يحيى بن أبي طالب قال  ،حدثنا يزيد قال  ،حدثنا جويبر  ،عن الضحاك قال  :الكبائر  :كل موجبة
َ
ألھلھا النار .وكل عمل يقام به الح ُّد  ،فھو من الكبائر.
***
قال أبو جعفر  :والذي نقول به في ذلك  ،ما َ
ثبت به الخبرُ عن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم  ،وذلك ما - :
 - 9219حدثنا به أحمد بن الوليد القرشي قال  ،حدثنا محمد بن جعفر قال ،
__________
) (1األثر  " - 9214 :محمد بن مھزم الشعاب "  ،ويقال " الرمام " ألنه كان يرم القصاع ويشعبھا .وثقه ابن معين وابن حبان  ،وقال أبو حاتم :
"ليس به بأس "  .مترجم في الكبير  ، 230 / 1 / 1وابن أبي حاتم  ، 102 / 1 / 4وتعجيل المنفعة  .379 :وكان في المخطوطة والمطبوعة " :
مھرم"
وأما " مھزم " )بكسر الميم وسكون الھاء وفتح الزاي( فقال المعلق على التاريخ الكبير  " :ھكذا شكله في )قط(  ،وھكذا ضبط عبد الغني في المؤتلف :
 ، 421وغيره .وشكله في )كو( كمعلم " .
وھذا األثر أخرجه البخاري في ترجمته في التاريخ الكبير.

حدثنا شعبة قال  ،حدثني عبيد ﷲ بن أبي بكر قال  :سمعت أنس بن مالك قال  :ذكر رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم الكبائر أو:
ُ
وعقوق الوالدين .فقال  :أال أنبئكم بأكبر الكبائر ؟ قال  :قول الزور أو قال:
سئل عن الكبائر فقال  :الشرك با  ،وقتل النفس ،
شھادة الزور قال شعبة  :وأكبر ظني أنه قال  :شھادة الزور(1) .
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 - 9220حدثنا يحيى بن حبيب بن عربي قال  ،حدثنا خالد بن الحارث قال  ،حدثنا شعبة قال  ،أخبرنا عبيد ﷲ بن أبي بكر ،
عن أنس  ،عن النبي صلى ﷲ عليه وسلم في الكبائر قال  " :الشرك با  ،وعقوق الوالدين  ،وقت ُل النفس  ،وقول الزور.
 - 9221حدثنا ابن المثنى قال  ،حدثنا يحيى بن كثير قال  ،حدثنا شعبة  ،عن عبيد ﷲ بن أبي بكر  ،عن أنس قال  :ذكروا
الكبائر عند رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم  ،فقال  :اإلشراك با  ،وعقوق الوالدين  ،وقتل النفس .أال أنبئكم بأكبر الكبائر ؟
َ
قو ُل الزور.
 - 9222حدثنا محمد بن المثنى قال  ،حدثنا محمد بن جعفر قال  ،حدثنا شعبة ،
__________
) (1الحديث  - 9219 :عبيد ﷲ بن أبي بكر بن أنس بن مالك  :تابعي ثقة .يروي عن جده  ،ويروي أيضًا عن أبيه عن جده .و " عبيد ﷲ " -
بالتصغير .ووقع في ابن كثير في نقل ھذا الحديث " عبد ﷲ " ؛ وھو خطأ صرف.
والحديث رواه أحمد في المسند  131 : 3) 12363 :حلبي( عن محمد بن جعفر  ،بھذا اإلسناد.
ورواه البخاري ) 346 - 345 : 10فتح( .ومسلم  - 37 : 1كالھما من طريق محمد بن جعفر  ،به.
ورواه البخاري أيضًا ) 192 : 5فتح(  ،من طريق وھب بن جرير  ،وعبد الملك بن إبراھيم  ،كالھما عن شعبة  ،به.
وذكره ابن كثير  ، 418 : 2عن رواية المسند .ثم نسبه للصحيحين.
وذكره السيوطي  ، 147 - 146 : 2وزاد نسبته لعبد بن حميد  ،والترمذي  ،والنسائي  ،وابن أبي حاتم.
وسيأتي عقبة  ،بإسنادين  -بنحوه  -من طريق شعبة.

عن فراس  ،عن الشعبي  ،عن عبد ﷲ بن عمرو  ،عن النبي صلى ﷲ عليه وسلم قال  :أكبر الكبائر  :اإلشراك با  ،وعقوق
ك واليمينُ الغَ مُوس.
الوالدين أو  :قت ُل النفس  ،شعبة الشا ّ
 - 9223حدثنا أبو ھشام الرفاعي قال  ،حدثنا عبيد ﷲ بن موسى قال  ،حدثنا شيبان  ،عن فراس  ،عن الشعبي  ،عن عبد ﷲ
بن عمرو قال  :جاء أعرابيٌّ إلى النبيّ صلى ﷲ عليه وسلم فقال  :ما الكبائر ؟ قال  :الشرك با  .قال  :ثم َم ْه ؟ قال  :وعقوق
الغموس قلت للشعبي  :ما اليمين َ
الوالدين .قال  :ثم َم ْه ؟ قال  :واليمين َ
الغمُوس ؟ قال  :الذي يقتطع ما َل امرئ مسلم بيمينه
وھو فيھا كاذب(1) .
 - 9224حدثني المثنى قال  ،حدثنا ابن أبي السري محمد بن المتوكل العسقالني قال  ،حدثنا يحيى بن سعد  ،عن خالد بن
معدان  ،عن أبي ُرھْ م  ،عن أبي أيوب األنصاري قال  :قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم  :من أقام الصالة ،
__________
) (1الحديثان  - 9223 ، 9222 :ھما إسنادان لحديث واحد  ،بمعناه.
و " فراس "  -بكسر الفاء وتخفيف الراء  :ھو ابن يحيى الھمداني الخارفي .وھو ثقة  ،أخرج له الجماعة.
عبيد ﷲ بن موسى  ،في اإلسناد الثاني  :ھو العبسي الحافظ .مضت ترجمته  .2092 :ووقع في المطبوعة " عبد ﷲ " بالتكبير  ،وھو خطأ.
وشيخه " شيبان "  :ھو النحوي أبو معاوية  ،وھو ابن عبد الرحمن .مضت ترجمته .2340 :
والحديث رواه أحمد في المسند  ، 6884 :عن محمد بن جعفر  ،عن شعبة  -كاإلسناد األول ھنا.
ورواه البخاري ) 170 : 12فتح(  ،عن محمد بن بشار  ،عن محمد بن جعفر  ،به.
ورواه أيضًا  ، 483 - 482 : 11من طريق النضر بن شميل  ،عن شعبة.
والرواية الثانية ھنا  -رواية عبيد ﷲ بن موسى  -أشار إليھا الحافظ في الفتح  483 : 11من رواية ابن حبان في صحيحه.
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والحديث رواه أيضًا الترمذي  ، 88 - 87 : 4والنسائي  ، 254 ، 165 : 2وأبو نعيم في الحلية  .202 : 7وذكره ابن كثير  ، 419 : 2من رواية
المسند .ونسبه للبخاري  ،والترمذي  ،والنسائي.
وذكره السيوطي  ، 147 : 1ونسبه لھؤالء  ،وألحمد  ،والطبري.

وأتى الزكاة  ،وصام رمضان  ،واجتنب الكبائر  ،فله الجنة .قيل  :وما الكبائر ؟ قال  :اإلشراك با  ،وعقوق الوالدين ،
والفرار يوم الزحف(1) .
 - 9225حدثني عباس بن أبي طالب قال  ،حدثنا سعد بن عبد الحميد بن جعفر  ،عن ابن أبي جعفر  ،عن ابن أبي الزناد ،
عن موسى بن عقبة  ،عن عبد ﷲ بن سلمان األغر  ،عن أبيه أبي عبد ﷲ سلمان األغر قال ،
__________
) (1الحديث  - 9224 :ابن أبي السرى  ،محمد بن المتوكل بن عبد الرحمن  ،الحافظ العسقالني  :ثقة  ،وثقه ابن معين وغيره .مات سنة .238
مترجم في التھذيب  ،وابن أبي حاتم  ، 105 / 1 / 4وتذكرة الحفاظ .54 - 53 : 2
يحيى بن سعيد  :ھو العطار األنصاري الحمصي  ،مضت ترجمته في  .5753 :وكان في المطبوعة بدله " محمد بن سعد "  ،وھو تحريف على
اليقين .وما أثبتنا ھو الذي في المخطوطة  ،على أن كلمة " يحيى " فيھا غير واضحة تمامًا .وكان من المحتمل ھنا أن يكون االسم " بحير بن سعد " ،
ألنه روى ھذا الحديث  -كما سيأتي .ولكني لم أجد ذكرً ا لبحير بن سعد في شيوخ ابن أبي السرى  ،الذين حصرھم الحفاظ المزي في تھذيب الكمال ،
كعادته .ولكنه ذكر في شيوخه " يحيى بن سعيد العطار " .
خالد بن معدان الكالعي  :مضى في .2070 :
أبو رھم  -بضم الراء وسكون الھاء  -أحزاب بن أسيد السمعي  :تابعي قديم ثقة .وذكره بعضھم في الصحابة .والراجح األول.
والحديث رواه أحمد في المسند ) 413 : 5حلبي(  ،عن المقرئ  ،عن حيوة بن شريح  " :حدثنا بقية  ،حدثني بحير بن سعد  ،عن خالد بن معدان" ...
 فذكره.ثم رواه  ، 414 - 413 : 5عن زكريا بن عدي  ،أخبرنا بقية  ،عن بحير  ،عن خالد بن معدان. " ...
وبقية  :ھو ابن الوليد .وھو ثقة  ،وتكلم فيه من تكلم بأنه يدلس  ،ولكنه صرح بالتحديث في اإلسناد األول عند أحمد .فزالت شبھة التدليس.
و " بحير بن سعد الحمصي "  :ثقة .وثقه أحمد  ،وابن سعد  ،وغيرھما .و " بحير "  :بفتح الباء الموحدة وكسر الحاء المھملة وآخره راء .وأبوه " سعد
"  :بفتح السين وسكون العين .وقد ثبت على الصواب في تھذيب الكمال للمزي )مخطوط مصور(  ،والكبير للبخاري  ، 138 - 137 / 2 / 1وابن
أبي حاتم  ، 412 / 1 / 1والمشتبه للذھبي  ،والمسند  ،وغير ذلك .ورسم في تھذيب التھذيب والتقريب والخالصة " سعيد "  .وھو خطأ ال شك فيه.
والحديث نقله ابن كثير  ، 418 - 417 : 2عن الرواية الثانية للمسند .ووقع فيه " يحيى بن سعيد " بدل " بحير بن سعد " ! وھو خطأ ناسخ أو طابع ،
ثم نسبه أيضًا للنسائي.
وذكره السيوطي  ، 146 : 2وزاد نسبته البن المنذر  ،وابن حبان  ،والحاكم " وصححه " .
وسيأتي عقب ھذا بإسناد آخر  ،من وجه آخر.

قال أبو أيوب خالد بن أيوب األنصاري عقبيٌّ بدريٌّ قال  :قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم  :ما من عبد يعبد ﷲ ال يشرك
به شي ًئا  ،ويقيم الصال َة  ،ويؤتي الزكاة  ،ويصوم رمضان  ،ويجتنب الكبائر  ،إال دخل الجنة .فسألوه  :ما الكبائر ؟ قال :
اإلشراك با  ،والفرار من الزحف  ،وقتل النفس(1) .
 - 9226حدثنا أبو كريب قال  ،حدثنا أحمد بن عبد الرحمن قال  ،حدثنا عباد بن عباد  ،عن جعفر بن الزبير  ،عن القاسم ،
عن أبي أمامة  :أن ناسًا من أصحاب رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم ذكروا الكبائر وھو متكئ  ،فقالوا  :الشرك با  ،وأكل
مال اليتيم  ،وفرارٌ من الزحف  ،وقذف المحصنة  ،وعقوق الوالدين  ،وقول الزور  ،وال ُغلول  ،والسحر  ،وأكل الربا  :فقال
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ﷲ َوأَ ْي َمان ِِھ ْم َث َم ًنا َقلِيال ( ؟ إلى آخر اآلية ] ،سورة آل
ُون ِب َع ْھ ِد َّ ِ
ِين َي ْش َتر َ
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم  :فأين تجعلون  ) :إِنَّ الَّذ َ
عمران (2) .[77 :
__________
) (1الحديث  - 9225 :وھذا إسناد آخر من وجه آخر للحديث السابق.
عباس بن أبي طالب  :مضت ترجمته في  .880 :سعد بن عبد الحميد بن جعفر األنصاري  :مضت ترجمته في  .3959 :وقد رجحنا توثيقه ھناك.
ووقع في المطبوعة )والمخطوطة( " سعد بن عبد الحميد عن جعفر " ! وھو خطأ .وضعت كلمة " عن " بدل " بن " .
وقوله " عن ابن أبي جعفر "  :ھكذا ثبت ھنا  ،فإن يكن صوابًا يكن " عبد ﷲ بن أبي جعفر الرازي "  ،الماضية ترجمته في  .7030 :ولكني أرجح
ً
تخليطا من الناسخين .فإن " سعد بن عبد الحميد " معروف بالرواية عن ابن أبي الزناد.
أنه مزيد في اإلسناد
وابن أبي الزناد  :ھو " عبد الرحمن بن أبي الزناد "  .مضت ترجمته في .1694 :
" عبد ﷲ بن سلمان األغر "  :ھكذا ثبت ھنا " عبد ﷲ " بالتكبير .وھو ثقة يروي عن أبيه .ولكني أرجح أن يكون صوابه " عبيد ﷲ " بالتصغير .فإنھم
لم يذكروا رواية لموسى بن عقبة عن " عبد ﷲ "  .وإنما عرف بالرواية عن أخيه " عبيد ﷲ " .
و " عبيد ﷲ بن سلمان األغر "  :ثقة معروف  ،يروي عنه مالك  ،وموسى بن عقبة  ،وغيرھما.
أبوه " سلمان األغر  ،أبو عبد ﷲ المدني "  :تابعي ثقة معروف  ،أخرج له الجماعة.
والحديث سبق تخريجه .أما من ھذا الوجه  -من رواية سلمان األغر عن أبي أيوب  : -فلم أجده في غير ھذا الموضع.
) (2الحديث  - 9226 :ھذا إسناد ضعيف منھار.
جعفر بن الزبير الدمشقي  :ضعيف ج ًدا .روى عن القاسم عن أبي أمامة نسخة موضوعة  ،كما بينا فيما مضى .1939 :
والحديث نقله ابن كثير  423 : 2عن ھذا الموضع .وذكره السيوطي  ، 147 : 2ولم ينسبه لغير الطبري .وذكر أنه " بسند حسن " ! وھو في ھذا
مخطئ .فما ھو إال إسناد ضعيف ال تقوم له قائمة.

 - 9227حدثنا عبيد ﷲ بن محمد الفريابي قال  ،حدثنا سفيان  ،عن أبي معاوية  ،عن أبي عمرو الشيباني  ،عن عبد ﷲ قال :
مأكل معك  ،أو
سألت النبي صلى ﷲ عليه وسلم  :ما الكبائر ؟ قال  :أن تدعو ِن ًّدا وھو خلقك  ،وأن تقتل ولدك من أجل أن
ٍ
ﷲ إِ َلھًا َ
س الَّتِي
ُون َم َع َّ ِ
ون ال َّن ْف َ
آخ َر َوال َي ْق ُتلُ َ
ِين ال َي ْدع َ
تزني بحليلة جارك .وقرأ علينا رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم َ ) :والَّذ َ
َحرَّ َم َّ
ون ( ]سورة الفرقان (1) .[68 :
ﷲُ إِال ِب ْال َح ِّق َوال َي ْز ُن َ
 - 9228حدثني ھذا الحديث عبد ﷲ بن محمد الزھري فقال  ،حدثنا سفيان قال  ،حدثنا أبو معاوية النخعي وكان على السجن
ُ
سألت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم فقلت  :أيّ العمل شر ؟ قال  :أن تجعل
سمعه من أبي عمرو  ،عن عبد ﷲ بن مسعود :
ﷲ إِ َلھًا َ
آخ َر()(2
ون َم َع َّ ِ
ِين ال َي ْد ُع َ
ن ًّدا وھو خلقك  ،وأن تقتل ولدك من أن يأكل معك  ،أو تزني بجارتك .وقرأ علي َ ) :والَّذ َ
***
قال أبو جعفر  :وأولى ما قيل في تأويل " الكبائر " بالصحة  ،ما ص َّح به الخبر  ،عن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم  ،دون
ما قاله غيره ،
__________
) (1الحديث  - 9227 :عبيد ﷲ بن محمد الفريابي  -شيخ الطبري  -مضت ترجمته في رقم  ، 17 :وسيأتي  ،ص  ، 254 :س  ، 3 :أن الطبري
يرى أنه غلط في ھذا الحديث .يريد ً
غلطا في المعنى! ولكنا ال نوافقه على ذلك .فمعنى ھذا الحديث والذي بعده واحد .وإنما ھو اختالف في اللفظ.
" سفيان "  :ھو ابن عيينة.
وانظر اإلسناد التالي لھذا.
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) (2الحديث  - 9228 :عبد ﷲ بن محمد بن عبد الرحمن بن المسور بن مخرمة الزھري  -شيخ الطبري  :ثقة .مترجم في التھذيب  ،وابن أبي حاتم 2
.163 / 2 /
أبو معاوية النخعي  -في ھذا اإلسناد والذي قبله  :ھو عمرو بن عبد ﷲ بن وھب .وھو ثقة  ،وثقه ابن معين وغيره .مترجم في التھذيب  ،وترجمه ابن
أبي حاتم .244 - 243 / 1 / 3
أبو عمر الشيباني  :ھو سعد بن إياس  ،التابعي الكبير .مضت ترجمته في .5524 :
والحديث سيأتي في الطبري  ،عند تفسير اآلية  71 :من سورة الفرقان ) 26 : 19بوالق(  ،عن عبد ﷲ بن محمد الفريابي  ،عن سفيان  ،بھذا
اإلسناد ،ثم رواه ھناك بأسانيد أخر.
ورواه أحمد في المسند  ،من رواية أبي وائل شقيق بن سلمة  ،عن عبد ﷲ  -وھو ابن مسعود  -مرارً ا بأسانيد ، 4134 - 4131 ، 4102 ، 3612 :
.4423 ، 4411
وكذلك رواه البخاري مرارً ا  ،منھا  ، 103 - 101 : 12 ، 124 : 8و ) 413 : 13فتح(.
وكذلك رواه مسلم .37 - 36 : 1
وفي بعض الروايات عندھم زيادة " عمرو بن شرحبيل " في اإلسناد  ،بين أبي وائل وابن مسعود والظاھر عندي أن أبا وائل سمعه من ابن مسعود ،
ومن عمرو بن شرحبيل عن ابن مسعود  ،فحدث به على الوجھين .ويكون من المزيد في متصل األسانيد .وفصل الحافظ القول في ذلك في 101 : 12
 .103وذكره ابن كثير  ، 195 - 194 : 6من إحدى روايات المسند  ،وإحدى روايات الطبري اآلتية.
وذكره السيوطي  ، 77 : 5وزاد نسبته للفريابي  ،وعبد بن حميد  ،والترمذي  ،وابن المنذر  ،وابن أبي حاتم  ،وابن مردويه  ،والبيھقي في شعب
اإليمان.

وإن كان كل قائل فيھا قوال من الذين ذكرنا أقوالھم  ،قد اجتھد وبالغ في نفسه  ،ولقوله في الصحة مذھبٌ  .فالكبائر إذن :
الشرك با  ،وعقوق الوالدين  ،وقتل النفس المحرّ م قتلھا  ،وقول الزور وقد يدخل في " قول الزور "  ،شھادة الزور وقذف
المحصنة  ،واليمين الغموسُ  ،والسحر ويدخل في قتل النفس المحرَّ م قتلھا  ،قتل الرجل ولده من أجل أن يطعم معه والفرارُ
من الزحف  ،والزنا بحليلة الجار.
ْ
وإذ كان ذلك كذلك  ،ص َّح كل خبر رُوي عن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم في معنى الكبائر  ،وكان بعضه مص ِّد ًقا بعضًا.
وذلك أن الذي روي عن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم أنه قال  " :ھي سبع " يكون معنى قوله حينئذ  " :ھي سبع " على
التفصيل ويكون معنى قوله في الخبر الذي روي عنه أنه قال  " :ھي اإلشراك با  ،وقتل النفس  ،وعقوق الوالدين  ،وقول
جميع ذلك " قول الزور " .
يجمع
الزور " على اإلجمال  ،إذ كان قوله  " :وقول الزور " يحتمل معاني شتى  ،وأن
َ
َ
وأما خبر ابن مسعود الذي حدثني به الفريابي على ما ذكرت  ،فإنه عندي غلط من عبيد ﷲ بن محمد  ،ألن األخبار المتظاھرة
من األوجه الصحاح عن ابن مسعود عن النبي صلى ﷲ عليه وسلم  (1) ،بنحو الرواية التي رواھا الزھري عن ابن عيينة.
ولم يقل أحد منھم في حديثه عن ابن مسعود  " ،أن النبي صلى ﷲ عليه وسلم  :سئل عن الكبائر "  ،فنقلھم ما نقلوا من ذلك
عن ابن مسعود عن النبي صلى ﷲ عليه وسلم  ،أولى بالصحة من نقل الفريابي.
***
تكفير ما عداھا من سيئاته  ،وإدخاله مُدخال كري ًما  ،وأدَّى فرائضه
قال أبو جعفر  :فمن اجتنب الكبائر التي وعد ﷲ مجتن َبھا
َ
ً
منجزا  ،وعلى الوفاء له ثاب ًتا(2) .
التي فرضھا ﷲ عليه  ،وجد ﷲ لما وعده من وع ٍد
***
894

وأما قوله  " :نكفر عنكم سيئاتكم "  ،فإنه يعني به  :نكفر عنكم  ،أيھا المؤمنون  ،باجتنابكم كبائر ما ينھاكم عنه ربكم ،
صغائر سيئاتكم ) (3يعني  :صغائر ذنوبكم  ،كما - :
 - 9229حدثني محمد بن الحسين قال  ،حدثنا أحمد بن مفضل قال  ،حدثنا أسباط  ،عن السدي  " :نكفر عنكم سيئاتكم " ،
الصغائر(4) .
 - 9230حدثني يعقوب بن إبراھيم قال  ،حدثنا ابن علية  ،عن ابن عون  ،عن الحسن  :أن نا ًسا لقوا عبد ﷲ بن عمرو
بمصر ،فقالوا  :نرى أشياء من كتاب ﷲ ،
__________
) (1في المطبوعة  " :من األوجه الصحيحة "  ،وال أدري لم غير ما كان في المخطوطة!!
) (2في المطبوعة  " :وعلى الوفاء به دائبا " حرف ما في المخطوطة وكان فيھا " وعلى الوفاء له دائبا " غير منقوطة  ،وھذا صواب قراءتھا إن شاء
ﷲ.
) (3انظر تفسير " التكفير " فيما سلف  490 ، 482 : 7 :وتفسير " السيئات " فيما سلف .490 ، 482 : 7 / 283 - 281 : 2
) (4األثر  - 9229 :في المطبوعة والمخطوطة " محمد بن الحسن "  ،والصواب ما أثبت  ،وھو إسناد دائر في التفسير  ،أقربه .9133 :

أمر أن يُعمل بھا  ،ال يُعمل بھا  (1) ،فأردنا أن نل َقى أمير المؤمنين في ذلك ؟ فقدم وقدموا معه  ،فلقيه عمر رضي ﷲ عنه
َ
فقال  :متى قدمت ؟ قال  :منذ كذا وكذا .قال  :أبإذن قدمت ؟ قال  :فال أدري كيف ر ّد عليه  ،فقال  :يا أمير المؤمنين  ،إنّ ناسًا
لقوني بمصر فقالوا  " :إنا نرى أشيا َء من كتاب ﷲ تبارك وتعالى  ،أمر أن يعمل بھا وال يعمل بھا "  ،فأحبُّوا أن يلقوك في
ذلك .فقال  :اجمعھم لي .قال  :فجمعتھم له قال ابن عون  :أظنه قال  :في َبھ ٍْو ) (2فأخذ أدناھم رجال فقال  :أنشدكم با وبحق
اإلسالم عليك  ،أقرأت القرآن كله ؟ قال  :نعم .قال  ،فھل أحصيته في نفسك ؟ ) (3قال  ،اللھم ال! قال  :ولو قال  " :نعم "
لخص َمه ) (4قال  :فھل أحصيته في بصرك ؟ ھل أحصيته في لفظك ؟ ھل أحصيته في أثرك ؟ ) (5قال  :ثم تتبعھم حتى أتى
َ
ْ
ثكلت عمر أمُّه! أتكلِّفونه أن يقي َم الناس على كتاب ﷲ ؟ قد علم ربنا أن ستكون لنا سيئات .قال  :وتال "
على آخرھم  ،فقال :
إن تجتنبوا كبائر ما تنھون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخال كريمًا "  .ھل علم أھل المدينة أو قال ھل علم أح ٌد بما
لوع ْظت بكم(6) .
َقدِمتم ؟ قالوا  ،ال! قال  :لو علموا َ
 - 9231حدثني يعقوب قال  ،حدثنا ابن علية قال  ،حدثنا زياد بن مخراق  ،عن معاوية بن قرة قال  :أتينا أنس بن مالك ،
فكان فيما حدثنا قال  :لم نر مثل الذي بلغنا عن ربنا  ،ثم لم نخرج له عن كل أھل ومال! ) (7ثم سكت ھنيھة  ،ثم قال  :وﷲ
لقد كلفنا ربنا أھون من ذلك! لقد تجاوز لنا عما دون الكبائر! فما لنا ولھا ؟ ثم تال " إن تجتنبوا كبائر ما تنھون عنه " اآلية(8).
 - 9232حدثنا بشر بن معاذ قال  ،حدثنا يزيد قال  ،حدثنا سعيد  ،عن قتادة قوله  " :إن تجتنبوا كبائر ما تنھون عنه " اآلية ،
اجتنب الكبائر .وذكر لنا أن نبي ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم قال  " :اجتنبوا الكبائر  ،وسدّدوا ،
إنما وعد ﷲ المغفرة لمن
َ
وأبشروا" .
 - 9233حدثنا الحسن بن يحيى قال  ،أخبرنا عبد الرزاق قال  ،أخبرنا معمر  ،عن رجل  ،عن ابن مسعود قال  :في خمس
آيات من " سورة النساء " َ :لھُنَّ أحب إليَّ من الدنيا جميعًا  ) :إِنْ َتجْ َت ِنبُوا َك َبائ َِر َما ُت ْن َھ ْو َن َع ْن ُه ُن َك ِّفرْ َع ْن ُك ْم َس ِّي َئا ِت ُك ْم ( وقوله :
ك ِب ِه َو َي ْغ ِف ُر َما
ﷲ ال َي ْظلِ ُم م ِْث َقا َل َذرَّ ٍة َوإِنْ َت ُ
ﷲ ال َي ْغفِرُ أَنْ ُي ْش َر َ
ك َح َس َن ًة ي َ
ُضاعِ ْف َھا ( ]سورة النساء  ، [40 :وقوله  ) :إِنَّ َّ َ
)إِنَّ َّ َ
ون َذل َِك لِ َمنْ َي َشا ُء ( ]سورة النساء ، [116 ، 48 :
ُد َ
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__________
) (1في المخطوطة  " :أمر أن يعمل بھا ال نعمل بھا " بالنون في الثانية  ،وما في المطبوعة وابن كثير ھو الصواب  ،ألنه جاءوا في شكاة عاملھم في
مصر  ،كما ھو ظاھر من آخر األثر.
) (2في المطبوعة والمخطوطة  " :في نھر "  ،والصواب من تفسير ابن كثير .و " البھو "  :البيت المقدم أمام البيوت .وكل ھواء أو فجوة  ،فھو عند
العرب " بھو " .
) " (3أحصى الشيء "  :أحاط به وحفظه  ،يعني  :ھل استوفيتم القيام بكل أمر به في ذلك وحفظتموه وضبطتم العمل به  ،ومنه قوله تعالى َ " :علَم أنْ
اب َع َل ْي ُك ْم "
َلنْ ُتحْ صُوهُ َف َت َ
أي  :أن تطيقوا القيام به.
) " (4خاصمت الرجل فخصمته "  :أي غلبته بالحجة.
) " (5األثر "  :ما تتركه في األرض من ثقل خطاك عليھا  ،وأراد به ھنا  :السعي في األرض .كالذي في قوله تعالى  " :ونكتب ما قدموا وآثارھم " ،
أي خطاھم حيث سعوا في األرض.
) (6األثر  - 9230 :خرجه ابن كثير في تفسيره  ، 424 ، 423 : 2والسيوطي في الدر المنثور  ، 145 : 2وقال ابن كثير  " :إسناد صحيح ومتن
حسن  ،وإن كانت رواية الحسن عن عمر  ،وفيھا انقطاع  ،إال أن مثل ھذا اشتھر  ،فتكفي شھرته "  .وقال السيوطي  " :أخرج ابن جرير بسند حسن".
وقوله  " :لوعظت بكم "  ،أي  :ألنزلت بكم من العقوبة  ،ما يكون عظة لغيركم من الناس .وذلك أنھم جاءوا في شكاة عاملھم على مصر  ،وتشددوا
ولم ييسروا  ،وأرادوا أن يسير في الناس بما ال يطيقون ھم في أنفسھم من اإلحاطة بكل أعمال اإلسالم  ،وما أمرھم ﷲ به .وذلك من الفتن الكبيرة .ولم
يريدوا ظاھر اإلسالم وأحكامه  ،وإنما أرادوا بعض ما أدب ﷲ به خلقه .وعمر أجل من أن يتھاون في أحكام اإلسالم .وإنما قلت ھذا وشرحته  ،مخافة
أن يحتج به محتج من ذوي السلطان والجبروت  ،في إباحة ترك أحكام ﷲ غير معمول بھا  ،كما ھو أمر الطغاة والجبابرة من الحاكمين في زماننا ھذا.
) (7ليس في المخطوطة " ثم "  ،وتركتھا ألنھا في الدر المنثور  ،وتفسير ابن كثير.
) (8األثر  - 9231 :ابن كثير  ، 425 : 2والدر المنثور  ، 145 : 2 ،ونسبه أيضًا البن أبي شيبة  ،وعبد بن حميد.

ِين
ﷲ َغ ُفورً ا َرحِيمًا ( ]سورة النساء  ، [110 :وقوله َ ) :والَّذ َ
ﷲ َي ِج ِد َّ َ
وقوله َ ) :و َمنْ َيعْ َم ْل سُو ًءا أَ ْو َي ْظلِ ْم َن ْف َس ُه ُث َّم َيسْ َت ْغف ِِر َّ َ
ان َّ
ﷲُ َغفُورً ا َرحِيمًا ( ]سورة النساء (1) .[152 :
ُور ُھ ْم َو َك َ
ِيھ ْم أُج َ
ِك َس ْو َ
آ َم ُنوا ِبا َّ ِ َو ُر ُسلِ ِه َو َل ْم ُي َفرِّ قُوا َبي َْن أَ َح ٍد ِم ْن ُھ ْم أُو َلئ َ
ف ي ُْؤت ِ
 - 9234حدثنا القاسم قال  ،حدثنا الحسين قال  ،حدثني أبو النضر  ،عن صالح المرّ ي  ،عن قتادة  ،عن ابن عباس قال :
ثمان آيات نزلت في " سورة النساء "  ،ھي خير لھذه األمة مما طلعت عليه الشمس وغربت  ،أوالھن  ) :ي ُِري ُد َّ
ﷲُ لِ ُي َبي َِّن َل ُك ْم
ِ
ﷲُ َعلِي ٌم َحكِي ٌم ( ]سورة النساء  ، [26 :والثانية َ ) :و َّ
وب َع َل ْي ُك ْم َو َّ
وب َع َل ْي ُك ْم
ﷲ ُ ي ُِري ُد أَنْ َي ُت َ
ِين مِنْ َق ْبلِ ُك ْم َو َي ُت َ
َو َي ْھ ِد َي ُك ْم ُس َن َن الَّذ َ
ت أَنْ َتمِيلُوا َميْال عَظِ يمًا ( ]سورة النساء  ، [27 :والثالثة  ) :ي ُِري ُد َّ
ف َع ْن ُك ْم َو ُخل َِق
ُون ال َّش َھ َوا ِ
ﷲُ أَنْ ي َُخ ِّف َ
ِين َي َّت ِبع َ
َوي ُِري ُد الَّذ َ
ضعِي ًفا ( ]سورة النساء  ، [28 :ثم ذكر مثل قول ابن مسعود سواء  ،وزاد فيه  :ثم أقبل يفسرھا في آخر اآلية  :وكان
اإل ْن َسانُ َ
ﷲ للذين عملوا الذنوب غفورً ا رحيمًا(2) .
وأما قوله  " :وندخلكم مدخال كريمًا "  ،فإن القرأة اختلفت في قراءته .فقرأته عامة قرأة أھل المدينة وبعض الكوفيين ) :
َو ُن ْدخ ِْل ُك ْم م ُْد َخال َك ِريمًا (
__________
) (1األثر  - 9233 :خرجه السيوطي في الدر المنثور  ، 145 : 2ونسبه أيضًا ألبي عبيد القاسم بن سالم  ،وسعيد بن منصور في فضائله  ،وعبد بن
حميد  ،وابن المنذر  ،والطبراني  ،والحاكم  ،والبيھقي في الشعب.
) (2األثر  " - 9234 :أبو النضر "  ،كأنه  " :إسحاق بن إبراھيم بن يزيد الدمشقي الفراديسي "  ،من شيوخ البخاري وأبي زرعة  ،أدركه ولم يكتب
عنه  ،ولد سنة  ، 141وتوفي سنة  ، 227ثقة .مترجم في التھذيب  ،وقد مضى في رقم .8788 :
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" وصالح المري "  ،ھو  :صالح بن بشير بن وداع المري "  ،القاص .روى عن الحسن  ،وابن سيرين  ،وقتادة  ،وغيرھم .كان رجال صالحً ا  ،ولكنه
يروي أحاديث مناكير تنكرھا األئمة عليه .وھو متروك الحديث .مات سنة  ، 172أو سنة  ، 176مترجم في التھذيب  ،والكبير للبخاري / 2 / 2
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ض ْو َن ُه ( ]سورة الحج  ، [59 :فمعنى  " :وندخلكم َمدخال " ،
بفتح " الميم "  ،وكذلك الذي في " الحج " َ ) :لي ُْد ِخ َل َّن ُھ ْم م ُْد َخال َيرْ َ
فيدخلون ُد ُخوال كريمًا .وقد يحتمل على مذھب من قرأ ھذه القراءة  ،أن يكون المعنى في " المدخل "  :المكان والموضع .ألن
العرب ُربما فتحت " الميم " من ذلك بھذا المعنى  ،كما قال الراجز (1) :
ِب َمصْ َبح ْال َح ْم ِد َو َحي ُ
ْث ُنمْسٍ ي )(2
وقد أنشدني بعضھم سماعً ا من العرب (3) :
صب ََّح َنا َربِّي َو َمسَّا َنا )(4
ْسا َنا و َمصْ َب َح َناِ ...ب ْال َخي ِْر َ
ْال َح ْم ُد ِ ِ َمم َ
وأنشدني آخر غيره :
ْال َح ْم ُد ِ ِ ُم ْم َسانا َومُصْ َب َح َنا
ألنه من " أصبح " " وأمسى "  .وكذلك تفعل العرب فيما كان من الفعل بناؤه على أربعة  ،تضم ميمه في مثل ھذا فتقول " :
ُدحرج "  (5) .ثم تحمل ما جاء على " أفعل يُفعل " على ذلك (6) .ألن " يُفعِل "  ،من "
دحرجته أدحرجه مُدحرجً ا  ،فھو م َ
ي ُْدخِل "  ،وإن كان على أربعة  ،فإن أصله أن يكون على " يؤفعل "  " ،يؤدخل " و " يؤخرج "  ،فھو نظير " يدحرج "(7) .
***
__________
) (1لم أعرف قائله.
) (2معاني القرآن للفراء  ، 264 : 1اللسان )صبح(.
) (3ھو أمية بن أبي الصلت.
) (4ديوانه  ، 62 :معاني القرآن للفراء  ، 264 : 1الخزانة  ، 120 : 1اللسان )مسى(  ،وھو فاتحة ھذه القصيدة.
) (5في المخطوطة  " :دحرجته فھو مدحرج "  ،وبينھما بياض بقدر كلمات  ،فزاد في المطبوعة  " :مدحرجً ا "  ،وزدت " أدحرجه "  ،ألن السياق
فيما يلي يقتضي ذكرھا.
) (6في المطبوعة  " :فعل يفعل "  ،والصواب من المخطوطة.
) (7انظر معاني القرآن للفراء .294 ، 293 : 1

وقرأ ذلك عامة قرأة الكوفيين والبصريين  " :م ُْد َخال " بضم " الميم "  ،يعني  :وندخلكم إدخاال كريمًا.
***
قال أبو جعفر  :وأولى القراءتين بالصواب  ،قراءة من قرأ ذلك َ ) :و ُن ْدخ ِْل ُك ْم م ُْد َخال َك ِريمًا ( بضم " الميم "  ،لما وصفنا  ،من
أن ما كان من الفعل بناؤه على أربعة في " َف َعل "  (1) ،فالمصدر منه " ُم ْف َعل "  .وأن " أدخل " و " دحرج " " َف َعل " منه
على أربعة (2) .ف " المُدخل " مصدره أولى من " َمفعل "  ،مع أن ذلك أفصح في كالم العرب في مصادر ما جاء على "
أفعل "  ،كما يقال  " :أقام بمكان فطاب له المُقام "  ،إذ أريد به اإلقامة و " قام في موضعه فھو في َمقام واسع "  ،كما قال جل
ِين ( ]سورة الدخان  ، [51 :من " قام يقوم "  .ولو أريد به " اإلقامة " لقرئ  " :إن المتقين في
ثناؤه  ) :إِنَّ ْال ُم َّتق َ
ِين فِي َم َق ٍام أَم ٍ
897

مُقام أمين " كما قرئ َ ) :وقُ ْل َربِّ أَ ْدخ ِْلنِي م ُْد َخ َل صِ ْد ٍق َوأَ ْخ ِرجْ نِي م ُْخ َر َج صِ ْد ٍق ( ]سورة اإلسراء  ، [80 :بمعنى " اإلدخال"
و " اإلخراج "  .ولم يبلغنا عن أحد أنه قرأ َ " :مدخل صدق "  ،وال " َم ْخرج صدق " بفتح " الميم " .
***
وأما " المدخل الكريم "  ،فھو  :الطيب الحسن  ،المكرَّ م بنفي اآلفات والعاھات عنه  ،وبارتفاع الھموم واألحزان ودخول الكدر
في عيش من دَ خله  ،فلذلك سماه ﷲ كريمًا  ،كما - :
 - 9235حدثني محمد بن الحسين قال  ،حدثنا أحمد بن مفضل قال ،
__________
) (1يعني بقوله  " :فعل " ھنا في الموضعين  ،الفعل الماضي  ،وال يعني الوزن الصرفي.
) (2يعني بقوله  " :فعل " ھنا  ،الفعل الماضي  ،وال يعني الوزن الصرفي.

ض َل َّ
ﷲ مِنْ َفضْ لِ ِه إِنَّ
َو َال َت َت َم َّن ْوا َما َف َّ
ض ُك ْم َع َلى َبعْ ٍ
ﷲُ ِب ِه َبعْ َ
ض لِلرِّ َج ِ
ال َنصِ يبٌ ِممَّا ا ْك َت َسبُوا َولِل ِّن َسا ِء َنصِ يبٌ ِممَّا ا ْك َت َسب َْن َواسْ أَلُوا َّ َ
ان ِب ُك ِّل َشيْ ٍء َعلِيمًا )(32
ﷲ َك َ
َّ َ
حدثنا أسباط  ،عن السدي  " :وندخلكم مدخال كريمًا "  ،قال  " :الكريم "  ،ھو الحسن في الجنة(1) .
***
ضل َ َّ
ض{
ض ُك ْم َع َلى َب ْع ٍ
ﷲُ ِب ِه َب ْع َ
القول في تأويل قوله َ } :وال َت َت َم َّن ْوا َما َف َّ
قال أبو جعفر  :يعني بذلك جل ثناؤه  :وال تشتھوا ما فضل ﷲ به بعضكم على بعض(2) .
***
وذكر أن ذلك نزل في نسا ٍء تمنين مناز َل الرجال  ،وأن يكون لھم ما لھم  ،فنھى ﷲ عباده عن األماني الباطلة  ،وأمرھم أن
تورث أھلھا الحسد والبغي بغير الحق(3) .
يسألوه من فضله  ،إذ كانت األمانيّ ِ
***
__________
) (1األثر  - 9235 :في المطبوعة  " :محمد بن الحسن "  ،وھو خطأ  ،وانظر التعليق على األثر السالف رقم .9229 :
) (2انظر تفسير " التمني " فيما سلف .366 : 2
ً
خلطا ال خالص منه إال بصدق النية  ،وبالفھم الصحيح لطبيعة
) (3ولكن ھذا باب من القول والتشھي  ،قد لج فيه أھل ھذا الزمان  ،وخلطوا في فھمه
ھذا البشر  ،وبالفصل بين ما ھو أمان باطلة ال أصل لھا من ضرورة  ،وبالخروج من ربقة التقليد لألمم الغالبة  ،وبالتحرر من أسر االجتماع الفاسد
الذي يضطرب باألمم اليوم اضطرابًا شدي ًدا .ولكن أھل ملتنا  ،ھداھم ﷲ وأصلح شئونھم  ،قد انساقوا في طريق الضاللة  ،وخلطوا بين ما ھو إصالح
لما فسد من أمورھم بالھمة والعقل والحكمة  ،وبين ما ھو إفساد في صورة إصالح .وقد غال القوم وكثرت داعيتھم من ذوي األحقاد  ،الذين قاموا على
صحافة زمانھم  ،حتى تبلبلت األلسنة  ،ومرجت العقول  ،وانزلق كثير من الناس مع ھؤالء الدعاة  ،حتى صرنا نجد من أھل العلم  ،ممن ينتسب إلى
الدين  ،من يقول في ذلك مقالة يبرأ منھا كل ذي دين .وفرق بين أن تحيي أمة رجاال ونساء حياة صحيحة سليمة من اآلفات والعاھات والجھاالت ،
وبين أن تسقط األمة كل حاجز بين الرجال والنساء  ،ويصبح األمر كله أمر أمان باطلة  ،تورث أھلھا الحسد والبغي بغير الحق  ،كما قال أبو جعفر
دره  ،و بالؤه .فاللھم اھدنا سواء السبيل  ،في زمان خانت األلسنة فيه عقولھا! وليحذر الذين يخالفون عن أمر ﷲ  ،وعن قضائه فيھم  ،أن تصيبھم
قارعة تذھب بما بقي من آثارھم في ھذه األرض  ،كما ذھبت بالذين من قبلھم.
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ذكر األخبار بما ذكرنا :
 - 9236حدثنا محمد بن بشار قال  ،حدثنا مؤمل  ،قال حدثنا سفيان  ،عن ابن أبي نجيح  ،عن مجاھد قال  :قالت أم سلمة  :يا
رسول ﷲ  ،ال َ
نعطي الميراث  ،وال نغزو في سبيل ﷲ ف ُنقتل ؟ فنزلت  " :وال تتمنوا ما فضَّل ﷲ به بعضكم على بعض"(1).
 - 9237حدثنا أبو كريب قال  ،حدثنا معاوية بن ھشام  ،عن سفيان الثوري  ،عن ابن أبي نجيح  ،عن مجاھد  ،قال  :قالت أم
سلمة  :يا رسول ﷲ  :تغزو الرجال وال نغزو  ،وإنما لنا نصف الميراث! فنزلت  " :وال تتمنوا ما فضَّل ﷲ به بعضكم على
ت ( ]سورة
ِين َو ْالمُسْ لِ َما ِ
بعض للرجال نصيبٌ مما اك َت َسبوا وللنساء نصيبٌ مما اكتسبن "  ،ونزلت  ) :إِنَّ ْالمُسْ لِم َ
األحزاب.[35:
 - 9238حدثني المثنى قال  ،حدثنا عبد ﷲ بن صالح قال  ،حدثني معاوية بن صالح  ،عن علي بن أبي طلحة  ،عن ابن
عباس قوله  " :وال تتم َّنوا ما فضل ﷲ به بعضكم على بعض "  ،يقول  :ال يتمنى الرجل يقول  " :ليت أنّ لي ما َل فالن
وأھ َله" ! فنھى ﷲ سبحانه عن ذلك  ،ولكن ليسأل ﷲ من فضله.
 - 9239حدثني محمد بن عمرو قال  ،حدثنا أبو عاصم  ،عن عيسى  ،عن ابن أبي نجيح  ،عن مجاھد في قوله  " :وال
تتمنوا ما فضل ﷲ به بعضكم على بعض "  ،قال  :قول النساء  " :ليتنا رجاال فنغزو ونبلُغ ما يبلغ الرجال " ! )(2
__________
) (1الحديث  - 9236 :سفيان في ھذا اإلسناد  :يجوز أن يكون الثوري  ،وأن يكون ابن عيينة .فمؤمل يروي عنھما  ،وكالھما روى ھذا الحديث :
الثوري في الرواية عقب ھذه  ، 9237 :وابن عيينة في الرواية .9241 :
وسيأتي تخريج الحديث في .9241 :
ً
ضبطا  ،ولذلك أثبتھا كما ھي
) (2في المطبوعة  " :ليتنا رجال " بالرفع  ،وھو الوجه السائر  ،أما المخطوطة  ،فقد كتب " رجاال "  ،وضبطھا بالقلم
ص َبا َر َوا ِج َعا
في المخطوطة  ،و " ليت " تنصب االسم وترفع الخبر  ،وبعض النحويين ينصب االسمين جميعًا  ،وأنشدوا  :يا لَيْتَ أَ َيا َم ال َّ
وحكى بعض النحويين  :أن بعض العرب يستعمل " ليت "  ،بمنزلة " وجدت "  ،فيعديھا إلى مفعولين  ،ويجريھا مجرى األفعال  ،فيقول  " :ليت زي ًدا
شاخصًا "  .فرواية الخبر بالنصب  ،صواب كما ترى  ،ال معنى لتغييره .وال يحمل ھذا على الخطأ من الناسخ  ،فالظاھر أن أبا جعفر أتى بالخبر
التالي وفيه  " :ليتنا رجال "  ،لينبه على ھذه الرواية بالنصب .وانظر ص  ، 264تعليق .1 :

 - 9240حدثني المثنى قال  ،حدثنا أبو حذيفة قال  ،حدثنا شبل  ،عن ابن أبي نجيح  ،عن مجاھد  " :وال تتمنوا ما فضل ﷲ
به بعضكم على بعض "  ،قو ُل النساء يتمنين  " :ليتنا رجال فنغزو " ! ثم ذكر مثل حديث محمد بن عمرو.
 - 9241حدثنا الحسن بن يحيى قال  ،أخبرنا عبد الرزاق قال  ،أخبرنا ابن عيينة  ،عن ابن أبي نجيح  ،عن مجاھد  ،قال :
قالت أم سلمة  :أيْ رسول ﷲ  ،أتغزو الرجال وال نغزو  ،وإنما لنا نصفُ الميراث ؟ فنزلت  " :وال تتمنوا ما فضل ﷲ"(1) .
__________
) (1الحديث  - 9241 :ھو في تفسير عبد الرزاق  ،ص ) 41 :مخطوط مصور(  ،بھذا اإلسناد .وقد سبق بإسنادين آخرين .9237 ، 9236 :
ورواه أحمد في المسند ) 322 : 6حلبي(  ،عن سفيان  ،وھو ابن عيينة  ،بھذا اإلسناد.
ورواه الترمذي  ، 88 : 4عن ابن أبي عمر  ،عن سفيان .وفيه  " :عن مجاھد  ،عن أم سلمة  :أنھا قالت  :يغزو الرجال ، " ...إلخ.
ورواه الحاكم  ، 306 - 305 : 2من طريق قبيصة بن عقبة  ،عن سفيان  -وھو الثوري  -عن ابن أبي نجيح  ،عن مجاھد  " :عن أم سلمة  :أنھا
قالت . " ...ورواه الواحدي في أسباب النزول  ،ص  ، 110من طريق قتيبة  ،عن ابن عيينة  -كرواية عبد الرازق ھنا  ،وأحمد في المسند.
فاختلفت صيغة الرواية عن مجاھد .ففي بعضھا  " :عن مجاھد  ،قال  :قالت أم سلمة "  .وفي بعضھا  " :عن مجاھد عن أم سلمة  :أنھا قالت " .
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فالصيغة األولى ظاھرھا اإلرسال  ،ألن معناھا أن مجاھ ًدا يحكي من قبل نفسه ما قالته أم سلمة للنبي صلى ﷲ عليه وسلم  ،فيكون مرسال  ،ألنه لم
يدرك ذلك.
والصيغة الثانية ظاھرھا االتصال  ،ألن معناھا أن مجاھ ًدا يذكر ھذا رواية عن أم سلمة .ثم يختلفون أيضًا في وصله دون حجة.
فقد قال الترمذي  -بعد روايته " عن مجاھد عن أم سلمة "  " : -ھذا حديث مرسل .ورواه بعضھم عن ابن أبي نجيح عن مجاھد  ،مرسال  :أن أم سلمة
قالت كذا وكذا " .
وقال الحالكم  -بعد روايته " عن مجاھد عن أم سلمة "  " : -ھذا حديث على شرط الشيخين  ،إن كان سمع مجاھد من أم سلمة "  .ووافقه الذھبي على
تصحيحه  ،وأعرض عن تعليله فلم يشر إليه.
وعندي  -بما أرى من السياق والقرائن  -أن الروايتين بمعنى واحد  ،وإنما ھو اختال  ،في اللفظ من تصرف الرواة .وكلھا بمعنى " مجاھد عن أم
سلمة"  .فقد ثبت اللفظان من رواية ابن عيينة .وكذا قد ثبتا في رواية الثوري  ،ھنا في  ، 9237 :وفي رواية الحاكم .وقد نقل ابن كثير ، 428 : 2
عن ابن أبي حاتم أنه قال  " :وروى يحيى القطان ووكيع بن الجراح  ،عن الثوري  ،عن ابن أبي نجيح  ،عن مجاھد  ،عن أم سلمة  ،قالت  :قلت  :يا
رسول ﷲ" .
وأما حكم الترمذي في روايته من طريق ابن عيينة  -بأنه حديث مرسل  ،فإنه جزم بال دليل.
ومجاھد أدرك أم سلمة يقي ًنا وعاصرھا  ،فإنه ولد سنة  ، 21وأم سلمة ماتت بعد سنة  60على اليقين.
والمعاصرة  -من الراوي الثقة  -تحمل على االتصال  ،إال أن يكون الراوي مدلسًا .ولم يزعم أحد أن مجاھ ًدا مدلس  ،إال كلمة قالھا القطب الحلبي في
شرح البخاري  ،حكاھا عنه الحافظ في التھذيب  ، 44 : 10ثم عقب عليھا بقوله  " :ولم أر من نسبه إلى التدليس "  .وقال الحافظ أيضًا في الفتح : 6
 ، 194ر ًدا على من زعم أن مجاھ ًدا لم يسمع من عبد ﷲ بن عمرو  " : -لكن سماع مجاھد بن عبد ﷲ من عمرو ثابت  ،وليس بمدلس " .
فثبت عندنا اتصال الحديث وصحته .والحمد  .والحديث ذكره ابن كثير  ، 428 : 2من رواية المسند  ،ثم أشار إلى روايات الترمذي  ،وابن أبي
حاتم ،وابن مردويه  ،وابن جرير  ،والحاكم.
وذكره السيوطي  ، 149 : 2وزاد نسبته لعبد بن حميد  ،وسعيد بن منصور  ،وابن المنذر.

 - 9242حدثنا الحسن بن يحيى قال  ،أخبرنا عبد الرزاق قال  :أخبرنا معمر  ،عن شيخ من أھل مكة قوله  " :وال تتمنوا ما
فضل ﷲ به بعضكم على بعض "  ،قال  :كان النساء يقلن  " :ليتنا رجال فنجاھد كما يجاھد الرجال  ،ونغزو في سبيل ﷲ " !
فقال ﷲ  " :وال تتمنوا ما فضل ﷲ به بعضكم على بعض " .
 - 9243حدثنا بشر بن معاذ قال  ،حدثنا يزيد قال  ،حدثنا سعيد  ،عن قتادة  ،عن الحسن قال  :تتمنى ما َل فالن ومال فالن!
وما يدريك ؟ لعل ھال َكه في ذلك المال!
 - 9244حدثنا القاسم قال  ،حدثنا الحسين قال  ،حدثنا حجاج  ،عن ابن جريج  ،عن عكرمة ومجاھد  :أنھما قاال نزلت في أم
سلمة ابنة أبي أمية بن المغيرة(1) .
__________
) (1األثر  - 9244 :ابن كثير  ، 429 : 2والدر المنثور  ، 149 : 2ولم ينسبه لغير ابن جرير.

 - 9245وبه قال  ،حدثني حجاج  ،عن ابن جريج  ،عن عطاء قال  :ھو اإلنسان  ،يقول  " :وددت أن لي مال فالن " ! قال:
" واسألوا ﷲ من فضله "  ،وقول النساء  " :ليت أنا رجاال فنغزو ونبلغ ما يبلغ الرجال " ! )(1
***
وقال آخرون  :بل معنى ذلك  :ال يتمنَّ بعضكم ما خصّ ﷲ بعضًا من منازل الفضل.
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*ذكر من قال ذلك :
 - 9246حدثنا محمد بن الحسين قال  ،حدثنا أحمد بن مفضل قال  ،حدثنا أسباط  ،عن السدي قوله  " :وال تتمنوا ما فضل ﷲ
به بعضكم على بعض "  ،فإن الرجال قالوا  " :نريد أن يكون لنا من األجر الضعفُ على أجر النساء  ،كما لنا في السھام
سھمان  ،فنريد أن يكون لنا في األجر أجران "  .وقالت النساء  " :نريد أن يكون لنا أج ٌر مثل أجر الرجال  ،فإنا ال نستطيع أن
نقاتل  ،ولو كتب علينا القتال لقاتلنا " ! فأنزل ﷲ تعالى اآلية  ،وقال لھم  :سلوا ﷲ من فضله  ،يرزقكم األعمال  ،وھو خير
لكم.
 - 9247حدثني يعقوب بن إبراھيم قال  ،حدثنا ابن علية  ،عن أيوب  ،عن محمد قال ُ :نھيتم عن األمانيّ  ،و ُدللتم على ما ھو
خير منه  " :واسألوا ﷲ من فضله " .
 - 9248حدثني المثنى قال  ،حدثنا عارم قال  ،حدثنا حماد بن زيد ،
__________
) (1في المطبوعة  " :ليتنا رجال فنغزو "  ،على الوجه السائر  ،ولكني أثبت ما في المخطوطة  ،ولم أغيره  ،وھو صواب عند النحاة  ،فإنھم يقولون :
إن من بعض لغات العرب أن تنصب " أن " االسم والخبر جميعًا  ،قال بذلك أبو عبيد القاسم بن سالم والفراء وابن السيد وابن الطراوة .واستشھدوا
اس َنا أُسْ دَا
بقول الشاعر َإذا ْال َتفَّ ِج ْن ُح اللَّي ِْل َ ،ف ْل َتأْ ِ
اك ِخ َفا ًفا إنَّ حُرَّ َ
ت َ ،و ْل َت ُكنْ ُ ...خ َط َ
وانظر التعليق السالف ص  ، 261 :تعليق .2 :

عن أيوب قال  :كان محمد إذا سمع الرجل يتمنى في الدنيا قال  :قد نھاكم ﷲ عن ھذا  " :وال تتمنوا ما فضل ﷲ به بعضكم
على بعض "  ،ودلكم على خير منه  " :واسألوا ﷲ من فضله " .
قال أبو جعفر  :فتأويل الكالم على ھذا التأويل  :وال تتمنوا  ،أيھا الرجال والنساء  ،الذي فضل ﷲ به بعضكم على بعض من
منازل الفضل ودرجات الخير  ،وليرض أحدكم بما قسم ﷲ له من نصيب  ،ولكن َسلُوا ﷲ من فضله.
***
س ْبنَ {
ال َنصِ ٌ
القول في تأويل قوله  } :ل ِّ
يب ِم َّما ْاك َت َ
ساءِ َنصِ ٌ
س ُبوا َولِل ِّن َ
يب ِم َّما ا ْك َت َ
ِلر َج ِ
قال أبو جعفر  :اختلف أھل التأويل في تأويل ذلك.
فقال بعضھم  :معنى ذلك  :للرجال نصيب مما اكتسبوا  ،من الثواب على الطاعة  ،والعقاب على المعصية " وللنساء نصيب "
من ذلك مثل ذلك.
*ذكر من قال ذلك :
 - 9249حدثنا بشر بن معاذ قال  ،حدثنا يزيد قال  ،حدثنا سعيد  ،عن قتادة قوله  " :وال تتمنوا ما فضل ﷲ به بعضكم على
بعض للرجال نصيبٌ مما اكتسبوا وللنساء نصيبٌ مما اكتسبن "  ،كان أھل الجاھلية ال يورَّ ثون المرأة شي ًئا وال الصبيَّ شي ًئا ،
وجعل للذكر مثل ّ
حظ
وإنما يجعلون الميراث لمن َيحْ ترف وينفع ويدفع (1) .فلما َن َج َز للمرأة نصيبھا وللصبيّ نصيبه َ (2) ،
األنثيين  ،قال النساء :
__________
) (1احترف لعياله  ،وحرف لعياله  :سعى لھم في الكسب وطلب الرزق.
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) (2في المطبوعة والمخطوطة والدر المنثور  " 149 : 2لحق "  ،والالم في المخطوطة مائلة .فرأيت أن " لحق " ھنا ال معنى لھا  ،ولم أجدھا من
قبل في كالم معناه كمعنى ھذا الكالم  ،واجتھدت قراءتھا  ،ورجحت أنھا " نجز "  .يقال  " :نجز حاجته "  :إذا قضاھا وعجلھا  ،كأنه قال  :فلما عجل
للمرأة نصيبھا وقضاه.

" لو كان جعل أنصبا َءنا في الميراث كأنصباء الرجال " ! وقال الرجال  " :إنا لنرجو أن نفضَّل على النساء بحسناتنا في
اآلخرة  ،كما فضلنا عليھن في الميراث " ! فأنزل ﷲ  " :للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن "  ،يقول :
المرأة ُتجزى بحسنتھا عشر أمثالھا  ،كما يُجْ زى الرجل  ،قال ﷲ تعالى  " :واسألوا ﷲ من فضله " .
 - 9250حدثني المثنى قال  ،حدثنا عبد الرحمن بن أبي حماد قال  ،حدثني أبو ليلى قال  ،سمعت أبا حريز يقول  :لما نزل :
" للذكر مثل حظ األنثيين "  ،قالت النساء  :كذلك عليھم نصيبان من الذنوب  ،كما لھم نصيبان من الميراث! فأنزل ﷲ :
"للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن "  ،يعني الذنوب " واسألوا ﷲ "  ،يا معشر النساء " من فضله " .
)(1
***
وقال آخرون  :بل معنى ذلك  :للرجال نصيب مما اكتسبوا من ميراث موتاھم  ،وللنساء نصيب منھم.
*ذكر من قال ذلك :
 - 9251حدثنا المثنى قال  ،حدثنا عبد ﷲ بن صالح قال  ،حدثني معاوية بن صالح  ،عن علي بن أبي طلحة  ،عن ابن عباس
قوله :
__________
) (1األثر  " - 9250 :عبد الرحمن بن أبي حماد " انظر ما سلف عنه برقم  ، 8431 ، 6691 ، 4077 ، 3109 :ورواية المثنى عنه.
و " أبو ليلى " ھو  " :عبد ﷲ بن ميسرة الكوفي "  ،ويكنى " أبا إسحاق "  ،وقد سلفت ترجمته برقم .6920 :
و " أبو حريز " ھو  " :عبد ﷲ بن الحسين األزدي " قاضي سجستان .قال ابن حبان في الثقات  " :صدوق "  ،وقال ابن أبي عدي  " :عامة ما يرويه
ال يتابعه عليه أحد "  .وقال سعيد بن أبي مريم  " :كان صاحب قياس  ،وليس في الحديث شيء "  .مترجم في التھذيب .وكان في المطبوعة  " :أبو
جرير "  ،وھو خطأ  ،والمخطوطة غير منقوطة.

" للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن "  ،يعني  :ما ترك الوالدان واألقربون  :يقول  :للذكر مثل ّ
حظ
األنثيين.
 - 9252حدثنا ابن حميد قال  ،حدثنا جرير  ،عن أبي إسحاق  ،عن عكرمة أو غيره في قوله  " :للرجال نصيب مما أكتسبوا
وللنساء نصيب مما اكتسبن "  ،قال  :في الميراث  ،كانوا ال يورِّ ثون النساء.
***
قال أبو جعفر  :وأولى القولين في ذلك بتأويل اآلية  ،قول من قال  :معناه  :للرجال نصيب من ثواب ﷲ وعقابه مما اكتسبوا
فعملوه من خير أو شر  ،وللنساء نصيب مما اكتسبن من ذلك كما للرجال.
وإنما قلنا إن ذلك أولى بتأويل اآلية من قول من قال  " :تأويله  :للرجال نصيب من الميراث  ،وللنساء نصيب منه "  ،ألن ﷲ
جل ثناؤه أخبر أن لكل فريق من الرجال والنساء نصيبًا مما اكتسب .وليس الميراث مما اكتسبه الوارث  ،وإنما ھو مال أورثه
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ﷲ عن ميّته بغير اكتساب  ،وإنما " الكسب " العمل  ،و " المكتسب "  :المحترف (1) .فغير جائز أن يكون معنى اآلية وقد
ورثوا  ،وللنساء نصيب مما ورثن.
قال ﷲ  " :للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن "  :للرجال نصيبٌ مما ِ
ألن ذلك لو كان كذلك لقيل  " :للرجال نصيب مما لم يكتسبوا  ،وللنساء نصيب مما لم يكتسبن " !!
***
__________
) (1انظر تفسير " الكسب " و " االكتساب " فيما سلف : 7 / 295 ، 131 : 6 / 449 : 4 / 129 ، 128 ، 101 ، 100 : 3 / 274 ، 273 : 2
.364 ، 327

ضلِ ِه {
ﷲ مِنْ َف ْ
القول في تأويل قوله َ } :و ْ
اسأَلُوا َّ َ
قال أبو جعفر  :يعني بذلك جل ثناؤه  :واسألوا ﷲ من عونه وتوفيقه للعمل بما يرضيه عنكم من طاعته .ففضله في ھذا
الموضع  :توفيقه ومعونته كما (1) - :
 - 9253حدثنا محمد بن مسلم الرازي قال  ،حدثنا أبو جعفر النفيلي قال  ،حدثنا يحيى بن يمان  ،عن اشعث  ،عن سعيد " :
واسألوا ﷲ من فضله "  ،قال  :العبادة  ،ليست من أمر الدنيا.
س من أمر
 - 9254حدثنا محمد بن مسلم قال  ،حدثني أبو جعفر قال  ،حدثنا موسى  ،عن ليث قال  " :فضله "  ،العبادة  ،لي َ
الدنيا(2) .
 - 9255حدثنا ابن حميد قال  ،حدثنا ھشام  ،عن ليث  ،عن مجاھد في قوله  " :واسألوا ﷲ من فضله "  ،قال  :ليس بعرض
الدنيا.
 - 9256حدثنا محمد بن الحسين قال  ،حدثنا أحمد بن مفضل قال  ،حدثنا أسباط  ،عن السدي  " :وأسألوا ﷲ من فضله " ،
يرزقكم األعمال  ،وھو خير لكم.
 - 9257حدثنا ابن وكيع قال  :حدثنا أبي قال  ،حدثنا إسرائيل  ،عن حكيم بن جبير  ،عن رجل لم يسمه قال  :قال رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه وسلم  :سلوا ﷲ من فضله  ،فإنه يحب أن يسأل  ،وإنّ من أفضل العبادة انتظار ال َف َرج(3) .
***
__________
) (1انظر تفسير  " :الفضل " فيما سلف .414 ، 299 : 7 / 516 : 6 / 571 ، 164 : 5 / 344 : 2
) (2األثران  " - 9254 ، 9253 :محمد بن مسلم الرازي "  ،ھو المعروف بابن واره  ،واسمه " محمد بن مسلم بن عثمان بن عبد ﷲ "  ،الحافظ ،
كان أحد المتقنين األمناء  ،قالوا  :كان ابن مسلم شي ًئا عجبًا .وكان أبو زرعة الرازي ال يقوم ألحد  ،وال يجلس أح ًدا في مكانه إال ابن واره .وكان ابن
واره فيه بأو شديد وعجب .مترجم في التھذيب  ،وابن أبي حاتم  ، 79 / 1 / 4وتاريخ بغداد .256 : 3
ً
و " أبو جعفر النفيلي "  ،ھو  " :عبد ﷲ بن محمد بن علي بن نفيل القضاعي "  ،روى له األئمة .كان حافظا  ،وكان اإلمام أحمد إذا رآه يعظمه.
مترجم في التھذيب.
) (3األثر  " - 9257 :حكيم بن جبير األسدي "  ،تكلموا فيه  ،قال أحمد  " :ضعيف الحديث مضطرب "  ،وقال أبو حاتم  " :ضعيف الحديث  ،منكر
الحديث  ،له رأي غير محمود  ،نسأل ﷲ السالمة  ،غال في التشيع " .
وھذا األثر رواه الترمذي في كتاب الدعوات  514 :من طريق  :بشر بن معاذ العقدي  ،عن حماد بن واقد  ،عن إسرائيل  ،عن أبي إسحاق  ،عن أبي
األحوص  ،عن عبد ﷲ بن مسعود  ،ثم قال الترمذي  " :ھكذا روى حماد بن واقد ھذا الحديث  ،وحماد بن واقد ليس بالحافظ .وروى أبو نعيم ھذا
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الحديث عن إسرائيل  ،عن حكيم بن جبير  ،عن رجل  ،عن النبي صلى ﷲ عليه وسلم  ،وحديث أبي نعيم أشبه أن يكون أصح "  .وقال ابن كثير في
تفسيره  ، 430 : 2ونقل ما قاله الترمذي  " :وكذا رواه ابن مردويه من حديث وكيع عن إسرائيل .ثم رواه من حديث قيس بن الربيع  ،عن حكيم بن
جبير  ،عن سعيد بن جبير  ،عن ابن عباس قال  :قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم  :سلوا ﷲ من فضله  ،فإن ﷲ يحب أن يسأل  ،وإن أحب عباد ﷲ
إلى ﷲ الذي يحب الفرج " .

ﷲ َكانَ ِب ُكل ِّ َ
ش ْيءٍ َعلِي ًما ){ (32
القول في تأويل قوله  } :إِنَّ َّ َ
قال أبو جعفر  :يعني بذلك جل ثناؤه  :إنّ ﷲ كان بما يصلح عباده  -فيما قسم لھم من خير  ،ورفع بعضھم فوق بعض في
الدين والدنيا  ،وبغير ذلك من قضائه وأحكامه فيھم " عليما "  ،يقول  :ذا علم .فال تتمنوا ) (1غير الذي قضى لكم  ،ولكن
عليكم بطاعته  ،والتسليم ألمره  ،والرضى بقضائه  ،ومسألته من فضله.
***
ان َواأل ْق َر ُبونَ {
القول في تأويل قوله َ } :ولِ ُكل ٍّ َج َع ْل َنا َم َوال َِي ِم َّما َت َر َك ا ْل َوالِدَ ِ
يعني جل ثناؤه بقوله  " :ولك ّل جعلنا موالي "  ،ولكلكم  ،أيھا الناس " جعلنا موالي "  ،يقول  :ورثة من بني عمه وإخوته
وسائر عصبته غيرھم.
***
والعرب تسمي ابن العم " المولى "  ،ومنه قول الشاعر (2) :
__________
) (1في المخطوطة والمطبوعة  " :وال تتمنوا "  ،والجيد ما أثبت.
) (2لم أعرف قائله.

ت َسرُوعُ )(1
َو َم ْولًى َر َم ْي َنا َح ْو َل ُه َوھ َُو م ُْدغِ ٌلِ ...بأ َعْ َراضِ َنا َو ْال ُم ْن ِد َيا ِ
يعني بذلك  :وابن عم رمينا حوله  ،ومنه قول الفضل بن العباس :
كان َم ْدفُو َنا )(2
َمھْال َبنِي َع ِّم َنا َمھْال َم َوالِي َنا ...ال ُت ْظ ِھرُنَّ َل َنا َما َ
وبنحو ما قلنا في ذلك قال أھل التأويل.
*ذكر من قال ذلك :
 - 9258حدثنا أبو كريب قال  ،حدثنا أبو أسامة قال  ،حدثنا إدريس قال  ،حدثنا طلحة بن مصرف  ،عن سعيد بن جبير ،
عن ابن عباس في قوله  " :ولكل جعلنا موالي "  ،قال  :ورثة.
 - 9259حدثني المثنى قال  ،حدثنا عبد ﷲ بن صالح قال  ،حدثني معاوية بن صالح  ،عن علي بن أبي طلحة  ،عن ابن
عباس  " :ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان "  ،قال  :الموالي  ،العصبة  ،يعني الورثة.
 - 9260حدثنا محمد بن بشار قال  ،حدثنا مؤمل قال  ،حدثنا سفيان  ،عن منصور  ،عن مجاھد في قوله  " :ولكل جعلنا
موالي "  ،قال  :الموالي  ،العصبة.
__________
) (1لم أجد البيت في مكان  ،وھو في المخطوطة .بأعواضنا والممديات سروع
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و " رجل مدغل "  :ذو خب مفسد بين الناس .و " المنديات "  ،المخزيات  ،وأنا بعد ذلك في شك شديد من " بأعراضنا " و " سروع "  ،فتركت البيت
على حاله حتى أجده  ،أو ألتمس له وجھًا صحيحً ا .وقوله  " :رمينا حوله "  ،أي ناضلنا عنه  ،ودافعنا ورامينا من حوله من يراميه.
) (2مجاز القرآن ألبي عبيدة  ، 125 : 1والكامل  279 : 2والمؤتلف والمختلف  ،ومعجم الشعراء  ، 310 ، 35 :والحماسة  ، 121 : 1والصداقة
والصديق  ، 139 :واللسان )ولى( وغيرھا .وراويتھم .ال َت ْن ِب ُ
ان َم ْدفُو َنا
شوا َب ْي َن َنا َما ك َ
وھي أجود الروايتين وأحقھما بمعنى الشعر  ،وفي اللسان رواية أخرى ال تقوم.

 - 9261حدثنا الحسن بن يحيى قال  ،أخبرنا عبد الرزاق قال  ،أخبرنا الثوري  ،عن منصور  ،عن مجاھد قوله  " :ولكل
جعلنا موالي "  ،قال  :ھم األولياء.
 - 9262حدثنا بشر بن معاذ قال  ،حدثنا يزيد قال  ،حدثنا سعيد  ،عن قتادة  " :ولكل جعلنا موالي "  ،يقول  :عصبة.
 - 9263حدثنا الحسن بن يحيى قال  ،أخبرنا عبد الرزاق قال  ،أخبرنا معمر  ،عن قتادة في قوله  " :ولكل جعلنا موالي " ،
قال  :الموالي  :أولياء األب  ،أو األخ  (1) ،أو ابن األخ  ،أو غيرھما من العصبة.
 - 9264حدثنا محمد بن الحسين قال  ،حدثنا أحمد بن مفضل قال  ،حدثنا أسباط  ،عن السدي  " :ولكل جعلنا موالي "  ،أما "
موالي "  ،فھم أھل الميراث.
 - 9265حدثني يونس قال  ،أخبرنا ابن وھب قال  ،قال ابن زيد في قوله  " :ولكل جعلنا موالي "  ،قال  :الموالي  :العصبة.
ھم كانوا في الجاھلية الموالي  ،فلما دخلت العجم على العرب لم يجدوا لھم اسمًا  ،فقال ﷲ تبارك وتعالى َ ) :فإِنْ َل ْم َتعْ َلمُوا
ين َو َم َوالِي ُك ْم ( ]سورة األحزاب  ، [5 :فسموا  " :الموالي "  ،قال  :و " المولى " اليوم موليان َ :م ْولى
آ َبا َء ُھ ْم َفإِ ْخ َوا ُن ُك ْم فِي ال ِّد ِ
الع َتاقة (2) .وقال  :أال ترون قول زكريا َ ) :وإِ ِّني
يرث ويورث  ،فھؤالء ذوو األرحام َّ -
يرث  ،فھؤالء َ
ومولى َ
يورث وال ِ
ِخ ْف ُ
ت ْال َم َوال َِي مِنْ َو َرائِي ( ]سورة مريم  [5 :؟ فالموالي ھھنا الورثة.
***
ويعني بقوله  " :مما ترك الوالدان واألقربون "  ،مما تركه والده وأقرباؤه من الميراث.
***
__________
) (1في المطبوعة  " :األب األخ " بإسقاط " أو "  ،والصواب من المخطوطة.
) (2يقال  " :ھو مولى عتاقة "  ،ھو الذي أعتق من الرق  ،و " العتاقة " )بفتح العين( مصدر مثل " العتق " )بكسر فسكون( و " عتاق " )بفتح العين(.
وقوله  " :فھؤالء العتاقة "  ،يعني  :فھؤالء موالي العتاقة  ،فإن ال يكن قد سقط من الناسخ " موالي "  ،فھو مصدر وصف به  ،بمعنى فھؤالء
المعتقون.

ِين َع َقدَ ْ
ان َع َلى ُك ِّل َشيْ ٍء َش ِھي ًدا )(33
ُون َوالَّذ َ
ان َو ْاألَ ْق َرب َ
ﷲ َك َ
ت أَ ْي َما ُن ُك ْم َفآ َ ُتو ُھ ْم َنصِ ي َب ُھ ْم إِنَّ َّ َ
َولِ ُك ٍّل َج َع ْل َنا َم َوال َِي ِممَّا َت َر َك ْال َوالِدَ ِ
قال أبو جعفر  :فتأويل الكالم  :ولكلكم  ،أيھا الناس  ،جعلنا َعصبة يرثون به مما ترك والده وأقرباؤه من ميراثھم.
***
القول في تأويل قوله َ } :وا َّلذِينَ َع َقدَ تْ أَ ْي َما ُن ُك ْم َفآ ُتو ُھ ْم َنصِ ي َب ُھ ْم {
)(1قال أبو جعفر  :اختلفت القرأة في قراءة ذلك.
ِين َع َق َد ْ
الحلف بينكم وبينھم .وھي قراءة عامة قرأة الكوفيين.
ت أَ ْي َما ُن ُك ْم (  ،بمعنى  :والذين عقدت أيمانكم
َ
فقرأه بعضھم َ ) :والَّذ َ
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***
الحلف بينكم وبينھم.
وقرأ ذلك آخرون  ) :والذين عاقدت أيمانكم (  ،بمعنى  :والذين عاقدت أيمانكم وأيمانھم
َ
***
قال أبو جعفر  :والذي نقول به في ذلك  :إنھما قراءتان معروفتان مستفيضتان في قرأة أمصار المسلمين بمعنى واحد.
***
وفي داللة قوله  " :أيمانكم " على أنھا أيمان العاقدين والمعقود عليھم الحلف  ،مستغنىَّ عن الداللة على ذلك بقراءة قوله :
"عقدت "  " ،عاقدت "  .وذلك أن الذين قرأوا ذلك  " :عاقدت "  ،قالوا  :ال يكون َع ْقد الحلف إال من فريقين  ،وال بد لنا من
موضع داللة قوله  " :أيمانكم "  ،على أن معنى ذلك أيمانكم وأيمانُ المعقود
داللة في الكالم على أن ذلك كذلك .وأغفلوا
َ
عليھم ،وأن العقد إنما ھو صفة لأليمان دون العاقدين الحلف ،
__________
) (1لم يذكر في المخطوطة والمطبوعة  " :فآتوھم نصيبھم " في ھذا الموضع  ،وال فيما بعده  ،فأثبتھا في مكانھا  ،ألنه فسرھا بعد في ھذا الموضع.

حتى زعم بعضھم أن ذلك إذا قرئ  " :عقدت أيمانكم "  ،فالكالم محتاج إلى ضمير صفة ت َقى الكالم  (1) ،حتى يكون الكالم
معناه  :والذين عقدت لھم أيمانكم ذھابًا منه عن الوجه الذي قلنا في ذلك  ،من أن األيمان معنيٌّ بھا أيمان الفريقين.
***
الحلف.
أيمان ھؤالء ،
وأما " عاقدت أيمانكم "  ،فإنه في تأويل  :عاقدت أيمانُ ھؤالء
َ
َ
فھما متقاربان في المعنى  ،وإن كانت قراءة من قرأ ذلك  " :عقدت أيمانكم " بغير " ألف "  ،أصح معنى من قراءة من قرأه :
" عاقدت "  ،للذي ذكرنا من الداللة المُغنية في صفة األيمان بالعقد  (2) ،على أنھا أيمان الفريقين من الداللة على ذلك
بغيره(3).
***
__________
) (1في المطبوعة  " :إلى ضمير صلة في الكالم "  ،وھو خلط ال معنى له .وأثبت ما في المخطوطة  ،وقوله  " :ضمير "  ،أي  :إضمار  ،وقد سلف
مثل ذلك  ، 427 : 1تعليق  ، 107 : 2 / 1 :تعليق  .1 :وأما قوله  " :صفة " فقد سلف مرارً ا أن " الصفة " ھي حرف الجر  ،و " حروف الصفات"
 ،ھي حروف الجر )انظر  ، 329 : 6تعليق  ، 6 :والمراجع ھناك(  ،والمعنى  :إضمار حرف جر.
وأما قوله  " :تقى الكالم " فھذا لفظ غم على معناه  ،وھو في المخطوطة كما أثبته  ،ولعله أراد أن حرف الجر المتعلق بقوله  " :عقدت " يقي الجملة
من فساد المعنى .ولعل ذلك من قديم عبارتھم  ،وإن كنت ال أحققه  ،وفوق كل ذي علم عليم.
) (2في المطبوعة  " :من الداللة على المعنى  -في صفة األيمان بالعقد " وھو باطل المعنى  ،وفي المخطوطة  " :من الداللة على المعنية في صفة
األيمان بالعقد "  ،والذي ال شك فيه زيادة " على " في ھذه العبارة  ،وأن قراءتھا " المغنية "  .وانظر التعليق التالي.
) (3تداخلت مراجع حروف الجر في ھذه الجملة  ،وأحببت أن ألين سياقھا  ،فھو يقول  " :للذي ذكرنا من الداللة المغنية في صفة األيمان بالعقد ...من
الداللة على ذلك بغيره "  ،فقوله  " :من الداللة " متعلق بقوله  " :المغنية "  ،يعني أن صفة األيمان بالعقد  ،داللة على أنھا أيمان الفريقين  ،وأن ھذه
الداللة مغنية من الداللة على ذلك المعنى بداللة غيرھا.
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صلت و َشدّت َوو َّكدت " أيمانكم "  ،يعني  :مواثيقكم التي واثق بعضھم بعضًا
وأما معنى قوله  " :عقدت أيمانكم "  ،فإنه َ :و َ
) " (1فآتوھم نصيبھم " .
***
ثم اختلف أھل التأويل في معنى " النصيب " الذي أمر ﷲ أھل الحلف أن يؤتي بعضھم بعضً ا في اإلسالم(2) .
فقال بعضھم  :ھو نصيبه من الميراث  ،ألنھم في الجاھلية كانوا يتوارثون  ،فأوجب ﷲ في اإلسالم من بعضھم لبعض بذلك
الحلف  ،وبمثله في اإلسالم  ،من الموارثة مثل الذي كان لھم في الجاھلية .ثم نسخ ذلك بما فرض من الفرائض لذوي األرحام
والقرابات.
*ذكر من قال ذلك :
 - 9266حدثنا محمد بن حميد قال  ،حدثنا يحيى بن واضح  ،عن الحسن بن واقد  ،عن يزيد النحوي  ،عن عكرمة والحسن
ْ
عاقدت أيمانكم فآتوھم نصيبھم إن ﷲ كان على كل شيء شھي ًدا "  (3) ،قال  :كان الرجل يحالف
البصري في قوله  " :والذين
ض فِي
الرجل ليس بينھما نسبٌ  ،فيرث أحدھما اآلخر  ،فنسخ ﷲ ذلك في " األنفال " فقال َ ) :وأُولُو األرْ َح ِام َبعْ ُ
ض ُھ ْم أَ ْو َلى ِب َبعْ ٍ
ﷲ ِب ُك ِّل َشيْ ٍء َعلِي ٌم ( ]سورة األنفال (4) .[75 :
ِك َتا ِ
ب َّ ِ
ﷲ إِنَّ َّ َ
 - 9267حدثنا ابن بشار قال  ،حدثنا محمد بن جعفر قال  ،حدثنا شعبة  ،عن أبي بشر  ،عن سعيد بن جبير في قول ﷲ " :
والذين عاقدت أيمانكم " ،
__________
) (1في المخطوطة والمطبوعة  " :واثق بعضھم بعضًا "  ،والسياق يقتضي أن تكون  " :بعضكم "  ،كما أثبتھا.
) (2انظر تفسير " النصيب " فيما سلف .288 : 6 / 206 : 4
) (3ستأتي القراءة مرة " عاقدت " ومرة " عقدت " في اآلثار التالية  ،فتركتھا كما ھي في المخطوطة والمطبوعة  ،فإن اختلفتا  ،أثبت ما في
المخطوطة  ،دون إشارة إلى ذلك من فعلي.
) (4أثبت تمام اآلية في المخطوطة.

قال  :كان الرجل يعاقد الرجل فيرثه  ،وعاقد أبو بكر رضي ﷲ عنه مولىً فورثه.
 - 9268حدثني المثنى قال  ،حدثنا عبد ﷲ بن صالح قال  ،حدثني معاوية  ،عن علي بن أبي طلحة  ،عن ابن عباس قوله " :
والذين عاقدت أيمانكم فآتوھم نصيبھم "  ،فكان الرجل يعاقد الرجل  :أيُّھما مات ورثه اآلخر .فأنزل ﷲ َ ) :وأُولُو األرْ َح ِام
ين إِال أَنْ َت ْف َعلُوا إِ َلى أَ ْولِ َيا ِئ ُك ْم َمعْ رُو ًفا ( ]سورة األحزاب  ، [6 :يقول:
َبعْ ُ
ض فِي ِك َتا ِ
ض ُھ ْم أَ ْو َلى ِب َبعْ ٍ
ب َّ ِ
ِين َو ْال ُم َھا ِج ِر َ
ﷲ م َِن ْالم ُْؤ ِمن َ
ً
إال أن يوصوا ألوليائھم الذين عاقدوا
وصية  ،فھو لھم جائز من ثلث مال الميت .وذلك ھو المعروف.
 - 9269حدثنا بشر بن معاذ قال  ،حدثنا يزيد قال  ،حدثنا سعيد  ،عن قتادة قوله  " :والذين عاقدت أيمانكم فآتوھم نصيبھم إن
ﷲ كان على كل شيء شھي ًدا "  ،كان الرجل يعاقد الرجل في الجاھلية فيقول  " :دمي دمُك  ،و َھدَمي َھدَمك  ،وترثني وأرثك ،
وتطلب بي وأطلب بك "  (1) .فجعل له السدس من جميع المال في اإلسالم  ،ثم يقسم أھل الميرات ميراثھم .فنسخ ذلك بعد
ﷲ ( ]سورة األنفال .[6 :
في " سورة األنفال " فقال ﷲ َ ) :وأُولُو األرْ َح ِام َبعْ ُ
ض فِي ِك َتا ِ
ض ُھ ْم أَ ْو َلى ِب َبعْ ٍ
ب َّ ِ
 - 9270حدثنا الحسن بن يحيى قال  ،أخبرنا عبد الرزاق قال  ،أخبرنا معمر ،
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__________
) (1قولھم  " :دمي دمك "  ،أي  :إن قتلني إنسان طلبت بدمي كما تطلب دم وليك وأخيك .و " الھدم " )بسكون الدال وتحريكھا(  ،فإذا سكنت الدال ،
فمعناه  :من ھدم لي ً
عزا وشر ًفا فقد ھدمه منك  ،أو  :من أھدر دمي فقد أھدر دمك أو  :ما عفوت أنا عنه من الدم  ،فعليك أن تعفو عنه .وأما " الھدم "
)بفتح الدال(  :فأصله  :الشيء الذي انھدم  ،وھو قريب المعنى من األول  ،ويقال  :ھو القبر  ،أي  :أقبر حيث تقبر .يريدون  :ال تفارقني وال أفارقك
في الحياة والممات.
وقولھم  " :تطلب بي وأطلب بك "  ،أي  :تطلب الثأر بي  ،إذا أصابني مكروه  ،وأفعل ذلك بك .و " الباء " ھنا بمعنى  :السبب  ،أي بسببي ومن جراء
ما أصابني .وھذه الكلمات كلھا توثيق في العھد  ،وعقد الزم يوجب على الرجلين أن يتعاونا في الخير والشر  ،ال يفارق أحدھما صاحبه في المحنة
والبالء.

عن قتادة  " :والذين عاقدت أيمانكم "  ،قال  :كان الرجل في الجاھلية يعاقد الرجل فيقول  " :دمي دمك  ،وترثني وأرثك ،
وتطلب بي وأطلب بك "  (1) .فلما جاء اإلسالم بقي منھم ناس  ،فأمروا أن يؤتوھم نصيبھم من الميراث  ،وھو السدس  ،ثم
ض(.
نسخ ذلك بالميراث  ،فقال َ ) :وأُولُو األرْ َح ِام َبعْ ُ
ض ُھ ْم أَ ْو َلى ِب َبعْ ٍ
 - 9271حدثني المثنى قال  ،حدثنا الحجاج بن المنھال قال  ،حدثنا ھمام بن يحيى قال  ،سمعت قتادة يقول  ،في قوله " :
والذين عاقدت أيمانكم فآتوھم نصيبھم "  ،وذلك أن الرجل كان يعاقد الرج َل في الجاھلية فيقول  " :ھدمي ھدمك ودمي دمك ،
وترثني وأرثك  ،وتطلب بي وأطلب بك "  (2) ،فجعل له السدس من جميع المال  ،ثم يقتسم أھل الميراث ميراثھم .فنسخ ذلك
ﷲ (  ،فصارت المواريث لذوي األرحام.
بعد في " األنفال " فقال َ ) :وأُولُو األرْ َح ِام َبعْ ُ
ض فِي ِك َتا ِ
ض ُھ ْم أَ ْو َلى ِب َبعْ ٍ
ب َّ ِ
 - 9272حدثنا ابن وكيع قال  ،حدثنا أبي  ،عن إسرائيل  ،عن جابر  ،عن عكرمة قال  :ھذا ح ِْلفٌ كان في الجاھلية  ،كان
الرجل يقول للرجل  " :ترثني وأرثك  ،وتنصرني وأنصرك  ،و َتعْ قِل عني وأعقل عنك " (3) .
 - 9273حدثت عن الحسين بن الفرج قال  ،سمعت أبا معاذ يقول  ،أخبرنا عبيد بن سليمان قال  (4) ،سمعت الضحاك يقول
في قوله  " :والذين عاقدت أيمانكم "  ،كان الرجل يتبع الرجل فيعاقده  " :إن م ُّ
ِت  ،فلك مثل ما يرث بعض ولدي " ! وھذا
منسوخ.
__________
) (1انظر التعليق السالف.
) (2انظر التعليق السالف.
) " (3العقل " )بفتح فسكون(  :الدية " .عقل القتيل عقال "  :أدى ديته .و " عقل عنه "  :أدى جنايته  ،وذلك إذا لزمته دية فأعطاھا عنه.
) (4في المطبوعة  " :عبيد بن سلمان "  ،وھو خطأ كثر في ھذه المطبوعة  ،نبھت عليه مرارً ا  ،والصواب من المخطوطة  ،وھو إسناد دائر في
التفسير  ،وسأصححه منذ اليوم ثم ال أشير إليه ثانية.

 - 9274حدثني محمد بن سعد قال  ،حدثني أبي قال  ،حدثني عمي قال  ،حدثني أبي  ،عن أبيه  ،عن ابن عباس قوله " :
ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان واألقربون والذين عاقدت أيمانكم فآتوھم نصيبھم "  ،فإن الرجل في الجاھلية قد كان يلحق
به الرجل فيكون تابعه  ،فإذا مات الرجل صار ألھله وأقاربه الميراث  ،وبقي تابعه ليس له شيء  ،فأنزل ﷲ  " :والذين
ض فِي
عاقدت أيمانكم فآتوھم نصيبھم "  ،فكان يعطى من ميراثه  ،فأنزل ﷲ بعد ذلك َ ) :وأُولُو األرْ َح ِام َبعْ ُ
ض ُھ ْم أَ ْو َلى ِب َبعْ ٍ
ﷲ(.
ِك َتا ِ
ب َّ ِ
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***
وقال آخرون  :بل نزلت ھذه اآلية في الذين آخى بينھم رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم من المھاجرين واألنصار  ،فكان
بعضھم يرث بعضًا بتلك المؤاخاة  ،ثم نسخ ﷲ ذلك بالفرائض  ،وبقوله  " :ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان واألقربون" .
*ذكر من قال ذلك :
 - 9275حدثنا أبو كريب قال  ،حدثنا أبو أسامة قال  ،حدثنا إدريس بن يزيد قال  ،حدثنا طلحة بن مصرف  ،عن سعيد بن
جبير  ،عن ابن عباس في قوله  " :والذين عاقدت أيمانكم فآتوھم نصيبھم "  ،قال  :كان المھاجرون حين َقدِموا المدينة  ،يرث
المھاجريٌّ األنصاريَّ دون ذوي رحمه  ،لألخوة التي آخى رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم بينھم .فلما نزلت ھذه اآلية  " :ولكل
جعلنا موالي "  ،نسخت(1) .
__________
) (1األثر  - 9275 :أخرجه البخاري في صحيحه )الفتح  (186 : 8مطوال  ،وفرقه الطبري  ،فروى بعضه ھنا  ،وروى سائره برقم  ، 9277 :قال
الحافظ ابن حجر  " :إدريس  ،ھو ابن يزيد األودي )بفتح األلف وسكون الواو( والد عبد ﷲ بن إدريس الفقيه الكوفي  ،ثقة عندھم  ،وما له في البخاري
سوى ھذا الحديث .ووقع في رواية الطبري عن أبي كريب  ،عن أبي أسامة  :حدثنا إدريس بن يزيد "  ،وقد وقع في رواية البخاري نقص  ،سقط منه "
فآتوھم نصيبھم " مع أن قوله  " :من النصر " متعلق بقوله  " :فآتوھم نصيبھم " ال بقوله  " :عاقدت "  ،وھو وجه الكالم  ،واستدركه الحافظ في الفتح
من رواية الطبري ھذه.

 - 9276حدثني يونس قال  ،أخبرنا ابن وھب قال  ،قال ابن زيد في قوله  " :والذين عاقدت أيمانكم "  ،الذين عقد رسول ﷲ
آخى بينھم
صلى ﷲ عليه وسلم " فآتوھم نصيبھم "  ،إذا لم يأت رح ٌم تحول بينھم .قال  :وھو ال يكون اليوم  ،إنما كان في نفر َ
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم  ،وانقطع ذلك .وال يكون ھذا ألح ٍد إال للنبي صلى ﷲ عليه وسلم  ،كان آخى بين المھاجرين
َ
يؤاخى بين أحد.
واألنصار  ،واليوم ال
***
وقال آخرون  :بل نزلت ھذه اآلية في أھل العقد بالحلف  ،ولكنھم أمروا أن يؤتي بعضھم بعضً ا أنصباءھم من النصرة
والنصيحة وما أشبه ذلك  ،دون الميراث.
*ذكر من قال ذلك :
 - 9277حدثنا أبو كريب قال  ،حدثنا أبو أسامة قال  ،حدثنا إدريس األودي قال  ،حدثنا طلحة بن مصرف  ،عن سعيد بن
ذھب
جبير  ،عن ابن عباس  " :والذين عقدت أيمانكم فآتوھم نصيبھم " من النصر والنصيحة والرِّ فادة  ،ويوصي لھم  ،وقد
َ
الميراث(1) .
 - 9278حدثنا محمد بن بشار قال  ،حدثنا عبد الرحمن قال  ،حدثنا سفيان  ،عن منصور  ،عن مجاھد  " :والذين عقدت
أيمانكم "  .قال  :كان حلفٌ في الجاھلية (2) ،
__________
) (1األثر  - 9277 :ھو تمام األثر السالف رقم  ، 9275 :وقد سلف التعليق عليه .وقد كان في المخطوطة  " :وقد الميراث " بينھما بياض  ،أتمته
المطبوعة على الصواب من رواية البخاري .وفي البخاري زيادة  " :وقد ذھب الميراث  ،ويوصى له " .
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و " الرفادة " )بكسر الراء(  :اإلعانة بالعطية والصلة  ،ومنه " الرفادة " التي كانت قريش تترافد بھا في الجاھلية  ،يخرج كل إنسان ماال بقدر طاقته ،
فيجمعون من ذلك ماال عظيما أيام الموسم  ،فيشترون به للحاج الجزر والطعام والزبيب  ،فال يزالون يطعمون الناس حتى تنقضي أيام الحج .وكانت
الرفادة والسقاية لبني ھاشم.
) " (2كان " ھنا تامة  ،ال اسم لھا وال خبر.

فأمرُ وا في اإلسالم أن يعطوھم نصيبھم من العقل والمشورة والنصرة  (1) ،وال ميراث.
 - 9279حدثنا ابن المثنى قال  ،حدثنا محمد بن جعفر قال  ،حدثنا شعبة  ،عن منصور  ،عن مجاھد أنه قال في ھذه اآلية " :
والذين عاقدت أيمانكم فآتوھم نصيبھم " من ْ
العون والنصر والحِلف.
 - 9280حدثنا الحسن بن يحيى قال  ،أخبرنا عبد الرزاق قال  ،أخبرنا الثوري  ،عن منصور  ،عن مجاھد في قوله ﷲ " :
والذين عاقدت أيمانكم "  ،قال  :كان ھذا حل ًفا في الجاھلية  ،فلما كان اإلسالم  ،أمروا أن يؤتوھم نصيبھم من النصر والوالء
والمشورة  ،وال ميراث.
 - 9281حدثنا زكريا بن يحيى بن أبي زائدة قال  ،حدثنا حجاج  ،قال ابن جريج  " :والذين عاقدت أيمانكم "  ،أخبرني عبد
ﷲ بن كثير  :أنه سمع مجاھدا يقول  :ھو الحلف  " :عقدت أيمانكم "  .قال  " :فآتوھم نصيبھم "  ،قال  :النصر.
 - 9282حدثني زكريا بن يحيى قال  ،حدثنا حجاج  ،قال  ،ابن جريج  ،أخبرني عطاء قال  :ھو الحلف .قال  " :فآتوھم
نصيبھم "  ،قال  :العقل والنصر.
 - 9283حدثني محمد بن عمرو قال  ،حدثنا أبو عاصم  ،عن عيسى  ،عن ابن أبي نجيح  ،عن مجاھد في قول ﷲ  " :والذين
عاقدت أيمانكم "  ،قال  :لھم نصيبھم من النصر والرِّ فادة والعقل(2) .
__________
) (1في المطبوعة والمخطوطة  " :من العقل والنصرة والمشورة "  ،ولكن المخطوطة وضعت حرف " م " على كل من " النصرة والمشورة " بمعنى
تقديم الثاني على األول .ففعلت ذلك.
و " العقل "  :الدية  ،كما سلف شرحھا قريبًا ص  ، 276 :تعليق .2 :
) (2األثر  - 9283 :في المطبوعة  " :محمد بن محمد بن عمرو "  ،وھو خطأ محض  ،صوابه من المخطوطة  ،ومع ذلك فھو إسناد كثير الدوران
في التفسير  ،أقربه .9239 :
وانظر تفسير " العقل "  ،و " الرفادة " فيما سلف قريبًا من التعليقات.

 - 9284حدثني المثنى قال  ،حدثنا أبو حذيفة قال  ،حدثنا شبل  ،عن ابن أبي نجيح  ،عن مجاھد نحوه.
 - 9285حدثنا المثنى قال  ،حدثنا الحماني قال  ،حدثنا شريك  ،عن سالم  ،عن سعيد  " :والذين عاقدت أيمانكم "  ،قال  :ھم
الحلفاء.
 - 9286حدثنا المثنى قال  ،حدثنا الحماني قال  ،حدثنا عباد بن العوام  ،عن خصيف  ،عن عكرمة مثله.
 - 9287حدثنا محمد بن الحسين قال  ،حدثنا أحمد بن مفضل قال  ،حدثنا أسباط  ،عن السدي  " :والذين عاقدت أيمانكم
فآتوھم نصيبھم "  ،أما " عقدت أيمانكم "  ،فالحلفُ  ،كالرجل في الجاھلية ينزل في القوم فيحالفونه على أنه منھم  ،يواسونه
بأنفسھم  (1) ،فإذا كان لھم حق أو قتال كان مثلھم  ،وإذا كان له حق أو نصرة خذلوه .فلما جاء اإلسالم سألوا عنه  ،وأبى ﷲ ُ
إال أن يشدّده .وقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم  " :لم يزد اإلسالم الحُلفاء إال شدة " .
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***
وقال آخرون  :بل نزلت ھذه اآلية في الذين كانوا يتبنون أبنا َء غيرھم في الجاھلية  ،فأمروا في اإلسالم أنْ يوصوا لھم عند
ً
وصية(2) .
الموت
*ذكر من قال ذلك :
 - 9288حدثني المثنى قال  ،حدثنا عبد ﷲ بن صالح قال  ،حدثني الليث  ،عن عقيل  ،عن ابن شھاب قال  ،حدثني سعيد بن
المسيَّب  :أن ﷲ قال  " :ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان واألقربون والذين عاقدت أيمانكم فآتوھم نصيبھم "  ،قال سعيد
بن المسيب  :إنما نزلت ھذه اآلية في الذين كانوا يتب َّنون رجاال غير أبنائھم ويورِّ ثونھم ،
__________
) " (1آساه بنفسه وواساه بنفسه "  ،جعله " أسوة له "  .أي  :مثال له .ومنھا " المواساة "  ،وھي المشاركة والمساھمة في المعاش والرزق.
) (2في المطبوعة  " :فأمروا باإلسالم " وھي سقيمة  ،صوابھا من المخطوطة.

َّعيْن
فأنزل ﷲ فيھم  ،فجعل لھم نصيبًا في الوصية  ،ور ّد الميراث إلى الموالي في ذي الرحم والعصبة  (1) ،وأبى ﷲ للمد َ
ً
ميراثا ممن ادّعاھم وتب ّناھم  ،ولكنّ ﷲ جعل لھم نصيبًا في الوصية.
***
قال أبو جعفر  :وأولى األقوال بالصواب في تأويل قوله  " :والذين عقدت أيمانكم "  ،قو ُل من قال  " :والذين عقدت أيمانكم
على المحالفة  ،وھم الحلفاء "  .وذلك أنه معلوم عند جميع أھل العلم بأيام العرب وأخبارھا  ،أنّ عقد الحلف بينھا كان يكون
باأليمان والعھود والمواثيق  ،على نحو ما قد ذكرنا من الرواية في ذلك.
فإذ كان ﷲ جل ثناؤه إنما وصف الذين عقدت أيمانھم ما عقدوه بھا بينھم  ،دون من لم تعقد ً
عقدا بينھم أيمانھم ) (2وكانت
مؤاخاة النبي صلى ﷲ عليه وسلم بين من آخى بينه وبينه من المھاجرين واألنصار  ،لم تكن بينھم بأيمانھم  ،وكذلك التبني
) (3كان معلومًا أن الصواب من القول في ذلك قو ُل من قال  " :ھو الحلف "  ،دون غيره  ،لما وصفناه من العلة.
***
وأما قوله  " :فآتوھم نصيبھم "  ،فإن أولى التأويلين به  ،ما عليه الجميع مجمعون من حكمه الثابت  ،وذلك إيتا ُء أھل الحلف
الذي كان في الجاھلية دون اإلسالم  ،بعضِ ھم بعضًا أنصبا َءھم من النصرة والنصيحة والرأي  ،دون الميراث .وذلك لصحة
الخبر عن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم أنه قال  " :ال حلف في اإلسالم  ،وما كان من حلف في الجاھلية  ،فلم ْ
يزدهُ اإلسالم
إال شدة " .
__________
) (1في المطبوعة  " :في ذوي الرحم "  ،وھي صواب  ،والذي أثبته من المخطوطة صواب أيضًا.
) (2في المخطوطة والمطبوعة  " :دون من لم يعقد عقد ما بينھم أيمانھم "  ،وصواب قراءتھا ما أثبت .ثم قوله بعد  " :وكانت مؤاخاة النبي" ...
معطوف على قوله  " :فإذ كان ﷲ. " ...
) (3قوله  " :كان معلومًا "  ،جواب قوله  " :فإذ كان ﷲ " ...وما عطف عليه.
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 - 9289حدثنا بذلك أبو كريب قال  ،حدثنا وكيع  ،عن شريك  ،عن سماك  ،عن عكرمة  ،عن ابن عباس  ،عن رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه وسلم(1) .
 - 9290وحدثنا أبو كريب قال  ،حدثنا مصعب بن المقدام  ،عن إسرائيل بن يونس  ،عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل
طلحة  ،عن عكرمة  ،عن ابن عباس قال  :قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم  :ال حلف في اإلسالم  ،وكل حلف كان في
ُ
نقضت الحلف الذي كان في دار الندوة(2) .
الجاھلية فلم يزده اإلسالم إال شدة .وما يسرني أنّ لي ُح َمر النعم  ،وأنى
 - 9291حدثنا ابن حميد قال  ،حدثنا جرير  ،عن مغيرة  ،عن أبيه  ،عن شعبة بن التوأم الضبيّ  :أن قيس بن عاصم سأ َل
النبي صلى ﷲ عليه وسلم عن الحلف فقال  :ال حلف في اإلسالم  ،ولكن تمسكوا بحلف الجاھلية.
__________
) (1الحديث  - 9289 :إسناده صحيح.
ورواه أحمد في المسند  ، 3046 ، 2911 :من طريق شريك  ،بھذا اإلسناد مختصرً ا  ،ليس فيه قوله " ال حلف في اإلسالم "  .وھذه الزيادة ثابتة فيه
في رواية أبي يعلى .فقد ذكر الھيثمي في مجمع الزوائد  .173 : 8كامال وقال  " :رواه أبو يعلى  ،وأحمد باختصار .ورجالھما رجال الصحيح " .
وذكره ابن كثير  ، 432 - 431 : 2عن ھذا الموضع من الطبري.
وذكره السيوطي  ، 151 : 2مختصرً ا كرواية المسند .وقصر في تخريجه ج ًدا  ،إذ لم ينسبه لغير عبد بن حميد.
) (2الحديث  - 9290 :وھذا إسناد آخر  ،من وجه آخر  -لحديث ابن عباس  ،بلفظ أطول من الذي قبله.
وھو إسناد صحيح.
محمد بن عبد الرحمن بن عبيد  ،مولى آل طلحة  :ثقة  ،وثقه ابن معين وغيره .مترجم في التھذيب .والكبير للبخاري  ، 146 / 1 / 1وابن أبي حاتم 3
.318 / 2 /
ً
حديثا مستقال  ، 172 : 8 ،وقال  " :رواه الطبراني .وفيه
والزيادة التي ھنا  " -وما يسرني أن لي حمر النعم "  -ذكرھا الھيثمي في مجمع الزوائد ،
مرزوق بن المرزبان  ،ولم أعرفه  ،وبقية رجاله رجال الصحيح " .
وليس إسناد الطبراني أمامي  ،حتى أستطيع أن أقول فيه .ولكن إسناد الطبري ھنا خال من ذاك الرجل  ،فصح الحديث من ھذا الوجه.
وذكره ابن كثير  ، 432 : 2عن ھذا الموضع  ،ولم يزد.
" حمر النعم " انظر تفسيرھا فيما سلف رقم .9185 :
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