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 الجامع ألحكام القرآن

 القرطبي
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  الجامع ألحكام القرآن

  المجلد الخامس

  تفسير سورة النساء

 الرحيم الرحمن هللا بسم

 السورة مقدمة

َ  إِنَّ { :  قوله وھي الحجبي طلحة بن عثمان في الفتح عام بمكة نزلت احدةو آية إال مدنية وھي وا أَنْ  َيأُْمُرُكمْ  هللاَّ  اأْلََماَناتِ  ُتَؤدُّ

 قال وقد. المدينة إلى مكة من وسلم عليه هللا صلى النبي ھجرة عند نزلت:  وقيل:  النقاش قال. بيانه يأتي ما على}  أَْھلَِھا إِلَى

َھا َيا{ :  تعالى قوله إن:  الناس بعض  السورة صدر يكون أن فيشبه ، وغيره علقمة وقاله ؛ مكي ھو إنما وقع حيث}  النَّاسُ  أَيُّ

 .مكية السورة ھذه:  النحاس وقال. مدني ھو فإنما الھجرة بعد نزل وما ، مكيا

 صلى هللا رسول عند وأنا إال لنساءا سورة نزلت ما:  قالت أنھا عائشة عن البخاري صحيح في فإن ، األول والصحيح:  قلت

 تبين ومن. بالمدينة بعائشة بنى إنما وسلم عليه هللا صلى النبي أن العلماء بين خالف وال. بھا بنى قد تعني ؛ وسلم عليه هللا

َھا َيا{ . قوله إن:  قال من وأما. فيھا شك ال مدنية أنھا علم أحكامھا  مدنية البقرة فإن ؛ حبصحي فليس وقع حيث مكي}  النَّاسُ  أَيُّ

َھا َيا{ :  قوله وفيھا  أعلم وهللا. تقدم وقد ، موضعين في}  النَّاسُ  أَيُّ

َھا َيا{  قُوا النَّاسُ  أَيُّ َ  قُواَواتَّ  َوِنَساءً  َكِثيراً  ِرَجاالً  ِمْنُھَما َوَبثَّ  َزْوَجَھا ِمْنَھا َوَخَلقَ  َواِحَدةٍ  َنْفسٍ  ِمنْ  َخلََقُكمْ  الَِّذي َربَُّكمُ  اتَّ  الَِّذي هللاَّ

َ  إِنَّ  َواأْلَْرَحامَ  ِبهِ  َتَساَءلُونَ  ً  َعلَْيُكمْ  َكانَ  هللاَّ  } َرقِيبا

 :  مسائل ست فيه

َھا َيا{ :  تعالى قوله:  األولى قُوا النَّاسُ  أَيُّ ُكمُ  اتَّ  والرب التقوى ومعنى"  الناس"  اشتقاق"  البقرة"  في مضى قد}  َخلََقُكمْ  الَِّذي َربَّ

 .لإلعادة معنى فال ، والبث والزوج الخلقو

 الكالم في ويجوز. مذكر به عني وإن يؤنث النفس ولفظ. النفس لفظ تأنيث على}  َواِحَدةٍ {  وقال. الصانع على تنبيه اآلية وفي

 أبي ابن قراءة وھي. ادةوقت مجاھد قاله ؛ السالم عليه آدم بالنفس المراد إذ ؛ المعنى مراعاة على وھذا}  َواِحَدةٍ  َنْفسٍ  ِمنْ { 

}  ِمْنُھَما{  و". البقرة" في تقدم وقد}  َمْبُثوَثةٌ  َوَزَراِبيُّ {  ومنه ؛ األرض في ونشر فرق معناه}  َوَبثَّ { . ھاء بغير} واحد{ عبلة

 في مضى وقد ،" عوجاء ضلع من المرأة خلقت: " الحديث وفي. آدم قصيري من حواء خلقت:  مجاھد قال. وحواء آدم يعني

 ھذين إلى ترده حقيقة له لكن ، بنوع ليس الخنثى أن فاقتضى ؛ نوعين في ذريتھما حصر}  َوِنَساءً  َكِثيراً  ِرَجاالً { . البقرة

 .وزيادتھا األعضاء نقص اعتبار من" البقرة" في ذكره تقدم ما على ، بأحدھما فيلحق اآلدمية وھي النوعين
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قُوا{ :  تعالى قوله َ  َواتَّ  موضع في}  الَِّذي{  و. المأمورين لنفوس وتنبيھا تأكيدا االتقاء كرر}  َواأْلَْرَحامَ  ِبهِ  َتَساَءلُونَ  ِذيالَّ  هللاَّ

{  المدينة أھل وقرأ. تقطعوھا أن األرحام واتقوا ، تعصوه أن هللا اتقوا أي. معطوف}  َواأْلَْرَحامَ { . النعت على نصب

 وھو ؛ يعرف المعنى ألن ؛ السين وتخفيف ، تاءين الجتماع ، التاء بحذف الكوفة أھلو. السين في التاء بإدغام} َتَساَءلُونَ 

لَ {  و}  اأْلِْثمِ  َعلَى َتَعاَوُنوا َوال{ :  كقوله . بالخفض}  اأْلَْرَحامَ {  وحمزة واألعمش وقتادة النخعي إبراھيم وقرأ. وشبھه}  ُتَنزَّ

 ولم ؛ قبيح ھو:  فقالوا الكوفيون وأما. به القراءة تحل ال لحن ھو:  رؤساؤھم فقال البصريون فأما. ذلك في النحويون تكلم وقد

 .علمت فيما:  النحاس قال ؛ قبحه علة يذكروا ولم ھذا على يزيدوا

 معطوف ھو:  جماعة وقال. عليه يعطف ال والتنوين ، التنوين بمنزلة ألنه ؛ المخفوض المضمر على يعطف لم:  سيبويه وقال

 وھو ، ومجاھد والنخعي الحسن فسره ھكذا ؛ والرحم با سألتك :  الرجل يقول ، بھا يتساءلون كانوا فإنھم ؛ المكني على

 الخفض في المضمر على الظاھر االسم عطف يقبح:  وقالوا ، الزجاج منھم أقوام وضعفه. يأتي ما على ، المسألة في الصحيح

 ألن:  المازني عن الزجاج قال".  وزيد به مررت"  ويقبح}  اأْلَْرضَ  َوبَِداِرهِ  ِبهِ  َفَخَسْفَنا{ :  كقوله ؛ الخافض بإظھار إال

 يجوز ال كذلك" وك بزيد مررت" يجوز ال فكما ؛ صاحبه محل منھما واحد كل يحل. شريكان عليه والمعطوف المعطوف

 :  قال كما ؛ الشعر في إال تجوز وال قبيحة عنده فھي سيبويه وأما". وزيد بك مررت"

 عجب من واأليام بك فما فاذھب...  وتشتمنا تھجونا قربت فاليوم

 :  اآلخر قول وكذلك. للضرورة الباء بغير} بك{ في الكاف على} األيام{ عطف

 نفانف مھوى والكعب بينھا وما...  سيوفنا السواري مثل في نعلق

 عن المھدية التذكرة كتاب وفي. لقياسا في ضعيف ذلك:  علي أبو وقال. ضرورة"بينھا" في الضمير على" الكعب" عطف

"  واألرحام به تساءلون الذي هللا اتقوا" و" بمصرخي أنتم ما" يقرأ إمام خلف صليت لو:  قال المبرد العباس أبا أن الفارسي

 يالنب ألن ؛ الدين أمر أصول في عظيم خطأ العربية في وقبحھا ضعفھا مع حمزة قراءة:  الزجاج قال. ومضيت نعلي ألخذت

 إسحاق بن إسماعيل ورأيت. بالرحم يجوز فكيف هللا بغير الحلف يجز لم فإذا"  بآبائكم تحلفوا ال: "  قال وسلم عليه هللا صلى

 من خطأ قسم" واألرحام: " بعضھم وقول:  النحاس قال. تعالى  خاص وأنه ، عظيم أمر هللا بغير الحلف أن إلى يذھب

 عن جحيفة أبي بن عون عن شعبة وروى. النصب على يدل وسلم عليه هللا صلى النبي عن الحديث ألن ؛ واإلعراب المعنى

 هللا رسول وجه فرأيت ، عراة حفاة مضر من قوم جاء حتى وسلم عليه هللا صلى النبي عند كنا:  قال أبيه عن جرير بن المنذر

:  إلى  ، ربكم اتقوا الناس أيھا يا: " فقال الناس وخطب الظھر صلى ثم ؛ فاقتھم من رأى لما يتغير وسلم عليه هللا صلى

 على ھذا فمعنى. الحديث وذكر.." تمره بصاع رجل تصدق بدرھمه رجل تصدق بديناره رجل تصدق: " قال ثم ؛" واألرحام

 أو با فليحلف حالفا كان من" وسلم عليه هللا صلى النبي عن صح فقد وأيضا. أرحامھم صلة على حضھم ألنه ؛ النصب

 تطلبون يعني}  ِبهِ  َتَساَءلُونَ { :  معنى:  إسحاق أبو قال وقد. وبالرحم با أسألك المعنى:  قال من قول يرد فھذا". تليصم

 .ھذا مع أيضا للخفض معنى وال. به حقوقكم
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 أبو اإلمام دهور. عطية ابن واختاره ، بالخفض"  واألرحام"  قراءة منع في اللسان لعلماء. القول من عليه وقفت ما ھذا:  قلت

 التي القراءات ألن ؛ الدين أئمة عند مردود الكالم ھذا ومثل:  فقال العطف واختار ، القشيري عبدالكريم بن عبدالرحيم نصر

 عليه هللا صلى النبي عن شيء ثبت وإذا ، الصنعة أھل يعرفه تواترا وسلم عليه هللا صلى النبي عن ثبتت القراء أئمة بھا قرأ

 اللغة أئمة فيه يقلد وال ، محذور مقام وھذا ، به قرأ ما واستقبح ، وسلم عليه هللا صلى النبي على رد فقد لكذ رد فمن وسلم

 ؛ نظر ففيه الحديث من ذكر ما وأما. فصاحته في أحد يشك وال ، وسلم عليه هللا صلى النبي من تتلقى العربية فإن ؛ والنحو

 إلى توسل وھذا ، هللا بغير الحلف في جاء إنما النھي ثم". خاصرته في طعنت لو يكوأب: " العشراء ألبي قال السالم عليه ألنه

 كذا افعل:  تقول كما ؛ الرحم وحق هللا اتقوا أي ، بالرحم إقسام ھذا قيل وقد:  القشيري قال. فيه نھي فال الرحم بحق الغير

 .تكلف وھذا" لعمرك ، والتين ، والطور ، والنجم: " التنزيل في جاء وقد. أبيك وحق

 وحدانيته على الدالة بمخلوقاته أقسم كما بھا أقسم فيكون ، القبيل ھذا من" واألرحام" يكون أن يبعد ال فإنه فيه تكلف ال:  قلت

 .أعلم وهللا. بنفسه قرنھا حتى لھا تأكيدا وقدرته

 مرادة الباء تكون أن ويصح. بالرحم تقسم ربوالع. قسما يكون أن يبعد فال ، شاء ما ويبيح شاء ما ويمنع شاء بما يقسم أن و

 :  قوله في حذفھا كما فحذفھا

 غرابھا ببين إال ناعب وال...  عشيرة مصلحين ليسوا مشائيم

. منه يمنع وال المجرور على الظاھر عطف يجيز والكوفي:  مبارك بن سعيد محمد أبو الدھان ابن قال. باء يتقدم لم وإن فجر

 :  قوله ومنه

 حشور جأب الجلة حمر من...  مصدر أو بي أيه آبك

 :  ومنه

 عجب من واأليام بك فما فاذھب

 :  اآلخر وقول

 نفانف غوط والكعب بينھا وما

 :  ومنه

 مھند سيف والضحاك فحسبك

 :  اآلخر وقول

 مقعدا األرض وال فيھا مصعدا له...  يجد فلم السماء آفاق رام وقد
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 :  اآلخر وقول

 وقعا غيبه أمر من حم ما...  تلف من واألمور بھا إن ما

 :  اآلخر وقول

 سواھا أم فيھا كان أحتفي...  أدري لست الكتيبة على أمر

}  ِبَراِزقِينَ  لَهُ  لَْسُتمْ  َوَمنْ  َمَعاِيشَ  فِيَھا َلُكمْ  َوَجَعْلَنا{ :  تعالى قوله بعضھم حمل ھذا وعلى. بفي الموضع مجرور" سواھا" فـ

 أن أھل واألرحام:  تقديره ، مقدر والخبر ، االبتداء على بالرفع} واألرحام{ يزيد بن عبدهللا وقرأ .والميم الكاف على فعطف

 :  الفراء وأنشد. المغرى يرفع من العرب من ألن ؛ إغراء يكون أن ويحتمل. توصل

 السفاح ومنھم عمير...  وأشباه عمير منھم قوما إن

 السالح سالحال النجدة أخو...  قال إذا باللقاء لجديرون

 :  قوله ومنه ، نصب موضعه ألن ؛ به موضع على عطف بالنصب"واألرحام" إن:  قيل وقد

 الحديدا وال بالجبال فلسنا

 .ذكرنا كما فعل بإضمار نصب أنه واألظھر. والرحم با أنشدك:  يقولون وكانوا

 وقد ألسماء قال وسلم عليه هللا صلى النبي أن صح وقد. محرمة قطيعتھا وأن واجبة الرحم صلة أن على الملة اتفقت:  الثالثة

 الحال انتھى حتى ، الكافر صلة في الفضل دخل فلتأكيدھا. كافرة وھي بصلتھا فأمرھا" أمك صلي نعم] " أمي أأصل[  سألته

 ذوي نم اشتراھم من على ويعتقون ، مسمى فرض وال عصبة يكن لم إن األرحام ذوي بتوارث فقالوا وأصحابه حنيفة بأبي

". حر فھو محرم رحم ذا ملك من: " قال وسلم عليه هللا صلى النبي أن داود أبو رواه بما ذلك وعضدوا ؛ الرحم لحرمة رحمھم

 من مخالف لھما يعرف وال ، مسعود بن وعبدهللا عنه هللا رضي الخطاب بن عمر عن ذلك روي. العلم أھل أكثر قول وھو

. وإسحاق وأحمد الثوري ذھب وإليه ، والزھري والشعبي وعطاء زيد بن بروجا البصري الحسن قول وھو. الصحابة

 أبي كقول -  الثالث. اإلخوة يعني الجناحان - الثاني. واألجداد باآلباء مخصوص أنه - األول:  أقوال ثالثة ذلك في ولعلمائنا

. ولحمته قرابته ذوي من أحد وال إخوته هعلي يعتق وال ، وأمھاته وآباؤه أوالده إال عليه يعتق ال:  الشافعي وقال. حنيفة

 ضمرة حديث من رواه ؛ له النسائي رواية طرقه وأحسن. والنسائي الترمذي وأخرجه ذكرناه الذي للحديث األول والصحيح

 عتق فقد محرم رحم ذا ملك من: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال:  قال عمر ابن عن دينار بن عبدهللا عن سفيان عن

:  آخره في قال النسائي أن غير ؛ تركه توجب بعلة األئمة من أحد فيه يقدح ولم العدل عن العدل بنقل ثابت حديث وھو" . هعلي

 ، ثقة عدل وضمرة. المحدثين اصطالح في والشاذ المنكر معنى ھو وھذا. ضمرة به تفرد:  غيره وقال. منكر حديث ھذا

 .مأعل وهللا. يضره ال بالحديث الثقة وانفراد
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 وقال. الحديث مقتضى في يدخلون ال العلم أھل أكثر فقال. الرضاعة من المحارم ذوي في الباب ھذا من واختلفوا:  الرابعة

 عليه بقوله واحتجوا ؛ ملكه إذا االبن على يعتق ال األب أن إلى المتكلمين وبعض الظاھر أھل وذھب. بعتقھم القاضي شريك

 الملك ولصاحب ، الملك ثبت فقد الشراء صح فإذا:  قالوا" .  فيعتقه فيشتريه مملوكا يجده أن إال والدا ولد يجزي ال: "  السالم

ً  َوِباْلَوالَِدْينِ { :  يقول تعالى هللا فإن ؛ الشرع بمقاصد منھم جھل وھذا. التصرف  اإلحسان وبين عبادته بين قرن فقد}  إِْحَسانا

 عمال الملك ألجل إما عتقه عليه يجب فإذا ؛ سلطانه وتحت ملكه في والده ىيبق أن اإلحسان من وليس ، الوجوب في للوالدين

 أبيه عتق إلى تسبب لما الولد أن الجمھور عند الحديث ومعنى. باآلية عمال اإلحسان ألجل أو ،" فيعتقه فيشتريه" بالحديث

 من ذكرناه ما األول القول فوجه ، بالملك تقيع فيمن العلماء اختالف وأما. منه اإليقاع نسبة إليه العتق الشرع نسب باشترائه

 ابنه من للرجل أقرب وال ، الحديث في المذكور باألب المحرمة القريبة القرابة إلحاق الثاني ووجه ، والسنة الكتاب معنى

 ضمرة حديث متعلقهف الثالث القول وأما. أبيه ابن أنا:  يقول فإنه ؛ باألبوة يدلي ألنه ذلك في يقاربه واألخ ، األب على فيحمل

 .أعلم وهللا. ذكرناه وقد

 الرحم يعتبر حنيفة وأبو. وغيره المحرم بين فرق غير من األقارب لكافة اسم الرحم} واألرحام{:  تعالى قوله:  الخامسة

 كولذل ؛ حاصلة والقرابة موجودة القطيعة أن مع األعمام بني حق في الرجوع ويجوز ، الھبة في الرجوع منع في المحرم

 نسخا، ذلك يرون وھم. مستند غير من الكتاب نص على زيادة المحرم فاعتبار. األحكام من وغيرھما والوالية اإلرث بھا تعلق

 .أعلم وهللا. والخاالت األخوال وبني األعمام بني حق في جوزوھا وقد ، بالقطيعة التعليل إلى إشارة وفيه سيما

َ  إِنَّ { :  تعالى قوله:  السادسة ً  َعلَْيُكمْ  َكانَ  هللاَّ " رقيبا: " وقيل. عليما:  زيد ابن. ومجاھد عباس ابن عن ؛" حفيظا أي"}  َرقِيبا

 إذا ورقبانا رقبة أرقب رقبت تقول ؛ والمنتظر الحافظ:  والرقيب ، تعالى هللا صفات من فالرقيب. فاعل بمعنى:  قيل ؛ حافظا

 .انتظرت

 إن:  ويقال. أنصباء لھا التي السبعة من الثالث السھم:  والرقيب. الرقيب هعلي يقف ، المشرف العالي المكان:  والمرقب

 .أعلم وهللا. مشترك لفظ فھو ، الحيات من ضرب الرقيب

لُوا َوال أَْمَوالَُھمْ  اْلَيَتاَمى َوآُتوا{  - يِّبِ  اْلَخِبيثَ  َتَتَبدَّ ً  َكانَ  هُ إِنَّ  أَْمَوالُِكمْ  إِلَى أَْمَوالَُھمْ  َتأُْكلُوا َوال ِبالطَّ  } َكِبيراً  ُحوبا

َحَرةُ  َوأُْلقِيَ { :  كقوله ؛ أيتاما كانوا الذين باليتامى وأراد}  أَْمَوالَُھمْ  اْلَيَتاَمى َوآُتوا{ :  تعالى قوله األولى  سحر وال}  َساِجِدينَ  السَّ

 أي" وآتوا. "كان لما استصحابا" طالب بيأ يتيم: " وسلم عليه هللا صلى للنبي يقال وكان. البلوغ مع يتم ال فكذلك ، السجود مع

 ، الحلم يبلغ لم من واليتيم. الرشوة وھي ، إتاوة آتوه الرجل أتوت:  زيد أبو. عطاء أي ، أتو ولفالن. اإلعطاء واإليتاء. أعطوا

 غطفان من جلر في - والكلبي مقاتل قول في - نزلت. واألوصياء لألولياء خطاب اآلية وھذه. مستوفى"البقرة" في تقدم وقد

! الكبير الحوب من با نعوذ:  العم فقال ، فنزلت ؛ عمه فمنعه المال طلب اليتيم بلغ فلما ، يتيم له أخ البن كثير مال معه كان

 الفتى قبض فلما. جنته يعني" داره يحل فإنه ھكذا به ورجع نفسه شح يوق من: " وسلم عليه هللا صلى النبي فقال. المال ورد

 للغالم األجر ثبت: " فقال ؟ هللا رسول يا كيف:  فقيل". الوزر وبقي األجر ثبت: " السالم عليه فقال ، هللا سبيل في هأنفق المال

 .مشركا كان ألنه" والده على الوزر وبقي
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 ال لمن ذلك الإ يمكن ال إذ ؛ الوالية دامت ما والكسوة الطعام إجراء:  أحدھما:  بوجھين يكون أموالھم اليتامى وإيتاء:  الثانية

 االبتالء عند وذلك ، إليه المال وإسالم بالتمكن اإليتاء -  الثاني. الكبير والسفيه كالصغير واالستبداد الكلى األخذ يستحق

َحَرةُ  َوأُْلقِيَ { :  تعالى كقوله ؛ االسم استصحاب وھو ، يتيما كان الذي:  المعنى ، مجازا تسميته وتكون  ، واإلرشاد  السَّ

 عليه حرم رشده الولي تحقق فإذا". طالب أبي يتيم: " وسلم عليه هللا صلى للنبي يقال وكان. سحرة كانوا الذين أي}  نَ َساِجِدي

 .جدا يصير ألنه ، حال كل على كله ماله أعطي سنة وعشرين خمسا بلغ إذا:  حنيفة أبو وقال. عاصيا وكان عنه ماله إمساك

 آَنْسُتمْ  َفإِنْ  النَِّكاحَ  َبلَُغوا إَِذا َحتَّى اْلَيَتاَمى َواْبَتلُوا{ :  تعالى قوله في وذكره الرشد إيناس اآلية ھذه في تعالى هللا يذكر لم لما:  قلت

 في وقيد موضع في الرشد يقيد لم لما:  القرآن أحكام في الحنفي الرازي بكر أبو قال. }  أَْمَوالَُھمْ  إِلَْيِھمْ  َفاْدَفُعوا ُرْشداً  ِمْنُھمْ 

 وإن ، إليه المال دفع وجب ، الرشد منه يؤنس لم سفيه وھو سنة وعشرين خمسا بلغ إذا:  فأقول ، استعمالھما وجب موضع

 يكون أن يصلح صار فإذا جدا يكون أن يصلح صار رشده بلغ لما:  حنيفة أبو وقال. باآليتين عمال ، يجب لم ذلك دون كان

 وجه ال باطل وھذا:  العربي ابن قال.  ؟ البعد غاية في إال ذلك وھل!  ؟ اليتيم وباسم اليتم بعلة المال إعطاؤه يصح فكيف جدا

 ما وسيأتي. المسألة ھذه في وليس ، النص جھة من تؤخذ وإنما قياسا تثبت ال المقدرات يرى الذي أصله على سيما ال ؛ له

 .تعالى هللا شاء إن الحجر في للعلماء

لُواَتَتبَ  َوال{ :  تعالى قوله:  الثالثة يِّبِ  اْلَخِبيثَ  دَّ  الطيب الدرھم وال ، بالھزيلة اليتيم مال من السمينة الشاة تتبدلوا ال أي}  ِبالطَّ

 اليتامى أموال من والجيد الطيب يأخذون فكانوا ، اليتامى أموال عن يتحرجون ال الدين لعدم الجاھلية في وكانوا. بالزيف

 والزھري المسيب بن سعيد قول ھذا. ذلك عن هللا فنھاھم ؛ برأس ورأس باسم اسم : ويقولون ؛ أموالھم من بالرديء ويبدلونه

. مالكم وھو الطيب وتدعوا خبيثة محرمة وھي اليتامى أموال تأكلوا ال المعنى:  وقيل. اآلية ظاھر وھو والضحاك والسدي

 : زيد ابن وقال. هللا عند من الحالل الرزق ارانتظ وتدعوا أموالھم من الخبيث أكل تتعجلوا ال:  وباذان صالح وأبو مجاھد وقال

 غر وھو عندك الذي يتيمك على تربح ال:  عطاء. الميراث األكبر ويأخذ والصبيان النساء يورثون ال الجاھلية أھل كان

 .البدل ومنه. مكانه أخذه أي بالشيء الشيء تبدل:  يقال فإنه ؛ اآلية ظاھر عن خارجان القوالن وھذان. صغير

 العرب فإن ؛ اإلنفاق في الخلط عن ناھية اآلية وھذه:  مجاھد قال}  أَْمَوالُِكمْ  إِلَى أَْمَوالَُھمْ  َتأُْكلُوا َوال{ :  تعالى قوله:  عةالراب

 تأول:  سنالح عن فورك ابن وقال. }  َفإِْخَواُنُكمْ  ُتَخالُِطوُھمْ  َوإِنْ {  بقوله نسخ ثم ، ذلك عن فنھوا أيتامھا بنفقة نفقتھا تخلط كانت

 إن:  المتأخرين من طائفة وقالت. البقرة آية في عنھم فخفف ، أنفسھم قبل من فاجتنبوه الخلط عن النھي اآلية ھذه في الناس

 :  القتبي وأنشد. }  هللاَِّ  إِلَى أَْنَصاِري َمنْ { :  تعالى كقوله ، مع بمعنى" إلى"

 اصراألو مستوثقات عنن إلى...  بضمر القباب أبواب يسدون

. األكل في أموالكم إلى وتضموھا أموالھم تضيفوا ال أي ، اإلضافة تتضمن وھي بابھا على" إلى: " الحذاق وقال. بجيد وليس

 .واالنتفاع باألكل عليھا فيتسلطوا كأموالھم اليتامى أموال يعتقدوا أن فنھوا
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ً  َكانَ  إِنَّهُ { :  تعالى قوله:  الخامسة  والحسن عباس ابن عن ؛" كبيرا إثما أي" "كبيرا حوبا كان" ألكلا أي" إنه"}  َكِبيراً  ُحوبا

 في ويقال. وبه عنه يزجر ألنه ؛ حوبا اإلثم فسمي ؛ لإلبل الزجر وأصله. أثم إذا حوبا يحوب الرجل حاب:  يقال. وغيرھما

 والحوب. حاجتي أي ؛ وبتيح أرفع إليك:  الدعاء في ومنه. الحاجة أيضا والحوبة. إثمي أي ؛ حوبتي اغفر اللھم:  الدعاء

 قراءة وھي الحاء بضم" حوبا" لغات ثالث وفيه". لحوب أيوب أم طالق إن: " أيوب ألبي السالم عليه قوله ومنه ؛ الوحشة

 .الحبش لغة:  مقاتل. تميم لغة وھي:  األخفش وقال. الحاء بفتح" حوبا" الحسن وقرأ. الحجاز أھل ولغة العامة

 اسما يكون أن ويجوز. القال مثل المصدر على" حابا" كعب بن أبي وقرأ. االسم والحوب. الحيابة وكذلك ، المصدر والحوب

 والحاجة؛ المسكنة أي الحوبة به هللا ألحق:  ويقال. أيضا ماء والحوأب. الواسع المكان". الواو بعد بھمزة" والحواب. الزاد مثل

 وھو. التحزن أيضا والتحوب. نفسه عن الحوب وألقى تعبد أي فالن بوتحو. الواو الياء وأصل. سوء بحيبة بات:  قولھم ومنه

 :  طفيل وقال يتوجع أي كذا من يتحوب وفالن ، كالزجر ؛ الشديد الصياح أيضا

 والتحوب أكبادنا في الغيظ من...  محجر غداة ذقنا كما فذوقوا

َساءِ  ِمنَ  لَُكمْ  َطابَ  َما َفاْنِكُحوا اْلَيَتاَمى فِي ُتْقِسُطوا أاَلَّ  ِخْفُتمْ  َوإِنْ {  -3  َما أَوْ  َفَواِحَدةً  َتْعِدلُوا أاَلَّ  ِخْفُتمْ  َفإِنْ  َوُرَباعَ  َوُثالثَ  َمْثَنى النِّ
 } َتُعولُوا أاَلَّ  أَْدَنى َذلِكَ  أَْيَماُنُكمْ  َملََكتْ 

 فانكحوا{ عليھن النفقة وفي ھورھنم في تعدلوا أال خفتم إن أي. }فانكحوا{ وجوابه ، شرط} خفتم وإن{:  تعالى قوله:  األولى

 أاَلَّ  ِخْفُتمْ  َوإِنْ { :  تعالى هللا قول في عائشة عن الزبير بن عروة عن لمسلم واللفظ األئمة وروى. غيرھن أي} لكم طاب ما

 وليھا حجر في تكون اليتيمة ھي أختي ابن يا:  قالت}  َوُرَباعَ  َوُثالثَ  َمْثَنى النَِّساءِ  ِمنَ  لَُكمْ  َطابَ  َما َفاْنِكُحوا اْلَيَتاَمى فِي ُتْقِسُطوا

 ، غيره يعطيھا ما مثل فيعطيھا صداقھا في يقسط أن غير من يتزوجھا أن وليھا فيريد وجمالھا مالھا فيعجبه ماله في تشاركه

 النساء من لھم طاب ما ينكحوا أن وأمروا الصداق من سنتھن أعلى بھن ويبلغوا لھن يقسطوا أن إال ينكحوھن أن فنھوا

 نفسه من ويبيع ، لنفسه اليتيم مال من الوصي يشتري أن يجوز إنه قلنا ولھذا:  منداد خويز ابن وقال. الحديث وذكر". سواھن

 األب فأما. ذلك من الوصي يفعله فيما النظر وللسلطان. منھا باع أو لنفسه وكيله اشترى فيما النظر وللموكل. محاباة غير من

 وقال. ھذا في القول" البقرة" في مضى وقد ؛ حينئذ السلطان عليه فيعترض المحاباة عليه تظھر لم ام نظر عليه ألحد فليس

 ما الحرائر من يتزوج أن للرجل أن من ؛ اإلسالم أول وفي الجاھلية في كان لما ناسخة اآلية إن:  وغيرھما والحسن الضحاك

 فكذلك اليتامى في تقسطوا أال خفتم وإن المعنى: " وغيرھما جبير وابن عباس ابن وقال. أربع على اآلية فقصرتھن ، شاء

 منه المخوف يكون فإنه ؛ األضداد من" خفتم"و النساء في يتحرجون وال اليتامى في يتحرجون كانوا ألنھم ؛" النساء في خافوا

 وقال. أيقنتم بمعنى" خفتم: " ةعبيد أبو فقال. الخوف ھذا تفسير في العلماء اختلف فلذلك ؛ مظنونا يكون وقد ، الوقوع معلوم

 غلب من التقدير. اليقين من ال الظن من بابه على وأنه ، الحذاق اختاره الذي وھذا:  عطية ابن قال. ظننتم" خفتم: " آخرون

 لموظ جار إذا وقسط. عدل إذا الرجل أقسط:  يقال. تعدلوا معناه" تقسطوا"و. عنھا فليعدل لليتيمة القسط في التقصير ظنه على

ا{ :  تعالى هللا قال. صاحبه ً  لَِجَھنَّمَ  َفَكاُنوا اْلَقاِسُطونَ  َوأَمَّ  الدين في المقسطون: "  السالم عليه وقال. الجائرون يعني}  َحَطبا
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" ال" زيادة تقدير على قسط من التاء بفتح" تقسطوا" والنخعي وثاب ابن وقرأ. العادلين يعني"  القيامة يوم نور من منابر على

 .تجوروا أن خفتم وإن:  قال نهكأ

 فعنه ؛ يعقل ال لما أصلھا وإنما لآلدميين" ما" جاءت كيف:  قيل إن}  النَِّساءِ  ِمنَ  لَُكمْ  َطابَ  َما َفاْنِكُحوا{ :  تعالى قوله:  الثانية

َماءِ { :  تعالى هللا قال ؛ يتعاقبان قد" ما"و" من" أن - األول:  خمسة أجوبة  َمنْ  َفِمْنُھمْ { :  وقال. بناھا ومن أي}  َھاَبَنا َوَما َوالسَّ

 ذلك بعد لقوله ؛ النساء وھن يعقل لمن ھھنا فما. }  أَْرَبعٍ  َعلَى َيْمِشي َمنْ  َوِمْنُھمْ  ِرْجلَْينِ  َعلَى َيْمِشي َمنْ  َوِمْنُھمْ  َبْطِنهِ  َعلَى َيْمِشي

 كما للنعوت تقع" ما: " البصريون قال:  الثاني. يعقل من ذكر على" طاب من" عبلة أبي ابن وقرأ. لمبھم مبينا} النساء من{

 هللا حرمه وما ، الحالل أي ؛ النساء من الطيب فانكحوا فالمعنى. وكريم ظريف:  فيقال ؟ عندك ما:  يقال يعقل ال لما تقع

 أن الناس بعض حكى:  الثالث .وسيأتي ؛ سأل ما وفق على موسى فأجابه}  اْلَعالَِمينَ  َربُّ  َوَما{  التنزيل وفي. بطيب فليس

 الفراء قال:  رابع جواب. ضعف المنزع ھذا وفي:  عطية ابن قال النكاح تستحسنون دمتم ما أي ، ظرفية اآلية ھذه في" ما"

. وتطيابا طيبة يطيب الشيء طاب:  الجوھري قال. الطيبة فانكحوا يصح ال ؛ جدا بعيد وھذا:  النحاس وقال. مصدر ھھنا" ما"

 :  قمةعل قال

 مشموم األنف في تطيابھا كأن

 وحكى. الثالثة األقوال ھذه ترد عبلة أبي ابن وقراءة. طيبا نكاحا فانكحوا أي ؛ العقد ھنا بما المراد أن وھو:  خامس جواب

 هومثل. الرعد له سبح من سبحان أي. الرعد له سبح ما سبحان:  قالوا الرعد سمعوا إذا مكة أھل أن العالء بن عمرو أبو

 فِي ُتْقِسُطوا أاَلَّ  ِخْفُتمْ  َوإِنْ { :  تعالى قوله أن على العلوم يعاني من كل واتفق. سخركن من أي. لنا سخركن ما سبحان: قولھم

 أو اثنتين:  واحدة من أكثر ينكح أن له اليتامى في القسط يخف لم من أن على المسلمون أجمع قد إذ ؛ مفھوم له ليس}  اْلَيَتاَمى

 .ذلك من أعم حكمھا وأن ، ذلك خاف لمن جوابا نزلت اآلية أن على فدل. خاف كمن أربعا أو ثالثا

 ھي البلوغ وبعد ، البلوغ قبل يتيمة تكون إنما:  وقال. البلوغ قبل اليتيمة نكاح تجويزه في اآلية بھذه حنيفة أبو تعلق:  الثالثة

 وذھب. إجماعا فيجوز ذلك تختار ألنھا ؛ مثلھا صداق عن حطھا عن ىنھ لما البالغة أراد لو أنه بدليل ؛ يتيمة ال مطلقة امرأة

}  النَِّساءِ  فِي َوَيْسَتْفُتوَنكَ { :  تعالى لقوله ؛ وتستأمر تبلغ حتى يجوز ال ذلك أن إلى العلماء من والجمھور والشافعي مالك

 يتناول ال والمرأة ، النساء اسم فكذلك ؛ صغيرال يتناول ال الرجل واسم ، الذكور في كالرجال الكبار على ينطلق اسم والنساء

 اليتيمة دخلت فقد. عنھا هللا رضي عائشة قالت كما ؛ ھنا اليتامى ھناك به والمراد}  النَِّساءِ  َيَتاَمى فِي{ :  قال وقد. الصغيرة

 كما. بإذنھا إال تزوج ال لكن احھانك جاز بلغت فإذا ، لھا إذن ال إذ الصغيرة تنكح وال ، بإذنھا إال تزوج فال اآلية في الكبيرة

 بن عثمان أخيه بنت مظعون بن قدامة خالي زوجني:  قال عمر ابن عن نافع عن إسحاق بن محمد حديث من الدارقطني رواه

 وسلم عليه هللا صلى النبي إلى شأنھا فرفع ، إليھا وخطبھا المال في فأرغبھا ، أمھا على شعبة بن المغيرة فدخل ، مظعون

 هللا رسول له فقال. وقرابته فضله علمت قد من زوجتھا ، بھا أقصر ولم أبيھا وصي وأنا أخي ابنة هللا رسول يا:  قدامة فقال

 يسمعه لم:  الدارقطني قال. شعبة بن المغيرة وزوجھا مني فنزعت" بأمرھا أولى واليتيمة يتيمة إنھا: " وسلم عليه هللا صلى

 عبدهللا عن نافع عن حسين بن عمر عن ذئب أبي ابن ورواه. عنه حسين بن عمر من عهسم وإنما ، نافع من إسحاق بن محمد
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 تكره ابنتي إن:  فقالت وسلم عليه هللا صلى هللا رسول إلى أمھا فذھبت:  قال مظعون بن عثمان خاله بنت تزوج أنه:  عمر بن

" . إذنھا فھو سكتن فإذا تستأمروھن حتى اليتامى تنكحوا وال: " وقال. ففارقھا يفارقھا أن وسلم عليه هللا صلى النبي فأمره. ذلك

 في أصله على بناء ، ولي إلى تحتج لم بلغت إذا أنھا من حنيفة أبو يقوله ما يرد فھذا. شعبة بن المغيرة عبدهللا بعد فتزوجھا

 غير على محمول حديثال ھذا إن:  لقولھم معنى فال ؛ ذكره" البقرة" في مضى وقد. النكاح صحة في الولي اشتراط عدم

 .أعلم وهللا معنى اليتيم لذكر يكون ال كان فإنه" بإذنھا إال" لقوله البالغة

 في الغبن ووقع الصداق من فسد فيما إليه والرد ، المثل صداق مالك به قال ما الفقه من لآلية عائشة تفسير وفي:  الرابعة

 وقد. أحوالھم قدر على الناس من صنف لكل معروفا المثل صداق ونيك أن فوجب". صداقھا سنة من بأدنى: " لقولھا ؛ مقداره

 فقير له أخ ابن من غنية ابنته زوج رجل عن مالك وسئل. وأكفاء صدقات أي. لھا وعرفوا لھم عرفت مناكح للناس:  مالك قال

 اعتراض يسقط ما نظره من ھو يظھر حتى الكالم ذلك في لھا فسوغ. متكلما ذلك في لھا ألرى إني:  فقال أمھا فاعترضت

 إنما اآلية ألن ؛ مثلھا صداق من بأدنى تنكح أن اليتيمة لغير وجائز. أصح واألول األلف بزيادة" أرى ال" وروى. عليه األم

 .بخالفھا اليتيمة وغير مفھومھا ھذا. اليتامى في خرجت

. عائشة فسرته ما على والمنكح الناكح ھو يكونو ، يتزوجھا أن له جاز صداقھا في الولي وأقسط اليتيمة بلغت فإذا:  الخامسة

 :  والشافعي زفر وقال. الليث قول وھو ، وربيعة الحسن التابعين من وقاله ، ثور وأبو والثوري واألوزاعي حنيفة أبو قال وبه

 يتولى أن وأما ؛ دالقعو في مثله أو ؛ منه بھا أقعد ھو لھا ولي منه يزوجھا أو ، السلطان بإذن إال يتزوجھا أن له يجوز ال

 بولي إال نكاح ال: " السالم عليه لقوله العقد شروط من شرط الوالية بأن واحتجوا. فال منكحا ناكحا فيكون بنفسه العقد طرفي

 قول المسألة وفي. المذكورين من واحد سقط منھم اثنان اتحد فإذا ؛ واجب والشھود والمنكح الناكح فتعديد" . عدل وشاھدي

 .المنذر ابن ذكره ، أحمد قال وبه ، شعبة بن المغيرة عن ھذا روي. منه يزوجھا رجل إلى أمرھا تجعل أن وھو ، ثالث

 من بذكر واكتفى. وغيرھما جبير وابن الحسن عن ؛ لكم حل ما معناه}  النَِّساءِ  ِمنَ  لَُكمْ  َطابَ  َما{ :  تعالى قوله:  السادسة

 أبي مصحف وفي" باإلمالة" "طاب" وحمزة والجحدري إسحاق ابن وقرأ. كثير النساء من المحرمات ألن ؛ نكاحه يجوز

 واحد وال ، نسوة النساء وواحد. الحلم بلغ لمن إال نساء يقال ال أنه على دليل" النساء من. "اإلمالة دليل فھذا ؛ بالياء" طيب"

 .امرأة يقال ولكن ، لفظه من لنسوة

 ؛ تنصرف ال نكرة وھي" ما" من البدل على نصب اإلعراب من وموضعھا}  َوُرَباعَ  َوُثالثَ  َمْثَنى{ :  تعالى قوله:  السابعة

 في عمر بمنزلة وھي ، والالم األلف يدخلھا ال ألنھا ؛ معارف ھي:  الطبري وقال. علي أبو قال كذا ؛ وصفة معدولة ألنھا

 واحد عن معدول فأحاد ، ومعناه لفظه عن ولمعد ألنه ؛ ينصرف لم:  وقيل. القول ھذا الزجاج وخطأ. الكوفي قال ؛ التعريف

:  لغتان منھا واحد كل وفي. أربعة أربعة عن ورباع ، ثالثة ثالثة عن معدولة وثالث ، اثنين اثنين عن معدولة ومثنى ، واحد

 قإسحا أبو وحكى. وعشار معشر إلى وكذلك ، ومربع ورباع ومثلث وثالث ومثنى وثناء وموحد أحاد يقال ؛ ومفعل فعال

 وابن النخعي عن المھدوي وحكى. اآلية ھذه في النخعي قرأ وكذلك. وزفر عمر مثل وربع وثلث وثنى أحد:  ثالثة لغة الثعلبي

 :  قال كما ؛ استخفافا رباع من مقصور فھو ربع في ألف بغير" وربع ثالث" وثاب
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 ... هللا عند من جاء سيل أقبل

 المغلة الجنة حرد يحرد

 :  الكميت عن جاء بيت إال األربع على البناء ھذا من يزاد وال:  الثعلبي قال

 عشارا خصاال الرجال فوق ـت...  رميـ حتى يستريثوك فلم

 وقال. لشذوذه بالبيت يعتبر وال رباع إلى أحاد من وھو المسموع على يقف وبعضھم:  الدھان ابن وقال. عشرة طعنت يعني

 ال أو التسعة إلى عداه فيما يقال وھل. ومربع ورباع ومثلث وثالث ومثنى اءوثن وموحد أحاد ويقال:  الحاجب بن عمرو أبو

 .ذلك على صحيحه في البخاري نص وقد. يثبت لم أنه أصحھا خالف فيه ؟ يقال

 يجوز وال ، وثالثة اثنان جاءني:  تقول ؛ المعدولة غير األعداد فيه تستعمل موضع في يستعمل ال أنه معناه عن معدوال وكونه

 ھنا الحال موضع في وھي. تكرار غير من ورباع وثالث وثناء أحاد القوم جاءني مثل ، جمع قبله يتقدم حتى وثالث ىمثن

 فھي. }  َوُرَباعَ  َوُثالثَ  َمْثَنى أَْجِنَحةٍ  أُولِي{ :  تعالى قوله في يتبين صفة األعداد ھذه كون ومثال ؛ صفة وتكون ، اآلية وفي

 :  جؤية بن ساعدة لوقا. نكرة وھي لألجنحة صفة

 وموحد مثنى الناس تبغى ذئاب...  أنيسه بوادٍ  أھلي ولكنما

 :  الفراء وأنشد

 خامس وآخر منكم بأربعة...  وموحد مثنى بين من به قتلنا

 وال معرفة في األسماء ھذه إذا تنصرف فال ، ناسا به قتلنا أي ؛ الفراء بيت وكذلك ، وموحد بمثنى نكرة وھي ذئابا فوصف

 ألنه ؛ والنكرة المعرفة في صرفه به سمى إن أنه األخفش وزعم. نكرة أنه على العدد في صرفه والفراء الكسائي وأجاز. رةنك

 .العدل عنه زال قد

 عما وأعرض ، والسنة للكتاب فھمه بعد من قال كما ، تسع إباحة على يدل ال ورباع وثالث مثنى العدد ھذا أن اعلم:  الثامنة

 في بينھن وجمع ، تسعا نكح وسلم عليه هللا صلى النبي بأن ذلك وعضد ؛ جامعة الواو أن وزعم ، األمة ھذه سلف عليه كان

 وكذلك ، اثنين مثل مثنى فجعلوا ؛ الظاھر أھل وبعض الرافضة المقالة ھذه وقال ، الجھالة ھذه إلى صار والذي. عصمته

 في العدل بأن منه تمسكا ؛ عشرة ثمان بين الجمع بإباحة فقالوا ، منھا أقبح إلى أيضا الظاھر أھل بعض وذھب. ورباع ثالث

 ، والسنة باللسان جھل كله وھذا. ورباع ثالث وكذلك اثنين اثنين بمعنى مثنى فجعل ؛ للجمع والواو التكرار يفيد الصيغ تلك

 في مالك وأخرج. أربع من أكثر عصمته في جمع أنه التابعين وال الصحابة من أحد عن يسمع لم إذ ، األمة إلجماع ومخالفة

 عشر وتحته أسلم وقد الثقفي أمية بن لغيالن قال وسلم عليه هللا صلى النبي أن سننھما في والدارقطني والنسائي ، موطئه

 ، نسوة ثمان وعندي أسلمت:  قال قيس بن الحارث عن داود أبي كتاب في" . سائرھن وفارق أربعا منھن اختر: "نسوة

 نسوة ثمان عنده كان الحارث بن قيس إن:  مقاتل وقال" . أربعا منھن اختر: " فقال وسلم عليه هللا صلى بيللن ذلك فذكرت
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 ،"الحارث بن قيس: " قال كذا. أربعا ويمسك أربعا يطلق أن وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أمره اآلية ھذه نزلت فلما ؛ حرائر

 ذلك أن:  الكبير السير كتاب في الحسن بن محمد روى وكذا. داود أبو ذكر كما األسدي قيس بن حارث كان ذلك أن والصواب

 ؛ خصوصياته من فذلك وسلم عليه هللا صلى للنبي ذلك من أبيح ما وأما. الفقھاء عند المعروف وھو ، قيس بن حارث كان

. اللغات بأفصح العرب خاطب تعالى هللا لكن ، ذلك قيل فقد ؛ جامعة الواو إن:  قولھم وأما". األحزاب" في بيانه يأتي ما على

 يقول وال ، ثمانية ستة أربعة فالنا اعط:  يقول ممن تستقبح وكذلك. وأربعة وثالثة اثنين وتقول تسعة تقول أن تدع ال والعرب

 بالواو عطف ولذلك ؛ ثالث من بدال ورباع ، مثنى من بدال ثالثا انكحوا أي ؛ بدل الموضع ھذا في الواو وإنما. عشر ثمانية

 تقتضي مثنى إن:  قولھم وأما. رباع الثالث لصاحب وال ، ثالث المثنى لصاحب يكون إال لجاز بأو جاء ولو. بأو يعطف ولم

 مثنى بأن ، اآلخرين جھل وكذلك. منھم وجھالة ، عليه اللسان أھل يوافقھم ال بما فتحكم ، أربعة ورباع  ، ثالثة وثالث ، اثنين

 ، أربعا وأربعا ، ثالثا وثالثا ،. اثنين اثنين أن يعلموا ولم ، أربعة أربعة ورباع ، ثالثة ثالثة ثالثو ، اثنين اثنين تقتضي

 إذا أنھا وذلك ؛ األصل في ليست معنى زيادة العرب عند المعدول العدد ففي. بخالفھا ورباع وثالث ومثنى. للعدد حصر

: غيره وقال. العدد معدول وكذلك:  الجوھري قال. مزدوجة جاءت أي ؛ اثنين اثنين بذلك تعني إنما ، مثنى الخيل جاءت: قالت

 ، ثالثة ثالثة أو ، اثنين اثنين أو ، واحدا واحدا جاؤوك أنھم تريد فإنما ، عشار أو أحاد أو ثالث أو مثنى قوم جاءني قلت إذا

 حصرت فقد ، عشرة عشرة قوم أو ، ةثالث ثالثة قوم جاءني قلت إذا ألنك ؛ األصل في المعنى ھذا وليس ، عشرة عشرة أو

 اثنين أو أربعة أربعة جاؤوك أنھم تريد وإنما. عدتھم تحصر فلم وثناء رباع جاؤوني قلت فإذا. وعشرة ثالثة بقولك القوم عدة

 .تحكم بزعمه تقتضيه ما أقل على صيغة كل فقصرھم ، الباب ھذا في قل أو عددھم كثر وسواء. اثنين

 :  وھي أربع وعنده خامسة يتزوج الذي في مسلمينال علماء اختالف وأما

 كان وإن ، عالما كان إذا يرجم:  الزھري وقال. ثور أبو قال وبه. عالما كان إن الحد عليه:  والشافعي مالك فقال:  التاسعة

. ذلك من شيء في عليه حد ال:  طائفة وقالت. أبدا يجتمعان وال بينھما ويفرق مھرھا ولھا ، الجلد ھو الذي الحدين أدنى جاھال

 مجوسية يتزوج أن مثل وذلك. النكاح من ذلك غير في يحد وال المحرم ذات في يحد:  ومحمد يعقوب وقال. النعمان قول ھذا

 ال ھذا أن علم إذا:  ثور أبو وقال. موالھا إذن بغير تزوجھا أمة أو ، شھود بغير تزوج أو متعة تزوج أو عقدة في خمسة أو

 أن قبل متعمدا الخامسة ينكح الرجل في النخعي قاله ثالث قول وفيه. شھود بغير التزوج إال كله فيه يحد أن يجب له يحل

 .فوقھا بما فكيف المنذر ابن ذكره ما على الخامسة في علمائنا فتيا فھذه. ينفى وال مائة جلد:  نسائه من الرابعة عدة تنقضي

 الخطاب بن عمر إلى امرأة أتت:  قال الغفاري معن بن محمد عن لحزاميا إبراھيم حدثني بكار بن الزبير ذكر:  العاشرة

 هللا بطاعة يعمل وھو ، أشكوه أن أكره وأنا الليل ويقوم النھار يصوم زوجي إن ، المؤمنين أمير يا:  فقالت ؛ عنه هللا رضي

 أمير يا:  األسدي كعب له فقال. ابالجو عليھا يكرر وھو القول عليه تكرر فجعلت:  زوجك الزوج نعم:  لھا فقال. وجل عز

:  كعب فقال". بينھما فاقض كالمھا فھمت كما: " عمر فقال. فراشه عن إياھا مباعدته في زوجھا تشكو المرأة ھذه ، المؤمنين

 :  المرأة فقالت. ال قال ؟ شراب أم طعام أفي:  قال. تشكوك ھذه امرأتك إن:  له فقال به فأتي ، بزوجھا علي

 مسجده فراشي عن خليلي ألھى...  رشده الحكيم لقاضيا أيھا يا
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 تردده وال كعب القضا فاقض...  تعبده مضجعي في زھده

 أحمده النساء أمر في فلست...  يرقده ما وليله نھاره

 :  زوجھا فقال

 نزل قد ما أذھلني امرؤ أني...  الحجل وفي فرشھا في زھدني

 جلل تخويف هللا ابكت وفي...  الطول السبع وفي النحل سورة في

 :  كعب فقال

 عقل لمن أربع في نصيبھا...  رجل يا حقا عليك لھا إن

 العلل عنك ودع ذاك فأعطھا

:  عمر فقال. ربك فيھن تعبد ولياليھن أيام ثالثة فلك ، ورباع وثالث مثنى النساء من لك أحل قد وجل عز هللا إن:  قال ثم

 أبو وروى". البصرة قضاء وليتك فقد اذھب ؟ بينھما حكمك من أم أمرھما فھمك أمن ؟ أعجب أمريك أي من أدري ما وهللا"

 ما لي ليس:  فقالت ، زوجھا تستعدي امرأة وسلم عليه هللا صلى النبي أتت:  قال مالك بن أنس حدثنا ھدبة ابن إبراھيم ھدبة

 " .ميو وللمرأة يوم للعبادة ، يوم وله يوم لك: " قال. الدھر يصوم زوجي ؛ للنساء

 والعشرة والجماع والمحبة الميل في:  وغيره الضحاك قال}  َفَواِحَدةً  َتْعِدلُوا أاَلَّ  ِخْفُتمْ  َفإِنْ { :  تعالى قوله:  عشرة الحادية

. العشرة وحسن القسم في العدل ترك إلى تؤدي التي الزيادة من فمنع" فواحدة" واالثنتين والثالث األربع الزوجات بين والقسم

 وقرئت. تقنع فواحدة:  الكسائي وقال. كافية أو كفاية فيھا فواحدة أي ، بالرفع وقرئت. أعلم وهللا ، ذلك وجوب على ليلد وذلك

 .واحدة فانكحوا أي ، فعل بإضمار بالنصب

 واحدة في يعدل أال خاف إن أي" فواحدة" على عطف وھو. اإلماء يريد}  أَْيَماُنُكمْ  َملََكتْ  َما أَوْ { :  تعالى قوله:  عشرة الثانية

 القسم في}  َتْعِدلُوا أاَلَّ  ِخْفُتمْ  َفإِنْ {  المعنى ألن ؛ القسم وال الوطء في اليمين لملك حق أال على دليل ھذا وفي. يمينه ملكت فما

. القسم في أو الوطء في حق اءلإلم يكون أن بذلك فانتفى ، واحدة بمنزلة كله اليمين ملك فجعل}  أَْيَماُنُكمْ  َملََكتْ  َما أَوْ  َفَواِحَدةً {

 ، مدح صفة ھي إذ اليمين إلى الملك تعالى وأسند. بالرقيق والرفق الملكة حسن بوجوب قائم العدل في اليمين ملك أن إال

 وھي" يمينه تنفق ما شماله تعلم ال حتى: " السالم عليه قال كما ؟ المنفقة أنھا ترى أال. لتمكنھا بالمحاسن مخصوصة واليمين

 :  قال كما ؛ المجد لرايات المتلقية وھي ، يمينا األلية سميت وبھا ، المبايعة معاھدةال

 باليمين عرابة تلقاھا...  لمجد رفعت راية ما إذا
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 ومجاھد عباس ابن عن ؛ وتجوروا الحق عن تميلوا أال إلى أقرب ذلك أي}  َتُعولُوا أاَلَّ  أَْدَنى َذلِكَ { :  تعالى قوله:  عشرة الثالثة

 لعائل إنه: " عمر ابن قال. عنه مال الھدف عن السھم عال:  قولھم ومنه. ومال جار إذا يعول الرجل عال:  يقال. وغيرھما

 :  الشاعر قال ؛" والوزن الكيل

 الموازين في وعالوا الرسول قول...  واطرحوا هللا رسول اتبعنا قالوا

 :  طالب أبو وقال. جاروا أي

 عائل غير نفسه من شاھد له...  ةشعير يغل ال صدق بميزان

 :  آخر وقال. مائل غير يريد

 عيالي على الزمان عال لقد...  ذود وثالث أنفس ثالثة

 :  الشاعر قول ومنه. }  َعْيلَةً  ِخْفُتمْ  َوإِنْ { :  تعالى قوله ومنه. عالة فصار افتقر إذا يعيل الرجل وعال. ومال جار أي

 يعيل متى الغني يدري ماو...  غناه متى الفقير يدري وما

 وقال. وتفاقم اشتد األمر وعال ، علي وثقل غلبني إذا يعولني الشيء وعالني ، الفاقة والعالة والعيلة ، عيلة وقوم عائل وھو

 ناب وزعم. عيال كثر إذا يعيل أعال:  يقال وإنما ، غيره ھذا قال وما:  الثعلبي قال. عيالكم تكثر أال" تعولوا أال: " الشافعي

 حكاه ؛ أثقل الخامس ، افتقر الرابع ، جار الثالث ، زاد الثاني ، مال عال:  يقال ، لھا ثامن ال معان سبعة على عال أن العربي

 :  الخنساء قالت. دريد ابن

 عالھا ما العشيرة ويكفي

. غلب أي. صبره عيل ومنه ؛ لبغ عال السابع" . تعول بمن وابدأ: " السالم عليه قوله ومنه ؛ العيال بمؤونة قام عال السادس

 .يصح فال عياله كثر بمعنى عال وأما. عيال كثر الرجل أعال:  ويقال

 إمامان فھذان ؛ زيد بن جابر قول وھو ، أسلم بن زيد عن سننه في الدارقطني أسنده فقد" غيره قاله ما" الثعلبي قول أما:  قلت

:  ذكرنا وقد. يصح فال الصحة وعدم الحصر من العربي ابن ذكره ما وأما. إليه الشافعي سبقا قد وأئمتھم المسلمين علماء من

 فيھا يعيل األرض في الرجل عال يقال:  بكر أبو وقال: " غريبه في الھروي وقال. الجوھري حكاه ؛ وتفاقم اشتد األمر عال

 وأبو الكسائي فذكره عياله كثر عال وأما". أعجزك إذا ومعيال عيال يعيلني الشيء عالني يقال:  األحمر وقال. فيھا ضرب أي

. عياله كثر أي يعيل وأعال يعول عال تقول العرب:  حمزة بن علي الحسن أبو الكسائي قال. األعرابي وابن الدوري عمر

 ألتس:  حبيب بن القاسم أبو أستاذنا قال:  المفسر الثعلبي قال. لغة ولعله ، منا العرب بلغة أعلم الشافعي كان:  حاتم أبو وقال

 :  وأنشد ؛ حمير لغة ھي:  فقال مدافع غير اللغة في إماما وكان ھذا عن الدوري عمر أبا

 وعاال أمشى وإن شك بال...  حي كل يأخذ الموت وإن
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 وقرأ. لحنا الحن عن آخذ أن خشيت حتى العرب وجوه كثرت لقد:  العالء بن عمرو أبو وقال. وعياله ماشيته كثرت وإن يعني

 من عال تأويل في وغيره الزجاج وقدح:  عطية ابن قال. عنه هللا رضي الشافعي حجة وھي" تعيلوا أال" مصرف بن طلحة

 وھذا. العيال يكثر أال إلى أقرب يكون فكيف ، العيال تكثير ذلك وفي السواري كثرة أباح قد تعالى هللا إن:  قال بأن العيال

. الواجبة الحقوق ذوات الحرائر القادح العيال وإنما ، بالبيع يهف يتصرف مال ھي إنما السراري ألن ؛ صحيح غير القدح

 .عياله كثر إذا الرجل عال:  تقول العرب أن األعرابي ابن وحكى

}  النَِّساءِ  ِمنَ  لَُكمْ  َطابَ  َما َفاْنِكُحوا{ :  قال تعالى هللا ألن ، أربعا يتزوج أن للمملوك أجاز من اآلية بھذه تعلق:  عشرة الرابعة

 وتحصيل مالك عن المشھور وھو والطبري داود قول وھو. حر من عبدا يخص ولم}  َوُرَباعَ  َوُثالثَ  َمْثَنى{  حل ما نييع

 ال العبد أن مالك عن روى وھب ابن أن المواز ابن وذكر. وأشھب القاسم ابن عنه روى وكذلك ، موطئه في ما على مذھبه

 ال:  سعد بن والليث والثوري وأصحابھما حنيفة وأبو الشافعي قال:  عمر أبو قال. الليث قول وھو قال ؛ اثنتين إال يتزوج

 بن وعبدالرحمن طالب أبي بن وعلي الخطاب بن عمر عن وروي. وإسحاق أحمد قال وبه ؛ اثنتين من أكثر العبد يتزوج

 والحكم سيرين وابن وعطاء بيالشع قول وھو. الصحابة من مخالفا لھم أعلم وال ؛ اثنتين من أكثر ينكح ال العبد في عوف

 ، تطليقتان وطالقه ، الحر حد نصف حده قال من وكل. وحده طالقه على الصحيح القياس القول لھذا والحجة. وحماد وإبراھيم

 .أعلم وهللا" أربعا ينكح" قوله في تناقض:  يقال أن بعيد فغير أحكامه من ذلك ونحو ، شھران وإيالؤه

ً  ِمْنهُ  َشْيءٍ  َعنْ  لَُكمْ  ِطْبنَ  َفإِنْ  نِْحلَةً  َصُدَقاتِِھنَّ  النَِّساءَ  َوآُتوا{  -4 ً  َفُكلُوهُ  َنْفسا ً  َھنِيئا  } َمِريئا

 :  مسائل عشر فيه

 صدقة يقولون تميم وبنو:  األخفش قال. صدقة الواحدة ، جمع الصدقات}  َصُدَقاِتِھنَّ  النَِّساءَ  َوآُتوا{ :  تعالى قوله:  األولى

 وحكى. بالفتح يقال وال ، بالكسر المرأة صداق يقال:  المازني قال. أسكنت شئت وإن فتحت شئت وإن ، صدقات والجمع

. جريج وابن زيد وابن وقتادة عباس ابن قال ؛ لألزواج اآلية ھذه في والخطاب. النحاس عن بالفتح يحيى بن وأحمد يعقوب

 الولي وكان. صالح أبو قاله ؛ لألولياء الخطاب:  وقيل". زواجھمأل منھم نحلة المھور بإعطاء يتبرعوا بأن تعالى هللا أمرھم"

 كان الجاھلية أھل أن:  الكلبي رواية في قال. إليھن ذلك يدفعوا أن وأمروا ذلك عن فنھوا ، شيئا يعطيھا وال المرأة مھر يأخذ

 إلى بعير على حملھا غريبة كانت وإن ، قليال وال كثيرا مھرھا من يعطھا لم العشرة في معه كانت فإن زوجھا إذا الولي

 زعم:  أبيه عن سليمان بن المعتمر وقال. }  ِنْحلَةً  َصُدَقاِتِھنَّ  النَِّساءَ  َوآُتوا{ :  فنزل ؛ البعير ذلك غير شيئا يعطھا ولم زوجھا

 فإن ؛ أظھر لواألو. المھور يضربوا أن فأمروا ، بأخرى امرأة يتزوجون كانوا الذين المتشاغرون باآلية المراد حضرمي

 النَِّساءَ  َوآُتوا{ :  قوله إلى}  اْلَيَتاَمى فِي ُتْقِسُطوا أاَلَّ  ِخْفُتمْ  َوإِنْ { :  قال ألنه ؛ المراد فھم لألزواج بجملتھا وھي واحدة الضمائر

 .اآلخر ھو فيھا األول يكون وأن الضمائر تناسق يوجب وذلك. } ِنْحلَةً  َصُدَقاِتِھنَّ 

 أھل من العلم أھل بعض عن روي ما إال فيه خالف وال عليه مجمع وھو ، للمرأة الصداق وجوب على تدل ةاآلي ھذه:  الثانية

}  ِنْحلَةً  َصُدَقاِتِھنَّ  النَِّساءَ  َوآُتوا{  تعالى لقوله ؛ بشيء وليس ؛ صداق فيه يجب ال أنه أمته من عبده زوج إذا السيد أن العراق

 قليله في واختلفوا ، لكثيره حد ال أنه أيضا العلماء وأجمع}  ِباْلَمْعُروفِ  أُُجوَرُھنَّ  َوآُتوُھنَّ  أَْھلِِھنَّ  ْذنِ ِبإِ  َفاْنِكُحوُھنَّ { :  وقال. فعم
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 قتادة وقرأ. الدال وضم الصاد بفتح" َصُدقاتھن" الجمھور وقرأ}  قِْنَطاراً  إِْحَداُھنَّ  َوآَتْيُتمْ { :  قوله في بيانه يأتي ما على

 "ُصُدَقَتُھنّ " والتوحيد بضمھما وثاب وابن النخعي وقرأ. الدال وسكون الصاد مبض" ُصْدقاتھن"

. أعطيته شيئا فالنا نحلت ؛ العطاء من وأصلھا. لغتان وضمھا النون بكسر ، والنُّحلة النِّحلة}  ِنْحلَةً { :  تعالى قوله:  الثالثة

" نحلة" معنى:  قتادة وقال. تنازع غير من األزواج من نفس طيب عن أي" نحلة: " وقيل. للمرأة تعالى هللا من عطية فالصداق

:  الزجاج وقال. معلومة مسماة إال النحلة تكون وال:  عبيد أبو قال. مسماة فريضة:  زيد وابن جريج ابن. واجبة فريضة

 في يأخذونه كانوا الذين ياءلألول الخطاب كون مع يحسن وھذا. دينه أي نحلته ھذا. يقال. والملة الديانة والنحلة. تدينا" نحلة"

 :  زوجھا في النساء بعض قال حتى ، الجاھلية

 بناتنا من الحلوان يأخذ ال

 فعل بإضمار األزواج من حال أنھا على منصوبة" نحلة"و. للنساء به وأمر منھم هللا فانتزعه. غيره يفعله ما يفعل ال:  تقول

 .الحال موضع في الصدر غير على مصدر ھي:  وقيل. التفسير على لوقي نصب ھي:  وقيل. نحلة أنحلوھن تقديره لفظھا من

ً  ِمْنهُ  َشْيءٍ  َعنْ  لَُكمْ  ِطْبنَ  َفإِنْ { :  تعالى قوله:  الرابعة  صداقھا المرأة ھبة أن على بعمومه ويدل ، لألزواج مخاطبة}  َنْفسا

 أن مع للولي ذلك وجعل لزوجھا الصداق البكر ھبة من مالك ومنع. الفقھاء جمھور قال وبه ؛ جائزة ثيبا أو كانت بكرا لزوجھا

 .لھا الملك

 به طابت ما إال منه لھم يبح فلم ، شيئا منه المرأة يعطون وال الصداق يأخذون كانوا ألنھم ؛ لألولياء مخاطبة أنه الفراء وزعم

 عكرمة قال وكذلك. الصداق على دعائ" منه" في والضمير ، ذكر لألولياء يتقدم لم ألنه ؛ أصح األول والقول. المرأة نفس

 .} لَُكمْ  ِطْبنَ  َفإِنْ {  فنزلت الزوجات إلى دفعوه مما شيء إليھم يرجع أن تحرجوا قوما أن ذكر فيما اآلية وسبب. وغيره

 إال. فيه لھا رجوع وال ، عليھا ذلك نفذ لزوجھا صداقھا وھبت إذا نفسھا ألمر المالكة المرأة أن على العلماء واتفق:  الخامسة

ً  ِمْنهُ  َشْيءٍ  َعنْ  لَُكمْ  ِطْبنَ  َفإِنْ { :  بقوله واحتج ، فيه لھا الرجوع رأى شريحا أن  قال. نفسا به تطب لم له طالبة كانت وإذا}  َنْفسا

 اإلحالل عن كناية ھو وإنما ، األكل صورة المراد ليس إذ ؛ لھا كالم فال أكل وقد طابت قد ألنھا ؛ باطل وھذا:  العربي ابن

 .بين وھذا ، واالستحالل

 شيء فال عليھا تزوج ثم ، صداقھا من شيئا لذلك عنه وحطت ، عليھا يتزوج أال النكاح عقد عند عليه شرطت فإن:  السادسة

 والوالء عائشة تعتقھا أن بريرة أھل اشترط كما. شرطه يجوز ال ما عليه شرطت ألنھا ؛ القاسم ابن رواية في عليه لھا

. الزيجة وتبطل عنه الصداق بعض إسقاط يصح ھھنا كذلك. الشرط وأبطل العقد وسلم عليه هللا صلى لنبيا فصحح لبائعھا،

 من شيئا عنه وضعت كانت وإن ، بشيء عليه ترجع لم أكثر أو مثلھا صداق مثل صداقھا من بقي كان إن:  عبدالحكم ابن قال

 منه، أخذه واجبا لھا كان عوضا عنه وأخذ شرطا نفسه على طشر ألنه ؛ مثلھا صداق بتمام عليه رجعت عليھا فتزوج صداقھا

 ".شروطھم عند المؤمنون: " السالم عليه لقوله الوفاء عليه فوجب
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 قال وبه. أكله الزوج وال ھبته المرأة يمكن ال إذ ؛ بمال ليس ألنه ؛ صداقا يكون ال العتق أن على دليل اآلية وفي:  السابعة

 على ؛ العتق غير لھا مھر وال صداقا يكون:  ويعقوب وإسحاق حنبل بن أحمد وقال. والشافعي دومحم وزفر حنيفة وأبو مالك

 وھو ، فعله أنه أنس عن وروي. صداقھا عتقھا وجعل أعتقھا وسلم عليه هللا صلى النبي أن -  األئمة رواه - صفية حديث

 في مخصوصا كان وسلم عليه هللا صلى النبي ألن ؛ صفية حديث في حجة ال:  قالوا بأن األولون وأجاب. صفية حديث راوي

 االستدالل ينبغي فال. صداق وال ولي بغير عليھا فدخل زيد على فحرمت زينب أراد وقد ، صداق بغير يتزوج بأن النكاح

 .أعلم وهللا ؛ ھذا بمثل

ً { :  تعالى قوله:  الثامنة  على منصوبا كان ما يتقدم أن لكوفيونا وال سيبويه يجيز وال. البيان على منصوب ھو:  قيل}  َنْفسا

 :  وأنشد. فعال العامل كان إذا المبرد العباس وأبو المازني ذلك وأجاز ، البيان

 تطيب بالفراق نفسا كان وما

ً {  التنزيل وفي عا " نفسا" إن:  سيبويه أصحاب وقال". حسنت ووجھا. تفقأت شحما" يجوز ھذا فعلى}  َيْخُرُجونَ  أَْبَصاُرُھمْ  ُخشَّ

 :  الرواية. الزجاج وقال. فيه حجة فال ھذا كان وإذا ؛ التمييز على منصوبة وليست ، نفسا أعني تقديره فعل بإضمار منصوبة

 ....نفسي كان وما

 .درھما كعشرين متصرف غير العامل كان إذا المميز تقديم يجوز ال أنه على الجميع واتفق

 بقوله المعني وھو ، كان طريق بأي االستباحة به المراد وإنما ، األكل صورة لمقصودا ليس}  َفُكلُوهُ { :  تعالى قوله:  التاسعة

ً  اْلَيَتاَمى أَْمَوالَ  َيأُْكلُونَ  الَِّذينَ  إِنَّ {  بعدھا التي اآلية في  أنواع أوفى كان لما األكل أن إال ؛ األكل نفس المراد وليس. }  ُظْلما

الةِ  ُنوِديَ  إَِذا{ :  تعالى قوله ونظيره. باألكل التصرفات عن عبر بالمال التمتع ِ  ِذْكرِ  إِلَى َفاَسَعْوا اْلُجُمَعةِ  َيْومِ  ِمنْ  لِلصَّ  َوَذُروا هللاَّ

 البيع ذكر ولكن ؛ وغيره النكاح مثل تعالى هللا ذكر عن يشغله ما المقصود وإنما ، مقصودة غير البيع صورة أن يعلم}  اْلَبْيعَ 

 .تعالى هللا كرذ عن به يشتغل ما أھم ألنه

ً { :  تعالى قوله:  العاشرة ً  َھنِيئا  ھنيئا أكال أي ، محذوف لمصدر نعت:  وقيل" كلوه" في الھاء من الحال على منصوب}  َمِريئا

 عناء وال بمشقة يأت لم ما وكل. الھنء والمصدر ، ھنؤ ولقد ؛ ھنيئا كان وما  ، يھنئه والشراب الطعام ھنأه. األنفس بطيب

 على ومرأني الطعام وھنأني. كزمن فعل على ھنيء فھو يھنأ وھنئ. ظرف من كظريف ھنؤ من فاعل اسم وھنيء .ھنيء فھو

 ارجعن" الحديث في جاء كما وھذا:  علي أبو قال. انھضم أي ، باأللف الطعام أمرأني:  قلت" ھنأني" يذكر لم فإذا ؛ اإلتباع

 يقال:  األعرابي ابن عن العباس أبو وقال. مأجورات للفظ إتباعا ألفا" موزورات" من الواو فقلبوا" . مأجورات غير مأزورات

 يھنأني بالكسر ومرئني ھنئني:  يقال أنه القشيري وحكى. الھروي حكاه ؛ مرئني يقال وال وأمرأني ومرأني وھنأني ھنيء

 :  كثير قال. فيه داء ال" مريئا"و ، فيه إثم ال" ھنيئا: " وقيل. قليل وھو ، ويمرأني

 استحلت ما أعراضنا من لعزة...  مخامر داء غير مريئا ھنيئا
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 الطيب الھنيء:  وقيل. المريء الھنيء من كل:  له فقال مھرھا من امرأته وھبته شيئا يأكل وھو علقمة على رجل ودخل

 الدنيا في تخافون ال:  يقول. يؤذي وال يضر ال الذي الھضم التام ، العاقبة المحمود والمريء ، شيء ينغصه ال الذي المساغ

 َفإِنْ {  اآلية ھذه عن سئل أنه وسلم عليه هللا صلى النبي عن عباس ابن روى ما عليه يدل. تبعة اآلخرة في وال ، مطالبة به

ً  ِمْنهُ  َشْيءٍ  َعنْ  لَُكمْ  ِطْبنَ   وال ، انسلط عليكم به يقضي ال مكرھة غير طائعة بالعطية لزوجھا جادت إذا: " فقال}  َفُكلُوهُ  َنْفسا

 امرأته فليسأل شيئا أحدكم اشتكى إذا: " قال عنه هللا رضي طالب أبي بن علي عن وروي" اآلخرة في به تعالى هللا يؤاخذكم

 وهللا". المبارك والماء والمريء الھنيء له وجل عز هللا فيجمع ؛ السماء بماء فليشربه عسال به ليشتر ثم صداقھا من درھما

 .أعلم

َفَھاءَ  واُتْؤتُ  َوال{  -5 ُ  َجَعلَ  الَّتِي أَْمَوالَُكمُ  السُّ ً  لَُكمْ  هللاَّ ً  َقْوالً  لَُھمْ  َوقُولُوا َواْكُسوُھمْ  فِيَھا َواْرُزقُوُھمْ  قَِياما  } َمْعُروفا

 :  مسائل عشر فيه

 بين ، الزوجات إلى الصدقات وإيصال}  مْ أَْمَوالَھُ  اْلَيَتاَمى َوآُتوا{ :  قوله في إليھم اليتامى أموال بدفع تعالى هللا أمر لما:  األولى

 أن على العلم أھل وأجمع. لأليتام والكفيل والولي الوصي ثبوت على اآلية فدلت. إليه ماله دفع يجوز ال البالغ وغير السفيه أن

. جائزة لھا الوصية:  العلم أھل عوام فقال ؛ الحرة المرأة إلى الوصية في واختلفوا. جائزة العدل الثقة الحر المسلم إلى الوصية

 امرأته إلى أوصى رجل في قال أنه رباح أبي بن عطاء عن وروي. حفصة إلى أوصى عنه هللا رضي عمر بأن أحمد واحتج

 ثور وأبو الشافعي فمنعه ؛ العبد إلى الوصية في واختلفوا. قومه من رجل إلى حولت فعل فإن ؛ وصيا المرأة تكون ال:  قال

 في ھذا في القول مضى وقد. عبده إلى أوصى إذا النخعي قول وھو. عبدالحكم وابن واألوزاعي مالك وأجازه. ويعقوب ومحمد

 .مستوفى" البقرة"

َفَھاءَ { :  تعالى قوله:  الثانية  فروى ؟ ھم من ، السفھاء ھؤالء في العلماء واختلف. لغة السفه معنى" البقرة" في مضى قد}  السُّ

 وروى. اآلية في قيل ما أحسن من وھذا:  النحاس قال. أموالكم تؤتوھم ال اليتامى ھم:  الق جبير بن سعيد عن األفطس سالم

 سفيان وروى. شيء بال وتبقوا فيفسدوھا أموالكم تعطوھم ال ، الصغار األوالد ھم:  قال مالك أبي عن خالد أبي بن إسماعيل

 سفائه النساء في العرب تقول إنما ؛ يصح ال القول ھذاو:  وغيره النحاس قال. النساء ھم:  قال مجاھد عن األعرج حميد عن

 أنه عمر عن وروي. التجارة يحسن ال وكيل إلى وال مضاربة مالك تدفع ال:  ويقال. فعيلة جمع في األكثر ألنه ؛ سفيھات أو

َفَھاءَ  ُتْؤُتوا َوال{ :  تعالى قوله فذلك ؛ سوقنا في يتجر فال يتفقه لم من:  قال  ال:  ويقال. باألحكام الجھال يعني}  ُكمُ أَْمَوالَ  السُّ

 األشعري موسى أبو وقال. مضاربة إليه يدفع أو ، والبيع بالشراء ذميا المسلم يوكل أن العلماء كره ولھذا ؛ الكفار إلى تدفع

 له فالسفيه فيهالس على الحجر وأما:  منداد خويز ابن وقال. جامع وھذا". الحجر يستحق من كل ھنا السفھاء: " عنه هللا رضي

 عليه المغمى فأما. ماله في لنفسه نظره لسوء وحالة ، غيره أو بجنون عقله لعدم وحالة ، لصغره عليه يحجر حال:  أحوال

 المحجور فأما ؛ غيره حق في ومرة اإلنسان حق في مرة يكون والحجر. به ما زوال لسرعة عليه يحجر أال مالك فاستحسن

 لحق الزوج وذات والمفلس ، الثلثين في والمريض والمديان العبد غيره حق في عليه والمحجور .ذكرنا من نفسه حق في عليه

 لنفسه النظر يحسن ال فألنه الكبير وأما. عليھما الحجر في خالف فال والمجنون الصغير فأما. نفسھا حق في والبكر ، الزوج
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 في ماله يتلف أن بين فرق وال. يأتي خالف وفيه ؛ الصبي فأشبه ، وجه غير في ماله إتالف منه يؤمن وال ، ماله في

. عليه يحجر لم من ومنھم ، عليه حجر من فمنھم ؛ القرب في ماله أتلف إذا أصحابنا واختلف. والمباحات القرب أو المعاصي

 في مالك كرهذ ؛ جھينة بأسيفع ذلك عمر وفعل ، الصحابة إلجماع ؛ لغرمائه بيده ما ينزع والمديان. فيه خالف ال والعبد

 ، الناس إليھا ودخل تزوجت إذا حتى. لنفسھا النظر تحسن ال ألنھا ؛ عليھا محجور الخدر في دامت ما والبكر. الموطأ

 يجوز ال: " قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فألن الزوج ذات وأما. المنافع من المضار عرفت وجھھا وبرز وخرجت

 ". ثلثھا في إال مالھا في قضاء عصمتھا زوجھا ملك المرأة

 البياعات بفاسد لجھله ؛ المال إليه يدفع فال ، تدبيره وعدم لماله لتنميته عليه محجور غير كان وإن باألحكام الجاھل وأما:  قلت

 .أعلم وهللا. وغيره بالربا معاملته من يخاف ولما بالبياعات الجھل في مثله الذمي وكذلك. منھا يحرم وما يحل وما وصحيحھا

 فيھا الناظرون وھم بأيديھم ألنھا إليھم أضافھا:  فقيل ؛ للسفھاء وھي ، ھذا على المخاطبين إلى المال إضافة وجه في واختلفوا

 جنس من ألنھا إليھم أضافھا:  وقيل. }  أَْنفَُسُكمْ  َفاْقُتلُوا{ :  وقوله}  أَْنفُِسُكمْ  َعلَى َفَسلُِّموا{ :  تعالى كقوله ؛ اتساعا إليھم فنسبت

 كأموالكم احتاجوھا إذا لھم ھي أي ، ملك إلى ملك ومن ، يد إلى يد من تنتقل الخلق بين مشتركة جعلت األموال فإن ؛ أموالھم

 .أمركم قوام وبھا ، أقداركم وتعظم وتصونكم أعراضكم تقي التي

 ال: " عباس ابن قال". حقيقة اطبينالمخ أموال المراد أن: " وقتادة والحسن عباس وابن األشعري موسى أبو قاله ثان وقول

 تنفق الذي أنت كن بل ؛ أيديھم في ما وإلى إليھم تنظر فقيرا وتبقى وابنك امرأتك إلى معيشتك سبب ھو الذي مالك تدفع

 في مالك وأبي مجاھد قول مع يخرج وھذا. وامرأته الرجل ولد صغار ؛ والصبيان النساء ھم ھذا على فالسفھاء". عليھم

 .السفھاء

َفَھاءَ  ُتْؤُتوا َوال{ :  قوله في بذلك وجل عز هللا ألمر ؛ السفيه على الحجر جواز على اآلية ودلت:  الثالثة {  وقال}  أَْمَوالَُكمُ  السُّ

ً  اْلَحقُّ  َعلَْيهِ  الَِّذي َكانَ  َفإِنْ  ً  أَوْ  َسفِيھا  راجعا الضعيف معنى وكان. الضعيف على أثبتھا كما السفيه على الوالية فأثبت. } َضِعيفا

 غير عن مرفوع والقلم ، يكتسبه لم ما على اإلنسان يذم وال ذم اسم السفه ألن ؛ البالغ الكبير إلى السفيه ومعنى ، الصغير إلى

 .الخطابي قاله ؛ عنه منفيان والحرج فالذم ، البالغ

 وأمره السفيه فعل إن:  القاسم ابن غير صحابهأ وجميع مالك فقال ؛ عليه الحجر قبل السفيه أفعال في العلماء واختلف:  الرابعة

 يضرب لم وإن جائزة غير أفعال:  القاسم ابن وقال. يوسف وأبي الشافعي قول وھو. يده على اإلمام يضرب حتى جائز كله

 عليه يحجر حتى أفعاله ترد فال السفه ظاھر غير كان وإن ، مردودة فأفعاله السفه ظاھر كان إن:  أصبغ وقال. اإلمام عليه

. أحد على يحجر أن السلطان أحتاج ما الحجر قبل مردودة السفيه أفعال كانت لو:  قال بأن مالك لقول سحنون واحتج. اإلمام

 ولم وسلم عليه هللا صلى النبي فرده غيره مال له ليس عبدا أعتق رجال أن جابر حديث من البخاري رواه ما القاسم ابن وحجة

 .ذلك قبل عليه حجر يكن

 بلغ من على يحجر ال:  حنيفة أبو وقال. عليه يحجر:  الفقھاء وجمھور مالك فقال ؛ الكبير على الحجر في واختلفوا:  امسةالخ

 إليه سلم بلغھا فإذا ، سنة وعشرين خمسا يبلغ حتى إليه المال تسليم من منع كذلك كان فإذا ؛ لماله مفسدا يكون أن إال عاقال
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 وأنا ، وأبا جدا فيصير أشھر لستة له يولد ثم ، سنة عشرة الثنتي منه يحبل ألنه ؛ مفسد غير أو مفسدا كان سواء ، حال بكل

 على تصرفه ينفذ مفسدا بلغ إذا المال من المنع مدة في إن:  عنه وقيل. جدا يكون أن يصلح من على أحجر أن أستحي

 أحمد بن محمد حدثنا:  الدارقطني روى وقد. واألثر رالنظ في ضعيف كله وھذا. احتياطا المال تسليم من يمنع وإنما اإلطالق،

 -  القاضي يوسف أبو ھو - إبراھيم بن يعقوب أخبرنا يونس بن شريح أخبرنا شعيب بن حامد أخبرنا الصواف الحسن بن

 أمير يأتي أن ديري عليا وإن ، وكذا كذا بيع اشتريت إني:  فقال الزبير أتى جعفر بن هللا عبد أن أبيه عن عروة بن ھشام أخبرنا

 كذا بيع اشترى جعفر ابن إن:  فقال عثمان علي فأتى. البيع في شريكك أنا:  الزبير فقال. فيه علي يحجر أن فيسأله المؤمنين

 قال ؟ الزبير فيه شريكه بيع في رجل على أحجر كيف:  عثمان فقال. البيع في شريكه فأنا:  الزبير فقال. عليه فاحجر وكذا

 قال. بيعه أجزت الحجر قبل باع أو اشترى وإذا ، وشراءه عليه المحجور بيع وأبطل وأحجر ، وأراه بالحجر ذآخ أنا:  يعقوب

 الحجر جواز على دليل ، رجل على أحجر كيف:  عثمان فقول. بالحجر يأخذ وال يحجر ال حنيفة أبا وإن:  إبراھيم بن يعقوب

 النبي على أبيه مع وقدم ، بھا اإلسالم في ولد مولود أول وھو ، الحبشة بأرض أمه ولدته جعفر بن عبدهللا فإن ؛ الكبير على

. قوله حنيفة أبي على يرد وھذا. الھجرة من خمس سنة خيبر وكانت. عنه وحفظ منه فسمع خيبر عام وسلم عليه هللا صلى

 .تعالى هللا شاء إن حجته وستأتي

ُ  َجَعلَ  الَِّتي{ :  تعالى قوله:  السادسة ً  مْ لَكُ  هللاَّ  بكسر واللت التي:  لغات ثالث" التي" وفي. دينكم وصالح لمعاشكم أي}  قَِياما

 في لغاته فتأتي الجمع وأما. النون بشد واللتان النون بحذف واللتا اللتان:  لغات ثالث أيضا تثنيتھا وفي. بإسكانھا واللت التاء

 يقيم الذي وھو ، بيته وقوام أھله قيام فالن:  يقال. بمعنى يقيمك ام:  والقوام والقيام. تعالى هللا شاء إن السورة ھذه من موضعه

:  والفراء الكسائي قال. ألف بغير" قيما" المدينة أھل وقراءة. ياء الواو أبدلوا قوام من القاف انكسرت ولما. يصلحه أي ، شأنه

 بھا فيقوموا أموركم بھا تصلح التي أموالكم السفھاء تؤتوا وال أي. المصدر على عندھما وانتصب ، قياما بمعنى وقواما قيما

 جعلھا أي ، وديم كديمة ؛ قيمة جمع قيما:  البصريون وقال. جمع أنھا إلى يذھب. بأموركم قائمة المعنى:  األخفش وقال. قياما

 شذ كما الياء إلى الرد في شذت ولكن ، قوم وأصلھا وقوام كقيام مصدر ھي:  وقال القول ھذا علي أبو وخطأ. لألشياء قيمة هللا

 والنخعي الحسن وقرأ. ذلك في ودواما الحال صالح في ثباتا معناھا وقياما وقواما وقوما. ونحوه جواد جمع في جياد:  قولھم

 ، اللواتي النساء" العرب كالم في األكثر:  الفراء قال. الجماعة لفظ على" التي" العامة وقراءة ، التي جمع على جعل" الالتي"

 .النحاس ذكره ؛ األموال غير وكذلك" التي واألموال

 الرجل يلزم فيمن وھذا. فيھا لھم افرضوا أو فيھا لھم اجعلوا معناه:  قيل}  َواْكُسوُھمْ  فِيَھا َواْرُزقُوُھمْ { :  تعالى قوله:  السابعة

 وفي. زوجھا على لزوجةوا الوالد على الولد نفقة وجوب على دليال ھذا فكان. األصاغر وبنيه زوجته من وكسوته نفقته

 خير العليا واليد غنى ترك ما الصدقة أفضل: " وسلم عليه هللا صلى النبي قال:  قال عنه هللا رضي ھريرة أبي عن البخاري

 االبن ويقول واستعملني أطعمني العبد ويقول تطلقني أن وإما تطعمني أن إما المرأة تقول تعول بمن وابدأ السفلى اليد من

 أبي كيس من ھذا ، ال:  قال ؟ وسلم عليه هللا صلى هللا رسول من ھذا سمعت ، ھريرة أبا يا:  فقالوا ؟" تدعني من إلى أطعمني

 .ذلك في حجة الحديث وھذا ؛ بإجماع واجبة والعيال األھل على النفقة:  المھلب قال!. ھريرة
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 على ينفق أن األب على:  طائفة فقالت ؛ كسب وال له مال وال األبناء من بلغ من نفقة في واختلفوا:  المنذر ابن قال:  الثامنة

. أبيھا على لھا نفقة فال عنھا مات أو البناء بعد طلقھا فإن. بھن ويدخل يتزوجن حتى النساء وعلى ، يحتلموا حتى الذكور ولده

 .نفقتھا على فھي البناء قبل طلقھا وإن

 ال ثم. والمحيض الحلم يبلغوا حتى ولده ولد على ينفق:  طائفة وقالت. الكم قول ھذا ؛ الجد على الولد لولد نفقة وال:  التاسعة

 وإن ولده ولد أو ولده ذلك في وسواء ، أموال لھم يكن لم ما واإلناث الذكور ذلك في وسواء ، زمنى يكونوا أن إال عليه نفقة

 من والبالغين األطفال لجميع النفقة طائفة جبتوأو. الشافعي قول ھذا ؛ عليھم النفقة على يقدر دونه أب لھم يكن لم ما سفلوا

 وولدك يكفيك ما خذي: " لھند السالم عليه قوله ظاھر على ؛ الوالد نفقة عن بھا يستغنون أموال لھم يكن لم إذا والنساء الرجال

 على له طاقة ال من ذلك يقول إنما أنه على يدل"  ؟ تدعني من إلى أطعمني االبن يقول" ھريرة أبي حديث وفي". بالمعروف

 َحتَّى{:  تعالى قوله بدليل ، لھا والكسب نفسه على السعي حد بلغ قد ألنه ؛ ذلك يقول فال الحلم سن بلغ ومن. والتحرف الكسب

 لىع يرد" تطلقني أن وإما تطعمني أن إما المرأة تقول: " قوله وفي. ذلك في حدا النكاح بلوغ فجعل. اآلية}  النَِّكاحَ  َبلَُغوا إَِذا

 ذھب وإليه. والزھري عطاء قول ھذا. الحاكم بحكم بذمته النفقة وتتعلق ؛ الصبر المرأة ويلزم باإلعسار يفرق ال:  قال من

 وقوله. يوسر أن إلى ينظر أن فوجب:  قالوا. }  َمْيَسَرةٍ  إِلَى َفَنِظَرةٌ  ُعْسَرةٍ  ُذو َكانَ  َوإِنْ { :  تعالى بقوله متمسكين الكوفيون

 وھو للفرقة سببا الفقر يكون أن يجوز فال ؛ الفقير إنكاح إلى تعالى فندب:  قالوا. اآلية}  ِمْنُكمْ  اأْلََياَمى َوأَْنِكُحوا{ :  تعالى

: وقيل. الخالف موضع في نص والحديث. موضعھا في بيانه يأتي ما على اآلية ھذه في لھم حجة وال. النكاح إلى منعه مندوب

 على ينفق فالوصي. المال إضافة في الخالف من تقدم ما على ؛ نظره تحت له الذي ماله من ليهع لينفق اليتيم لولي الخطاب

 له قدر كبيرا كان وإن. النفقة في عليه ووسع وحواضن ظئرا له اتخذ كثير وماله صغيرا كان فإن ؛ وحاله ماله قدر على اليتيم

 كان فإن. الحاجة قدر واللباس الطعام فخشن ذلك دون كان وإن. فبحسبه ذلك دون كان وإن. والخدم الطعام وشھي اللباس ناعم

 به األخص المسلمين على ذلك وجب اإلمام يفعل لم فإن ؛ المال بيت من به القيام اإلمام على وجب له مال ال فقيرا اليتيم

:  قوله عند البقرة في مضى وقد. أحد على وال عليه ترجع وال. به والقيام إرضاعه عليھا فيجب به أخص وأمه. فاألخص

 .} أَْوالَدُھنَّ  ُيْرِضْعنَ  َواْلَوالَِداتُ {

ً  َقْوالً  لَُھمْ  َوقُولُوا{ :  تعالى قوله:  العاشرة :  فقيل ؛ المعروف القول في واختلف. الجميل والوعد الخطاب تليين أراد}  َمْعُروفا

 وعدوھم معناه:  وقيل. إليك نفعه يرجع االحتياط وھذا ، كل ناظر وأنا ، لكم وصنع وحاطكم ، فيكم هللا بارك:  لھم ادعوا معناه

 ملكت إذا صاحبه هللا شاء إن وأنت ، مصيره إليك مالي:  البنه األب ويقول. أموالكم إليكم دفعنا رشدتم إن أي ؛ حسنا وعدا

 .تصرفك وعرفت رشدك

َكاحَ  َبلَُغوا إَِذا َحتَّى اْلَيَتاَمى َواْبَتلُوا{ -6 ً  َتأُْكلُوَھا َوال أَْمَوالَُھمْ  إِلَْيِھمْ  َفاْدَفُعوا ُرْشداً  ِمْنُھمْ  ْسُتمْ آنَ  َفإِنْ  النِّ  َيْكَبُروا أَنْ  َوبَِداراً  إِْسَرافا
ً  َكانَ  َوَمنْ  ِ  َوَكَفى َعلَْيِھمْ  ِھُدواَفأَشْ  أَْمَوالَُھمْ  إِلَْيِھمْ  َدَفْعُتمْ  َفإَِذا بِاْلَمْعُروفِ  َفْلَيأُْكلْ  َفقِيراً  َكانَ  َوَمنْ  َفْلَيْسَتْعفِفْ  َغنِّيا َّ ً  بِا  }َحِسيبا

 :  مسألة عشرة سبع فيه
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. أموالھم دفع كيفية بيان في للجميع خطاب اآلية وھذه. تقدم وقد ؛ االختبار االبتالء}  اْلَيَتاَمى َواْبَتلُوا{ :  تعالى قوله:  األولى

 صلى النبي إلى ثابت عم فأتى ، صغير وھو ابنه وترك توفي رفاعة أن وذلك. عمه وفي رفاعة بن ثابت في نزلت إنھا:  وقيل

 .اآلية ھذه تعالى هللا فأنزل ؟ ماله إليه أدفع ومتى ، ماله من لي يحل فما حجري في يتيم أخي ابن إن:  فقال وسلم عليه هللا

 له فيحصل ، أغراضه إلى تمعويس ، يتيمه أخالق الوصي يتأمل أن ھو:  فقيل ؛ االختبار معنى في العلماء واختلف:  الثانية

 أن بأس ال:  وغيرھم علماؤنا قال الخير توسم فإذا. لذلك واإلھمال ، ماله وضبط مصالحه في بالسعي والمعرفة ، بنجابته العلم

 جميع تسليم الوصي على ووجب ، االختبار وقع فقد فيه النظر وحسن نماه فإن ، فيه التصرف له يبيح ماله من شيئا إليه يدفع

 رشيدا فوجده الصبي اختبر إذا إنه:  يقول من العلماء في وليس. عنده ماله إمساك عليه وجب فيه النظر أساء وإن. إليه الهم

 جماعة وقال. }  النَِّكاحَ  َبلَُغوا إَِذا َحتَّى{ :  تعالى لقوله ؛ التصرف في يده وإطالق إليه ماله دفع يجب وأنه ، عنه الوالية ترتفع

 الدار نفقة في إليه النظر رد غالما كان فإن ؛ جارية أو غالما يكون أن إما ؛ أمرين أحد من يخلو ال الصغير:  الفقھاء من

 فال أتلفه فإن ؛ يتلفه لئال يراعيه ذلك مع وھو ، وتصرفه تدبيره كيف ليعرف ؛ فيه يتصرف نزرا شيئا أعطاه أو ، شھرا

 تدبير من البيت ربة إلى يرد ما إليھا رد جارية كانت وإن. عليه وأشھد ماله إليه سلم متوخيا رآه فإذا. الوصي على ضمان

 رآھا فإن. وجودته الغزل واستيفاء ، وأجرته القطن دفع في الغزاالت على واالستقصاء االستغزال في ، فيه والنظر بيتھا

:  وغيرھما ومجاھد الحسن لوقا. رشدھما يؤنس حتى الحجر تحت بقيا وإال. عليھا وأشھد مالھا إليھا أيضا سلم رشيدة

 .أموالھم وتنمية وأديانھم عقولھم في اختبروھم

 وحال ، البلوغ أي}  اْلُحلُمَ  ِمْنُكمُ  اأْلَْطَفالُ  َبلَغَ  َوإَِذا{ :  تعالى لقوله ؛ الحلم أي}  النَِّكاحَ  َبلَُغوا إَِذا َحتَّى{ :  تعالى قوله:  الثالثة

 فأما. والحبل الحيض وھما بالنساء يختصان واثنان ، والنساء الرجال فيھا يشترك ثالثة : أشياء بخمسة يكون والبلوغ. النكاح

 والسن اإلثبات فأما ؛ الثالثة في واختلفوا. بھما تجب واألحكام الفرائض وأن ، بلوغ أنه في العلماء يختلف فلم والحبل الحيض

 بن وعبدالملك وأصبغ وھب ابن قول وھو. يحتلم مل لمن بلوغ سنة عشرة خمس:  حنبل وابن والشافعي األوزاعي فقال

 بلغ من على عندھم والفرائض الحدود وتجب. العربي ابن واختاره ، المدينة أھل من وجماعة عبدالعزيز بن وعمر الماجشون

 أحب لكوذ ؛ سنة عشرة خمس والحدود الفرائض به تلزم الذي البلوغ حد إن به نقول والذي:  الفرج بن أصبغ قال. السن ھذا

 يوم عرض إذ عمر ابن بحديث واحتج. القتال حضر ولمن الجھاد في فيه يسھم الذي الحد ألنه ؛ عندي وأحسنه إلي فيه ما

 بن عمر أبو قال. مسلم أخرجه. سنة عشرة أربع ابن كان ألنه ؛ أحد يوم يجز ولم ، فأجيز سنة عشرة خمس ابن وھو الخندق

 بن عمر عن أسلم عن نافع روى بما فيه فالعمل جحده أو سنه وعدة مولده جھل من ماوأ ، مولده عرف فيمن ھذا:  عبدالبر

 في عثمان وقال". المواسي عليه جرت من على إال الجزية تضربوا أال: " األجناد أمراء إلى كتب أنه عنه هللا رضي الخطاب

 بني وسلم عليه هللا صلى هللا رسول عرض:  القرظي عطية وقال. فاقطعوه مئزره اخضر قد كان إن انظروا:  سرق غالم

 مالك وقال. فتركني ينبت لم فيمن فكنت ؛ استحياه منھم ينبت لم ومن ، معاذ بن سعد بحكم قتله منھم أنبت من فكل ؛ قريظة

 حينئذ عليه فيكون ؛ سنة عشرة سبع وذلك ، احتلم إال أحد يبلغه لم ما يبلغ حتى يحتلم لم لمن يحكم ال:  وغيرھما حنيفة وأبو

 تسع:  أخرى رواية حنيفة أبي وعن. أرنبته وتنشق صوته يغلظ أن بلوغه:  مرة مالك وقال. الحد عليه يجب ما أتى إذا الحد

. سنة عشرة ثمان عنه اللؤلئي وروى. النظر وعليھا سنة عشرة لسبع بلوغھا:  الجارية في وقال. األشھر وھي ؛ سنة عشرة
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 ابن عن روي ؛ البلوغ على به يستدل:  قال من فمنھم اإلنبات فأما. سنة أربعين بلغ ولو يحتلم لم ما بالسن يبلغ ال:  داود وقال

 به يحكم أنه إال ؛ بلوغ ھو:  وقيل. ثور وأبو وإسحاق أحمد قال وبه ، قوليه أحد في والشافعي ، مرة مالك وقاله ، وسالم القاسم

 اعتبار وال. القرظي عطية لحديث ؛ اآلخر القول في الشافعي قاله ؛ ريالذرا في ينبت لم من ويجعل أنبت من فيقتل الكفار في

 بن عمر حديث على عندي العمل:  يقول مالكا سمعت:  القاسم ابن وقال. الشعر على الحكم يترتب وإنما ، والزغب بالخضرة

 اإلنبات باجتماع إال الحد عليه ميقا أال إلي وأحب القاسم ابن لي قال:  أصبغ قال. لحددته المواسي عليه جرت لو:  الخطاب

 على حد ال:  وعطاء الزھري وقال. البلوغ على داللة وال ببلوغ ھو وليس ، حكم باإلنبات يثبت ال:  حنيفة أبو وقال. والبلوغ

 ابن قال. والسن اإلنبات اعتبار عدم وظاھره. أصحابه بعض به وقال ، مرة مالك إليه ومال ، الشافعي قول وھو ؛ يحتلم لم من

 هللا رسول أجازھا التي والسن ، دعوى فإنه السنين من يذكرونه عدد فكل السن في دليال عمر ابن حديث يكن لم إذا: " العربي

 وسلم عليه هللا صلى النبي اعتبر وكذلك ، عليھا دليل الشرع في قام وال ، يعتبرھا لم سن من أولى وسلم عليه هللا صلى

 النبي يعتبره لم ما ويعتبر فيتأوله وسلم عليه هللا صلى النبي اعتبرھما أمرين ترك ممن عذيري فمن ؛ قريظة بني في اإلنبات

 ".نظرا الشريعة في له هللا جعل وال ، لفظا وسلم عليه هللا صلى

 وأن ، علماؤنا تأول كما وتأوله ، ھناك عمر ابن حديث على يعرج لم إذ ؛ عكسه األنفال سورة في وقال ، ھنا قوله ھذا:  قلت

 وھو. العيال في فيجعل له يسھم فال يطيقه ال ومن ، سنة عشرة خمس ابن وھو له ويسھم القتال يطيق من بين الفرق موجبه

 .أعلم وهللا. الحديث من عبدالعزيز بن عمر فھمه الذي

 َجاِنبِ  ِمنْ  آَنسَ { :  تعالى قوله ومنه ؛ ورأيتم أبصرتم أي}  ُھمْ أَْمَوالَ  إِلَْيِھمْ  َفاْدَفُعوا ُرْشداً  ِمْنُھمْ  آَنْسُتمْ  َفإِنْ { :  تعالى قوله:  الرابعة

ورِ   :  النابغة قال. تبصر معناه ؛ أحدا ترى ھل فاستأنس اذھب العرب تقول:  األزھري قال. ورأى أبصر أي}  َناراً  الطُّ

 وحد مستأنس على... 

 َفإِنْ { :  تعالى قوله ومنه ؛ واحد بمعنى ووجدت وأحسست آنست:  وقيل. فيحذره قانصا يرى ھل يتبصر وحشيا ثورا أراد

 وعيسى السلمي وقرأ. الشين وسكون الراء بضم" رشدا" العامة وقراءة. أبصرتم فيه واألصل. علمتم أي}  ُرْشداً  ِمْنُھمْ  آَنْسُتمْ 

 مصدر ورشدا. رشد مصدر رشدا:  وقيل. لغتان وھما ، والشين الراء بفتح" رشدا" عنھم هللا رضي مسعود وابن والثقفي

 .أعلم وهللا. الرشاد وكذلك رشد،

 والسدي عباس ابن وقال. والدين العقل في صالحا:  وغيرھما وقتادة الحسن فقال" رشدا" تأويل في العلماء واختلف:  الخامسة

 يدفع فال ؛ رشده بلغ وما بلحيته ليأخذ الرجل إن:  والشعبي جبير بن سعيد قال". المال وحفظ العقل في صالحا: " والثوري

 منه يعلم حتى سنة مائة بلغ وإن اليتيم يعطى ال:  الضحاك قال وھكذا. رشده منه يؤنس حتى شيخا كان وإن ماله اليتيم إلى

 أنه وعلى ، البلوغ بعد إال يكون ال الرشد أن على العلماء وأكثر. خاصة العقل في يعني" رشدا: " مجاھد وقال. ماله إصالح

 الحر على يحجر ال:  حنيفة أبو وقال. وغيره مالك مذھب وھو ؛ عنه الحجر يزول ال شاخ وإن الحلم بلوغ بعد يرشد لم إن

. النخعي مذھب وھو ؛ الھذيل بن زفر قال وبه. عاقال كان إذا تبذيرا وأشدھم الناس أفسق كان ولو ، الرجال مبلغ بلغ إذا البالغ

 ؛ عليه احجر هللا رسول يا:  فقيل ، ضعف عقدته وفي يبتاع كان منقذ بن حبان أن أنس عن قتادة رواه بما ذلك في واحتجوا
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 فقل بايعت فإذا: " له فقال. أصبر ال:  فقال". تبع ال: " فقال وسلم عليه هللا صلى النبي فاستدعاه. ضعف عقدته وفي يبتاع فإنه

 أن ثبت ، السالم عليه يفعل ولم الغبن من تصرفه في كان لما عليه الحجر القوم سأل فلما:  قالوا" . ثالثا الخيار ولك خالبة ال

 كان إن:  الشافعي وقال. بخالفه فغيره ، البقرة في بيناه ما على بذلك مخصوص ألنه ؛ فيه لھم حجة ال وھذا. يجوز ال الحجر

 أحدھما:  وجھين لىفع لماله مصلحا لدينه مفسدا كان وإن ، عليه حجر دينه دون لماله مفسدا كان أو ، ودينه لماله مفسدا

 مذھب من واألظھر ، المروزي إسحاق اختيار وھو ؛ عليه حجر ال والثاني. شريح بن العباس أبي اختيار وھو ؛ عليه يحجر

 بن وعبدهللا عباس وابن وعائشة والزبير وعلي عثمان قول السفيه على الحجر من ذكرناه الذي وھذا:  الثعلبي قال. الشافعي

 يوسف وأبو الشام وأھل واألوزاعي المدينة وأھل مالك:  الفقھاء قال وبه ، شريح التابعين ومن ، يھمعل هللا رضوان جعفر

 .المسألة ھذه في اإلجماع أصحابنا وادعى:  الثعلبي قال. ثور وأبو وإسحاق وأحمد ومحمد

 تسليم يجز لم اآلخر دون أحدھما جدو فإن ، والبلوغ الرشد إيناس:  بشرطين يكون المال دفع أن فاعلم ھذا ثبت إذا:  السادسة

 حنيفة أبا إال الفقھاء جماعة قول وھو. اآلية في مالك عن وھب وابن وأشھب القاسم ابن رواية وھو. اآلية نص كذلك ، المال

 ، قوله ضعف على يدل وھذا جدا لكونه:  حنيفة أبو قال. سنة وعشرين خمس ببلوغ الرشد إيناس أسقطوا فإنھم والنخعي وزفر

 والمقيد، المطلق باب من ھذا فإن ؛ تقدم ما حسب اآليتين استعمال من له القرآن أحكام في الرازي بكر أبو به احتج ما وضعف

 في شرطوا علماءنا أن إال. بخت أي ، جد غير كان إذا جدا كونه يغني وماذا. األصول أھل باتفاق المقيد إلى يرد والمطلق

 الذكر في االختبار ورأوا ، والشافعي حنيفة أبو يره ولم. الرشد في االبتالء يقع وحينئذ ، غالبلو مع بھا الزوج دخول الجارية

 ألجل تبرز وال األمور تعاني ال محجوبة لكونھا للغالم مخالفة األنثى:  قالوا بأن بينھما علماؤنا وفرق. تقدم ما على واألنثى

 أول من للناس ومالقاته بتصرفه فإنه ؛ بخالفھا والذكر. كلھا لمقاصدا تفھم فبه ؛ النكاح وجود على فيھا وقف فلذلك البكارة

 الوطء نفس فإن ؛ أصوب الشافعي قاله وما. الغرض له فيحصل ، بالبلوغ عقله ويكمل ، االختبار له يحمل بلوغه إلى نشئه

 ال:  فقالوا علماؤنا زاد ثم. مالھال مبذرة غير ، ومقاصدھا أمورھا بجميع عارفة كانت إذا رشدھا في يزيدھا ال الحشفة بإدخال

 أقواال تحديدھا في علماؤنا وذكر:  العربي ابن قال. األحوال فيھا تمارس الزمان من مدة مضي من زوجھا دخول بعد بد

 دبع واحدا عاما عليھا وصي وال لھا أب ال التي اليتيمة في وجعلوا. األب ذات في والسبعة والستة األعوام الخمسة منھا عديدة؛

 ؛ عسير األب ذات في األعوام وتحديد ، دليل كله ھذا في وليس. رشدھا يثبت حتى مؤبدا عليھا المولى في وجعلوا ، الدخول

 يخرجھا أو ، عنه الوصي فيخرجھا رشدھا يتبين حتى عليھا المولى في الحجر تمادي وأما. اليتيمة في العام تحديد منه وأعسر

 الرشد اعتبار فتعين}  ُرْشداً  ِمْنُھمْ  آَنْسُتمْ  َفإِنْ { :  تعالى قوله تحت داخل كله ھذا من مقصودوال. القرآن ظاھر فھو منه الحكم

 .عليه دليل ال الذي التحكم واجتنب عليه وركب فاعرفه. الراشد حال اختالف بحسب إيناسه يختلف ولكن

 محمول فھو بعده عملته وما ، الحجر لبقاء الرد على لمحمو ھو:  فقيل ؛ المدة تلك في األب ذات فعلته فيما واختلفوا:  السابعة

 محمول ذلك بعد عملته وما ، السداد فيه يتبين أن إال الرد على محمول المدة تلك في عملته ما:  بعضھم وقال. الجواز على

 .السفه فيه يتبين حتى اإلمضاء على

 ، السلطان إلى رفعه من بد ال:  فرقة فقالت ؟ ال أم السلطان إلى يحتاج ھل عليه المحجور إلى المال دفع في واختلفوا:  الثامنة

 قال. السلطان إلى رفعه إلى يحتاج أن دون الوصي اجتھاد إلى موكول ذلك:  فرقة وقالت. ماله إليه يدفع ثم رشده عنده ويثبت
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 تواطؤ من حفظ لما ، عنده الرشد وثبوت السلطان إلى رفعه عن يستغنى أال زماننا أوصياء في والصواب:  عطية ابن

 .الوقت ذلك في تحصيله وقلة لسفھه عليه المحجور ويبرأ ، الصبي يرشد أن على األوصياء

 الشافعي وعند ، عندنا الحجر إليه عاد تدبير وقلة تبذير بظھور السفه إلى عاد ثم ، الرشد بوجود إليه المال سلم فإذا:  التاسعة

:  تعالى قوله ودليلنا. والقصاص الحدود في إقراره جواز بدليل ؛ عاقل بالغ ألنه ؛ ديعو ال:  حنيفة أبو وقال. قوليه أحد في

َفَھاءَ  ُتْؤُتوا َوال{ ُ  َجَعلَ  الَِّتي أَْمَوالَُكمُ  السُّ ً  لَُكمْ  هللاَّ ً  اْلَحقُّ  َعلَْيهِ  الَِّذي َكانَ  َفإِنْ { :  تعالى وقال. } قَِياما ً  أَوْ  َسفِيھا  يعُ َيْسَتطِ  ال أَوْ  َضِعيفا

 .اإلطالق بعد عليه ذلك يطرأ أو سفيھا محجورا يكون أن بين يفرق ولم. } ِباْلَعْدلِ  َولِيُّهُ  َفْلُيْملِلْ  ُھوَ  ُيِملَّ  أَنْ 

 يؤدي أن وعليه. وبيع وشراء وإبضاع تجارة من يصنع أن لألب كان ما اليتيم مال في يصنع أن للوصي ويجوز:  العاشرة

 وسائر الوالدين ونفقة ، المتلفات وقيم الجنايات أروش عنه ويؤدي. وفطرة وماشية وحرث نعي:  أمواله سائر من الزكاة

 النظر وجه على وعليه له ويصالح ، يتسررھا جارية له ويشتري ، الصداق عنه ويؤدي يزوجه أن ويجوز. الالزمة الحقوق

 المال باقي تلف فإن. جائزا الوصي فعل كان ينالد من عليه ما تفي بقية المال من وبقي الغرماء بعض الوصي قضى وإذا. له

 كان فإن آخرون غرماء أتى ثم المال جميع الغرماء اقتضى وإن. اقتضوا الذين على وال الوصي على الغرماء لباقي شيء فال

 ورجع ، المحاصة في يصيبھم كان ما الغرماء لھؤالء الوصي ضمن الباقي بالدين معروفا الميت كان أو الباقي بالدين عالما

 دفع وإذا. الوصي على شيء فال بالدين معروفا الميت كان وال ، بذلك عالما يكن لم وإن. بذلك دينھم اقتضوا الذين على

 عند البقرة في مضى وقد. عليه شيء فال الشھود مات حتى الزمان وطال أشھد إن وأما. ضمن إشھاد بغير الميت دين الوصي

 . والحمد ، كفاية فيه ما وغيره اإلنفاق في الوصي أحكام من. } َفإِْخَواُنُكمْ  وُھمْ ُتَخالِطُ  َوإِنْ { :  تعالى قوله

ً  َتأُْكلُوَھا َوال{ :  تعالى قوله:  عشرة الحادية  فيكون ، جائز إسراف غير من مالھم أكل أن يريد ليس}  َيْكَبُروا أَنْ  َوِبَداراً  إِْسَرافا

 بغير اليتامى أموال أكل عن األوصياء وتعالى سبحانه هللا فنھى. إسراف فإنه أموالھم تأكلوا وال المراد بل ، خطاب دليل له

 الخطأ والسرف عمران آل في تقدم وقد. الحد ومجاوزة اإلفراط اللغة في واإلسراف. بيانه يأتي ما على ؛ لھم المباح الواجب

 :  الشاعر قول ومنه. اإلنفاق في

 سرف وال من عطائھم في ما...  ثمانية يحدوھا ھنيدة أعطوا

 :  آخر وقال. العطاء مواضع يخطئون ليس أي

 سرف أننا فأجبنا أسرفتم...  تخبطھم والخيل قائلھم وقال

. تعالى هللا شاء إن" األنعام" في بيان زيادة اإلسراف لمعنى وسيأتي. الغفلة والسرف ، التبذير السرف:  شميل بن النضر قال

ً {  على معطوف وھو. والمقاتلة كالقتال والمبادرة والبدار. البلوغ حال وھو ، كبرھم ومبادرة معناه}  َوِبَداراً {  أَنْ {  و. } إِْسَرافا

 ابن عن ؛" ماله ويأخذ يرشد لئال كبره أبادر وتقول فتأكله محجورك مال تستغنم ال أي ،" بدارا" بـ نصب موضع في}  َيْكَبُروا

 .وغيره عباس
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ً  َكانَ  َوَمنْ { :  تعالى قوله:  عشرة الثانية  باإلمساك الغني فأمر ؛ أموالھم من لھم يحل ما تعالى هللا بين. اآلية}  َفْلَيْسَتْعفِفْ  َغِنّيا

 عن واالستعفاف. أمسك إذا واستعف الشيء عن الرجل عف:  يقال. بالمعروف وليه مال من يأكل أن الفقير للوصي وأباح

ً  َيِجُدونَ  ال الَِّذينَ  َتْعفِفِ َوْلَيسْ { :  تعالى قوله ومنه. تركه الشيء  أبو روى. فعله يجب وال يحل ال عما االمتناع:  والعفة. } نَِكاحا

 فقير إني:  فقال وسلم عليه هللا صلى النبي أتى رجال أن جده عن أبيه عن شعيب بن عمرو عن المعلم حسين حديث من داود

 ".متأثل وال مباذر وال مسرف يرغ يتيمك مال من كل: " فقال:  قال. يتيم ولي شيء لي ليس

 َكانَ  َوَمنْ { :  تعالى قوله في عائشة عن مسلم صحيح ففي ؟ اآلية بھذه والمراد المخاطب من العلماء واختلف:  عشرة الثالثة

:  رواية في. منه أكلي أن جاز محتاجا كان إذا ومصلحه عليه يقوم الذي اليتيم ولي في نزلت:  قالت}  ِباْلَمْعُروفِ  َفْلَيأُْكلْ  َفقِيراً 

 ؛ بقدره عليه أنفق فقيرا كان وإن ، ماله عن وأعف عليه وسع غنيا كان إن اليتيم المراد:  بعضھم وقال. بالمعروف ماله بقدر

. ولسفھه لصغره ماله في بالتصرف يخاطب ال اليتيم ألن ؛ الصحيح وھو الجمھور قول واألول. سعيد بن ويحيى ربيعة قال

 .أعلم وهللا

 قاله ؛" أيسر إذا ويقضى احتاج إذا القرض ھو: " قوم فقال ؟ ھو ما بالمعروف األكل في الجمھور واختلف:  عشرة رابعةال

 من أكثر يستسلف وال. األوزاعي قول وھو ، العالية وأبو ومجاھد والشعبي جبير وابن وعبيدة عباس وابن الخطاب بن عمر

 أكلت افتقرت وإن ، استعففت استغنيت إن ، اليتيم مال من الولي منزلة هللا مال من نفسي أنزلت إني أال: " عمر قال. حاجته

}  ِباْلَمْعُروفِ  َفْلَيأُْكلْ  َفقِيراً  َكانَ  َوَمنْ {  العالية أبي عن عاصم عن المبارك بن عبدهللا روى". قضيت أيسرت فإذا ؛ بالمعروف

 البصري والحسن وعطاء إبراھيم عن روي - ثان وقول. } َعلَْيِھمْ  َفأَْشِھُدوا ْمَوالَُھمْ أَ  إِلَْيِھمْ  َدَفْعُتمْ  َفإَِذا{  تال ثم - قرضا:  قال

 ھو:  الحسن قال. الفقھاء وعليه ، النظر حق ذلك ألن ؛ بالمعروف يأكل فيما الفقير الوصي على قضاء ال:  وقتادة والنخعي

 والدليل. الحلل وال الكتان من الرفيع يلبس وال ، عورته ستري ما ويكتسي ، جوعته يسد ما يأكل أنه وذلك ؛ له هللا من طعمة

 قد تعالى هللا ألن ؛ بالمعروف أكل ما غرم عليه يجب ال للمسلمين الناظر اإلمام أن على األمة إجماع القول ھذا صحة على

 وأبي عباس ابن عن روي وقد. صح لو أن -" قضيت أيسرت فإذا: " عمر قول في لھم حجة فال. هللا مال في سھمه فرض

 بأصل يضر لم إذا الدواب وركوب ، العبيد واستخدام ، المواشي بألبان كاالنتفاع ھو بالمعروف األكل" أن والشعبي العالية

". أخذھا للوصي فليس وأصولھا األموال أعيان فأما. التمر ويجذ ، الحوض ويلوط ، الضالة وينشد ، الجرباء يھنأ كما ؛ المال

 ، عليه قضاء وال ، المعروف ھو ذلك وأن طائفة به وقالت ؛ عمله أجر بقدر يأخذ إنه:  الفقھاء قول عم يخرج كله وھذا

 أن األب فلوصي ؛ والحاكم األب وصي بين - حيان ابن ويقال -  حي بن صالح بن الحسن وفرق. محرمة ذلك على والزيادة

 ليس:  قال مجاھد عن روي رابع وقول. الثالث القول وھو ؛ بوجه المال إلى له سبيل فال الحاكم وصي وأما ، بالمعروف يأكل

َھا َيا{ :  تعالى قوله نسخھا ، منسوخة اآلية أن إلى وذھب. غيره وال قرضا يأخذ أن له  َبْيَنُكمْ  أَْمَوالَُكمْ  َتأُْكلُوا ال آَمُنوا الَِّذينَ  أَيُّ

 منسوخة اآلية ھذه في الرخصة إن:  أسلم بن زيد وقال. بتجارة ليس وھذا. }  ْنُكمْ مِ  َتَراٍض  َعنْ  ِتَجاَرةً  َتُكونَ  أَنْ  إاِلَّ  ِباْلَباِطلِ 

ً  اْلَيَتاَمى أَْمَوالَ  َيأُْكلُونَ  الَِّذينَ  إِنَّ { :  تعالى بقوله  ھذه لعل ، أدري ال:  قال يوسف ابن عن الوليد بن بشر وحكى. اآلية}  ُظْلما

. }  ِمْنُكمْ  َتَراٍض  َعنْ  ِتَجاَرةً  َتُكونَ  أَنْ  إاِلَّ  بِاْلَباِطلِ  َبْيَنُكمْ  أَْمَوالَُكمْ  َتأُْكلُوا ال آَمُنوا الَِّذينَ  اأَيُّھَ  َيا{ :  وجل عز بقوله منسوخة اآلية

 أن فله أجله من يسافر أن احتاج فإذا. المصر في معه مقيما كان إذا فيمنع ؛ والسفر الحضر بين الفرق وھو -  خامس وقول
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 فليأكل:  قالبة أبو قال - سادس وقول. ومحمد يوسف أبو وصاحباه حنيفة أبو قاله ؛ شيئا يقتني وال ، إليه يحتاج ما يأخذ

 .غيره وال قرضا شيئا منه يأخذ أن له فليس الناض المال فأما ؛ الغلة من يجني مما بالمعروف

:  الشعبي وقال". واضطر احتاج إذا: " قال}  َمْعُروفِ ِبالْ  َفْلَيأُْكلْ  َفقِيراً  َكانَ  َوَمنْ {  عباس ابن عن عكرمة روى - سابع وقول

 ھزا اضطر إذا ألنه له معنى ال وھذا:  النحاس قال. أوفى وجد فإن ؛ منه أخذ الخنزير ولحم الدم بمنزلة منه كان إذا كذلك

 يأكل أن المراد: " يوالنخع أيضا عباس ابن وقال. بعيد أو قريب من غيره أو يتيمه مال من يقيمه ما أخذ له كان االضطرار

 يحتاج ال حتى نفسه على يقتر والفقير ، بغناه الغنى فيستعفف ؛ اليتيم مال إلى يحتاج ال حتى نفسه مال من بالمعروف الوصي

 إال منھا شيء يطلق ال محظورة الناس أموال ألن ؛ اآلية تفسير في روي ما أحسن من وھذا:  النحاس قال". يتيمه مال إلى

 .قاطعة بحجة

 أن للوصي أن اآلية بحكم السلف من متوھمون توھم: " فقال ؛ له القرآن أحكام في الطبري الكيا القول ھذا اختار وقد:  قلت

 َبْيَنُكمْ  أَْمَوالَُكمْ  َتأُْكلُوا ال{ :  قوله من به تعالى هللا أمر ما خالف وذلك ، السرف حد إلى ينتھى ال قدرا الصبي مال من يأكل

ً  َكانَ  َوَمنْ { :  فقوله. اليتيم مال في ذلك يتحقق وال}  ِمْنُكمْ  َتَراٍض  َعنْ  ِتَجاَرةً  َتُكونَ  أَنْ  الَّ إِ  ِباْلَباِطلِ   إلى يرجع}  َفْلَيْسَتْعفِفْ  َغِنّيا

 ولهق عليه دل وقد. أموالكم أكل على اقتصروا بل ، أموالكم مع اليتيم أموال تأكلوا وال فمعناه. اليتيم مال دون نفسه مال أكل

ً  َكانَ  إِنَّهُ  أَْمَوالُِكمْ  إِلَى أَْمَوالَُھمْ  َتأُْكلُوا َوال{ :  تعالى ً  َكانَ  َوَمنْ { :  تعالى بقوله وبان. }  َكِبيراً  ُحوبا  َفقِيراً  َكانَ  َوَمنْ  َفْلَيْسَتْعفِفْ  َغِنّيا

 .اآلية معنى تمام فھذا ؛ اليتيم مال أكل إلى يحتاج ال حتى ، البلغة على االقتصار}  ِباْلَمْعُروفِ  َفْلَيأُْكلْ 

 فحملھا ، للمعاني محتملة اآلية ھذه وجدنا وقد. اليتيم حق في سيما ، رضاه دون الغير مال أكل تمنع محكمات آيات وجدنا فقد

 ، للمسلمين عملھم ألجل أرزاقھم يأخذون القضاة إن:  السلف مذھب ينصر من قال فإن. متعين المحكمات اآليات موجب على

 أن للوصي يجوز لم السلف من أحدا أن اعلم:  له قيل ؟ عمله بقدر األجرة يأخذ ال ولم ، لليتيم عمل إذا كذلك الوصي كان ھالف

 والقضاة الفقھاء يأخذه فالذي وأيضا. المسألتين بين فارق فذلك ؛ القاضي بخالف ، الوصي غنى مع الصبي مال من يأخذ

 ، جملتھم من والقضاة ، بأوصاف ألصناف الضائع المال ذلك هللا جعل وقد. مالك له يتعين ال اإلسالم بأمور القائمون والخلفاء

 .االستحقاق عن بعيد وذلك مجھولة وأجرته مجھول وعمله ؛ رضاه غير من معين شخص مال بعمله يأخذ إنما والوصي

 حاجاته عن الولي يشغل بحيث عليه قيام كبير ىإل يحتاج كثيرا اليتيم مال كان إن:  يقول العباس أبو اإلمام شيخنا وكان:  قلت

 قليل شرب له يستحب أنه غير ؛ شيئا منه يأكل فال حاجاته عن يشغله ال تافھا كان وإن ، عمله أجر فيه له فرض ومھماته

:  شيخنا قال. فيه بالمسامحة العادة جرت ما على بل ، له مستكثر وال به مضر غير ، والسمن الطعام من القليل وأكل اللبن

 .أعلم وهللا. ذلك على اآلية حمل فصلح ؛ معروف منھما واحد كل واللبن التمر من اليسير ونيل ، األجرة من ذكرته وما

 .هللا شاء إن ، أفضل عنه واالحتراز:  قلت

 إِنَّ { :  تعالى قوله عموم في داخلون وھم ، حال وال وجھا له أدرى فال أتباعه ونھب رسما ويسميه القسمة قاضي يأخذه ما وأما

ً  اْلَيَتاَمى أَْمَوالَ  َيأُْكلُونَ  الَِّذينَ  َما ُظْلما  .} َناراً  ُبُطوِنِھمْ  فِي َيأُْكلُونَ  إِنَّ
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 وزواال ينالتحص على تنبيھا باإلشھاد تعالى هللا أمر}  َعلَْيِھمْ  َفأَْشِھُدوا أَْمَوالَُھمْ  إِلَْيِھمْ  َدَفْعُتمْ  َفإَِذا{ :  تعالى قوله:  عشرة الخامسة

 وھو ؛ فرض ھو:  طائفة وقالت. أمين ألنه ؛ الوصي قول القول فإن ؛ العلماء من طائفة عند مستحب اإلشھاد وھذا. للتھم

 ائتمنه ومتى ، لألب أمين ھو وإنما ، المودع أو إليه دفع ما رد قد أنه زعم إذا كالوكيل ، قوله فيقبل بأمين وليس ، اآلية ظاھر

 فكذلك ؛ ببينة إال قوله يقبل لم بعدالته به أمره ما لزيد دفع قد أنه أدعى لو الوكيل أن ترى أال. غير على قوله يقبل ال األب

 استقرضه ما يسره في الوصي دفع على ھو إنما اإلشھاد ھذا أن جبير وابن عنه هللا رضي الخطاب بن عمر ورأى. الوصي

 أكلتم أو اقترضتم فإذا:  المعنى ؛ أكل من على القضاء وجوب على لدلي اآلية ھذه:  عبيدة قال. فقره حالة يتيمه مال من

 حتى ، فأشھدوا عليه المولى على شيئا أنفقتم إذا المراد أن والظاھر. وسواه ھذا يعم اللفظ أن والصحيح. غرمتم إذا فأشھدوا

 لقوله ، دفعه على باإلشھاد إال منه يبرأ ال بإشھاد األمانة وجه على قبض مال كل فإن ؛ البينة إقامة أمكن خالف وقع ولو

 .أعلم وهللا. إشھاد بغير قبضھا كان إن إلشھاد دفعھا في يحتاج فال إشھاد بغير إليه دفع لمن دفع فإذا}  َفأَْشِھُدوا{ :  تعالى

 يحفظه فالمال. بدنه في الصبي حفظ عليه كذلك ، له والتثمير يتيمه مال حفظ والكفيل الوصي على كما:  عشرة السادسة

 في إن:  وسلم عليه هللا صلى للنبي قال رجال أن وروي". البقرة" في المعنى ھذا مضى وقد. بأدبه يحفظه والبدن ، بضبطه

 كنت ما: " قال ؟ أفأضربه ، هللا رسول يا:  قال". بماله مالك واق وال ماال متأثل غير نعم: " قال ؟ ماله من أآكل يتيما حجري

 .ملتحدا عنه أحد يجد فليس مسندا يثبت لم وإن:  العربي بنا قال". ولدك منه ضاربا

َِّ  َوَكَفى{ :  تعالى قوله:  عشرة السابعة ً  ِبا . حق جاحد لكل وعيد ھذا ففي. بھا ومجازيا ألعمالكم حاسبا هللا كفى أي}  َحِسيبا

 .رفع موضع في وھو ، زائدة والباء

َجالِ {  -7 ا َنِصيبٌ  لِلرِّ َساءِ  َواأْلَْقَرُبونَ  الَِدانِ اْلوَ  َتَركَ  ِممَّ ا َنِصيبٌ  َولِلنِّ ا َواأْلَْقَرُبونَ  اْلَوالَِدانِ  َتَركَ  ِممَّ ً  َكُثرَ  أَوْ  ِمْنهُ  َقلَّ  ِممَّ  َنِصيبا
 ً  } َمْفُروضا

 :  مسائل خمس فيه

 امرأة وترك توفي ، ارياألنص ثابت بن أوس في اآلية ونزلت. المواريث بذكر وصله اليتامى أمر تعالى هللا ذكر لما:  األولى

 ولم ماله فأخذا ؛ وعرفجة سويد:  لھما يقال ووصياه الميت عم ابنا ھما رجالن فقام ؛ منھا له بنات وثالث كجة أم:  لھا يقال

 قاتل من إال يعطى ال:  ويقولون ، ذكرا كان وإن الصغير وال النساء يورثون ال الجاھلية في وكانوا ، شيئا وبناته امرأته يعطيا

 وسلم عليه هللا صلى هللا لرسول ذلك كجة أم فذكرت. الغنيمة وحاز ، بالسيف وضارب ، بالرمح وطاعن ، الخيل ظھور على

 أنظر حتى انصرفا: " السالم عليه فقال. عدوا ينكأ وال كال يحمل وال ، فرسا يركب ال ولدھا ، هللا رسول يا:  فقاال ، فدعاھما

 أن ينبغي كان الصغار الورثة فإن ؛ بجھلھم وتصرفھم لقولھم وإبطاال ، عليھم ردا اآلية ھذه هللا فأنزل". فيھن لي هللا يحدث ما

 ، بأھوائھم فضلوا الحكمة وأبطلوا ، الحكم فعكسوا ، مصالحھم في والنظر تصرفھم لعدم ، الكبار من بالمال أحق يكونوا

. القرابة وھي الميراث علة بيان:  األولى:  ثالث فوائد اآلية ذهھ في:  علماؤنا قال:  الثانية. وتصرفاتھم آرائھم في وأخطؤوا

 ؛ المواريث آية في مبين وذلك. المفروض النصيب إجمال:  الثالثة. بعيد أو قريب من تصرفت كيفما القرابة عموم:  الثانية

 .الشافي البيان وقع حتى الفاسد الرأي لذلك وإبطال ، للحكم توطئة اآلية ھذه في فكان
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 فقراء في اجعلھا: " له قال وسلم عليه هللا صلى للنبي ذلك وذكر - حاء بئر - بماله تصدق لما طلحة أبا أن ثبت:  الثةالث

 أنه األنصاري عبدهللا بن محمد عن بلغني:  داود أبو قال". مني إليه أقرب وكانا: " أنس قال. وأبي لحسان فجعلھا" أقاربك

. النجار بن مالك بن عمرو بن عدي بن مناة زيد بن عمرو بن حرام بن األسود بن سھل بن زيد األنصاري طلحة أبو: قال

 معاوية بن زيد بن عبيد بن قيس بن كعب بن وأبي. حرام وھو الثالث األب في يجتمعان حرام بن المنذر بن ثابت بن وحسان

 بن وأبي حسان يجمع مالك بن وعمرو:  قال. آباء ستة وأبي طلحة أبى بين:  األنصاري قال. النجار بن مالك بن عمرو بن

 أحرى فھو دونه كان وما ، ونحوه القعدد ھذا في كانت ما أنھا القرابة على يقضي ما ھذا في:  عمر أبو قال. طلحة وأبا كعب

 .القرابة اسم يلحقه أن

ا{ :  تعالى قوله:  الرابعة ً  َكُثرَ  أَوْ  ِمْنهُ  َقلَّ  ِممَّ ً  َنِصيبا  ؛ ھو كم يبين ولم الميراث في نصيبا للبنات تعالى هللا أثبت}  َمْفُروضا

 ھو كم يبين ولم نصيبا لبناته جعل هللا فإن ؛ شيئا أوس مال من يفرقا أال وعرفجة سويد إلى وسلم عليه هللا صلى النبي فأرسل

ُ  ُيوِصيُكمُ {  فنزلت. ربنا ينزل ما أنظر حتى  أم أعطيا أن" إليھما فأرسل}  اْلَعِظيمُ  َفْوزُ الْ { :  تعالى قوله إلى}  أَْوالِدُكمْ  فِي هللاَّ

 ".المال بقية ولكما ، الثلثين ولبناته ، أوس ترك مما الثمن كجة

 وبيدر والبيت كالحمام ، حاله عن تغيير فيه كان إذا الفرائض على المتروك قسمة في اآلية بھذه علماؤنا استدل:  الخامسة

 ؛ به ينتفع ما أحدھم نصيب في يكن لم وإن ذلك يقسم:  مالك فقال. فيھا السھام أھل اربإقر منافعھا تبطل التي والدار الزيتون

ا{ :  تعالى لقوله ً  َكُثرَ  أَوْ  ِمْنهُ  َقلَّ  ِممَّ ً  َنِصيبا  أبو قال. حنيفة أبي قول ونحوه ، الشافعي قال وبه ، كنانة ابن قول وھو. } َمْفُروضا

 ال من فيھم كان إن:  ليلى أبي ابن وقال. له قسمت صاحبه وأبى القسمة أحدھما بفطل اثنين بين الصغيرة الدار في:  حنيفة

 ابن قال. ثور أبي قول وھو ؛ يقسم ال فإنه اآلخر دون أحدھما على الضرر فيه يدخل قسم وكل. يقسم فال له يقسم بما ينتفع

 من ينقسم ال ما كل أن أرى وأنا:  القاسم ابن قال. العربي ابن ذكر فيما مالك عن القاسم ابن ورواه. القولين أصح وھو:  المنذر

 الشفعة: " السالم عليه لقوله ؛ فيه شفعة وال يباع أن ، قسم إذا به ينتفع وال الضرر قسمته وفي ، والحمامات والمنازل الدور

 الشفعة وعلق ، الحدود قاعإي فيه يتأتى ما كل في الشفعة السالم عليه فجعل". شفعة فال الحدود وقعت فإذا يقسم ال ما كل في

 .الحديث دليل ھذا. فيه الحدود إيقاع يمكن مما يقسم لم فيما

 عن بكر أبي بن محمد عن موسى بن صديق أخبرني جريج ابن حديث من الدارقطني خرجه ما القول لھذا الحجة ومن:  قلت

 يموت أن ھو:  عبيد أبو قال". القسم حمل ما الإ الميراث أھل على تعضية ال: " قال أنه وسلم عليه هللا صلى النبي عن أبيه

 الجوھرة مثل وذلك ؛ يقسم فال:  يقول. بعضھم على أو جميعھم على ضرر ذلك في كان ورثته بين قسم إن شيئا ويدع الرجل

 َجَعلُوا ِذينَ الَّ { :  تعالى قوله ومنه. فرقته إذا الشيء عضيت:  يقال ؛ التفريق والتعضية. ذلك أشبه وما والطيلسان والحمام

 فإن وأيضا". ضرار وال ضرر ال: " السالم عليه قال وكذلك. المضارة فنفى}  ُمَضارٍّ  َغْيرَ { :  تعالى وقال. } ِعِضينَ  اْلقُْرآنَ 

 على ردا ، كثيرا أو كان قليال والكبير للصغير والنصيب الحظ وجوب اآلية اقتضت وإنما ، للقسمة تعرض فيھا ليس اآلية

 من يؤخذ فإنما النصيب ذلك إبراز فأما. جدا ظاھر وھذا] 32:  النساء" [نصيب وللنساء" "نصيب للرجال: " قالف الجاھلية

 على تمكينك أما:  شريكه له فيقول ؛ منه فمكنوني وجل عز هللا بقول نصيب لي وجب قد:  الوارث يقول بأن وذلك ؛ آخر دليل
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. الترجيح فيقع ؛ القيمة وتنقيص ، الھيئة وتغيير ، المال إفساد من بينكو بيني ضرر إلى يؤدي ألنه ؛ يمكن فال االختصاص

 .الموفق وهللا. الدليل من ذكرناه ما مع المال وينقص المنفعة يبطل فيه القسمة سقوط واألظھر

ً { :  الفراء قال ً  َنِصيبا :  الزجاج. انتصب افلھذ المصدر معنى في اسم فھو ؛ الزما وحقا ، واجبا قسما:  كقولك ھو}  َمْفُروضا

 .الواجب:  المقدر:  والمفروض. نصيبا لھم هللا جعل أي:  األخفش. الفرض حال في أنصباء لھؤالء أي. الحال على أنتصب

ً َمعْ  َقْوالً  لَُھمْ  َوقُولُوا ِمْنهُ  َفاْرُزقُوُھمْ  َواْلَمَساِكينُ  َواْلَيَتاَمى اْلقُْرَبى أُولُو اْلقِْسَمةَ  َحَضرَ  َوإَِذا{  -8  } ُروفا

 :  مسائل أربع فيه

 أن يرثون ال الذين والفقراء اليتامى أو األقارب من وكان ، القسمة وحضر إرثا شيئا يستحق لم من أن تعالى هللا بين:  األولى

 أجر يهفف القليل من عطاء كان وإن. الرضخ قليال أو عقارا كان إن إليھم واالعتذار ؛ كثيرا المال كان إن ، يحرموا وال يكرموا

 بن عروة:  التابعين من جماعة ذلك وامتثل. عباس ابن قاله ؛ محكمة القول ھذا على فاآلية. ألف مائة يسبق درھم  ؛ عظيم

 في هللا يوصيكم{:  تعالى قوله نسخھا منسوخة أنھا" عباس ابن عن وروي األشعري موسى أبو به وأمر ، وغيره الزبير

 مالك أبو منسوخة إنھا قال وممن. والوصية الميراث آية نسخھا:  المسيب بن سعيد الوق} األنثيين حظ مثل للذكر أوالدكم

 ممن له نصيب ال لمن المشاركة واستحباب ، لنصيبھم الورثة استحقاق مبينة فإنھا ؛ أصح واألول. والضحاك وعكرمة

 قوله في عباس ابن عن البخاري وفي. شحوا الناس ولكن:  الحسن قال. اآلية ھذه الناس ضيع:  جبير ابن قال. حضرھم

 إن: " قال رواية وفي". بمنسوخة وليست محكمة ھي: " قال} والمساكين واليتامى القربى أولوا القسمة حضر وإذا{: تعالى

 ، يرزق الذي وذلك يرث وال:  واليان ھما ؛ بھا تھاون مما ولكنھا نسخت ما وهللا ال ، نسخت اآلية ھذه أن يزعمون ناسا

 قسمة عند المؤمنين هللا أمر: " عباس ابن قال". أعطيك أن لك أملك ال:  ويقول ، بالمعروف يقول الذي وذلك رثي ال ووال

:  النحاس قال". الميراث من لھم وصل وصية تكن لم فإن ، الوصية من ومساكينھم ويتاماھم ، أرحامھم يصلوا أن مواريثھم

 ھذا:  طائفة وقالت. وجل عز  والشكر ، الخير فعل في والترغيب الندب على يكون أن ، اآلية في قيل ما أحسن فھذا

. خف وما الخلق والثوب كالماعون ، نفوسھم به طابت ما األصناف لھذه الورثة تعطي ، الفرض جھة على واجب الرضخ

 ومشاركة التركة يف استحقاقا لكان فرضا كان لو ألنه ؛ الندب على ھذا أن والصحيح. والقشيري عطية ابن القول ھذا حكى

 أن إلى فرقة وذھبت. والتقاطع للتنازع وسبب ، للحكمة مناقض وذلك. مجھول ولآلخر معلوم الجھتين ألحد ، الميراث في

 المسيب بن وسعيد عباس ابن عن وروي. الورثة ال ، بالوصية أموالھم يقسمون الذين المحتضرون اآلية في والمراد المخاطب

 يتنزل -  أعلم وهللا وھذا". يحرمه أال له ينبغي يرث ال من وحضره بالوصايا ماله يفرق أن لمريضا أراد فإذا. "زيد وابن

 .المعول وعليه األول والصحيح. الميراث آية تنزل ولم ، واجبة الوصية كانت حيث

 ما بقدر محجوره لما من الصغير الوارث ولي يعطي:  طائفة فقالت ؛ ماله في يتصرف ال صغيرا الوارث كان فإذا:  الثانية

 ھو فھذا. حقكم عرفته بلغ فإذا ، لليتيم ھو إنما المال ھذا من شيء لي ليس:  القسمة حضر لمن يقول بل يعطي ال:  وقيل. يرى

 أن سيرين بن ومحمد عبيدة ورأى. أوصى ما له يصرف أوصى فإن ؛ بشيء له الميت يوص لم إذا وھذا. المعروف القول

 ھذا لكان اآلية ھذه لوال:  عبيدة وقال ، التركة من شاة ذبحا ، ذلك وفعال ؛ يأكلونه طعاما لھم يصنع أن اآلية ھذه في الرزق
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َھا َيا{  االستئذان وآية ، اآلية ھذه:  الناس تركھن محكمات ثالث:  قال يعمر بن يحيى عن قتادة وروى. مالي من  آَمُنوا الَِّذينَ  أَيُّ

َھا َيا{ :  وقوله ،}  أَْيَماُنُكمْ  َكتْ َملَ  الَِّذينَ  لَِيْسَتأِْذْنُكمُ  ا النَّاسُ  أَيُّ  .} َوأُْنَثى َذَكرٍ  ِمنْ  َخلَْقَناُكمْ  إِنَّ

 اْسَتْخَرَجَھا ُثمَّ { :  تعالى لقوله ؛ والميراث المال بمعنى ھي إذ ؛ القسمة معنى على عائد الضمير}  ِمْنهُ { :  تعالى قوله:  الثالثة

 هللا وبين بينه ليس فإنه المظلوم دعوة واتق: " السالم عليه قوله ومنه. مذكر الصواع ألن ؛ السقاية أي}  أَِخيهِ  ِوَعاءِ  ِمنْ 

" داء ولكنه بدواء ليس إنه" الخمر عن سأل حين الجعفي طارق بن لسويد قوله وكذلك. الدعاء معنى على مذكرا فأعاد" حجاب

 مصدر والقسم ؛ مؤنثة القسمة واالسم ، واقتسماه وتقاسماه المال سمهقا:  يقال. كثير ومثله. الشراب معنى على الضمير فأعاد

 .أعلم وهللا. التفريق والتقسيم. فتفرقوا فرقھم أي ، فتقسموا الدھر وتقسمھم ، مجلس مثل مقسم والموضع ، فانقسم الشيء قسمت

ً  َقْوالً  لَُھمْ  َوقُولُوا{ :  تعالى قوله:  الرابعة  الرزق مع قولوا:  وقيل. لكم بورك خذوا لھم يقال:  بيرج بن سعيد قال}  َمْعُروفا

 جميل قول من أقل فال شيء إليھم يصرف لم إن نعم ، عذر إلى الرزق مع حاجة ال:  وقيل. ھذا من أكثر كان لو أن وددت

 .اعتذار ونوع

يَّةً  َخْلفِِھمْ  ِمنْ  َتَرُكوا لَوْ  الَِّذينَ  َوْلَيْخشَ {  -9 ً  ُذرِّ قُوا َعلَْيِھمْ  َخافُوا ِضَعافا َ  َفْلَيتَّ  } َسِديداً  َقْوالً  َوْلَيقُولُوا هللاَّ

 :  مسألتان فيه

 قياسا األمر الم إضمار سيبويه عند يجوز وال ، باألمر للجزم" ليخش" من األلف حذفت}  َوْلَيْخشَ { :  تعالى قوله:  األولى

 :  الجميع وأنشد ؛ الجزم عم الالم حذف الكوفيون وأجاز. الشعر ضرورة في إال الجر حروف على

 تباال شيء من خفت ما إذا...  نفس كل نفسك تفد محمد

 الالم حذف ويجوز. لخافوا تركوا لو التقدير". لو" جواب}  َخافُوا{  و. عليه الكالم لداللة محذوف" يخش" ومفعول ، لتفد أراد

 تحبون ما باليتامى افعلوا أي ، لألوصياء وعظ ھذا: " فةطائ فقالت ؛ تأويلھا في العلماء اختلف قد اآلية وھذه". لو" جواب في

ً  اْلَيَتاَمى أَْمَوالَ  َيأُْكلُونَ  الَِّذينَ  إِنَّ { :  تعالى هللا قال ولھذا. عباس ابن قاله ؛" بعدكم من بأوالدكم يفعل أن :  طائفة وقالت. }  ُظْلما

 يريد كما القول لھم يشددوا وأن. حجورھم في يكونوا لم وإن ؛ ناسال وأوالد األيتام في هللا باتقاء أمرھم ، الناس جميع المراد

 ، عبدالملك بن مسلمة عسكر في قسطنطينية على كنا:  قال الشيباني حكاه ما ھذا ومن. بعده بولده يفعل أن منھم واحد كل

 ودي ، بشر أبا يا:  له فقلت. زمانال آخر أھوال من يكون ما فتذاكروا ، الديلمي ابن فيھم العلم أھل من جماعة في يوما فجلسنا

 أردت إذا ولكن ، كره أو أحب ، خرجت إال رجل من بخروجھا هللا قضى نسمة من ما!  عليك ما:  لي فقال. ولد لي يكون أال

 ركتت وإن ، منه هللا نجاك أدركته أنت إن أمر على أدلك أال:  رواية وفي. اآلية تال ثم ؛ غيرھم في هللا فاتق عليھم تأمن أن

 .آخرھا إلى}  َتَرُكوا َلوْ  الَِّذينَ  َوْلَيْخشَ {  اآلية ھذه فتال!  بلى:  فقلت ؟ فيك هللا حفظھم بعدك من ولدا

 أحسن من: " قال وسلم عليه هللا صلى النبي عن ھريرة أبي عن القرظي كعب بن محمد روى ما المعنى ھذا ومن:  قلت

 الرجل في ھذا:  المفسرين من جمع قاله ثالث وقول". تركته في هللا أخلف أرملة حاجة قضى ومن الصراط على جاز الصدقة

 ، هللا سبيل في بمالك وأوص ، لنفسك فأنظر ولدك سيرزق هللا إن:  وصيته عند بحضرته من له فيقول الموت يحضره
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 كما: " لھم تقول يةاآل فكأن. ذلك عن فنھوا ؛ بورثته ذلك فيضر يستغرقه أو ماله عامة على يأتي حتى. وأعتق وتصدق

 وقتادة عباس ابن قاله ؛" ماله تبذير على تحملوه وال غيركم ورثة على فاخشوا فكذلك ، بعدكم وذريتكم ورثتكم على تخشون

 أن ينبغي فال الوصية الرجل حضر إذا: " قال أنه عباس ابن عن جبير بن سعيد روى. ومجاھد والضحاك جبير وابن والسدي

قُوا{ :  تعالى قوله فذلك ؛" لولدك واترك لنفسك قدم يقول ولكن ، ولدك رازق تعالى هللا فإن بمالك أوص يقول َ  َفْلَيتَّ  وقال. } هللاَّ

 أحد فليس لولدك وأبق ، ورثتك على أمسك:  يحضره من للمحتضر يقول أن وھو ، ھذا عكس في نزلت:  وحضرمي مقسم

 كما:  لھم فقيل ؛ له يوصى أن يستحق من وكل القربى ذوو بذلك فيتضرر ، الوصية عن وينھاه ، أوالدك من بمالك أحق

. ضررھم في هللا واتقوا ، واليتامى المساكين جھة في القول سددوا فكذلك ، إليھم يحسن بأن وتسرون ذريتكم على تخشون

 ابن قال. لمسيبا وابن جبير بن سعيد عن روي ؛ المواريث آية نزول قبل الوصية وجوب وقت على مبنيان القوالن وھذان

 القول وآلخر ، الواحد القول ألحدھما يصلح ؛ صنفان الناس بل ، الناس كل في منھما واحد يطرد ال القوالن وھذان:  عطية

 وإذا. لنفسه يقدم أن على ويحمل ، الوصية إلى يندب أن حسن أغنياء بأنفسھم مستقلين ورثته ترك إذا الرجل أن وذلك. الثاني

 ، المساكين في كأجره ذلك قصد في أجره فإن ؛ واالحتياط لھم الترك إلى يندب أن حسن مقلين ھملينم ضعفاء ورثة ترك

 .معه يمال أن فيجب الضعف ھو إنما فالمراعاة

" . الناس يتكففون عالة تذرھم أن من خير أغنياء ورثتك تذر إن إنك: " لسعد السالم عليه لقوله ؛ صحيح التفصيل وھذا:  قلت

 بين ماله تقديم حينئذ باإلنسان فاألولى ؛ عليه أمن فقد أبيه عن وماله بنفسه مستقل غني وھو كان أو ، ولد لإلنسان يكن لم فإن

 .عليه وزره فيكون ، يصلح ال فيما بعده من ينفقه ال حتى يديه

 ما ماله من يخرج بأن المريض مروا أي ؛ القول من والصواب العدل:  السديد}  َسِديداً  َقْوالً  َوْلَيقُولُوا{ :  تعالى قوله:  الثانية

 وھو ، عدال قوال للميت قولوا المعنى:  وقيل. الصغار بورثته يضر ال] ما[ بقدر لقرابته يوصي ثم ، الواجبة الحقوق من عليه

 عليه هللا صلى النبي قال ھكذا. ويتلقن منه يسمع حتى نفسه في ذلك يقول ولكن ، بذلك يأمره وال ، هللا إال إله بال يلقنه أن

 ينھروه ال أن ؛ اليتيم المراد:  وقيل. ويجحد يغضب لعله بذلك أمر لو ألنه ؛ مروھم يقل ولم" هللا إال إله ال موتاكم لقنوا: "وسلم

 .به يستخفوا وال

ً  اْلَيَتاَمى أَْمَوالَ  َيأُْكلُونَ  الَِّذينَ  إِنَّ {  -10 َما ُظْلما  } َسِعيراً  َوَسَيْصلَْونَ  اراً نَ  ُبُطونِِھمْ  فِي َيأُْكلُونَ  إِنَّ

 :  مسائل ثالث فيه

ً  اْلَيَتاَمى أَْمَوالَ  َيأُْكلُونَ  الَِّذينَ  إِنَّ { :  تعالى قوله:  األولى  ، زيد بن مرثد:  له يقال غطفان من رجل في نزلت أنھا روي}  ُظْلما

 إن:  الجمھور قال ولھذا ؛ حيان بن مقاتل قال ، اآلية ھذه فيه تعالى هللا فأنزل ؛ فأكله صغير يتيم وھو أخيه ابن مال ولي

 وال النساء يورثون ال كانوا الذين الكفار في نزلت:  زيد ابن وقال. اليتيم مال من لھم يبح لم ما يأكلون الذين األوصياء المراد

 بالذكر البطون وخص. ءاألشيا إتالف أكثر وبه األكل ھو المقصود كان لما ؛ أكال وجوھه كل على المال أخذ وسمي. الصغار

 أَْعِصرُ  أََراِني إِنِّي{ :  تعالى كقوله ؛ إليه يؤول بما نارا المأكول وسمى. األخالق مكارم بضد عليھم والتشنيع ، نقصھم لتبيين

:  قال الخدري سعيد أبو وروى. باسمه تعالى هللا فسماه ، النار يوجب الحرام ألن ؛ حراما أي نارا:  وقيل. عنبا أي}  َخْمراً 
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 يأخذ من بھم وكل وقد اإلبل كمشافر مشافر لھم قوما رأيت: " قال به أسري ليلة عن وسلم عليه هللا صلى النبي حدثنا

 اليتامى أموال يأكلون الذين ھم قال ھؤالء من جبريل يا فقلت أسافلھم من يخرج نار من صخرا أفواھھم في يجعل ثم بمشافرھم

 فيھا وذكر" الموبقات السبع اجتنبوا: " وسلم عليه هللا صلى وقال. الكبائر من اليتيم مال أكل نأ على والسنة الكتاب فدل". ظلما

 ".اليتيم مال وأكل"

 فاعله؛ يسم لم ما اسم على الياء بضم عباس ابن رواية في وعاصم عامر ابن وقرأ}  َسِعيراً  َوَسَيْصلَْونَ { :  تعالى قوله:  الثانية

 من الالم وتشديد الصاد وفتح الياء بضم حيوة أبو وقرأ. } َسَقرَ  َسأُْصلِيهِ { :  تعالى هللا قال. إصالء النار حر هللا أصاله من

:  وتصليت. أخرى بعد مرة صليته:  قولھم ومنه. } َصلُّوهُ  اْلَجِحيمَ  ُثمَّ { :  تعالى قوله دليله. أخرى بعد مرة الفعل لكثرة التصلية

 :  قال. بالنار استدفأت

 قرس من المقرور تصلى كما...  حربھم حر تتصلي وقد

 التسخن ھو والصالء. } اأْلَْشَقى إاِلَّ  َيْصالَھا ال{ :  تعالى هللا قال. وصالة صلى يصالھا النار صلي من الياء بفتح الباقون وقرأ

 :  عباد بن الحارث قول ومنه ؛ مباشرتھا أو النار بقرب

 صال اليوم لحرھا وإني ـــه...  اللـ علم جناتھا من أكن لم

 .المشتعل الجمر:  والسعير

 العصاة بعض على نافذ ذلك أن السنة أھل يعتقده والذي. بالذنوب يكفر لمن فيھا حجة وال ، الوعيد آيات من آية وھذه:  الثالثة

 فيھما الخبر يقع لئال ، والسنة الكتاب بين جمع ھذا فكأن ، يحيون وال يموتون ال النار أھل بخالف ؛ ويموت يحترق ثم فيصلى

َ  إِنَّ { :  تعالى لقوله ؛ بعضھم عن بالمشيئة ساقط ، مخبره خالف على . } َيَشاءُ  لَِمنْ  َذلِكَ  ُدونَ  َما َوَيْغفِرُ  ِبهِ  ُيْشَركَ  أَنْ  َيْغفِرُ  ال هللاَّ

 صلى هللا رسول الق:  قال الخدري سعيد أبي عن صحيحه في مسلم روى. المعنى ھذا من عليك يرد ما كل في القول وھكذا

 قال أو - بذنوبھم النار أصابتھم ناس ولكن يحيون وال فيھا يموتون ال فإنھم فيھا أھلھا ھم الذين النار أھل أما: "  وسلم عليه هللا

 أھل يا قيل ثم الجنة أنھار على فبثوا ضبائر ضبائر بھم فجيء بالشفاعة أذن فحما كانوا إذا حتى إماتة هللا فأماتھم - بخطاياھم

 قد وسلم عليه هللا صلى هللا رسول كأن القوم من رجل فقال" . السيل حميل في الحبة تنبت كما فينبتون عليھم أفيضوا الجنة

 .بالبادية يرعى كان

ُ  ُيوِصيُكمُ { –11 َكرِ  أَْوالِدُكمْ  فِي هللاَّ  َفلََھا َواِحَدةً  َكاَنتْ  َوإِنْ  َتَركَ  َما ُثلَُثا َفلَُھنَّ  اْثَنَتْينِ  َفْوقَ  نَِساءً  ُكنَّ  َفإِنْ  اأْلُْنَثَيْينِ  َحظِّ  ِمْثلُ  لِلذَّ
ُدسُ  ِمْنُھَما َواِحدٍ  لُِكلِّ  َوأِلََبَوْيهِ  النِّْصفُ  ا السُّ هِ  أََبَواهُ  َوَوِرَثهُ  َولَدٌ  لَهُ  َيُكنْ  لَمْ  َفإِنْ  َولَدٌ  لَهُ  َكانَ  إِنْ  َتَركَ  ِممَّ  لَهُ  َكانَ  َفإِنْ  الثُّلُثُ  َفأِلُمِّ

هِ  َوةٌ إِخْ  ُدسُ  َفأِلُمِّ ً  لَُكمْ  أَْقَربُ  أَيُُّھمْ  َتْدُرونَ  ال َوأَْبَناُؤُكمْ  آَباُؤُكمْ  َدْينٍ  أَوْ  بَِھا ُيوِصي َوِصيَّةٍ  َبْعدِ  ِمنْ  السُّ ِ  ِمنَ  َفِريَضةً  َنْفعا َ  إِنَّ  هللاَّ  هللاَّ
ً  َكانَ  ً  َعلِيما  }َحِكيما

ُبعُ  َفلَُكمُ  َولَدٌ  لَُھنَّ  َكانَ  َفإِنْ  َولَدٌ  لَُھنَّ  َيُكنْ  لَمْ  إِنْ  أَْزَواُجُكمْ  َتَركَ  َما نِْصفُ  َولَُكمْ { -12 ا الرُّ  أَوْ  بَِھا ُيوِصينَ  َوِصيَّةٍ  َبْعدِ  ِمنْ  َتَرْكنَ  ِممَّ
ُبعُ  َولَُھنَّ  َدْينٍ  ا الرُّ ا ُمنُ الثُّ  َفلَُھنَّ  َولَدٌ  لَُكمْ  َكانَ  َفإِنْ  َولَدٌ  لَُكمْ  َيُكنْ  لَمْ  إِنْ  َتَرْكُتمْ  ِممَّ  َدْينٍ  أَوْ  بَِھا ُتوُصونَ  َوِصيَّةٍ  َبْعدِ  ِمنْ  َتَرْكُتمْ  ِممَّ
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ُدسُ  ِمْنُھَما َواِحدٍ  َفلُِكلِّ  أُْختٌ  أَوْ  أَخٌ  َولَهُ  اْمَرأَةٌ  أَوِ  َكاللَةً  ُيوَرثُ  َرُجلٌ  َكانَ  َوإِنْ   الثُّلُثِ  فِي ُشَرَكاءُ  َفُھمْ  َذلِكَ  ِمنْ  أَْكَثرَ  َكاُنوا َفإِنْ  السُّ
ِ  ِمنَ  َوِصيَّةً  ُمَضارٍّ  َغْيرَ  َدْينٍ  أَوْ  بَِھا ُيوَصى َوِصيَّةٍ  َبْعدِ  ِمنْ  ُ  هللاَّ  }َحلِيمٌ  َعلِيمٌ  َوهللاَّ

ِ  ُحُدودُ  تِْلكَ {  -13 َ  ُيِطعِ  َوَمنْ  هللاَّ  } اْلَعِظيمُ  اْلَفْوزُ  َوَذلِكَ  فِيَھا َخالِِدينَ  اأْلَْنَھارُ  َتْحتَِھا ِمنْ  َتْجِري َجنَّاتٍ  ُيْدِخْلهُ  َوَرُسولَهُ  هللاَّ

َ  َيْعِص  َوَمنْ {  -14  } ُمِھينٌ  َعَذابٌ  َولَهُ  فِيَھا َخالِداً  َناراً  ُيْدِخْلهُ  ُحُدوَدهُ  َوَيَتَعدَّ  َوَرُسولَهُ  هللاَّ

 :  مسألة وثالثون خمس فيه

ُ  ُيوِصيُكمُ { :  تعالى قوله:  األولى َجالِ { :  قوله في أجمله ما اآلية ھذه في تعالى بين}  أَْوالِدُكمْ  فِي هللاَّ  َولِلنَِّساءِ {  و}  َنِصيبٌ  لِلرِّ

 وأم ، األحكام عمد من وعمدة ، الدين أركان من ركن اآلية وھذه. السؤال وقت عن البيان تأخير جواز على ھذا فدل}  َنِصيبٌ 

 الناس من ينزع علم أول وھو. العلم نصف وروي ، العلم ثلث أنھا حتى القدر عظيمة الفرائض فإن ؛ اآليات أمھات من

 الناس وعلموه الفرائض تعلموا: " قال وسلم عليه هللا صلى النبي أن عنه هللا رضي ھريرة أبي عن الدارقطني رواه. وينسى

 لي قال:  قال مسعود بن عبدهللا عن أيضا وروي". أمتي من ينتزع شيء أول وھو ينسى شيء أول وھو العلم نصف فإنه

 الناس وعلموه العلم وتعلموا الناس وعلموھا الفرائض وتعلموا الناس وعلموه القرآن تعلموا: " وسلم ليهع هللا صلى هللا رسول

 ثبت وإذا" . بينھما يفصل من يجدان ال الفريضة في االثنان يختلف حتى الفتن وتظھر سيقبض العلم وإن مقبوض امرؤ فإني

 قال ، مالك عن مطرف روى وقد. ضيعوه الخلق ولكن ، ظرتھممنا وعظيم ، الصحابة علم جل كان الفرائض أن فاعلم ھذا

 أسمع كنت:  مالك عن وھب ابن وقال"  ؟ البادية أھل يفضل فبم والحج والطالق الفرائض يتعلم لم من: " مسعود بن عبدهللا

 .وصدق:  مالك قال". ينساھا ما أسرع ما القرآن من بھا علم غير من الفرائض تعلم من: " يقول ربيعة

 وما ثالثة العلم: " قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن العاص بن عمرو بن عبدهللا عن والدارقطني داود أبو روى:  الثانية

 هللا كتاب ھي المحكمة اآلية:  سليمان أبو الخطابي قال". عادلة فريضة أو قائمة سنة أو محكمة آية:  فضل فھو ذلك سوى

 مما الثابتة ھي القائمة والسنة. بناسخه يعمل وإنما ، به يعمل ال منسوخ ھو ما اآلي من ألن ؛ اإلحكام فيھا واشترط:  تعالى

 :  التأويل من وجھين يحتمل" عادلة فريضة أو: " وقوله. الثابتة السنن من وسلم عليه هللا صلى عنه جاء

 .والسنة الكتاب في ذكورةالم والسھام األنصباء عل معدلة فتكون ؛ القسمة في العدل من يكون أن:  أحدھما

 إذ والسنة الكتاب من اخذ ما تعدل الفريضة ھذه فتكون ؛ معناھما ومن والسنة الكتاب من مستنبطة تكون أن:  اآلخر والوجه

 زوجھا تركت امرأة عن يسأل ثابت بن زيد إلى عباس ابن أرسل:  قال عكرمة روى. نصا عنھما أخذ ما معنى في كانت

 أما أفضل ال ؛ برأي أقوله:  قال ؟ برأي تقول أو هللا كتاب في تجده:  فقال. بقي ما ثلث ولألم ، النصف وجللز:  قال. وأبويھا

 وھو  ، عليه بالمنصوص اعتبرھا أنه وذلك ؛ نص فيھا يكن لم إذا الفريضة تعديل باب من فھذا:  سليمان أبو قال. أب على

هِ  أََبَواهُ  َوَوِرَثهُ { :  تعالى قوله  النصف قاس ، لألب الثلثان ھو المال باقي وكان ، الثلث األم نصيب وجد فلما. } الثُّلُثُ  َفأِلُمِّ

 لألم ، ثالثة على بينھما فقسمه ؛ سھم ذو أو ابن الوالدين مع يكن لم إذا المال كل على الزوج نصيب بعد المال من الفاضل

 ما ولألب ، المال جميع ثلث الباقي النصف من األم يعطي أن من القسمة في أعدل ھذا وكان. الباقي وھو سھمان ولألب سھم
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. األصل في والمفضل المقدم وھو لألب مما أكثر الموروث أصل في مفضولة وھي لھا فيكون عليه ففضلھا ، السدس وھو بقي

 عامة وصار لهقو فترك ؛ السدس إلى برده حقه األب وبخس ، األم على الثلث توفير من عباس ابن إليه ذھب مما أعدل وذلك

 جميع ثلث ولألم ، النصف للزوج: " وأبوين زوج في عنه هللا رضي عباس بن عبدهللا وقال:  عمر أبو قال. زيد إلى الفقھاء

 شريح قال وبھذا". لألب والباقي ، المال جميع ثلث ولألم ، الربع للمرأة: " وأبوين امرأة في وقال". بقي ما ولألب ، المال

 اللبان بابن المعروف المصري الفرضي عبدهللا بن محمد الحسن أبو منھم وفرقة ، علي بن وداود يرينس بن ومحمد القاضي

 أبو قال. أيضا علي عن ذلك روي قد إنه:  آخر موضع في وقال. المشتركة في علي قول قياس أنه وزعم. جميعا المسألتين في

 ابن على لھم الحجة ومن. مالك رسمه ما العلماء وعامة ةالصحاب وسائر وعبدهللا وزيد علي عن المشھور المعروف:  عمر

 في اشتركا إذا وكذلك". الثلثان ولألب الثلث لألم كان ، غيرھما معھما ليس ، الوراثة في اشتركا إذا األبوين أن: " عباس

 .والقياس النظر في صحيح وھذا. وثلثين ثلث على كذلك فيه كانا ، الزوج عن يفضل الذي النصف

 بن جابر عن والدارقطني ماجة وابن داود وأبو الترمذي فروى ؛ المواريث آية نزول سبب في الروايات واختلفت:  الثالث

 ، سعد ترك ما فقبض أخوه فعمد ، وأخاه بنتين وترك ھلك سعدا إن ، هللا رسول يا:  قالت الربيع بن سعد امرأة أن عبدهللا

 هللا رسول فقال ؟ سعد ابنتا ، هللا رسول يا:  فقالت جاءته ثم. ذلك مجلسھا في يجبھا فلم ؛ أموالھن على النساء تنكح وإنما

. داود أبي لفظ" . بقي ما ولك الثمن امرأته وإلى الثلثين ابنته إلى ادفع: " له فقال فجاء" أخاه لي ادع: " وسلم عليه هللا صلى

 صلى هللا رسول عادني:  قال أيضا جابر وروى. يحصح حديث ھذا:  قال. المواريث آية فنزلت:  وغيره الترمذي رواية في

 كيف:  فقلت. فأفقت منه علي رش ثم ، فتوضأ بماء فدعا ، أعقل ال فوجداني ، يمشيان سلمة بني في بكر وأبو وسلم عليه هللا

ُ  ُيوِصيُكمُ {  فنزلت ؟ هللا رسول يا مالي في أصنع  يا فقلت" وفيه الترمذي رجهوأخ. الصحيحين في أخرجاه. } أَْوالِدُكمْ  فِي هللاَّ

ُ  ُيوِصيُكمُ {  فنزلت شيئا علي يرد فلم ؟ ولدي بين مالي أقسم كيف هللا نبي َكرِ  أَْوالِدُكمْ  فِي هللاَّ :  قال. اآلية}  اأْلُْنَثَيْينِ  َحظِّ  ِمْثلُ  لِلذَّ

 ؛ للوالدين والوصية ، ولدلل كان المال أن أجل من كان ذلك نزول أن" عباس ابن عن البخاري وفي". صحيح حسن حديث"

 بن عبدالرحمن بنات بسبب نزلت:  السدي. ذكرناھا وقد ؛ كجة أم في نزلت:  والكلبي مقاتل وقال". اآليات بھذه ذلك فنسخ

 أن تبيينا اآلية فنزلت ؛ العدو وقاتل الحروب القى من إال يورثون ال كانوا الجاھلية أھل إن:  وقيل. ثابت بن حسان أخي ثابت

 في ورد وقد:  الطبري الكيا قال. أعلم وهللا. نزولھا تأخر ولذلك ؛ للجميع جوابا يكون أن يبعد وال. حظه وكبير صغير لكل

 يثبت ولم اآلية ھذه نسخته أن إلى اإلسالم صدر في كان الصغير توريث ترك من تفعله الجاھلية كانت ما أن اآلثار بعض

 ثابت ورثة في نزلت:  وقيل. الربيع بن سعد ورثة في نزلت اآلية ھذه فإن ؛ الفهخ ثبت بل ، ذلك على الشريعة اشتمال عندنا

 ذلك كان ولو ، العم من الميراث وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فاسترجع. النقل أھل عند أصح واألول. شماس بن قيس بن

 ويذب الفرس على يقاتل حتى الميراث طىيع كان ما الصبي أن شرعنا في قط يثبت ولم. استرجعه ما شرعنا في قبل من ثابتا

 .الحريم عن

 الجاھلية عليه كانت ما أن وھو ؛ بديعة نكتة على اآلية ھذه نزول ودل:  قال العربي بن بكر أبو القاضي قال وكذلك:  قلت

 هللا صلى النبي كمح لما عليه مقرا شرعا كان لو ألنه ؛ عليه مقرا مسكوتا شرعا اإلسالم صدر في يكن لم المال أخذ من تفعله
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 فال المستقبل في يؤثر إنما بعدھا النسخ وجاء مضت إذا األحكام ألن ؛ مالھما من أخذ ما برد الصبيتين عم على وسلم عليه

 .العربي ابن قاله. رفعت ظالمة كانت وإنما تقدم ما به ينقض

ُ  ُيوِصيُكمُ { :  تعالى قوله:  الرابعة  أوالد في حقيقة} أوالدكم في هللا يوصيكم{ تعالى هللا قول: "  شافعيةال قالت}  أَْوالِدُكمْ  فِي هللاَّ

 فالن لولد أوصى وإذا ؛ يحنث لم ابن ولد وله له ولد ال أن حلف فإذا ؛ المجاز بطريق فيه يدخل فإنما االبن ولد فأما ، الصلب

 .قالوه بما تتغير ال األلفاظ أن ومعلوم". صلب ولد له يكن لم إن فيه يدخل إنه: " يقول حنيفة وأبو".  ولده ولد فيه يدخل لم

ُ  ُيوِصيُكمُ { :  تعالى قال لما:  المنذر ابن قال:  الخامسة  الميراث يكون أن اآلية ظاھر على يجب الذي فكان}  أَْوالِدُكمْ  فِي هللاَّ

 أن علم" الكافر المسلم يرث ال: " الق أنه وسلم عليه هللا صلى هللا رسول عن ثبت فلما ؛ والكافر منھم المؤمن ، األوالد لجميع

 .الحديث ظاھر على المسلم الكافر وال ، الكافر المسلم يرث فال ، بعض دون األوالد بعض أراد هللا

 قال وبه. اإلسالم على حياته تعلم دام ما يرث فإنه ؛ الكفار أيدي في األسير فيھم دخل}  أَْوالِدُكمْ  فِي{ :  تعالى قال ولما:  قلت

 اآلية عموم في يدخل ولم. المفقود حكم فحكمه حياته تعلم لم إذا فأما. األسير يرث ال:  قال فإنه النخعي إال ، العلم أھل كافة

 لم وكذلك. تعالى هللا شاء إن" مريم" في بيانه وسيأتي" صدقة تركنا ما نورث ال: " لقوله وسلم عليه هللا صلى النبي ميراث

 على ؛ شيئا ديته من وال قتله من مال من يرث ال وأنه ، األمة وإجماع بالسنة عمه أو أخيه أو هجد أو ألبيه عمدا القاتل يدخل

 الشافعي قول في يرث وال ، مالك قول في المال من ويرث ، الدية من له ميراث فال خطأ قتله فإن. البقرة في بيانه تقدم ما

 قال وبه ، أصح مالك وقول. البقرة في بيانه تقدم حسبما ؛ شيئا الدية من وال المال من ، الرأي وأصحاب وسفيان وأحمد

 ميراث ألن ؛ المنذر وابن واألوزاعي والزھري ومجاھد رباح أبي بن وعطاء المسيب بن سعيد قول وھو. ثور وأبو إسحاق

 فيھا التي اآليات ظاھر إلى فمردود فيه مختلف وكل. إجماع أو بسنة إال منه يستثنى ال ثابت كتابه في تعالى هللا ورثه من

 .المواريث

 بيانه يأتي ما على نسخ ثم ، والمعاقدة والھجرة الحلف منھا:  بأسباب اإلسالم أول في يستحق كان الميراث أن اعلم:  السادسة

 من معھم كان إذا داألوال أن على العلماء وأجمع. تعالى هللا شاء إن. } َمَوالِيَ  َجَعْلَنا َولُِكلٍّ { :  تعالى قوله عند السورة ھذه في

 رواه" بأھلھا الفرائض ألحقوا: " السالم عليه لقوله ؛ األنثيين حظ مثل للذكر المال من بقي ما وكان ، أعطيه مسمى فرض له

 فالنصف. والسدس والثلث والثلثان والثمن والربع النصف:  ستة وھي. تعالى هللا كتاب في الواقعة الفرائض يعني. األئمة

 يحجبھم عمن انفردوا إذا ذلك وكل. والزوج ، لألب واألخت ، الشقيقة واألخت ، االبن وابنة ، الصلب ةابن:  خمسة فرض

. الحاجب مع والزوجات الزوجة فرض والثمن. عدمه مع والزوجات الزوجة وفرض ، الحاجب مع الزوج فرض والربع. عنه

 انفردن إذا ھؤالء وكل. لألب أو ، األشقاء واألخوات ، بناال وبنات ، الصلب بنات من فصاعدا االثنتين:  أربع فرض والثلثان

 ، واألخوات اإلخوة من فصاعدا االثنين وعدم ، االبن وولد ، الولد عدم مع األم:  صنفين فرض والثلث. عنه يحجبھن عمن

 ؛ وأبوان زوجة أو وجز مسألة في لألم فذلك يبقى ما ثلث فأما. المال كل ثلث ھو وھذا. األم ولد من فصاعدا االثنين وفرض

. له أحظى يبقى ما ثلث وكان سھم ذو معھم كان إذا اإلخوة مع الجد مسائل وفي. بيانه تقدم وقد. يبقى ما ثلث فيھا فلألم

 ، الصلب بنت مع االبن وبنات ، اجتمعن إذا والجدات والجدة ، االبن وولد الولد مع والجد األبوان:  سبعة فرض والسدس
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 تعالى هللا كتاب من مأخوذة كلھا الفرائض وھذه. أنثى أو كان ذكرا األم ولد من والواحد ، الشقيقة األخت مع لألب واألخوات

 ونكاح ، ثابت نسب:  أشياء ثالثة بالميراث الفروض لھذه الموجبة واألسباب. السنة من مأخوذ فإنه والجدات الجدة فرض إال

 ال شيئان منھا فيه يجتمع وقد. عمھا وابن وموالھا المرأة زوج الرجل فيكون ءاألشيا الثالثة تجتمع وقد. عتاقة ووالء ، منعقد

 نصفه:  انفرد إذا المال جميع له ويكون بوجھين فيرث ؛ عمھا وابن زوجھا أو ، وموالھا زوجھا يكون أن مثل ، أكثر

 نصفه:  انفردت إذا المال أيضا لھا نفيكو ، وموالته الرجل ابنة المرأة تكون أن ومثل. بالنسب أو بالوالء ونصفه بالزوجية

 .بالوالء ونصفه بالنسب

 تكفينه من يلزم ما ثم ، المعينات الحقوق تركته من أخرج المتوفى مات فإذا ؛ والوصية الدين أداء بعد إال ميراث وال:  السابعة

 ميراثا الباقي ويكون ، أيضا مراتبھا لىع معناھا في كان وما ، الوصايا الثلث من يخرج ثم ، مراتبھا على الديون ثم ، وتقبيره

 ، عال وإن الجد وھو األب وأب واألب ، سفل وإن االبن وابن االبن:  الرجال من عشرة. عشر سبعة وجملتھم. الورثة بين

 مواأل ، سفلت وان االبن وبنت البنت:  سبع النساء من ويرث. النعمة ومولى والزوج ، العم وابن والعم ، األخ وابن واألخ

 :  فقال الفضالء بعض نظمھم وقد. المعتقة وھي النعمة وموالة ، والزوجة واألخت ، علت وإن والجدة

 معھم الوارثات اإلناث مع...  جمعھم أردت إن والوارثون

 النسوان من أشخاص وسبع...  الذكران جملة من عشرة

 العم وابن االبن وابن االبن...  النظم في حصرتھم وقد ، وھم

 القريب األخ قبل من والجد...  الترتيب في وھو نھمم واألب

 األم ثم والسيد والزوج...  والعم أجل األدنى األخ وابن

 وأخت وجدة وزوجة...  والبنت بعدھا االبن وابنة

 محققه عدة إليك خذھا...  المعتقه أعني الموالة والمرأة

 أو الذكور من ، بعيدا أو دنيا ، أمه بطن في جنينا أو موجودا كان ولد كل يتناول}  أَْوالِدُكمْ  فِي{ :  تعالى قال لما:  الثامنة

 ؛ الجميع في حقيقة ھو:  بعضھم وقال. األبعدين في مجاز األذنين في حقيقة ذلك:  بعضھم قال. تقدم كما الكافر عدا ما اإلناث

" آدم ولد سيد أنا: " السالم عليه وقال. }  آَدمَ  َبنِي َيا{ :  تعالى هللا قال ؛ منه القرب قدر على يرثون أنھم غير ، التولد من ألنه

 على األدنين األعيان على ذلك إطالق في االستعمال عرف غلب أنه إال" راميا كان أباكم فإن ارموا إسماعيل بني يا: " وقال

 ولد في يكن لم وإن. لمالع أھل عليه أجمع مما وھذا ، شيء الولد لولد يكن لم ذكر الصلب ولد في كان فإن ؛ الحقيقة تلك

 استووا إذا الولد لولد الباقي الثلث أعطي ثم ، الثلثين مبلغ إلى فأعطين ، للصلب بالبنات بدء الولد ولد في وكان ذكر الصلب

 وبه. الرأي وأصحاب والشافعي مالك قول ھذا. األنثيين حظ مثل للذكر ، البنات من فوقه ممن أسفل الذكر كان أو ، القعدد في

 الولد ولد من الذكر كان إن: " قال أنه مسعود ابن عن يروى ما إال ؛ بعدھم ومن والتابعين الصحابة من العلم أھل عامة قال
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 َفلَُھنَّ  اْثَنَتْينِ  َفْوقَ  ِنَساءً  ُكنَّ  َفإِنْ { :  تعالى قوله ذلك في مراعيا ؛" عليھا يرد منھا أسفل كان وإن ، عليھا رد األنثى الولد بإزاء

 .الثلثين إال كثرن وإن للبنات يجعل فلم}  َتَركَ  َما اُثلُثَ 

 بنات عن فضل ما أن: " عنه والباجي المنذر ابن ذكره والذي ، مسعود ابن عن التفصيل ھذا العربي ابن ذكر ھكذا:  قلت

:  عمر أبو قال ، عمر أبو حكى ونحوه. ثور أبي عن المنذر ابن وحكاه. يفصال ولم ،" االبن بنات دون االبن لبني الصلب

 بنات من فوقھم من ودون ، أخواتھم دون االبن لبني فالباقي الثلثين البنات استكمل وإذا:  فقال مسعود ابن ذلك في وخالف

 ابن حديث المذھب ھذا ذھب من وحجة. علقمة عن مثله وروي. علي بن وداود ثور أبو ذھب ھذا وإلى. تحتھم ومن ، االبن

 فألولى الفرائض أبقت فما هللا كتاب على الفرائض أھل بين المال اقسموا: " قال أنه وسلم عليه هللا صلى النبي عن عباس

ُ  ُيوِصيُكمُ { :  وجل عز هللا قول الجمھور حجة ومن. وغيرھما ومسلم البخاري خرجه" ذكر رجل َكرِ  أَْوالِدُكمْ  فِي هللاَّ  ِمْثلُ  لِلذَّ

 يعصبه أن فواجب المال جملة في درجته في من يعصب من كل أن والقياس النظر جھة ومن. ولد الولد ولد ألن}  اأْلُْنَثَيْينِ  َحظِّ 

 ألبي احتج فإن. أخته للصلب االبن يشرك كما ، أخته االبن ابن يشرك أن بذلك فوجب. الصلب كأوالد ؛ المال من الفاضل في

 أخوھا معھا كان إذا أنھا فالجواب. أخوھا يعصبھا لم ةمنفرد الثلثين بعد الفاضل من شيئا ترث لم لما االبن بنت أن وداود ثور

ُ  ُيوِصيُكمُ { :  تعالى قوله وظاھر. معه عصبة وصارت به قويت  .الولد من وھي}  أَْوالِدُكمْ  فِي هللاَّ

 لما وفرض ، النصف للواحدة تعالى هللا فرض. اآلية}  َتَركَ  َما ُثلَُثا َفلَُھنَّ  اْثَنَتْينِ  َفْوقَ  ِنَساءً  ُكنَّ  َفإِنْ { :  تعالى قوله:  التاسعة

 ؟ ھو ما الثلثين لھما يوجب الذي الدليل في العلماء فتكلم ؛ كتابه في منصوصا فرضا للثنتين يفرض ولم ، الثلثين الثنتين فوق

 ِنَساءً  ُكنَّ  َفإِنْ { :  قال وجل عز هللا ألن ؛ النصف البنتين أعطى أنه عباس ابن عن الصحيح ألن ؛ مردود وھو اإلجماع:  فقيل

 على بالقياس الثلثين أعطيتا:  وقيل. الثلثين البنتين أعطي فال:  قال. وجزاء شرط وھذا}  َتَركَ  َما ُثلَُثا َفلَُھنَّ  اْثَنَتْينِ  َفْوقَ 

 َفلَُھَما اْثَنَتْينِ  َكاَنَتا َفإِنْ { :  تعالى وقال}  َتَركَ  َما ِنْصفُ  َفلََھا أُْختٌ  َولَهُ { :  السورة آخر في قال لما سبحانه هللا فإن األختين؛

لَُثانِ  ا الثُّ  في بالبنات اثنتين على زدن إذا األخوات وألحقت ، الثلثين في االشتراك في باألختين االبنتان فألحقت}  َتَركَ  ِممَّ

 في:  وقيل. ذلكب مسلم فھو عليه منعقد واإلجماع ، األخوات في عليه منصوص ذلك بأن ھذا واعترض. الثلثين في االشتراك

 احتج. الثلثين لالثنتين أن علمنا ، انفردت إذا الثلث أخيھا مع للواحدة كان لما أنه وذلك ، الثلثين للبنتين أن على يدل ما اآلية

 ألن ؛ غلط النظر أھل عند االحتجاج وھذا:  النحاس قال. المبرد العباس وأبو القاضي إسماعيل المقالة ھذه وقال ، الحجة بھذه

. فرضھم ھذا أن على دليل فھذا ؛ النصف فللبنتين وابنا بنتين ترك إذا:  مخالفه فيقول. الواحدة في وليس البنتين في ختالفاال

 النحاس القول ھذا ورد. األعناق أي}  اأْلَْعَناقِ  َفْوقَ  َفاْضِرُبوا{ :  تعالى كقوله. اثنتين نساء كن إن أي زائدة" فوق: " وقيل

:  عطية ابن قال. معنى لغير تزاد أن العرب كالم في يجوز ال األسماء وجميع الظروف ألن ؛ خطأ ھو : وقاال عطية وابن

 إنما العنق ضربة ألن ؛ للمعنى محكمة ھي بل زائدة فوق وليست ، الفصيح ھو}  اأْلَْعَناقِ  َفْوقَ  َفاْضِرُبوا{ :  تعالى قوله وألن

 فھكذا ، العظم عن وارفع الدماغ عن أخفض:  الصمة بن دريد قال كما. غالدما دون المفصل في العظام فوق تكون أن يجب

 أھل ولغة. النزول سبب في المروي الصحيح الحديث الثلثين للبنتين أن في االحتجاج وأقوى. األبطال أعنان أضرب كنت

 .العشر إلى والربع الثلث أسد وبني الحجاز
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 وأثلثت ، ثالثة تممتھا إذا أثلثھا الدراھم وثلثت ، أثلثھم القوم ثلث:  ويقال. لعشرا إلى الالم بإسكان الثلث وربيعة تميم بني ولغة

 .وآلفت وأمأت وآلفتھا أمأيتھا:  واأللف المائة في قالوا أنھم إال ؛ ھي

 ، وحدثت وقعت معنى لىع بالرفع" واحدة" المدينة وأھل نافع قرأ}  النِّْصفُ  َفلََھا َواِحَدةً  َكاَنتْ  َوإِنْ { :  تعالى قوله:  العاشرة

 :  الشاعر قال كما ؛ التامة كانت فھي

 الشتاء يھرمه الشيخ فإن...  فأدفئوني الشتاء كان إذا

 فإذا. }  ِنَساءً  ُكنَّ  َفإِنْ {  مثل" واحدة" المولودة أو المتروكة كانت وإن أي. حسنة قراءة وھذه:  النحاس قال. بالنصب والباقون

 لبنات مدخل ال ألنه ؛ بالفرض يرثن أن االبن بنات حجبن فصاعدا اثنتين الصلب بنات وكان ، بنا بنات الصلب بنات مع كان

 الصلب بنات مع يرثن االبن بنات أو االبن ابنة فإن واحدة الصلب بنت كانت فإن. الثلثين غير في بالفرض يرثن أن االبن

 مقام يقومون البنين أبناء وكذلك. عدمھن عند البنات مقام يقمن االبن وبنات. زاد فما البنتان يرثه فرض ألنه ؛ الثلثين تكملة

 الشقيقة األخت من بالسدس أولى وھي ، االبن لبنت ذلك كان السدس منھن يستحق من عدم فلما. والميراث الحجب في البنين

 للبنت أن ربيعة أبي بن وسليمان موسى أبي عن يروى ما إال ؛ والتابعين الصحابة من الفقھاء جمھور ھذا على. للمتوفى

 رواه ؛ ذلك عن رجع أنه يقتضي ما موسى أبي عن صح وقد. االبن لبنت ذلك في حق وال ، لألخت الثاني والنصف ، النصف

. وأخت ابن وابنة ابنة عن موسى أبو سئل:  يقول شرحبيل بن ھزيل سمعت قيس أبو حدثنا شعبة حدثنا آدم حدثنا:  البخاري

:  فقال موسى أبي بقول وأخبر مسعود ابن فسئل. سيتابعني فإنه مسعود ابن وأت ؛" النصف ولألخت ، النصف لالبنة: " فقال

 السدس االبن والبنة ، النصف لالبنة:  وسلم عليه هللا صلى النبي قضى بما فيھا أقضي!  المھتدين من أنا وما إذا ضللت لقد"

 فإن". فيكم الحبر ھذا دام ما تسألوني ال: " فقال مسعود ابن بقول برناهفأخ موسى أبا فأتينا". فلألخت بقي وما ، الثلثين تكملة

 األنثيين حظ مثل للذكر ، بينھما الثاني النصف فكان ، عصبھا منھا أسفل أو درجتھا في ابن االبن بنات أو االبن بنت مع كان

 في يقول وكذلك الثلثين االبن وبنات الصلب بنت أو ، الصلب بنات استوفى إذا - تقدم ما على مسعود البن خالفا -  بلغ ما بالغا

 من يصبھن لم ما ، واألخوات لإلخوة والباقي ، النصف واألم األب من لألخت:  ألب وإخوة وأخوات ، وأم ألب األخت

 وأب قال وبه. ذلك على يزدھن ولم ، الثلثين تكملة السدس أعطاھن السدس من أكثر أصابھن فإن ؛ السدس من أكثر المقاسمة

 .ثور

 إذا الرجل أن على العلم أھل وأجمع. تضع ما يتبين حتى يوقف المال فإن حبلى زوجته وترك الرجل مات إذا:  عشرة الحادية

 فإن ؛ يرث لم ميتا خرج إذا:  جميعا وقالوا. واستھل حيا خرج إذا ويورث يرث بطنھا في الذي الولد أن حبلى وزوجته مات

 وابن محمد بن والقاسم مالك قول ھذا. يستھل لم ما عطس أو تحرك وإن له ميراث ال:  ةطائف فقالت يستھل ولم حيا خرج

 أحكام فأحكامه نفس أو رضاع أو صياح أو بتحريك المولود حياة عرفت إذا:  طائفة وقالت. وقتادة والزھري والشعبي سيرين

 يمنع الخبر أن غير ، النظر يحتمل الشافعي قال يالذ:  المنذر ابن قال. واألوزاعي الثوري وسفيان الشافعي قول ھذا. الحي

 إال الشيطان نخسة من صارخا فيستھل الشيطان نخسه إال يولد مولود من ما: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قول وھو منه

 .النسخ الخبر على يقع وال ، خبر وھذا". وأمه مريم ابن
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 حيث من يورث أنه على العلماء وأجمع. فرجان له الذي وھو الخنثى تناول}  مْ أَْوالِدكُ  فِي{ :  تعالى قال لما:  عشرة الثانية

: المنذر ابن قال. المرأة ميراث ورث المرأة تبول حيث من بال وإن ، رجل ميراث ورث الرجل يبول حيث من بال إن ؛ يبول

 قاله ؛ البول سبق فالمعتبر معا منھما بال فإن. عنه مالكا يسأل أن ھاب أنه القاسم ابن ذكر قد بل ، شيئا فيه مالك عن أحفظ وال

:  الخنثى في قال أنه المسيب بن سعيد عن قتادة وروى. الرأي أصحاب عن ذلك وحكي. وإسحاق وأحمد المسيب بن سعيد

 يعقوب وقال. أنثى ونصف ذكر فنصف معا منھما بال فإن ، سبق أيھما فمن جميعا منھما بال فإن ؛ يبول حيث من يورثه

 إلى أنظر وال ، مشكل فھو معا منھما خرج إذا:  النعمان وقال. األوزاعي عن وحكي ؛ ورث أكثر خرج أيھما من:  دومحم

 إذا:  آدم بن يحيى وقال. النصيبين أقل يعطى أشكل إذا:  قال عنه وحكي. ھكذا كان إذا عنه وقف أنه عنه وروي. أكثر أيھما

 قول وفي. مباله من يورث:  األثر في ألن ؛ يبول حيث من ورث رأةالم تحيض كما ويحيض الرجل يبول حيث من بال

 الباقي وموقف ، أنثى ميراث الميراث من ويعطى ، مشكال يكون اآلخر أحدھما يسبق ولم جميعا منھما خرج إذا:  الشافعي

 ونصف ، الذكر ميراث فنص يعطي:  الشعبي وقال. ثور أبو قال وبه ؛ يصطلحوا أو أمره يتبين حتى الورثة سائر وبين بينه

:  المدينة عالم مالك مذھب على ، الثمينة جواھره في شاس ابن قال. مالك مذھب وھو ، األوزاعي قال وبه ؛ األنثى ميراث

 اعتبرت منھما بال فإن منه بال لما الحكم فيعطى ؛ منھما بالمبال الرجل وفرج المرأة فرج فرجين ذا كان إذا يعتبر الخنثى

 لثدي ومشابھتھما الثديين كبر أو اللحية نبات اعتبر معا منھما ذلك كان فإن ، السبق اعتبر الحال تساوى فإن ، ھماأي من الكثرة

 فإن ، به حكم وحده االحتالم وجد وإن ، به حكم الحيض وجد فإن ، البلوغ عند الحال اعتبر األمران اجتمع فإن ، النساء

 انتظر فقط منه يبول مكان له كان بل ، بالنساء المختص وال بالرجال المختص ال ، فرج يكن لم لو وكذلك. مشكل فھو اجتمعا

 .وأنثى ذكر نصيبي نصف فميراثه باإلشكال حكمنا حيث ثم. مشكل فھو وإال مميزة عالمة ظھرت فإن ؛ البلوغ به

 بأحد تلحقه السورة ھذه صدرو" البقرة" في عالمة إلى أشرنا وقد. المشكل الخنثى في العالمات من ذكروه الذي ھذا:  قلت

 حكم العلماء الفضالء بعض نظم وقد. حكم وبھا عنه هللا رضي علي عن مروية وھي ؛ األضالع اعتبار وھي ، النوعين

 :  أولھا كثيرة أبيات في الخنثى

 والمبال واللحية بالثدي...  األحوال معتبر وأنه

 :  يقول وفيھا

 آياته وأشكلت تبن ولم...  حاالته استوت قد يكن وإن

 النصيب من أثمان ستة...  القريب مورث من فحظه

 النكال من فيه ما وفيه...  لإلشكال استحق الذي ھذا

 ينكحا وأال الدنيا في عاش ما...  ينكحا أال الحق في وواجب

 الرجال جملة من اغتدى وال...  العيال خالص من يكن لم إذ



41 

 

 العلم ھلأ سراة قاله قد...  النظم في ذكرته ما وكل

 لوم إليه يجنح ولم منھم...  قوم فيه الكالم أبى وقد

 البشاعه وظاھر ذكره في...  الشناعة من يبدو ما لفرط

 علي المرتضى اإلمام حكم...  الخفي شأنه في مضى وقد

 إتباعه ينبغي فللرجال...  أضالعه نقصت إن بأنه

 مواألحكا والصالة الحج في...  واإلحرام والنكاح اإلرث في

 النسوان جملة من فإنھا...  الذكران على ضلعا تزد وإن

 فائدة فاغتنمھا الرجال على...  زائده ضلعا للنسوان ألن

 حق القول وھذا حواء لخلق...  سبق فيما آدم من نقصت إذ

 دليل ربنا عليه صلى...  الرسول قاله مما عليه

 بطنه من ولد له من وجد قد إنه:  قيل وقد. أما وال أبا وال ، زوجة وال زوجا المشكل الخنثى يكون وال:  رشد بن الوليد أبو قال

 وھذا. كامال األم ميراث لبطنه ابنه ومن ، كامال األب ميراث لصلبه ابنه من ورث صح فإن:  رشد ابن قال. ظھره من وولد

 ، أنثى وال بذكر ليس مولود عن يالشعب عامر سئل:  قال بشير بن عمر ھانئ أبي عن الدارقطني سنن وفي. أعلم وهللا ، بعيد

 الذكر حظ نصف:  عامر فقال ميراثه عن عامر فسئل ؛ والغائط البول كھيئة سرته من يخرج ، لألنثى ما وال للذكر ما له ليس

 .األنثى حظ ونصف

: كقوله ؛ عليه الكالم لداللة ذلك وجاز ، مذكور غير عن كناية وھذا. الميت ألبوي أي}  َوأِلََبَوْيهِ { :  تعالى قوله:  عشرة الثالثة

ا{  و} بالحجاب توارت حتى{ ُدسُ {  و. }  اْلَقْدرِ  لَْيلَةِ  فِي أَْنَزْلَناهُ  إِنَّ . }  الثُّلُثِ {  وكذلك:  خبره قبله وما ، باالبتداء رفع}  السُّ

ُدسُ {و ُبعُ  َفلَُكمُ {  وكذلك}  َتَركَ  َما ِنْصفُ {  وكذلك. }  السُّ ُبعُ  نَّ لَھُ {  وكذلك. } الرُّ  َواِحدٍ  َفلُِكلِّ {  وكذلك}  الثُُّمنُ  َفلَُھنَّ {  و. }  الرُّ

ُدسُ  ِمْنُھَما  مجرى المختلفين يجري من العرب ومن. أبة لھا يقال أن عن األم بلفظ واستغني. واألبة األب تثنية واألبوان. } السُّ

. أبوان:  واألم لألب كقولھم ؛ صالحة أسماء في امسموع ذلك جاء. شھرته أو لخفته اآلخر على أحدھما فيغلب ؛ المتفقين

 على القمر غلبوا. عنھما هللا رضي وعمر بكر ألبى العمران وكذلك. الملوان:  والنھار ولليل. القمران:  والقمر وللشمس

 بن رعم بالعمرين أراد أنه زعم ومن. فاشتھرت امتدت عمر أيام ألن بكر أبي على عمر وغلبوا ، التذكير لخفة الشمس

. الشجري ابن قال ؛ عبدالعزيز بن عمر يروا أن قبل بالعمرين نطقوا ألنھم ؛ بشيء قوله فليس عبدالعزيز بن وعمر الخطاب

:  قوله ألن ؛}  أَْوالِدُكمْ {  قوله في األبناء من سفل من دخول اآلباء من عال من}  َوأِلََبَوْيهِ { :  تعالى قوله في يدخل ولم

 لَمْ  َفإِنْ { :  تعالى قوله ھذا صحة على والدليل. } أَْوالِدُكمْ {  قوله بخالف ؛ أيضا والجمع العموم يحتمل ال مثنى فظل}  َوأِلََبَوْيهِ {
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 ، به مقطوع اللفظ ھذا عن الجدة فخروج ، بإجماع الثلث لھا يفرض وال جدة العليا واألم}  الثُّلُثُ  َفأِلُمِّهِ  أََبَواهُ  َوَوِرَثهُ  َولَدٌ  لَهُ  َيُكنْ 

 في الصحابة من أحد يخالفه ولم عنه هللا رضي الصديق بكر أبو اإلخوة به وحجب أب ھو قال فممن. فيه مختلف للجد وتناوله

 بن وأبي جبل بن ومعاذ وعائشة الزبير بن وعبدهللا عباس ابن أب إنه قال فممن ؛ وفاته بعد ذلك في واختلفوا ، حياته أيام ذلك

 معه يرثون وال كلھم اإلخوة به يحجبون ، سواء كاألب األب عدم عند الجد يجعلون كلھم ، رةھري وأبو الدرداء وأبو كعب

 أَِبيُكمْ  ِملَّةَ { :  تعالى قوله لھم والحجة. وإسحاق ثور وأبو حنيفة أبو ذھب وإليه. وقتادة والحسن وطاوس عطاء وقال. شيئا

 وزيد طالب أبي بن علي وذھب" . راميا كان أباكم فإن ارموا إسماعيل بني يا" : السالم عليه وقوله}  آَدمَ  َبنِي َيا} {  إِْبَراِھيمَ 

 ال فإنه ؛ الفروض ذوي مع إال لألب أو واألم لألب اإلخوة مع الثلث من ينقص وال ، اإلخوة مع الجد توريث إلى مسعود وابن

 بين يشرك علي وكان. والشافعي مدومح وسف وأبي واألوزاعي مالك قول وھو. زيد قول في شيئا السدس من معھم ينقص

 وأجمع. وطائفة ليلى أبي ابن قول وھو. وغيرھم الفرائض ذوي مع شيئا السدس من ينقصه وال السدس إلى والجد اإلخوة

 يترك لم إذا والميراث الحجب في األب بمنزلة الجد وأنزلوا. أباه يحجب االبن وأن األب مع يرث ال الجد أن على العلماء

 عن روي ما إال ؛ الميراث من اإلخوة بني يسقط الجد أن إلى الجمھور وذھب. المواضع جميع في منه أقرب باأ المتوفى

 فال أخته يعصب ال ذكر ھذا أن الجمھور لقول والحجة. اإلخوة مجرى المقاسمة في اإلخوة بني أجرى أنه علي عن الشعبي

 بن لعاصم ابن مات ؛ عنه هللا رضي الخطاب بن عمر اإلسالم في ورث جد أول:  الشعبي قال. العم وابن كالعم الجد يقاسم

 ما اجتمع رأيكما أن لوال: " فقال مثال له فمثال ذلك في وزيدا عليا فاستشار بمال يستأثر أن عمر فأراد أخوين وترك عمر

 ، له فأذن يوما عليه استأذن الخطاب بن عمر أن ثابت بن زيد عن الدارقطني روى". أباه أكون وال ابني يكون أن رأيت

. جئتك إلي أرسلت لو ، المؤمنين أمير يا:  فقال. ترجلك دعھا:  عمر له فقال ؛ رأسه فنزع ، ترجله له جارية يد في ورأسه

 بوحي ھو ليس:  عمر فقال. فيه تقول ما!  وهللا ال:  زيد فقال. الجد أمر في لتنظر جئتك إني ، لي الحاجة إنما:  عمر فقال

 مغضبا فخرج ، زيد فأبى. شيء فيه عليك يكن لم وإال ، تبعته وافقني رأيته فإن ، تراه شيء ھو إنما ، وننقص يهف نزيد حتى

:  قال حتى به يزل فلم ، األولى المرة في أتاه التي الساعة في أخرى مرة أتاه ثم. حاجتي من ستفرغ أظن وأنا جئتك قد:  وقال

 ثم غصن فيھا فخرج ، واحدة ساق على تنبت شجرة مثل مثله إنما. مثال له وضرب قتب قطعة في فكتبه. فيه لك فسأكتب

 الثاني قطعت وإن ، الغصن إلى الماء رجع األول الغصن قطعت فإن ، الغصن يسقي فالساق ؛ آخر غصن غصن في خرج

 وقد قوال الجد في قال قد بتثا بن زيد إن:  قال ثم عليھم القتب قطعة قرأ ثم عمر الناس فخطب به فأتى. األول إلى الماء رجع

 بن عمر ذلك بعد فقسمه ، إخوته دون ابنه ابن مال ، كله المال يأخذ أن فأراد ؛ كان جد أول عمر وكان:  قال. أمضيته

 .عنه هللا رضي الخطاب

 وأم أمھا تحجب ماأل أن على وأجمعوا. أم للميت يكن لم إذا السدس للجدة أن على العلم أھل فأجمع الجدة وأما:  عشرة الرابعة

 وابنھا الجدة ترث ال: " طائفة فقالت ؛ حي وابنھا الجدة توريث في واختلفوا. األم أم يحجب ال األب أن على وأجمعوا. األب

:  طائفة وقالت. الرأي وأصحاب ثور وأبو واألوزاعي والثوري مالك قال وبه. وعلي وعثمان ثابت بن زيد عن روي". حي

 زيد بن وجابر شريح به وقال ، األشعري موسى وأبي وعلي وعثمان مسعود وابن عمر عن روي ".ابنھا مع الجدة ترث"

 إال يحجبھا ال الجدة كذلك األب إال يحجبه ال الجد أن كما:  وقال. المنذر وابن وإسحاق وأحمد وشريك الحسن بن وعبيدهللا
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 ابنھا مع سدسا وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أطعمھا جدة لأو إنھا: " ابنھا مع الجدة في قال عبدهللا عن الترمذي وروى. األم

 .أعلم وهللا". حي وابنھا

 روى وكذلك. وأمھاتھما أب وأم أم أم ، جدتان إال يرث ال:  مالك فقال ؛ الجدات توريث في العلماء واختلف:  عشرة الخامسة

 فالسدس سواء وقرابتھما اجتمعتا وإن ، لھا فالسدس ھماإحدا انفردت فإن. التابعين من جماعة به وقال ، الشافعي عن ثور أبو

 دون السدس لھا كان األم قبل من التي قربت فإن. عليه مجمع كله وھذا ؛ القعدد في تساوين إذا كثرن إن وكذلك. بينھما

 وال. األم قبل من واحدة جدة إال ترث وال. بعدت وإن األم قبل من التي وبين بينھا كان األب قبل من التي قربت وإن غيرھا،

. المدينة وأھل مالك قول وھو. ذلك في عنه روي ما أثبت وھو ، ثابت بن زيد مذھب ھذا. حال على األم أب أم الجدة ترث

 فكذلك ؛ أقربھم بالميراث أحدھم كان اجتمعوا إذا اآلباء أن كما ؛ ألقربھن فالسدس اجتمعن فإذا ؛ أمھات الجدات إن:  وقيل

 وھذا:  المنذر ابن قال. األمھات فكذلك ؛ أقربھم بالميراث أحقھم كان اجتمعوا إذا العم وبنو اإلخوة وبنو ، واإلخوة البنون

 ؛ حنبل بن أحمد قول وھو. األب قبل من واثنتين األم قبل من واحدة:  جدات ثالث يورث األوزاعي وكان. أقول وبه ، أصح

:  جدات ثالث يورث كان أنه ؛ ھذا عكس ثابت بن زيد عن وروي مرسال وسلم عليه هللا صلى النبي عن الدارقطني رواه

 قبل من ، ألقربھما السدس يجعالن وكانا. ھذا زيد كقول عنه هللا رضي علي وقول. األب قبل من وواحدة األم جھة من اثنتين

 وأما. ثور وأبو وأصحابه حنيفة وأبو الثوري يقول وبه ، قعددھا في ليس من فيه يشركھا وال. األب قبل من أو كانت األم

 قال. زيد بن وجابر سيرين بن ومحمد البصري الحسن قول وھو ؛ األربع الجدات يورثان فكانا عباس وابن مسعود بن عبدهللا

 أھل من عنه يحفظ من كل قول في ، ترث فليست أمين بين أب نسبھا في وقع المتوفى إلى نسبت إذا جدة وكل:  المنذر ابن

 .العلم

ُدسُ  ِمْنُھَما َواِحدٍ  لُِكلِّ { :  تعالى قوله:  عشرة السادسة  الولد وأبھم ؛ السدس الولد مع األبوين من واحد لكل تعالى فرض}  السُّ

 ترك فإن. فلالبن بقي وما ، السدس منھما واحد لكل فألبويه وأبوين ابنا وترك رجل مات فإن. سواء فيه واألنثى الذكر فكان

:  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول لقول ؛ األب وھو عصبة فألقرب بقي وما ، السدسان ولألبوين فالنص فلالبنة وأبوين ابنة

 َوَوِرَثهُ  َولَدٌ  لَهُ  َيُكنْ  لَمْ  َفإِنْ { . والفرض التعصيب:  بجھتين االستحقاق لألب فاجتمع". ذكر رجل فألولى الفرائض أبقت ما"

لُثُ  َفأِلُمِّهِ  أََبَواهُ   ، الثلث لألم أن وإخباره}  أََبَواهُ  َوَوِرَثهُ { :  بقوله ودل. الثلث لألم أن ورثاه إذا األبوين أن ذكره جل فأخبر}  الثُّ

 فإنك ؛ ثلث منه لك فالن يا أنت:  ألحدھما تقول ثم ، بينكما المال ھذا:  لرجلين تقول كما وھذا. لألب الثلثان وھو الباقي أن

 أھل جميع عن منفردان أنھما على يدل}  أََبَواهُ  َوَوِرَثهُ { :  قوله في الكالم قوة ألنو ؛ كالمك بنص الثلثين منه لآلخر حددت

 .اختالف ھذا في وليس ، وغيره ولد من السھام

 عند بالثلث األب تفضيل في المعنى أن العربي ابن وذكر ، عصبة يكون ال مسمى لألب فرضا الثلثان يكون ھذا وعلى:  قلت

 .القرابة ألجل سھم على األم وثبتت ، عليه المؤنة ووجوب ، لنصرةوا الذكورية الولد عدم

 بالصبي إرفاقا حياته في السدس حرم إنما أنه يظھر والذي. السدس حرم فلم حياته مع موجود ذلك فإن ؛ منتقض وھذا:  قلت

 .الموفق وهللا. يقال ما أولى وھو ، تعبد ذلك أن أو. به إجحافا مال من جزء إخراج يكون قد إذ ؛ ماله على وحياطة
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 ولد له يكن لم فإن:  يقول أن الكالم ظاھر وكان ،}  أََبَواهُ  َوَوِرَثهُ { :  قوله في الواو زيادة فائدة ما:  قيل إن:  عشرة السابعة

 عند لوالدينا حال فيكون ، واستقراره ثبوته عن فيخبر ، ثابت مستقر أمر أنه ليبين اإلخبار بزيادتھا أراد:  له قيل. أبواه ورثه

 وھذا. كالولد اإلخوة يحجب إذ والتعصيب السھم فرضان بذلك لألب ويجتمع. األنثيين حظ مثل للذكر ، الولدين كحال انفرادھما

 .أعلم وهللا. الحكمة في ظاھر ، الحكم في عدل

هِ { :  تعالى قوله:  عشرة الثامنة  لغة ھي:  الكسائي قال. سيبويه حكاھا لغة وھى" الثلث فإِلمه" الكوفة أھل قرأ}  الثُّلُثُ  َفأِلُمِّ

 الضمة من فأبدلوا ، كسرة بعد ضمة كرھوا بالحرف متصلة وكانت مكسورة كانت لما الالم وألن ؛ وھذيل ھوازن من كثير

 جميعه قال. االسم على داخلة ألنھا تنفصل الالم وألن ؛ األصل على به جاء ضم ومن. فعل الكالم في ليس ألنه ؛ كسرة

 .حاسالن

ُدسُ  َفأِلُمِّهِ  إِْخَوةٌ  لَهُ  َكانَ  َفإِنْ { :  تعالى قوله:  عشرة التاسعة  حجب ھو وھذا ، السدس إلى الثلث عن األم يحجبون اإلخوة}  السُّ

 الذي السدس: " يقول كان أنه عباس ابن عن وروي. لھم سھم وال ، لألم أو لألب أو أشقاء اإلخوة كان وسواء ، النقصان

 يمونھم ألنه ؛ دونھم األب أخذه وإنما:  قتادة قال". لألب إنه" الناس قول مثل عنه وروي". لإلخوة ھو عنه األم اإلخوة حجب

 أم من أو أب من أو ، وأم أب من إناثا أو كانوا ذكرانا فصاعدا أخوين أن على العلم أھل وأجمع. عليھم والنفقة نكاحھم ويلي

 أقل األم يحجب وال ، الواحد حكم في اإلخوة من االثنين" أن عباس ابن عن روي ما إال ؛ السدس إلى الثلث عن األم يحجبون

 قوة وليست اإلخوة في هللا كتاب ألن ؛ السدس إلى الثلث من األم يحجبن ال األخوات أن إلى الناس بعض صار وقد". ثالثة من

 اإلخوة؛ مع يدخلن أال أقوالھم ومقتضى:  الطبري ياالك قال. اإللحاق العبرة تقتضي حتى الذكور ميراث قوة مثل اإلناث ميراث

 الواحد باألخ األم تحجب أال يقتضي وذلك. البنات يتناول ال البنين لفظ أن كما ، األخوات يتناول ال بمطلقه اإلخوة لفظ فإن

. االنفراد على اتمراد كن اإلخوة مع باآلية مرادات كن وإذا. المسلمين إجماع خالف وھو ؛ السدس إلى الثلث من واألخت

 االثنان: " السالم عليه وقال. جمع أنھا يقتضي فالمعنى ، مثله إلى شيء جمع التثنية ألن ؛ اثنان الجمع أقل بأن الجميع واستدل

 وقد. جماعة االثنان:  فقال ؟" وجوھھما أحسن ما" قوله عن الخليل سألت:  قال أنه سيبويه عن وحكي". جماعة فوقھما فما

 :  اعرالش قول صح

 الترسين ظھور مثل ظھراھما...  مرتين قذفين ومھمھين

 :  األخفش وأنشد

 شھر قد فينا األمر إن فقلن...  بالخبر المرأتان أتتنا لما

 :  آخر وقال

 الفقير على بالسالم ويبخل...  قوم غني بالسالم يحيى

 القبور في وصاروا ماتوا إذا...  سواء بينھما الموت أليس
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 الفصاحة أھل وھم - قريشا يعني - حجبوھا قومك إن: " عثمان له قال عباس وابن عثمان بين ذلك في المالك وقع ولما

 .أعلم وهللا. وغيرھم حنيفة وأبو والشافعي مسعود ابن - ھنا به يقل لم وإن -" ثالثة الجمع أقل إن: " قال وممن". والبالغة

" يوصى" وعاصم عامر وابن عمرو أبو" كثير ابن قرأ}  َدْينٍ  أَوْ  ِبَھا ُيوِصي ةٍ َوِصيَّ  َبْعدِ  ِمنْ { :  تعالى قوله:  عشرين الموفية

 ألنه ؛ حاتم وأبي عبيد أبي اختيار والكسر. عاصم عن فيھما الرواية واختلفت. اآلخر وكذلك ، بالكسر الباقون. الصاد بفتح

 .} ُتوُصونَ {  و}  ِصينَ ُيو{ :  تعالى قوله ذلك وتصديق:  األخفش قال. ھذا قبل الميت ذكر جرى

 روى وقد. بإجماع عليھا مقدم والدين ، الدين ذكر على الوصية ذكر تقديم في الحكمة ما:  قيل إن:  والعشرون الحادية

:  قال. الدين قبل الوصية تقرون وأنتم ، الوصية قبل بالدين قضى وسلم عليه هللا صلى النبي أن علي عن الحارث عن الترمذي

 قال علي عن ضمرة بن عاصم حديث من الدارقطني وروى. الوصية قبل بالدين يبدأ أنه العلم أھل عامة عند ھذا على والعمل

 فالجواب. الھمداني إسحاق أبو عنھما رواه" . وصية لوارث وليس الوصية قبل الدين: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال: 

 الوصية تقدمت فلذلك ؛ أنفسھما في ترتيبھما يقصد ولم الميراث على فصلينال ھذين تقديم قصد إنما:  األول:  خمسة أوجه من

 َوال َصِغيَرةً  ُيَغاِدرُ  ال{ :  تعالى قال كما ؛ بھا اھتماما قدمھا الدين من لزوما أقل الوصية كانت لما:  ثان جواب. اللفظ في

 الدين وأخر ، عليھا الشرع نص مع ميت لكل مكالالز فصارت ؛ ووقوعھا وجودھا لكثرة قدمھا:  ثالث جواب. } َكِبيَرةً 

 ولو ، بأو العطف:  ھذا ويقوى. أحيانا يقع قد بالذي وعطف ، منه بد ال الذي بذكر فبدأ. يكون ال وقد يكون قد فإنه لشذوذه،

 حظ ھو إذ الدين وأخر ، وضعفاء مساكين حظ ھي إذ الوصية قدمت إنما:  رابع جواب. بالواو العطف لكان راتبا الدين كان

 مؤدى ثابت والدين ، قدمھا نفسه قبل من ينشئھا الوصية كانت لما:  خامس جواب. مقال فيه وله وسلطان بقوة يطلبه غريم

 .يذكره لم أو ذكره

 في فرط إذا الرجل إن:  فقال الميراث على والحج الزكاة دين تقديم في بذلك الشافعي تعلق ھذا ثبت ولما:  والعشرون الثانية

 كحقوق الموت بعد عنه أداؤه فيلزم الحقوق من حق ألنه ؛ الرأي ببادئ ظاھر وھذا. ماله رأس من ذلك أخذ وجب زكاته

 لم عنھا سكت وإن ، ثلثه من أديت بھا أوصى إن:  ومالك حنيفة أبو وقال. اآلدمي إلى مصرفھا والزكاة سيما ال اآلدميين

 جميع ذلك استغرق مات إذا حتى الكل ترك يتعمد قد أنه إال ؛ فقراء الورثة لترك موجب ذلك ألن:  قالوا. شيء عنه يخرج

 .حق للورثة يبقى فال ماله

 .المعطون وھم عليھم المقسوم ھم:  تقديره ، مضمر والخبر باالبتداء رفع}  َوأَْبَناُؤُكمْ  آَباُؤُكمْ { :  تعالى قوله:  والعشرون الثالثة

ُھمْ  ْدُرونَ تَ  ال{ :  تعالى قوله:  والعشرون الرابعة ً  لَُكمْ  أَْقَربُ  أَيُّ  إن" األثر في جاء كما ؛ والصدقة بالدعاء الدنيا في:  قيل}  َنْفعا

 صالح ولد أو - فذكر - ثالث من إال عمله انقطع الرجل مات إذا" الصحيح الحديث وفي". بعده من ولده بدعاء ليرفع الرجل

 إن:  المفسرين بعض وقال. والحسن عباس ابن عن ؛" أبيه في فيشفع أفضل االبن يكون فقد ؛ اآلخرة في: " وقيل" . له يدعو

 في وسيأتي ؛ ابنه من أرفع كان إذا األب وكذلك ، أباه إليه فرفع هللا سأل اآلخرة في أبيه درجة من أرفع كان إذا االبن

 .ذلك يقتضي واللفظ. زيد ابن قال ؛ واآلخرة الدنيا في:  وقيل. بيانه" الطور"
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 مكي وقال. عليكم يفرض" يوصيكم" معنى إذ ، المؤكد المصدر على نصب}  َفِريَضةً { :  تعالى قوله:  والعشرون ةالخامس

 مؤنة كفوا أنھم العباد عرف أنه وذلك ؛ تقدم بما متعلقة واآلية. ضعيف وذلك" يوصيكم" والعامل ؛ مؤكدة حال ھي:  وغيره

 ، والمواساة بالتناصر الدنيا في بعضا بعضھم ينفع واألبناء اآلباء أن أي ، قرابةال في اجتماعھم مع القرابة إيصاء في االجتھاد

 االجتھاد إلى موكولة القسمة كان فلو ؛ األقارب جميع في ذلك تقرر واألبناء اآلباء في ذلك تقرر وإذا. بالشفاعة اآلخرة وفي

 أن وتعالى تبارك الرب فبين ، األمر يختلف قد ذإ الضبط عن األمر يخرج ذلك وعند. منھم واحد كل غنى في النظر لوجوب

َ  إِنَّ { . شرعا المقادير بين بل ، المواريث مقادير في اجتھاده إلى يوكل أال للعبد األصلح ً  َكانَ  هللاَّ {  المواريث بقسمة أي}  َعلِيما

 ً  وقال. منھا ويمضيه يقدره فيما" حكيما" ھاخلق قبل باألشياء أي" عليما: " الزجاج وقال. ألھلھا وبينھا قسمتھا في حكم}  َحِكيما

 حكمة رأوا أنھم سيبويه ومذھب. باالستقبال منه كالخبر بالماضي منه والخبر ، يزال وال يزل لم سبحانه هللا إن:  بعضھم

 .رأيتم ما على يزل لم كذلك كان وجل عز هللا إن:  لھم فقيل وعلما

 وإن بنيھم وبنو الصلب بنو ھنا والولد. للرجال الخطاب}  أَْزَواُجُكمْ  َتَركَ  َما ِنْصفُ  َولَُكمْ { :  تعالى قوله:  والعشرون السادسة

 وجوده مع وله ، الولد ولد أو الولد عدم مع النصف للزوج أن على العلماء وأجمع. بإجماع زاد فما واحدا وإناثا ذكرانا ، سفلوا

 والثنتين األزواج من الواحدة حكم أن على وأجمعوا. وجوده مع منوالث ، الولد فقد مع الربع زوجھا من المرأة وترث. الربع

 لم وجل عز هللا ألن ؛ ذلك في شركاء وأنھن ، واحد ولد له كان إن الثمن وفي ، ولد له يكن لم إن الربع في واألربع والثالث

 حكم وبين األخوات من واحدةوال البنات من الواحدة حكم بين فرق كما ، الجميع حكم وبين منھن الواحدة حكم بين يفرق

 .منھن الجميع

 وبه. به أحاط أي النسب تكلله من ؛ مصدر الكاللة}  اْمَرأَةٌ  أَوِ  َكاللَةً  ُيوَرثُ  َرُجلٌ  َكانَ  َوإِنْ { :  تعالى قوله:  والعشرون السابعة

 المحيطة والعصابة التاج وھو يضاأ اإلكليل ومنه. بھا احتل إذا بالقمر إلحاطتھا القمر منازل من منزلة وھي ، اإلكليل سمي

. العلم أھل وجمھور وعلي وعمر الصديق بكر أبي قول ھذا". كاللة فورثته والد وال ولد له وليس الرجل مات فإذا. "بالرأس

 تواطؤوا وقد إال رأيتھم ما:  قال عبد بن سليمان عن إسحاق أبي عن األحوص وأبي وزھير شريك عن آدم بن يحيى وذكر

 عرفة وابن اللغوي منصور وأبو العين كتاب صاحب قال وھكذا. والد وال ولد له ليس مات من الكاللة أن لىع وأجمعوا

 حفت إذا مكللة روضة:  قيل ومنه. النسب تكلله ذھبا فإذا ؛ للرجل طرفان واالبن فاألب. األنباري وابن عبيد وأبو والقتبي

 :  وأنشدوا. بالنور

 والذرق األيھقان بھا عم...  مكللة روضة مسكنه

 :  القيس امرؤ وقال. نبتين يعني

 مكلل حبي في اليدين كلمع...  وميضه أريك برقا ترى أصاح

 قال كما. معه ينتسبون أنھم به وإحاطتھم ، منھم ھو وال منه وليسوا جوانبه من بالميت أطافوا ألنھم ؛ كاللة القرابة فسموا

 :  الفرزدق وقال. ھمنسب متراخ كاللة ويرثني كثير مالي:  أعرابي
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 وھاشم شمس عبد مناف ابن عن...  كاللة عن ال المجد قناة ورثتم

 :  آخر وقال

 يغضب ال الكاللة ومولى...  له أحمى المرء أبا وإن

 :  األعشى قال. وإعياء بعد عن الوارث إلى الميراث يصير فكأنه ؛ اإلعياء وھو الكالل من مأخوذة الكاللة إن:  وقيل

 محمدا تالقي حتى وجى من وال...  كاللة من لھا أرثي ال فآليت

:  عمر أبو قال. كاللة العرب عند فھو أخ أو ابن أو أب يرثه لم من كل الكاللة:  قال عبيدة أبى عن واألثرم حاتم أبو وذكر

 عن وروي. غيره الكاللة شرط في يذكره ولم ، له وجه ال غلط الكاللة شرط في واالبن األب مع ھنا األخ عبيدة أبي ذكر

 والميت الحي الكاللة:  زيد ابن وقال. عنه رجعا ثم بكر أبي عن وروي ؛" خاصة له ولد ال من الكاللة" أن الخطاب بن عمر

 .له وجه ال طريف قول وھذا:  العربي ابن قال. المال الكاللة:  عطاء وعن. جميعا

 وعنه. الميت الكاللة أن السدي وعن. األباعد العم بنو الكاللة أن األعرابي ابن عن وروي. آنفا باإلعراب متبين وجه له:  قلت

 وقرأ. وتشديدھا الراء بكسر" كاللة يورث" الكوفيين بعض فقرأ ؛ باإلعراب وجوھھا تتبين األقوال وھذه. الجمھور قول مثل

 أو الورثة إال الكاللة تكون ال القراءتين ھاتين وعلى. عنھما اختالف على ، وتخفيفھا الراء بكسر" يورث" وأيوب الحسن

 قرأ ومن. وقع بمعنى" كان"و مفعوله" كاللة"و. أورث من والثاني ، ورث من فاألول ؛ المعاني أصحاب حكى كذلك. المال

 أن ويجوز. محذوف لمصدر نعتا فتكون كاللة وراثة يورث:  والتقدير ، المال الكاللة تكون أن احتمل الراء بفتح" يورث"

 ، لرجل نعت" يورث"و ، وقع بمعنى تامة تكون أن ويجوز. ورثة ذا:  فالتقدير ؛ كان خبر وھي للورثة اسما الكاللة تكون

 يورث رجل كان وإن:  التقدير ، الميت ھو الكاللة أن على ؛ الحال أو التفسير على نصب" كاللة"و ، بكان رفع" رجل"و

 .الميت إلى النسب متكلل

 غير وارثا الموضعين في يذكر ولم ، وھنا السورة آخر:  موضعين في الكاللة كتابه في وجل عز هللا ذكر:  والعشرون الثامنة

 َفُھمْ  َذلِكَ  ِمنْ  أَْكَثرَ  َكاُنوا َفإِنْ { :  تعالى لقوله ؛ لألم اإلخوة بھا عني فيھا اإلخوة أن على العلماء فأجمع اآلية ھذه فأما. اإلخوة

 واألم لألب اإلخوة أن العلم أھل بين خالف وال". أمه من أخت أو أخ وله" يقرأ وقاص أبي بن سعد وكان. }  الثُّلُثِ  فِي ُشَرَكاءُ 

 ؛ ألبيه أو وأمه ألبيه المتوفى إخوة ھم السورة آخر في المذكورين اإلخوة أن على إجماعھم فدل ؛ كھذا ميراثھم ليس األب أو

َكرِ  ءً َوِنَسا ِرَجاالً  إِْخَوةً  َكاُنوا َوإِنْ {  وجل عز لقوله  ؛ ھكذا ليس لألم اإلخوة ميراث أن يختلفوا ولم. }  اأْلُْنَثَيْينِ  َحظِّ  ِمْثلُ  َفلِلذَّ

 من غيرھم أو إخوة الورثة من والوالد الولد سوى كان ما الكاللة: " الشعبي وقال. كاللة جميعا كلھم اإلخوة أن اآليتان فدلت

 الكاللة أن والصواب:  الطبري قال. به بدأنا الذي األول القول وھو ، عباس وابن وزيد مسعود وابن علي قال كذلك". العصبة

 ؟ كله بمالي أفأوصي ، كاللة يرثني إنما هللا رسول يا فقلت:  جابر خبر لصحة ، ووالده ولده عدا من الميت يرثون الذين ھم

 ".ال: " قال
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 والداللة كالوكالة مصدر ألنه ؛ يجمع وال يثنى وال. كاللة وامرأة كاللة رجل يقال:  اللغة أھل قال:  والعشرون التاسعة

 إذا العرب عادة على والمرأة الرجل ذكر ومضى. لھما يقل ولم" أخ وله: " قوله في مفرد ضمير وأعاد. والشجاعة والسماحة

 كان من:  لتقو ؛ جميعا إليھما أضافت وربما أحدھما إلى أضافت ربما سواء الحكم في وكانا عنھما أخبرت ثم اسمين ذكرت

ْبرِ  َواْسَتِعيُنوا{ :  تعالى هللا قال ؛ وإليھم وإليھما وإليھا إليه فليحسن وجارية غالم عنده الةِ  ِبالصَّ َھا َوالصَّ  وقال. } لََكِبيَرةٌ  َوإِنَّ

ً  َيُكنْ  إِنْ { :  تعالى ُ  َفقِيراً  أَوْ  َغِنّيا َّ . األصل وھو ، مرأة:  امرأة في ويقال. رهوغي الفراء عن ؛ بھم أولى ويجوز}  ِبِھَما أَْولَى َفا

 ، واو منھا المحذوف ألن ، أخت أول ضم الفراء قال. قياس غير على وغير منه فحذف ؛ أخوان عليه يدل ، أخو أصله وأخ

 .أيضا قياس غير على والتعليل الحذف وھذا. ياء منھا المحذوف ألن ؛ بنت أول وكسر

 الذكر بين التسوية يقتضي التشريك ھذا}  الثُّلُثِ  فِي ُشَرَكاءُ  َفُھمْ  َذلِكَ  ِمنْ  أَْكَثرَ  َكاُنوا َفإِنْ { :  تعالى قوله:  الثالثين الموفية

 الفرائض في وليس ، العلماء من إجماع وھذا. األنثى على الذكر يفضل فال باألم يأخذون كانوا وإذا. كثروا وإن واألنثى

 فللزوج ألمھا وأخاھا وأمھا زوجھا وتركت امرأة ماتت فإذا. لألم اإلخوة يراثم في إال سواء واألنثى الذكر فيه يكون موضع

 السدس ولألم النصف فللزوج - بحالھا والمسألة - وأختين أخوين تركت فإن. السدس األم من ولألخ الثلث ولألم النصف

 إلى الثلث من واألخت باألخ األم حجبوا ألنھم ؛ الصحابة عامة ھذا وعلى. الفريضة تمت وقد ، الثلث واألختين ولألخوين

 ھذا غير في مذكور والعول. ذلك يرى ال وھو ، المسألة لعالت الثلث لألم جعل ولو العول ير لم فإنه عباس ابن وأما. السدس

 بقي وما ، الثلث ألمھا وإلخوتھا ، النصف فللزوج ؛ وأم ألب وأخا ألم وإخوة زوجھا تركت فإن. موضعه ھذا ليس ، الموضع

 فھذه مفترقين إخوة ستة تركت فإن. فضل إن للعصبة والباقي ، أعطيه مسمى فرض له من وھكذا. وأبيھا ألمھا ألخيھاف

 واألخت األخ وسقط ،" السدس ولألم ، النصف وللزوج ، الثلث لألم لإلخوة: " قوم قال. المشتركة أيضا وتسمى ، الحمارية

 قال وبه ، آدم بن ويحيى وشريك والشعبي موسى وأبي مسعود وابن علي عن روي. األب من واألخت واألخ ، واألم األب من

: قوم وقال. شيء للعصبة يبق ولم مسماة فرائض أصحاب لألم واألخوين واألم الزوج ألن ؛ المنذر ابن واختاره حنبل بن أحمد

 عمر عن ھذا روي. والحمارية شتركةالم سميت ولھذا ؛" الثلث في بينھم وأشركوا!  حمارا كان أباھم أن وھب ، واحدة األم"

 لو أن المسألة ھذه تستقيم وال. وإسحاق والشافعي مالك قال وبه ، وشريح ومسروق ثابت بن وزيد أيضا مسعود وابن وعثمان

  .للھداية الموفق وهللا ، اآلية تضمنتھا الفرائض علم من جملة فھذه. رجال الميت كان

َجالِ { :  بقوله ذلك وجل عز هللا فأبطل ؛ النساء دون الرجال يورثون وكانوا ، والقوة بالرجولية الجاھلية في الوراثة وكانت  لِلرِّ

ا َنِصيبٌ  :  وجل عز هللا قال ، بالمحالفة اإلسالم وبدء الجاھلية في أيضا الوراثة وكانت. تقدم كما}  َنِصيبٌ  َولِلنَِّساءِ  اْكَتَسُبوا ِممَّ

 َما ُيَھاِجُروا َولَمْ  آَمُنوا َوالَِّذينَ { :  تعالى هللا قال ؛ بالھجرة المحالفة بعد صارت ثم. بيانه يأتي ما على}  مْ أَْيَماُنكُ  َعَقَدتْ  َوالَِّذينَ { 

 وسيأتي. تعالى هللا شاء إن ، وميراثھم األرحام ذوي في القول يأتي وھناك. وسيأتي}  ُيَھاِجُروا َحتَّى َشْيءٍ  ِمنْ  َواَلَيِتِھمْ  ِمنْ  لَُكمْ 

 المعلوم األسير أن على العلماء من والجمھور. تعالى هللا بحول والمكاتب الزنا وولد المالعنة ابن ميراث" النور" سورة في

 أنه المسيب بن سعيد عن روي وقد. عليھم جارية اإلسالم أحكام الذين المسلمين جملة في داخل ألنه ؛ ثابت ميراثه أن حياته

 . والحمد" البقرة" سورة في المرتد ميراث تقدم وقد. يرث ال:  العدو يد في األسير في قال
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 غير أي ، مضار غير بھا يوصي أي". يوصي" والعامل الحال على نصب}  ُمَضارٍّ  َغْيرَ { :  تعالى قوله:  والثالثين الحادية

 إلى راجع اإلضرارف. بدين يقر وال ؛ بالورثة ليضر عليه ليس بدين يوصي أن ينبغي ال أي. الورثة على الضرر مدخل

 ؛ الورثة يجيزه أن إال ، يرد فإنه زاد فإن ، لوارث يوصي أو الثلث على يزيد فبأن الوصية إلى رجوعه أما ؛ والدين الوصية

. تجوز ال للوارث الوصية أن على العلماء وأجمع. ميراثا يرجع فإنه لوارث أوصى وإن. تعالى هللا لحق ال لحقوقھم المنع ألن

 أو لوارثه مرضه في أقر لو كما ؛ فيھا له يجوز ال حالة في فباإلقرار الدين إلى رجوعه وأما". البقرة" في اھذ تقدم وقد

: النحاس قال. اإلضافة على" هللا من وصية مضار غير" قرأ أنه الحسن عن وروي. عندنا يجوز ال ذلك فإن ؛ مالطف لصديق

 غير:  والمعنى ، حذف على حسنة والقراءة. المصدر إلى يضاف ال علالفا اسم ألن ؛ لحن ھذا أن اللغة أھل بعض زعم وقد

 المرض حال وارث لغير بدين إمراره أن على العلماء وأجمع. ميراثھم في ورثته بھا مضار غير أي ، وصية ذي مضار

 .الصحة في دين عليه يكن لم إذا جائز

 النخعي قول ھذا ؛ الصحة بدين يبدأ:  طائفة فقالت ؛ بدين جنبيأل وأقر ببينة الصحة في دين عليه كان فإن:  والثالثين الثانية

 لغير كان إذا سواء ھما:  طائفة وقالت. يتحاصون المرض في اإلقرار فأصحاب صاحبه استوفاه فإذا:  قالوا. والكوفيين

 .سنالح عن ورواه المدينة أھل قول إنه عبيد أبو وذكر ، عبيد وأبي ثور وأبي الشافعي قول ھذا. وارث

 بن شھر حديث من داود أبو روى وقد. ووجوھھا الوصية في اإلضرار في الوعيد" البقرة" في مضى قد:  والثالثين الثالثة

 بطاعة ليعمل المرأة أو الرجل إن: " قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن حدثه ھريرة أبى عن" فيه مطعون وھو" حوشب

 َبْعدِ  ِمنْ {  ھھنا من ھريرة أبو علي وقرأ:  قال" . النار لھما فتجب الوصية في رانفيضا الموت يحضرھما ثم سنه ستين هللا

 ؛"الكبائر من الوصية في اإلضرار: " عباس ابن وقال. } اْلَعِظيمُ  اْلَفْوزُ  َذلِكَ {  بلغ حتى}  ُمَضارٍّ  َغْيرَ  َدْينٍ  أَوْ  بَِھا ُيوَصى َوِصيَّةٍ 

 ألن ؛ ثلثه في مضارة فعله يعد ال الموصي أن القاسم وابن مالك مذھب مشھور أن إال ، وسلم عليه هللا صلى النبي عن ورواه

 .التوفيق وبا. ترد مضارة ذلك أن:  قوله المذھب وفي. شاء كيف فيه التصرف فله حقه ذلك

 فيھا يعمل أن ويصح" يوصيكم" والعامل الحال موضع في المصدر على نصب}  َوِصيَّةً { :  تعالى قوله:  والثالثين الرابعة

 قرأ الحسن أبي بن الحسن أن وذكر ؛ عطية ابن قال ، تجوزا عليھا فأوقع بسببھا أو بھا الضرر يقع أن والمعنى" مضار"

 ذكرناه ما على والمعنى. العبد بن طرفة قول في ؛ المتجرد وبضة. حرب شجاع:  تقول كما ؛ باإلضافة}  َوِصيَّةٍ  ُمَضارِّ  َغْيرَ {

ُ { . المعنى لصحة اللفظ في التجوز من  بعض وقرأ. منكم الجھل أھل على حليم الميراث بأھل عليم يعني}  َحلِيمٌ  َعلِيمٌ  َوهللاَّ

 .والوصية الميراث بقسمة حكيم يعني" حكيم عليم وهللا" المتقدمين

. بھا وتعملوا لتعرفوھا لكم بينھا قد هللا أحكام ھذه أي ، ھذه بمعنى" تلك"و}  هللاَِّ  ُحُدودُ  ِتْلكَ { :  تعالى قوله:  والثالثين الخامسة

َ  ُيِطعِ  َوَمنْ {  } اأْلَْنَھارُ  َتْحِتَھا ِمنْ  َتْجِري َجنَّاتٍ  ُيْدِخْلهُ {  تعالى هللا أمره كما بھا ويعمل بھا فيقر المواريث قسمة في}  َوَرُسولَهُ  هللاَّ

َ  َيْعِص  َوَمنْ {  وقوله. لجنات النعت على نصب موضع في جملة  يعمل ولم يقسمھا فلم المواريث قسمة في يريد}  َوَرُسولَهُ  هللاَّ

 به أريد وإن ، بابه على فالخلود الكفر به أريد إن والعصيان. } فِيَھا َخالِداً  َناراً  ُيْدِخْلهُ {  أمره يخالف أي}  ُحُدوَدهُ  َوَيَتَعدَّ {  بھا

 :  زھير وقال. ملكه هللا خلد:  تقول كما. ام لمدة مستعار فالخلود تعالى هللا أوامر وتجاوز الكبائر



50 

 

 الرواسيا الجبال إال خالدا وال

 نفسه إلى اإلضافة معنى على ، الموضعين في بالنون" ندخله" عامر وابن نافع وقرأ. موضع غير في المعنى ھذا تقدم وقد

 .هللا يدخله أي تعالى هللا اسم ذكر سبق ألنه ؛ كالھما بالياء الباقون. سبحانه

تِي{  -15  َيَتَوفَّاُھنَّ  َحتَّى اْلُبُيوتِ  فِي َفأَْمِسُكوُھنَّ  َشِھُدوا َفإِنْ  ِمْنُكمْ  أَْرَبَعةً  َعلَْيِھنَّ  َفاْسَتْشِھُدوا نَِسائُِكمْ  ِمنْ  اْلَفاِحَشةَ  َيأْتِينَ  َوالالَّ
ُ  َيْجَعلَ  أَوْ  اْلَمْوتُ   } َسبِيالً  لَُھنَّ  هللاَّ

 :  مسائل ثمان فيه

 مع ميراثھن ذكر إلى األمر وانجر ، إليھن صدقاتھن وإيصال النساء إلى اإلحسان السورة ھذه في تعالى هللا ذكر الم:  األولى

 .التعفف ترك لھا يسوغ أنه المرأة تتوھم لئال ، الفاحشة من به يأتين فيما عليھن التغليظ أيضا ذكر ، الرجال مواريث

ِتي{ :  تعالى قوله:  الثانية  منه والالم األلف نزع يجوز وال معرفة وھي ، للمؤنث مبھم اسم وھو ، التي جمع" تيالال"}  َوالالَّ

 بالھمزة" الالئي"و ؛ الكسرة وإبقاء الياء بحذف" الالت" أيضا ويجمع. تقدم كما لغات ثالث وفيه ؛ بصلته إال يتم وال ، للتنكير

 وفي ، اللواتي:  الالتي في قلت الجمع جمعت فإن. الھمزة ذفبح" الال"و ، الياء وحذف الھمزة بكسر" الالء"و ، الياء وإثبات

 :  عبيد أبو أنشد:  الجوھري قال. الشجري ابن قال ؛ الكسرة وإبقاء الياء بحذف" اللوات" عنھم روي وقد. اللوائي:  الالء

 لدات كبرت قد أن زعمن...  والالت والتي اللواتي من

 :  الراجز قال ؛ والتشديد بالفتح االلتي التي وتصغير. التاء بإسقاط واللوا

 والتي واللتيا اللتيا بعد

 وحده؛ هللا يا:  قولنا في إال والالم األلف فيه ما على تدخل ال النداء وحروف ، النداء حرف" التي" على أدخل الشعراء وبعض

 :  وقال. لھا مفارقتين غير والالم األلف كانت حيث من به شبھھا فكأنه

 عني بالود بخيلة وأنت...  قلبي يمتت يالتي أجلك من

 .الداھية أسماء من اسمان وھما ؛ والتي اللتيا في وقع:  ويقال

 كالعاقبة مصدر وھي ، القبيحة الفعلة والفاحشة ، الزنا الموضع ھذا في الفاحشة}  اْلَفاِحَشةَ  َيأِْتينَ { :  تعالى قوله:  الثالثة

 .الجر ءببا" بالفاحشة" مسعود ابن وقرأ. والعافية

 ِمنْ  َشِھيَدْينِ  َواْسَتْشِھُدوا{  قال كما ؛ المؤمنات حال وبيان اإلسالم معنى في إضافة}  نَِساِئُكمْ  ِمنْ { :  تعالى قوله:  الرابعة

 .الحكم ھذا يلحقھا وال بنسب المسلمين نساء من تكون قد الكافرة ألن}  ِرَجالُِكمْ 
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 تغليظا أربعة خاصة الزنا على الشھادة هللا فجعل ، المسلمين من أي}  ِمْنُكمْ  أَْرَبَعةً  َعلَْيِھنَّ  َفاْسَتْشِھُدوا{ :  تعالى قوله:  الخامسة

:  تعالى هللا قال ؛ والقرآن واإلنجيل التوراة في ثابت حكم الزنا في باألربعة الشھود وتعديل. العباد على وسترا المدعي على

". منكم أربعة عليھن فاستشھدوا: " ھنا وقال}  َجْلَدةً  َثَمانِينَ  َفاْجلُِدوُھمْ  ُشَھَداءَ  ِبأَْرَبَعةِ  َيأُْتوا لَمْ  ُثمَّ  اْلُمْحَصَناتِ  َيْرُمونَ  َوالَِّذينَ {

 ائتوني" وسلم عليه هللا صلى النبي:  فقال زنيا قد منھم وامرأة برجل اليھود جاءت:  قال عبدهللا بن جابر عن داود أبو وروى

 أربعة شھد إذا التوراة في نجد:  قاال"  ؟ التوراة في ھذين أمر تجدان كيف: " فنشدھما صوريا بابني هفأتو" منكم رجلين بأعلم

 القتل؛ فكرھنا سلطاننا ذھب:  قاال ؛" ترجموھما أن يمنعكما فما: " قال. رجما المكحلة في الميل مثل فرجھا في ذكره رأوا أنھم

 رسول فأمر ؛ المكحلة في الميل مثل فرجھا في ذكره رأوا أنھم فشھدوا فجاؤوا ، بالشھود وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فدعا

 الزانيين من واحد كل على شاھدان ليترتب أربعة الزنا في الشھود كان إنما:  قوم وقال. برجمھما وسلم عليه هللا صلى هللا

 وال القسامة في واللوث األموال في تدخل اليمين فإن ؛ ضعيف وھذا ؛ منھما واحد كل من يؤخذ حق ھو إذ ؛ الحقوق كسائر

 .ھنا منھما لواحد مدخل

 شرط تعالى هللا ألن ؛ عدوال يكونوا وأن. األمة بين فيه خالف وال" منكم: " لقوله ؛ ذكورا الشھود يكون أن بد وال:  السادسة

 في مذكور ھو ما على ، بالدليل لمقيدا على المطلق حمل من وھذا. أولى بذلك وھو ، أعظم وھذا ، والرجعة البيوع في العدالة

}  ِمْنُكمْ  أَْرَبَعةً { :  بقوله حنيفة أبو وتعلق" المائدة" في ذلك وسيأتي ، ذمية على الحكم كان وإن ، ذمة يكونون وال. الفقه أصول

 .تعالى هللا شاء إن" النور" في بيانه وسيأتي. يالعن لم القذف في الشھود أحد كان إذا الزوج أن في

 عبادة قال ؛ اإلسالم ابتداء في ھذا وكان ؛ الزناة عقوبات أول ھذه}  اْلُبُيوتِ  فِي َفأَْمِسُكوُھنَّ  َشِھُدوا َفإِنْ { :  تعالى قوله:  سابعةال

 كان بل:  فرقة وقالت. الثيب في وبالرجم" النور" بآية ذلك نسخ ثم ، بعده الذي باألذى نسخ حتى ومجاھد والحسن الصامت بن

 كان البيوت في والحبس اإلمساك وھذا ، فورك ابن ذكره ؛ وقدمت أخرت التالوة ولكن ، باإلمساك نسخ ثم األول ھو اإليذاء

 .العربي ابن قاله ؛ سجن لھم اتخذ قوتھم وخشي كثروا فلما ، الجناة يكثر أن قبل اإلسالم صدر في

 ؛ حد أنه:  والثاني ، بالحد توعد أنه:  أحدھما:  قولين ىعل بالحد وعدا أو حدا السجن ھذا كان ھل العلماء واختلف:  الثامنة

 وھذا. وجھه غير من النكاح طلبوا حين لھم عقوبة يموتوا حتى النكاح من منعوا وأنھم:  زيد ابن زاد. والحسن عباس ابن قال

 التأويلين اختالف على ، خرىاأل اآلية في األذى وھو غاية إلى ممدودا كان الحكم ذلك أن غير ؛ أشد بل حدا كان أنه على يدل

 جعل قد عني خذوا عني خذوا: " الصامت بن عبادة حديث في السالم عليه قوله وھي غاية إلى ممدود وكالھما ؛ قبل أيھما في

َيامَ  واأَِتمُّ  ُثمَّ { :  تعالى قوله نحو وھذا" . والرجم مائة جلد بالثيب والثيب عام وتغريب مائة جلد بالبكر البكر سبيال لھن هللا  الصِّ

 النسخ فإن ، األصوليين من المتأخرين المحققين قول ھذا. لنسخه ال غايته النتھاء الصيام حكم ارتفع الليل جاء فإذا}  اللَّْيلِ  إِلَى

 والجلد والتعيير الحبس بين ممكن والجمع ، بينھما الجمع يمكن ال اللذين وجه كل من المتعارضين القولين في يكون إنما

 وأما. واحد شخص على يحمالن بل يتعارضان ال ألنھما ؛ الجلد مع باق والتعيير األذى أن:  العلماء بعض قال وقد ، والرجم

 .أعلم وهللا. تجوز ھذا مثل على النسخ المتقدمين وإطالق ، بإجماع فمنسوخ الحبس
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َ  إِنَّ  َعْنُھَما َفأَْعِرُضوا لََحاَوأَصْ  َتاَبا َفإِنْ  َفآُذوُھَما ِمْنُكمْ  َيأْتَِيانَِھا َوالََّذانِ {  -16 ً  َكانَ  هللاَّ ابا ً  َتوَّ  } َرِحيما

 :  مسائل سبع فيه

 قال. وشجيان ومصطفيان كرحيان اللذيان:  يقال أن القياس وكان ، الذي تثنية" اللذان"}  َوالََّذانِ { :  تعالى قوله:  األولى

 في اللبس أمن قد إذ ، تخفيفا الياء حذفت:  علي أبو وقال. المبھمات سماءواأل المتمكنة األسماء بين ليفرق الياء حذفت:  سيبويه

 فلو ؛ القوم ومصطفيا رحياك في اإلضافة مع تنحذف قد المتمكنة األسماء في التثنية ونون ، تنحذف ال النون ألن ؛ اللذان

 عوضا التشديد جعل أنه وعلته ؛ قريش لغة يوھ ؛ النون بتشديد" اللذان" كثير ابن وقرأ. باالثنين المفرد الشتبه الياء حذفت

 بحذف" اللذا" أخرى لغة وفيھا. } ُبْرَھاَنانِ  َفَذاِنكَ { :  تعالى قوله عند" القصص" سورة في بيانه يأتي ما على" ذا" ألف من

" برھانان انكفذ"و" ھذان" قرأ وكذلك. بالصلة االسم لطول النون حذفت إنما:  البصريون وقال. الكوفيين قول ھذا. النون

 المعنى:  سيبويه قال. باالبتداء رفع" اللذان"و. وحدھا" برھانان فذانك" عمرو أبو وشدد. بالتخفيف والباقون. فيھما بالتشديد

 لما ألنه ؛ األمر معنى الكالم في ألن}  َفآُذوُھَما{  في الفاء ودخلت}  ِمْنُكمْ {  الفاحشة أي ، يأتيانھا اللذان عليكم يتلى وفيما

 الشرط مجرى جرى فيه واإلبھام الشرط تمكن فلما ، بعينه شيء عليه يقع ال إذ ؛ الشرط معنى فيه تمكن بالفعل الذي وصل

 لينصبا قبلھما الفعل إضمار يحسن لم فلما ؛ قبله ما الشرط في يعمل ال كما اإلضمار من قبله ما فيه يعمل ولم ، الفاء فدخلت

 األمر معنى الكالم في كان إذا االختيار وھو ، فعل إضمار تقدير على النصب ويجوز. بويهسي اختيار وھذا ؛ باالبتداء رفعا

 .فأكرمھما عندك اللذين:  قولك نحو والنھي

 ابن. تعيير دون والجفاء السب ھو:  فرقة وقالت. والتعيير التوبيخ معناه:  والسدي قتادة قال}  َفآُذوُھَما{ :  تعالى قوله:  الثانية

:  قال مجاھد عن نجيح أبي ابن رواه:  قلت. منسوخ أنه قوم وزعم:  النحاس قال. بالنعال والضرب باللسان لنيلا:  عباس

ِتي{  وھو وقيل:  النحاس قال". النور" في التي اآلية فنسختھما األمر أول في كان}  َيأِْتَياِنَھا َوالََّذانِ } {  اْلَفاِحَشةَ  َيأِْتينَ  َوالالَّ

 .وجل عز هللا أمر وخالفتما وفسقتما فجرتما:  لھما فيقال بالتوبيخ يؤدبا أن واجب وأنه ، منسوخب ليس إنه: أولى

ِتي{ :  تعالى قوله تأويل في العلماء واختلف:  الثالثة  النساء في األولى اآلية:  وغيره مجاھد فقال}  َوالََّذانِ { :  وقوله}  َوالالَّ

 لم ومن أحصن من الرجال صنفي التثنية لفظ وبين. خاصة الرجال في نيةالثا واآلية ، محصنات وغير محصنات عامة

. الزناة أصناف الكالم نص ويستوفي ، اللفظ يقتضيه قول وھذا. األذى الرجال وعقوبة ، الحبس النساء فعقوبة ؛ يحصن

 وقال. عباس ابن عن ورواه النحاس اختارهو ؛}  ِمْنُكمْ {  الثانية وفي}  ِنَساِئُكمْ  ِمنْ { :  األولى في قوله اللفظ جھة من ويؤيده

 في والثانية ، بالمعنى الرجال من أحصن من معھن ودخل:  يريد. المحصنات النساء في األولى:  وغيرھما وقتادة السدي

 نحاسال وأباه ، الطبري رجحه وقد. عنه يقلق اآلية لفظ أن إال تام القول ھذا ومعنى:  عطية ابن قال. البكرين والمرأة الرجل

 اإلمساك كان:  وقيل. الحقيقة في صحيح ومعناه المجاز إلى الشيء يخرج ال ألنه ؛ بعيد المذكر على المؤنث تغليب:  وقال

 ويؤذيان تحبس المرأة كانت:  قتادة قال. اإليذاء في جمعا ثم اإلمساك في بالذكر المرأة فخصت ؛ الرجل دون الزانية للمرأة

 .واالكتساب السعي إلى اجيحت الرجل ألن وھذا ؛ جميعا
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 علي بمقتضاه فقال ؛ بيناه ما على الزناة ألحكام بيان ھو الذي عبادة حديث بمقتضى القول في أيضا العلماء واختلف:  الرابعة

 ورجمتھا هللا بكتاب جلدتھا:  وقال ، ذلك بعد ورجمھا مائة الھمدانية شراحة جلد وأنه ، ذلك في عنه اختالف ال طالب أبي بن

 من جماعة وقال. وإسحاق حي بن صالح بن والحسن البصري الحسن القول بھذا وقال. وسلم عليه هللا صلى هللا رسول سنةب

 واألوزاعي والثوري ومالك والنخعي الزھري قول وھو عمر عن يروى وھذا. جلد بال الرجم الثيب على بل:  العلماء

 ، يجلدھما ولم والغامدية ماعزا رجم وسلم عليه هللا صلى النبي أنب متمسكين ؛ ثور وأبي وأحمد الرأي وأصحاب والشافعي

 قيل. عنه سكت لما مشروعا كان فلو ؛ الجلد يذكر ولم" فارجمھا اعترفت فإن ھذا امرأة على اغد: " ألنيس السالم عليه وبقوله

 قوله ألن ؛ القرآن في عليه والتنصيص لشھرته عنه يسكت أن يمتنع فليس ، تعالى هللا بكتاب ثابت ألنه ؛ عنه سكت إنما:  لھم

اِنَيةُ { :  تعالى اِني الزَّ  عن بأخذه علي فعل ھذا ويبين. أعلم وهللا. الزناة جميع يعم}  َجْلَدةٍ  ِماَئةَ  ِمْنُھَما َواِحدٍ  ُكلَّ  َفاْجلُِدوا َوالزَّ

 .واضح وھذا. الناسخ وتركت بالمنسوخ عملت:  له فقيل عليه ينكر ولم عنھم هللا رضي الخلفاء

 وعمر بكر أبو:  الراشدون الخلفاء قاله ؛ الجلد مع ينفى أنه الجمھور عليه فالذي ؛ الجلد مع البكر نفي في واختلفوا:  الخامسة

 ليلى أبي وابن ومالك وسفيان وطاوس عطاء قال وبه ، أجمعين عليھم هللا رضوان عمر ابن قول وھو ، وعلي وعثمان

 .ثور بووأ وإسحاق وأحمد والشافعي

 ھريرة أبي وحديث ، المذكور عبادة حديث للجمھور والحجة. الحسن بن ومحمد حنيفة وأبو سليمان أبي بن حماد بتركه وقال

 غنمك أما هللا بكتاب بينكما ألقضين بيده نفسي والذي: " وسلم عليه هللا صلى النبي فقال:  وفيه العسيف حديث ، خالد بن وزيد

 فيه ذكر ، األمة في ھريرة أبي بحديث نفيه ير لم من احتج. األئمة أخرجه. عاما وغربه مائة ابنه وجلد" عليك فرد وجاريتك

 خلف بن أمية أبي بن ربيعة عمر غرب:  قال المسيب بن سعيد عن الزھري عن معمر عن عبدالرزاق وذكر. النفي دون الجلد

 ما تعالى  حدا التغريب كان ولو:  قالوا. ھذا بعد لمامس أغرب ال:  عمر فقال ؛ فتنصر بھرقل فلحق خيبر إلى الخمر في

. الواحد بخبر القاطع نسخ عليه فيلزم ؛ نسخ النص على والزيادة ، الجلد ھو إنما الكتاب في الذي النص إن ثم. بعد عمر تركه

 الزنا في أمته ضرب أنه عمر بن عبدهللا عن صح وقد. األحرار في ال اإلماء في ھو فإنما ھريرة أبي حديث أما:  والجواب

 النبي أن عمر ابن عن نافع رواه لما - أعلم وهللا -  الخمر في فيعني ، مسلما بعده أغرب ال:  وقوله عمر حديث وأما. ونفاھا

 ، جامعه في الترمذي أخرجه. وغرب ضرب عمر وأن ، وغرب ضرب بكر أبا وأن ، وغرب ضرب وسلم عليه هللا صلى

 قال. نافع عن عمر بن عبيدهللا عن إدريس بن عبدهللا عن الھمداني العال بن محمد كريب يأب عن سننه في والنسائي

 وسلم عليه هللا صلى النبي عن صح وقد ، كريب أبي غير الثقات من أحد عنه يسنده ولم إدريس بن عبدهللا به تفرد: الدارقطني

  .توفيقال وبا. خاصمته السنة خالفته ومن ، معه ألحد كالم فال النفي

 لم بخبر بالنبيذ الوضوء زاد قد ھو ثم. األصل مع آخر حكم زيادة بل ، بمسلم فليس ، نسخ النص على الزيادة:  قولھم وأما

 في المعنى ھذا مضى وقد. القرآن في عليه منصوصا ليس مما ذلك غير إلى ؛ القربى في الفقر واشترط ، الماء على يصح

 .ويأتي البقرة
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 فيھما التغريب رأى فممن ؛ واألمة العبد تغريب في واختلفوا ، الحر الذكر تغريب في يختلفوا في بالتغريب نالقائلو:  السادسة

 . فدك إلى ونفاھا الزنا في له مملوكة جلد عمر ابن

 نفي في هللا أستخير:  قال فمرة ، العبد نفي في الشافعي قول واختلف. وداود والطبري والثوري ثور وأبو الشافعي قال وبه

 .الطبري قال وبه ؛ بلده غير إلى سنة ينفى:  قال ومرة ، سنة نصف ينفى:  قال ومرة ، العبد

 الموضع في حبس نفي ومن ، العبد وال المرأة تنفى وال الرجل ينفى:  مالك وقال. قولين على األمة نفي في قوله أيضا واختلف

 بن عمر فعل وكذلك ؛ وفدك خيبر إلى المدينة ومن ، نحوھاو وأسوان وشغب الحجاز إلى مصر من وينفى. إليه ينفى الذي

 بني أن النفي أصل كان:  العربي ابن قال. وليلة يوم ذلك أقل:  الشافعي وقال. البصرة إلى الكوفة من علي ونفى. عبدالعزيز

 الناس استن ذلك جلفأل ؛ بھا يدينون فيھم سنة فصارت ، منه غرب الحرم في حدثا أحدث من أن على رأيھم أجمع إسماعيل

 النفي ير لم من احتج. خاصة الزنا في فأقره اإلسالم جاء أن إلى الجاھلية في ذلك وتمادى ، بلده عن غرب حدثا أحد أحدث إذا

 تصرف ذلك يناسب وال ، تغريبه مدة في منافعه من تمنعه لمالكه عقوبة تغريبه وألن ؛ األمة في ھريرة أبي بحديث العبد على

 فكذلك ؛ السيد ألجل تعالى  حق ھو الذي والجھاد والحج الجمعة عنه سقط فقد وأيضا. الجاني غير يعاقب فال ، الشرع

 .أعلم وهللا. التغريب

 عورتھا لكشف سبب التغريب وفي ، الفاحشة وھو سببه من أخرجت فيما لوقوعھا سببا ذلك يكون ربما غربت إذا والمرأة

 النساء أعروا: " وسلم عليه هللا صلى وقال. أفضل فيه صالتھا وأن بيتھا من الخروج من امنعھ األصل وألن ؛ لحالھا وتضييع

 عند فيه مختلف وھو. باالعتبار لھا المشھود بالمصلحة التغريب حديث عموم تخصيص ھذا من فحصل" الحجال يلزمن

 حديث في" الشيخ" بلفظ تمسكا ؛ الشاب ويجلد ، الشيخ على والرجم الجلد يجمع:  فقالت طائفة وشذت. والنظار األصوليين

 وھذا. النسائي خرجه" البتة فارجموھما زنيا إذا والشيخة الشيخ: " يقول وسلم عليه هللا صلى هللا رسول سمع أنه ثابت بن زيد

 ".الثيب" اآلخر الحديث في سماه قد ألنه ؛ فاسد

 اتركوا أي} عنھما فأعرضوا{. ذلك بعد فيما العمل يعني}  أَْصلََحاوَ { . الفاحشة من أي}  َتاَبا َفإِنْ { :  تعالى قوله:  السابعة

 ، الھجرة باإلعراض المراد وليس. اآلية ھذه نسخت الحدود نزلت فلما. الحدود نزول قبل ھذا كان وإنما. وتعييرھما أذاھما

 أي تواب وهللا. األخرى اآلية في الجھالة وبحسب ، المتقدمة المعصية بسبب لھم احتقار ذلك وفي ؛ معرض متاركة ولكنھا

 .المعاصي عن بعباده راجع

َما{  -17 ْوَبةُ  إِنَّ ِ  َعلَى التَّ وءَ  َيْعَملُونَ  لِلَِّذينَ  هللاَّ ُ  َيُتوبُ  َفأُولَئِكَ  َقِريبٍ  ِمنْ  َيُتوُبونَ  ُثمَّ  بَِجَھالَةٍ  السُّ ُ  َوَكانَ  َعلَْيِھمْ  هللاَّ ً  هللاَّ  َعلِيما
 ً  }َحِكيما

ْوَبةُ  َولَْيَستِ {  -18 َئاتِ  َيْعَملُونَ  لِلَِّذينَ  التَّ يِّ  ُكفَّارٌ  َوُھمْ  َيُموُتونَ  الَِّذينَ  َوال اآْلنَ  ُتْبتُ  إِنِّي َقالَ  اْلَمْوتُ  أََحَدُھمُ  َحَضرَ  إَِذا َحتَّى السَّ
ً  لَُھمْ  أَْعَتْدَنا أُولَئِكَ  ً  َعَذابا  } أَلِيما

 :  مسائل أربع فيھما
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َماإِ { :  تعالى قوله:  األولى ْوَبةُ  نَّ  من لكل والتوبة ، فقط جھل لمن:  وقيل. ذنبا عمل من لكل عامة اآلية ھذه:  قيل}  هللاَِّ  َعلَى التَّ

ً  هللاَِّ  إِلَى َوُتوُبوا{ :  تعالى لقوله ؛ المؤمنين على فرض التوبة أن على األمة واتفقت. آخر موضع في ذنبا عمل َھا َجِميعا  أَيُّ

. ذنب على أقام من تائبا يكون ال:  قولھم في للمعتزلة خالفا نوعه غير من غيره على اإلقامة مع ذنب من حوتص. } اْلُمْؤِمُنونَ 

. يقبلھا لم شاء وإن ، قبلھا شاء إن بالخيار سبحانه فا العبد تاب وإذا. السنة أھل مذھب ھذا -  ومعصية معصية بين فرق وال

 الموجب من رتبة أعلى يكون أن الواجب شرط من ألن ؛ المخالف قال كما لعقلا طريق من هللا على واجبا التوبة قبول وليس

 غير ، ذلك عن تعالى ، عليه شيء بوجوب يوصف أن يصح فال ؛ لھم والمكلف ، ومالكھم الخلق خالق سبحانه والحق ، عليه

 َعنْ  التَّوَبةَ  َيْقَبلُ  الَِّذي َوُھوَ { :  تعالى بقوله عباده من العاصين عن التوبة يقبل بأنه وعده في الصادق وھو سبحانه أخبر قد أنه

يَِّئاتِ  َعنِ  َوَيْعفُو ِعَباِدهِ   } السَّ

َ  أَنَّ  َيْعلَُموا أَلَمْ { :  وقوله ْوَبةَ  َيْقَبلُ  ُھوَ  هللاَّ  أشياء عن وتعالى سبحانه فإخباره}  َتابَ  لَِمنْ  لََغفَّارٌ  َوإِنِّي{ :  وقوله}  ِعَباِدهِ  َعنْ  التَّ

. التائب توبة قبول فظاھره السمع فأما ؛ عقال شيء عليه يجب ال أنه والعقيدة. األشياء تلك وجوب يقتضي نفسه على بھاأوج

 وقد:  عطية ابن قال. التوبة بقبول تعالى هللا على قطعا ال ، ظن غلبة تعطي إنما الظواھر وھذه:  وغيره المعالي أبو قال

 على يغلب:  المعالي أبو فقال الشروط تامة نصوحا توبة تاب قد رجال فرضنا فإذا. نىالمع ھذا في وغيره المعالي أبو خولف

 أبي وكان:  عطية ابن قال. وعز جل نفسه عن أخبر كما توبته بقبول تعالى هللا على يقطع:  غيره وقال. توبته قبول الظن

 معنى المفروض التائب ھذا في ينخرم أن من بادهبع أرحم تعالى وهللا ، أقول وبه ، ويرجحه القول ھذا إلى يميل هللا رحمه

 حذفا" هللا على" قوله في أن فاعلم ھذا تقرر وإذا}  لََغفَّارٌ  َوإِنِّي{ :  تعالى وقوله}  ِعَباِدهِ  َعنْ  التَّوَبةَ  َيْقَبلُ  الَِّذي َوُھوَ { :  قوله

 حق ما أتدري: " لمعاذ وسلم عليه هللا صلى قوله نحو وھذا. بعباده ورحمته هللا فضل على المعنى وإنما ، ظاھره على وليس

 وقوله الحق بوعده ورحمته فضله على:  معناه كله فھذا". الجنة يدخلھم أن: " قال. أعلم ورسوله هللا:  قال ؟" هللا على العباد

ْحَمةَ  َنْفِسهِ  َعلَى َكَتبَ { :  تعالى قوله دليله. الصدق  ، واحد والمعنى" عند" معناھا اھھن" على: " وقيل. بھا وعد أي}  الرَّ

 الندم:  أربعة وھي ؛ لھا المصححة بشروطھا كانت إذا التوبة يقبل أنه وعده في خلف وال وعد إنه أي ، هللا عند: التقدير

 فإذا ؛ غيره من ال تعالى هللا من حياء ذلك يكون وأن ، مثلھا إلى يعود أال على والعزم ، الحال في المعصية وترك بالقلب،

 آل" في تقدم وقد ، االستغفار وكثرة بالذنب االعتراف:  شروطھا من قيل وقد. التوبة تصح لم الشروط ھذه من شرط اختل

 السارق إن:  علماؤنا قال ولھذا ؛ حدا تسقط ال التوبة أن أعلمه فيما خالف وال. وأحكامھا التوبة معاني من كثير" عمران

 هللا من التوبة إنما أي" من" بمعنى" على: " وقيل. الحدود عليھم أقيمت عليھم ھادةالش وقامت تابوا متى والقاذف والسارقة

 .منھا يتاب التي واألشياء النصوح التوبة في الكالم" التحريم" في وسيأتي. أعلم وهللا ، عبدوس بن بكر أبو قاله ؛ للذين

 العمل من ألمله وألحق ، أفضل الصحة في والمبادر. إصرار غير من الذنب من عھد قرب على يتوبون المعنى:  وقيل

 :  قال كما ؛ الموت البعد كل والبعد. الصالح

 مكانيا إال البعد مكان وأين
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 لما إبليس إن:  أيضا الحسن وقال. به هللا ابتاله منه هللا إلى تاب قد بذنب أخاه عير من:  قال الحسن عن المري صالح وروى

 تغرغر لم ما آدم ابن عن التوبة أحجب ال فبعزتي: " تعالى هللا قال. جسده في الروح دام ام آدم ابن أفارق ال بعزتك:  قال ھبط

 " .نفسه

ْوَبةُ  َولَْيَستِ { :  تعالى قوله  كان كما ؛ اليأس حين في وصار الموت حضره من التائبين حكم في يدخل أن سبحانه نفى}  التَّ

 حال ألنھا ، تنفع ال الوقت ذلك في التوبة ألن ؛ اإليمان من أظھر ما ينفعه فلم والغرق الماء غمرة في صار حين فرعون

 ، اآلخرة في لھم توبة فال كفرھم على يموتون الكفار وأما. المفسرين وجمھور زيد وابن عباس ابن قال وبھذا. التكليف زوال

ً  لَُھمْ  أَْعَتْدَنا أُولَِئكَ { :  تعالى بقوله اإلشارة وإليھم ً  َعَذابا  جھة في فھو الجميع إلى بقوله اإلشارة كانت وإن. الخلود وھو}  أَلِيما

 تاب ثم السيئات من الكفر دون عمل لمن التوبة ليست أي ؛ الكفر دون ما السيئات أن على وھذا ؛ معه خلود ال عذاب العصاة

 الذين للكفار التوبة وليست المعنى فيكون ، الكفر ھنا السيئات إن:  قيل وقد. القيامة يوم فتاب كافرا مات لمن وال ، الموت عند

َما{  المؤمنين في اآلية أول نزل:  العالية أبو وقال. كفار وھم يموتون للذين وال ، الموت عند يتوبون ْوَبةُ  إِنَّ ِ  َعلَى التَّ . } هللاَّ

ْوَبةُ  َولَْيَستِ { . المنافقين في والثانية يَِّئاتِ  َيْعَملُونَ  لِلَِّذينَ  التَّ  َحَضرَ  إَِذا َحتَّى{ . فعلھم على أصروا للذين التوبة قبول يعني}  السَّ

 فقال الكفار توبة ذكر ثم. توبة لھذا فليس}  اآْلنَ  ُتْبتُ  إِنِّي َقالَ { . الموت ملك ومعاينة والنزع الشرق يعني}  اْلَمْوتُ  أََحَدُھمُ 

ً  لَُھمْ  ْدَناأَْعتَ  أُولَِئكَ  ُكفَّارٌ  َوُھمْ  َيُموُتونَ  الَِّذينَ  َوال{ :  تعالى ً  َعَذابا  .تقدم وقد. دائما وجيعا أي}  أَلِيما

َھا َيا{  -19 َساءَ  َتِرُثوا أَنْ  لَُكمْ  َيِحلُّ  ال آَمُنوا الَِّذينَ  أَيُّ ً  النِّ  بَِفاِحَشةٍ  َيأْتِينَ  أَنْ  إاِلَّ  آَتْيُتُموُھنَّ  َما بَِبْعِض  لَِتْذَھُبوا َتْعُضلُوُھنَّ  َوال َكْرھا
َنةٍ  ً  َتْكَرُھوا أَنْ  َفَعَسى َكِرْھُتُموُھنَّ  َفإِنْ  بِاْلَمْعُروفِ  َعاِشُروُھنَّ وَ  ُمَبيِّ ُ  َوَيْجَعلَ  َشْيئا  } َكثِيراً  َخْيراً  فِيهِ  هللاَّ

 :  مسائل ثمان فيه

ً  النَِّساءَ  َتِرُثوا أَنْ  لَُكمْ  َيِحلُّ  ال{ :  تعالى قوله:  األولى  الظلم نفي والمقصود. اتالزوج من ذكره تقدم بما متصل ھذا}  َكْرھا

 في مصدر" كرھا"و. النساء وراثة لكم يحل ال أي ؛" يحل" بـ رفع موضع في" أن"و. لألولياء والخطاب ؛ وإضرارھن عنھن

َھا َيا{  عباس ابن عن البخاري فروى ؛ نزولھا سبب في المفسرين وأقوال الروايات واختلفت. الحال موضع  ال آَمُنوا الَِّذينَ  أَيُّ

ً  النَِّساءَ  َتِرُثوا أَنْ  لَُكمْ  لُّ َيحِ   أحق أولياؤه كان الرجل مات إذا كانوا:  قال}  آَتْيُتُموُھنَّ  َما ِبَبْعِض  لَِتْذَھُبوا َتْعُضلُوُھنَّ  َوال َكْرھا

 آليةا ھذه فنزلت أھلھا من بھا أحق فھم ، يزوجوھا لم شاؤوا وإن ، زوجوھا شاؤوا وإن ، تزوجھا بعضھم شاء إن ، بامرأته

 أقرب أو غيرھا من ابنه يلقي الرجل مات إذا عادتھم من كان:  مجلز وأبو الزھري وقال. بمعناه داود أبو وأخرجه. ذلك في

 أصدقھا الذي الصداق إال صداق بغير تزوجھا شاء فإن ؛ أوليائھا ومن نفسھا من بھا أحق فيصير المرأة على ثوبه عصبته

 تموت أو الميت من ورثته بما منه لتفتدى عضلھا شاء وإن ؛ شيئا يعطھا ولم صداقھا خذوأ غيره من زوجھا شاء وان ، الميت

َھا َيا{ :  تعالى هللا فأنزل ، فيرثھا ً  النَِّساءَ  َتِرُثوا أَنْ  لَُكمْ  َيِحلُّ  ال آَمُنوا الَِّذينَ  أَيُّ  ترثوھن أن لكم يحل ال:  المعنى فيكون. } َكْرھا

 أھلھا إلى فذھبت سبقته وإن ، بھا أحق فھو ثوبا عليھا فألقى سبق إن الوارث كان:  وقيل. لھن أزواجا فتكونوا أزواجھن من

 لمالھا العجوز فراق فيكره الشابة إلى تتوق ونفسه عجوز الرجل عند يكون كان:  وقيل. السدي قال ؛ بنفسھا أحق كانت

 وال صحبتھا كره إن يطلقھا أن الزوج وأمر. اآلية ھذه زلتفن. مالھا فيرث تموت أو بمالھا منه تفتدي حتى يقربھا وال فيمسكھا
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ً  النَِّساءَ  َتِرُثوا أَنْ  لَُكمْ  َيِحلُّ  ال{ :  تعالى قوله فذلك ؛ كرھا يمسكھا  في عليه كانوا ما إذھاب اآلية من والمقصود. } َكْرھا

 ، والكسائي حمزة قراءة الكاف بضم" وكرھا. "المال يورث كما الرجال عن يورثن كالمال النساء تجعل وأال ، جاھليتھم

 أو طوعا ذلك لتفعل:  يقال. المشقة" بالضم" والكره ، اإلكراه بمعنى" بالفتح" الكره:  القتبي وقال. لغتان وھما ، بالفتح الباقون

 أو ، رثھاإ طماعية العشرة سوء مع حبسوھن إذا النساء ألزواج:  وقيل. لألولياء والخطاب. مكرھا أو طائعا يعني ، كرھا

 أتت وإذا}  ِبَفاِحَشةٍ  َيأِْتينَ  أَنْ  إاِلَّ { :  تعالى قوله ذلك ودليل:  قال عطية ابن واختاره. أصح وھذا ، مھورھن ببعض يفتدين

 .ھذا بعد المسألة في بيانه يأتي ما على ، للزوج ذلك وإنما ، األمة من إجماعا بمالھا يذھب حتى حبسھا للولي فليس بفاحشة

 اختلف}  ُمَبيَِّنةٍ  ِبَفاِحَشةٍ  َيأِْتينَ  أَنْ  إاِلَّ { ". البقرة" في المنع وأنه العضل معنى تقدم قد}  َتْعُضلُوُھنَّ  َوال{ :  تعالى قوله:  الثانية

 أخذت ما زوجھا إلى وترد ، سنة وتنفى مائة تجلد فإنھا البكر زنت وإذا ، الزنا ھو:  الحسن فقال ؛ الفاحشة معنى في الناس

 ذلك فعلن إذا:  السدي وقال. منه تفتدي حتى عليھا ويشق يضارھا أن بأس فال الرجل امرأة زنت إذا ؛ قالبة أبو وقال .منه

 إاِلَّ {:  تعالى هللا قال ، رجال بطنھا على يجد أن إال فدية منھا يأخذ أن له يحل ال:  قالبة وأبو سيرين ابن وقال. مھورھن فخذوا

 ، والنشوز البغض اآلية ھذه في المبينة الفاحشة:  وقتادة والضحاك عباس وابن مسعود ابن وقال. } ُمَبيَِّنةٍ  ِبَفاِحَشةٍ  َيأِْتينَ  أَنْ 

 في الفاحشة في نصا له أحفظ ال أني إال:  عطية ابن قال. مالك مذھب ھو وھذا ؛ مالھا يأخذ أن له حل نشزت فإذا:  قالوا

 أخذ يجيز من العلم أھل ومن. النشوز معنى في وھذا ؛ وفعال قوال العشرة وسوء باللسان البذاء الفاحشة:  قوم وقال. اآلية

. }  آَتْيُتُموُھنَّ  َما ِبَبْعِض  لَِتْذَھُبوا{ :  تعالى قوله إلى ركونا أعطاھا ما يتجاوز أال يرى أنه إال ؛ الخلع جھة على الناشز من المال

 من الزوج على أصعب والزنا:  عطية ابن قال. تملك ما جميع الناشز من يأخذ أن للزوج:  العلم أھل من وجماعة مالك وقال

 الفاحشة ألن ؛ بشيء ليس عندي قالبة وأبي سيرين ابن قول:  عمر أبو قال. المال أخذ تحل فاحشة ذلك وكل ، واألذى النشوز

 شاء وإن ، لعانھا له كان الفاحشة على منھا أطلع لو أنه وعلى ، ومتفحش فاحش:  للبذيء قيل ومنه ؛ واألذى البذاء تكون قد

 منه تختلع حتى إليھا ويسيء يضارھا أن له:  قال أحدا أعلم وال ، ذلك له فليس بمالھا منه تفتدي حتى يضارھا أن وأما ؛ طلقھا

 والقيام العشرة حسن في يعني}  هللاَِّ  ُحُدودَ  ُيقِيَما أاَلَّ  ِخْفُتمْ  َفإِنْ { :  وجل عز هللا وقال. أعلم وهللا. قالبة أبي غير تزني وجدھا إذا

ً  ِمْنهُ  َشْيءٍ  َعنْ  لَُكمْ  ِطْبنَ  َفإِنْ { :  وجل عز هللا وقال}  ِبهِ  اْفَتَدتْ  فِيَما َعلَْيِھَما ُجَناحَ  َفال{  بحقھا وقيامه الزوج بحق  َفُكلُوهُ َنْفسا

 ً ً  َھِنيئا  ساق ما منھا أخذ فاحشة امرأته أصابت إذا الرجل انك:  الخراساني عطاء وقال. الباب ھذا أصل اآليات فھذه}  َمِريئا

 ھذا فيكون ، البيوت في فيحبسن يزنين أن إال}  ُمَبيَِّنةٍ  ِبَفاِحَشةٍ  َيأِْتينَ  أَنْ  إاِلَّ {  رابع وقول. بالحدود ذلك فنسخ ، وأخرجھا إليھا

 .ضعيف وھو ، عطاء قول معنى في وھذا ، النسخ قبل

 القاضي نظر عاضل أنه ولي في صح متى أنه ففقھه األولياء العضل في بالخطاب المراد بأن القول على تنزلنا وإذا:  الثالثة

 بالخاطب وذلك ، واحدا قوال ، يعترض فال صالح عضله في كان إن فإنه ؛ بناته في األب إال. وزوجھا المرأة أمر في

 بناته من التزويج شاء من القاضي يزوج ، اءاألولي كسائر أنه:  مالك مذھب في قوالن ففيه عضله صح وإن والخاطبين

 .له يعرض ال - اآلخر والقول. وطلبه
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 أن ويجوز ، األولى من مقطوعة كالم جملة عاطفة الواو فتكون ، النھى على جزما}  َتْعُضلُوُھنَّ {  يكون أن يجوز:  الرابعة

 فھذه" تعضلوھن أن وال" مسعود ابن وقرأ. فعل على فعال عطفت مشتركة الواو فتكون}  َتِرُثوا أَنْ {  على عطفا نصبا يكون

 .بالنص يجوز ال مما العضل وأن ، النصب احتمال تقوي القراءة

 الباء بكسر" مبينة" عباس ابن وقرأ. الياء بفتح والباقون ، عمرو وأبي نافع قراءة الياء بكسر}  ُمَبيَِّنةٍ { :  تعالى قوله:  الخامسة

 .فصيحة لغات كلھا القراءات وھذه ، وبينته وبين وأبنته ، بنفسه األمر أبان:  يقال ، ءالشي أبان من ، الياء وسكون

 أحد لكل إذ ، للجميع والخطاب. المعاشرة حسن من به هللا أمر ما على أي}  ِباْلَمْعُروفِ  َوَعاِشُروُھنَّ { :  تعالى قوله:  السادسة

 وذلك. } ِبَمْعُروفٍ  َفإِْمَساكٌ { :  تعالى قوله مثل وھو ، األزواج األغلب في األمر بھذا المراد ولكن ؛ وليا أو كان زوجا ، عشرة

 مظھرا وال غليظا وال فظا ال القول في منطلقا يكون وأن ، ذنب بغير وجھھا في يعبس وأال ، والنفقة المھر من حقھا توفية

 :  طرفة قول ومنه. والممازجة المخالطة:  والعشرة. غيرھا إلى ميال

 معتشر حبيب عھد لعلى...  مرة نواھا طتش فلئن

 إذا النساء صحبة بحسن سبحانه هللا فأمر. واعتشروا القوم وتعاشر ، معاشرة وعاشره. والغريق كالخليط جمعا. الحبيب جعل

 زمهيل وال الزوج على واجب وھذا. للعيش وأھنأ للنفس أھدأ فإنه ، الكمال على وصحبتھم بينھم ما أدمة لتكون عليھن عقدوا

 الحنفية بن محمد أتيت:  الحنظلي عبدالرحمن بن يحيى وقال. له تتصنع كما لھا يتصنع أن ھو:  بعضھم وقال. القضاء في

 ودھنتني امرأتي علي ألقتھا الملحفة ھذه إن:  قال ؟ ھذا ما:  فقلت ، الغالية من تقطر ولحيته حمراء ملحفة في إلي فخرج

 تتزين أن أحب كما المرأتي أتزين أن أحب إني:  عنه هللا رضي عباس ابن وقال. منھن ھيهنشت ما منا يشتھين وإنھن ، بالطيب

 بھا فاستمتع: " وسلم عليه هللا صلى النبي قول ينظر اآلية معنى وإلى:  عطية ابن قال. ذكرناه فيما داخل وھذا. لي المرأة

 .الخلع سبب وھو ، الشقاق يقع وبھا مخالفةال تنشأ فعنھا ؛ اعوجاجھا مع عشرة سوء منك يكن ال أي" عوج وفيھا

 أن عليه أن واحد خادم يكفيھا ال كانت إذا المرأة أن على}  ِباْلَمْعُروفِ  َوَعاِشُروُھنَّ { :  تعالى بقوله علماؤنا واستدل:  السابعة

 وقال. بالمعروف لمعاشرةا ھو ذلك وأن ، واحد خادم يكفيھا ال ممن وشبھھما والملك الخليفة كابنة ، كفايتھا قدر يخدمھا

 وھذا ؛ يكفيھا واحد وخادم إال امرأة العالم في وليس ، نفسھا خدمة يكفيھا وذلك - واحد خادم إال يلزمه ال:  حنيفة وأبو الشافعي

 غلط؛ وھذا:  علماؤنا قال. واحد فرس على إال القتال يمكنه ال ألنه ؛ واحد لفرس إال له يسھم فال عدة أفراس له تكون كالمقاتل

 ذلك وغير مضجعھا إلصالح ثيابھا غسل من تحتاج ألنھا ؛ واحد خادم يكفيھا ال كثيرة خدمة لھن الالتي الملوك بنات مثل ألن

 .أعلم وهللا. بين وھذا ، الواحد به يقوم ال ما إلى

 إلى فيه يندب فھذا ؛ نشوز أو حشةفا ارتكاب غير من خلق سوء أو لدمامة أي}  َكِرْھُتُموُھنَّ  َفإِنْ { :  تعالى قوله:  الثامنة

 .مصدر والفعل وأن" عسى" بـ رفع" أن"و. صالحين أوالدا منھا هللا يرزق أن إلى األمر يؤول أن فعسى ، االحتمال

 مؤمن يفرك ال: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال:  قال ھريرة أبي عن مسلم صحيح في ورد ما المعنى ھذا ومن:  قلت

 ينبغي ال أي. فراقھا على يحمله كليا بغضا يبغضھا ال أي:  المعنى". غيره" قال أو" آخر منھا رضي خلقا منھا كره إن مؤمنة
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 هللا ليستخير الرجل إن:  يقول عمر ابن سمعت:  مكحول وقال. يحب لما يكره عما ويتغاضى لحسنتھا سيئتھا يغفر بل ذلك له

 أخبرني قال العربي ابن وذكر. له خير قد ھو فإذا العاقبة في ينظر أن لبثي فال وجل عز ربه على فيسخط ، له فيخار تعالى

 أبي بن محمد أبو الشيخ كان:  قال حيث عبدالرحمن بن بكر أبي عن السيوري القاسم أبي عن ، بالمھدية حبيب بن القاسم أبو

 له فيقال ؛ بلسانھا وتؤذيه حقوقه في صرتق وكانت العشرة سيئة زوجة له وكانت. والمعرفة المنزلة في والدين العلم من زيد

 ، يميني ملكت وما ومعرفتي بدني صحة في النعمة علي هللا أكمل قد رجل أنا:  يقول فكان ، عليھا بالصبر ويعذل أمرھا في

 ھةكرا على دليل ھذا في:  علماؤنا قال. منھا أشد ھي عقوبة بي تنزل أن فارقتھا إن فأخاف ذنبي على عقوبة بعثت فلعلھا

 هللا وإن واألكل الطالق إال أباحه شيئا يكره ال هللا إن: " قال أنه وسلم عليه هللا صلى النبي عن وروي. اإلباحة مع الطالق

 " .امتأل إذا الِمعى ليبغض

ً  ِمْنهُ  َتأُْخُذوا َفال قِْنَطاراً  إِْحَداُھنَّ  َوآَتْيُتمْ  َزْوجٍ  َمَكانَ  َزْوجٍ  اْستِْبَدالَ  أََرْدُتمُ  َوإِنْ {  -20 ً  أََتأُْخُذوَنهُ  َشْيئا ً  ُبْھَتانا ً  َوإِْثما  } ُمبِينا

ً  ِمْنُكمْ  َوأََخْذنَ  َبْعٍض  إِلَى َبْعُضُكمْ  أَْفَضى َوَقدْ  َتأُْخُذوَنهُ  َوَكْيفَ {  -21 ً  ِميَثاقا  } َغلِيظا

 :  مسائل ست فيه

 الذي الفراق بذكر ذلك عقب منھا المال أخذ للزوج نوأ ، المرأة سببه الذي الفراق حكم المتقدمة اآلية في مضى لما:  األولى

 .ماال منھا يطلب أن له فليس عشرة وسوء نشوز غير من الطالق أراد إذا أنه وبين ، الزوج سببه

 للزوج:  عنه هللا رضي مالك فقال ؛ عشرة وسوء نشوز منھما وكان الفراق يريدان الزوجان كان إذا العلماء واختلف:  الثانية

 ھي تنفرد أن إال المال أخذ له يجوز ال:  العلماء من جماعة وقال. ھو تسببه يراعى وال الفراق في تسببت إذا منھا يأخذ أن

 .ذلك في وتطلبه بالنشوز

. بمباح إال يمثل ال تعالى هللا ألن ؛ المھور في المغاالة جواز على دليل فيھا}  قِْنَطاراً  إِْحَداُھنَّ  َوآَتْيُتمْ { :  تعالى قوله:  الثالثة

 لكان هللا عند تقوى أو الدنيا في مكرمة كانت لو فإنھا النساء صدقات في تغالوا ال أال:  فقال عنه هللا رضي عمر وخطب

 ، عمر يا:  فقالت امرأة إليه فقامت. أوقية عشرة اثنتي فوق بناته وال نسائه من امرأة قط أصدق ما ؛ هللا رسول بھا أوالكم

ً  ِمْنهُ  َتأُْخُذوا َفال قِْنَطاراً  إِْحَداُھنَّ  َوآَتْيُتمْ { :  يقول وتعالى سبحانه هللا أليس! وتحرمنا هللا يعطينا  أصابت:  عمر فقال ؟}  َشْيئا

. أخطأ ورجل أصابت امرأة:  أخرى وفي!.  عمر يا منك أفقه الناس كل:  قال ثم عمر فأطرق رواية وفي. عمر وأخطأ امرأة

:  قوله إلى فذكره ، الناس عمر خطب:  قال السلمي العجفاء أبي عن مسنده صحيح في البستي اتمح أبو أخرجه. اإلنكار وترك

:  قوله بعد وزاد ، العجفاء أبي عن سننه في ماجة ابن وأخرجه. آخره إلى. امرأة إليه فقامت :  يذكر ولم ، أوقية عشرة اثنتي

 ؛ القربة عرق أو - القربة علق إليك كلفت قد:  ويقول ، نفسه في عداوة لھا تكون حتى امرأته صدقة ليثقل الرجل وأن. أوقية

 قال. القربة عرق في لغة القربة وعلق:  الجوھري قال. القربة عرق أو القربة علق ما أدري ما مولدا عربيا رجال وكنت

 جشمت:  يقول ؛ ماؤھا القربة وعرق. القربة عصام حتى إليك كلفت يقول. به تعلق الذي عصامھا القربة علق ويقال: غيره

 وتكلفت لك نصبت:  يقول أن القربة عرق بل:  ويقال. السفر في ماؤھا وھو ، القربة عرق إلى واحتجت سافرت حتى إليك

 ؛ الظھر على فيشق يتناوبونه اإلبل على فيعلقونه الماء يتزودون كانوا إنھم:  وقيل. سيالنھا وھو ، القربة عرق عرقت حتى
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 األصمعي قال. أصلھا ما أدري وال:  قال. الشدة معناھا كلمة القربة عرق:  األصمعي وقال. والعلق العرق : اللفظان به ففسر

 يعنون ، القربة عرق فالن من لقيت:  يقولون شيخاننا سمعت:  يقول رأيت من أفصح من وكان طرفة أبي ابن وسمعت: 

 :  األحمر البن وأنشدني. الشدة

 الالغب القعود على السقاء عرق ... وعفوھا تعد بمشتمة ليست

 كعرق:  فقال ، القربة كعرق إليه أبلغت وقد ، بھا صاحبھا فيؤاخذ بشتم وليست تغيظه الكلمة يسمع أنه أراد:  عبيد أبو قال

 معنىال وھذا. أسفارھم في القعود على القربة تعلق أن معناه وكان ، الالغب القعود على:  قال ثم ؛ الشعر يمكنه لم لما السقا

 في فكان ؛ يتناوبونه اإلبل على فيعلقونه الماء يتزودون أسفارھم في المفاوز في كانوا أنھم زعم ؛ يحكيه الفراء كان بما شبيه

 المغاالة جواز اآلية تعطى ال:  قوم وقال. بالالم القربة علق في التفسير ھذا يجعل الفراء وكان. الظھر على ومشقة تعب ذلك

 كقوله وھذا. أحد يؤتيه ال الذي العظيم القدر ھذا وآتيتم:  قال كأنه ؛ المبالغة جھة على ھو إنما بالقنطار ثيلالتم ألن ؛ بالمھور

 كمفحص مسجد يكون ال أنه ومعلوم" . الجنة في بيتا له هللا بنى قطاة كمفحص ولو مسجدا  بنى من: " وسلم عليه هللا صلى

 هللا رسول فغضب ؛ مائتين:  فقال عنه فسأله ، مھره في يستعينه جاء وقد حدرد أبي البن وسلم عليه هللا صلى قال وقد. قطاة

 منع ھذا من الناس بعض فاستقرأ" . جبل أو الحرة عرض من والفضة الذھب تقطعون كأنكم: " وقال وسلم عليه هللا صلى

 المغاالة ألجل إنكارا ليس المتزوج لرجلا ھذا على وسلم عليه هللا صلى النبي وإنكار ، يلزم ال وھذا ؛ بالمھور المغاالة

. باتفاق مكروه وھذا ، والسؤال االستعانة إلى نفسه فأحوج الحال تلك في فقيرا كان ألنه اإلنكار وإنما ، المھور في واإلكثار

 أن رعام بن عقبة عن داود أبو وروى. درھم ألف أربعين عليھم هللا رضوان فاطمة من علي بنت كلثوم أم عمر أصدق وقد

 ؟" فالنا أزوجك أن أترضين: " للمرأة وقال. نعم:  قال ؟" فالنة أزوجك أن أترضى: " لرجل قال وسلم عليه هللا صلى النبي

 وله الحديبية شھد ممن وكان ، شيئا يعطھا ولم صداقا لھا يفرض ولم الرجل بھا فدخل ؛ صاحب من أحدھما فزوج. نعم:  قالت

 شيئا، أعطھا ولم صداقا لھا أفرض ولم فالنة زوجني وسلم عليه هللا صلى هللا رسول إن:  قال ةالوفا حضرته فلما ؛ بخيبر سھم

 في تحديد أال على العلماء أجمع وقد. ألف بمائة فباعته سھمھا فأخذت ؛ بخيبر سھمي صداقھا من أعطيتھا قد أني أشھدكم وإني

. } ِبأَْمَوالُِكمْ  َتْبَتُغوا أَنْ { :  تعالى قوله عند وسيأتي ، أقله في واختلفوا}  قِْنَطاراً  إِْحَداُھنَّ  َوآَتْيُتمْ { :  تعالى لقوله ؛ الصداق أكثر

 ومنه ؛ لغة وھي" إحداھن" ألف بوصل" احداھن وآتيتم" محيصن ابن وقرأ". عمران آل" في القنطار تحديد في القول ومضى

 :  الشاعر قول

 ازمال لھا العجاج تحت من وتسمع

  : اآلخر وقول

 برقعا فألبسوني أقاتل لم إن

ً  ِمْنهُ  َتأُْخُذوا َفال{ :  تعالى قوله  َفال{ :  تعالى هللا لقول ؛ شيئا المختلعة من الزوج يأخذ ال:  المزني عبدهللا بن بكر قال}  َشْيئا

 أَنْ  لَُكمْ  َيِحلُّ  َوال{ :  البقرة سورة في تعالى بقوله منسوخة ھي:  وغيره زيد ابن وقال". البقرة" آلية ناسخة وجعلھا ،}  َتأُْخُذوا

ا َتأُْخُذوا ً  آَتْيُتُموُھنَّ  ِممَّ  قال. بعض على بعضھا يبنى وكلھا منسوخ وال ناسخ فيھا وليس محكمة اآليات ھذه أن والصحيح. } َشْيئا
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 من يأخذ أن لثابت لموس عليه هللا صلى النبي جوز فقد ؛ العطاء ھي أرادت إن:  بكر لقول معنى وال ، محكمة ھي:  الطبري

ً { . إليھا ساق ما زوجته ً {  الحال موضع في مصدر}  ُبْھَتانا ً {  عليه معطوف}  َوإِْثما  .نعته من}  ُمِبينا

 واحد لحاف في معھا كان إذا اإلفضاء:  بعضھم وقال. الخلوة مع األخذ لمنع تعليل}  َتأُْخُذوَنهُ  َوَكْيفَ { :  تعالى قوله:  الخامسة

 ابن وقال. يجامعھا وأن والمرأة الرجل يخلو أن اإلفضاء:  الفراء وقال. الكلبي قول وھو الھروي حكاه ؛ يجامع لم أو جامع

 في اإلفضاء وأصل. يكنى كريم هللا ولكن:  عباس ابن قال. الجماع اآلية ھذه في اإلفضاء:  وغيرھم والسدي ومجاھد عباس

 :  الشاعر قال. فضا:  المختلط للشيء ويقال ؛ المخالطة اللغة

 وزبيب عيبتي في فضا وتمر...  ناقتي لك عمتي يا لھا فقلت

 المھر يتقرر ھل ، جامع يكن لم وإن خال" أفضى" معنى أن وعلى. عليھم أمير ال مختلطون أي ، فضا فوضى القوم:  ويقال

 في بالخلوة يستقر. بالوطء إال يستقر ال. الخلوة بمجرد يستقر:  أقوال أربعة على ذلك في علماؤنا اختلف ؟ ال أم الخلوة بوجود

 بھا خال إذا:  قالوا ، وأصحابه حنيفة أبو قال وبه ، مطلقا بالخلوة استقراره والصحيح. وبيتھا بيته بين التفرقة. اإلھداء بيت

 صلى هللا لرسو قال:  قال ثوبان عن الدارقطني رواه لما ؛ بھا يدخل لم أو بھا دخل والعدة المھر كمال يجب صحيحة خلوة

 فقد عورة ورأى سترا وأرخى بابا أغلق إذا:  عمر وقال" . الصداق وجب إليھا ونظر امرأة خمار كشف من: " وسلم عليه هللا

: مالك وقال. الصداق وجب فقد عورة ورأى سترا وأرخى بابا أغلق إذا:  علي وعن. الميراث ولھا العدة وعليھا الصداق وجب

 ولھا عليھا عدة ال:  الشافعي وقال. لھا كان كله المھر وطلبت مسيس أال على واتفقا ، ونحوھا سنةال مثل معھا مكثه طال إذا

 ".البقرة" في مضى وقد. المھر نصف

ً  ِمْنُكمْ  َوأََخْذنَ { :  تعالى قوله:  السادسة ً  ِميَثاقا  فإنكم النساء في هللا فاتقوا: " السالم عليه قوله ھو:  قيل. أقوال ثالثة فيه} َغلِيظا

 َتْسِريحٌ  أَوْ  ِبَمْعُروفٍ  إِْمَساكٌ { َ:  تعالى قوله:  الثاني. والربيع عكرمة قاله". هللا بكلمة فروجھن واستحللتم هللا بأمانة أخذتموھن

 ؛ النكاح عقدة وملكت نكحت:  الرجل قول النكاح عقدة:  الثالث. والسدي والضحاك وقتادة سيرين وابن الحسن قاله}  ِبإِْحَسانٍ 

 .أعلم وهللا. الولد الغليظ الميثاق:  قوم وقال. زيد وابن مجاھد قال

َساءِ  ِمنَ  آَباُؤُكمْ  َنَكحَ  َما َتْنِكُحوا َوال{  -22 ً  َفاِحَشةً  َكانَ  إِنَّهُ  َسلَفَ  َقدْ  َما إاِلَّ  النِّ  } َسبِيالً  َوَساءَ  َوَمْقتا

 :  مسائل أربع فيه

 قوله نزول بعد برضاھا األب امرأة يتزوجون الناس كان:  يقال}  النَِّساءِ  ِمنَ  آَباُؤُكمْ  َنَكحَ  َما واَتْنِكحُ  َوال{ :  تعالى قوله:  األولى

َھا َيا{ :  تعالى ً  النَِّساءَ  َتِرُثوا أَنْ  لَُكمْ  َيِحلُّ  ال آَمُنوا الَِّذينَ  أَيُّ  فصار } آَباُؤُكمْ  َنَكحَ  َما َتْنِكُحوا َوال{ :  اآلية ھذه نزلت حتى}  َكْرھا

 على حرمت نكاح بغير وطئھا أو امرأة تزوج األب كان فإن ، والتزوج الجماع على يقع النكاح ألن ؛ كلھا األحوال في حراما

 .تعالى هللا شاء إن بيانه يأتي ما على ؛ ابنه

 قد هللا إذ ؛ هللا لدين المخالف لفاسدا آباؤكم نكاح أي ، العقد:  وقيل. النساء بھا المراد:  قيل}  َنَكحَ  َما{ :  تعالى قوله:  الثانية

 معناه كان ولو:  قال. مصدر" نكح ما"و" تنكحوا" بـ متعلقة" من" فـ. الطبري اختيار وھو. شروطه وفصل النكاح وجه أحكم
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 كاحن مثل ينكحوا أال على وقع إنما ھذا على فالنھي". من" "ما" موضع يكون أن لوجب آباؤكم نكح الالتي النساء تنكحوا وال

 ومنه ؛ المعنى ذلك على اآلية تلقت الصحابة أن عليه والدليل". من"و" الذي" بمعنى" ما" وتكون ، أصح واألول. الفاسد آبائھم

  ، أبيه امرأة على الرجل ابن يخلف أن اعتادت قد قبائل العرب في كان وقد. اآلباء حالئل األبناء نكاح منع على استدلت

 امرأة على خلف أمية بن عمرو أن ترى أال. التراضي مع مباحة قريش في وكانت ، الزمة اراألنص في السيرة ھذه وكانت

 معيط وأبي مسافر إخوة أمية بنو فكان ؛ وغيره العيص أبو أمية من لھا وكان ، معيط وأبا مسافرا له فولدت موته بعد أبيه

 قتل أمية وكان ، أسد بن المطلب بن األسود بنت ختهفا امرأته أبيه بعد تزوج خلف بن أمية بن صفوان ذلك ومن. وأعمامھما

 أبي بن حصن ذلك ومن. سيار بن زبان أبيه تحت وكانت ، خارجة بنت مليكة على خلف زبان بن منظور ذلك ومن. عنھا

 من وكان قيس أبو توفي:  سوار بن األشعث وقال. أبيه امرأة تزوج خلف بن واألسود. معن بنت كبيشة أبيه امرأة تزوج قيس

 ؛ استأمره وسلم عليه هللا صلى هللا وسول آتي ولكني ، ولدا أعدك إني:  فقالت أبيه امرأة قيس ابنه فخطب األنصار صالحي

 ذكر ؛ الفعلة ھذه وفعل تمجس زرارة بن حاجب وھو ، ابنته تزوج من العرب في كان وقد. اآلية ھذه هللا فأنزل فأخبرته فأتته

 .السيرة ھذه من آباؤھم عليه كان عما المؤمنين هللا فنھى. المثالب كتاب في شميل بن النضر ذلك

 ، منقطع استثناء وھذا. قرابتك وذوي آبائك من تقدم من ؛ والسلف. ومضى تقدم أي}  َسلَفَ  َقدْ  َما إاِلَّ { :  تعالى قوله:  الثالثة

 إاِلَّ  اْلَمْوتَ  فِيَھا َيُذوقُونَ  ال{ :  تعالى قال كما ؛ لفس ما بعد أي ، بعد بمعنى" إال: " وقيل. ودعوه فاجتنبوه سلف قد ما لكن أي

 َيْقُتلَ  أَنْ  لُِمْؤِمنٍ  َكانَ  َوَما{ :  تعالى كقوله ؛ سلف ما وال أي}  َسلَفَ  َقدْ  َما إاِلَّ { :  وقيل. األولى الموتة بعد أي}  اأْلُولَى اْلَمْوَتةَ 

 ً ً  إاِلَّ  ُمْؤِمنا  فاحشة كان إنه النساء من آباؤكم نكح ما تنكحوا وال:  معناه ، وتأخير تقديم اآلية في : وقيل. خطأ وال يعني}  َخَطأ

 فعلتم إن فإنكم}  النَِّساءِ  ِمنَ  آَباُؤُكمْ  َنَكحَ  َما َتْنِكُحوا َوال{  لقوله إضمار اآلية في:  وقيل. سلف قد ما إال سبيال وساء ومقتا

 .سلف قد ما إال وتؤاخذون تعاقبون

ً  َفاِحَشةً  َكانَ  إِنَّهُ { :  تعالى ولهق الرابعة  القبح من انتھى فعل أنه على دليل وذلك ، المتتابع البالغ بالذم عقب}  َسِبيالً  َوَساءَ  َوَمْقتا

 مات أو طلقھا إذا أبيه امرأة الرجل يتزوج أن ھو:  فقال المقت نكاح عن األعرابي ابن سألت:  العباس أبو قال. الغاية إلى

. المقتي:  للولد قيل فأولدھا أبيه امرأة الرجل تزوج إذا العرب كانت:  عرفة ابن وقال. الضيزن:  الرجل لھذا الويق ؛ عنھا

 فسمى ؛ مقيت:  أبيه امرأة من للرجل تقول العرب فكانت. ومقيت ممقوت فھو مقتا يمقته مقته من ؛ البغض المقت وأصل

 ما إال ، اآلباء وطئھا امرأة الرجل يطأ أن عن النھي باآلية المراد:  وقيل. لهفاع يلحق مقت ذا ھو إذ" مقتا" النكاح ھذا تعالى

 ما النكاح بعقد تطؤوا وأن. زواجھن لكم جائز فإنه المناكحة وجه على ال بالنساء الزنى من الجاھلية في اآلباء من سلف قد

. بيانه يأتي ما على يحرم ال الزنى أن في أصال كونوي ، متصال االستثناء فيكون وعليه. زيد ابن قال ؛ الزنى من آباؤكم وطئه

  .أعلم وهللا
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َمتْ { -23 َھاُتُكمْ  َعلَْيُكمْ  ُحرِّ اُتُكمْ  َوأََخَواُتُكمْ  َوَبَناُتُكمْ  أُمَّ َھاُتُكمُ  اأْلُْختِ  َوَبَناتُ  اأْلَخِ  َوَبَناتُ  َوَخاالُتُكمْ  َوَعمَّ تِي َوأُمَّ  أَْرَضْعَنُكمْ  الالَّ
َضاَعةِ  ِمنَ  َوأََخَواُتُكمْ  َھاتُ  الرَّ تِي َوَرَبائُِبُكمُ  نَِسائُِكمْ  َوأُمَّ تِي نَِسائُِكمُ  ِمنْ  ُحُجوِرُكمْ  فِي الالَّ  بِِھنَّ  َدَخْلُتمْ  َتُكوُنوا لَمْ  َفإِنْ  بِِھنَّ  َدَخْلُتمْ  الالَّ

ُ  َعلَْيُكمْ  ُجَناحَ  َفال َ  إِنَّ  َسلَفَ  َقدْ  َما إاِلَّ  اأْلُْخَتْينِ  َبْينَ  َتْجَمُعوا َوأَنْ  أَْصالبُِكمْ  ِمنْ  الَِّذينَ  أَْبَنائُِكمُ  َوَحالئِل ً  َغفُوراً  َكانَ  هللاَّ  }َرِحيما

 :  مسألة وعشرون إحدى فيه

َمتْ { :  تعالى قوله األولى َھاُتُكمْ  َعلَْيُكمْ  ُحرِّ  يحل ام اآلية ھذه في تعالى هللا فذكر ؛ بناتكم ونكاح أمھاتكم نكاح أي}  َوَبَناُتُكمْ  أُمَّ

 السنة وألحقت ، وصھر رضاع من وستا النسب من سبعا هللا فحرم. األب حليلة تحريم ذكر كما ، يحرم وما النساء من

 النسب من حرم:  قال عباس ابن عن الرواية وثبتت. اإلجماع عليه ونص ، وعمتھا المرأة بين الجمع وذلك ؛ سابعة المتواترة

:  تعالى قوله السابعة:  وقال ، ذلك مثل األنصار مولى سالم بن عمرو وقال. اآلية ھذه وتال ، سبع الصھر ومن سبع

 .األخت وبنات األخ وبنات ، والخاالت والعمات واألخوات والبنات األمھات:  النسب من المحرمات فالسبع. } َواْلُمْحَصَناتُ {

 وحالئل والربائب النساء وأمھات ، عةالرضا من واألخوات الرضاعة من األمھات:  والرضاع بالصھر المحرمات والسبع

 ، عليه المتفق المحكم من ھذا وكل:  الطحاوي قال. } آَباُؤُكمْ  َنَكحَ  َما َتْنِكُحوا َوال{  والسابعة ، األختين بين والجمع األبناء

 األم أن إلى ذھبوا فالسل جمھور فإن ؛ أزواجھن بھن يدخل لم اللواتي النساء أمھات إال بإجماع منھن واحدة نكاح جائز وغير

 من طائفة وقالت. باألمصار الفتوى أئمة جمعي قول وبھذا ؛ باألم بالدخول إال االبنة تحرم وال ، االبنة على بالعقد تحرم

 .باألخرى بالدخول إال واحدة منھما تحرم ال ، سواء والربيبة األم:  السلف

َھاتُ { :  قوله ومعنى:  قالوا ِتي َوَرَباِئُبُكمُ { .  بھن دخلتم الالتي أي}  ِنَساِئُكمْ  َوأُمَّ تِي ِنَساِئُكمُ  ِمنْ  ُحُجوِرُكمْ  فِي الالَّ . }ِبِھنَّ  َدَخْلُتمْ  الالَّ

 عباس ابن عن وروي. طالب أبي بن علي عن خالس رواه ؛ جميعا والربائب األمھات إلى راجع الدخول شرط أن وزعموا

 لھذا مخالف الجمھور وقول ؛ النازلتين في مراد الدخول:  مجاھد قال. اھدومج الزبير ابن قول وھو ، ثابت بن وزيد وجابر

. ابنتھا عليه حرمت بشھوة لمسھا أو قبلھا أو بزنى وطئھا لو:  قالوا حتى فيه العراق أھل شدد وقد ، والفتيا الحكم وعليه

 به تقوم ال علي عن خالس وحديث. يأتي ام على الحالل يحرم ال والحرام ؛ الصحيح بالنكاح تحرم إنما الشافعي وعند وعندنا

 ينكح الرجل لعطاء قلت:  جريج ابن قال. الجماعة قول مثل عنه والصحيح ، بالحديث العلم أھل عند روايته تصح وال ، حجة

 ابن أكان:  له فقلت. يدخل لم أو بھا دخل مرسلة ھي ، ال:  قال ؟ أمھا له تحل أو يطلقھا حتى يجامعھا وال يراھا ال ثم المرأة

 قوله في عباس ابن عن عكرمة عن قتادة عن سعيد وروى. ال ال:  قال ؟} بھن دخلتم الالتي نسائكم وأمھات{ :  يقرأ عباس

َھاتُ { :  تعالى  ، ثابت بن زيد عن موطئه في مالك روى وكذلك ؛ االبنة على بالعقد تحل ال مبھمة ھي:  قال}  ِنَساِئُكمْ  َوأُمَّ

 جميع لدخول ؛ الصحيح ھو وھذا:  المنذر ابن قال". الربائب في الشرط وإنما شرط فيھا ليس مبھمة األم ، ال زيد فقال: "وفيه

َھاتُ { :  تعالى قوله في النساء أمھات  يكن لم العامل في اختلفا إذا الخبرين أن اإلعراب جھة من القول ھذا ويؤيد. } ِنَساِئُكمْ  َوأُمَّ

 نعتا" الظريفات" تكون أن على ، الظريفات زيد نساء من وھربت بنسائك مررت نحويينال عند يجوز فال ؛ واحدا نعتھما

 على يجوز ولكنه ، مختلفان الخبرين ألن ؛ جميعا نعتھما من" الالتي" يكون أن يجوز ال اآلية فكذلك ؛ زيد ونساء لنسائك

 :  وسيبويه الخليل وأنشد. أعني معنى
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 الھاما نقفاني خويربين...  رزاما أو أكتل بھا إن

 شعيب بن عمرو حديث من صريحا جاء وقد. كسرته رأسه نقفت ؛ يكسران:  وينقفان. أعني بمعنى ، لصين يعني خويربين

 يدخل لم أو بالبنت دخل أمھا يتزوج أن له يحل فال المرأة الرجل نكح إذا: " وسلم عليه هللا صلى النبي عن جده عن أبيه عن

 الصحيحين في أخرجه" البنت تزوج شاء فإن طلقھا ثم ابھ يدخل فلم األم تزوج وإذا

 وإنما ، مصدرا وال والتحريم للتحليل موردا ليست واألعيان ، لألعيان صفة ليس التحريم أن فاعلم وثبت ھذا تقرر وإذا الثانية

 والنھي األمر أضيف فعاللأل موردا كانت لما األعيان لكن ؛ وسكون حركة من المكلفين بأفعال والنھي باألمر التكليف يتعلق

 .به يحل الذي الفعل عن بالمحل الكناية معنى على مجازا بھا وعلق إليھا والحكم

َھاُتُكمُ {:  تعالى قوله الثالث  المبھم، العلم أھل يسميه ولھذا ؛ الوجوه من بوجه يتخصص ال حال كل في عام األمھات تحريم}  أُمَّ

 واألمھات. المحرمات من ذكر ومن واألخوات البنات تحريم وكذلك ؛ وقوته لتحريما النسداد إليه طريق وال فيه باب ال أي

 وزن على أمھة أم أصل إن:  وقيل. بيانه الفاتحة في تقدم وقد. بھما القرآن وجاء ، واحد بمعنى وأمھة أم:  يقال ؛ أمھة جمع

 :  الشاعر قال. الجمع في وعادت فسقطت ، لطيرين وحمرة قبرة مثل فعلة

 أبي والدوس خندف تيأمھ

 :  وأنشدوا ، أمة األم أصل:  وقيل

 أجمعا النوائب في إليھا تثوب...  طالما لك أمة عن تقبلتھا

 :  الراعي قال. أمات جمعھا ويكون

 فحيال وطرقھن أماتھن...  ومحرق منذر نجائب كانت

 لكل اسم والبنت. علون وإن وجداته األب وأم وجداتھا وأمھاتھا ، دنية األم ذلك في فيدخل ؛ والدة عليك لھا أنثى لكل اسم فاألم

 الصلب بنت ذلك في فيدخل ؛ درجات أو بدرجة بالوالدة إليك نسبھا يرجع أنثى كل:  قلت شئت وإن ، والدة عليھا لك أنثى

 ، بنية واألصل ، بنت جمع والبنات أحدھما في أو أصليك في جاورتك أنثى لكل اسم واألخت. نزلن وإن األبناء وبنات وبناتھا

 حذف على لتدل أخت من األلف وضمت ، الياء على الكسرة لتدل بنت من الباء كسرت:  الفراء قال. وبنت ابنة والمستعمل

 وإن. أحدھما في أو أصليه في جدك أو أباك شاركت أنثى لكل اسم والعمة. أخوات والجمع ، أخوة أخت أصل فإن ، الواو

 أنثى لكل اسم والخالة. أمك أب أخت وھي ، األم جھة من العمة تكون وقد. عمتك فأخته يكإل نسبه رجع ذكر كل:  قلت شئت

 من الخالة تكون وقد. خالتك فأختھا بالوالدة إليك نسبھا رجع أنثى كل:  قلت شئت وإن. أحدھما في أو أصليھا في أمك شاركت

 فھذه. األخت بنت وكذلك ؛ مباشرة أو بواسطة الدةو عليھا ألخيك أنثى لكل اسم األخ وبنت. أبيك أم أخت وھي األب جھة

 والالم األلف فيه كانت إذا األخ من الخاء بتشديد -  أويس أبي بن بكر أبي رواية في - نافع وقرأ. النسب من المحرمات السبع

 .الحركة نقل مع



65 

 

َھاُتُكمُ { :  تعالى قوله:  الرابعة ِتي َوأُمَّ :  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال ؛ ذكرنا من مثل ريمالتح في وھي}  أَْرَضْعَنُكمْ  الالَّ

ِئي{ :  تعالى كقوله ؛ تاء بغير" الالئي وأمھاتكم" عبدهللا وقرأ". النسب من يحرم ما الرضاع من يحرم"  ِمنَ  َيِئْسنَ  َوالالَّ

 :  الشاعر قال}  اْلَمِحيِض 

 فالالمغ البريء ليقتلن ولكن...  حسبة يبغين يحججن لم الالء من

 ، جدته ألنھا وأمھا ، خالته ألنھا وأختھا ، أخته ألنھا وبنتھا ، أمه ألنھا عليه حرمت طفال المرأة أرضعت فإذا}  أَْرَضْعَنُكمْ { 

 .وأخواته إخوته بنات ألنھن وبناتھا بنيھا وبنات ، جدته ألنھا وأمه ، عمته ألنھا وأخته ، أخته ألنھا اللبن صاحب زوجھا وبنت

 أبو قال. نعم:  قال ؟ الرضاعة من أخوھا معھا أيحج المرأة عن مالك سئل:  الحلبي ھشام بن عبيدهللا نعيم أبو قال:  الخامسة

 وما ، بينھما يفرق:  قال ؛ أرضعتھما أنھا فزعمت امرأة جاءت ثم. زوجھا بھا فدخل تزوجت امرأة عن مالك وسئل:  نعيم

 فأمر ھذا مثل عن سئل وسلم عليه هللا صلى النبي إن:  مالك قال ثم. عليه شيء فال عليه بقي وما ، لھا فھو له شيء من أخذت

  ؟" أخته تزوج فالنا إن يقال أليس: " وسلم عليه هللا صلى النبي فقال ؛ ضعيفة امرأة إنھا ، هللا رسول يا:  فقالوا ؛ بذلك

 الرضاع قليل بين فرق وال". البقرة" في تقدم اكم ؛ الحولين في اإلرضاع اتفق إذا يحصل إنما بالرضاع التحريم:  السادسة

 ؛ رضعات خمس أحدھما:  شرطين اإلرضاع في الشافعي واعتبر. واحدة مصة ولو األمعاء إلى وصل إذا عندنا وكثيره

 هللا رسول وتوفي ، معلومات بخمس نسخن ثم ، يحرمن معلومات رضعات عشر هللا أنزل فيما كان:  قالت عائشة لحديث

 بما التحريم تعلق فلو ، بخمس نسخن العشر أن أثبتت أنھا منه الدليل موضع. القرآن من يقرأ مما وھن وسلم عليه هللا صلى

 أرضعيه" سھلة حديث وفي. بھما ينسخ ال ألنه ؛ قياس وال واحد خبر ھذا على يقبل وال. للخمس نسخا ذلك لكان الخمس دون

 َحْولَْينِ { :  تعالى لقوله ؛ يحرم لم عنھما خارجا كان فإن ، الحولين في يكون أن:  الثاني الشرط". بھن يحرم رضعات خمس

َضاَعةَ  ُيِتمَّ  أَنْ  أََرادَ  لَِمنْ  َكاِملَْينِ   الشھر ومالك. أشھر ستة الحولين بعد حنيفة أبو واعتبر. شيء والكمال التمام بعد وليس. } الرَّ

 لسنة فطم إذا:  األوزاعي وقال. سنين ثالث عليه أتى وإن رضاع وفھ يفطم ولم باللبن يجتزئ دام ما:  زفر وقال. ونحوه

 قول وھو ؛ التحريم يوجب الكبير رضاع أن إلى العلماء بين من سعد بن الليث وانفرد. رضاع بعده فليس فطامه واستمر

 أبو رواه ما وھو ، ذلك عن رجوعه على يدل ما عنه وروي ، األشعري موسى أبي عن وروي ؛ عنھا هللا رضي عائشة

 جرعة بطنه في فدخل ويمجه يمصه فجعل ، ثديھا وتورم فوضعت المدينة من بامرأته رجل قدم:  قال عطية أبي عن حصين

:  وقال األشعري موسى أبي إلى باألعرابي فأقبل ؛ ففعل ، فأخبره مسعود ابن وأت ، منك بانت:  فقال موسى أبا فسأل ؛ منه

 الحبر وھذا شيء عن تسألوني ال:  األشعري فقال. والعظم اللحم ينبت ما الرضاع من حرمي إنما!  األشمط ھذا ترى أرضيعا

. رجال كان وأنه حذيفة أبي مولى سالم بقصة عائشة واحتجت. ذلك عن رجع أنه على يدل" تسألوني ال: " فقوله. أظھركم بين

 ؛ رضعات عشر فاعتبرت طائفة وشذت. وغيره أالموط خرجه" أرضعيه: " سھيل بنت لسھلة وسلم عليه هللا صلى النبي فقال

 بقول واحتج ؛ رضعات بثالث إال يحرم ال:  داود وقال. الناسخ يبلغھم لم وكأنھم. رضعات عشر:  أنزل فيما كان بأنه تمسكا

 قال وبه ، الزبير وابن عائشة عن مروى وھو. مسلم خرجه". واإلمالجتان اإلمالجة تحرم ال" وسلم عليه هللا صلى هللا رسول

 إلى الفتوى أئمة من ھؤالء عدا من وذھب. فيه مختلف وھو ، الخطاب بدليل تمسك وھو ، عبيد وأبو ثور وأبو وإسحاق أحمد
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 العمل من وجد بما ھذا وعضد. الرضاع اسم عليه ينطلق ما بأقل متمسكين ؛ ذكرنا كما تحققت إذا تحرم الواحدة الرضعة أن

 بن الليث وقال. كالصھر العدد فيه يشترط فال التحريم تأبيد يقتضي طارئ معنى أنه بعلة ؛ صھرال على وبالقياس بالمدينة عليه

 على الليث يقف لم. عمر أبو قال. الصائم يفطر ما المھد في يحرم وكثيره الرضاع قليل أن على المسلمون وأجمع:  سعد

 .ذلك في الخالف

 وھو. صحيحه في مسلم أخرجه" المصتان وال المصة تحرم ال: " سلمو عليه هللا صلى قوله الباب ھذا في ما وأنص:  قلت

َھاُتُكمُ {:  تعالى قوله معنى يفسر ِتي َوأُمَّ  ما على يحمل أن يمكن أنه غير ؛ فأكثر رضعات ثالث أرضعنكم أي}  أَْرَضْعَنُكمْ  الالَّ

 فوصفھا" . معلومات عاترض وخمس. معلومات رضعات عشر: " لقوله ؛ الرضيع جوف إلى وصوله يتحقق لم إذا

 معلومات غير كانت إذا الرضعات أن خطابه دليل ويفيد. الجوف إلى وصوله في يشك أو يتوھم مما تحرز ھو إنما بالمعلومات

 هللا صلى النبي عن الزبير ابن يرويه مرة ألنه ؛ يثبت ال واإلمالجتين اإلمالجة حديث أن الطحاوي وذكر. أعلم وهللا. تحرم لم

 يحرم ال أنه عائشة عن وروي. يسقطه االضطراب ھذا ومثل ؛ أبيه عن يرويه ومرة ، عائشة عن يرويه ومرة ، لموس عليه

 حفصة عن وروي. رضعات عشر عبدهللا بن سالم ترضع أن" كلثوم أم" أختھا أمرت أنھا عنھا وروي. رضعات سبع إال

 .إسحاق عن وحكي ، عنه هللا يرض الشافعي قال كما ؛ خمس عنھا وروي ، ثالث عنھا وروي مثله،

َھاُتُكمُ { :  تعالى قوله:  السابعة ِتي َوأُمَّ  النخعي وإبراھيم المسيب بن سعيد وھو ، الفحل لبن نفى من به استدل}  أَْرَضْعَنُكمْ  الالَّ

َھاُتُكمُ { :  تعالى قوله:  الجمھور وقال. الرجل قبل من شيئا يحرم ال الفحل لبن:  وقالوا ، عبدالرحمن بن سلمة وأبو ِتي َوأُمَّ  الالَّ

 الرجل ماء من خلق الولد فإن ؛ ضعيف وھذا. ولده بسبب در فإنه إليه منسوب اللبن ألن ؛ أب الفحل أن على يدل}  أَْرَضْعَنُكمْ 

 فصل اوإذ ، منه الماء لنزول سبب ھو وطء إال الرجل من كان وما ، الرجل من يخرج ولم المرأة من واللبن ، جميعا والمرأة

 فال ، لھا اللبن وإنما ، اللبن في حق للرجل يكن لم ولذلك ؛ ما بوجه الرجل إلى مضافا يكون أن غير من اللبن هللا خلق الولد

 يقتضي" النسب من يحرم ما الرضاع من يحرم: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول وقول. الماء على القياس من ذلك أخذ يمكن

 فيه األصل ، نعم. منھا والرضاع إليه الماء نسبة ظھور مثل الرجل إلى الرضاع نسبة وجه يظھر وال ، الرضاع من التحريم

 عمھا وھو ، عليھا يستأذن جاء القعيس أخا أفلح أن:  عنھا هللا رضي عائشة عن عروة عن عروة بن وھشام الزھري حديث

 عليك ليلج: " فقال أخبرته وسلم عليه هللا صلى النبي جاء فلما ؛ له آذن أن فأبيت:  قالت. الحجاب نزل أن بعد الرضاعة من

 ويحتمل. واحد خبر أيضا وھذا ؛ عنھا هللا رضي عائشة أرضعت التي المرأة زوج القعيس أبو وكان". يمينك تربت عمك فإنه

 ".عمك فإنه عليك ليلج: " قال فلذلك لبان رضيعي بكر أبي مع" أفلح" يكون أن

 لَُكمْ  َوأُِحلَّ { :  تعالى قوله أن مع ، أولى التحريم في واالحتياط ، عليه العمل ولكن ، هللا عند والعلم مشكل فيه فالقول وبالجملة

 .المخالف قول يقوي}  َذلُِكمْ  َوَراءَ  َما

َضاَعةِ  ِمنَ  َوأََخَواُتُكمْ { :  تعالى قوله:  الثامنة  سواء ؛ أبيك بلبان أمك أرضعتھا التي وھي ، وأم ألب األخت وھي}  الرَّ

 دون األم من واألخت. أبيك زوجة أرضعتھا التي وھي ، األم دون األب من واألخت. بعدك أو قبلك ولدت أو معك أرضعتھا
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َھاتُ { :  تعالى فقال بالمصاھرة التحريم ذكر ثم. آخر رجل بلبان أمك أرضعتھا التي وھي ، األب :  أربع والصھر}  ِنَساِئُكمْ  َوأُمَّ

 تقدم ما على ابنتھا على الصحيح العقد بمجرد تحرم المرأة فأم. االبن وزوجة األب وزوجة وابنتھا المرأة أم

ِتي َوَرَباِئُبُكمُ { :  تعالى قوله:  التاسعة ِتي ِنَسائُِكمُ  ِمنْ  ُحُجوِرُكمْ  فِي الالَّ  من: " قوله يرجع وال. بنفسه مستقل ھذا}  ِبِھنَّ  َدَخْلُتمْ  الالَّ

 امرأة بنت:  والربيبة. تقدم كما مذكور أقرب ھو إذ ، الربائب إلى راجع ھو بل ، األول الفريق إلى" نبھ دخلتم الالتي نسائكم

 تحرم الربيبة أن على الفقھاء واتفق. مفعولة بمعنى فعيلة ، مربوبة فھي حجره في يربيھا ألنه بذلك سميت ؛ غيره من الرجل

 عليه تحرم ال:  فقالوا الظاھر وأھل المتقدمين بعض وشذ. حجره في الربيبة تكن لم وإن ، باألم دخل إذا أمھا زوج على

 واحتجوا ؛ بھا يتزوج أن فله الدخول بعد األم وفارق آخر بلد في كانت فلو ؛ بأمھا المتزوج حجر في تكون أن إال الربيبة

 عدم فإذا ؛ باألم الدخول:  والثاني. ھابأم المتزوج حجر في تكون أن:  أحدھما:  بشرطين الربيبة تعالى هللا حرم:  فقالوا باآلية

 من أخي ابنة إنھا لي حلت ما حجري في ربيبتي تكن لم لو: " السالم عليه بقوله واحتجوا. التحريم يوجد لم الشرطين أحد

 فال علي عن الحديث أما:  والطحاوي المنذر ابن قال. ذلك إجازة طالب أبي بن علي عن ورووا. الحجر فشرط" الرضاعة

 بالدفع تلقوه قد العلم أھل وأكثر ، يعرف ال ھذا وإبراھيم ، علي عن أوس بن مالك عن عبيد بن إبراھيم راويه ألن ؛ تيثب

 ولكنه ، حجري في الالئي:  يقل ولم. فعم" أخواتكن وال بناتكن علي تعرضن فال: " قوله ويدفعه:  عبيد أبو قال. والخالف

 ال أنھن ال ؛ الربائب عليه يكون مما األغلب على ذلك إنما الحجور إلى وإضافتھن:  الطحاوي قال. التحريم في بينھن سوى

 .كذلك يكن لم إذا يحرمن

 طلقتموھن إذا بناتھن نكاح في يعني}  َعلَْيُكمْ  ُجَناحَ  َفال{ . باألمھات يعني}  بِِھنَّ  َدَخْلُتمْ  َتُكوُنوا لَمْ  َفإِنْ { :  تعالى قوله:  العاشرة

 واختلفوا. ابنتھا نكاح له حل بھا يدخل أن قبل ماتت أو طلقھا ثم المرأة تزوج إذا الرجل أن على العلماء أجمعو. عنكم متن أو

 طاوس قول وھو ؛ الجماع الدخول:  قال أنه عباس ابن عن فروي ؛ الربائب تحريم به يقع الذي باألمھات الدخول معنى في

 أمھا عليه حرمت بشھوه مسھا إذا أنه على والليث واألوزاعي حنيفة بووأ والثوري مالك واتفق. وغيرھما دينار بن وعمرو

 صدرھا أو شعرھا إلى نظر إذا:  مالك فقال ؛ النظر في واختلفوا. الشافعي قولي أحد وھو ، واالبن األب على وحرمت وابنتھا

. للشھوة اللمس بمنزلة كان للشھوة افرجھ إلى نظر إذا:  الكوفيون وقال. وابنتھا أمھا عليه حرمت للذة محاسنھا من شيء أو

 حتى بالنظر تحرم ال:  ليلى أبي ابن وقال. الشھوة يذكر ولم ؛ لمسھا أو متعمدا فرجھا إلى نظر إذا يحرم:  الثوري وقال

 تتعلق األحكام إذ ؛ النكاح مجرى فجرى استمتاع نوع فيه أن التحريم يقع بالنظر أن على والدليل. الشافعي قول وھو يلمس؛

 المحبين بين وفيه ، ولقاء اجتماع النظر فإن ؛ باالستمتاع االجتماع من نوع إنه:  يقال أن يحتمل وقد. باأللفاظ ال بالمعاني

 :  فقالوا الشعراء ذلك في بالغ وقد ؛ استمتاع

 تدان بنا فذاك وإيانا...  عمرو أم يجمع الليل أليس

 عالني كما النھار ويعلوھا...  أراه كما الھالل وترى ، نعم

 .واللذة] والمحادثة[ والمجالسة بالنظر فكيف
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 حيث الزوج مع تحل ألنھا حليلة سميت. الزوجة وھي ، حليلة جمع الحالئل}  أَْبَناِئُكمُ  َوَحالِئلُ { :  تعالى قوله:  عشرة الحادية

 كل ألن:  وقيل. محللة بمعنى لةحلي فھي ؛ الحالل لفظة من أنھا إلى وقوم الزجاج وذھب. فاعلة بمعنى فعيلة فھي.  ؛ حل

 .صاحبه إزار يحل منھما واحد

 العقد مع كان ، اآلباء على األبناء عليه عقد وما ، األبناء على اآلباء عليه عقد ما تحريم على العلماء أجمع:  عشرة الثانية

 ؛}أَْصالِبُكمْ  ِمنْ  الَِّذينَ  أَْبَناِئُكمُ  َوَحالِئلُ { :  تعالى وقوله}  اءِ النِّسَ  ِمنَ  آَباُؤُكمْ  َنَكحَ  َما َتْنِكُحوا َوال{ :  تعالى لقوله ؛ يكن لم أو وطء

 متفقا يكون أن إما:  يخلو ال الفاسد النكاح ألن ؛ بالصحيح يحرم كما عليھا العقد اآلخر على حرم فاسدا نكاحا أحدھما نكح فإن

 من به فيتعلق فيه مختلفا كان وإن. كعدمه وجوده وكان احكم يوجب لم فساده على متفقا كان فإن. فيه مختلفا أو فساده على

 والتحليل التحريم فيھا تعارض إذا والفروج. اللفظ مطلق تحت فيدخل نكاحا يكون أن الحتمال ؛ بالصحيح يتعلق ما الحرمة

 بنكاح امرأة وطئ اإذ الرجل أن على األمصار علماء من عنه يحفظ من كل أجمع:  المنذر ابن قال. أعلم وهللا. التحريم غلب

 :  المسألة وھي العلماء وأجمع. ولده وولد أجداده وعلى وابنه أبيه على تحرم أنھا فاسد

 حرمت قبل أو فلمس جارية الرجل اشترى فإذا ؛ وابنه أبيه على يحرمھا ال الجارية على الشراء عقد أن على:  عشرة الثالثة

 يجز لم اللمس دون بالنظر تحريمھا في اختلفوا ولما. لھم تسليما ذلك تحريم بفوج ؛ فيه يختلفون أعلمھم ال ، وابنه أبيه على

 يعقوب وقال. قلناه ما خالف وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أصحاب من أحد عن يصح وال:  المنذر ابن قال. الختالفھم ذلك

 وطئ إذا:  مالك وقال. وابنتھا أمھا عليه وتحرم ، وابنه أبيه على حرمت شھوة من امرأة فرج في رجل نظر إذا:  ومحمد

 تحرم إنما:  الشافعي وقال. البنه تحل فال تلذذا غمزھا أو باشرھا أو قبلھا أو ، إليھا يفض لم وإن لذلك مقعدا منھا قعد أو األمة

 .األوزاعي قول وھو ؛ اللمس دون بالنظر تحرم وال باللمس

 عليه يحرم لم بزنى امرأة رجل أصاب لو:  العلم أھل أكثر فقال ؛ ال أم ميحر ھل بالزنى الوطء في واختلفوا:  عشرة الرابعة

 زنى ومن. بامرأته يدخل ثم ، الحد عليه يقام أن وحسبه ، بابنتھا أو بأمھا زنى إذا امرأته عليه تحرم ال وكذلك ؛ بذلك نكاحھا

 ؛ حصين بن عمران عن القول ھذا روي. عليه حرمت:  طائفة وقالت. بذلك عليه تحرما لم ابنتھا أو أمھا نكاح أراد ثم بامرأة

 األم يحرم الزنى وأن ؛ مالك عن وروي ، الرأي وأصحاب وإسحاق وأحمد الثوري وسفيان والحسن وعطاء الشعبي قال وبه

 هللا ألن ؛ له حكم ال الزنى أن:  الحجاز وأھل مالك قول من والصحيح. العراق أھل قول وھو ، الحالل بمنزلة وأنه واالبنة

َھاتُ { :  قال وتعالى سبحانه  الشافعي قول وھو. ربائبه من ابنتھا وال ، نسائه أمھات من بھا زنى التي وليست}  ِنَساِئُكمْ  َوأُمَّ

 بحكم له يحكم أن ارتفع الحد ووجوب الولد ولحقوق والميراث العدة ووجوب الزنى في الصداق ارتفع لما ألنه. ثور وأبي

 عن وسلم عليه هللا صلى هللا رسول سئل:  قالت عائشة عن عروة عن الزھري حديث من الدارقطني وروى. الجائز النكاح

 للقول الحجة ومن" . بنكاح كان ما يحرم إنما الحالل الحرام يحرم ال: " فقال ابنتھا أو يتزوجھا أن فأراد بامرأة زنى رجل

 الزنى أن على يدل فھذا. الراعي فالن:  قال" أبوك من غالم يا: " وقوله جريج عن وسلم عليه هللا صلى النبي إخبار اآلخر

 في القاسم ابن رواية وھي ؛ ألوالده وال الزاني آلباء بناتھا وال بھا المزني أم تحل فال ؛ الحالل الوطء يحرم كما يحرم

 ينظر ال: " السالم عليه قال. المشھور وھو ، بأمھا للزاني تحل ال الزنى ماء من المخلوقة أن على أيضا به ويستدل. المدونة

 قناع كشف من إلى هللا ينظر ال: " السالم عليه وقال. والحرام الحالل بين يفصل ولم" وابنتھا امرأة فرج إلى نظر رجل إلى هللا
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:  جشونالما عبدالملك وقال. الحرمة ينشر االستمتاع وجوه وسائر القبلة إن قلنا ولھذا:  منداد خويز ابن قال" . وابنتھا امرأة

ً  َفَجَعلَهُ  َبَشراً  اْلَماءِ  ِمنَ  َخلَقَ  الَِّذي َوُھوَ { :  تعالى لقوله الصحيح وھو ؛ تحل إنھا  ما على ، الصحيح بالنكاح يعني}  َوِصْھراً  َنَسبا

 أنه جريج عن حكى قد وسلم عليه هللا صلى النبي أن المسألتين تلك على الحديث من التمسك ووجه. بيانه" الفرقان" في يأتي

 صلى النبي بھا وأخبر ؛ بذلك له بالشھادة الصبي نطق في العادة من له خرق بما نسبته هللا وصدق ، للزاني الزنى ابن نسب

 النبي وبإخبار تعالى هللا بتصديق صحيحة النسبة تلك فكانت ؛ كرامته وإظھار المدح معرض في جريج عن وسلم عليه هللا

 .وأحكامھا البنوة تتفثب ؛ ذلك عن وسلم عليه هللا صلى

 ال أنه على المسلمون اتفق وقد ، ذلك وغير والواليات التوارث من واألبوة البنوة أحكام تجري أن ھذا على فيلزم:  قيل فإن

  ؟ النسبة تلك تصح فلم بينھما توارث

 وهللا ، الدليل ذلك أصل على اقيالب وبقي ، استثنيناه األحكام من اإلجماع عليه انعقد وما. ذكرناه ما موجب ذلك إن:  فالجواب

 .أعلم

 يحرم ال:  وأصحابھم حنيفة وأبو والشافعي مالك فقال ؛ الالئط مسألة في الباب ھذا من أيضا العلماء واختلف:  عشرة الخامسة

 أو مرأتها بابن تلوط إذا:  قال. حنبل بن أحمد قول وھو ؛ أمه عليه حرمت بالصبي لعب إذا:  الثوري وقال. باللواط النكاح

 ألنھا ؛ يتزوجھا أن للفاجر يجز لم بنت به للمفجور وولد بغالم الط إذا:  األوزاعي وقال. امرأته عليه حرمت أخيھا أو أبيھا

 .حنبل بن أحمد قول وھو. به دخل قد من بنت

 ولما. للصلب ليس ممن تتبناه بالعر كانت من كل عنه ليخرج تخصيص}  أَْصالِبُكمْ  ِمنْ  الَِّذينَ { :  تعالى قوله:  عشرة السادسة

 ما على ؛ تبناه السالم عليه وكان!  ابنه امرأة تزوج:  المشركون قال حارثة بن زيد امرأة وسلم عليه هللا صلى النبي تزوج

:  السالم عليه قوله إلى المستند باإلجماع - للصلب يكن لم وإن الرضاع من االبن حليلة وحرمت". األحزاب" في بيانه يأتي

 " .النسب من يحرم ما الرضاع يحرم"

َمتْ {  على العطف على رفع" أن" موضع}  اأْلُْخَتْينِ  َبْينَ  َتْجَمُعوا َوأَنْ { :  تعالى قوله:  عشرة السابعة َھاُتُكمْ  َعلَْيُكمْ  ُحرِّ }  أُمَّ

 وقوله ، اآلية لھذه النكاح من واحد عقد في جمعھما منع على األمة وأجمعت. يمين وبملك بنكاح الجميع يعم لفظ واألختان

 يجوز ال أنه إلى العلماء كافة فذھب ؛ اليمين بملك األختين في واختلفوا". أخواتكن وال بناتكن علي تعرضن ال: " السالم عليه

 فواواختل. واحدة صفقة وابنتھا المرأة وكذلك ؛ بإجماع الملك في بينھما الجمع يجوز كان وإن ، الوطء في بالملك بينھما الجمع

. أختھا يتزوج أن له يجز لم اليمين بملك له جارية وطئ إذا:  األوزاعي فقال ؛ وطئھا التي الجارية أخت على النكاح عقد في

 لم كالوطء جعله ومن ، أجازه كالشراء النكاح عقد جعل من:  عمر أبو قال. األخت نكاح يمنع ال اليمين ملك:  الشافعي وقال

 الزوجتين يعني}  اأْلُْخَتْينِ  َبْينَ  َتْجَمُعوا َوأَنْ { :  تعالى هللا لقول ؛ الزوجة أخت على العقد يجوز ال أنه على أجمعوا وقد. يجزه

 .أعلم وهللا. هللا شاء إن الصواب لك يتبين فيه اختلفوا وما عليه اجتمعوا ما على فقف. النكاح بعقد

. الملك في بينھما الجمع يجوز كما ؛ الوطء في اليمين بملك ختيناأل بين الجمع يجوز:  فقالوا الظاھر أھل شذ:  عشرة الثامنة

 عن معمر حدثنا عبدالرزاق ذكره". آية وأحلتھما آية حرمتھما: " اليمين ملك من األختين في عثمان عن روي بما واحتجوا
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 آية أحلتھما أنھاك وال آمرك ال:  فقال اليمين ملكت مما األختين عن سئل عفان بن عثمان أن ذؤيب بن قبيصة عن الزھري

:  قال - علي قال أحسبه:  معمر قال - وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أصحاب من رجال فلقي السائل فخرج. آية وحرمتھما

. نكاال لجعلتك فعلت ثم سبيل عليك لي كان ولو ، أنھاك لكني:  له فقال ؛ أفتاه وبما سأل بما فأخبره ؟ عثمان عنه سألت وما

 َوَراءَ  َما لَُكمْ  َوأُِحلَّ { :  تعالى قوله أحلتھما التي واآلية. عثمان قول مثل عباس وابن علي عن والدارقطني ويالطحا وذكر

 تحريف عليھم يجوز وال ، خالفه هللا كتاب تأويل من فھموا ألنھم ؛ القول ھذا إلى الفتوى أئمة من أحد يلتفت ولم. } َذلُِكمْ 

 ؛ الزبير وابن وعائشة عمر وابن وعمار عباس وابن وعثمان مسعود وابن وعلي عمر:  ابةالصح من ذلك قال وممن. التأويل

 بينھما الجمع حرم راھويه بن إسحاق أن المنذر ابن وذكر. التأويل في متعسف فھو خالفھم فمن ، هللا بكتاب العلم أھل وھؤالء

 األم وكذلك ، الملك في جمعھما جواز في خالف وال .كرھه فيمن مالكا وجعل ، ذلك كرھوا العلم أھل جمھور وأن ، بالوطء

 إذا إنه:  مالك قول من الكراھية وتستقرأ ، بالوطء بينھما الجامع يرجم أن إسحاق قول من ويجيء:  عطية ابن قال. وابنتھا

" نكاال جعلتهل علي قول أما: " عمر أبو قال. حدا يلزمه فلم ؛ إحداھما يحرم حتى عنھما وقف األخرى وطئ ثم واحدة وطئ

 أن إال ، مخطئا كان وإن بإجماع] بزان[ فليس حراما نفسه عند يطأ ولم سنة أو آية تأول من فألن ؛ الزاني حد لحددته يقل ولم

 معلوم" آية وحرمتھما آية أحلتھما: " اليمين بملك األختين بين الجمع في السلف بعض وقول. بجھله يعذر ال ما ذلك من يدعي

 .التوفيق وبا ؟ القوية الشبھة من ھذا مثل فيه ما فعل من الزاني حد حدي فكيف ؛ محفوظ

 البصري والحسن عمر وابن علي فقال ؛ األخرى يطأ أن أراد ثم واحدة يطأ كان إذا العلماء واختلف:  عشرة التاسعة

 أو ، عتق أو ببيع ملكه من جھابإخرا األخرى فرج يحرم حتى الثانية وطء له يجوز ال:  وإسحاق وأحمد والشافعي واألوزاعي

 األولى تحريم ينوي فإنه األخرى وطء وأراد واحدة يطأ كان إذا أنه وھو ، لقتادة ثان قول وفيه:  المنذر ابن قال. يزوجھا بأن

 عنده كان إذا وھو:  ثالث قول وفيه. الثانية يغشى ثم ، المحرمة األولى يستبرئ حتى عنھما يمسك ثم ، يقربھا وأال نفسه على

 عند أختان كان إذا:  مالك ومذھب. النخعي عن ذلك معنى وروي ؛ وحماد الحكم قال ھكذا. منھما واحدة يقرب فال أختان

 نفسه على يحرم أن فيلزمه األخرى وطء أراد فإن. أمانته إلى موكول األخرى عن والكف ، شاء أيتھما يطأ أن فله بملك رجل

 يطأ كان فإن. طويل إخدام أو كتابة أو أجل إلى عتق أو بيع أو بتزويج إما:  الملك عن إخراج من يفعله بفعل األولى فرج

 يوكل ولم ؛ األخرى يحرم حتى إحداھما قرب له يجز ولم ، عنھما وقف األولى يحرم أن دون األخرى على وثب ثم إحداھما

:  الباب ھذا في الكوفيين ومذھب. الواحدة إال أيط لم كان إذ متھما قبل يكن ولم ؛ وطئ قد فيمن متھم ألنه ؛ أمانته إلى ذلك

 عن أمسك إليه رجعت ثم زوجھا أو األولى باع فإن ؛ األخرى يطأ لم أمتيه إحدى وطئ إن أنه وأصحابه حنيفة وأبي الثوري

 يطأ التي فرج يملك حتى ، فال العدة انقضاء بعد فأما. وفاة أو طالق من العدة في أختھا دامت ما يطأھا أن وله ؛ األخرى

 فرق فال ، موجود االبتداء في الجارية وطء منع الذي الملك ألن:  قالوا. عنه هللا رضي علي عن ذلك معنى وروي ؛ غيره

 إذا وحسبه ؛ المال مراعاة يلزم وال الحال في صحيح تحريم ألنه ؛ حسن مالك وقول. ملكه في بقائھا وببن إليه عودتھا بين

 الكاتبة وأما ؛ بحال فيه يتصرف ال ألنه ؛ العتق في يختلفوا ولم. الحال في عليه حرمت أنھا زويجبت أو ببيع عليه فرجھا حرم

 في:  الثالث. النكاح في أقوال ثالثة المذھب في ففيھا أختھا تزوج ثم يطؤھا أمة رجل عند كان فإن. ملكه إلى فترجع تعجز فقد

 فيه يجوز ال موضع في عقد ھو إذ ؛ النكاح لھذا كراھية مع إحداھما ميحر حتى النكاح عقد وقع إذا عنھما يوقف أنه المدونة
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 ال النكاح أن:  آخر قول بعينه الباب وفي. الشافعي عن تقدم كما ؛ النكاح يمنع ال اليمين ملك أن على يدل ما ھذا وفي. الوطء

 .المملوكة لفرج تحريم الواحدة في النكاح عقد:  االستبراء كتاب في أشھب وقال. األوزاعي قول معنى وھو ؛ ينعقد

 سواھا أربعا أو أختھا ينكح أن له ليس أنه رجعتھا يملك طالقا زوجته طلق إذا الرجل أن على العلماء وأجمع:  عشرين الموفية

 ىحت رابعة وال أختھا ينكح أن له ليس:  طائفة فقالت ؛ رجعتھا يملك ال طالقا طلقھا إذا واختلفوا. المطلقة عدة تنقضي حتى

 الثوري وسفيان ، والنخعي رباح أبي بن وعطاء مجاھد مذھب وھو ، ثابت بن وزيد علي عن وروي ؛ طلق التي عدة تنقضي

 الروايتين أثبت وھي ، عطاء عن وروي ؛ سواھا وأربعا أختھا ينكح أن له:  طائفة وقالت. الرأي وأصحاب حنبل بن وأحمد

 والشافعي ليلى أبي وابن الزبير بن وعروة والقاسم والحسن المسيب بن سعيد قال وبه ؛ أيضا ثابت بن زيد عن وروي ، عنه

 .نقول وبه مالك قول إال أحسبه وال:  المنذر ابن قال. عبيد وأبو ثور وأبو

 َوال{ :  قوله يف}  َسلَفَ  َقدْ  َما إاِلَّ { :  قوله معنى معناه يكون أن يحتمل}  َسلَفَ  َقدْ  َما إاِلَّ { :  تعالى قوله:  وعشرين الحادية

 في الجمع جرى إذا وأنه ، سلف ما جواز وھو زائدا معنى ويحتمل. }  َسلَفَ  َقدْ  َما إاِلَّ  النَِّساءِ  ِمنَ  آَباُؤُكمْ  َنَكحَ  َما َتْنِكُحوا

 عقود إجراء غير من ، والشافعي مالك قاله ما على ؛ األختين بين خير اإلسالم في جرى وإذا ، صحيحا النكاح كان الجاھلية

 وأبو. عقدين في بينھما جمع أو بينھما به جمع واحدا عقدا عليھما عقد وسواء ؛ الشرع ومقتضى اإلسالم موجب على الكفار

 يعرفون الجاھلية أھل كان:  قال أنه الحسن بن محمد عن عبدهللا بن ھشام وروى. واحد عقد في جمع إن نكاحھما يبطل حنيفة

 ترى أال ؛ األختين بين الجمع ، والثانية ، األب امرأة نكاح إحداھما ؛ اثنتين إال اآلية ھذه يف ذكرت التي كلھا المحرمات ھذه

 في ريذك ولم}  َسلَفَ  َقدْ  َما إاِلَّ  اأْلُْخَتْينِ  َبْينَ  َتْجَمُعوا َوأَنْ { . }  َسلَفَ  َقدْ  َما إاِلَّ  النَِّساءِ  ِمنَ  آَباُؤُكمْ  َنَكحَ  َما َتْنِكُحوا َوال{ :  قال أنه

 .أعلم وهللا}  َسلَفَ  َقدْ  َما إاِلَّ {  المحرمات سائر

َساءِ  ِمنَ  َواْلُمْحَصَناتُ { -24 ِ  ِكَتابَ  أَْيَماُنُكمْ  َملََكتْ  َما إاِلَّ  النِّ  َغْيرَ  ُمْحِصنِينَ  بِأَْمَوالُِكمْ  َتْبَتُغوا أَنْ  َذلُِكمْ  َوَراءَ  َما لَُكمْ  َوأُِحلَّ  َعلَْيُكمْ  هللاَّ
َ  إِنَّ  اْلَفِريَضةِ  َبْعدِ  ِمنْ  ِبهِ  َتَراَضْيُتمْ  فِيَما َعلَْيُكمْ  ُجَناحَ  َوال َفِريَضةً  أُُجوَرُھنَّ  َفآُتوُھنَّ  ِمْنُھنَّ  بِهِ  اْسَتْمَتْعُتمْ  َفَما نَ ُمَسافِِحي  َكانَ  هللاَّ

 ً ً  َعلِيما  }َحِكيما

 :  مسألة عشرة أربع فيه

 يمتنع ألنه الحصن ومنه ؛ التمنع:  والتحصن. قبل والمذكورات المحرمات على عطف} َواْلُمْحَصَناتُ {:  تعالى قوله:  األولى

" الحاء بكسر" للفرس الحصان ومنه ؛ لتمنعكم أي}  َبأِْسُكمْ  ِمنْ  لُِتْحِصَنُكمْ  لَُكمْ  لَُبوسٍ  َصْنَعةَ  َوَعلَّْمَناهُ { :  تعالى قوله ومنه ؛ فيه

 فھي تحصن المرأة وحصنت. الھالك من نفسھا لمنعھا العفيفة المرأة" : حاءال بفتح" والحصان. الھالل من صاحبه يمنع ألنه

 :  عنھا هللا رضي عائشة في حسان وقال. جبان فھي جبنت مثل ؛ حصان

 الغوافل لحوم من غرثى وتصبح...  بريبة تزن ما رزان حصان

 أي محصنة امرأة:  يقال ؛ األزواج ذوات ھھنا بالمحصنات فالمراد. كالعلم والحصن" الحاء بفتح" الحصانة والمصدر

 ؛ عفيفه أي ومحصنة. } اْلِكَتابَ  أُوُتوا الَِّذينَ  ِمنَ  َواْلُمْحَصَناتُ  اْلُمْؤِمَناتِ  ِمنَ  َواْلُمْحَصَناتُ {  ومنه ؛ حرة أي ومحصنة متزوجة،
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 أي ، عفيفة أي وحصان ومحصنة حصنةوم". مسافحين غير محصنين: " وقال}  ُمَسافَِحاتٍ  َغْيرَ  ُمْحَصَناتٍ { :  تعالى هللا قال

 وكان ، الحرائر أي}  اْلُمْحَصَناتِ  َيْرُمونَ  َوالَِّذينَ { :  تعالى هللا قال. العبيد يتعاطاه مما الحرة تمنع والحرية ، الفسق من ممتنعة

 تزني وھل: " يعتهبا حين وسلم عليه هللا صلى للنبي عتبة بنت ھند قول إلى ترى أال ؛ الزنى الجاھلية في اإلماء عرف

 في اإلحصان ويستعمل. بينا كما المنع معناه" ن ص ح" فبناء ؛ غيره تزوج أن من زوجه يمنع أيضا والزوج ؟"الحرة

  اإلسالم؛

 قول ومنه" . الفتك قيد اإليمان: " وسلم عليه هللا صلى النبي قول ومنه ؛ السنة في وورد الكتاب في يرد ولم ، ومانع حافظ ألنه

 :  الھذلي

 السالسل بالرقاب أحاطت ولكن...  مالك أم يا الدار كعھد فليس

 :  الشاعر وقال

 واإلسالم هللا عليك يأبى...  ال فقلت الحديث إلى ھلم قالت

 :  سحيم قول ومنه

 ناھيا للمرء واإلسالم الشيب كفى

 وأبو والزھري ومكحول زيد وابن قالبة أبوو عباس ابن فقال ؛ اآلية ھذه تأويل في العلماء اختلف فقد ھذا ثبت إذا:  الثانية

 من بالسبي اليمين ملكت ما إال محرمات ھن أي ، خاصة األزواج ذوات المسبيات ھنا بالمحصنات المراد:  الخدري سعيد

 وقال ؛ العصمة يقطع السباء أن في الشافعي قول وھو. زوج لھا كان وإن سھمه في تقع للذي حالل تلك فإن ، الحرب أرض

 أن الخدري سعيد أبي عن صحيحه في مسلم رواه ما عليه يدل. أشھب به وقال ، مالك عن ورياه عبدالحكم وابن وھب ابن

 فكان ؛ سبايا لھم وأصابوا عليھم وظھروا فقاتلوھم العدو فلقوا أوطاس إلى جيشا بعث حنين يوم وسلم عليه هللا صلى هللا رسول

 في[ وجل عز هللا فأنزل ، المشركين من أزواجھن أجل من غشيانھن من حرجوات وسلم عليه هللا صلى النبي أصحاب من ناس

 أن في صريح صحيح نص وھذا. عدتھن انقضت إذا حالل لكم فھن أي. } أَْيَماُنُكمْ  َملََكتْ  َما إاِلَّ  النَِّساءِ  ِمنَ  َواْلُمْحَصَناتُ { ] ذلك

 جوابھم في تعالى هللا فأنزل ؛ األزواج ذوات المسبيات وطء عن وسلم عليه هللا صلى النبي أصحاب تحرج بسبب نزلت اآلية

 هللا شاء إن الصحيح وھو ، ثور وأبو وإسحاق وأحمد والشافعي وأصحابه حنيفة وأبو مالك قال وبه. } أَْيَماُنُكمْ  َملََكتْ  َما إاِلَّ {

 المسبية يستبرئون وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أصحاب كان:  الحسن فقال ؛ يكون بماذا استبرائھا في واختلفوا. تعالى

". تحيض حتى حائل وال تضع حتى حامل توطأ ال" أوطاس سبايا في الخدري سعيد أبي حديث من ذلك روي وقد ؛ بحيضة

 ما على ، اإلماء عدة فتعتد نكاحھا زال زوجة كانت ولكنھا مملوكة المسبية أن يقال حتى أثرا السابق الزوج لفراش يجعل ولم

 واستبراء استبراءھا رأوا العلماء وكافة. الحرب دار في زوج لھا كان إذا حيضتان العدة عليھا:  قال صالح بن الحسن عن نقل

 مجتمعين الزوجان يسبى أن بين فرق ال أنه مالك مذھب من والمشھور. واحدة بحيضة الجميع أن في واحدا لھا زوج ال التي

 استبقاءه أن الرواية ھذه في فرأى ؛ نكاحھما علي أقرا الرجل واستبقي جميعا سبيا نإ أنھما بكير ابن عنه وروى. متفرقين أو
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 وبه ، والثوري حنيفة أبي قول وھو ؛ وبينھا بينه يحال فال ، يملكه ما جملة من وزوجته عھد له صار قد ألنه ؛ يملكه لما إبقاء

 ملك على فأحال}  أَْيَماُنُكمْ  َملََكتْ  َما إاِلَّ { :  قال تعالى هللا ألنو ؛ ذكرناه لما ؛ األول والصحيح. مالك عن ورواه القاسم ابن قال

 عبدهللا قاله ثان قول اآلية وفي. الدليل خصه ما إال ، جميعا والتعليل العموم حيث من به الحكم فيتعلق المؤثر ھو وجعله اليمين

 أن:  عكرمة رواية في عباس وابن عبدهللا بن وجابر كعب بن وأبي الحسن أبي بن والحسن المسيب بن وسعيد مسعود بن

 وأن طالقھا بھا والصدقة طالقھا بيعھا فإن الزوج ذات األمة الرجل يشتري أن إال حرام فھن أي ، األزواج ذوات باآلية المراد

 ؛ المسبية وكذلك ببضعھا أحق فالمشتري زوج ولھا األمة بيعت فإذا:  مسعود ابن قال. طالقھا الزوج وتطليق طالقھا تورث

 على محرم الفرج ألن ؛ لھا طالقا األمة بيع يكون أن بد فال كذلك كان وإذا:  قالوا. زوجھا وبين بينھا للفرقة موجب ذلك كل

 .المسلمين من بإجماع واحدة حال في اثنين

 وسلم عليه هللا ىصل النبي خيرھا ثم وأعتقتھا بريرة اشترت عنھا هللا رضى عائشة ألن ؛ بريرة حديث يرده وھذا:  قلت

 أن على لدليل فأعتقتھا عائشة اشترتھا أن بعد مغيث زوجھا تحت خيرت قد بريرة أن على إجماعھم وفي ؛ زوج ذات وكانت

 احتج وقد. الطالق إال لھا طالق وأال ، والحديث الرأي أھل من األمصار فقھاء جماعة ذلك وعلى ؛ طالقھا ليس األمة بيع

 ذلك وأن ، ويرده يخصه بريرة حديث من ذكرناه وما. المسبيات على وقياسا}  أَْيَماُنُكمْ  َملََكتْ  َما الَّ إِ { :  قوله بعموم بعضھم

 الثوري روى:  ثالث قول اآلية وفي. تعالى هللا شاء إن والحق الصواب وھو ، سعيد أبي حديث على بالمسبيات خاص ھو إنما

 األزواج ذوات:  قال}  أَْيَماُنُكمْ  َملََكتْ  َما إاِلَّ  النَِّساءِ  ِمنَ  َواْلُمْحَصَناتُ { :  الىتع قوله في مسعود ابن قال إبراھيم عن مجاھد عن

 المسيب بن سعيد عن الموطأ وفي. المشركين من األزواج ذوات:  طالب أبي بن علي وقال. والمشركين المسلمين من

 اآلية ھذه في المحصنات:  طائفة وقالت. الزنى حرم هللا أن إلى ذلك ويرجع ؛ األزواج ذوات ھن}  النَِّساءِ  ِمنَ  َواْلُمْحَصَناتُ {

 في الشرائع إذ ؛ زوج ذات غير أو زوج ذات منھن كان من المحصان اسم وألبسھن. حرام النساء كل أي ، العفائف به يراد

 .ذلك تقتضي أنفسھا

 بن وسعيد وطاوس السلماني وعبيدة العالية أبي قول ھذا. شراء أو نكاحب معناه:  قالوا}  أَْيَماُنُكمْ  َملََكتْ  َما إاِلَّ { :  تعالى قوله

 َما إاِلَّ { :  تعالى قوله في عندھم اآلية معنى ويكون ، اليمين ملك تحت النكاح فأدخلوا ؛ عمر عن عبيدة ورواه ، وعطاء جبير

 وھذا ، فزنى ذلك عدا وما يمين ملك كلھن فكأنھن ، ءبالشرا الرقبة وتملكون بالنكاح عصمتھن تملكون يعني}  أَْيَماُنُكمْ  َملََكتْ 

 يرجع التأويل وبھذا:  عطية ابن قال. الكتاب أھل ومن المسلمين من العفائف" المحصنات: " عباس ابن قال وقد. حسن قول

 فلم اآلية ھذه عن سئل حين عباس ابن رأيت أما:  جبير بن لسعيد قال رجال أن الطبري وأسد ؛ الزنى تحريم إلى اآلية معنى

 اآلية ھذه لي يفسر من أعلم لو:  قال أنه مجاھد عن أيضا وأسند. يعلمھا ال عباس ابن كان:  سعيد فقال ؟ شيئا فيھا يقل

ً {  قوله إلى}  َواْلُمْحَصَناتُ {  قوله:  اإلبل أكباد إليه لضربت  ابن إلى القول ھذا نسب كيف أدري وال:  عطية ابن قال. }  َحِكيما

  ؟ القول ھذا إلى مجاھد انتھى كيف الو عباس

 ومعنى. عليكم هللا من كتابا النساء ھذه حرمت أي ، المؤكد المصدر على نصب}  َعلَْيُكمْ  هللاَِّ  ِكَتابَ { :  تعالى قوله:  الثالثة

 كتاب عليكم أو ، هللا كتاب الزموا أي ، اإلغراء على نصب ھو:  والكوفيون الزجاج وقال. عليكم هللا كتب" عليكم حرمت"

 عليك، زيدا:  يقال فال ، اإلغراء حرف على المنصوب تقديم فيه يجوز ال اإلغراء فإن ؛ علي أبو ذكره ما على نظر وفيه. هللا
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 في ثبت ما إلى إشارة" عليكم" بـ منصوبا أنه على صحيح قاله الذي وھذا ، عمرا ودونك زيدا عليك:  يقال بل ؛ دونك زيدا أو

 إلى إشارة ھو إنما}  َعلَْيُكمْ  هللاَِّ  ِكَتابَ { :  قوله أن واألظھر ؛ بعد ھذا وفي}  َوُرَباعَ  َوُثالثَ  َمْثَنى{ :  تعالى هقول من القرآن

 .تفعله العرب كانت ما وبين الناس بين الحاجز التحريم

 على ردا" لكم وأحل" حفص رواية في وعاصم والكسائي حمزة قرأ}  َذلُِكمْ  َوَراءَ  َما لَُكمْ  َوأُِحلَّ { :  تعالى قوله:  الرابعة

ِ  ِكَتابَ {:  تعالى قوله على ردا بالفتح الباقون". عليكم حرمت"  وليس ، ذكر من إال النساء من يحرم أال يقتضي وھذا}  َعلَْيُكمْ  هللاَّ

ُسولُ  آَتاُكمُ  َوَما{ :  تعالى هللا قال ، إليھا فيضم اآلية في يذكر لم من نبيه لسان على حرم قد تعالى هللا فإن ؛ كذلك  َوَما َفُخُذوهُ  الرَّ

 بين يجمع ال: " قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن عنه هللا رضي ھريرة أبي عن وغيره مسلم روى. }  َفاْنَتُھوا َعْنهُ  َنَھاُكمْ 

 تحريم إن:  قيل وقد ، المنزلة لكبت أبيھا وعمة أبيھا خالة فنرى:  شھاب ابن وقال". وخالتھا المرأة بين وال وعمتھا المرأة

 وعمتھا المرأة بين والجمع ، األختين بين الجمع حرم تعالى هللا ألن ؛ نفسھا اآلية من متلقى وخالتھا وعمتھا المرأة بين الجمع

 والسنة ابالكت ألن ؛ األول والصحيح. الوالد معنى في والعمة الوالدة معنى في الخالة ألن أو ؛ األختين بين الجمع معنى في

 عليه محمد لسان على البيان به أكملت ما وراء وما ، الكتاب في ذكرنا ما وراء ما لكم أحللت:  قال فكأنه ؛ الواحد كالشيء

 العموم على والعمة الخالة حمل ألنه ذلك إلى صار إنما" المنزلة بتلك أبيھا وعمة أبيھا خالة فنرى: " شھاب ابن وقول. السالم

 .بيناه كما كذلك والخالة أحدھما في أو أصليه في أباك شاركت أنثى لكل اسم العمة نأل ؛ ذلك له وتم

 العمة وال عمتھا على المرأة تنكح ال: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال قال ھريرة أبي عن وغيره داود أبي مصنف وفي

 على الصغرى وال الصغرى على الكبرى نكحت وال أختھا بنت على الخالة وال خالتھا على المرأة وال أخيھا بنت على

 وبين والخالة العمة بين يجمع أن كره أنه وسلم عليه هللا صلى النبي عن عباس ابن عن أيضا داود أبو وروى". الكبرى

 مجمع الحديث وھذا ، ذلك عن النھي فيتضمن المشروعية على الخبر على العين برفع" يجمع ال" الرواية. والخالتين العمتين

 ، وخالتھا وعمتھا المرأة وبين األختين بين الجمع الخوارج وأجاز. بالنكاح فيه ذكر من بين الجمع تحريم في به العمل لىع

" والخالتين العمتين بين يجمع ال: " وقوله. الثابتة للسنة مخالفون وألنھم ، منه وخرجوا الدين من مرقوا ألنھم بخالفھم يعتد وال

 ، المجاز على العمتين بين معنى:  فقال ؛ يجوز ال أو يبعد ما على حمله حتى معناه في وتحير علمال أھل بعض على أشكل فقد

 قال. مثله الخالتين وبين:  قال ؛ وعمر بكر أبي العمرين سنة:  قيل كما ، عمتان:  لھما فقيل ؛ أخيھا وبنت العمة بين أي

 كان إذا ألنه ؛ فائدة لغير مكررا كالما يكون أنه التعسف مع أيضا هوفي ، بمثله يسمع يكاد ال الذي التعسف من وھذا:  النحاس

 وأيضا ؛ فائدة لغير مكررا الكالم صار أخيھا وبنت العمة به يعني العمتين وبين أخيھا وبنت العمة بين يجمع أن نھى المعنى

 فالواجب". والخالة العمة بين يجمع أن نھى" الحديث ألن ؛ الحديث كذلك وليس ، الخالة وبين يكون أن لوجب قال كما كان فلو

 معنى على يخرج وھذا:  النحاس قال. األخرى خالة واألخرى األخرى عمة إحداھما امرأتين بين يجمع أال الحديث لفظ على

 ھاتين من ابنة منھما واحد لكل فولد األم االبن وتزوج البنت الرجل تزوج ؛ وابنتھا امرأة تزوجا وابنه رجل يكون ، صحيح

 كل امرأتين يكونا أن يوجب فھذا الخالتين بين الجمع وأما. األب ابنة خالة االبن وابنة ، االبن ابنة عمة األب فابنة ؛ الزوجتين

 كل فابنة ، ابنة منھما واحد لكل فولد ، ابنة اآلخر وتزوج رجل ابنة تزوج رجل يكون أن وذلك ؛ األخرى خالة منھما واحدة

 أن وذلك ؛ األخرى عمة منھما واحدة كل امرأتين بين يجمع أال فيوجب العمتين بين الجمع وأما .األخرى خالة منھما واحد
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 حرم ما فھذا ؛ األخرى عمة منھما واحد كل فابنة ابنة منھما واحد لكل فيولد ، اآلخر أم اآلخر ويتزوج رجل أم رجل يتزوج

 .قرآنال في ليس مما وسلم عليه هللا صلى محمد رسوله لسان على هللا

 ميسرة بن فضيل عن سليمان بن معتمر فروى ؛ حسنا عقدا بينھن الجمع يحرم فيمن العلماء عقد فقد ھذا تقرر وإذا:  الخامسة

 بينھما فالجمع األخرى يتزوج أن له يجز لم ذكرا إحداھما موضع جعلت إذا امرأتين كل:  قال الشعبي عن جرير أبي عن

 يكون أن عندنا تفسيره:  الثوري سفيان قال. وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أصحاب عن:  قال ؟ ھذا عمن:  له فقلت. باطل

 وأبي والشافعي مالك مذھب على وھذا:  عمر أبو قال. شاء إن بينھما يجمع زوجھا وابنة امرأة بمنزلة يكون وال ، النسب من

 من قوم كره وقد. األصل ھذا في يختلفون ال تعلم فيما وغيرھم الحديث أھل من األمصار فقھاء وسائر واألوزاعي حنيفة

 العلماء عليه والذي. األخرى نكاح له يحل لم ذكرا كان لو أحدھما أن أجل من وامرأته رجل ابنة بين الرجل يجمع أن السلف

 الجمع منع في العلة على التنبيه األخبار بعض في ورد ثم ؛ المصاھرة من غيره دون النسب المراعى وأن ، بذلك بأس ال أنه

 ؛ الغيرة بسبب والشرور الشنان من الضرائر بين يقع مما القريبة األرحام قطع من الجمع إليه يفضي ما وذلك ، ذكر من بين

 إنكم: " وقال ، الخالة على أو العمة على المرأة الرجل يتزوج أن وسلم عليه هللا صلى هللا رسول نھى:  قال عباس ابن فروى

 حسين عن داود أبي مراسيل ومن. وغيرھما عبدالبر وابن فوائده في األصيلي محمد أبو ذكره" أرحامكم قطعتم ذلك فعلتم إذا

 ھذه السلف بعض طرد وقد ؛ القطيعة مخافة أخواتھا على المرأة تنكح أن وسلم عليه هللا صلى هللا رسول نھى:  قال طلحة بن

 طلحة بن إسحاق عن ذلك روي ؛ خالة بنت أو خال بنت أو عم بنت كانت وسواء ، وقريبتھا المرأة بين الجمع فمنع العلة

 بن حسن نكح وقد. الصحيح وھو بذلك بأس ال أنه جريج ابن عنه وروى ، نجيح أبي ابن رواية في وعطاء وقتادة وعكرمة

:  عيينة ابن ادز. عبدالرزاق ذكره ؛ عم ابنتي بين فجمع علي بن عمر وابنة علي بن محمد ابنة واحدة ليلة في علي بن حسين

 .عنده بحرام وليس ، ھذا مالك كره وقد ؛ يذھبن أيتھما إلى يدرين ال نساؤھم فأصبح

 ناسا إن:  قال ؟ أفتكرھه:  له قيل. حراما أعلمه ما:  فقال ؟ بينھما أيجمع العم ابنتي عن مالك سئل:  القاسم ابن سماع وفي

 ما جملة في داخلتان وھما. النكاح ھذا أبطل أحدا أعلم ال:  المنذر ابن الق. به بأس ال حالل وھو:  القاسم ابن قال ؛ ليتقونه

 قوله في السدي وقال. خالة وابنتي عمة ابنتي بين الجمع وكذلك ، إجماع وال سنة وال بكتاب منه خارجتين غير بالنكاح أبيح

 من المحارم ذوات وراء ما لكم وأحل المعنى:  وقيل. فرجال دون فيما النكاح يعني: } َذلُِكمْ  َوَراءَ  َما لَُكمْ  َوأُِحلَّ {:  تعالى

 .خاصة اليمين ملك بذلك يعني:  قتادة. أقربائكم

 في حمزة قراءة وعلى ،" ما" من بدل نصب موضع في" أن"و. والسراء التزوج يجمع لفظ} ِبأَْمَوالُِكمْ  َتْبَتُغوا أَنْ {:  تعالى قوله

 نصب} ُمْحِصِنينَ { و. نصب موضع في فيكون الباء أو الالم فتحذف ؛ بأن أو ، ألن المعنى يكون أن ويحتمل ؛ رفع موضع

 أي ، الماء سفح من مأخوذ وھو ، الزنى والسفاح. زانين غير أي} ُمَسافِِحينَ  َغْيرَ {. الزنى عن متعففين ومعناه ، الحال على

 وقد". السر نكاح وال السفاح ال النكاح ھذا: " رسع في الدفاف سمع حين وسلم عليه هللا صلى النبي قول ومنه ؛ وسيالنه صبه

 منافع اطلبوا تقديره ، النكاح بعقد اإلحصان وھو ذكرناه ما:  أحدھما:  وجھين يحتمل} ُمَسافِِحينَ  َغْيرَ  ُمْحِصِنينَ { قوله إن:  قيل

 أي" محصنين: " يقال أن ويحتمل. عموم الوجه ھذا على لآلية فيكون ؛ السفاح وجه على ال النكاح وجه على بأموالكم البضع

 على اآلية جري أمكن متى ألنه ؛ أولى األول والوجه ؛ فيھن اإلحصان شرط على لتزوجوھن ومعناه ، لھن صفة اإلحصان
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 خالف وذلك ، بھن التزوج يحل ال المسافحات أن:  الثاني الوجه مقتضى وألن ؛ أولى فھو بمقتضاھا والتعلق عمومھا

 .اإلجماع

 اإلباحة تقع أال المال بغير حصل إذا فوجب ، يحصل ولم باألموال الفروج تعالى هللا أباح} ِبأَْمَوالُِكمْ {:  تعالى قوله : السابعة

 أن في قوله أحمد على ويرد. تملكه يصح ال ما أو خنزير أو خمر على عقد لو كما ، فيه المأذون الشرط غير على ألنھا به؛

 كان الذي فإن ؛ إليھا مال تسليم به استحقت أن غير من الملك إسقاط فيه وإنما مال تسليم هفي ليس ألنه ؛ صداقا يكون العتق

 لم ، ملكه به أتلف وإنما ، شيئا عليه تستحق ولم شيئا إليھا الزوج يسلم لم فإذا. سقط وإنما إليھا ينتقل لم عنده من المولى يملكه

 َفإِنْ {:  تعالى وقوله. يصح ال العتق وإعطاء ، اإليجاب يقتضي أمر وذلك} َساءَ النِّ  َوآُتوا{:  تعالى قوله مع بين وھذا. مھرا يكن

ً  ِمْنهُ  َشْيءٍ  َعنْ  لَُكمْ  ِطْبنَ   اختلف} ِبأَْمَوالُِكمْ {:  تعالى لقوله ماال إال الصداق يكون أن يبق فلم ، العتق في محال وذلك} َفُكلُوهُ  َنْفسا

 ؛ الصحيح وھو ، وكثير بقليل الصداق جواز في} ِبأَْمَوالُِكمْ {:  تعالى قوله بعموم يالشافع فتعلق ؛ ذلك قدر في بذلك قال من

 ما:  قيل. ثالثا ؛" األيامى أنكحوا: " السالم عليه وقوله" . حديد من خاتما ولو" الموھوبة حديث في السالم عليه قوله ويعضده

 هللا رسول سألنا:  الخدري سعيد أبو وقال". أراك من قضيبا ولو األھلون عليه تراضى ما: " قال ؟ هللا رسول يا بينھم العالئق

 وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن جابر وروى". أھلوھم عليه اصطلح ما ھو: " فقال النساء صداق عن وسلم عليه هللا صلى

 جاز ما كل:  الشافعي قال. سننه في الدارقطني أخرجھما" . حالال به كانت طعاما يديه ملء امرأة أعطى رجال أن لو: " قال

 من الحديث أھل وجماعة. العلم أھل جمھور قول وھذا ، صداقا يكون أن جاز أجرة يكون أن جاز أو ، لشيء ثمنا يكون أن

 ابن واختاره ، مالك صاحب وھب بن عبدهللا قول وھو ، وكثيره المال بقليل الصداق أجازوا كلھم ، وغيرھا المدينة أھل

:  ربيعة وقال. بدرھمين وداعة بن عبدهللا من ابنته وأنكح ، به حلت سوطا أصدقھا لو:  المسيب بن سعيد الق. وغيره المنذر

 قال. كيال دراھم ثالثة أو دينار ربع من قطع بذلك األشياء أشبه وكان:  له تعليل في أصحابنا بعض وقال. بدرھم النكاح يجوز

 ، المال من بمقدر يستباح عضو واليد عضو البضع ألن ، اليد قطع بذلك األشياء أشبه وكان:  له تعليل في أصحابنا بعض

 فقاس ، حنيفة أبو ھذا إلى تقدمه قد:  عمر أبو قال. اليد على قياسا إليه البضع مالك فرد ؛ كيال دراھم ثالثة أو دينار ربع وذلك

 وعلى ، ذلك من أقل عنده صداق وال ، كيال ھمدرا عشرة أو ذھبا دينار في إال تقطع ال عنده واليد ، اليد قطع على الصداق

 قال إذ لمالك الداروردي قال وقد. الصداق أقل في ال اليد قطع في بلده أھل أكثر قول وھو ، مذھبه وأھل أصحابه جماعة ذلك

 جابر رواه بما حنيفة أبو احتج وقد. العراق أھل سبيل فيھا سلكت أي عبدهللا أبا يا فيھا تعرقت:  دينار ربع من أقل صداق ال

. متروك عبيد بن مبشر سنده وفي. الدارقطني أخرجه" دراھم عشرة دون صداق ال: " قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن

 لقن:  حنبل بن أحمد قال. دراھم عشرة من أقل المھر يكون ال:  السالم عليه علي عن الشعبي عن األودي داود عن وروي

 أربعون أقله:  النخعي وقال. حديثا فصار. دراھم عشرة من أقل مھر ال:  علي عن الشعبي عن دياألو داود إبراھيم بن غياث

 هللا رضي علي عن عباس ابن عن الدارقطني ورواه. دراھم خمسة:  شبرمة ابن. درھما خمسون:  جبير بن سعيد. درھما

 .دراھم خمسة من أقل مھر ال: عنه

 أجرا المھر وسمي ؛ المھور واألجور التلذذ االستمتاع} َفِريَضةً  أُُجوَرُھنَّ  َفآُتوُھنَّ  ِمْنُھنَّ  ِبهِ  َتْعُتمْ اْسَتمْ  َفَما{:  تعالى قوله:  الثامنة

 المنفعة يقابل ما ألن ؛ البضع مقابلة في أنه على دليل وذلك ، أجرا يسمى المھر أن على نص وھذا ، االستمتاع أجر ألنه
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 ، أقوال ثالثة ؛ الحل أو البضع منفعة أو المرأة بدن:  ھو ما النكاح في عليه معقودال في العلماء اختلف وقد. أجرا يسمى

 .أعلم وهللا. ذلك كل يقتضي العقد فإن ؛ المجموع والظاھر

 النساء من بالجماع وتلذذتم انتفعتم فما المعنى:  وغيرھما ومجاھد الحسن فقال ؛ اآلية معنى في العلماء واختلف:  التاسعة

 مھر أو ، مسمى كان إن كامال المھر وجب فقد واحدة مرة جامعھا فإذا ، مھورھن أي} أُُجوَرُھنَّ  َفآُتوُھنَّ { لصحيحا بالنكاح

 أو ، المثل مھر به تستحق ھل ، الفاسد النكاح في مالك عن الرواية اختلفت فقد فاسدا النكاح كان فإن ، يسم لم إن مثلھا

 المثل ومھر ، يقين عليه تراضوا ما أن وذلك ؛ مذھبه ظاھر وھو ، المسمى المھر مرة فقال ؟ صحيحا مھرا كان إذا المسمى

 وسلم عليه هللا صلى النبي أن" المثل مھر: " قوله ووجه. بالشك تستحق ال األموال ألن ؛ تيقناه ما إلى يرجع أن فيجب اجتھاد

 خويز ابن قال" . فرجھا من استحل بما مثلھا مھر افلھ بھا دخل فإن باطل فنكاحھا وليھا إذن بغير نكحت امرأة أيما: " قال

 وألن ؛ وحرمه المتعة نكاح عن نھى وسلم عليه هللا صلى هللا رسول ألن ؛ المتعة جواز على اآلية تحمل أن يجوز وال:  منداد

 المتعة ونكاح ، وشاھدين بولي الشرعي النكاح ھو األھلين بإذن النكاح أن ومعلوم} أَْھلِِھنَّ  ِبإِْذنِ  َفاْنِكُحوُھنَّ {:  قال تعالى هللا

 استمتعتم فما" جبير وابن وأبي عباس ابن وقرأ. اإلسالم صدر في كان الذي المتعة نكاح المراد:  الجمھور وقال. كذلك ليس

 آية نسختھا:  المسيب بن سعيد وقال. وسلم عليه هللا صلى النبي عنھا نھى ثم" أجورھن فأتوھن مسمى أجل إلى منھن به

 قوله في وذلك ؛ القرآن في ونسخھا تحريمھا:  محمد بن والقاسم عائشة وقالت. فيھا ميراث ال المتعة كانت إذ ؛ لميراثا

 ملك وال نكاحا لمتعةا وليست} َملُوِمينَ  َغْيرُ  َفإِنَُّھمْ  أَْيَماُنُھمْ  َملََكتْ  َما أَوْ  أَْزَواِجِھمْ  َعلَى إاِلَّ  َحافُِظونَ  لِفُُروِجِھمْ  ُھمْ  َوالَِّذينَ {: تعالى

 لمن كانت وإنما:  قال ، المتعة عن وسلم عليه هللا صلى هللا رسول نھى:  قال طالب أبي بن علي عن الدارقطني وروى. يمين

 نسخ:  قال أنه عنه هللا رضى علي عن وروى. نسخت والمرأة الزوج بين والميراث والعدة والطالق النكاح نزل فلما ، يجد لم

. ذبح كل األضحية ونسخت ، المتعة والميراث والعدة الطالق ونسخ ، صدقة كل الزكاة ونسخت ، صوم كل رمضان صوم

 إال المتعة كانت ما:  قال عباس ابن عن عطاء وروى. والميراث والعدة الطالق نسخھا منسوخة المتعة:  قال مسعود ابن وعن

 .شقي إال نىز ما عنھا عمر نھي ولوال عباده بھا رحم تعالى هللا من رحمة

 عليه هللا صلى هللا رسول مع نغزو كنا:  قال عبدهللا عن مسلم صحيح ففي ؛ ونسخت أبيحت مرة كم العلماء واختلف:  العاشرة

 حاتم أبو قال. أجل إلى بالثوب المرأة ننكح أن لنا رخص ثم ، ذلك عن فنھانا ؟ نستخصي أال:  فقلنا ؛ نساء لنا ليس وسلم

 لھم أبيح أن قبل محظورة كانت المتعة أن على دليل" نستخصي أال" وسلم عليه هللا صلى للنبي ولھمق:  صحيحه في البستي

 أجل إلى بالثوب المرأة ينكحوا أن الغزو في لھم رخص ثم ، معنى ھذا عن لسؤالھم يكن لم محظوره تكن لم ولو ، االستمتاع

 وأما:  العربي ابن وقال. القيامة يوم إلى محرمة فھي ، ثالث بعد حرمھا ثم ، الفتح عام فيھا أذن ثم ، خيبر عام عنھا نھى ثم

 ثم ، أوطاس غزوة في أبيحت ثم ، خيبر يوم حرمت ثم اإلسالم صدر في أبيحت ألنھا ؛ الشريعة غرائب من فھي النساء متعة

 ثم مرتين عليھا طرأ النسخ نأل ، القبلة مسألة إال الشريعة في أخت لھا وليس ، التحريم على األمر واستقر ذلك بعد حرمت

 أبي ابن فروى ؛ مرات سبع والتحريم التحليل تقتضي إنھا:  فيھا األحاديث طرق جمع ممن غيره وقال. ذلك بعد استقرت

 ومن. خيبر يوم تحريمھا علي رواية ومن. أوطاس عام كانت أنھا األكوع بن سلمة وروى. اإلسالم صدر في كانت أنھا عمرة

 .الفتح يوم إباحتھا سبرة بن الربيع رواية



78 

 

 عن راشد بن إسحاق رواه ؛ تبوك غزوة في عنھا نھيه علي عن غيره وفي ؛ مسلم صحيح في كلھا الطرق وھذه:  قلت

 قال ؛ شھاب ابن عن الرواية ھذه على راشد بن إسحاق يتابع ولم ، علي عن أبيه عن علي بن محمد بن عبدهللا عن الزھري

 أن إلى داود أبو وذھب ، الوداع حجة في عنھا النھي سبرة بن الربيع حديث من داود أبي مصنف وفي. هللا رحمه عمر أبو

. بعدھا وال قبلھا حلت ما القضاء عمرة في ثالثا إال قط المتعة حلت ما:  الحسن عن عمرو وقال. ذلك في روي ما أصح ھذا

 رووا الذين ھؤالء كل:  الطحاوي جعفر أبو قال. توحرم المتعة فيھا أحلت مواطن سبعة فھذه ؛ أيضا سبرة عن ھذا وروي

 ، منھا فمنع ، ذلك بعد السفر ذلك في لحقھا النھي وأن ، سفر في كانت أنھا أخبروا إطالقھا وسلم عليه هللا صلى النبي عن

 هللا صلى النبي إباحة فيه الذي سبرة حديث فأما. مسعود ابن عن روي وكذلك ؛ حضر في كانت أنھا يخبر منھم أحد وليس

 عمر بن عبدالعزيز رواية في إال نجده فلم الحرف ھذا اعتبرنا وقد ؛ كلھا معانيھا عن فخارج الوداع حجة في لھا وسلم عليه

 مكة فتح في كان ذلك أن فذكر عبدالعزيز بن عمر بن عبدالعزيز عن عياش بن إسماعيل رواه وقد ، خاصة عبدالعزيز بن

 وكان ، بالنساء حجوا كانوا ألنھم ؛ الوداع حجة في العزبة إليه يشكوا أن ومحال ، فيھا لھم فرخص العزبة إليه شكوا وأنھم

 عليه هللا صلى النبي عادة كانت لما أنه ويحتمل. المتقدمة الغزوات في كانوا كما حينئذ يكونوا ولم ، يمكنھم بمكة النساء تزويج

 لم من يسمعه حتى الناس الجتماع ؛ الوداع حجة في تحريمھا ذكر ، الجامعة المواضع وفي مغازيه في ھذا مثل تكرير وسلم

 .كثيرا يستعملونھا كانوا مكة أھل وألن ؛ تحليلھا يدعي ألحد شبھة تبقى ال حتى ذلك فأكد ، سمعه يكن

 ھي حأسفا المتعة عن عباس ابن سألت:  قال الشريد مولى عمار عن األشج بن بكير عن سعد بن الليث روى:  عشرة الحادية

. حيضة نعم:  قال ؟ عدة عليھا ھل:  قلت. تعالى هللا قال كما المتعة:  قال ؟ ھي فما:  قلت. نكاح وال سفاح ال:  قال ؟ نكاح أم

 ، فيه ميراث ال أجل إلى نكاح المتعة أن والخلف السلف من العلماء يختلف لم:  عمر أبو قال. ال:  قال ، يتوارثان:  قلت

 الولي وإذن بشاھدين المرأة الرجل يتزوج أن المتعة وكانت: " عطية ابن وقال. طالق غير من األجل اءانقض عند تقع والفرقة

 ويستبرئ سبيل عليھا له فليس المدة انقضت فإذا ؛ عليه اتفقا ما ويعطيھا ، بينھما ميراث ال أن وعلى ؛ مسمى أجل إلى

 نكاح في يلحق ال الولد وأن خطأ ھذا في:  النحاس كتاب وفي. يرهلغ حلت تحمل لم فإن ، شك بال فيه حق ال الولد ألن: رحمھا

 ".المتعة

 ال أنه على -  ذلك أشبه ما أو - يوما أتزوجك:  لھا يقول أن المتعة وإنما:  قال فإنه ؛ النحاس عبارة من المفھوم ھو ھذا:  قلت

 قال ولذلك ؛ اإلسالم في قط يبح ولم بعينه زنىال ھو وھذا ؛ ذلك على يشھد شاھد وال طالق وال بيننا ميراث وال عليك عدة

 .الحجارة تحت غيبته إال متعة تزوج برجل أوتى ال:  عمر

 الولد به ويلحق للشبھة الحد يدفع أو الولد به يلحق وال يحد ھل المتعة نكاح في دخل إذا علماؤنا اختلف وقد:  عشرة الثانية

 ال فكيف ، بتحريمه القول مع العلماء بعض قول في المتعة نكاح في الولد اليوم لحق وإذا. ويعاقب يعذر ولكن ؛ قولين على

. والميراث األجل في ويفارقه ، الصحيح النكاح حكم على كان المتعة نكاح أن على فدل ، أبيح الذي الوقت ذلك في يلحق

 وقد:  العربي ابن قال. ذكرنا مال ؛ ضعف حكاه وفيما. شھود وال ولي بال كان المتعة نكاح أن عباس ابن عن المھدوي وحكى

 مشھور في رجم أحد فعلھا فإذا ؛ تحريمھا على اإلجماع فانعقد ، عنھا رجوعه ثبت ثم ، بجوازھا يقول عباس ابن كان

 به انفردوا غريب لعلمائنا آخر ألصل ولكن ، بحرام ليس المتعة نكاح ألن ؛ يرجم ال:  مالك عن أخرى رواية وفي. المذھب
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 ليسا أنھما مالك عن المدنيين بعض رواية فمن ؟ ال أم بالقرآن حرم ما مثل ھو ھل بالسنة حرم ما أن وھو ؛ لعلماءا سائر دون

 وبعض عباس وابن حصين بن عمران إال المتعة نكاح في يرخص ولم:  الطرطوسي بكر أبو وقال. ضعيف وھذا ؛ بسواء

 :  الشاعر يقول عباس ابن قول وفي. البيت أھل من وطائفة الصحابة

 عباس ابن فتيا في لك ھل صاح يا...  بنا الثواء طال إذ للركب أقول

 الناس مرجع حتى مثواك تكون...  ناعمة األطراف رخصة بضة في

 أبو وقال. حرام المتعة وأن ، منسوخة اآلية ھذه أن على الصالحين والسلف والتابعين الصحابة من والفقھاء العلماء وسائر

 وقال. الناس سائر وحرمھا عباس ابن مذھب على حالال المتعة يرون كلھم واليمن مكة أھل من عباس ابن أصحاب:  عمر

 :  الشاعر قال حتى مقتا لھا الناس ازداد:  الزھري قال:  معمر

 عباس ابن فتيا في لك ھل صاح يا...  مجلسه طال لما المحدث قال

 .تقدم كما

 مالك فمنعه ؛ العلماء ھذا في اختلف وقد. أعيان منافع الصداق يكون أن فيجوز ، غيرهو المال يعم} أُُجوَرُھنَّ {:  تعالى قوله

 يسم لم من حكم في وھو جائز فالنكاح ذلك على تزوج إذا:  قال حنيفة أبا أن إال ؛ وأصحابه حنيفة وأبو وأحمد والليث والمزني

 ابن قال. أصبغ وأجازه محمد كتاب في القاسم ابن وكرھه. المتعة فلھا بھا يدخل لم وإن ، بھا دخل إن مثلھا مھر ولھا ، لھا

 أن وعليه ثابت النكاح:  الشافعي وقال. القاسم ابن عن أصبغ رواية وھي. األصحاب أكثر قول في مضى وقع فإن:  شاس

 أن:  واآلخر ، سورةال تلك تعليم أجر نصف لھا أن:  أحدھما:  قوالن للشافعي ففيھا الدخول قبل طلقھا فإن. لھا شرط ما يعلمھا

 والحج واإلجارة. أحسن ذلك جميع بجواز والقول:  اللخمي الحسن أبو قال. جائز النكاح:  إسحاق وقال. مثلھا مھر نصف لھا

 والحج واإلجارة ، معجال الصداق يكون أن يستحب ألنه مالك ذلك كره وإنما. وتشترى وتباع تتملك التي األموال من كغيرھما

 ، لالنتفاع ويعد ، األطماع به تتعلق ما المال وتحقيق} ِبأَْمَوالُِكمْ {:  قال تعالى هللا بأن األول القول أھل احتج. المؤجل معنى في

 استأجر لو رجال أن عليه المجتمع واألصل:  الطحاوي قال. بمال ليس كله للعلم التعليم ومنفعة اإلجارة في الرقبة ومنفعة

 بعينه عمل على إما ؛ معنيين ألحد إال تجوز ال اإلجارات ألن ؛ يجز لم بدرھم ، سماھا نالقرآ من سورة يعلمه أن على رجال

 وال معلوم وقت على ال إجارة فتلك سورة تعليم على استأجره إذا وكان ؛ معلوم وقت على وإما ، أشبھه وما ثوب كخياطة

 داره باعه لو وكذلك. وكثيرھا األوقات قليل في وكثيره التعليم بقليل يفھم وقد ، يعلم أن على استأجره وإنما ، معلوم عمل على

 أعيان وال المنافع به يملك ال التعليم كان وإذا. اإلجارات في ذكرناھا التي للمعاني يجز لم القرآن من سورة يعلمه أن على

 ، الموھوبة حديث في دسع بن سھل بحديث ذلك أجاز من احتج. الموفق وهللا. األبضاع به تملك ال أنه بالنظر ثبت األموال

 ھذا ففي:  قالوا". القرآن من فعلمھا زوجتكھا فقد انطلق: " قال رواية في". القرآن من معك بما ملكتكھا فقد اذھب: " فقال وفيه

 ؛ للعوض الباء فإن" القرآن من معك بما: " قوله من الظاھر على وھذا ، التعليم ھو الذي المھر وتأخر النكاح انعقاد على دليل

 بأن يشھد والمساق ، بالتعليم األمر في نص" فعلمھا: " األخرى الرواية في وقوله. منه عوضا أي ، بھذا ھذا خذ:  تقول كما

 الباء فتكون ، حفظه لما أي ، القرآن من حفظه بما للرجل إكراما كان ذلك إن قال من لقول يلتفت وال ، النكاح ألجل ذلك
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 خطب أنه طلحة أبي عن روي فيما حجة وال" . القرآن من فعلمھا: " قوله في بخالفه يصرح الثاني الحديث فإن ؛ الالم بمعنى

. به خاص ذلك فإن اإلسالم مھرھا كان ، مھرھا من أكرم كان مھر يعلم فال ؛ فتزوجھا فأسلم. تزوجته أسلم إن:  فقالت سليم أم

 عليه موسى من ابنته السالم عليه شعيب زوج وقد. فعالمنا من وغيره التعليم بخالف شيء منه إليھا يصل ال فإنه وأيضا

 أن عباس ابن حديث من روي وقد". القصص" سورة في بيانه يأتي ما على ؛ صداقھا في غنما له يرعى أن على السالم

:  لقا. به أتزوج ما معي وليس ، ال:  قال ؟" تزوجت ھل فالن يا: " أصحابه من لرجل قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول

ُ  ُھوَ  قُلْ { معك أليس  ، القرآن ربع: " قال! بلى:  قال ؟" الكرسي آية معك أليس ، القرآن ثلث: " قال! بلى:  قال ؟" } أََحدٌ  هللاَّ

 ربع: " قال!  بلى:  قال ؟" } ُزْلِزَلتِ  إَِذا{ معك أليس" القرآن ربع: " قال!  بلى:  قال ؟" } َواْلَفْتحُ  هللاَِّ  َنْصرُ  َجاءَ  إَِذا{ معك أليس

 ".تزوج تزوج. القرآن

 رسول فقال وفيه ، وغيره مالك به احتج ما ، تبين زيادة وفيه ، مسعود ابن حديث من سھل حديث الدارقطني أخرج وقد:  قلت

 رسول يا ، ال:  قال ؟" مال ألك: " فقال ؛ هللا رسول يا أنا:  فقال الرجل ذلك فقام ؟" ھذه ينكح من: " وسلم عليه هللا صلى هللا

:  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فقال. المفصل وسورة ، البقرة سورة ، نعم:  قال.  ؟" شيئا القرآن من تقرأ فھل: " قال ؛ هللا

 أن في - صح لو -  نص وھذا. ذلك على الرجل فتزوجھا". عوضتھا هللا رزقك وإذا وتعلمھا تقرئھا أن على أنكحتكھا قد"

 في المصدر على نصب} َفِريَضةً { و. الحديث متروك وھو السكن بن عتبة به تفرد:  الدارقطني قال .صداقا يكون ال التعليم

 .مفروضة أي ، الحال موضع

 ذلك فإن ؛ المھر في ونقصان زيادة من أي} اْلَفِريَضةِ  َبْعدِ  ِمنْ  ِبهِ  َتَراَضْيُتمْ  فِيَما َعَلْيُكمْ  ُجَناحَ  َوال{:  تعالى قوله:  عشرة الرابعة

. الدخول قبل طلق إن المھر كل الرجل توفية أو ، المھر عن المرأة إبراء والمراد. الفريضة استقرار بعد التراضي عند سائغ

 يتزوج كان فإنه ؛ اإلسالم أول في المتعة مدة في زيادة من عليه تراضيا ما إلى إشارة ھذا:  المتعة في اآلية بأن القائلون وقال

 ذلك أن فبين. المھر في أزدك األجل في زيديني:  يقول كان فربما الشھر انقضى فإذا ، مثال ينارد على شھرا المرأة الرجل

 .التراضي عند جائزا كان

ُ  ُمْؤِمَناتِ الْ  َفَتَياتُِكمُ  ِمنْ  أَْيَماُنُكمْ  َملََكتْ  َما َفِمنْ  اْلُمْؤِمَناتِ  اْلُمْحَصَناتِ  َيْنِكحَ  أَنْ  َطْوالً  ِمْنُكمْ  َيْسَتِطعْ  لَمْ  َوَمنْ { -25  أَْعَلمُ  َوهللاَّ
ِخَذاتِ  َوال ُمَسافَِحاتٍ  َغْيرَ  ُمْحَصَناتٍ  بِاْلَمْعُروفِ  أُُجوَرُھنَّ  َوآُتوُھنَّ  أَْھلِِھنَّ  بِإِْذنِ  َفاْنِكُحوُھنَّ  َبْعٍض  ِمنْ  َبْعُضُكمْ  بِإِيَمانُِكمْ   أَْخَدانٍ  ُمتَّ

 لَُكمْ  َخْيرٌ  َتْصبُِروا َوأَنْ  ِمْنُكمْ  اْلَعَنتَ  َخِشيَ  لَِمنْ  َذلِكَ  اْلَعَذابِ  ِمنَ  اْلُمْحَصَناتِ  َعلَى َما نِْصفُ  لَْيِھنَّ َفعَ  بَِفاِحَشةٍ  أََتْينَ  َفإِنْ  أُْحِصنَّ  َفإَِذا
 ُ  }َرِحيمٌ  َغفُورٌ  َوهللاَّ

 :  مسألة وعشرون إحدى فيه

. الطول يجد لم لمن األمة نكاح وھو النكاح في تخفيف على تعالى نبه} َطْوالً  ِمْنُكمْ  َيْسَتِطعْ  لَمْ  َوَمنْ {:  تعالى قوله:  األولى

 والسدي جبير بن وسعيد ومجاھد عباس ابن قاله ؛ والغنى السعة:  األول:  أقوال ثالثة على الطول معنى في. العلماء واختلف

". الطاء بفتح" مال في رةقد ذو أي طول ذو وفالن. والقدرة اإلفضال في طوال يطول طال:  يقال. المدونة في ومالك زيد وابن

 وأحمد الشافعي يقول وبه ، العلم أھل أكثر قول في المھر على القدرة ھھنا والمراد. القصر ضد في" الطاء بضم" وطوال
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 على دين أو عرض أو نقد من النكاح على به يقدر ما كل الطول:  الملك عبد قال:  المعذل بن أحمد قال. ثور وأبو وإسحاق

 سمعت وقد:  وقال. طوال الثالثة وال الزوجتان وال الزوجة وليست:  قال. طول فھو وإجارته بيعه يمكن ما وكل:  قال. ملي

 مالك سئل وقد. بمال ليست إذ غيرھا إلى بھا يصل وال بھا ينكح ال الزوجة ألن:  الملك عبد قال. عنه هللا رضي مالك من ذلك

. به يضرب السوط:  قال. العنت يخاف إنه:  له قيل. بينھما يفرق أن رىأ:  فقال ؛ الطول يجد ممن وھو أمة يتزوج رجل عن

 .ذلك بعد خففه ثم

 تمنع بطول الحرة ليست:  المدونة في فقال ؛ ال أم طول ھي ھل الحرة في مالك قول اختلف وقد. الحرة الطول:  الثاني القول

:  اللخمي قال. الطول بمثابة الحرة أن يقتضي ما محمد كتاب في وقال. العنت وخاف ألخرى سعة يجد لم إذا ؛ األمة نكاح من

 األمة نكاح له يجوز فال حرة عنده من أن ھذا فيقتضي. حنيفة أبو وقال ، حبيب ابن عن ھذا نحو وروي. القرآن ظاھر وھو

 وجود ھو الطول:  يوسف أبو قال. له واحتج الطبري به وقال ، امرأة وعنده شھوة طالب ألنه ، العنت وخاف السعة عدم ألن

 .األمة نكاح له يجوز فال ، طول ذو فھو حرة تحته كانت فإذا ؛ تحته الحرة

 يتزوج أن له فإن ، غيرھا يتزوج أن يستطع ال لذلك صار حتى وھويھا أمة أحب لمن والصبر الجلد الطول:  الثالث القول

 وسفيان وعطاء والنخعي قتادة قول ھذا ؛ حرة لنكاح المال في سعة يجد كان وإن بھا يبغي أن وخاف ھواھا يملك لم إذا األمة

 األمة تزويج يكون األول التأويل وعلى. الجلد عدم صفة في التأويل ھذا على} اْلَعَنتَ  َخِشيَ  لَِمنْ {:  تعالى قوله فيكون. الثوري

 من المدونة في مالك ذھبم نص ھو وھذا. باجتماعھما إال يصح فال ؛ العنت وخوف ، المال في السعة عدم:  بشرطين معلقا

 إال يقران وال ، أمة ينكح أن للرجل يحل ال:  الماجشون وابن مطرف قال. زياد وابن وھب وابن القاسم وابن نافع ابن رواية

 وطاوس وعطاء عباس وابن عبدهللا بن جابر عن القول ھذا وروي. أصبغ وقال. تعالى هللا قال كما الشرطان يجتمع أن

 النفقة وعدم المھر وجد فإن. وغيره المنذر ابن واختاره ، وإسحاق وأحمد ثور وأبو الشافعي قال وبه ، ومكحول والزھري

. إليه يضمھا لم إذا أھلھا على األمة نفقة إذ ؛ جائز ذلك:  أصبغ وقال. أمة يتزوج أن له يجوز ال:  محمد كتاب في مالك فقال

 أبو بذلك وقال. موسرا كان وإن ، والنصرانية األمة نكاح األمة ھذه لىع هللا وسع مما:  مجاھد قال:  رابع قول اآلية وفي

 يتزوج أن يمكن األمه به يتزوج أن يمكن مال كل ألن:  قالوا. حرة تحته تكن لم إذا ؛ العنت خوف يشترط ولم ، أيضا حنيفة

 األمة نكاح عن سألته أني وذلك ، فيانس يأخذ وبه:  مجاھد قال. مطلقا األمة نكاح جواز في أصل ھذا على فاآلية ؛ الحرة به

 كان األمة على الحرة نكحت إذا:  قال عنه هللا رضي علي عن عبدهللا بن عباد عن المنھال عن ليلى أبي ابن عن فحدثني

 وقوله. } َذلُِكمْ  َوَراءَ  َما لَُكمْ  َوأُِحلَّ {:  تعالى قوله عموم القول ھذا وحجة. بأسا به علي ير ولم:  قال. يوم ولألمة يومان للحرة

 ِمنَ  لَُكمْ  َطابَ  َما َفاْنِكُحوا{:  وجل عز لقوله ،} ِمْنُكمْ  اْلَعَنتَ  َخِشيَ  لَِمنْ  َذلِكَ {:  قوله إلى} َطْوالً  ِمْنُكمْ  َيْسَتِطعْ  لَمْ  َوَمنْ {:  تعالى

. يعدل أال خاف وإن أربعا يتزوج أن للحر أن على الجميع اتفق وقد} َفَواِحَدةً  َتْعِدلُوا أاَلَّ  ِخْفُتمْ  َفإِنْ  َوُرَباعَ  َوُثالثَ  َمْثَنى النَِّساءِ 

 أنه لحرة طوال يجد الذي في مالك عن روي وقد. للعنت خائف غير للطول واجدا كان وإن األمة تزوج له وكذلك:  قالوا

. وأجوزه ، البين بالحرام ھو ما:  أخرى مرة قال وقد. قول من ضعيف وذلك ؛ الحرة طول على قدرته مع أمة يتزوج

 المنصوص بالشرطين إال المسلمة باألمة يتزوج أن له وال ، بحال مسلمة غير أمة ينكح أن المسلم للحر يجوز ال أنه والصحيح
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 وخشي الطول وجد إن وكذلك ، األمة نكاح له يجز لم العنت يخش ولم الطول عدم فإن ؛ الزنى والعنت. بينا كما عليھما

 :  المسألة وھي كتابية حرة لطو على قدر فإن.العنت

 مؤمنة فأمة ، بالكافرة تلحق ال المسلمة األمة فإن األمة يتزوج:  فقيل ، ذلك في علماؤنا اختلف ؛ األمة يتزوج فھل:  الثانية

 ھامفضل فالكافرة باإليمان تفضلھا كانت وإن األمة ألن ؛ الكتابية يتزوج:  وقيل. العربي ابن واختاره. مشركة حرة من خير

 أصل على يتمشى الذي ھو وھذا ؛ رقيقا يكون األمة وولد ، يسترق ال حرا يكون ولدھا فإن وأيضا. زوجة وھي بالحرية

 .المذھب

 بن سعيد قال كذلك. ثابت النكاح:  طائفة فقالت ؛ بھا تعلم ولم األمة على الحرة يتزوج الرجل في العلماء واختلف:  الثالثة

 في ثم. علمت إذا الخيار للحرة:  وقيل. علي عن وروي ، الرأي وأصحاب ثور وأبو والشافعي رباح أبي بن وعطاء المسيب

: عبدالملك وقال. تفارقه أو معه تقيم أن في وإسحاق وأحمد ومالك المسيب بن وسعيد الزھري فقال ؛ الخيار لھا يكون شيء أي

 لم كان فإن ؛ ولد منھا له يكون أن إال األمة فارق األمة لىع الحرة تزوج إذا:  النخعي وقال. تفسخه أو األمة نكاح تقر أن في

 .اإلباحة ارتفعت الضرورة ارتفعت فإذا ، كالميتة للضرورة أبيح أمر ألنه ؛ األمة نكاح يفسخ:  مسروق وقال. بينھما يفرق

 تزوج حرة أن لو ترى أال. خيارال لھا يكون فإنه باألخرى تعلم ولم منھما بواحدة الحرة علمت أمتان تحته كانت فإن:  الرابعة

 تعلم لم إذا ھذه فكذلك ؛ لھا ذلك كان فأنكرت أخرى عليھا تزوج ثم ، فرضيت أمة عليھا تزوج ثم ، فرضيت أمة عليھا

 .قبلي العلماء قالت لما المسائل ھذه في للحرة الخيار جعلنا وإنما:  مالك قال:  القاسم ابن قال. بواحدة وعلمت باألمتين

 تكفه لم فإن. حالل هللا كتاب في ألنه ؛ حالال لرأيته قالوه ما ولوال:  مالك قال. وغيرھما شھاب وابن المسيب بن يدسع يريد

 رواه. القرآن بظاھر بالتزويج أربع إلى ينتھي حتى األمة يتزوج أن له جاز صداقھا على يقدر ولم أخرى إلى واحتاج الحرة

 ؛ القرآن في ھو وكذلك ، الدليل في أصح واألول:  العربي ابن قال. نكاحه يرد:  عنه القاسم ابن وروى. مالك عن وھب ابن

 ؛ األربع نكاح له أن علمت قد ألنھا ؛ خيار لھا يكون وأال ، عليه المرتب بالمسبب رضي المحقق بالسبب رضي من فإن

 شروط في يعتبر وال ، نفسھا على شرطت كما عليھا سبحانه هللا شرط وما ، أمة تزوج حرة نكاح على يقدر لم إن أنه وعلمت

 .فيه واإلنصاف الباب في التحقيق غاية وھذا. علمھا وتعالى سبحانه هللا

} اْلُمْؤِمَناتِ  َفَتَياِتُكمُ  ِمنْ {:  قوله في اإلماء وبين بينھن التقسيم عليه يدل ؛ الحرائر يريد} اْلُمْحَصَناتِ {:  تعالى قوله:  الخامسة

 من البغايا وحرموا ، الكتاب أھل إماء نكاح فأجازوا تحته يقعن اإلماء ألن ؛ ضعيف وھو. العفائف معناه:  فرقة وقالت

 من العنت ويخشى الطول يجد ال الذي للحر يجوز فيما العلماء اختلف وقد. والسدي ميسرة ابن قول وھو. والكتابيات المؤمنات

:  سليمان أبي بن حماد وقال. أربعا يتزوج أن له:  العكلي والحارث الزھري شھاب وابن حنيفة وأبو مالك فقال ؛ اإلماء نكاح

. واحدة إال اإلماء من ينكح أن له ليس:  وإسحاق وأحمد ثور وأبو الشافعي وقال. اثنتين من أكثر اإلماء من ينكح أن له ليس

 بنكاح يزول المعنى وھذا} ِمْنُكمْ  َعَنتَ الْ  َخِشيَ  لَِمنْ  َذلِكَ {:  تعالى بقوله واحتجوا ؛ وجماعة ومسروق عباس ابن قول وھو

 .واحدة
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 أمة يتزوج أن له يجوز ال أنه العلماء بين خالف وال. الغير بأمة فليتزوج أي} أَْيَماُنُكمْ  َملََكتْ  َما َفِمنْ {:  تعالى قوله:  السادسة

 .واختالفھا الحقوق لتعارض ؛ نفسه

: الصحيح الحديث وفي. فتاة وللمملوكة ، فتى:  للمملوك تقول والعرب. فتاة جمع وھي ، المملوكات أي} َفَتَياِتُكمُ  ِمنْ {:  السابعة

 ابتداء في األحرار على أيضا يطلق والفتاة الفتى ولفظ. وسيأتي" وفتاتي فتاي ليقل ولكن وأمتي عبدي أحدكم يقولن ال"

 .الكبر وفي الشباب في فيطلق المماليك في فأما الشباب،

 ، وأصحابه مالك عند مشترطة الصفة فھذه ، الكتابية باألمة التزوج يجوز ال أنه بھذا بين} اْلُمْؤِمَناتِ {:  لىتعا قوله:  الثامنة

 منھم العلم أھل من طائفة وقالت. ومجاھد ومكحول والزھري البصري والحسن واألوزاعي والثوري ، وأصحابه والشافعي

 فإنه شرحبيل بن عمرو ميسرة أبا إال ، قولھم في سلفا لھم أعلم وال:  عمر أبو قال. جائز الكتابية األمة نكاح:  الرأي أصحاب

 يجوز أال بشرط وليس الفاضل الوصف جھة على" المؤمنات" وقوله:  قالوا. منھن الحرائر بمنزلة الكتاب أھل إماء:  قال

 ولكن ، جاز واحدة من أكثر فتزوج يعدل أال خاف فإن} َفَواِحَدةً  َتْعِدلُوا أاَلَّ  ِخْفُتمْ  َفإِنْ {:  تعالى قوله بمنزلة وھذا ؛ غيرھا

 ، الحرائر على بالقياس واحتجوا. جاز المؤمنة غير تزوج ولو ، مؤمنة إال يتزوج أال األفضل ھنا فكذلك ؛ يتزوج أال األفضل

 نكاح من اإلماء في" لمؤمناتا: " قوله يمنع ال فكذلك الكتابيات نكاح من الحرائر في" المؤمنات: " قوله يمنع لم لما أنه وذلك

 الحرية في الزوج يفضل أن عنده فالمنع. كتابية أمة يتزوج أن المسلم للعبد جائز:  المدونة في أشھب وقال. الكتابيات إماء

 فكذلك نكاحھما بإجماع حراما كان وإذا ، وثنية وال مجوسية نكاح لمسلم يجوز ال أنه العلماء بين خالف وال. معا والدين

 األمة بنكاح بأس ال:  قالوا أنھم دينار بن وعمرو وعطاء ومجاھد طاوس عن روي وقد. ونظرا قياسا اليمين بملك ماوطؤھ

 وقد. تسلم حتى يطأھا أن يحل ال:  وقالوا. األمصار فقھاء من أحد إليه يلتفت لم مھجور شاذ قول وھو. اليمين بملك المجوسية

 . والحمد. مستوفى "البقرة" في المسألة ھذه في القول تقدم

ُ {:  تعالى قوله:  التاسعة  عند وأكرمكم آدم بنو وكلكم ، ظواھرھا ولكم األمور ببواطن عليم هللا أن المعنى} ِبإِيَماِنُكمْ  أَْعلَمُ  َوهللاَّ

. ذلك أشبه ماو خرساء كانت أو ، بسباء عھد حديثة كانت وإن ، الضرورة عند باإلماء التزوج من تستنكفوا فال ، أتقاكم هللا

 .الحرائر بعض إيمان من أفضل أمة إيمان كان ربما أنه على تنبيه اللفظ ففي

. مؤمنون أنتم:  وقيل. آدم بنو أنتم والمعنى. الدار في زيد كقولك ؛ وخبر ابتداء} َبْعٍض  ِمنْ  َبْعُضُكمْ {:  تعالى قوله:  العاشرة

:  بعض من بعضكم فلينكح المؤمنات المحصنات ينكح أن طوال منكم ستطعي لم ومن:  المعنى ؛ وتأخير تقديم الكالم في:  وقيل

 العرب نفوس توطئة الكالم بھذا والمقصود. فلينكح وھو بفعله مرفوع التقدير ھذا على فبعضكم. ھذا فتاة وھذا ، ھذا فتاة ھذا

 ، له معنى ال التھجين ذلك أن علموا نكاحھا بجواز الشرع جاء فلما ، الھجين وتسميه وتعيره األمة ولد تستھجن كانت التي

 على للزوج تفرغ ال األمة وأن ، الولد إرقاق إلى تسبب ألنه ؛ الضرورة عند إال بھا التزوج للحر يجز فلم األمة انحطت وإنما

 .المولى بخدمة مشغولة ألنھا ، الدوام

 ؛ سيده بإذن إال ينكح ال العبد وكذلك. وإذنھم المالكين أربابھن بوالية أي} أَْھلِِھنَّ  ِبإِْذنِ  َفاْنِكُحوُھنَّ {:  تعالى قوله:  عشرة الحادية

 ؛ جاز السيد أجازه فإن سيده إذن بغير تزوج إذا العبد أن بينھما الفرق لكن ، مستغرق كله وبدنه ، له أمر ال مملوك العبد ألن
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. والشعبي وشريح المسيب بن عيدوس رباح أبي بن وعطاء البصري الحسن قول وھو ، الرأي وأصحاب مالك مذھب ھذا

. البتة النكاح انعقاد من يمنع األمة في األنوثة نقصان ألن ؛ السيد بإجازة يجز ولم فسخ أھلھا إذن بغير تزوجت إذا واألمة

 جازةإ تجوز ال:  قالوا ، علي بن وداود واألوزاعي الشافعي قول ھذا ؛ نكاحه فسخ سيده إذن بغير العبد نكح إذا:  طائفة وقالت

 على المسلمين علماء أجمع وقد. سنته على استقبله النكاح أراد فإن ، إجازته تصح ال الفاسد العقد ألن ؛ يحضره لم إن المولى

 عبدالرزاق وذكر. ثور أبي قول وھو ؛ ويحده زانيا بذلك العبد يعد عمر ابن كان وقد. سيده إذن بغير العبد نكاح يجوز ال أنه

 إذنه بغير نكح له عبدا أخذ أنه عمر ابن عن نافع عن أيوب عن معمر وعن ، عمر ابن عن نافع عن عمر بن عبدهللا عن

 أنه عمر ابن عن نافع عن أخبره أنه عقبة بن موسى عن جريج ابن وأخبرنا:  قال. صداقھا وأبطل بينھما وفرق الحد فضربه

 عبدهللا عن جريج ابن وأخبرنا:  قال. أنكحوھما الذين بويعاق  ، الحد عليه ويرى ، زنى وليه إذن بغير العبد نكاح يرى كان

 سيده إذن بغير نكح عبد أيما: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال:  يقول عبدهللا بن جابر سمعت:  قال عقيل بن محمد بن

 قال. الفرج يستحل نم بيد فالطالق سيده بإذن نكح فإن ؛ حرام نكاح ھو:  عنه هللا رضي الخطاب بن عمر وعن" . عاھر فھو

 وتابعه ؛ السيد بيد الطالق أن عباس ابن عن يختلف ولم ، والعراق بالحجاز األمصار فقھاء جماعة مذھب ھذا على:  عمر أبو

 َضَربَ {:  تعالى هللا قول ذلك في تأول عباس ابن وأظن ، عليه يعرج ال شذوذ العلماء عند وھو. وفرقة زيد بن جابر ذلك على

 ُ ً  َعْبداً  الً َمثَ  هللاَّ  فقال فاسدا نكاحا نكح فإن ؛ مواله بإذن جائز العبد نكاح أن على العلم أھل وأجمع. } َشْيءٍ  َعلَى َيْقِدرُ  ال َمْملُوكا

 أبي قول وھو ، مذھبه من الصحيح ھو ھذا ؛ عتق إذا المھر فعليه دخل كان ألن ، لھا شيء فال دخل يكن لم إن:  الشافعي

 بين عبد كان إذا:  والشافعي مالك وقال. المھر فلھا عليھا دخل إن:  حنيفة أبو وقال. يعتق حتى عليه مھر ال ومحمد يوسف

 العقد تباشر لم وإن ، جاز فأذنوا النكاح في أھلھا أذنت إذا األمة فأما ، باطل فالنكاح فنكح النكاح في أحدھما له فأذن رجلين

 .عليھا يعقده من تولي لكن

 بالشرع معناه} ِباْلَمْعُروفِ {. لألمة وأنه ، النكاح في المھر وجوب على دليل} أُُجوَرُھنَّ  َوآُتوُھنَّ {:  تعالى هقول:  عشرة الثانية

 مھر يأخذ أن للسيد ليس:  الرھون كتاب في قال. مالك مذھب وھو ، السادة من بمھورھن أحق أنھن يقتضي وھذا ، والسنة

 وإنما ، الرقبة في المنفعة إجازة أصله. لألمة يكون فال عوض ألنه ؛ للسيد لصداقا:  الشافعي وقال. جھاز بال ويدعھا أمته

. مھر فال عبده من أمته زوج إذا العراقيين بعض زعم:  أحكامه في إسماعيل القاضي وذكر. بسببھا وجب المھر ألن ذكرت

 .فيه وأطنب والسنة الكتاب خالف وھذا

 قوله في إال ، القرآن جميع في الصاد بكسر" محصنات" الكسائي وقرأ. عفائف أي} تٍ ُمْحَصَنا{:  تعالى قوله:  عشرة الثالثة

 أي ، زوان غير أي} ُمَسافَِحاتٍ  َغْيرَ {:  قال ثم. القرآن جميع في بالنصب الباقون وقرأ. } النَِّساءِ  ِمنَ  َواْلُمْحَصَناتُ {:  تعالى

 .البيطار كراية منصوبات رايات ولھن ، العالنية يف الزواني فيھم كان الجاھلية أھل ألن ؛ بالزنى معلنات

 أي أخذانا اتخذ إذا ، خدنة ورجل ، يخادنك الذي وھو ، وخدين خدن واحدھم ، الفاحشة على أصدقاء} أَْخَدانٍ  ُمتَِّخَذاتِ  َوال{

. سرا تزني التي ھي الخدن وذات. لذلك نفسھا تكري التي أي ، بالزنى المجاھرة المسافحة:  وقيل. زيد أبي عن ، أصحابا

 ، األخدان اتخاذ تعيب وال ، بالزنى اإلعالن تعيب العرب وكانت. بواحد تزني التي الخدن وذات ، المبذولة المسافحة:  وقيل
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 عباس ابن عن ؛} َبَطنَ  َوَما ِمْنَھا َظَھرَ  َما اْلَفَواِحشَ  َتْقَرُبوا َوال{:  تعالى قوله نزل ذلك وفي ، ذلك جميع اإلسالم رفع ثم

 .وغيره

 ، أسلمن معناه فبالفتح. بضمھا الباقون. الھمزة بفتح والكسائي وحمزة عاصم قراءة} أُْحِصنَّ  َفإَِذا{:  تعالى قوله:  عشرة الرابعة

 مسعود ابن ، الجمھور قول في إحصانھا ھو وإسالمھا ؛ الحرة جلد نصف جلدت المسلمة األمة زنت فإذا. زوجن وبالضم

 إحصانھا:  آخرون وقال. المنذر ابن ذكر فيما الشافعي قول وھو ، زنت إذا كافرة تحد فال وعليه. وغيرھم والزھري والشعبي

 عباس ابن عن وروي ، وقتادة والحسن جبير بن سعيد قال ، عليھا حد فال تتزوج لم التي المسلمة األمة زنت فإذا. بحر التزوج

 األمة إن:  فقال األمة حد عن سئل أنه عنه هللا رضي الخطاب بن عمر ثحدي وفي:  قال. عبيد أبو قال وبه ، الدرداء وأبي

 تلقى وكيف ، بعينھا الفروة يرد لم وھو:  عبيدة أبو قال. الرأس جلدة الفروة:  األصمعي قال. الدار وراء من رأسھا فروة ألقت

 كل إلى تخرج وأنھا ، حجاب وال قناع عليھا ليس يقول ، القناع بالفروة أراد إنما!  مثل ھذا ولكن ، الدار وراء من رأسھا جلدة

 الغنم رعاية مثل ، الفجور من االمتناع على تقدر ال حيث فتصير ؛ ذلك من االمتناع على تقدر ال ، إليه أھلھا يرسلھا موضع

 الحد أن إال ، زوجالت إحصانھا:  فرقة وقالت. المعنى لھذا ؛ فجرت إذا عليھا حد ال أن رأى فكأنه ؛ ذلك ونحو الضريبة وأداء

 ولم زنت إذا األمة ، هللا رسول يا:  قيل أنه ومسلم البخاري صحيح في كما ، بالسنة المتزوجة غير المسلمة األمة على واجب

 قال. بالحديث محدودة المتزوجة غير والمسلمة ، بالقرآن محدودة فالمتزوجة:  الزھري قال. الحد عليھا فأوجب ؟ تحصن

 َفَتَياِتُكمُ  ِمنْ {:  تعالى قوله في لھن تقدم قد اإليمان ذكر ألن ؛ بعد:  أسلمن" أحصن إذا" قال من قول في إسماعيل القاضي

 القرآن ظاھر إلى ذھبوا فإنھم ؛ تتزوج حتى األمة على حد ال وأنه ، تزوجن" أحصن إذا: " قال من وأما. } اْلُمْؤِمَناتِ 

 تحصن ولم زنت وإذا ، هللا بكتاب مجلودة أحصنت وقد زنت. إذا األمة أن عندنا واألمر. الحديث ھذا يعلموا لم وأحسبھم

 وجل عز هللا قول ظاھر:  عمر أبو قال. يتنصف ال الرجم ألن ؛ عليھا رجم وال وسلم عليه هللا صلى النبي بحديث مجلودة

 .بيان زيادة ذلك فكان ، تحصن لم وإن بجلدھا السنة جاءت ثم ، التزويج بعد إال مسلمة كانت وإن أمة على حد أال يقتضي

 وهللا. ذلك في الجلد من السنة صحيح في جاء ما لوال ، االختالف مع يقين وال ، بيقين إال يستباح ال حمى المؤمن ظھر:  قلت

 اعإجم كان وإن ، محصنين كانا إذا يرجمان فإنھما رجمھما في اختلفوا كانوا وإن:  المنذر ابن ذكر فيما ثور أبو وقال. أعلم

 .أولى فاإلجماع

 في أھلوھم واألمة العبد يحد أن السنة مضت:  شھاب ابن فقال ؛ عليھما الحد يقيم فيمن العلماء واختلف:  عشرة الخامسة

 أحدكم أمة زنت إذا: " السالم عليه قوله مقتضى وھو ؛ عليه يفتات أن ألحد فليس السلطان إلى أمرھم يرفع أن إال ، الزنى

 لم ومن منھم أحصن من ، الحد أرقامكم على أقيموا ، الناس أيھا يا:  خطبته في عنه هللا رضي علي وقال" . الحد فليحدھا

 جلدتھا أنا إن فخشيت ، بنفاس عھد حديث ھي فإذا ، أجلدھا أن فأمرني زنت وسلم عليه هللا صلى هللا لرسول أمة فإن ، يحصن

:  فيه وقال النسائي وأسنده. علي عن موقوفا مسلم أخرجه" . أحسنت: " فقال وسلم عليه هللا صلى للنبي ذلك فذكرت ، أقتلھا

 في نص وھذا" يحصن لم ومن منھم أحصن من أيمانكم ملكت ما على الحدود أقيموا: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال

 الزنى في عبده المولى حدي:  عنه هللا رضي مالك قال. يحصن لم ومن منھم أحصن من المماليك على الحدود السادة إقامة

 عن وروي. الليث قول وھو ؛ اإلمام يقطعه وإنما ، السرقة في يقطعه وال ، بذلك الشھود عنده شھد إذا والقذف الخمر وشرب
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 ابن عن وروي. الصحابة من لھم مخالف وال ، وأنس عمر ابن منھم ، عبيدھم على الحدود أقاموا أنھم الصحابة من جماعة

 الحدود يقيم:  حنيفة أبو وقال. مجالسھم في ، زنت إذا والئدھم من الوليدة يضربون األنصار بقايا أدركت:  الق أنه ليلى أبي

 في المولى يحده:  الشافعي وقال. حي بن الحسن قول وھو ؛ الحدود وسائر الزنى في المولى دون السلطان واإلماء العبيد على

 وهللا ، األحاديث مقتضى وھو ؛ الزنى في يحده:  واألوزاعي الثوري وقال. ذكرنا التي باألحاديث واحتج ؛ ويقطعه حد كل

 .السورة ھذه في العبيد تغريب في القول مضى وقد. أعلم

 ذلك ثبت إذا يجلدھا والسلطان ، حدھا إلى سبيل له يكن لم سيدھا يحدھا أن قبل عتقت ثم األمة زنت فإن:  عشرة السادسة

 الزوج يكن لم إذا مالك مذھب وھذا. ذلك يضره قد إذ ؛ الزوج لحق أيضا يجلدھا أن لسيدھا يكن لم تزوجت ثم زنت فإن عنده؛

 .حقه حقھما ألن ذلك للسيد جاز ، كان فلو ، للسيد ملكا

 وھذا ، المولى أنكره لما التفات وال ، إلقراره العبد على يجب الحد فإن المولى وأنكره بالزنى العبد أقر فإن:  عشرة السابعة

 أعتقت ثم زنت إذا األمة أن على أيضا وأجمعوا. بعضه والمعتق والمكاتب الولد وأم المدبر وكذلك. العلماء بين عليه مجمع

 .المنذر ابن ذكره ؛ الحرة حد تمام عليھا أقيم حدت وقد علمت ثم بالعتق تعلم ال وھي زنت وإذا ؛ اإلماء حد حدت

:  الحسن غير وقال. يعفو أن له:  يقول البصري الحسن فكان ؛ زنيا إذا وأمته عبده عن السيد عفو في واختلفوا:  عشرة الثامنة

 عليھا وجب إذا أمته عن يعفو أن كذلك السيد يسع لم ، علمه إذا حد عن يعفو أن السلطان يسع ال كما ، الحد إقامة إال يسعه ال

 .نقول وبه:  المنذر ابن قال. ثور أبي مذھب على وھذا ؛ الحد

 األبكار ھھنا بالمحصنات ويعني الجلد أي} اْلَعَذابِ  ِمنَ  اْلُمْحَصَناتِ  َعلَى َما ِنْصفُ  َفَعلَْيِھنَّ {:  تعالى قوله:  عشرة ةالتاسع

 كما ؛ بھا يكون اإلحصان ألن ؛ متزوجة تكن لم وإن محصنة للبكر قيل وإنما ، يتبعض ال الرجم عليھا الثيب ألن ؛ الحرائر

 عليھا ألن ؛ المتزوجات" المحصنات: " وقيل. تثير أن قبل مثيرة:  للبقرة يقال وكما ؛ بھا يضحي أن قبل أضحية:  يقال

 من أضعف أنھن حدھن نقصان في والفائدة. الضرب نصف عليھن فصار يتبعض ال والرجم ، الحديث في والرجم الضرب

 هللا أن ترى أال ؛ النعمة قدر على تجب العقوبة نأل :  وقيل. الحرائر تصل كما مرادھن إلى يصلن ال إنھن:  ويقال. الحرائر

ِبيِّ  ِنَساءَ  َيا{:  وسلم عليه هللا صلى النبي ألزواج قال تعالى  فلما} ِضْعَفْينِ  اْلَعَذابُ  لََھا ُيَضاَعفْ  ُمَبيَِّنةٍ  بَِفاِحَشةٍ  ِمْنُكنَّ  َيأْتِ  َمنْ  النَّ

 ، خاصة اإلماء حد اآلية في وذكر. أقل فعقوبتھن أقل نعمتھن كانت لما اإلماء وكذلك ، أشد عقوبتھن جعل أكثر نعمتھن كانت

 حد ألن ؛ أربعون الخمر وشرب القذف وفي ، الزنى في جلدة خمسون ؛ سواء واإلماء العبيد حد ولكن ؛ العبيد حد يذكر ولم

 من: " السالم عليه قوله تحت ماءاإل دخل كما ، المملوكية بعلة ذلك في العبيد من الذكور فدخل الرق لنقصان نقص إنما األمة

. }اْلُمْحَصَناتِ  َيْرُمونَ  َوالَِّذينَ {:  تعالى قوله ومنه ؛ األصل معنى في القياس العلماء يسميه الذي وھذا" . عبد في له شركا أعتق

 .تعالى هللا شاء إن" النور" سورة في بيانه يأتي ما على ؛ قطعا المحصنين ذلك في فدخل

 لقوله ؛ ذلك له اختاروا وإن ، ربھا على الزم بواجب بيعھا ليس الزانية األمة بيع أن على العلماء وأجمع:  عشرين الموفية

 إن ثم عليھا يثرب وال الحد فليجلدھا زنت إن ثم عليھا يثرب وال الحد فليبعھا زناھا فتبين أحدكم أمة زنت إذا: " السالم عليه

 في بيعھا بوجوب الظاھر أھل وقال. ھريرة أبي عن مسلم أخرجه". شعر من بحبل ولو فليبعھا زناھا فتبين الثالثة زنت
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 الرابعة؛ أو الثالثة بعد أدري فال:  شھاب ابن قال". بضفير ولو بيعوھا ثم: " وقوله" فليبعھا" لقوله ؛ وغيره داود منھم. الرابعة

 الزانية إبعاد الحديث مقصود كان إذا:  قيل فإن. ميكت فإن. يكتم أن يحل فال عيب ألنه ؛ بزناھا باعھا فإذا. الحبل والضفير

 ؛ تضاع وال مال أنھا فالجواب. بإبعادھا أمرنا قد مما ألنھا ؛ يشتريھا أن ألحد ينبغي فال بزناھا التعريف بائعھا على ووجب

 على منفعتھا تعطيل فيه فإن ، دائما تحبس وال ، منه وتمكين بالزنى لھا إغراء ذلك ألن ؛ تسيب وال ، المال إضاعة عن للنھي

 المالك تبدل فعند الجملة وعلى. ذلك من فيمنعھا التحرز في يبالغ أو بالوطء يعفھا الثاني السيد ولعل. بيعھا إال يبق فلم سيدھا

 .أعلم وهللا. األحوال عليھا تختلف

 إرقاق إلى يفضي ألنه ، األمة نكاح من خير زبةالع على الصبر أي} لَُكمْ  َخْيرٌ  َتْصِبُروا َوأَنْ {:  تعالى قوله:  وعشرين الحادية

 حر أيما:  قال أنه عنه هللا رضي عمر عن وروي. البذالة من أولى األخالق مكارم على والصبر النفس من والغض ، الولد

 نكاح ام:  جبير بن سعيد وقال. الولد يرق لكيال أفضل ذلك عن فالصبر ؛ رقيقا ولده يصير يعني. نصفه أرق فقد بأمة تزوج

 الضحاك عن ماجة ابن سنن وفي. اإلماء نكاح عن أي ،} لَُكمْ  َخْيرٌ  َتْصِبُروا َوأَنْ {:  تعالى هللا قال ، قريب إال الزنى من األمة

 طاھرا هللا يلقى أن أراد من: " يقول وسلم عليه هللا صلى هللا رسول سمعت:  يقول مالك بن أنس سمعت:  قال مزاحم بن

 أبو فقال:  وزاد ، ألنس خادما وكان ، مرداس بن يونس حديث من الثعلبي إسحاق أبو ورواه" . حرائرال فليتزوج مطھرا

 ".البيت فساد - قال أو - البيت ھالك واإلماء البيت صالح الحراير: " يقول وسلم عليه هللا صلى هللا رسول سمعت ھريرة

ُ  ُيِريدُ { -26 ُ  َعلَْيُكمْ  َوَيُتوبَ  َقْبلُِكمْ  ِمنْ  الَِّذينَ  ُسَننَ  َوَيْھِدَيُكمْ  لَُكمْ  لُِيَبيِّنَ  هللاَّ  }َحِكيمٌ  َعلِيمٌ  َوهللاَّ

 تعالى؛ هللا حكم عن واقعة خلو امتناع على يدل وذلك. عليكم يحرم وما لكم يحل وما ، أمركم ومصالح دينكم أمر لكم ليبين أي

ْطَنا َما{:  تعالى قوله ومنه ُ  ُيِريدُ {:  ھذا بعد وقال. يأتي ما على} َشْيءٍ  ِمنْ  اْلِكَتابِ  فِي َفرَّ " بأن" ھذا فجاء} َعْنُكمْ  ُيَخفِّفَ  أَنْ  هللاَّ

 أردت في" أن" موضع في" كي" معنى على التي بالالم فتأتي ؛ وأن كي الم بين تعاقب العرب:  الفراء فقال. بالالم واألول

 قد أن ظننت تقول ألنك ؛ لتفعل ظننت يجوز وال. المستقبل نيطلبا ألنھما ؛ تفعل وأردت ، تفعل أن أردت:  فيقولون ؛ وأمرت

 أَنْ  ُيِريُدونَ {. } بِأَْفَواِھِھمْ  هللاَِّ  ُنورَ  لُِيْطفُِئوا ُيِريُدونَ {. } اْلَعالَِمينَ  لَِربِّ  لُِنْسلِمَ  َوأُِمْرَنا} {َبْيَنُكمُ  أِلَْعِدلَ  َوأُِمْرتُ { التنزيل وفي. قمت

 :  الشاعر قال.  }هللاَِّ  ُنورَ  ُيْطفُِئوا

 سبيل بكل ليلى لي تمثل...  فكأنما ذكرھا ألنسى أريد

:  تقول كما ؛ أخرى الم عليھا لدخلت" أن" بمعنى الالم كانت لو:  وقال القول ھذا الزجاج وخطأ:  النحاس قال. أنسى أن يريد

 :  وأنشدنا. تكرمني لكي جئت تقول ثم ، تكرمني كي جئت

 شھود والوفود قيس سراويل...  نھاأ الناس يعلم لكيما أردت

 هللا يريد المعنى:  وقيل ؛ أن الم القراء بعض سماھا حتى ھذا على األمر وزاد:  النحاس قال. لكم ليبين إرادته والتقدير:  قال

 .لكم يبين أن أجل من ھذا
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 أھل من قبلكم من الذين طرق لكم يبين" يھديكم" معنى:  يلوق. الحق أھل من أي} َقْبلُِكمْ  ِمنْ  الَِّذينَ  ُسَننَ  َوَيْھِدَيُكمْ {:  تعالى قوله

 كان من على حرم فقد علينا اآلية ھذه قبل هللا حرم ما كل أن على دليل ھذا في:  النظر أھل بعض وقال. الباطل وأھل الحق

 يكون وقد ، عنه نھي ام يجتنب كان ممن قبلكم كان من أمر لكم ويبين المعنى يكون ألنه ؛ غلط وھذا:  النحاس قال. قبلنا

ُ  ُيِريدُ { قوله إن:  ويقال. بعينه ھذا إلى به يومي فال األنبياء من قبلكم كان لمن بين كما لكم ويبين  يريد أي ، القصة ابتداء} هللاَّ

 ذلك فعلتم إذا وأنتم ، عاقبتھم كيف يأمر تركوا لما أنھم} َقْبلُِكمْ  ِمنْ  الَِّذينَ  ُسَننَ { يعرفكم} َوَيْھِدَيُكمْ {. طاعته كيفية لكم يبين أن هللا

ُ {. عليكم أتوب ولكني أعاقبكم ال  .التوبة بقبول} َحِكيمٌ { تاب بمن} َعلِيمٌ  َوهللاَّ

27- } ُ بُِعونَ  الَِّذينَ  َوُيِريدُ  َعلَْيُكمْ  َيُتوبَ  أَنْ  ُيِريدُ  َوهللاَّ َھَواتِ  َيتَّ ً  َمْيالً  َتِميلُوا أَنْ  الشَّ  }َعِظيما

ُ  ُيِريدُ { -28 ً  اإْلِْنَسانُ  َوُخلِقَ  َعْنُكمْ  ُيَخفِّفَ  أَنْ  هللاَّ  }َضِعيفا

ُ {:  تعالى قوله ُ  ُيِريدُ { وكذلك" يريد" بـ نصب موضع في" أن"و. وخبر ابتداء} َعلَْيُكمْ  َيُتوبَ  أَنْ  ُيِريدُ  َوهللاَّ  ؛} َعْنُكمْ  ُيَخفِّفَ  أَنْ  هللاَّ

: قيل. عنكم التخفيف ويريد ذنوبكم عن فيتجاوز يقبلھا أي ، توبتكم يريد:  والمعنى "يريد" بـ نصب موضع في"  يخفف أن"  فـ

 النساء عن الصبر عن ضعفكم علمنا لما أي ، األمة نكاح بالتخفيف المراد:  وقيل. الصحيح وھو ، الشرع أحكام جميع في ھذا

 أمر في منه أضعف شيء في إلنسانا يكون ليس:  طاوس قال. وطاوس زيد وابن مجاھد قال ؛ اإلماء بإباحة عنكم خففنا

 ھم:  فرقة وقالت. والنصارى اليھود ھم:  السدي. الزناة ھم:  مجاھد فقال ؛ للشھوات المتبعين تعيين في واختلف. النساء

. األصح وھو ، العموم على ذلك:  زيد ابن وقال. األب من األخوات نكاح في المسلمون يتبعھم أن أرادوا ألنھم ؛ خاصة اليھود

 .معرة تلحقه ال حتى عليھا أمثاله يكون أن أحب عليھا كان فمن ؛ االستواء طريق عن العدول:  الميلو

ً  اإْلِْنَسانُ  َوُخلِقَ {:  تعالى قوله  أشد وھذا ، يستخفانه وغضبه وشھوته يستميله ھواه أن والمعنى ؛ الحال على نصب} َضِعيفا

 اإلنسان وخلق" قرأ أنه عباس ابن عن وروي. خاصة النساء أمر في ذلك:  طاوس وقال. التخفيف إلى فأحتاج الضعف

 إحدى وذھبت سنة ثمانون علي أتى لقد:  املسيب ابن قال. النساء عن يصبر ال أي ، ضعيفا اإلنسان هللا وخلق أي" ضعيفا

 الصامت بن دةعبا عن ونحوه. النساء فتنة من أخاف وإني - ذكره يعني - أصم أعمى وصاحبي باألخرى أعشو وأنا عيني

 مات وقد -  وسخن لين يعني:  يحيى قال - لي لوق ما إال آكل وال رفدا إال أقوم ال تروني أال:  عبادة قال ، عنه هللا رضي

 مخافة الشمس عليه تطلع ما لي وأن ، لي تحل ال بامرأة خلوت أني يسرني وما - ذكره يعني:  يحيى قال -  زمان منذ صاحبي

 .بصره وال له سمع ال إنه ، علي حركهفي الشيطان يأتيني أن

َھا َيا{ -29 َ  إِنَّ  أَْنفَُسُكمْ  َتْقُتلُوا َوال ِمْنُكمْ  َتَراٍض  َعنْ  تَِجاَرةً  َتُكونَ  أَنْ  إاِلَّ  بِاْلَباِطلِ  َبْيَنُكمْ  أَْمَوالَُكمْ  َتأُْكلُوا ال آَمُنوا الَِّذينَ  أَيُّ  َكانَ  هللاَّ
ً  بُِكمْ   }َرِحيما

  : مسائل تسع فيه

 المال أكل ومن. البقرة في معناه قدمنا وقد ؛ بيناه ما على تكثر ذلك ووجوه. حق بغير أي} ِباْلَباِطلِ {:  تعالى قوله:  األولى

 ركب أو اشتراھا إن أنه على ، فوقه فما درھما ويعطيك الدابة منك يكتري أو السلعة منك يأخذ أن وھو ؛ العربان بيع بالباطل
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 يجوز وال يصلح ال فھذا. لك فھو أعطاك فما الدابة كراء أو السلعة ابتياع ترك وإن ؛ الدابة كراء أو لسلعةا ثمن من فھو الدابة

 بغير بالباطل المال وأكل ، والمخاطرة والغرر القمار بيع باب من ألنه ، والعراقيين الحجازيين من األمصار فقھاء جماعة عند

 كانت إن السلعة وترد ، وبعده القبض قبل الوجه ھذا على وقع إذا مفسوخ ربانالع وبيع. بإجماع باطل وذلك ، ھبة وال عوض

 أنھم أسلم بن وزيد عبدالحارث بن ونافع ومجاھد سيرين ابن منھم قوم عن روي وقد. قبضھا يوم قيمتھا رد فاتت فإن ، قائمة

 ال ھذا:  عمر أبو قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أجازه:  يقول أسلم بن زيد وكان. وصفنا ما على العربان بيع أجازوا

 وھذا ؛ مرسال أسلم بن زيد عن األسلمي عن عبدالرزاق ذكره وإنما ، يصح وجه من وسلم عليه هللا صلى النبي عن يعرف

 هعربان يحسب ثم يعربنه أن وذلك ؛ معه والفقھاء مالك تأوله ما على الجائز العربان بيع يكون أن ويحتمل. حجة ليس ومثله

 بن عمرو عن عنده الثقة عن مالك موطأ وفي ؛ وغيره مالك عن جوازه في خالف ال وھذا. البيع تمام اختار إذا الثمن من

 الثقة في الناس تكلم قد:  عمر أبو قال". العربان بيع عن نھى" وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن جده عن أبيه عن شعيب

 من سمعه لھيعة ابن ألن ؛ لھيعة ابن عن وھب ابن عن أو لھيعة ابن عن أخذه أنه:  يهن قيل ما وأشبه ، الموضع ھذا في عنده

 كتبه احترقت إنه:  يقال أنه إال العلماء أحد لھيعة وابن ، وغيره وھب ابن لھيعة ابن عن به حدث. عنه ورواه شعيب بن عمرو

 يضعف من ومنھم. صحيح بعضھم عند فھو وھب وابن المبارك ابن عنه رواه وما. غلط حفظه من ذلك بعد حدث إذا فكان

 .وصفنا كما عندھم حال أن إال ، الحديث كثير وكان واسع علم عنده وكان ،. كله حديثه

 ھي والتجارة. تراض عن تجارة ولكن أي ، منقطع استثناء ھذا} ِمْنُكمْ  َتَراٍض  َعنْ  ِتَجاَرةً  َتُكونَ  أَنْ  إاِلَّ {:  تعالى قوله:  الثانية

ُ  َوأََحلَّ {:  تعالى قوله مثل وھذا ؛ الشراءو البيع مَ  اْلَبْيعَ  هللاَّ با َوَحرَّ  تقع أن إال أي بالرفع ،" تجارة" وقرئ. تقدم ما على} الرِّ

 :  سيبويه أنشد وعليه ؛ تجارة

 أشھب كواكب ذو يوم كان إذا...  ناقتي شيبان بن ذھل لبني فدى

 تتم ال ألنھا ؛ ناقصة كان فتكون ؛ بالنصب" تجارة" وقرئ. مفعول إلى تحتج ولم بفاعلھا تمت ألنھا ؛ التامة كان ھذه وتسمى

 وأقيم المضاف فحذف ؛ تجارة أموال األموال تكون أن إال أي ، قدرته شئت وإن ، فيھا مضمر فاسمھا ، الخبر دون باالسم

 .} َرةٍ ُعسْ  ُذو َكانَ  َوإِنْ {:  تعالى قوله ومنه ؛ ھذا تقدم وقد ، مقامه إليه المضاف

 عوضا العبد سبحانه البارئ يعطيه الذي األجر ومنه ؛ المعاوضة عن عبارة اللغة في التجارة} ِتَجاَرةً {:  تعالى قوله:  الثالثة

َھا َيا{:  تعالى هللا قال ؛ فعله من بعض ھي التي الصالحة األعمال عن  َعَذابٍ  ِمنْ  يُكمْ ُتْنجِ  ِتَجاَرةٍ  َعلَى أَُدلُُّكمْ  َھلْ  آَمُنوا الَِّذينَ  أَيُّ

َ  إِنَّ {:  تعالى وقال. } َتُبورَ  لَنْ  ِتَجاَرةً  َيْرُجونَ {:  تعالى وقال. } أَلِيمٍ   ذلك فسمى. اآلية} َوأَْمَوالَُھمْ  أَْنفَُسُھمْ  اْلُمْؤِمِنينَ  ِمنَ  اْشَتَرى هللاَّ

 في تقلب:  نوعان وھي ، األغراض بھا تحصل التي والبياعات األشرية بعقود تشبيھا ، المجاز وجه على وشراء بيعا كله

 تقلب والثاني. األخطار ذوو فيه وزھد ، األقدار أولو عنه رغب قد واحتكار تربص وھذا ، سفر وال نقلة غير من الحضر

 وقد. غررا وأعظم خطرا أكثر أنه غير ، ومنفعة جدوى وأعم ، المروءة بأھل أليق فھذا ، األمصار إلى ونقله باألسفار المال

 في:  وقيل. خطر على يعني" . هللا وقى ما إال قلت لعلى وماله المسافر إن: " قال أنه وسلم عليه هللا صلى النبي عن وير

 .قول فساد على دليل أدل اآلية وھذه:  الطبري. رزقا لك أحدث سفرا أحدث ، آدم ابن يا التوراة
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 شرعا يجوز ال عوض كل منھا أخرج" بالباطل" قوله أن إال العوض كان وجه أي على تجارة معاوضة كل أن اعلم:  الرابعة

 ؛ فيه عوض ال جائز عقد كل أيضا منھا وخرج. ذلك وغير والخنزير كالخمر فاسد عوض تقدير أو جھالة أو ربا من

. عليھما متفق طرفان فھذان. مواضعھا في مذكورة أخرى بأدلة التبرعات عقود وجازت. للثواب ال والھبة والصدقة كالقرض

 ِباْلَباِطلِ  َبْيَنُكمْ  أَْمَواَلُكمْ  َتأُْكلُوا ال{:  تعالى قوله في عباس ابن عن داود أبو روى. طعامه إلى إياك أخيك دعاء أيضا منھا وخرج

 باآلية ذلك نسخف ؛ اآلية ھذه نزلت ما بعد الناس من أحد عند يأكل أن يحرج الرجل فكان} ِمْنُكمْ  َتَراٍض  َعنْ  ِتَجاَرةً  َتُكونَ  أَنْ  إاِلَّ 

 أَْنفُِسُكمْ  َعلَى َوال َحَرجٌ  اْلَمِريِض  َعلَى َوال َحَرجٌ  اأْلَْعَرجِ  َعلَى َوال َحَرجٌ  اأْلَْعَمى َعلَى لَْيسَ {:  فقال ؛" النور" في التي األخرى

ً { قوله إلى} ُبُيوِتُكمْ  ِمنْ  َتأُْكلُوا أَنْ   - منه آكل أن ألجنح إني:  فيقول طعامه إلى أھله من الرجل يدعو الغني الرجل فكان ؛} أَْشَتاتا

 .الكتاب أھل طعام وأحل ، عليه هللا اسم ذكر مما يأكلوا أن ذلك في فأحل. مني به أحق المسكين:  ويقول الحرج والتجنح

 األكلب إذنه ألن ؛ منه تأكل فال ؛ حل في وأنت ذقه:  الشراء قبل صاحبه لك فقال ؛ شيئا السوق من اشتريت لو:  الخامسة

 فأنت الصفة تلك على تجده فلم فاشتريته صفة لك وصف لو ولكن ، شبھة ذلك فيكون شراء بينكما يقع ال فربما ؛ الشراء ألجل

 .بالخيار

 وأن ، جائز فذلك مائة تساوي وھي بدرھم به ياقوتة رجل يبيع أن مثل ؛ التجارة في الغبن جواز على والجمھور:  السادسة

 كما ، ذلك قدر عرف إذا العلماء بين فيه اختالف ال ما وھذا ، اليسير بالتافه الكثير ماله يبيع أن له جائز الملك الصحيح المالك

 رشيدا كان إذا جائز فھو يعرف لم أو ذلك قدر عرف:  قوم فقال ؛ ذلك قدر يعرف لم إذا فيه واختلفوا. وھب لو الھبة تجوز

 المتفاحش وأما ، التجارات في المتعارف المتقارب منه أبيح وإنما ، مردود لثالث تجاوز إذا الغبن:  فرقة وقالت. بالغا حرا

 فليبعھا. "الزانية األمة حديث في السالم عليه لقوله ؛ أصح واألول. هللا رحمه مالك أصحاب من وھب ابن وقال ؛ فال الفادح

 الناس دعوا: " السالم عليه وقوله" واحد بدرھم أعطاكه ولو - القرس يعني تبتعه ال: " لعمر السالم عليه وقوله" بضفير ولو

 وال ثلث من والكثير القليل بين تفصيل فيھا وليس" لباد حاضر يبع ال: " السالم عليه وقوله" بعض من بعضھم هللا يرزق

 .غيره

 العلماء واختلف. اثنين نم التجارة إذ المفاعلة من جاءت أنھا إال ، رضى عن أي} ِمْنُكمْ  َتَراٍض  َعنْ {:  تعالى قوله:  السابعة

 قد:  فيقول ؛ اختر:  لصاحبه أحدھما يقول بأن أو ، البيع عقدة بعد األبدان بافتراق وجزمه تمامه:  طائفة فقالت ؛ التراضي في

 والثوري الشافعي قال وبه ، والتابعين الصحابة من جماعة قاله ؛ يتفرقا لم وإن أيضا فينجزم أيضا العقدة بعد وذلك ، اخترت

 السلطان بيع:  ثالثة بيوعا إال ؛ يتفرقا لم ما بالخيار ھما:  األوزاعي قال. وغيرھم وإسحاق عيينة وابن والليث واألوزاعي

:  وقال. بالخيار فيه وليسا البيع وجب فقد الثالثة ھذه في صافقه فإذا ؛ التجارة في والشركة ، الميراث في والشركة ، المغانم

 أحمد وكان. أحدھما يقوم أن التفرق:  الليث وقال. الشام أھل قول وھو ؛ صاحبه عن منھما واحد كل يتوارى أن التفرقة وحد

 ؛ مكانھما من بأبدانھما يفترقا حتى يقواله لم أو اخترنا:  قاال وسواء ، بأبدانھما يتفرقا لم ما أبدا بالخيار ھما:  يقول حنبل بن

 من وجماعة برزة وأبي عمر ابن عن مروي وھو. ذلك في الواردة لألحاديث الباب ھذا في الصحيح وھو. أيضا الشافعي وقال

:  الحسن بن محمد قال. الخيار ويرتفع بذلك العقد فينجزم باأللسنة البيع يعقد أن ھو البيع تمام:  حنيفة وأبو مالك وقال. العلماء

. قبلت قد المشتري يقل لم ما يرجع أن فله ، بعتك قد:  قال إذا البائع أن" يتفرقا لم ما بالخيار البيعان" الحديث في قوله معنى
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". البقرة" في مضى وقد. يرجع أن له ليس:  وقيل. منداد خويز ابن حكاه ، أيضا مالك مذھب ونص ، حنيفة أبي قول وھو

 وحكيم ھريرة وأبي العاص بن عمرو بن وعبدهللا عمر وابن برزة وأبي جندب بن سمرة حديث من ثبت بما األولون واحتج

 أيوب رواه" . أختر لصاحبه أحدھما يقول أو يتفرقا لم ما بالخيار البيعان" وسلم عليه هللا صلى النبي عن وغيرھم حزام بن

 إال" األخرى الرواية معنى ھو" اختر لصاحبه أحدھما يقول أو: " الرواية ھذه في السالم عليه فقوله ؛ عمر ابن عن نافع عن

 أو البيع إنفاذ اختر:  لصاحبه البيع تمام بعد أحدھما يقول أي. ونحوه" خيار عن بيعھما يكون أن إال: " وقوله" الخيار بيع

 ينفذ أن وأحب أحدا بايع إذا الحديث راوي وھو عمر ابن وكان. يتفرقا لم وإن بينھم البيع تم البيع إمضاء اختار فإن ؛ فسخه

 وأقعد بالمنال أعلم ھم إذ الصحابة سيما ال ، بتأويله أعلم فھو يثاحد روى من إن:  األصول وفي. رجع ثم قليال مشى البيع

:  منا رجل له فقال فرس معه رجل فأتى عسكر في سفر في كنا:  قال الوضيء أبي عن والدارقطني داود أبو وروى. بالحال

!  والفرس مالك:  صاحبنا له فقال ، فرسه إلى قام أصبح فلما ، معنا بات ثم فباعه ؛ نعم:  قال ؟ الغالم بھذا الفرس ھذا أتبيع

 صاحب برزة أبو ھذا:  القوم لھما فقال. بعتني لقد ، ذلك مالك:  فقال. حاجة من البيع ھذا في لي ما:  فقال ؟ بعتنيھا قد أليس

 قال:  فقال. منع:  فقاال ؟ وسلم عليه هللا صلى هللا رسول بقضاء أترضيان:  لھما فقال ؛ فأتياه وسلم عليه هللا صلى هللا رسول

 مخرج علما قد صحابيان فھذان. افترقتما أراكما ال وإني" يتفرقا لم ما بالخيار البيعان: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول

 لم ما بالخيار منا واحد كل كان تبايعنا إذا كنا:  عمر ابن قال:  سالم قال. الصحابة عمل كان ھذا بل ، بمقتضاه وعمال الحديث

 خشية ، القھقرى أنكص طفقت بعته فلما:  قال ؛ بخيبر له بمال بالوادي مالي فبعته وعثمان أنا فتبايعت:  قال. ايعانالمتب يفرق

 فجعلوه ؛ مثقال وفرقت مخففا فرقت بين فرقوا اللغة أھل إن:  قال ثم الدارقطني أخرجه. أفارقه أن قبل البيع عثمان يرادني أن

 بين فرقت يقال:  قال المفضل عن األعرابي ابن أخبرني:  ثعلب يحيى بن أحمد قال. األبدان في وبالتثقيل الكالم في بالتخفيف

 .األبدان في والتفرق ، القول في االفتراق فجعل ؛ فتفرقا مشددا اثنين بين وفرقت فافترقا مخففا الكالمين

 الوفاء إبطال الحديث ھذا وفي. تعاقدا قد وھذان} ْلُعقُودِ ِبا أَْوفُوا{:  تعالى وبقوله ، الدين آية في بيانه تقدم بما المالكية احتجت

َقا َوإِنْ {:  تعالى هللا قال ؛ فراقا هللا سماه قد الذي الطالق ووقوع النكاح كعقد بالقول التفرق يكون وقد:  قالوا. بالعقود  ُيْغنِ  َيَتَفرَّ

 ُ قُوا ِذينَ َكالَّ  َتُكوُنوا َوال{:  تعالى وقال} َسَعِتهِ  ِمنْ  ُكاّلً  هللاَّ  .بأبدانھا يقل ولم"  أمتي تفترق: "  السالم عليه وقال} َتَفرَّ

 النبي سمعت:  يقول عمرو بن عبدهللا سمعت:  يقول شعيبا سمعت:  قال شعيب بن عمرو عن وغيره الدارقطني روى وقد

 تكون أن إال مكانھما من يتفرقا تىح بالخيار منھما واحد كل فإن بيعة رجل من ابتاع رجل أيما: " يقول وسلم عليه هللا صلى

 ؛ االفتراق قبل بينھما البيع تم قد أنه على يدل فھذا:  قالوا". يقيله أن مخافة صاحبه يفارق أن ألحدھما يحل فال خيار صفقة

 فإذا يعقدا لم ما بالخيار المتساومان أي" بالخيار المتبايعان" قوله ومعنى:  قالوا. البيوع من تم قد فيما إال تصح ال اإلقالة ألن

 ،" عمران آل" في بيناه كما األديان بذلك المراد فإنما بالكالم االفتراق من به اعتلوا ما أما:  والجواب. فيه الخيار بطل عقدا

 به وقع الذي الكالم عن خبرونا:  يقال أن وبيانه. صحيح غير الموضع ھذا في فھو المواضع بعض في صحيحا كان وإن

 ألنه ؛ يعقل ال بما وجاؤوا أحالوا فقد غيره ھو:  قالوا فإن ؟ غيره أم االفتراق به أريد الذي الكالم أھو ، البيع به وتم االجتماع

 ، بيعھما به وتم اجتمعا به الذي الكالم يكون أن يجوز كيف:  لھم قيل بعينه الكالم ذلك ھو:  قالوا وإن. ذلك غير كالم ثم ليس

 -  صح إن - فمعناه" يقيله أن مخافة صاحبه يفارق أن له يحل وال: " قوله وأما. القول من لفاسدوا المحال عين ھذا ، افترقا به
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 خالف على لفاعله يحل ذلك أن على المسلمين وبإجماع" عثرته هللا أقاله مسلما أقال من. "السالم عليه قوله بدليل ؛ الندب على

 من لرواية رد ذلك من عليه أجمعوا وفيما. يشاء أن إال يقيله وال بيعه لينفذ يفارقه أن له جائز أنه وإلجماعھم ، الحديث ظاھر

 عن فعدول بالمتساومين" المتبايعان" تأويل وأما. باإلجماع باطل فھو وإال ، الندب الخبر ھذا وجه يكن لم فإن" يحل ال" روى

 اختر:  فيه لصاحبه أحدھما يقول بيعا إال ، مجلسھما في داما ما مخيران عقدھما بعد المتبايعان معناه وإنما ، اللفظ ظاھر

 التفرد بعد الخيار يبقى فإنه الخيار بيع إال:  فالمعنى خيار فرض فإن ؛ يتفرقا لم وإن بينھما ينقطع الخيار فإن ؛ فيختار

 سنف ؛ حديثه صحة على دليل" يقول أبي سمعت" شعيب بن عمرو قول وفي. الخالف كتب في الباب ھذا وتتميم. باألبدان

 ؟ شيئا أبيه من سمع شعيب:  حنبل بن ألحمد قلت:  قال الوراق علي بن محمد حدثنا النيسابوري بكر أبو حدثنا قال الدارقطني

 سمعت الدارقطني قال. منه سمع قد أراه ، نعم:  قال ؟ عمرو بن عبدهللا من سمع فأبوه:  فقلت:  قال. أبي حدثني يقول:  قال

 شعيب بن عمرو سماع صح وقد ، العاص بن عمرو بن عبدهللا بن محمد بن شعيب بن عمرو ھو : يقول النيسابوري بكر أبا

 .عمرو بن عبدهللا جده من شعيب وسماع شعيب أبيه من

 النبيين مع المسلم األمين الصدوق التاجر: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال:  قال عمر ابن عن الدارقطني روى:  الثامنة

 عليه هللا صلى الني على يصلي أو ، وتزيينھا السلعة ترويج ألجل يحلف أن للتاجر ويكره" . القيامة يوم لشھداءوا والصديقين

 أداء عن تجارته تشغله أال للتاجر ويستحب. ھذا أجود ما!  محمد على هللا صلى:  يقول أن وھو ؛ سلعته عرض في وسلم

 َعنْ  َبْيعٌ  َوال ِتَجاَرةٌ  ُتْلِھيِھمْ  ال ِرَجالٌ {:  اآلية ھذه أھل من يكون حتى رتهتجا يترك أن ينبغي الصالة وقت جاء فإذا ؛ الفرائض

 .وسيأتي} هللاَِّ  ِذْكرِ 

 المتصوفة من والصناعات بالتجارات األقوات طلب ينكر من قول يرد ما ذكرناھا التي األحاديث مع اآلية ھذه وفي:  التاسعة

 .بين وھذا ، بالتجارة وأحلھا باطلبال أكلھا حرم تعالى هللا ألن ؛ الجھلة

 بھذه المراد أن على التأويل أھل وأجمع. التكثير على" ُتَقتِّلوا" الحسن قرأ - واحدة مسألة فيه} أَْنفَُسُكمْ  َتْقُتلُوا َوال{:  تعالى قوله

 وطلب الدنيا على الحرص في للقتل منه بقصد نفسه الرجل يقتل أن يتناول لفظھا ثم. بعضا الناس بعض يقتل أن النھي اآلية

 فھذا ؛ غضب أو ضجر حال في" أنفسكم تقتلوا وال: " يقال أن ويحتمل. التلف إلى المؤدي الغرر على نفسه يحمل بأن المال

 ذات غزوة في أجنب حين البارد بالماء االغتسال من امتنع حين اآلية بھذه العاص بن عمرو احتج وقد. النھي يتناول كله

 ، وغيره داود أبو خرجه. شيئا يقل ولم عنده وضحك احتجاجه وسلم عليه هللا صلى النبي فقرر ؛ منه نفسه لىع خوفا السالسل

 .وسيأتي

ً  َذلِكَ  َيْفَعلْ  َوَمنْ { -30 ً  ُعْدَوانا ِ  َعلَى َذلِكَ  َوَكانَ  َناراً  ُنْصلِيهِ  َفَسْوفَ  َوُظْلما  }َيِسيراً  هللاَّ

 النھي ألن ؛ النفس وقتل بالباطل المال أكل إلى عائد ھو:  وقيل. عطاء قاله ؛ كورمذ أقرب ألنه ؛ القتل إلى إشارة" ذلك"

 السورة أول من ، القضايا من عنه نھى ما كل على عام ھو:  وقيل. النھي حسب الوعيد ورد ثم ، مسرودا متسقا جاء عنھما

َھا َيا{:  تعالى قوله وذلك ، وعيد آخر من عنه نھى ما ىعل عائد" ذلك: " الطبري وقال. }َذلِكَ  َيْفَعلْ  َوَمنْ {:  تعالى قوله إلى  أَيُّ

ً  النَِّساءَ  َتِرُثوا أَنْ  لَُكمْ  َيِحلُّ  ال آَمُنوا الَِّذينَ  َھا َيا{:  قوله من إال ، وعيد به قرن السورة أول من عنه نھى ما كل ألن} َكْرھا  الَِّذينَ  أَيُّ
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ً  َذلِكَ  َيْفَعلْ  َوَمنْ {:  قوله إال هبعد وعيد ال فإنه} لَُكمْ  َيِحلُّ  ال آَمُنوا  غير في الشيء وضع والظلم. الحد تجاوز والعدوان. } ُعْدَوانا

 تقارب مع والظلم العدوان وذكر ، والغلط السھو فعل منه ليخرج والظلم العدوان بذكر الوعيد وقيد. تقدم وقد ، موضعه

 :  الق كما الكالم في ذلك وحسن ، ألفاظھما الختالف معانيھما

 ومينا كذبا قولھا وألفى

َما{:  يعقوب قول ومنه ؛ وسحقا بعدا:  يقال ؛ اللفظين الختالف العطف وحسن  ذلك فحسن. }هللاَِّ  إِلَى َوُحْزِني َبثِّي أَْشُكو إِنَّ

 وأھل العصاة في الخدري سعيد أبي وحديث اآلي ھذه بين الجمع معنى بينا وقد. حرھا نمسه معناه} ُنْصلِيهِ {. اللفظ الختالف

 صلي من منقول أنه على ، النون بفتح" نصليه" والنخعي األعمش وقرأ. ذلك إلعادة معنى فال ؛ الوعيد عليه أنفذ لمن الكبائر

 .وأطعمت طعمت مثل ، بالھمزة منقول النون ضم ومن". مصلية شاة" الخبر وفي ؛ أصليته أي ، نارا

َئاتُِكمْ  َعْنُكمْ  ُنَكفِّرْ  َعْنهُ  َھْونَ ُتنْ  َما َكَبائِرَ  َتْجَتنُِبوا إِنْ { -31 ً  ُمْدَخالً  َوُنْدِخْلُكمْ  َسيِّ  }َكِريما

 :  مسألتان فيه

 في أن على ھذا ودل ، الصغائر من التخفيف اجتنابھا على وعد ، كبائر ھي آثام عن السورة ھذه في تعالى نھى لما:  األولى

 قطعا الكبائر باجتناب تكفر والنظرة اللمسة وأن ، الفقھاء وجماعة لالتأوي أھل جماعة ھذا وعلى. وصغائر كبائر الذنوب

َما{:  تعالى قوله في التوبة قبول في بيانه تقدم ما ھذا في الكالم ونظير. ذلك عليه يجب أنه ال ، الحق وقوله الصدق بوعده  إِنَّ

ْوَبةُ   روى. الفرائض إقامة وھي االجتناب إلى أخرى بضميمة لكن ، الكبائر باجتناب الصغائر يغفر تعالى فا ،} هللاَِّ  َعلَى التَّ

 إلى ورمضان الجمعة إلى والجمعة الخمس الصلوات: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال:  قال ھريرة أبي عن مسلم

 الخدري يدسع وأبي ھريرة أبي عن مسنده صحيح إلى البستي حاتم أبو وروى" . الكبائر اجتنب إذا بينھن ما مكفرات رمضان

 منا رجل كل فأكب سكت ثم ، مرات ثالث" بيده نفسي والذي: " قال ثم المنبر على جلس وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن

 ويجتنب رمضان ويصوم الخمس الصلوات يؤدي عبد من ما: " قال ثم وسلم عليه هللا صلى هللا رسول ليمين حزينا يبكي

 ُنَكفِّرْ  َعْنهُ  ُتْنَھْونَ  َما َكَباِئرَ  َتْجَتنُِبوا إِنْ { تال ثم" لتصفق إنھا حتى القيامة يوم الجنة من أبواب ثمانية له فتحت إال السبع الكبائر

َئاتُِكمْ  َعْنُكمْ  " تجتنبوا" بـ المراد أن السنة وبينت. وشبھه كالنظر قطعا الصغائر بتكفير السنة وصحيح الكتاب تعاضد فقد. } َسيِّ

 ، الكبائر باجتناب الصغائر تكفير القطع على يجب ال:  فقالوا األصوليون وأما. أعلم وهللا. الكبائر علجمي االجتناب كل ليس

 الفرائض وممتثل الكبائر لمجتنب قطعنا لو أنه ذلك على ودل. ثابتة والمشيئة الرجاء وقوة الظن غلبة على ذلك محمل وإنما

 قال. عندنا صغيرة وال. الشريعة لعرى نقض وذلك ، فيه تباعة بأال طعيق الذي المباح حكم في له لكانت قطعا صغائره تكفير

 العبد يجتنب أن التمييز عدم في والحكمة ، بعض من وقعا أعظم بعضھا ولكن كبائر أنھا والصحيح:  عبدالرحيم القشيري

 .المعاصي جميع

 كانت -  عصيت من انظر ولكن الذنب غرص إلى تنظر ال -:  بعضھم قال كما المخالفة نفس إلى نظر من فإن وأيضا:  قلت

 اإلسفراييني إسحاق أبي واألستاذ الطيب بن بكر أبي القاضي كالم يخرج النحو ھذا وعلى ، كبائر كلھا النسبة بھذه الذنوب

 ، منھا أكبر ھو ما إلى باإلضافة صغيرة لبعضھا يقال وإنما:  قالوا ؛ وغيرھم القشيري عبدالرحيم نصر وأبي المعالي وأبي
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 ذنب باجتناب يغفر عندنا ذنب وال ، الزنى إلى بالنسبة صغيرة المحرمة والقبلة ، الكفر إلى بإضافته صغيرة الزنى يقال كما

َ  إِنَّ {:  تعالى لقوله ، الكفر غير المشيئة في ومرتكبه كبيرة ذلك كل بل ، آخر  لَِمنْ  َذلِكَ  ُدونَ  َما َوَيْغفِرُ  ِبهِ  ُيْشَركَ  أَنْ  َيْغفِرُ  ال هللاَّ

 الجمع وعلى:  قالوا. الشرك اإلثم وكبير ؛ التوحيد على} َعْنهُ  ُتْنَھْونَ  َما َكَبائِرَ  َتْجَتِنُبوا إِنْ { قرأ من بقراءة واحتجوا} َيَشاءُ 

. } َيَشاءُ  لَِمنْ  َذلِكَ  ُدونَ  َما َوَيْغفِرُ {:  تعالى قوله كلھا المطلقات ھذه إليھا فترد الحكم قيدت التي واآلية. الكفر أجناس فالمراد

 فقد بيمينه مسلم امرئ حق اقتطع من: "  قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن أمامة أبي عن وغيره مسلم رواه بما واحتجوا

". أراك من قضيبا كان وإن: " قال ؟ يسيرا شيئا كان وإن ، هللا رسول يا:  رجل له فقال"  الجنة عليه وحرم النار له هللا أوجب

 أو لعنة أو غضب أو بنار هللا ختمه ذنب كل الكبيرة:  عباس ابن وقال. الكثير على جاء كما اليسير على الشديد الوعيد جاء فقد

 َتْجَتنُِبوا إِنْ {:  تعالى قوله وتصديقه ؛ آية وثالثين ثالث إلى السورة ھذه في عنه هللا نھى ما الكبائر:  مسعود ابن وقال. عذاب

 قال:  جبير بن سعيد وقال. أقرب السبعين إلى ھي:  قال ؟ سبع الكبائر عباس البن قيل:  طاوس وقال. } َعْنهُ  ْونَ ُتْنھَ  َما َكَباِئرَ 

 مع صغيرة وال استغفار مع كبيرة ال أنه غير ؛ السبع إلى منھا أقرب السبعمائة إلى ھي:  قال ؟ سبع الكبائر عباس البن رجل

 ، هللا مكر من واألمن ، هللا رحمة من والقنوط ، هللا روح من اليأس:  أربعة الكبائر :  قال أنه مسعود ابن عن وروي. إصرار

 ورمي ، اليتيم مال وأكل ، الربا وأكل ، النفس قتل:  تسع ھي:  عمر ابن عن وروي. القرآن عليھا دل ؛ با والشرك

 عند الكبائر ومن. الحرام البيت في واإللحاد ، والسحر ، الزحف من والفرار ، الوالدين وعقوق ، الزور وشھادة ، المحصنة

 والقنوط الفاجرة واليمين الھوى واتباع الحق عن الحكام وعدول الصالح السلف وسب الخمر وشرب والسرقة القمار:  العلماء

 مما ذلك رغي إلى ؛ - فسادا األرض في والسعي -  أبويه الرجل ذلك فيسب رجال يسب بأن -  أبويه اإلنسان وسب هللا رحمة من

. وافرة جملة منھا اإليمان كتاب في مسلم ذكر وقد ، األئمة خرجھا أحاديث وفي ، القرآن في بيانھا جاء ما حسب تعداده يكثر

 وحسان صحاح كثيرة أحاديث فيھا جاءت قد إنه:  أقول والذي ؛ فيھا اآلثار الختالف وحصرھا تعدادھا في الناس اختلف وقد

 يغفر ال الذي وھو ، كله ذلك أكبر فالشرك ، ضرره يكثر ما إلى بالنسبة بعض من أكبر بعضھا كنول ، الحصر بھا يقصد لم

 ُكلَّ  َوِسَعتْ  َوَرْحَمِتي{:  الحق وقوله يقول إذ ؛ القرآن تكذيب فيه ألن ؛ هللا رحمة من اليأس وبعده ، ذلك على تعالى هللا لنص

 هللاَِّ  َرْوحِ  ِمنْ  َيْيأَسُ  ال إِنَّهُ {:  تعالى هللا قال ولذلك ؛ لذلك معتقدا كان إذا ھذا. واسعا حجر فقد ؛ له يغفر ال:  يقول وھو} َشْيءٍ 

الُّونَ  إاِلَّ  َربِّهِ  َرْحَمةِ  ِمنْ  َيْقَنطُ  َوَمنْ {:  تعالى هللا قال ؛ القنوط وبعده. }اْلَكافُِرونَ  اْلَقْومُ  إاِلَّ   هللا مكر من األمن وبعده. } الضَّ

 اْلَقْومُ  إاِلَّ  هللاَِّ  َمْكرَ  َيأَْمنُ  َفال هللاَِّ  َمْكرَ  أََفأَِمُنوا{:  تعالى هللا قال ؛ عمل غير من هللا رحمة على ويتكل معاصيال في فيسترسل

ُكمُ  َوَذلُِكمْ {:  تعالى وقال. } اْلَخاِسُرونَ   إذھاب فيه ألن ؛ القتل وبعده} ينَ اْلَخاِسرِ  ِمنَ  َفأَْصَبْحُتمْ  أَْرَداُكمْ  بَِربُِّكمْ  َظَنْنُتمْ  الَِّذي َظنُّ

 ھو الذي العقل ذھاب فيه والخمر ، بالمياه األنساب اختالط فيه والزنى ، النسل قطع فيه واللواط ، الوجود وإعدام النفوس

 ، موالواأل والفروج الدماء استباحة فيھا الزور وشھادة ، اإلسالم شعائر إظھار ترك فيه واألذان الصالة وترك ، التكليف مناط

 ذكرنا كما الوجود في ضرره عظم أو ، وشدده بالعقاب عليه التوعد الشرع عظم ذنب فكل ؛ الضرر بين ھو مما ذلك غير إلى

 .أعلم وهللا ، ويضبطه الباب ھذا لك يربط فھذا. صغيرة عداه وما كبيرة فھو

ً  ُمْدَخالً  َوُنْدِخْلُكمْ {:  تعالى قوله:  الثانية  ، مصدرا يكون أن فيحتمل ، الميم بضم" مدخال" الكوفيين وأكثر وعمر أبو قرأ} َكِريما

 المدينة أھل وقرأ. مفعوال فيكون المكان بمعنى يكون أن ويحتمل. إدخاال الجنة وندخلكم أي محذوف والمفعول ، إدخاال أي

. عليه الكالم ودل ، خالمد فتدخلون وندخلكم التقدير ؛ فعل بإضمار منصوب وھو دخل مصدر يكون أن فيجوز ، الميم بفتح
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:  األعرابي بن سعيد أبو وقال. الجنة وھو كريما مكانا وندخلكم أي ، به مفعول أنه على فينتصب مكان اسم يكون أن ويجوز

:  قال ؟ وكيف:  له فقلت ؛ الجنة في كلھم المسلمون:  يقول حنبل بن أحمد عبدهللا أبا سمعت:  يقول السجستاني داود أبا سمعت

َئاِتُكمْ  َعْنُكمْ  ُنَكفِّرْ  َعْنهُ  ُتْنَھْونَ  َما َكَباِئرَ  َتْجَتِنُبوا إِنْ {:  وجل عز هللا يقول ً  ُمْدَخالً  َوُنْدِخْلُكمْ  َسيِّ  صلى النبي وقال. الجنة يعني} َكِريما

 عليه هللا صلى والنبي الكبائر دون ما يغفر وجل عز هللا كان فإذا" . أمتي من الكبائر ألھل شفاعتي ادخرت: " وسلم عليه هللا

 الموت قبل عنھا أقلع لمن تغفر السنة أھل عند الكبائر:  علماؤنا وقال. المسلمين على يبقى ذنب فأي الكبائر في يشفع وسلم

 مات من بذلك والمراد} َيَشاءُ  لَِمنْ  َذلِكَ  ُدونَ  َما َوَيْغفِرُ {:  تعالى قال كما المسلمين من عليھا مات لمن يغفر وقد. تقدم ما حسب

 أيضا الشرك من التائب إذ ؛ معنى وغيره اإلشراك بين للتفرقة يكن لم الموت قبل تاب من المراد كان فلو ؛ الذنوب على

 إِنْ {:  تعالى قوله ، جميعا الدنيا من إلي أحب ھي النساء سورة من آيات خمس:  قال أنه مسعود ابن عن وروي. له مغفور

َ  إِنَّ { وقوله} َعْنهُ  ْنَھْونَ تُ  َما َكَباِئرَ  َتْجَتِنُبوا  َيْظلِمْ  أَوْ  ُسوءاً  َيْعَملْ  َوَمنْ {:  تعالى وقوله ، اآلية} َوَيْغفِرُ  بِهِ  ُيْشَركَ  أَنْ  َيْغفِرُ  ال هللاَّ

َِّ  آَمُنوا َوالَِّذينَ {:  تعالى وقوله ،} ُيَضاِعْفَھا َحَسَنةً  َتكُ  َوإِنْ {:  تعالى وقوله ،} َنْفَسهُ   آيات ثمان:  عباس ابن وقال. } لِهِ َوُرسُ  ِبا

ُ  ُيِريدُ {:  وغربت الشمس عليه طلعت مما األمة لھذه خير ھن ، النساء سورة في ُ { ،} لَُكمْ  لُِيَبيِّنَ  هللاَّ  ،} َعلَْيُكمْ  َيُتوبَ  أَنْ  ُيِريدُ  َوهللاَّ

ُ  ُيِريدُ { َئاِتُكمْ  َعْنُكمْ  ُنَكفِّرْ  َعْنهُ  ُتْنَھْونَ  امَ  َكَباِئرَ  َتْجَتِنُبوا إِنْ { ،} َعْنُكمْ  ُيَخفِّفَ  أَنْ  هللاَّ َ  إِنَّ { ، اآلية ،} َسيِّ  إِنَّ { ،} ِبهِ  ُيْشَركَ  أَنْ  َيْغفِرُ  ال هللاَّ

 َ ةٍ  ِمْثَقالَ  َيْظلِمُ  ال هللاَّ ُ  َيْفَعلُ  َما{ ،} َنْفَسهُ  َيْظلِمْ  أَوْ  ُسوءاً  َيْعَملْ  َوَمنْ { ،} َذرَّ  .اآلية} بَِعَذاِبُكمْ  هللاَّ

ْوا َوال{ -32 لَ  َما َتَتَمنَّ ُ  َفضَّ َجالِ  َبْعٍض  َعلَى َبْعَضُكمْ  بِهِ  هللاَّ ا َنِصيبٌ  لِلرِّ َساءِ  اْكَتَسُبوا ِممَّ ا َنِصيبٌ  َولِلنِّ َ  َواْسأَلُوا اْكَتَسْبنَ  ِممَّ  ِمنْ  هللاَّ
َ  إِنَّ  َفْضلِهِ  ً  َشْيءٍ  بُِكلِّ  َكانَ  هللاَّ  }َعلِيما

 :  مسائل أربع فيه

:  تعالى هللا فأنزل ؛ الميراث نصف لنا وإنما النساء يغزو وال الرجال يغزو:  قالت أنھا سلمة أم عن الترمذي روى:  األولى

ْوا َوال{ لَ  َما َتَتَمنَّ ُ  َفضَّ  أول مةسل أم وكانت ،} َواْلُمْسلَِماتِ  اْلُمْسلِِمينَ  إِنَّ { فيھا وأنزل:  مجاھد قال. } َبْعٍض  َعلَى َبْعَضُكمْ  ِبهِ  هللاَّ

 أم أن مرسل ، مجاھد عن نجيح أبي ابن عن بضعھم ورواه ، مرسل حديث ھذا:  عيسى أبو قال. مھاجرة المدينة قدمت ظعينة

 تمنى األنثيين حظ مثل للذكر وجعل ورثوا فلما ؛ الصبيان وال النساء يورثون ال الجاھلية كان:  قتادة وقال. كذا قالت سلمة

 فضلنا كما اآلخرة في بحسناتنا النساء على نفضل أن لنرجو إنا:  الرجال وقال. الرجال كأنصباء أنصباؤھن جعل لو أن النساء

ْوا َوال{ ، فنزلت ؛ الميراث في عليھن لَ  َما َتَتَمنَّ ُ  َفضَّ  .} َبْعٍض  َعلَى َبْعَضُكمْ  ِبهِ  هللاَّ

ْوا َوال{:  تعالى قوله:  الثانية  هللا فنھى ؛ بالماضي يتعلق منھا نوع كالتلھف ، بالمستقبل يتعلق اإلرادة من نوع التمني} َتَتَمنَّ

 أن وھي ، الغبطة النھي ھذا في يدخل ھل العلماء اختلف وقد. األجل ونسيان البال تعلق فيه ألن ؛ التمني عن المؤمنين سبحانه

 عند المراد وھي ؛ وغيره كمال:  ذلك إجازة على والجمھور. حاله زوال يتمن لم وإن صاحبه حال له يكون أن الرجل يتمنى

 ماال هللا أتاه ورجل النھار وآناء الليل آناء به يقوم فھو القرآن هللا أتاه رجل اثنتين في إال حسد ال" السالم عليه قوله في بعضھم

 نبه وقد. األمرين ھذين في الغبطة من وأفضل أعظم غبطة ال أي" حسد ال: " قوله فمعنى" . النھار وآناء الليل آناء ينفقه فھو

 ھذه في تعالى هللا بين:  المھلب قال" والحكمة العلم في االغتباط باب" الحديث ھذا على بوب حيث المعنى ھذا على البخاري
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 ھو فذلك الصالحة األعمال في التمني وأما:  عطية ابن قال. وأشباھھا الدنيا عرض من كان ما وذلك ، تمنيه يجوز ال ما اآلية

 حديث في موجود وذلك ؛ جائز فذلك ذكره قدمنا مما بشيء أمنيته يقرن أن غير من هللا على المرء منىت إذا وأما ، الحسن

 " .أقتل ثم أحيا أن وددت: " قول في وسلم عليه هللا صلى النبي

 والرغبة البر وأفعال الخير تمني على يدل وھو ، صحيحه في التمني كتاب البخاري به صدر الذي ھو الحديث ھذا:  قلت

 ، أھلھا وكرامة منزلتھا لرفيع وذلك ، غيرھا دون تمناھا السالم عليه ألنه ؛ البر أعمال سائر على الشھادة فضل وفيه فيھا،

 تمن له يقال الشھيد إن: " الصحيح وفي" . أبھري قطعت أوان اآلن تعادني خيبر أكلة زالت ما: " لقوله ؛ إياھا هللا فرزقه

 أبي إيمان يتمنى وسلم عليه هللا صلى هللا رسول وكان" . أخرى مرة سبيلك في أقتل حتى نياالد إلى أرجع أن أتمنى فيقول

 بعدي من يجيئون الذين إخواني إلى واشوقاه: " يقول وكان ؛ يكون ال بأنه علمه مع قريش وصناديد لھب أبي وإيمان طالب

 المنھي والتمني ، والتباغض الحسد إلى داعية يكن لم ذاإ عنه ينھى ال التمني أن على يدل كله وھذا" . يروني ولم بي يؤمنون

 وسواء ، اآلخر عند ما يذھب أن على دنيا أو دين من اآلخر حال الرجل يتمنى أن فيه فيدخل ؛ القبيل ھذا من اآلية في عنه

 آَتاُھمُ  َما َعلَى النَّاسَ  َيْحُسُدونَ  أَمْ {:  بقوله تعالى هللا ذمه الذي وھو ، بعينه الحسد ھو وھذا. ال أو إليك يعود أن ذلك مع تمنيت

 ُ  بعض كره وقد. والمقت الحمد داعية ألنه ؛ بيعه على وبيعه أخيه خطبة على الرجل خطبة أيضا فيه ويدخل} َفْضلِهِ  ِمنْ  هللاَّ

 يتمنى أن ألحد يحل ال:  الضحاك وقال. توفيقنا وبا ، بينا ما على جوازھا والصحيح ، النھي في داخلة وأنھا الغبطة العلماء

ْوا الَِّذينَ  َوأَْصَبحَ {:  قال أن إلى} َقاُرونُ  أُوِتيَ  َما ِمْثلَ  لََنا لَْيتَ  َيا{:  قالوا الذين تسمع ألم ، أحد مال  حين} ِباأْلَْمسِ  َمَكاَنهُ  َتَمنَّ

ُ  َمنَّ  أَنْ  لَْوال{ وبأمواله وبداره به خسف  وال خادمه وال امرأته وال أخيه مال الرجل يتمن ال:  كلبيال وقال} ِبَنا لََخَسفَ  َعلَْيَنا هللاَّ

َ  َواْسأَلُوا{ القرآن في قوله وكذلك ، التوراة في كذلك وھو. مثله ارزقني اللھم:  ليقل ولكن ؛ دابته  ابن وقال. } َفْضلِهِ  ِمنْ  هللاَّ

 للجمھور الحجة ومن. فضله من يسألوه أن ينالمؤمن عباده وأمر ، وأھله فالن مال الرجل يتمنى أن سبحانه هللا نھى:  عباس

 فيه  ويعلم رحمه به ويصل ربه فيه يتقي فھو وعلما ماال هللا أتاه رجل:  نفر ألربعة الدنيا إنما: " وسلم عليه هللا صلى قوله

 فھو فالن بعمل فيه ملتلع ماال لي أن لو يقول النية صادق فھو ماال يؤته ولم علما هللا أتاه ورجل ، المنازل بأفضل فھذا حقا

 ھالكه لعل يدريه وما المال أحدكم يتمن ال:  الحسن وقال. وصححه الترمذي خرجه. تقدم وقد... الحديث" سواء فأجرھما بنيته

 ما هللا ويفعل ، الرب إلى به ليصل العبد فيتمناه ، الشرع جوزه فقد للخير تمناه إذا وأما ، للدنيا تمناه إذا يصح إنما وھذا ؛ فيه

 .يشاء

َجالِ {:  تعالى قوله:  الثالثة ا َنِصيبٌ  لِلرِّ  على الجزاء فللمرأة. قتادة قال ؛ كذلك} َولِلنَِّساءِ { والعقاب الثواب من يريد} اْكَتَسُبوا ِممَّ

 للذكر ، اإلصابة بمعنى القول ھذا على واالكتساب. الميراث بذلك المراد:  عباس ابن وقال. للرجال كما أمثالھا بعشر الحسنة

 بمصالحھم أعلم تعالى هللا وألن ؛ الحسد دواعي من فيه لما الوجه ھذا على التمني عن وجل عز هللا فنھى ؛ األنثيين حظ مثل

 .مصالحھم من علم ما على التفاوت على بينھم القسمة فوضع ؛ منھم

َ  َواْسأَلُوا{:  تعالى قوله:  الرابعة  هللا سلوا: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال:  قال عبدهللا عن الترمذي روى} َفْضلِهِ  ِمنْ  هللاَّ

 صلى هللا رسول قال:  قال ھريرة أبي عن ماجة ابن أيضا وخرج" الفرج انتظار العبادة وأفضل يسأل أن يحب فإنه فضله من
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 العلماء بعض أخذ وقد ؛ واجب تعالى  بالسؤال األمر أن على يدل وھذا" . عليه يغضب هللا يسأل لم من: " وسلم عليه هللا

 :  فقال فنظمه المعنى ھذا

 يغضب يسأل حين آدم وبني...  سؤاله تركت إن يغضب هللا

 :  فأحسن المالكي الفقيه الفضل أبو المعذل بن أحمد وقال

 حاجب من سيل إن دونه ما...  الذي عند األرزاق التمس

 الطالب عن يرضى ومن جودا...  تسأله التارك يبغض من

 كاتب إلى توقيع بغير...  قوله جرى قال إذا ومن

َ  َواْسأَلُوا{:  جبير بن سعيد وقال". والقناعة بالزھد الحرص قمع" كتاب في المعنى ھذا في القول أشبعنا وقد } َفْضلِهِ  ِمنْ  هللاَّ

 حتى ربكم سلوا:  قالت أنھا ھاعن هللا رضي عائشة وعن. يرضيه بما للعمل التوفيق سلوه:  وقيل. الدنيا أمر من ليس ، العبادة

 .ليعطي إال بالسؤال يأمر لم:  عيينة بن سفيان وقال. يتيسر لم وجل عز هللا ييسره لم إن فإنه ؛ الشبع

َ  َوَسلُوا{:  كثير وابن الكسائي وقرأ َ  َواْسأَلُوا{. بالھمز الباقون. القرآن جميع في ھمز بغير} َفْضلِهِ  ِمنْ  هللاَّ  لھمزبا وأصله. } هللاَّ

 .أعلم وهللا. للتخفيف الھمزة حذفت أنه إال

ا َمَوالِيَ  َجَعْلَنا َولُِكلٍّ { -33 َ  إِنَّ  َنِصيَبُھمْ  َفآُتوُھمْ  أَْيَماُنُكمْ  َعَقَدتْ  َوالَِّذينَ  َواأْلَْقَرُبونَ  اْلَوالَِدانِ  َتَركَ  ِممَّ  َشْيءٍ  ُكلِّ  َعلَى َكانَ  هللاَّ
 }َشِھيداً 

 :  مسائل خمس فيه

 وروى. غير مال يتمن وال ، الميراث من له هللا قسم بما واحد كل فلينتفع ؛ وموالي ورثة إنسان لكل أن تعالى بين:  األولى

ا َمَوالِيَ  َجَعْلَنا َولُِكلٍّ {:  عباس ابن عن جبير بن سعيد رواية من الفرائض كتاب في البخاري  َوالَِّذينَ  َواأْلَْقَرُبونَ  اْلَوالَِدانِ  َتَركَ  ِممَّ

 آخى التي لألخوة ؛ رحمه ذوي دون المھاجري األنصاري يرث المدينة قدموا حين المھاجرون كان:  قال} أَْيَماُنُكمْ  َعَقَدتْ 

 لحسنا أبو قال. } أَْيَماُنُكمْ  َعَقَدتْ  َوالَِّذينَ { نسختھا:  قال} َمَوالِيَ  َجَعْلَنا َولُِكلٍّ {  نزلت فلما ، بينھم وسلم عليه هللا صلى هللا رسول

 الناسخة اآلية أن والصواب. } أَْيَماُنُكمْ  َعَقَدتْ  َوالَِّذينَ { نسختھا:  قال} َمَوالِيَ  َجَعْلَنا َولُِكلٍّ { النسخ جميع في وقع:  بطال بن

 .روايته في الطبري رواه وكذا ،} أَْيَماُنُكمْ  َعَقَدتْ  َوالَِّذينَ { والمنسوخة} َمَوالِيَ  َجَعْلَنا َولُِكلٍّ {

 اأْلَْرَحامِ  َوأُولُوا{" :  األنفال" في تعالى قوله} أَْيَماُنُكمْ  َعَقَدتْ  َوالَِّذينَ {:  لقوله الناسخة اآلية أن السلف جمھور عن ، وروي

 الناسخ" كتاب في عبيد أبو أثبته الذي وھو ؛ البصري والحسن وقتادة عباس ابن عن ھذا روي. } ِبَبْعٍض  أَْولَى َبْعُضُھمْ 

 الجاھلية في أبنائھم غير تبنوا الذين وجل عز هللا أمر:  قال المسيب بن سعيد عن الزھري رواه آخر قول وفيھا. له" والمنسوخ

:  تعالى قوله:  طائفة وقالت. والعصبة الرحم ذوي إلى الميراث ورد الوصية في نصيبا لھم يجعلوا أن اإلسالم في وورثوا
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 وما والنصيحة النصرة من أنصباءھم الحلفاء يعطوا أن المؤمنين هللا أمر وإنما ؛ بمنسوخ وليس محكم} أَْيَماُنُكمْ  َعَقَدتْ  َوالَِّذينَ {

 لھم ويوصي والرفادة والنصيحة النصرة من} َنِصيَبُھمْ  َفآُتوُھمْ  أَْيَماُنُكمْ  َعَقَدتْ  َوالَِّذينَ {. عباس ابن عن الطبري ذكره ؛ ذلك أشبه

 .سديوال مجاھد قول وھو ؛ الميراث ذھب وقد

 ذكره فيما عباس ابن بينه كما ممكن الجمع فإن ؛ النسخ يصح وال ، جبير بن سعيد عن ورواه ؛ النحاس واختاره:  قلت

 .تعالى هللا شاء إن" األنفال" في" األرحام ذوي" ميراث وسيأتي. التفسير كتاب في عنه البخاري ورواه ، الطبري

 جميع عند حذف الكالم في يكون أن بد فال مفردة جاءت فإذا. والعموم اطةاإلح معناھا العرب كالم في" ُكلّ : " الثانية

 َوالَِّذينَ {. ورثة يعني ، موالي جعلنا أحد ولكل:  الحذف وتقدير. وبعد قبل مثل ، بكل مررت أجاز بعضھم أن حتى النحويين؛

 وثأري ، ھدمك وھدمي ، دمك دمي:  فيقول رجلال يعاقد كان الرجل أن وذلك. قتادة عن ؛ بالحلف يعني} أَْيَماُنُكمْ  َعَقَدتْ 

 للحليف فيكون ؛ عنك وأعقل عني وتعقل ، بك وأطلب بي وتطلب ، وأرثك وترثني ، سلمك وسلمي ، حربك وحربي ثأرك،

 .نسخ ثم الحليف ميراث من السدس

:  ويقال. مولى والمعتق مولى لمعتقا فيسمى ؛ وجوه على يطلق مشترك لفظ المولى أن أعلم} َمَوالِيَ {:  تعالى قوله:  الثالثة

 العم ابن ويسمى. } لَُھمْ  َمْولَى ال اْلَكافِِرينَ  َوأَنَّ {:  تعالى قوله ومنه ؛ المولى الناصر ويسمى. أيضا واألعلى األسفل المولى

 عصبة فألولى السھام أبقت ما: " مالسال عليه لقوله ؛ عصبة يريد} َمَوالِيَ  َجَعْلَنا َولُِكلٍّ {:  تعالى قوله فأما. مولى والجار مولى

 المعتق، على المنعم أنه المعتق حق في المفھوم ألن ؛ العلماء أكثر قول على ، األسفل ال األعلى المولى العصبات ومن" . ذكر

 واحتج ؛ األعلى من يرث األسفل المولى أن زياد بن الحسن عن الطحاوي وحكى. المعنى لھذا ميراثه فاستحق ؛ له كالموجد

 للغالم ميراثه وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فجعل المعتق إال يترك ولم الحديث لھذا له عبدا أعتق رجال أن روي بما فيه

 أنه تقدير على للمعتق الميراث إثبات أمكن إذا وألنه ؛ به القول فوجب ، الحديث لھذا معارض وال:  الطحاوي قال. المعتق

 أن واألصل ، الميراث في بينھما التسوية يقتضي وذلك ؛ باالبن شبيه األسفل والمولى ؛ بباأل شبيه فھو ، له كالموجد كان

 ، قرابة وال القرابة يستدعي. الميراث:  قالوا الجمھور وھم ھذا خالفوا والذين". منھم القوم مولى" الخبر وفي. يعم االتصال

 المولى في ينعكس ال وذلك ، بالمجازاة اإلنعام مقابلة قتضيفي ؛ المعتق على اإلنعام بحكم الميراث للمعتق أثبتنا أنا غير

 وإنما ، معتقه مقام يقوم ألن صالحا المعتق وليس ، مقامه وقائما أبيه خليفة يكون بأن الناس أولى فھو االبن وأما. األسفل

 وهللا بينھما الفرق فظھر ؛ األسفل المولى في ھذا يوجد وال ، المعتق بمواله أحق جعله بأن الشرع فقابله عليه أنعم قد المعتق

 .أعلم

 والمشھور. التكثير على القاف بتشديد" عقَّدت" حمزة عن كبشة بن علي روى} أَْيَماُنُكمْ  َعَقَدتْ  َوالَِّذينَ {:  تعالى قوله:  الرابعة

 من إال تكون ال اقدةالمع ألن ؛ بعيدة قراءة وھي ، والكسائي عاصم قراءة وھي ، القاف مخففة" أيمانكم عقدت" حمزة عن

 والذين فيھا التقدير يكون ، العربية في غموض على تجوز حمزة وقراءة:  النحاس جعفر أبو قال. فاعل فبابھا ، فصاعدا اثنين

 َوإَِذا{:  تعالى قوله مثل الالم حذفت ثم ، الحلف أيمانكم لھم عقدت:  وتقديره ؛ مفعولين إلى وتعدى ، الحلف أيمانكم عقدتھم
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 في متصل ألنه األول المفعول وحذف. برا لك كلت أي كلتك:  يقال كما ، الثاني المفعول وحذف. لھم كالوا أي} وُھمْ َكالُ 

 .الصلة

َ  إِنَّ  َنِصيَبُھمْ  َفآُتوُھمْ {:  تعالى قوله:  الخامسة  يحب وجل عز وھو ، إياھم معاقدتكم شھد قد أي} َشِھيداً  َشْيءٍ  ُكلِّ  َعلَى َكانَ  هللاَّ

 .اءالوف

َجالُ { -34 اُمونَ  الرِّ َساءِ  َعلَى َقوَّ لَ  بَِما النِّ ُ  َفضَّ الَِحاتُ  أَْمَوالِِھمْ  ِمنْ  أَْنَفقُوا َوبَِما َبْعٍض  َعَلى َبْعَضُھمْ  هللاَّ  َحافَِظاتٌ  َقانَِتاتٌ  َفالصَّ
ُ  َحفِظَ  بَِما لِْلَغْيبِ  تِي هللاَّ  َعلَْيِھنَّ  َتْبُغوا َفال أََطْعَنُكمْ  َفإِنْ  َواْضِرُبوُھنَّ  اْلَمَضاِجعِ  فِي ُجُروُھنَّ َواھْ  َفِعُظوُھنَّ  ُنُشوَزُھنَّ  َتَخافُونَ  َوالالَّ
َ  إِنَّ  َسبِيالً  ً  َكانَ  هللاَّ  }َكبِيراً  َعلِّيا

 :  مسألة عشرة إحدى فيه

َجالُ {:  تعالى قوله:  األولى اُمونَ  الرِّ  فيھم فإن وأيضا ؛ عنھن والذب عليھن ةبالنفق يقومون أي ، وخبر ابتداء} النَِّساءِ  َعلَى َقوَّ

 امرأته عليه نشزت الربيع بن سعد في نزلت واآلية. وقيم قوام:  يقال. النساء في ذلك وليس ، يغزو ومن واألمراء الحكام

:  مالسال عليه فقال!  فلطمھا كريمتي أفرشته ، هللا رسول يا:  أبوھا فقال ؛ فلطمھا زھير أبي بن خارجة بن زيد بنت حبيبة

 ؛ اآلية ھذه هللا فأنزل" أتاني جبريل ھذا ارجعوا: " السالم عليه فقال ، منه لتقتص أبيھا مع فانصرفت" . زوجھا من لتقتص"

. األول الحكم ونقض" . خير هللا أراد وما شيئا أردت: " أخرى رواية وفي". غيره هللا وأراد أمرا أردنا: " السالم عليه فقال

:  قال إسحاق بن إسماعيل ذكر} َوْحُيهُ  إِلَْيكَ  ُيْقَضى أَنْ  َقْبلِ  ِمنْ  ِباْلقُْرآنِ  َتْعَجلْ  َوال{ نزل المردود الحكم ھذا في إن:  قيل وقد

 امرأة إن:  يقول الحسن سمعت:  قال حازم بن جرير حدثنا قال -  لحجاج. واللفظ - الفضل بن وعارم المنھال بن حجاج حدثنا

 َتْعَجلْ  َوال{:  تعالى هللا فأنزل ،" القصاص بينكما: " فقال. وجھي لطم زوجي إن:  فقالت وسلم عليه هللا صلى النبي أتت

َجالُ {:  نزل حتى وسلم عليه هللا صلى النبي وأمسك. } َوْحُيهُ  إِلَْيكَ  ُيْقَضى أَنْ  َقْبلِ  ِمنْ  ِباْلقُْرآنِ  اُمونَ  الرِّ  وقال. } النَِّساءِ  َعلَى َقوَّ

 بن محمد بنت عميرة في نزلت:  الكلبي وقال. شماس بن قيس بن ثابت زوجھا وفي أبي بنت لةجمي في نزلت:  روق أبو

 النساء على الرجال تفضيل في تكلمن أنھن النظم ووجه. المتقدم سلمة أم قول سببھا:  وقيل. الربيع بن سعد زوجھا وفي مسلمة

ْوا َوال{ فنزلت ، اإلرث في  ثم ؛ واإلنفاق المھر من الرجال على لما اإلرث في عليھن تفضيلھم أن تعالى بين ثم. اآلية} َتَتَمنَّ

:  وقيل. لذلك عليھن القيام حق لھم فجعل ؛ والتدبير العقل زيادة في فضيلة لھم الرجال إن:  ويقال. إليھن عائدة تفضيلھم فائدة

 ، وشدة قوة فيه فيكون ، واليبوسة رارةالح عليه غلب الرجال طبع ألن ؛ للنساء ليس ما والطبع النفس في قوة زيادة للرجال

 وبقوله ، بذلك عليھن القيام حق لھم فجعل ؛ والضعف اللين معنى فيه فيكون ، والبرودة الرطوبة عليه غلب النساء وطبع

 .}أَْمَوالِِھمْ  ِمنْ  أَْنَفقُوا َوِبَما{:  تعالى

" قوام"و. عشرتھا الرجل يسيء أن ينبغي فال الرجال حقوق حفظن فإذا ، نساءھم الرجال تأديب على اآلية ھذه ودلت:  الثانية

 ؛ الحد ھذا على ھو النساء على الرجال فقيام. باالجتھاد وحفظه فيه بالنظر واالستبداد الشيء على القيام من ؛ للمبالغة فعال

 ؛ معصية تكن لم ما أمره لوقبو طاعته عليھا وأن ، البروز من ومنعھا بيتھا في وإمساكھا وتأديبھا بتدبيرھا يقوم أن وھو
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 بعضھم راعى وقد. المنكر عن والنھي بالمعروف واألمر والميراث الجھاد أمر في والقوة والعقل والنفقة بالفضيلة ذلك وتعليل

 ".البقرة" في ھذا على الرد مضى وقد. ذكرنا مما شيء معھا وليس تكون قد اللحية فإن ؛ بشيء وليس - اللحية التفضيل في

 قواما يكن لم وإذا ، عليھا قواما يكن لم نفقتھا عن عجز متى أنه} أَْمَوالِِھمْ  ِمنْ  أَْنَفقُوا َوِبَما{:  تعالى قوله من العلماء فھم:  الثالثة

 النكاح فسخ ثبوت على الوجه ھذا من واضحة داللة وفيه. النكاح ألجله شرع الذي المقصود لزوال ؛ العقد فسخ لھا كان عليھا

 ُعْسَرةٍ  ُذو َكانَ  َوإِنْ {:  تعالى لقوله ؛ يفسخ ال:  حنيفة أبو وقال. والشافعي مالك مذھب وھو ؛ والكسوة بالنفقة اإلعسار عند

 .السورة ھذه في ھذا في القول تقدم وقد} َمْيَسَرةٍ  إِلَى َفَنِظَرةٌ 

الَِحاتُ {:  تعالى قوله:  الرابعة  ماله في بحقه والقيام الزوج بطاعة األمر ومقصوده ، خبر لهك ھذا} لِْلَغْيبِ  َحافَِظاتٌ  َقانَِتاتٌ  َفالصَّ

:  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال:  قال ھريرة أبي عن الطيالسي داود أبي مسند وفي. الزوج غيبة حال في نفسھا وفي

 اآلية ھذه وتال:  قال" ومالك نفسھا في حفظتك عنھا غبت وإذا أطاعتك أمرتھا وإذا سرتك إليھا نظرت إذا التي النساء خير"

َجالُ { اُمونَ  الرِّ  المرأة المرء يكنزه ما بخير أخبرك أال: " لعمر وسلم عليه هللا صلى وقال. اآلية آخر إلى} النَِّساءِ  َعلَى َقوَّ

 مسعود ابن مصحف وفي. داود أبو أخرجه"  حفظته عنھا غاب وإذا أطاعته أمرھا وإذا سرته إليھا نظر إذا الصالحة

 وھي الكثرة يعطي ھو إذ ؛ بالمعنى لفظا أشبه والتكسير:  جني ابن قال. بالمؤنث يختص بناء وھذا". حوافظ قوانت والحفالص"

ُ  َحفِظَ  بَِما{:  قوله في" ما"و. ھھنا المقصود  في العائد ويكون ، الزي بمعنى تكون أن ويصح. لھن هللا بحفظ أي ، مصدرية} هللاَّ

 أزواجھن لمغيب حافظات أي ؛ أبين الرفع:  النحاس قال. بالنصب" هللا حفظ بما" جعفر أبي قراءة وفي. نصب ضمير" حفظ"

 األمانات أداء من إياه هللا استحفظھن بما:  وقيل. وعشرتھن مھورھن في هللا حفظھن بما:  وقيل. وتسديده ومعونته هللا بحفظ

 وحد ثم ، هللا حفظن بما:  التقدير في وقيل. دينه أو رهأم بحفظھن أي ؛ هللا بحفظھن:  النصب قراءة ومعنى. أزواجھن إلى

 :  قيل كما ؛ الفعل

 بھا أودى الحوادث فإن

 .هللا حفظت مثل ؛ هللا بحفظ المعنى:  وقيل

ِتي{:  تعالى قوله:  الخامسة  تعلمون بمعنى تخافون:  عباس ابن قال. تقدم وقد التي جمع الالتي} ُنُشوَزُھنَّ  َتَخافُونَ  َوالالَّ

 ينشز الرجل نشز:  يقال. األرض من ارتفع ما وھو ، النشز من مأخوذ ؛ العصيان والنشوز. بابه على ھو وقيل. وتتيقنون

 أمر أو حرب إلى وانھضوا ارتفعوا أي} َفاْنُشُزوا اْنُشُزوا قِيلَ  َوإَِذا{:  وجل عز قوله ومنه ؛ قائما فنھض قاعدا كان إذا وينشز

 منصور أبو وقال. األزواج طاعة من عليھن هللا أوجب عما وتعاليھن عصيانھن تخافون أي:  عنىفالم. تعالى هللا أمور من

 وھي ، تنشص ونشصت. ھاء بغير ناشز فھي تنشز نشزت:  يقال ؛ صاحبه الزوجين من واحد كل كراھية النشوز:  اللغوي

:  دريد ابن قال. وجفاھا ضربھا إذا عليھا بعلھا ونشز ، بعلھا على استصعبت المرأة ونشزت:  فارس ابن وقال. للعشرة السيئة

 .واحد بمعنى ونشصت ونشست المرأة نشزت

 للزوج، العشرة وجميل الصحبة حسن من عليھن هللا أوجب ما ذكروھن أي ؛ هللا بكتاب أي} َفِعُظوُھنَّ {:  تعالى قوله:  السادسة

 المرأة ألمرت ألحد يسجد أن أحدا أمرت لو: " قال وسلم عليه هللا صلى النبي إن:  ويقول ، عليھا له التي بالدرجة واالعتراف
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 لعنتھا زوجھا فراش ھاجرة باتت امرأة أيما: " وقال" . قتب ظھر على كانت وإن نفسھا تمنعه ال: " وقال" . لزوجھا تسجد أن

 .ھذا مثل كان وما" . يده في يدھا وتضع تراجع حتى" رواية في" تصبح حتى المالئكة

 اسم كأنه ؛ اإلفراد على" المضجع في" وغيرھما والنخعي مسعود ابن وقرأ} اْلَمَضاِجعِ  فِي َواْھُجُروُھنَّ {:  تعالى قوله:  السابعة

 وقال. وغيره عباس ابن عن ؛ يجامعھا وال ظھره ويوليھا يضاجعھا أن ھو المضاجع في والھجر. الجمع عن يؤدي جنس

 أي ھجره:  يقال ؛ البعد وھو ، الھجران من" اھجروھن" ويعضده ، حذف الكالم ھذا على فيتقدر ؛ مضاجعھن جنبوا:  مجاھد

 ورواه ، البصري والحسن وقتادة والشعبي النخعي إبراھيم معناه وقال. مضاجعتھا بترك إال بعدھا يمكن وال. عنه ونأى تباعد

:  تقول كما القول ھذا ويكون. الموفي األكثر على األمر حملوا:  وقال العربي ابن واختاره ، مالك عن القاسم وابن وھب ابن

 .مالك أصل وھذا. هللا في اھجره

 وإن ، للصالح فترجع عليھا يشق فذلك للزوج محبة كانت فإن فراشھا عن أعرض إذا الزوج فإن ؛ حسن قول ھذا:  قلت

 أي ، الكالم من القبيح وھو جرالھ من" اھجروھن: " وقيل. قبلھا من النشوز أن فيتبين ؛ منھا النشوز فيظھر مبغضة كانت

 في وثاقا شدوھن أي:  وقيل. عباس ابن عن وروي ، سفيان معناه قال ؛ وغيره للجماع وضاجعوھن القول في عليھن غلظوا

. األقوال سائر في وقدح الطبري اختيار وھو ، البعير به يشد حبل وھو ، بالھجار ربطه أي البعير ھجر:  قولھم من ؛ بيوتھن

 بالقرآن عالم من ھفوة من لھا يا:  فقال أحكامه في العربي بن بكر أبو القاضي عليه رد وقد. نظر الموضع ھذا في هكالم وفي

 بن الزبير امرأة الصديق بكر أبي بنت أسماء أن مالك عن وھب ابن رواه غريب حديث التأويل ھذا على حمله والذي!  والسنة

 ضربا ضربھما ثم باألخرى واحدة شعر فعقد ، ضرتھا وعلى عليھا وعتب : قال. ذلك في عوتب حتى تخرج كانت العوام

 عنه هللا رضي بكر أبي أبيھا إلى فشكت ؛ أكثر بھا الضرب فكان تتقي ال أسماء وكانت ، اتقاء أحسن الضرة وكانت ، شديدا

 بامرأة ابتكر إذا الرجل أن بلغني ولقد ؛ الجنة في زوجك يكون أن ولعله ، صالح رجل الزبير فإن اصبري بنية أي:  لھا فقال

 العلماء عند غايته الھجر وھذا. التفسير ھذا على فأقدم الزبير فعل مع اللفظ احتمال مع والعقد الربط فرأى. الجنة في تزوجھا

 عةاألرب به يبلغ وال. عليه وتظاھرتا ، عائشة إلى فأفشته حفصة إلى أسر حين وسلم عليه هللا صلى النبي فعل كما ؛ شھر

 .للمولي عذرا أجال هللا ضرب التي األشھر

 ھو فإنه ؛ فالضرب ينجعا لم فإن ، بالھجران ثم أوال بالموعظة النساء يبدأ أن هللا أمر} َواْضِرُبوُھنَّ {:  تعالى قوله:  الثامنة

 عظما يكسر ال يالذ وھو ، المبرح غير األدب ضرب ھو اآلية ھذه في والضرب. حقه توفية على ويحملھا له يصلحھا الذي

 وكذلك ، الضمان وجب الھالك إلى أدى إذا جرم فال. غير ال الصالح منه المقصود فإن ؛ ونحوھا كاللكزة جارحة يشين وال

 هللا بأمانة أخذتموھن فإنكم النساء في هللا اتقوا: " مسلم صحيح وفي. واألدب القرآن لتعليم غالمه المؤدب ضرب في القول

. الحديث" مبرح غير ضربا فاضربوھن فعلن فإن تكرھونه أحدا فرشكم يوطئن أال عليھن ولكم هللا لمةبك فروجھن واستحللتم

 ھذا وعلى. األجانب والنساء األقارب من تكرھونه ممن أحدا منازلكم يدخلن ال أي ، الحج في الطويل جابر حديث من أخرجه

 هللا فحمد ، وسلم عليه هللا صلى هللا رسول مع الوداع حجة شھد أنه األحوص بن عمرو عن وصححه الترمذي رواه ما يحمل

 يأتين أن إال ذلك غير شيئا منھن تملكون ليس عندكم عوان فإنھن خيرا بالنساء واستوصوا أال: " فقال ووعظ وذكر عليه وأثنى

 لكم إن أال سبيال نعليھ تبغوا فال أطعنكم فإن مبرح غير ضربا واضربوھن المضاجع في فاھجروھن فعلن فإن مبينة بفاحشة
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 تكرھون من بيوتكم في يأذن وال تكرھون من فرشكم يوطئن فال نسائكم على حقكم فأما حقا عليكم ولنسائكم حقا نسائكم على

 ال يريد" مبينة بفاحشة: " فقوله. صحيح حسن حديث ھذا:  وقال" . وطعامھن كسوتھن في إليھن تحسنوا أن عليكم وحقھن أال

 الصالة عليه قال وقد. الحد عليه ويلزم محرم ذلك فإن ؛ الزنى بذلك المراد وليس. يغضبنھم وال واجھنأز يكرھه من يدخلن

 غير الضرب ما عباس البن قلت:  عطاء قال" . مبرح غير ضربا معروف في عصينكم إذا النساء أضربوا: " والسالم

 هللا صلى هللا رسول سمعت:  فقال ذلك في فعذل امرأته ضرب عنه هللا رضي عمر أن وروي. ونحوه بالسواك قال المبرح؟

 " .أھله ضرب فيم الرجل يسأل ال: " يقول وسلم عليه

 نھي وھذا. فعل أو بقول عليھن تجنوا ال أي} َسِبيالً  َعلَْيِھنَّ  َتْبُغوا َفال{. النشوز تركوا أي} أََطْعَنُكمْ  َفإِنْ {:  تعالى قوله:  التاسعة

 .إليھن ليس فإنه لكم الحب تكلفوھن ال المعنى:  وقيل. أدبھن من والتمكين عليھن الفضل تقرير بعد ظلمھن عن

َ  إِنَّ {:  تعالى قوله:  العاشرة ً  َكانَ  هللاَّ  عليھن تقدرون كنتم إن أي ؛ الجانب ولين الجناح بخفض األزواج إلى إشارة} َكِبيراً  َعلِّيا

 بالعلو ھنا ، االتصاف حسن فلذلك بالمرصاد فا امرأته على أحد تعلييس فال. يد كل فوق بالقدرة فيده ؛ هللا قدرة فتذكروا

 .والكبر

 العظام؛ الحدود وفي ھنا إال صراحا بالضرب كتابه من شيء في يأمر لم وجل عز هللا أن. فاعلم ھذا ثبت وإذا:  عشرة الحادية

 بينات وال شھود بغير القضاة دون لھم وجعله ، األئمة دون ذلك األزواج وولى ، الكبائر بمعصية بأزواجھن معصيتھن فساوى

 في أزواجھن على امتناعھن أجل من النساء ضرب جوز إنما:  المھلب قال. النساء على لألزواج تعالى هللا من ائتمانا

 الخدمة في ضربھا جاز المباضعة في ضربھا جاز إذا أنه يوجب والقياس ، الخدمة في ضربھا وجوب في واختلف. المباضعة

 أن معه ويجوز ، الزوجية الحقوق وجميع النفقة يسقط والنشوز. منداد خويز ابن وقال. بالمعروف عليھا للزوج لواجبةا

 وكذلك ؛ حقوقھا عادت رجعت فإذا ، نشوزھا عن ترجع حتى والھجر والوعظ ، المبرح غير األدب ضرب الزوج يضربھا

 الدنيئة وأدب ، العذل الرفيعة فأدب ؛ والدنيئة الرفيعة أدب في الالح ويختلف. تأديبھا للزوج فجائز األدب اقتضى ما كل

 عن عصاه يضع ال جھم أبا إن: " وقال" . أھله وأدب سوطه علق امرأ هللا رحم: " وسلم عليه هللا صلى النبي قال وقد. السوط

 :  بشار وقال" . عاتقه

 للعبد والعصا يلحى الحر

 :  دريد ابن وقال ؛ يالم أي يلحى

 العصا إال يردعه ال والعبد...  رادع مقيم للحر لوموال

. الممتنعة منھن الناشز إال بالغين جميعا كانوا إذا أزواجھن على الزوجات نفقات وجوب على العلم أھل اتفق:  المنذر ابن قال

 في الفقھاء جماعة قاسمال ابن وخالف. حامال تكون أن إال نفقتھا عنه سقطت دخوله بعد امرأته عنه نشزت من:  عمر أبو وقال

 غير لشيء زوجھا عن المرأة نفقة تسقط وال. نفقتھا المستقبل في وجب زوجھا إلى الناشز عادت وإذا. فأوجبھا الناشز نفقة
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 ما غير جور أو حق في عنھا حبسه وال زوجھا مغيب وال حج وال صوم وال نفاس وال حيض وال مرض من ال ؛ النشوز

 .أعلم وهللا. ذكرنا

ً  َفاْبَعُثوا َبْينِِھَما ِشَقاقَ  ِخْفُتمْ  َوإِنْ { -35 ً  أَْھلِهِ  ِمنْ  َحَكما ً  ُيِريَدا إِنْ  أَْھلَِھا ِمنْ  َوَحَكما ُ  ُيَوفِّقِ  إِْصالحا َ  إِنَّ  َبْيَنُھَما هللاَّ ً  َكانَ  هللاَّ  َعلِيما
 }َخبِيراً 

 :  مسائل خمس فيه

 غير شقا يأخذ الزوجين من واحد كل فكأن". البقرة" في الشقاق معنى تقدم قد} ِنِھَماَبيْ  ِشَقاقَ  ِخْفُتمْ  َوإِنْ {:  تعالى قوله:  األولى

 .صاحبه ناحية غير ناحية أي ، صاحبه شق

 وفي. عرفة يوم وصوم ، المقمرة الليلة سير يعجبني:  كقولك الظرف إلى المصدر فأضيف ؛ بينھما شقاقا خفتم إن والمراد

 حالھما بمعنى ھو إذ ؛ الظرفية عنه وأزيل األسماء مجرى أجري" بين" إن:  وقيل. } َوالنََّھارِ  لِ اللَّيْ  َمْكرُ  َبلْ {:  التنزيل

 أن الحكم:  جبير بن سعيد قال. المتقدم الخالف على" ختم"و". فابعثوا" وصحبھما عشرتھما تباعد خفتم وإن أي ، وعشرتھما

 من وحكما أھله من حكما الحاكم بعث وإال قبلت ھي فإن ، ربھاض وإال قبلت ھي فإن ، ھجرھا وإال قبلت فإن ، أوال يعظھا

 في ذلك لترتيب أصح واألول. الوعظ قبل يضرب أن له:  قيل وقد. الخلع يكون ذلك وعند ، الضرر ممن فينظران ، أھلھا

 .اآلية

ً  ُيِريَدا إِنْ {:  قول وأن. واألمراء الحكام} ِخْفُتمْ  َوإِنْ {:  بقوله المخاطب أن على العلماء من والجمھور:  الثانية ُ  ُيَوفِّقِ  إِْصالحا  هللاَّ

:  وقيل. الزوجين بين هللا يوفق إصالحا الحكمان يرد إن أي. وغيرھما ومجاھد عباس ابن قول في ؛ الحكمين يعني} َبْيَنُھَما

ُ  ُيَوفِّقِ { الحكمين به أخبرا فيما وصدقا إصالحا الزوجان يرد إن أي ؛ الزوجان المراد . لألولياء الخطاب:  وقيل. } َبْيَنُھَما هللاَّ

ً  َفاْبَعُثوا{ الزوجين بين خالفا علمتم أي} ِخْفُتمْ  َوإِنْ {:  يقول ً  أَْھلِهِ  ِمنْ  َحَكما  أھل من إال يكونان ال والحكمان} أَْھلَِھا ِمنْ  َوَحَكما

 أھلھما من يوجد لم فإن. بالفقه والبصر النظر نوحس العدالة أھل من ويكونان ، الزوجين بأحوال أقعد ھما إذ ؛ والمرأة الرجل

 الظالم عرف إن فأما. منھما اإلساءة ممن يدر ولم أمرھما أشكل إذا وذلك ؛ عالمين عدلين غيرھما من فيرسل لذلك يصلح من

 في بما خبرنيأ:  له ويقول به يخلو الزوج أھل من الحكم أن:  ويقال. الضرر إزالة على ويجبر صاحبه من الحق له يؤخذ فإنه

 من أن فيعرف ، وبينھا بيني وفرق استطعت ما منھا لي خذ فيھا لي حاجة ال:  قال فإن ؟ مرادك أعلم حتى ال أم أتھواھا نفسك

 من الحكم[ ويخلو. بناشز ليس أنه فيعلم ، وبينھا بيني تفرق وال شئت بما مالي من فأرضھا أھواھا إني:  قال وإن. النشوز قبله

 من النشوز أن فيعلم ؛ أراد ما مالي من وأعطه وبينه بيني فرق:  قالت فإن ؛ ال أم زوجك أتھوين:  لھا ويقول أةبالمر] جھتھا

 لھما ظھر فإذا. قبلھا من ليس النشوز أن علم ، إلي ويحسن نفقتي في يزيد أن على حثه ولكن بيننا تفرق ال :  قالت وإن. قبلھا

ً  َفاْبَعُثوا{:  تعالى قوله فذلك ؛ والنھى والزجر بالعظة عليه يقبالن قبله من النشوز كان الذي ً  أَْھلِهِ  ِمنْ  َحَكما  .} أَْھلَِھا ِمنْ  َوَحَكما

 الطواعية إلى يرجع أن إما والنشوز ؛ ناشز وإما طائعة إما ألنھن ؛ عقليا تقسيما النساء اآلية ھذه قسمت:  العلماء قال:  الثالثة

 عليھا دخل إذا فكان ربيعة بن عتبة بنت فاطمة تزوج طالب أبي بن عقيل أن النسائي رواه مال ؛ تركا األول كان فإن. ال أو

 بن عتبة أين ، شفاھھم قبل أنوفھم ترد!  الفضة كأباريق أعناقھم الذين أين!  أبدا قلبي يحبكم ال وهللا ، ھاشم بني يا:  تقول
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 على:  فقال ؟ ربيعة بن عتبة أين:  له فقالت برم وھو يوما عليھا دخل حتى ، عنھا فيسكت ؛ ربيعة بن شيبة أين ، ربيعة

 ابن فقال ، ومعاوية عباس ابن فأرسل ؛ ذلك له فذكرت عثمان فجاءت ، ثيابھا عليھا فنشرت ؛ دخلت إذا النار في يسارك

 عليھما سدا قد مافوجداھ فأتياھما. مناف عبد بني من شيخين بين ألفرق كنت ما:  معاوية وقال ؛ بينھما ألفرقن:  عباس

. وبالصحبة با وذكرا ، جھدھما األلفة في سعيا أمرھما وتفاقم يصطلحا ولم اختلفا قد وجداھما فإن. أمرھما وأصلحا أبوابھما

 حكم وافق وسواء ؛ الزوجين على جائز وتفريقھما. بينھما فرقا الفرقة ورأيا ذلك غير كانا وإن ، تركاھما ورجعا أنابا فإن

 لم ما الطالق لھما ليس:  قوم وقال. بائن طالق ذلك في والفراق. يوكالھما لم أو بذلك الزوجان وكلھما ، خالفه أو دالبل قاضي

 الحكم ويأمر أراد إن يفرق اإلمام ثم. شاھدان رسوالن أنھما على بناء وھذا ؛ اإلمام وليعرفا ، ذلك في الزوج يوكلھما

 والصحيح. ثور أبو قال وبه ، والحسن زيد وابن عطاء قول وھو ، الكوفيون قال وبه ؛ الشافعي قولي أحد وھذا. بالتفريق

 وعن ، عباس وابن وعلي عثمان عن وروي وإسحاق واألوزاعي مالك قول وھو ؛ توكيل دون التطليق للحكمين ألن ، األول

ً  َفاْبَعُثوا{:  قال تعالى هللا ألن ؛ الشافعي قول وھو ، والنخعي الشعبي ً  أَْھلِهِ  ِمنْ  َحَكما  سبحانه هللا من نص وھذا} أَْھلَِھا ِمنْ  َوَحَكما

 كل هللا بين فإذا ؛ ومعنى الشريعة في اسم وللحكم ، ومعنى الشريعة في اسم وللوكيل. شاھدان وال وكيالن ال قاضيان بأنھما

 بن محمد حديث من الدارقطني روى وقد!.  اآلخر على أحدھما معنى يركب أن - لعالم فكيف - لشاذ ينبغي فال منھما واحد

ً  َفاْبَعُثوا َبْيِنِھَما ِشَقاقَ  ِخْفُتمْ  َوإِنْ { اآلية ھذه في عبيدة عن سيرين ً  أَْھلِهِ  ِمنْ  َحَكما  إلى وامرأة رجل جاء:  قال} أَْھلَِھا ِمنْ  َوَحَكما

 عليكما؟ ما تدريان ھل:  للحكمين قالو ، أھلھا من وحكما أھله من حكما فبعثوا فأمرھم الناس من فئام منھما واحد كل مع علي

 فقال. فال الفرقة أما:  الزوج وقال. ولي فيه علي بما هللا بكتاب رضيت:  المرأة ، فقالت. فرقتما تفرقا أن رأيتما إن عليكما

 ابن عن ثابتة وجوه من علي عن روي ثابت صحيح إسناد وھذا. به أقرت الذي بمثل تقر حتى تبرح ال وهللا ، كذبت:  علي

 بما أتدريان:  يقول كان إنما ؟ عليكما ما أتدريان:  لھما يقل لم شاھدين أو وكيلين كانا فلو. عمر أبو قال ؛ عبيدة عن سيرين

 أن على فدل. به رضيت بما ترضى حتى تبرح ال:  للزوج عنه هللا رضي علي بقول حنيفة أبو احتج. بين وھذا ؟ وكلتما

 وجعله. إليه ذلك جعل من بيد أو الزوج بيد الطالق أن عليه المجتمع األصل وبأن ، الزوج ابرض إال يفرقان ال أنھما مذھبه

 .والعنين المولى على السلطان طالق باب من تابعه ومن مالك

 فإن ؛ أمر في حكما حكمين كل وكذلك. عليه اجتمعا ما إال شيء ذلك من يلزم ولم قولھما ينفذ لم الحكمان اختلف فإن:  الرابعة

 الحكمين في مالك وقال. يتفقا حتى بشيء فليسا اآلخر وأبى بمال أحدھما حكم أو ، اآلخر بھا يحكم ولم بالفرقة أحدھما كمح

 تلزمه:  أيضا القاسم ابن وقال. القاسم ابن قول وھو ؛ بائنة واحدة من بأكثر الفراق لھما وليس واحدة تلزم:  قال ثالثا يطلقان

 واآلخر بواحدة أحدھما حكم إن:  المواز ابن وقال. وأصبغ الماجشون وابن وأشھب المغيرة وقال ؛ عليھا اجتمعا إن الثالث

 .بشيء ليس ذلك أن أصبغ عن حبيب ابن وحكى. واحدة فھي بثالث

 إلى وسلم عليه هللا صلى النبي. أرسل قد ثم ، شھود بأربعة الزنى في حكم سبحانه هللا ألن ؛ الواحد إرسال ويجزئ:  الخامسة

 .المدونة في عبدالملك قال وكذلك" فأرجمھا اعترفت إن: " له وقال وحده أنيسا الزانية المرأة

 باإلرسال هللا خاطب وإنما ، بذلك رضيا إذا أولى بالجواز وھو ، ألجزأ واحدا الزوجان حكم فلو الواحد إرسال جاز وإذا:  قلت

 كل في الحكم فعل وينفذ ، جائز عندنا التحكيم ألن ؛ حكمھما نفذ وحكما حكمين الزوجان أرسل فإن. الزوجين دون الحكام
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 من ينبغي ال بما تخاطرا ألنھما ؛ منقوض حكمه:  عبدالملك قال عدل غير كان ولو ، عدال منھما واحد كل كان إذا ھذا. مسألة

 أنفسھما على قدماه فقد تحكيما كان وإن ، نافذ الوكيل ففعل توكيال كان إن ألنه ؛ نفوذه والصحيح:  العربي ابن قال. الغرر

 المحكوم معرفة فيه يلزم وليس ، كله الغرر على مبني القضاء وباب ، التوكيل باب في يؤثر لم كما فيه بمؤثر الغرر وليس

 ، الزوجين بين الشقاق ظھور عند بھا وحكم عليھا هللا نص الحكمين مسألة:  العربي ابن قال. الحكم إليه يؤول بما عليه

. عليه ترتب ما تفاصيل في اختلفوا وإن ، البعث في أصلھا على األمة اجتمعت عظيمة مسألة وھي. بينھما ما فواختال

 النص معاندة من ھذا وفي ؛ أمين يدي على يجعالن:  وقالوا ذلك في والسنة الكتاب موجب عن غفلوا حيث بلدنا ألھل وعجبا

 الشقاق عند الحكمين بعث إلى أجابني فما ذلك إلى ندبت وقد. اجتزؤوا باألقيسة وال ائتمروا هللا بكتاب فال ، عليكم يخفى ال ما

 بلدنا ألھل تعجب وال. ينبغي كما السنة أجريت األمر هللا ملكني فلما ، آخر إال الشاھد مع باليمين بالقضاء وال ، واحد قاض إال

 يشبه الذي:  قال فإنه للشافعي مرتين اعجب بل ، رخب عنده للحكمين ليس حنيفة ألبي أعجب ولكن ، الجھالة من غمرھم لما

 بأن الزوج نشوز في أذن رجل عز هللا وجدت أني وذلك:  قال. حاالھما فيه يشتبه حتى معا الزوجين عم فيما أنه اآلية ظاھر

 شيئا أعطى مما جالزو يأخذ أن وحظر. المرأة برضا يكون أن يشبه وذلك بالخلع هللا حدود يقيما أال خوفھما في وأذن يصطلحا

 فإذا ، األزواج حكم غير حكمھما أن على دل بالحكمين بينھما الشقاق خفنا فيمن أمر فلما ؛ زوج مكان زوج استبدال أراد إذا

 يفرقا أو يجمعا بأن وتوكيلھما الزوجين برضا مأمونين إال الحكمين يبعث وال ، أھلھا من وحكما أھله من حكما بعث كذلك كان

 به يفرحون وأصحابه ، الشافعي كالم منتھى ھذا:  العربي ابن قال. للزوجين وكيالن الحكمين أن على يدل وذلك. ذلك رأيا إذا

:  قوله أما. األكثر في ينصفه ولم إسحاق أبو القاضي عليه الرد تولى وقد ، العلم في نصابه يشبه وال إليه يلتفت ما فيه وليس

 فإن ؛ جالء وأوضحھا القرآن آيات أبين من وھي ، نصه ھو بل بصحيح فليس" وجينالز عم فيما أنه اآلية ظاھر يشبه الذي"

َجالُ {:  قال تعالى هللا اُمونَ  الرِّ  ، المضجع في ھجرھا وإال أنابت فإن ، وعظھا نشوزا امرأته من خاف ومن. } النَِّساءِ  َعلَى َقوَّ

 ودعه. بيان القرآن في فليس نصا يكن لم إن وھذا. ليھماإ الحكمان مشى غلوائھا في استمرت فإن ، ضربھا وإال ارعوت فإن

 في وأذن: " قال ثم.  ؟ الظاھر أشبه الذي ما ندري فال الظاھر يشبه:  الشافعي يقول أن فأما ؛ ظاھرا يكون ، نصا يكون ال

 أمر فلما: " قال ثم". صهن وھو كذلك يكون أن يجب بل ، المرأة برضا يكون أن يشبه وذلك بالخلع هللا حدود يقيما أال خوفھما

. الغيرية فتتحقق اختيارھما غير من عليھما ينفذ بأن غيره يكون أن ويجب ، األزواج حكم غير حكمھما أن علمنا بالحكمين

" وتوكيلھما الزوجين برضى" قوله وأما". الغيرية تتحقق فلم أمرھما بخالف يحكما فلم به وكالھما ما عليھما أنفذا إذا فأما

 المخاطب كان وإذا ، الحكمين بإرسال الزوجين بين الشقاق خاف إذا الزوجين غير خاطب سبحانه هللا فإن ؛ حصرا فخطأ

 وفي. عليه الرد في والتحقيق اإلنصاف وجه ھذا. عليه اجتمعا بما إال حكم لھما يصح وال ، بتوكيلھما ذلك يكون كيف غيرھما

 ولكن حق كلمة وھذه. تعالى هللا سوى ألحد التحكيم ليس إنه الخوارج قولت كما وليس ، التحكيم إثبات على دليل اآلية ھذه

 .الباطل بھا يريدون

َ  َواْعُبُدوا{ -36 ً  بِهِ  ُتْشِرُكوا َوال هللاَّ ً  َوبِاْلَوالَِدْينِ  َشْيئا  َواْلَجارِ  اْلقُْرَبى ِذي َواْلَجارِ  َواْلَمَساِكينِ  َواْلَيَتاَمى اْلقُْرَبى َوبِِذي إِْحَسانا
اِحبِ  اْلُجُنبِ  بِيلِ  َواْبنِ  بِاْلَجْنبِ  َوالصَّ َ  إِنَّ  أَْيَماُنُكمْ  َملََكتْ  َوَما السَّ  }َفُخوراً  ُمْخَتاالً  َكانَ  َمنْ  ُيِحبُّ  ال هللاَّ

 :  مسألة عشرة ثمان فيه
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 لم ولو. الكتب جميع يف ھي وكذلك. منسوخ شيء منھا ليس ، عليه المتفق المحكم من اآلية ھذه أن على العلماء أجمع:  األولى

 الحكم له لمن ، واالفتقار التذلل وھي العبودية معنى مضى وقد. الكتاب به ينزل لم وإن ، العقل جھة من ذلك لعرف كذلك يكن

 شوائب من وتصفيتھا تعالى  األعمال خلوص في أصل فاآلية ، فيه واإلخالص له بالتذلل عباده تعالى هللا فأمر ؛ واالختيار

َما قُلْ {  تعالى هللا قال ؛ وغيره الرياء َما إِلَيَّ  ُيوَحى ِمْثلُُكمْ  َبَشرٌ  أََنا إِنَّ  َعَمالً  َفْلَيْعَملْ  َربِّهِ  لَِقاءَ  َيْرُجوا َكانَ  َفَمنْ  َواِحدٌ  إِلَهٌ  إِلَُھُكمْ  أَنَّ

 ً  ذلك مع ونوى لمعدته محما صام أو تبردا تطھر نم إنه:  علمائنا بعض قال لقد حتى} أََحداً  َربِّهِ  ِبِعَباَدةِ  ُيْشِركْ  َوال َصالِحا

َِّ  أاَل{:  تعالى قال كما ؛ الخالص العمل إال  وليس دنياوية نية التقرب نية في مزج ألنه ؛ يجزه لم التقرب ينُ  ِ . } اْلَخالِصُ  الدِّ

َ  لَِيْعُبُدوا إاِلَّ  أُِمُروا َوَما{:  تعالى وقال  ؛ ينتظره لم إمام وھو الركوع في بداخل الرجل أحس إذا وكذلك. } ينَ الدِّ  لَهُ  ُمْخلِِصينَ  هللاَّ

 عليه هللا صلى هللا رسول قال:  قال ھريرة أبي عن مسلم صحيح وفي. تعالى  خالصا كونه عن بانتظاره ركوعه يخرج ألنه

 وروى" . وشركه تركته غيري معي فيه أشرك عمال عمل من الشرك عن الشركاء أغنى أنا وتعالى تبارك هللا قال: " وسلم

 يدي بين فتنصب مختمة بصحف القيامة يوم يجاء: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال:  قال مالك بن أنس عن الدارقطني

 وھو -  وجل عز هللا فيقول خيرا إال رأينا ما وعزتك المالئكة فتقول ھذا واقبلوا ھذا القوا للمالئكة تعالى هللا فيقول تعالى هللا

 الفھري قيس بن الضحاك عن أيضا وروي" . وجھي به ابتغي كان ما إال العمل من اليوم أقبل وال لغيري كان ھذا إن - أعلم

 أيھا يا لشريكي فھو شريكا معي أشرك فمن شريك خير أنا يقول تعالى هللا إن: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال:  قال

 وال شيء منھا  وليس للرحم فإنھا وللرحم  ھذا تقولوا وال له خلص ما إال يقبل ال هللا فإن تعالى  أعمالكم أخلصوا الناس

 " .شيء منھا تعالى  وليس لوجوھكم فإنھا ولوجوھكم  ھذا تقولوا

  شريك اعتقاد وأصله. محرم وكله مراتب ثالث على الشرك:  قالوا عنھم هللا رضي علماءنا أن فاعلم ھذا ثبت إذا:  مسألة

َ  إِنَّ {:  تعالى بقوله المراد وھو ، الجاھلية شرك وھو األعظم الشرك وھو ، ألوھيته في  ُدونَ  َما َوَيْغفِرُ  ِبهِ  ُيْشَركَ  أَنْ  َيْغفِرُ  ال هللاَّ

 يستقل تعالى هللا غير ما موجودا إن:  قال من قول وھو ، الفعل في تعالى  شريك اعتقاد الرتبة في ويليه} َيَشاءُ  لَِمنْ  َذلِكَ 

 عليه جبريل حديث في كما عمر ابن منھم تبرأ وقد ، األمة ھذه مجوس كالقدرية إلھا كونه يعتقد لم وإن وإيجاده فعل بإحداث

 وھذا. لغيره له بفعلھا هللا أمر التي العبادات من شيئا يفعل أن وھو ؛ الرياء وھو العبادة في اإلشراك الرتبة ھذه ويلي. السالم

 عن هللا ورضي. غبي جاھل كل يعرفه ال خفي وھو لألعمال مبطل وھو ، تحريمه لبيان واألحاديث اآليات سيقت لذيا ھو

 األنصاري فضالة أبي بن سعيد أبي عن ماجة ابن سنن وفي. لألعمال إفساده وبين" الرعاية" كتابه في أوضحه فقد المحاسبي

 فيه ريب ال ليوم القيامة ليوم واآلخرين األولين هللا جمع إذا: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال:  قال الصحابة من وكان

" . الشرك عن الشركاء أغنى هللا فإن هللا غير عند من ثوابه فليطلب أحدا وجل عز  عمله عمل في أشرك كان من مناد نادى

 أخبركم أال: " فقال الدجال المسيح نتذاكر حنون وسلم عليه هللا صلى هللا رسول علينا خرج:  قال الخدري سعيد أبي عن وفيه

 يصلي الرجل يقوم أن الخفي الشرك: " فقال ؛ هللا رسول يا بلى فقلنا:  قال"  ؟ الدجال المسيح من عندي عليكم أخوف ھو بما

 ما خوفأ إن: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال:  قال أوس بن شداد عن وفيه". رجل نظر من يرى لما صالته فيزين

 خرجه" خفية وشھوة هللا لغير أعماال ولكن وثنا وال قمرا وال شمسا يعبدون أقول لست إني أما با اإلشراك أمتي على أتخوف

 سئل:  قال حبيب أبي بن يزيد عن لھيعة ابن وروى. الخفية الشھوة بيان وفيه ، الكھف آخر في وسيأتي. الحكيم الترمذي

 عبدهللا بن سھل قال" . إليه يجلس أن يحب العلم يتعلم الرجل ھو: " فقال الخفية الشھوة عن لموس عليه هللا صلى هللا رسول
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 فھذا ،  أنه يعرف أن به ويريد هللا لغير فعله أصل في يعقد أن:  أحدھا ؛ وجوه ثالثة على الرياء:  عنه هللا رضي التستري

 يعيد أن يزيد تاب إذا فھذا ، نشط هللا غير عليه اطلع فإذا  يءالش في يدخل -واآلخر. اإليمان في وتشكك النفاق من صنف

 الذي الرياء فھذا ؛ مدحھم إلى وسكن عليه ومدح بذلك فعرف  به وخرج باإلخالص العمل في دخل:  والثالث. عمل ما جميع

 فما:  له قيل. لآلخرة القوم عمل وإنما ، الدنيا دار في عملك ثواب تطلب أن الرياء:  البنه لقمان قال:  سھل قال. عنه هللا نھى

 ، باإلخالص إال فيه تدخل فال العمل من إظھاره كلفت ما:  قال ؟ العمل يكتم فكيف:  له قيل ، العمل كتمان قال ؟ الرياء دواء

:  السختياني أيوب وقال. العمل من تعده فال الخلق عليه اطلع عمل وكل:  قال. هللا إال عليه يطلع أال أحب إظھاره تكلف لم وما

 .عمله من مكانه يعرف أن أحب من بعاقل ھو ما

 قلوبھم في منزلته لتحصل إليھم وسروره سكونه كان إن ، آخره إلى" باإلخالص العمل في دخل والثالث" سھل قول:  قلت

 كانوا وإن ، عليه اطالعھمب فرحا مغمور قلبه ألن ؛ مذموم فھذا غيره أو مال من منھم يريده ما وينال ويبروه ويجلوه فيحمدوه

 فسروره عليه وبفضله هللا بصنع فيسر عليه إطالعھم يحب ال وھو خلقه عليه هللا أطلع من فأما. الفراغ بعد عليه اطلعوا قد

ا َخْيرٌ  ُھوَ  َفْلَيْفَرُحوا َفبَِذلِكَ  َوِبَرْحَمِتهِ  هللاَِّ  بَِفْضلِ  قُلْ {:  تعالى قال كما ؛ طاعة هللا بفضل  في وتتميمه ھذا وبسط. } ْجَمُعونَ يَ  ِممَّ

 وسلم عليه هللا وسلم عليه هللا صلى النبي حديث عن سھل سئل وقد. ھناك عليه فليقف أراده فمن ،" للمحاسبي الرعاية" كتاب

 في يةكاف جملة فھذه. ھذا نحو أو عليه هللا أظھره الذي  الشكر جھة من يعجبه:  قال" فيعجبني عليه فيطلع العمل أسر أني"

 . والحمد. اإلخالص حقيقة". البقرة" في مضى وقد. األعمال وخلوص الرياء

ً  َوِباْلَوالَِدْينِ {:  تعالى قوله:  الثانية " سبحان" في ويأتي ، عتقھما إليھما اإلحسان من أن السورة ھذه صدر في تقدم قد} إِْحَسانا

 معنى على ، بالنصب الباقون. إليھما اإلحسان واجب أي رفعبال" إحسان" عبلة أبي ابن وقرأ. مستوفى معنى برھما حكم

 من واإلذعان له والطاعة البر والتزام واإلحسان بالشكر المنان الخالق بعد الناس فأحق:  العلماء قال. إحسانا إليھما أحسنوا

 شعبة وروى. } َولَِوالَِدْيكَ  لِي ْشُكرْ ا أَنِ {:  تعالى فقال ؛ الوالدان وھما بشكره وشكره وطاعته بعبادته إليه اإلحسان هللا قرن

 وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال:  قال العاص بن عمرو بن عبدهللا عن أبيه عن عطاء بن يعلي عن الواسطيان وھشيم

 " .الوالدين سخط في وسخطه الوالدين رضى في الرب رضى"

 ".البقرة" في فيه الكالم مضى وقد} اْلَمَساِكينِ وَ  َواْلَيَتاَمى اْلقُْرَبى َوِبِذي{:  تعالى قوله:  الثالثة

 برعي والوصاة بحقه والقيام بحفظه تعالى هللا أمر فقد الجار أما} اْلُجُنبِ  َواْلَجارِ  اْلقُْرَبى ِذي َواْلَجارِ {:  تعالى قوله:  الرابعة

 أي} اْلقُْرَبى ِذي َواْلَجارِ {:  تعالى فقال ينواألقرب الوالدين بعد ذكره أكد سبحانه تراه أال. نبيه لسان وعلى كتابه في ذمته

 وأنشد. البعد الجنابة وكذلك ، أجنبي فالن ومنه. اللغة في ھو وكذلك ، عباس ابن قال ؛ الغريب أي} اْلُجُنبِ  َواْلَجارِ {. القريب

 :  اللغة أھل

 غريب القباب وسط امرؤ فإني...  جنابة عن نائال تحرمني فال

 :  األعشى وقال
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 جامدا عطائي عن حريث فكان...  جنابة عن زائرا حريثا تأتي

 يكن لم إذا وأجنبي وأجنب وجنب جنب:  يقال ؛ لغتان وھما النون وسكون الجيم بفتح" الجنب والجار" والمفضل األعمش وقرأ

:  الشامي نوف قالو. الناحية ذي أي الجنب ذي والجار أي ، المضاف حذف تقدير على:  وقيل. أجانب وجمعه ، قرابة بينھما

 .والنصراني اليھودي} اْلُجُنبِ  َواْلَجارِ { المسلم} اْلقُْرَبى ِذي َواْلَجارِ {

 بمعنى يكون قد واإلحسان. الصحيح وھو ، كافرا أو كان مسلما إليھا مندوب بھا مأمور بالجار فالوصاة ھذا وعلى:  قلت

 عليه هللا صلى النبي عن عائشة عن البخاري روى. دونه اةوالمحام األذى وكف العشرة حسن بمعنى يكون وقد ، المواساة

 وسلم عليه هللا صلى النبي أن شريح أبي عن وروي" . سيورثه أنه ظننت حتى بالجار يوصيني جبريل زال ما: " قال وسلم

 كل في عام وھذا" بوائقه ارهج يأمن ال الذي: " قال ؟ ومن هللا رسول يا:  قيل" يؤمن ال وهللا يؤمن ال وهللا يؤمن ال وهللا: " قال

 أذى يحذر أن للمؤمن فينبغي. جاره أذى من الكامل يؤمن ال وأنه ، مرات ثالث بقسمه إذايته ترك السالم عليه أكد وقد. جار

 أنه وسلم عليه هللا صلى النبي عن وروي. عليه العباد وحضا رضياه فيما ويرغب ، عنه ورسوله هللا نھى عما وينتھي ، جاره

 المسلم فالجار حقوق ثالثة له الذي الجار فأما واحد حق له وجار حقان له وجار حقوق ثالثة له فجار ثالثة الجيران: " قال

 والجار الجوار وحق اإلسالم حق فله المسلم الجار فھو حقان له الذي والجار اإلسالم وحق القرابة وحق الجوار حق له القريب

 " .لجوارا حق له الكافر ھو واحد حق له الذي

 منك أقربھما إلى: " قال ، أھدي أيھما فإلى جارين لي إن ، هللا رسول يا قلت:  قالت عائشة عن البخاري روى:  الخامسة

 المسكن القريب وأنه} اْلقُْرَبى ِذي َواْلَجارِ {:  تعالى قوله من المراد يفسر الحديث ھذا أن إلى العلماء من جماعة فذھب". بابا

:  السالم عليه وبقوله وعضدوه ، للجار الشفعة إيجاب على بھذا واحتجوا. منك المسكن البعيد ھو} اْلُجُنبِ  َواْلَجارِ {. منك

 من به تبدأ عمن وسلم عليه هللا صلى النبي سألت إنما عنھا هللا رضي عائشة فإن ، ذلك في حجة وال". بصقبه أحق الجار"

 على يقع الجار أن على الحديث ھذا فدل:  المنذر ابن قال. غيره من بھا أولى فإنه بابه قرب من أن فأخبرھا الھدية في جيرانھا

 له وليس يليه الذي وطلبھا الشفعة ترك إذا اللصيق الجار إن:  فقال الحديث ھذا ظاھر عن حنيفة أبو خرج وقد. اللصيق غير

 أبا إال ؛ وغيره اللصيق أعطي لجيرانه لرجلا أوصى إن:  يقولون العلماء وعوام. له فيه شفعة ال طريق وال الدار إلى جدار

 .وحده اللصيق إال يعطى ال:  وقال العلماء عوام فارق فإنه حنيفة

 أن وروي. شھاب ابن وقال ؛ ناحية كل من دارا أربعون:  يقول األوزاعي فكان ؛ الجيرة حد في الناس واختلف:  السادسة

 صلى النبي فبعث ؛ أذى لي أشدھم جوارا إلي أقربھم وإن قوم محلة نزلت نيإ:  فقال وسلم عليه هللا صلى النبي إلى جاء رجال

 جاره يأمن ال من الجنة يدخل وال جار دارا أربعين إن أال:  المساجد أبواب على يصيحون وعليا وعمر بكر أبا وسلم عليه هللا

 وقالت. المسجد ذلك جار فھو الصالة إقامة سمع من:  فرقة وقالت. جار فھو النداء سمع من:  طالب أبي بن علي وقال. بوائقه

 فِيَھا ُيَجاِوُروَنكَ  ال ُثمَّ {:  قوله إلى} اْلُمَنافِقُونَ  َيْنَتهِ  لَمْ  لَِئنْ {:  تعالى هللا قال. جار فھو مدينة أو محلة في رجال ساكن من:  فرقة

 :  قال كما ؛ الزوجة أدناھا ، بعض من الصق ضھابع مراتب والجيرة. جوارا المدينة في اجتماعھم تعالى فجعل} َقلِيالً  إاِلَّ 

 طالقة فإنك بيني جارتا أيا
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 مرقة طبخت إذا ذر أبا يا: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال:  قال ذر أبي عن مسلم رواه ما الجار إكرام ومن:  السابعة

 ودفع العشرة وحسن المحبة من عليھا برت لما ؛ األخالق مكارم على السالم عليه فحض". جيرانك وتعاھد ماءھا فأكثر

 القائم على ويعظم ، الشھوة ضعفائھم من فتھيج ذرية له تكون وربما ، جاره قدر بقتار يتأذى قد الجار فإن ؛ والمفسدة الحاجة

 عقوبة نتكا وھذه. والحسرة األلم منھم ويشتد المشقة فتعظم أرملة أو ضعيفا القائم كان إن سيما ال ، والكلفة األلم عليھم

 حض المعنى ولھذا ، إليھم يدفع الطبيخ من شيء في بتشريكھم يندفع ھذا وكل. قيل فيما السالم عليھما يوسف فراق في يعقوب

 ؛ فيه يشارك أن أحب ذلك رأى فإذا ، منھا يخرج وما جاره دار يدخل ما إلى ينظر ألنه ؛ بالھدية القريب الجار السالم عليه

 داره كانت وإن بابه بعد من على به بدأ فلذلك ؛ والغرة الغفلة أوقات في حاجة من ينويه عندما لجاره إجابة أسرع فإنه وأيضا

 .أعلم وهللا. أقرب

 الزيادة وجعل ، لطيفا تنبيھا البخيل على األمر تيسير على بذلك نبه" ماءھا فأكثر" السالم عليه قال لما:  العلماء قال:  الثامنة

 :  القائل أحسن ولقد. أحد كل على ذلك يسھل ال إذ ؛ لحمھا فأكثر مرقة طبخت إذا:  يقل لم ولذلك ؛ لماءا وھو ثمن له ليس فيما

 القدر ترفع قبلي وإليه...  واحدة الجار وقدر قدري

 يھدى بشيء أي" بمعروف منھا فأصبھم جيرانك من بيت أھل أنظر ثم: " السالم عليه لقوله ؛ المحتقر اليسير النزر يھدى وال

 إليه المھدى وعلى ، يحتقر وال فليھده القليل إال يتيسر لم فلو ، الموقع ذلك يقع ال فقد يھدى مما كان وإن القليل فإن ؛ عرفا

. موطئه في مالك أخرجه" محرقا شاة كراع ولو لجارتھا إحداكن تحتقرن ال المؤمنات نساء يا: " السالم عليه لقوله ؛ قبوله

 ؛ الكرام رجال يا تقول كما ؛ المؤمنات النساء أيھا يا:  والتقدير ، اإلضافة غير على بالرفع" ؤمناتالم نساء يا" قيدناه وكذا

 المؤمنات نساء يا:  فيه:  قيل قد. للنساء نعت والمؤمنات ، أليھا النعت التقدير في والنساء ، أيھا يا وھو محذوف فالمنادى

 .أكثر واألول ، باإلضافة

 أن جاره أحدكم يمنع ال" وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال ؛ به إرفاقا له خشبة غرز من يمنع أال جارال إكرام من:  التاسعة

 خشبه" روي. أكنافكم بين بھا ألرمين وهللا ، معرضين عنھا أراكم لي ما:  ھريرة أبو يقول ثم" . جداره في خشبة يغرز

 وھل. والقصة بالكلمة أي" بھا ألرمين" ومعنى. بالنون" كنافھمأ"و بالتاء" أكتافھم" وروي. واإلفراد الجمع على" وخشبة

 بر إلى الندب معناه أن إلى وأصحابھما حنيفة وأبو مالك فذھب. العلماء بين خالف فيه ؟ الندب أو الوجوب على بھذا يقضى

 طيب عن إال مسلم امرئ مال ليح ال: " السالم عليه قوله بدليل ؛ الوجوب على ذلك وليس ، إليه واإلحسان له والتجاوز الجار

 إلى امرأته أحدكم استأذنت إذا: " السالم عليه قوله معنى مثل ھو" جاره أحدكم يمنع ال" قوله ومعنى:  قالوا" . منه نفس

 الشافعي وقال. ذلك في والخير الصالح من الرجل يراه ما على ، الندب الجميع عند معناه وھذا" . يمنعھا فال المسجد

 ولوال:  قالوا. الوجوب على ذلك أن إلى:  الحديث أھل وجماعة علي بن وداود ثور وأبو وإسحاق حنبل بن حمدوأ وأصحابه

 عمر مذھب وھو. واجب غير عليھم ليوجب كان ما الوجوب معنى وسلم عليه هللا صلى النبي من سمع فيما فھم ھريرة أبا أن

 بن محمد أرض في به يمر أن الخليج في خليفة بن للضحاك ةمسلم بن محمد على قضى فإنه ؛ عنه هللا رضي الخطاب بن

 ؛ الضحاك ففعل به يمر أن عمر فأمره. بطنك على ولو به ليمرن وهللا:  عمر فقال. وهللا ال:  مسلمة بن محمد فقال ، مسلمة
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 ؛ الباب ھذا في رعم خالف الصحابة من أحد عن يرو لم مالكا أن" الرد" كتاب في الشافعي وزعم. الموطأ في مالك رواه

 بن محمد ألن ؛ الشافعي زعم كما ليس:  عمر أبو قال. برأيه ورده به يأخذ ولم كتابه في وأدخله رواه أنه مالك على وأنكر

 قصة في عوف بن وعبدالرحمن ، عمر لرأي خالفا كان أيضا األنصار ورأي ، عمر رأي خالف ذلك في رأيه كان مسلمة

 المسلمين دماء أن على يدل ، والنظر ، النظر إلى الرجوع وجب الصحابة اختلفت وإذا -  لساقيةا والربيع - وتحويله الربيع

. وسلم عليه هللا صلى النبي عن الثابت ھو فھذا ؛ خاصة النفس به تطيب ما إال حرام بعض على بعضھم وأعراضھم وأموالھم

 األولون أجاب. نحوه أو ھذا ؛ بھا ألرمينكم وهللا نمعرضي عنھا أراكم لي ما:  ھريرة أبي قول ذلك في الخالف على ويدل

 ھذا ألن" منه نفس طيب عن إال مسلم امرئ مال يحل ال: " السالم عليه قوله معنى عن بالسنة خارج بالمرفق القضاء:  فقالوا

 أن واجب فغير. حكمال في بينھما فرق قد وسلم عليه هللا صلى النبي ألن ؛ ذلك من المرفق وليس واالستھالك التمليك معناه

 واحتجوا. المطلب أبو يسمى به يقضي قاض بالمدينة كان أنه مالك وحكى. وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فرق ما بين يجمع

 ھنيئا أبشر:  وتقول وجھه عن التراب تمسح أمه فجعلت أحد يوم غالم منا استشھد :  قال أنس عن األعمش بحديث األثر من

 ال واألعمش" . يضره ال ما ويمنع يعنيه ال فيما يتكلم كان لعله يدريك وما" وسلم عليه هللا صلى النبي لھا فقال ؛ الجنة لك

 .عمر أبو قاله. أعلم وهللا ، أنس من سماع له يصح

 ما ، هللا رسول يا قلنا:  قال جبل بن معاذ حديث وھو ، الجار مرافق فيه وسلم عليه هللا صلى النبي جمع حديث ورد:  العاشرة

 جنازته تبعت مات وإن عدته مرض وإن أعطيته احتاج وإن أعنته استعانك وإن أقرضته استقرضك إن: " قال ؟ الجار حق

 عليه تستطل وال منھا له تعرف أن إال قدرك بنار تؤذه وال وعزيته ساءتك مصيبة أصابته وإن وھنيته سرك خير أصابه وإن

 منه بشيء ولدك يخرج ال سرا فأدخلھا وإال منھا له فأھد فاكھة اشتريت وإن بإذنه إال الريح عليه وتسد عليه لتشرف بالبناء

 وھو جامع حديث ھذا. نحوھا كلمة أو" هللا رحم ممن القليل إال الجار حق يؤدي لن لكم أقول ما تفقھون وھل ولده به يغيظون

 .مرضي غير الشيباني مطر بن عثمان الفضل أبو إسناده في ، حسن حديث

 يا:  قالوا الخبر وفي. بينا كما الكافر حتى مقيدة غير مطلقة جاءت الجار إكرام في األحاديث:  العلماء قال:  عشرة يةالحاد

 إطعام عن وسلم عليه هللا صلى ونھيه" . المسلمين نسك من المشركين تطعموا ال: " قال ؟ النسك لحوم من أنطعمھم هللا رسول

 فأما ؛ األغنياء يطعمه أن وال منه يأكل أن للناسك يجوز ال الذي الذمة في الواجب لنسكا يحتمل المسلمين نسك من المشركين

 لحم تفريق عند لعائشة وسلم عليه هللا صلى النبي قال. الذمة أھل يطعمه أن فجائز األغنياء إطعام يجزيه الذي الواجب غير

 ؟ اليھودي لجارنا أھديتم:  قال جاء فلما عمرو بن دهللاعب أھل في ذبحت شاة أن وروي" . اليھودي بجارنا ابدئي: " األضحية

 " .سيورثه أنه ظننت حتى بالجار يوصيني جبريل زال ما: " يقول وسلم عليه هللا صلى هللا رسول سمعت -  مرات ثالث -

اِحبِ {:  تعالى قوله:  عشرة الثانية  كان وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن الطبري وأسد. السفر في الرفيق أي} ِباْلَجْنبِ  َوالصَّ

 ، معوج أحدھما قضيبين فقطع ، غيضة وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فدخل راحلتين على وھما أصحابه من رجل معه

 فإنه آخر يصحب صاحب كل إن فالن يا كال: " فقال!  بھذا أحق هللا رسول يا كنت:  فقال ؛ القويم لصاحبه وأعطى فخرج

 المروءة فأما ؛ مروءة وللحضر مروءة للسفر:  عبدالرحمن أبي بن ربيعة وقال" . نھار من اعةس ولو صحابته عن مسؤول
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 فاإلدمان الحضر في المروءة وأما. هللا مساخط غير في المزاج وكثرة ، األصحاب على الخالف وقلة ، الزاد فبذل السفر في

 :  الطائي لحاتم إنھا وقيل - أسد بني بعضول. وجل عز هللا في اإلخوان وكثرة القرآن وتالوة ، المساجد إلى

 رجلي حملت فال فضال مركب له...  ناقتي خلف يكن لم رفيقي ما إذا

 فضل ذا كنت وال زاد ذا كنت فال...  مزودي شطر له زادي من يك ولم

 فضلي من نال بما فضال له علي...  أرى وقد فيه نحن فيما شريكان

اِحبِ {:  ليلى أبي وابن مسعود وابن علي وقال . نفعك رجاء ويلزمك يصحبك الذي ھو:  جريج ابن. الزوجة} ِباْلَجْنبِ  َوالصَّ

 .أعلم وهللا. بالعموم الجميع اآلية تتناول وقد. والضحاك ومجاھد وعكرمة جبير وابن عباس ابن قول وھو ؛ أصح واألول

ِبيلِ  َواْبنِ {:  تعالى قوله:  عشرة الثالثة  إليه المسافر فنسب ؛ الطريق والسبيل. مارا بك يجتاز يالذ ھو:  مجاھد قال} السَّ

 .ورشده وھدايته وإرفاقه إعطاؤه إليه اإلحسان ومن. إياه ولزومه عليه لمروره

 وسلم؛ عليه هللا صلى النبي ذلك وبين ، المماليك إلى باإلحسان تعالى هللا أمر} أَْيَماُنُكمْ  َملََكتْ  َوَما{:  تعالى قوله:  عشرة الرابعة

 لو ذر أبا يا:  فقلنا ، مثله غالمه وعلى برد وعليه بالربذة ذر بأبي مررنا:  قال سويد بن المعرور عن وغيره مسلم فروى

 إلى فشكاني ، بأمه فعيرته أعجمية أمه وكانت ، كالم إخواني من رجل وبين بيني كان إنه:  فقال ؛ حلة كانت بينھما جمعت

 من ، هللا رسول يا:  قلت" جاھلية فيك امرؤ إنك ذر أبا يا: " فقال وسلم عليه هللا صلى لنبيا فلقيت وسلم عليه هللا صلى النبي

 تأكلون مما فأطعموھم أيديكم تحت هللا جعلھم إخوانكم ھم جاھلية فيك امرؤ إنك ذر أبا يا: " قال. وأمه أباه سبوا الرجال سب

 فأردف يوم ذات بغلة ركب أنه ھريرة أبي عن وروي" . فأعينوھم مكلفتموھ فإن يغلبھم ما تكلفوھم وال تلبسون مما وألبسوھم

 ما مني يحرقان نار من ضغثان معي يسعى ألن:  ھريرة أبو فقال ؛ دابتك خلف يسعى أنزلته لو:  قائل له فقال ، خلفه غالمه

 من: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال:  قال ذر أبي عن داود أبو وخرج. خلفي غالمي يسعى أن من إلي أحب أحرقا

 اليمكم" . هللا خلق تعذبوا وال فبيعوه منھم ياليمكم ال ومن تكتسون مما واكسوه تأكلون مما فأطعموه مملوكيكم من اليمكم

 طعامه للمملوك: " قال وسلم عليه هللا صلى النبي عن عنه هللا رضي ھريرة أبي عن مسلم وروى. الموافقة والماليمة. وافقكم

 بيانه وسيأتي" وفتاتي فتاي ليقل بل وأمتي عبدي أحدكم يقل ال: " السالم عليه وقال" يطيق ما إال العمل من يكلف وال وكسوته

 اإلحسان إلى وأرشدھم عليھا وحضھم األخالق مكارم إلى السادة وسلم عليه هللا صلى فندب. السالم عليه يوسف سورة في

 بعضھم سخر لكن ، هللا مال والمال عبيدهللا الكل إذ ، عبيدھم على مزية ألنفسھم يروا ال حتى التواضع طريق سلوك وإلى

 صفه يلبسون مما أقل وألبسوھم ، يأكلون مما أقل أطعموھم فإن ؛ للحكمة وتنفيذا للنعمة إتماما بعضا بعضھم وملك ، لبعض

 فدخل له قھرمان جاءه إذ عمرو بن هللاعبد عن مسلم وروى. أعلم وهللا ذلك في خالف وال. عليه بواجبه قام إذا جاز ومقدارا

 أن إثما بالمرء كفى: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال ، فأعطھم فأنطلق:  قال. ال قال ؟ قوتھم الرقيق أعطيت:  فقال

 " .قوتھم يملك عمن يحبس
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" . يعتقه أن فكفارته لطمه أو يأته لم حدا عبده ضرب من: " قال أنه وسلم عليه هللا صلى النبي عن ثبت:  عشرة الخامسة

 وأعتقوا الضرب في الولد من للخادم اقتصوا أنھم الصحابة من نفر عن وجاء. حد عليه يكن ولم الحد قدر يضربه أن ومعناه

 عليه وقال" . ثمانين القيامة يوم الحد عليه أقام بالزنى مملوكه قذف من: " السالم عليه وقال. القصاص يرد لم لما الخادم

 العمر في تزيد الرحم وصلة نماء الملكة وحسن شوم الخلق سوء: " السالم عليه وقال" . الملكة سيئ الجنة يدخل ال: " السالم

 " .السوء ميتة تدفع والصدقة

 هللا رسول قال:  قال ھريرة أبي عن مسلم فروى ؛ العبد أو الحر أفضل أيھما الباب ھذا من العلماء واختلف:  عشرة السادسة

 أمي وبر والحج هللا سبيل في الجھاد لوال بيده ھريرة أبي نفس والذي" أجران المصلح المملوك للعبد: " وسلم عليه هللا صلى

 وأحسن لسيده نصح إذا العبد إن: " قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن عمر ابن عن وروي. مملوك وأنا أموت أن ألحببت

 مطالب ، هللا بعبادة مطالب:  جھتين من مخاطب ألنه ؛ العبد فضل من مثله كان وما ابھذ فاستدل" . مرتين أجره فله هللا عبادة

 .الحافظ البغدادي العامري أحمد بن عبدهللا بن محمد بكر وأبو النمري عبدالبر بن يوسف عمر أبو ذھب ھذا وإلى. سيده بخدمة

 وكاآللة ، استقالل لعدم كالمفقود والعبد باألحرار يحصل وإنما والدنيا الدين بأمور االستقالل:  قال بأن الحر فضل من استدل

 حدود عن حدوده ونقصت ، الواليات ومعظم الشھادات مناصب سلب ولذلك ؛ بالجبر المسخرة وكالبھيمة ، بالقھر المصرفة

 أشار وقد. أكثر فثوابه أعظم وعناؤه ، أكثر فيھا فوظائفه واحدة جھة من طولب وإن والحر ، المقدار بخسة إشعارا األحرار

 .أعلم وهللا. األمور ھذه لفوت العبد يلحق الذي النقص لوال أي ؛ والحج الجھاد لوال:  بقوله ھريرة أبو ھذا إلى

 أنه ظننت حتى بالجار يوصيني جبريل زال ما: " قال أنه وسلم عليه هللا صلى النبي عن مالك بن أنس روى:  عشرة السابعة

 لھم سيجعل أنه ظننت حتى بالمماليك يوصيني زال وما ، طالقھن سيحرم أنه ظننت حتى لنساءبا يوصيني زال وما ، سيورثه

 بقيام يوصيني زال وما -  كاد حتى وروي -  فمي يحفي أن خشيت حتى بالسواك يوصيني زال وما ، عتقوا إليھا انتھوا إذا مدة

 .تفسيره في سمرقنديال الليث أبو ذكره" . ليال ينامون ال أمتي خيار أن ظننت حتى الليل

َ  إِنَّ {:  تعالى قوله:  عشرة الثامنة  ھذه عمن ورضاه محبته سبحانه فنفى} َفُخوراً  ُمْخَتاالً  َكانَ  َمنْ {. يرضى ال أي} ُيِحبُّ  ال هللاَّ

 الذي:  والفخور. الكبر أي الخيالء ذو والمختال. التوعد من ضرب ھذا وفي. اآلخرة في نعمه آثار عليه يظھر ال أي ؛ صفته

 من األنفة على صاحبيھما تحمالن ألنھما ھنا بالذكر الصفتين ھاتين وخص. والتطاول البذخ:  والفخر. كبرا مناقبه يعدد

 عنه المفضل ذكر فيما عاصم وقرأ. إليھم باإلحسان هللا أمر فيضيع اآلية في ذكر ممن وغيرھم الفقير والجار الفقير القريب

 ذي أي الجنب ذي والجار أي ؛ المضاف حذف تقدير على ھو:  المھدوي قال. النون سكونو الجيم بفتح" الجنب والجار"

 :  األخفش وأنشد. الناحية

 جنب واألمير جنب الناس

  .أعلم وهللا. القرابة عن المتنحي أي ، الناحية والجنب
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ُ  آَتاُھمُ  َما َوَيْكُتُمونَ  بِاْلُبْخلِ  النَّاسَ  َوَيأُْمُرونَ  َيْبَخلُونَ  الَِّذينَ { -37 ً  لِْلَكافِِرينَ  َوأَْعَتْدَنا َفْضلِهِ  ِمنْ  هللاَّ ً  َعَذابا  }ُمِھينا

 :  مسألتان فيه} ِباْلُبْخلِ  النَّاسَ  َوَيأُْمُرونَ  َيْبَخلُونَ  الَِّذينَ {:  تعالى قوله

" من" ألن ؛ صفة يكون وال" كان من: " قوله في" من" من البدل على نصب موضع في" الذين"} َيْبَخلُونَ  الَِّذينَ {:  تعالى قوله

 في يكون أن ويجوز. فخور في الذي المضمر من بدال رفع موضع في يكون أن ويجوز. بھما يوصف وال يوصفان ال" ما"و

َ  إِنَّ { الخبر يكون أو ، كذا لھم ، يبخلون الذين أي ، محذوف والخبر ابتداء يكون أن ويجوز. عليه فيعطف رفع موضع  ال هللاَّ

ةٍ  ِمْثَقالَ  َيْظلِمُ   أن التأويل ھذا على اآلية فتجيء ؛ المؤمنين في اآلية فتكون ، أعني بإضمار منصوبا يكون أن ويجوز. }َذرَّ

 .اإلحسان من المانعة الخالل فيه من يحب ال هللا فإن سمي من إلى المؤمنون أيھا فأحسنوا ، هللا محبة عنھم منفية الباخلين

 تعالى هللا أوجب ما أداء من االمتناع ھو الشرع في المذموم البخل} ِباْلُبْخلِ  النَّاسَ  َوَيأُْمُرونَ  َخلُونَ َيبْ {:  تعالى قوله:  الثانية

ُ  آَتاُھمُ  ِبَما َيْبَخلُونَ  الَِّذينَ  َيْحَسَبنَّ  َوال{:  تعالى قوله مثل وھو. عليه  في القول" عمران آل" في مضى وقد. اآلية} َفْضلِهِ  ِمنْ  هللاَّ

 بين جمعوا فإنھم ؛ اليھود وغيره عباس ابن قول في اآلية بھذه والمراد. مستوفى الشح وبين بينه والفرق ، وحقيقته البخل

 المنافقون المراد:  وقيل. وسلم عليه هللا صلى محمد نعت من التوراة من هللا أنزل ما وكتمان بالمال والبخل والفخر االختيال

 .إعرابه من ذكرنا ما على ؛ يبخلون الذين وال ، فخور مختال كل يحب ال هللا إن والمعنى ، تقية وإيمانھم إنفاقھم كان الذي

ً  لِْلَكافِِرينَ  َوأَْعَتْدَنا{:  تعالى قوله ً  َعَذابا  عدم األول جعل بأن الكافرين توعد من الباخلين المؤمنين توعد تعالى فصل} ُمِھينا

 .مھينا عذابا والثاني المحبة

ِ  ُيْؤِمُنونَ  َوال النَّاسِ  ِرَئاءَ  أَْمَوالَُھمْ  ُيْنفِقُونَ  َوالَِّذينَ { -38 َّ ْيَطانُ  َيُكنِ  َوَمنْ  اآْلِخرِ  بِاْلَيْومِ  َوال بِا ً  لَهُ  الشَّ ً  َفَساءَ  َقِرينا  }َقِرينا

 :  مسألتان فيه

 أَْمَوالَُھمْ  ُيْنفِقُونَ  َوالَِّذينَ {: } َيْبَخلُونَ  الَِّذينَ { على تعالى عطف .اآلية} النَّاسِ  ِرَئاءَ  أَْمَوالَُھمْ  ُيْنفِقُونَ  َوالَِّذينَ {:  تعالى قوله:  األولى

 عنده الثاني يكون أن أجاز الواو زيادة رأى ومن. خفض موضع في فيكون ، الكافرين على عطف ھو:  وقيل. } النَّاسِ  ِرَئاءَ 

 وضعفه. اليھود في:  مجاھد. النفاق من والرئاء} النَّاسِ  اءَ ِرئَ {:  تعالى لقوله:  المنافقين في نزلت الجمھور قال. لألول خبرا

 متجه مجاھد وقول:  عطية ابن قال. كذلك ليس واليھود ، اآلخر واليوم با اإليمان الصفة ھذه عن نفى تعالى ألنه ؛ الطبري

 رؤساء وھم ، بدر يوم مطعمي في زلتن:  وقيل. ينفعھم ال حيث من كاإليمان اآلخر باليوم إيمانھم إذ ؛ واإللزام المبالغة على

:  قلت. تجزئ ال إنھا حيث من األحكام في تدخل الرئاء ونفقة:  الحربي ابن قال. بدر إلى ليخرجوا الناس على أنفقوا ؛ مكة

ً  أَْنفِقُوا قُلْ {:  تعالى قوله الكتاب من ذلك على ويدل ً  أَوْ  َطْوعا  .وسيأتي} ِمْنُكمْ  ُيَتَقبَّلَ  لَنْ  َكْرھا

ْيَطانُ  َيُكنِ  َوَمنْ {:  تعالى قوله:  لثالنيةا ً  لَهُ  الشَّ ً  َفَساءَ  َقِرينا َِّ  ُيْؤِمُنونَ  َوال{ تقديره إضمار الكالم في} َقِرينا } اآْلِخرِ  ِباْلَيْومِ  َوال ِبا

ْيَطانُ  َيُكنِ  َوَمنْ { الشيطان فقرينھم ً  لَهُ  الشَّ ً  َفَساءَ  َقِرينا  ؛ اإلقران من فعيل وھو والخليل الصاحب أي ، المقارن:  والقرين} َقِرينا

 :  زيد بن عدي قال
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 يقتدي بالمقارن قرين فكل...  قرينه عن وسل تسأل ال المرء عن

ً  َفَساءَ { النار في الشيطان به قرن من المعنى يكون أن ويجوز. قارنه فقد الدنيا في الشيطان من قبل من:  والمعنى  أي} َقِرينا

 .التمييز على نصب وھو ، قرينا الشيطان فبئس

ِ  آَمُنوا لَوْ  َعلَْيِھمْ  َوَماَذا{ -39 َّ ا َوأَْنَفقُوا اآْلِخرِ  َواْلَيْومِ  بِا ُ  َرَزَقُھمُ  ِممَّ ُ  َوَكانَ  هللاَّ ً  بِِھمْ  هللاَّ  }َعلِيما

 وما تقديره األول فعلى. واحدا اسما وذا ما يكون أن ويجوز. الذي بمعنى وذا ، خبره" ذا"و باالبتداء رفع موضع في" ما"

َِّ  آَمُنوا لَوْ { عليھم شيء وأي تقديره الثاني وعلى ، عليھم الذي  به جاء وبما ، الوجود بواجب صدقوا أي ،} اآْلِخرِ  َواْلَيْومِ  بِا

ا َوأَْنَفقُوا{ ، اآلخرة تفاصيل من الرسول ُ  َرَزَقُھمُ  ِممَّ ُ  َوَكانَ {. } هللاَّ ً  ِبِھمْ  هللاَّ  .ِموضع غير في معناه تقدم} َعلِيما

َ  إِنَّ { -40 ةٍ  ِمْثَقالَ  َيْظلِمُ  ال هللاَّ ً  أَْجراً  لَُدْنهُ  ِمنْ  َوُيْؤتِ  ُيَضاِعْفَھا َحَسَنةً  َتكُ  َوإِنْ  َذرَّ  }َعِظيما

َ  إِنَّ {:  تعالى قوله ةٍ  ِمْثَقالَ  َيْظلِمُ  ال هللاَّ . عليھا ويثيبھم بھا يھميجاز بل ذرة وزن عملھم ثواب من ينقصھم وال يبخسھم ال أي} َذرَّ

َ  إِنَّ {:  تعالى قال كما ؛ كثيرا وال قليال يظلم ال تعالى هللا أن الكالم من والمراد ً  النَّاسَ  َيْظلِمُ  ال هللاَّ  النملة:  والذرة. } َشْيئا

 ليس الذرة نأ زعموا:  ھارون بن يزيد وقال. النملة رأس أيضا وعنه. النمل أصغر وھي ، وغيره عباس ابن عن ؛ الحمراء

 .شيئا الخبز وزن على يزد فلم وزنه ثم يستره ما مقدار الذر عاله حتى خبزا وضع رجال أن ويحكى. وزن لھا

 قال كما ؛ الخردلة الذرة:  وقيل. أعلم وهللا. وزنا ونصفه للدينار أن كما ؛ وزنا للذرة أن على يدالن والسنة والقرآن:  قلت

ً  َنْفسٌ  ُتْظلَمُ  َفال{:  تعالى  األشياء أقل عن عبارة الجملة في وھي ، ھذا غير وقيل. } بَِھا أََتْيَنا َخْرَدلٍ  ِمنْ  َحبَّةٍ  ِمْثَقالَ  َكانَ  َوإِنْ  َشْيئا

 في بھا يعطى حسنة مؤمنا يظلم ال هللا إن: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال:  قال أنس عن مسلم صحيح وفي. وأصغرھا

 حسنة له تكن لم اآلخرة إلى أفضى إذا حتى الدنيا في بھا  عمل ما بحسنات فيطعم الكافر وأما خرةاآل في بھا ويجزى الدنيا

 " .بھا يجزى

 فعلى ؛ بالنصب والعامة ، بالرفع" حسنة" الحجاز أھل وقرأ. ثوابھا يكثر أي} َوُيْؤتِ  ُيَضاِعْفَھا َحَسَنةً  َتكُ  َوإِنْ {:  تعالى قوله

 بنون" نضاعفھا" الحسن وقرأ. حسنة فعلته تك إن أي ، الناقصة ھي الثاني وعلى. تامة فھي ، تحدث بمعنى" تك" األول

 معناھما لغتان وھما" يضاعفھا" والباقون ،" يضعفھا" رجاء أبو وقرأ". ويؤت" لقوله ؛ أصح وھي ، بالياء والباقون. العظمة

. عنده من} لَُدْنهُ  ِمنْ {. ضعفين يجعلھا بالتشديد" ويضاعفھا" ، كثيرة أضعافا يجعله معناه" يضاعفھا: " عبيدة أبو وقال. التكثير

 الداخلة" من" كانت حيث" من" عليه ودخلت ، النون سددوا أنفسھم إلى أضافوه فإذا ؛ ولدى ولد ولدن لدن:  لغات أربع وفيه

 أول ھو الذي الموضع إنه:  لدن في سيبويه قال ولذلك ؛ عليھا" من" دخول حسن تشاكال فلما ، كذلك" لدن"و الغاية البتداء

ً  أَْجراً {. الغاية  إذا حتى: " وفيه - الشفاعة حديث -  الطويل الخدري سعيد أبي حديث من مسلم صحيح وفي. الجنة يعني} َعِظيما

 يامةالق يوم  المؤمنين من الحق استقصاء في  مناشدة بأشد أحد من منكم ما بيده نفسي فوالذي النار من المؤمنون خلص

 صورھم فتحرم عرفتم من أخرجوا لھم فيقال ويحجون ويصلون معنا يصومون كانوا ربنا يقولون النار في الذين إلخوانھم

 به أمرتنا ممن أحد فيھا بقي ما ربنا يقولون ثم ركبتيه وإلى ساقيه نصف إلى النار أخذت قد كثيرا خلقا فيخرجون النار على
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 فيھا نذر لم ربنا يقولون ثم كثيرا خلقا فيخرجون فأخرجوه خير من دينار مثقال قلبه يف وجدتم فمن أرجعوا وعز جل فيقول

 يقولون ثم كثيرا خلقا فيخرجون فأخرجوه خير من دينار نصف مثقال قلبه في وجدتم فمن ارجعوا يقول ثم به أمرتنا ممن أحدا

 ثم كثيرا خلقا فيخرجون فأخرجوه خير من ذرة مثقال هقلب في وجدتم فمن ارجعوا يقول ثم أحدا أمرتنا ممن فيھا نذر لم ربنا

َ  إِنَّ { شئتم إن فاقرؤوا الحديث بھذا تصدقوني لم إن:  يقول الخدري سعيد أبو وكان" . خيرا فيھا نذر لم ربنا يقولون  َيْظلِمُ  ال هللاَّ

ةٍ  ِمْثَقالَ  ً  راً أَجْ  لَُدْنهُ  ِمنْ  َوُيْؤتِ  ُيَضاِعْفَھا َحَسَنةً  َتكُ  َوإِنْ  َذرَّ  هللا صلى النبي عن مسعود ابن عن وروي. الحديث وذكر} َعِظيما

 حق عليه له كان من فالن بن فالن ھذا الخالئق رؤوس على مناد وينادي فيوقف القيامة يوم بالعبد يؤتى: " قال أنه وسلم عليه

 إلى انظروا للمالئكة تعالى هللا فيقول نيع الدنيا ذھبت وقد لي أين من رب يا فيقول حقوقھم ھؤالء آت يقول ثم حقه إلى فليأت

 ذي لكل أعطي قد - منھم بذلك أعلم وھو -  رب يا المالئكة قالت حسنة من ذرة مثقال بقي فإن منھا فأعطوھم الصالحة أعماله

َ  نَّ إِ { ومصداقه الجنة رحمتي بفضل وأدخلوه لعبدي ضعفوھا للمالئكة تعالى هللا فيقول حسنة من ذرة مثقال وبقي حقه حق  هللاَّ

ةٍ  ِمْثَقالَ  َيْظلِمُ  ال  طالبون وبقي سيئاته وبقيت حسناته فنيت إلھنا المالئكة قالت شقيا عبدا كان وإن -} ُيَضاِعْفَھا َحَسَنةً  َتكُ  َوإِنْ  َذرَّ

 ، الخصوم في يلالتأو ھذا على فاآلية" . النار إلى صكا له صكوا ثم سيئاته إلى فأضيفوھا سيئاتھم من خذوا تعالى فيقول كثير

 ؛ له ويضعفھا عليھا يثيبه بل له تبقى ذرة مثقال يظلم وال ، منه له يأخذ الخصم على للخصم ذرة مثقال يظلم ال تعالى وأنه

 هللا إن: " يقول وسلم عليه هللا صلى هللا رسول سمعت:  قال ھريرة أبو وروى. } ُيَضاِعْفَھا َحَسَنةً  َتكُ  َوإِنْ {:  تعالى قوله فذلك

َ  نَّ {ِ وتال" حسنة ألف ألفي الواحدة بالحسنة المؤمن عبده يعطي سبحانه ةٍ  ِمْثَقالَ  َيْظلِمُ  ال هللاَّ  َوُيْؤتِ  ُيَضاِعْفَھا َحَسَنةً  َتكُ  َوإِنْ  َذرَّ

ً  أَْجراً  لَُدْنهُ  ِمنْ  ً  أَْجراً { هللا قال وإذا:  ھريرة أبو قال:  عبيدة قال} َعِظيما  عباس ابن عن تقدم وقد!  رهقد يقدر الذي فمن} َعِظيما

 .الشمس عليه طلعت مما خير ھي التي اآليات إحدى اآلية ھذه أن:  مسعود وابن

ةٍ  ُكلِّ  ِمنْ  ِجْئَنا إَِذا َفَكْيفَ { -41  }َشِھيداً  َھُؤالءِ  َعلَى بِكَ  َوِجْئَنا بَِشِھيدٍ  أُمَّ

 ابن حدثنا:  قال أحمد بن الخليل حدثنا:  السمرقندي الليث أبو ذكر" جئنا" فيه والعامل زمان ظرف" وإذ" الساكنين الفاء فتحت

 أتاھم وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن أبيه عن فضالة بن محمد بن يونس عن فضيل حدثنا:  قال كامل أبو حدثنا:  قال منيع

 أتى إذا حتى يقرأ ئاقار فأمر أصحابه من وناس ومعاذ مسعود ابن ومعه ظفر بني في التي الصخرة على فجلس ظفر بني في

ةٍ  ُكلِّ  ِمنْ  ِجْئَنا إَِذا َفَكْيفَ { اآلية ھذه على  حتى وسلم عليه هللا صلى هللا رسول بكى} َشِھيداً  َھُؤالءِ  َعَلى بِكَ  َوِجْئَنا بَِشِھيدٍ  أُمَّ

 لي قال. قال عبدهللا عن البخاري وروى" . أرھم لم من فكيف ظھرانيھم بين أنا من على ھذا رب يا: " فقال ؛ وجنتاه اخضلت

 فقرأت" غيري من أسمعه أن أحب إني: " قال ؟ أنزل وعليك عليك اقرأ:  قلت" علي اقرأ: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول

ةٍ  ُكلِّ  ِمنْ  ِجْئَنا إَِذا َفَكْيفَ { بلغت حتى" النساء" سورة عليه  عيناه فإذا" أمسك" : قال} َشِھيداً  َھُؤالءِ  َعلَى ِبكَ  َوِجْئَنا ِبَشِھيدٍ  أُمَّ

 دموعه فرأيت رأسي فرفعت - جنبي إلى رجل غمزني أو -  رأسي فرفعت" : أمسك" قوله بدل وقال مسلم وأخرجه. تذرفان

 إذ ؛ األمر وشدة المطلع ھول من اآلية ھذه تضمنته ما لعظيم كان إنما وسلم عليه هللا صلى النبي بكاء:  علماؤنا قال. تسيل

 على" بقوله واإلشارة. شھيدا القيامة يوم وسلم عليه هللا صلى به ويؤتى ، والتكذيب بالتصديق أممھم على ءشھدا باألنبياء يؤتى

 ؛ غيرھم على منھا عليھم أشد العذاب وظيفة ألن بالذكر قريش كفار خص وإنما ؛ الكفار من وغيرھم قريش كفار إلى" ھؤالء

 يوم الكفار ھؤالء حال يكون فكيف والمعنى. العادات خوارق من يديه على هللا أظھره وما ، المعجزات رؤية عند لعنادھم
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ةٍ  ُكلِّ  ِمنْ  ِجْئَنا إَِذا{ القيامة :  وقيل. التوبيخ معناه استفھام وھذا ؟ منعمين أم أمعذبين} َشِھيداً  َھُؤالءِ  َعلَى ِبكَ  َوِجْئَنا بَِشِھيدٍ  أُمَّ

 المسيب بن سعيد سمع أنه وحدثه عمر بن المنھال عن األنصار من جلر أخبرنا المبارك ابن ذكر. أمته جميع إلى اإلشارة

 يشھد فلذلك وأعمالھم بسيماھم فيعرفھم وعشية غدوة أمته وسلم عليه هللا صلى النبي على تعرض إال يوم من ليس:  يقول

ةٍ  ُكلِّ  ِمنْ  ِجْئَنا إَِذا َفَكْيفَ { وتعالى تبارك هللا يقول ؛ عليھم  .} َشِھيداً  َھُؤالءِ  َعلَى ِبكَ  َوِجْئَنا{ بنبيھا نييع} ِبَشِھيدٍ  أُمَّ

 في والعامل ،" إذا" مسد يسد قد المضمر والفعل. ذكرنا كما ؛ حالھم يكون فكيف التقدير ، مضمر بفعل نصب" كيف" وموضع

 وسيأتي. عكسه زويجو ، عليه والعرض الشيخ على الطالب قراءة جواز الفقه من الحديث وفي. حال" شھيدا"و". جئنا" "إذا"

 .الحال على نصب" شھيدا"و. تعالى هللا شاء إن ،" يكن لم" سورة في أبي حديث في بيانه

ُسولَ  َوَعَصُوا َكَفُروا الَِّذينَ  َيَودُّ  َيْوَمئِذٍ { -42 ى لَوْ  الرَّ َ  َيْكُتُمونَ  َوال اأْلَْرضُ  بِِھمُ  ُتَسوَّ ً  هللاَّ  }َحِديثا

. السين في والتشديد التاء بفتح" تسوى" عامر وابن نافع وقرأ. كسرھا ويجوز ، ساكنينال اللتقاء". عصوا" في الواو ضمت

 والمعنى. مسمى غير والفاعل للمفعول مبنيا ، السين وخففوا التاء ضموا والباقون. السين خففا أنھما إال كذلك والكسائي وحمزة

 ؛ عليھم مستوية األرض وكانت هللا يبعثھم لم لو منوات:  آخر ومعنى. سواء واألرض يجعلھم أي. األرض بھم هللا يسوي لو

 ؛ فيھا فساخوا األرض لھم انفتحت لو تمنوا والمعنى ، فاعلة فاألرض والثانية األولى القراءة وعلى. نقلوا التراب من ألنھم

 ، اإلدغام على التشدد ةفقراء. الحسن عن ؛ عليھم فتسوى تنشق أي عليھم تسوى لو أي ، على بمعنى الباء:  وقيل. قتادة قاله

 معنى وھذا ؛ النار في مخلدون أنھم وعلموا ترابا تصير البھائم رأوا حين ھذا تمنوا إنما:  وقيل. التاء حذف على والتخفيف

ً  ُكْنتُ  لَْيَتِني َيا اْلَكافِرُ  َوَيقُولُ {:  تعالى قوله  في تقدم ما لىع لألنبياء األمة ھذه شھدت حين ھذا تمنوا إنما:  وقيل. } ُتَرابا

ةً  َجَعْلَناُكمْ  َوَكَذلِكَ {:  تعالى قوله عند" البقرة" ً  أُمَّ  شھادتھم تقبل فال والسراق الزناة فيھم إن:  الخالية األمم فتقول. اآلية} َوَسطا

ِ {:  المشركون فيقول ، وسلم عليه هللا صلى النبي فيزكيھم َنا َوهللاَّ ا َما َربِّ  وأيديھم أرجلھم وتشھد أفواھھم ىعل فيختم} ُمْشِرِكينَ  ُكنَّ

ُسولَ  َوَعَصُوا َكَفُروا الَِّذينَ  َيَودُّ  َيْوَمِئذٍ {:  تعالى قوله فذلك ؛ يكسبون كانوا بما ى لَوْ  الرَّ  وهللا. بھم تخسف يعني} اأْلَْرضُ  ِبِھمُ  ُتَسوَّ

 .أعلم

َ  َيْكُتُمونَ  َوال{:  تعالى قوله ً  هللاَّ َ  َيْكُتُمونَ  َوال{:  ھمبعض قال:  الزجاج قال} َحِديثا ً  هللاَّ  عند ظاھر عملوه ما ألن ؛ مستأنف} َحِديثا

 ؛ حديثا هللا يكتموا لم وأنھم بھم سويت األرض أن لو يود والمعنى ، معطوف ھو:  بعضھم وقال. كتمانه على يقدرون ال هللا

َنا َوهللاَِّ {:  تعالى قوله وعن ، اآلية ھذه عن عباس ابن وسئل. كذبھم ظھر ألنه ا َما َربِّ  يدخل ال أنه رأوا لما:  فقال} ُمْشِرِكينَ  ُكنَّ

َنا َوهللاَِّ {:  قالوا اإلسالم أھل إال الجنة ا َما َربِّ . حديثا هللا يكتمون فال وأرجلھم أيديھم وتكلمت أفواھھم على هللا فختم} ُمْشِرِكينَ  ُكنَّ

. يكتموا لم وحوسبوا لھم تبين لما أنھم ومعناه. بعضھا في ھذاو بعضھا في ھذا يكون مواطن اآلخرة:  وقتادة الحسن وقال

  .تعالى هللا شاء إن" األنعام" في بيان مزيد لھذا وسيأتي
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َھا َيا{ -43 الةَ  َتْقَرُبوا ال آَمُنوا الَِّذينَ  أَيُّ ً  َوال َتقُولُونَ  َما َتْعلَُموا َحتَّى ُسَكاَرى َوأَْنُتمْ  الصَّ  َوإِنْ  َتْغَتِسلُوا َحتَّى َسبِيلٍ  َعابِِري إاِلَّ  ُجُنبا
َساءَ  الَمْسُتمُ  أَوْ  اْلَغائِطِ  ِمنَ  ِمْنُكمْ  أََحدٌ  َجاءَ  أَوْ  َسَفرٍ  َعلَى أَوْ  َمْرَضى ُكْنُتمْ  ُموا َماءً  َتِجُدوا َفلَمْ  النِّ ً  َصِعيداً  َفَتَيمَّ با  َفاْمَسُحوا َطيِّ

َ  إِنَّ  َوأَْيِديُكمْ  بُِوُجوِھُكمْ   }َغفُوراً  فُّواً عَ  َكانَ  هللاَّ

 :  مسألة وأربعون أربع فيه

َھا َيا{:  تعالى قوله:  األولى الةَ  َتْقَرُبوا ال آَمُنوا الَِّذينَ  أَيُّ  ؛ المؤمنين الخطاب بھذا وتعالى سبحانه هللا خص} ُسَكاَرى َوأَْنُتمْ  الصَّ

 صحاة يفعلونھا ال الكفار كان إذ ؛ الخطاب بھذا وافخص أذھانھم عليھم وأتلفت الخمر من أخذوا وقد الصالة يقيمون كانوا ألنھم

 في لنا بين اللھم:  عمر قال الخمر تحريم نزل لما:  قال عنه هللا رضي الخطاب بن عمر عن داود أبو روى. سكارى وال

 بين اللھم:  فقال عليه فقرئت عمر فدعي:  قال} َواْلَمْيِسرِ  اْلَخْمرِ  َعنِ  َيْسأَلوَنكَ { البقرة في التي اآلية فنزلت ؛ شافيا بيانا الخمر

َھا َيا{ النساء في التي اآلية فنزلت ؛ شافيا بيانا الخمر في لنا الةَ  َتْقَرُبوا ال آَمُنوا الَِّذينَ  أَيُّ  رسول منادي فكان} ُسَكاَرى َوأَْنُتمْ  الصَّ

 في لنا بين اللھم:  فقال عليه فقرئت عمر فدعي. سكران الصالة يقربن ال أال:  ينادي الصالة أقيمت إذا وسلم عليه هللا صلى هللا

 أمر على الناس كان:  جبير بن سعيد وقال. انتھينا:  عمر قال} ُمْنَتُھونَ  أَْنُتمْ  َفَھلْ {:  اآلية ھذه فنزلت ؛ شافيا بيانا الخمر

 َكِبيرٌ  إِْثمٌ  فِيِھَما قُلْ  َواْلَمْيِسرِ  اْلَخْمرِ  َعنِ  َيْسأَلوَنكَ {:  نزلت حتى اإلسالم أول يشربونھا فكانوا ؛ ينھوا أو يؤمروا حتى جاھليتھم

َھا َيا قُلْ {:  فقرأ بھم يصلي فتقدم رجل فشربھا ؛ لإلثم ال للمنفعة نشربھا:  قالوا. } لِلنَّاسِ  َوَمَنافِعُ  } َتْعُبُدونَ  َما أَْعُبدُ  ال اْلَكافُِرونَ  أَيُّ

َھا َيا{:  فنزلت الةَ  َرُبواَتقْ  ال آَمُنوا الَِّذينَ  أَيُّ  في علينا أنزل اللھم:  عمر فقال. الصالة عين غير في:  فقالوا} ُسَكاَرى َوأَْنُتمْ  الصَّ

َما{:  فنزلت ؛ شافيا بيانا الخمر ْيَطانُ  ُيِريدُ  إِنَّ  عليه هللا صلى هللا رسول منادي طاف ثم. انتھينا ، انتھينا:  عمر فقال. اآلية} الشَّ

 طالب أبي بن علي عن الترمذي وروى:  تعالى هللا شاء إن" المائدة" في بيانه يأتي ما على ؛ متحر قد الخمر إن أال:  وسلم

:  فقرأت فقدموني الصالة وحضرت ، منا الخمر فأخذت ، الخمر من وسقانا فدعانا طعاما عوف بن عبدالرحمن لنا صنع:  قال

َھا َيا قُلْ { َھا َيا{:  تعالى هللا فأنزل:  قال. تعبدون ما نعبد ونحن} َتْعُبُدونَ  َما أَْعُبدُ  ال اْلَكافُِرونَ  أَيُّ الةَ  َتْقَرُبوا ال آَمُنوا الَِّذينَ  أَيُّ  الصَّ

 قال أنه قبله بما والنظم االتصال ووجه. صحيح حسن حديث ھذا:  عيسى أبو قال. } َتقُولُونَ  َما َتْعلَُموا َحتَّى ُسَكاَرى َوأَْنُتمْ 

َ  ُدواَواْعبُ {:  وتعالى سبحانه ً  ِبهِ  ُتْشِرُكوا َوال هللاَّ  تاركھا يقتل ولذلك ؛ العبادات رأس ھي التي الصالة اإليمان بعد ذكر ثم. } َشْيئا

 .بھا إال تصح ال التي شروطھا ذكر إلى الكالم وانجر ، فرضھا يسقط وال

 ؛ النوم سكر المراد:  قال فإنه الضحاك إال ؛ الخمر سكر بالسكر المراد أن على الفقھاء وجماعة العلماء من والجمھور:  الثانية

 وقال" . نفسه فيسب يستغفر لعله يدري ال فإنه ، النوم عنه يذھب حتى فليرقد الصالة في أحدكم نعس إذا: " السالم عليه لقوله

 وھو" رواية في" حاقن وھو أحدكم يصلين ال: " السالم عليه لقوله ؛ حاقنا كنت إذا يعني} ُسَكاَرى َوأَْنُتمْ {:  السلماني عبيدة

 " .فخذيه بين ضام

 إلى االلتفات وترك بقلبه تعالى هللا على اإلقبال المصلي من المطلوب فإن ؛ المعنى صحيح وعبيدة الضحاك وقول:  قلت

:  وسلم عليه هللا صلى قال. الحال ويغير البال يشغل ما وكل ، وجوع وحقنة نوم من عليه يشوش ما كل عن والخلو غيره،

 حتى ، الخاطر به يتعلق مشوش كل زوال وسلم عليه هللا صلى فراعى" . بالعشاء فابدؤوا الصالة وأقيمت العشاء حضر ذاإ"
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 فِي ُھمْ  الَِّذينَ  اْلُمْؤِمُنونَ  أَْفلَحَ  َقدْ {:  اآلية ھذه في ويدخل. صالته في فيخشع ، لبه وخالص قلبه بفراغ ربه عبادة على يقبل

َھا{ :  تعالى قوله إن:  عباس ابن وقال. بيانه يأتي ما على} َخاِشُعونَ  َصالِتِھمْ  الةَ  َتْقَرُبوا ال آَمُنوا الَِّذينَ  أَيُّ } ُسَكاَرى َوأَْنُتمْ  الصَّ

الةِ  إِلَى قُْمُتمْ  إَِذا{:  المائدة بآية منسوخ  وايصل بأن أمروا ثم ؛ سكارى يصلوا بأال القول ھذا على فأمروا. اآلية} َفاْغِسلُوا الصَّ

 الباب في الصحيح وھو ، وقتادة عكرمة قال وكذلك. الخمر بتحريم نسخت:  مجاھد وقال. التحريم قبل وھذا ؛ حال كل على

 عليه هللا صلى هللا رسول منادي فنادى الصالة أقيمت:  قال عنه هللا رضي الخطاب بن عمر أن وروي. المذكور علي لحديث

 .فيھا نسخ ال محكمة اآلية وعبيدة الضحاك قول وعلى. نحاسال ذكره ؛ سكران الصالة يقربن ال وسلم

 ال معناه كان الراء بضم كان وإذا ، بالفعل تلبس ال معناه كان الراء بفتح تقرب ال:  قيل إذا} َتْقَرُبوا ال{:  تعالى قوله:  الثالثة

 ؛ عقله لذھاب الوقت ذلك في بمخاطب سفلي لسكره الميز عدم إذا السكران وأما. الصاحين األمة لجماعة والخطاب. منه تدن

 .السكر قبل إياھا تكليفه تقرر التي األحكام من سكره وقت في ضيع ما وبتكفير ، عليه يجب ما بامتثال مخاطب ھو وإنما

الةَ {:  تعالى قوله:  الرابعة  قول وھو ؛ نفسھا المعروفة العبادة ھي:  طائفة فقالت ؛ ھنا بالصالة المراد في العلماء اختلف} الصَّ

 فحذف ، الشافعي قول وھو ؛ الصالة مواضع المراد:  طائفة وقالت. } َتقُولُونَ  َما َتْعلَُموا َحتَّى{ قال ولذلك ؛ حنيفة أبي

َمتْ { تعالى قال وقد. المضاف :  تعالى قوله التأويل ھذا على ويدل. صالة الصالة مواضع فسمى} َوَصلََواتٌ  َوِبَيعٌ  َصَواِمعُ  لَُھدِّ

ً  الوَ { :  تعالى بقوله المراد:  حنيفة أبو وقال. فيه الصالة ال المسجد في للجنب العبور جواز يقتضي ھذا} َسِبيلٍ  َعاِبِري إاِلَّ  ُجُنبا

ً  َوال{  الموضع المراد:  طائفة وقالت. بيانه وسيأتي ؛ ويصلي يتيمم فإنه الماء يجد لم إذا المسافر} َسِبيلٍ  َعاِبِري إاِلَّ  ُجُنبا

 .متالزمين فكانا ، مجتمعين إال يصلون وال للصالة إال المسجد يأتون ال حينئذ كانوا ألنھم ؛ معا صالةوال

 مثل ؛ سكران جمع" سكارى"و". تقربوا" من الحال موضع في جملة ، وخبر ابتداء} ُسَكاَرى َوأَْنُتمْ {:  تعالى قوله:  الخامسة

 السكر ألن سكرى على كسر وإنما ؛ سكران تكسير وھو ، فعلى مثال على السين بفتح" سكرى" النخعي وقرأ. وكسالى كسالن

 المفردة بالصفة اإلخبار وجاز ؛ مفردة صفة فھو كحبلى" سكرى" األعمش وقرأ. وبابه صرعى مجرى فجرى العقل تلحق آفة

 من ، مسكرا يسكر سكر : يقال ؛ الصحو نقيض:  والسكر. بالواحد الجماعة عن اإلخبار من يستعملونه ما على الجماعة عن

َما{:  تعالى قوله ومنه ؛ تحيرت أي تسكر عينه وسكرت. يحمد حمد باب . سددته الشق وسكرت. } أَْبَصاُرَنا ُسكَِّرتْ  إِنَّ

 .العقل من عليه كان عما انقطع قد فالسكران

:  قوم وقال. السكر إلى بصاحبه يينتھ حتى اإلسالم أول في مباحا كان الشرب أن على نص بل دليل اآلية ھذه وفي:  السادسة

 كان أنه يحتمل:  القفال وقال. النوم على اآلية ھذه في السكر وحملوا ؛ األديان من شيء في أبيح وما العقل في محرم السكر

 .والحمية والشجاعة السخاء إلى الطبع يحرك ما الشراب من لھم أبيح

 .حسان قال وقد ؛ أشعارھم في موجود المعنى وھذا:  قلت

 ملوكا فتتركنا ونشربھا
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 أبيح فما واإلغماء الجنون حد في صاحبه يصير حتى العقل يزيل ما فأما:  القفال قال". البقرة" في المعنى ھذا أشبعنا وقد

 .صاحبه عن مرفوعا فيكون قصد غير من اتفق لو بل ، قصده

 يجتنبون اآلية ھذه نزلت لما المسلمون وكان. حمزة قصة في تعالى هللا شاء إن" المائدة" في بيانه وسيأتي ، صحيح ھذا:  قلت

:  تعالى قوله في" المائدة" في تحريمھا نزل حتى ذلك على يزالوا فلم ؛ شربوھا العشاء صلوا فإذا ، الصلوات أوقات الشرب

 .} ُمْنَتُھونَ  أَْنُتمْ  َفَھلْ {

 ولذلك ؛ يقول ما يعلم ال والسكران. غلط غير من فيه متيقنين تعلموه حتى أي} َتقُولُونَ  َما َتْعلَُموا َحتَّى{:  تعالى قوله:  السابعة

 ، وربيعة والقاسم وعطاء وطاوس عباس ابن عن وروي. طالقه يلزمه ال السكران إن:  عنه هللا رضي عفان بن عثمان قال

 ال المعتوه طالق أن ىعل العلماء أجمع:  وقال الطحاوي واختاره ؛ والمزنى ثور وأبي وإسحاق سعد بن الليث قول وھو

 ؛ جائز غير طالقه أن عقله فذھب البنج شرب من أن يختلفون وال. بالوسواس معتوه كالموسوس معتوه والسكران يجوز،

 قول وھو ، التابعين من وجماعة ومعاوية الخطاب بن عمر عن وروي ؛ طالقه طائفة وأجازت. الشراب من سكر من فكذلك

 النكاح يلزمه ولم ، والقتل الجراح في والقود الطالق مالك والزمه. الشافعي قول فيه واختلف ، واألوزاعي والثوري حنيفة أبي

 إال امرأته منه تبين ال فإنه ارتد إذا فإنه الردة إال ، الصاحي كأفعال ثابتة كلھا وعقوده السكران أفعال:  حنيفة أبو وقال. والبيع

 .يستتيبه وال سكره حال في يقتله ال أنه إال الشافعي قول وھو ؛ سكره لحا في مرتدا يكون:  يوسف أبو وقال. استحسانا

 ال:  عبدالحكم بن محمد وقال. السكران طالق يلزم ال أنه شاذة رواية عندنا رويت وقد:  المازري عبدهللا أبو اإلمام وقال

 يملك ال أنه إال عقله من بقية معه لذيا المخلط على الخالف الوليد أبو الشيخ ونزل:  شاس ابن قال. عتاق وال طالق يلزمه

 فال ، المرأة من الرجل وال السماء من األرض يعرف ال الذي السكران فأما:  قال. ويصيب فيخطئ نفسه من االختالط

 وقته ذھب فيما إال ؛ أيضا تعالى هللا وبين بينه وفيما ، الناس وبين بينه فيما وأحواله أفعال جميع في كالمجنون أنه في اختالف

 خرج حتى لتركھا كالمتعمد نفسه على السكر بإدخاله أنه أجل من ؛ المجنون بخالف عنه تسقط ال إنھا:  فقيل ، الصلوات من

 إذا:  أحمد وقال. جلد يعرف ال بما وتكلم قراءته في فخلط استقرئ فإذا ؛ العقل اختالل السكر حد:  الثوري سفيان وقال. وقتھا

 استدالال ؛ سكران فھو قراءته في خلط إذا:  المنذر ابن قال. نحوه مالك عن وحكي ؛ سكران فھو الصحة حال عن عقله تغير

 صالته تصح وال ؛ التلويث مخافة المسجد تجنب يقول ما يعلم ال بحيث كان فإذا. } َتقُولُونَ  َما َتْعلَُموا َحتَّى{:  تعالى هللا بقول

 .الصاحي حكم فحكمه بالصالة فأتى يقول ما علمي بحيث كان وإن. قضى وسلم عليه هللا صلى وإن

ً  َوال{:  تعالى قوله:  الثامنة . أجنبتم وقد تصلوا ال أي} َتْعلَُموا َحتَّى{:  قوله في المنصوبة الجملة موضع على عطف} ُجُنبا

. والقرب كالبعد صدرالم وزن على ألنه ؛ يجمع وال يثنى وال يؤنث ال الجنب ولفظ. بمعنى وجنبتم وأجنبتم تجنبتم:  ويقال

 في الجنب يجمع:  وقيل. الجنابة من وأجنب الرجل جنب يقال:  الفراء وقال. قوم كذلك قرأه وقد ؛ جنب:  فقالوا خففوه وربما

 راكب:  كقولك ؛ جناب:  الجمع في قال جانب للواحد قال ومن. وأطناب وطنب ، وأعناق عنق مثل ؛ أجناب على لغة

 :  قال ؛ الصالة حال عن الدافق الماء بخروج بعد الجنب كأن ؛ البعد واألصل. وركاب

 غريب القباب وسط امرؤ فإني...  جنابة عن نائال تحرمي فال
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 .المرأة الرجل مخالطة والجنابة. غريب:  جنب ورجل

 أال ةالصحاب بعض عن وروي. ختان مجاوزة أو إنزال من الطاھر غير ھو الجنب أن على األمة من والجمھور:  التاسعة

 يا:  قال أنه كعب بن أبي عن البخاري وفي. مسلم أخرجه" الماء من الماء إنما: " السالم عليه لقوله ؛ إنزال من إال غسل

 الغسل:  عبدهللا أبو قال" . ويصلي يتوضأ ثم من المرأة مس ما يغسل: " قال ؟ ينزل فلم المرأة الرجل جامع إذا ، هللا رسول

 كان الشخير بن العالء أبو قال:  آخره في وقال ، بمعناه صحيحه في مسلم وأخرجه. الختالفھم بيناه إنما اآلخر وذلك ؛ أحوط

 وقال. منسوخ ھذا:  إسحاق أبو قال. بعضا بعضه القرآن ينسخ كما بعضا بعضه حديثه ينسخ وسلم عليه هللا صلى هللا رسول

 .نسخ ثم اإلسالم أول في الحكم ھذا كان:  الترمذي

 فيه كان وقد. الختانين التقاء بنفس يجب الغسل وأن ، األمصار وفقھاء والتابعين الصحابة من العلماء جماعة ھذا على:  قلت

 ومس األربع شعبھا بين جلس إذا: " قال وسلم عليه هللا صلى النبي عن عائشة رواية إلى فيه رجعوا ثم الصحابة بين خالف

:  قال وسلم عليه هللا صلى النبي عن ھريرة أبي حديث من الصحيحين وفي. مسلم أخرجه" . الغسل وجب منه الختان الختان

 التابعون وأجمع:  القصار ابن وقال" . ينزل لم وإن" مسلم زاد" . الغسل عليه وجب فقد جھدھا ثم األربع شعبھا بين قعد إذا"

. للخالف مسقطا كان الخالف بعد إلجماعا صح وإذا" الختانان التقى إذا" بحديث األخذ على قبلھم من خالف بعد بعدھم ومن

 أن روي وقد. األصبھاني داود بعده ثم األعمش عن حكي ما إال الصحابة خالف بعد به قال أحدا نعلم ال:  عياض القاضي قال

 يأ ؛ االحتالم على عباس ابن وتأوله. اختلفوا لما" الماء من الماء" بحديث األخذ ترك على الناس حمل عنه هللا رضي عمر

 خالف ال ما وھذا. غسل فال يجامع أنه رأى وإن إنزال يكن لم ومتى. االحتالم في الماء إنزال من بالماء االغتسال يجب إنما

 .العلماء كافة بين فيه

 اوھذ ، عبورا النھر وعبرت. جانب إلى جانب من قطعته أي الطريق عبرت:  يقال} َسِبيلٍ  َعابِِري إاِلَّ {:  تعالى قوله:  العاشرة

. الطريق مار أي السبيل عابر وھذا. قنطرة أو سفينة من عليه يعبر ما والمعبر. بالضم عبر:  ويقال ، شطه أي النھر عبر

 :  الشاعر قال. مشيھا لسرعة والھاجرة الفالة بھا ويقطع عليھا يسافر تزال ال:  أسفار عبر وناقة

 الخاضب كالھزف الھواجر عبر...  شملة اليدين سرح عيرانة

 :  وأنشد. ماتوا القوم وعبر

 وبالصبور بالجزوع ويلعب...  شيء كل يغلب هللا قضاء

 نذور على فنحن نغبر وإن...  لمات لنا فإن نعبر فإن

 .نذورا إتيانه في علينا كأن حتى ؛ الموت من لنا بد فال بقينا وإن ، أقران فلنا متنا إن:  يقول

 ومجاھد جبير وابن عباس وابن عنه هللا رضي علي فقال} َسِبيلٍ  َعاِبِري إاِلَّ {:  قوله في العلماء واختلف:  عشرة الحادية

 وھذا ؛ يتيمم فإنه المسافر إال ، االغتسال بعد إال جنب وھو الصالة يقرب أن ألحد يصح وال. المسافر السبيل عابر:  والحكم
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 قال. يجده لم إذا يتيمم والمسافر ، الماء لوجود سليغت فالحاضر ؛ الحضر في يعدم ال الماء في الغالب ألن ؛ حنيفة أبي قول

 منھا ويستقي المسجد ويدخل الصعيد يتيمم ماء عين فيه مسجد على يمر المسافر الجنب في الرأي أصحاب وقال:  المنذر ابن

:  سلمو عليه هللا صلى النبي بقول بعضھم واحتج. المسجد الجنب دخول في طائفة ورخصت. المسجد من الماء يخرج ثم

 السبيل عابر:  والنخعي وعكرمة مسعود وابن أيضا عباس ابن وقال. نقول وبه:  المنذر ابن قال" . بنجس ليس المؤمن"

 فيتيمم بدا يجد أال إال المسجد في الجنب يمر ال:  طائفة وقالت. والشافعي ومالك دينار بن عمرو قول وھو ؛ المجتاز الخاطر

 المسجد في يجلس أن بأس ال توضأ إذا:  الجنب في وإسحاق أحمد وقال. راھويه بن سحاقوإ الثوري قال ھكذا ؛ فيه ويمر

 أصاب فإذا ، المسجد في شارعة دورھم أبواب كانت األنصار من قوما أن اآلية سبب في بعضھم وروى. المنذر ابن حكاه

 .المسجد في المرور إلى أضطر الجنابة أحدھم

 جاء:  تقول عنھا هللا رضي عائشة سمعت:  قالت دجاجة بنت جسرة عن داود أبو رواه ما يعضده ؛ صحيح وھذا:  قلت

 دخل ثم" . المسجد عن البيوت ھذه وجھوا: " فقال ؛ المسجد في شارعة أصحابه بيوت ووجوه وسلم عليه هللا صلى هللا رسول

 المسجد عن البيوت ھذه وجھوا: " فقال مإليھ فخرج رخصة لھم تنزل أن رجاء شيئا القوم يصنع ولم وسلم عليه هللا صلى النبي

 صلى فأمر" . بكر أبي خوخة إال خوخة المسجد في تبقين ال: " مسلم صحيح وفي" . جنب وال لحائض المسجد أحل ال فإني

 له إكراما بكر أبي خوخة واستثنى. فيه والعبور طريقا المسجد اتخاذا إلى ذلك يؤدي كان لما األبواب بسد وسلم عليه هللا

 المسجد في يمر أن ألحد أذن يكن لم أنه وسلم عليه هللا صلى النبي عن روي وقد. غالبا يفترقان ال كانا ألنھما ؛ خصوصيةو

 صلى هللا رسول قال:  قال الخدري سعيد أبي عن العوفي عطية ورواه. عنه هللا رضي طالب أبي بن علي إال فيه يجلس وال

 ؛ ذلك يكون أن يجوز وھذا:  علماؤنا قال" . وعلي أنا إال المسجد في يجنب أن يصلح وال لمسلم ينبغي ما: " وسلم عليه هللا

 المسجد في يكونا لم البيتان كان وإن ، المسجد في وسلم عليه هللا صلى النبي بيت كان كما ، المسجد في كان علي بيت ألن

 ينبغي ما: " فقال المسجد من وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فجعلھما المسجد في كانت وأبوابھما بالمسجد متصلين كانا ولكن

 عن أبي رجل سأل:  قال عبدهللا بن سالم عن شھاب ابن رواه ما المسجد في كان علي بيت أن على يدل والذي. الحديث" لمسلم

 وأشار!  وسلم يهعل هللا صلى هللا رسول بيت ھذا:  عمر بن عبدهللا له فقال ؟ خيرا كان أيھما عنھما هللا رضي وعثمان علي

 في يجنبان كانا وإنما المسجد في يجنبان يكونا فلم. الحديث وذكر ؛ غيرھما المسجد في يكن لم ، جنبه إلى علي بيت إلى

 يكون أن ويجوز. بيوتھما من خرجا إذا الجنابة حال في يستطرقانه فكانا ؛ فيه أبوابھما كان إذ المسجد من وبيوتھما ، بيوتھما

 هللا صلى النبي خص ثم ، به خص مما ھذا فيكون ، بأشياء خص وسلم عليه هللا صلى النبي كان وقد ؛ مالھ تخصيصا ذلك

 المسجد في كان فإنه ، المسجد في بيوتھم أبواب كانت وإن. لغيره فيه يرخص لم ما في له فرخص السالم عليه عليا وسلم عليه

 عباس ابن عن ميمون بن عمرو وروى. علي باب إال بسدھا وسلم يهعل هللا صلى النبي أمر حتى ؛ بيتيھما غير بيوت أبواب

 وكان ، المسجد في بابه ترك بأن السالم عليه فخصه" علي باب إال األبواب سدوا: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال:  قال

 - أعلم وهللا - كانت ذلك فإن" بكر أبي خوخة إال خوخة المسجد في تبقين ال: " قوله وأما. المسجد في وبيته بيته في يجنب

 أبي خوخة وترك الخوخات تلك بسد السالم عليه فأمر ؛ المسجد من خارجة البيوت وأبواب ، خوخات المسجد إلى تطلع أبوابا

 عمر ابن فسر وقد. ويخرج منه يدخل كان الذي البيت باب كان علي وباب ، والمشاكي كالكوى والخوخات. له إكراما بكر

 صلى النبي أصحاب من رجال كان:  قال أنه يسار بن عطاء عن ثبت فقد:  قيل فإن. غيرھما المسجد في يكن ولم:  بقوله ذلك
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 إذا جائز للجنب المسجد في اللبث أن على يدل وھذا. فيه فيتحدثون المسجد ويأتون فيتوضؤون الجنابة تصيبھم وسلم عليه هللا

 وأكرم للعبادة وضع موضع وكل ، الجنابة حدث يرفع ال الوضوء أن جوابفال. ذكرنا كما وإسحاق أحمد مذھب وھو ؛ توضأ

 المنقولة أحوالھم من والغالب. بھا يتلبس أن له يصح وال ، العبادة لتلك يرضى ال من يدخله أال ينبغي الظاھرة النجاسة عن

 َوال{:  تعالى قوله وفي ؛ منه الوضوء شقفي وقوعه يكثر ذلك:  قلنا. بالمحدث يبطل:  قيل فإن. بيوتھم في يغتسلون كانوا أنھم

 ً  القراءة وال المصحف مس له يجوز أال فأحرى المسجد في اللبث له يجوز ال كان وإذا. ويكفي يغني ما} َسِبيلٍ  َعاِبِري إاِلَّ  ُجُنبا

 .تعالى هللا شاء إن" الواقعة" في بيانه وسيأتي. حرمة أعظم ھو إذ ؛ فيه

 نافع عن عقبة بن موسى روى وقد. للتعوذ اليسيرة اآليات إال غالبا القرآن قراءة من علمائنا عند بالجن ويمنع:  عشرة الثانية

. ماجة ابن أخرجه" القرآن من شيئا والحائض الجنب يقرأ ال" :  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال:  قال عمر ابن عن

 رسول كان:  قال علي عن سلمة بن عبدهللا عن مرة بن عمرو عن وشعبة ، مسعر عن سفيان حديث من الدارقطني وأخرج

 بحديث أحدث ما:  شعبة لي قال:  سفيان قال. جنبا يكون أن إال شيء القرآن قراءة عن يحجبه ال وسلم عليه هللا صلى هللا

 فذكره ؛ رةم بن عمرو عن ، شعبة حدثنا ، جعفر بن محمد حدثنا ، بشار بن محمد حدثنا:  قال ماجة ابن وأخرجه. منه أحسن

 أحدنا يقرأ أن نھى وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن رواحة بن عبدهللا عن ، عباس ابن وعن. صحيح إسناد وھذا ، بمعناه

 له جارية إلى فقام امرأته جنب إلى مضطجعا رواحة ابن كان:  قال عكرمة عن وروى. الدارقطني أخرجه ؛ جنب وھو القرآن

 البيت إلى فرجعت ، جاريته على فرأته فخرجت فقامت ، مضجعه في تجده فلم امرأته وفزعت ؛ عليھا فوقع الحجرة ناحية في

 بين لوجأت رأيتك حيث أدركتك لو!  مھيم:  قالت ؟ مھيم فقال الشفرة تحمل فلقيھا فقام وفرغ ، خرجت ثم الشفرة فأخذت

 عليه هللا صلى هللا رسول نھى وقد ؛ رأيتني ما:  فقال ؛ الجارية على رأيتك:  قالت ؟ رأيتني وأين:  قال. الشفرة بھذه كتفيك

 :  فقال ، القرآن تقرأ ال وكانت ، فأقرأ:  قالت. جنب وھو القرآن أحدنا يقرأ أن وسلم

 ساطع الفجر من مشھور الح كما...  كتابه يتلوا هللا رسول أتانا

 واقع قال ما أن موقنات به...  فقلوبنا العمى بعد بالھدى أتى

 المضاجع بالمشركين استثقلت إذا...  فراشه عن جنبه يجافي يبيت

 هللا صلى نواجذه بدت حتى فضحك ؛ فأخبره وسلم عليه هللا صلى هللا رسول على غدا ثم. البصر وكذبت با آمنت:  فقالت

 .وسلم عليه

 ، معقول معنى واالغتسال ؛ االغتسال بعد إال ةالصال عن وتعالى سبحانه هللا نھى} َتْغَتِسلُوا َحتَّى{:  تعالى قوله:  عشرة الثالثة

 ، الثوب غسلت:  قولھم بين العرب فرقت ولذلك ؛ المغسول على الماء مع اليد إمرار عن به يعبر ، معلوم العرب عند ولفظه

 أو الماء جسده على يصب الجنب في اختلفوا العلماء أن فاعلم ھذا تقرر إذا. الماء في وغمسته الماء عليه أفضت:  قولھم وبين

 ، باالغتسال الجنب أمر وتعالى سبحانه هللا ألن ؛ يتدلك حتى بجزئه ال أنه مالك مذھب من فالمشھور ؛ يتدلك وال فيه ينغمس

 جسد جميع فكذلك ، ويديه وجھه على الماء مع يديه إمرار من بد للمتوضئ يكن ولم ؛ ويديه وجھه بغسل المتوضئ أمر كما

 ھو وھذا:  المالكي محمد بن عمرو الفرج أبو قال. واختياره المزني قول وھذا. ويديه المتوضئ جهو حكم في ورأسه الجنب
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 اللسان أھل يسميه ال الماء صب غير يفعل فلم يمر لم ومن ، االفتعال ھو اللغة في االغتسال ألن ؛ الغسل لفظ من المعقول

:  قال أنه وسلم عليه هللا صلى النبي عن اآلثار جاءت ھذا ونح وعلى:  قال. فيه ومنغمسا للماء صابا يسمونه بل ، غاسال

 .ذكرنا ما حد على ؛ بتتبعه إال يكون ال - أعلم وهللا - وإنقاؤه:  قال" البشرة واتقوا الشعر فاغسلوا جنابة شعرة كل تحت"

 عليه بقوله المراد:  عيينة بن يانسف قال ؛ تأويله في خولف قد أنه:  أحدھما:  لوجھين الحديث من به استدل فيما حجة ال:  قلت

 بتفسير أعلم أحدا رأيت ما:  وھب ابن قال. الفرج عن بالبشرة كنى وأنه ، وتنظيفه الفرج غسل أراد" البشرة وأنقوا" السالم

 .عيينة ابن من األحاديث

 اللؤلئي رواية وفي. داسة بنا رواية في كذا ؛ ضعيف الحديث وھذا:  فيه وقال سننه في داود أبو أخرجه الحديث إن:  الثاني

 ما ويعضده. بينا كما اللسان على المعول وبقي ، بالحديث االستدالل فسقط ؛ منكر حديثه ، ضعيف وجيه بن الحارث:  عنه

 ، عائشة روته ؛ يغسله ولم بول فأتبعه بماء فدعا ، عليه فبال بصبي أتي وسلم عليه هللا صلى النبي أن الحديث صحيح في ثبت

 الماء صب الجنب يجزئ:  الفقھاء وجماعة العلماء من الجمھور وقال. مسلم أخرجھما ؛ محصن بنت قيس أم عن ونحوه

 رواھما. وسلم عليه هللا صلى النبي غسل في وعائشة ميمونة حديث مقتضى على ؛ يتدلك لم وإن وعم أسبغ إذا فيه واالنغماس

 الفرج أبو رجع وإليه  ، عبدالحكم بن محمد قال وبه ؛ جسده على ماءال يفيض كان وسلم عليه هللا صلى النبي وأن ، األئمة

 بعض عن الماء تنكب من يسلم عليه يديه يمر لم من يكاد ال ألنه الغسل في اليدين بإمرار أمر وإنما:  قال ؛ مالك عن ورواه

 ذلك دون الغسل أن لمذھبا صاحب عن وحكى روى الذي الفرج ألبي وأعجب:  العربي ابن وقال. جسده من عليه يجب ما

 .أوھامه من ھي وإنما ، تخريجا وال نصا مالك قط قاله وما!  يجزئ

 عن أنس بن مالك سألت:  الشاميين ثقات من ثقة وھو الظاھري محمد بن مروان قال ؛ نصا مالك عن ھذا روي قد:  قلت

 وقد ، توضأ وال يتدلك لم فيھا الرواية فھذه:  عمر أبو قال. صالته مضت:  قال ، يتوضأ ولم جنب وھو ماء في انغمس رجل

 من كل أن الجماعة وحجة. واليدين الوجه غسل عل قياسا ؛ يتدلك حتى يجزئه ال أنه مذھبه من والمشھور. مالك عند أجزأه

 يهعل هللا صلى هللا رسول غسل صفة وميمونة عائشة حكت وقد. السماء غسلتني:  تقول والعرب. اغتسل فقد الماء عليه صب

 شعره أصول تخليل نقل كما ؛ عنه لنقل فعله ولو ، مراده هللا عن المبين ألنه ؛ تركه ما واجبا كان ولو ، تدلكا يذكرا ولم وسلم

 في الغسل يكون أن نكير وغير:  عمر أبو قال. السالم عليه ووضوئه غسله صفة من ذلك وغير ، رأسه على وغرفه بالماء

 الوضوء في عباده تعبد وعز جل هللا يكون أن يمتنع فال ھذا كان وإذا ؛ واإلفاضة الصبب ومرة بالعرك مرة العرب لسان

 ويكون ، والحيض الجنابة غسل في أنفسھم على الماء يفيضوا وأن ، غسال ذلك ويكون الماء مع وجوھھم على أيديھم بإمرار

 إلى أحدھما يرد أن يجب ال ، نفسه في أصال األمرين من واحد كل ويكون ، اللغة من خارج غير للسنة موافقا غسال ذلك

 على قياسا القروع ترد وإنما. األمة علماء بين فيه خالف ال ما وھذا - قياسا بعض إلى بعضھا يرد ال األصول ألن ؛ صاحبه

 .التوفيق وبا. األصول

 غسل الجنابة من اغتسل إذا كان أنه عباس ابن عن عباس ابن مولى شعبة رواه ما يرد وعائشة ميمونة حديث:  عشرة الرابعة

 البول وغسل ، مرار سبع الجنابة من والغسل ، خمسين الصالة كانت:  قال عمر ابن عن روي وقد. سبعا وفرجه سبعا يديه
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 ، مرة الجنابة من والغسل ، خمسا الصالة جعلت حتى يسأل وسلم عليه هللا صلى هللا رسول يزل فلم  ؛ مرار سبع الثوب من

 خرجه قد داود أبو كان وإن ، ولين ضعف فيه عمر ابن عن الحديث ھذا وإسناد:  عبدالبر ابن قال. مرة البول من والغسل

 .وميمونة عائشة حديث ويرھما ، بالقوي ليس ھذا وشعبة ، عباس ابن مولى شعبة عن قبله والذي

 وفي. بخرقه يعالجه أو ، منه ذلك ليي من يجعل:  سحنون قال فقد جسده على يده إمرار يستطع لم ومن:  عشرة الخامسة

 .يداه تبلغه لم ما يعم حتى الماء يفيض ثم ، جسده من يدركه ما على يديه يمر:  الواضحة

 أشھب وروى. ذلك عليه ليس:  قال أنه عنه القاسم ابن فروى ؛ لحيته الجنب تخليل في مالك قول واختلف:  عشرة السادسة

 غسل في شعره يخلل كان وسلم عليه هللا صلى هللا رسول ألن ؛ إلينا أحب ھو ذلك:  معبدالحك ابن قال. ذلك عليه أن عنه

 الجسد جميع استيعاب أن المعنى جھة ومن. العلماء القولين ھذين وعلى ؛ رأسه شعر فيه األظھر كان وإن عام وذلك ، الجنابة

 إلى الفرض انتقل وإنما. باليد ومباشرتھا إليھا ءالما إيصال فوجب ؛ جملته من اللحية تحت التي والبشرة ، واجب الغسل في

 على المسح فيھا جاز ولذلك ؛ ضرورة غير من فيھا األبدال ونيابة ، التخفيف على مبنية ألنھا الصغرى الطھارة في الشعر

 .الغسل في يجز ولم الخفين

 ".جنابة شعرة كل تحت: " وسلم عليه هللا صلى قوله ھذا. ويعضد:  قلت

 من وألنھما ؛ حنيفة أبو منھم} َتْغَتِسلُوا َحتَّى{:  تعالى لقوله ؛ واالستنشاق المضمضة فأوجبوا قوم بالغ وقد:  عشرة السابعة

 فال وضوئه في تركھما ومن ، لمعة ترك كمن أعاد تركھما فمن ، والجبين كالخد الوجه ظاھر حكم وحكمھما الوجه جملة

 محمد قال وبذلك. الجسد كداخل يجب فال باطنان ألنھما ؛ الوضوء في وال الجنابة في ال بفرض ليستا:  مالك وقال. عليه إعادة

 في فرض ھما:  سليمان أبي بن وحماد ليلى أبي ابن وقال. التابعين من وجماعة واألوزاعي سعد بن والليث الطبري جرير بن

 ھذا مثل وعطاء الزھري عن ويور. داود أصحاب وبعض حنبل بن وأحمد إسحاق قول وھو ؛ جميعا والغسل الوضوء

 أن يوجبھما لم من وحجة. داود أصحاب بعض به وقال ؛ فرض واالستنشاق سنة المضمضة أن أيضا أحمد عن وروي. القول

 من احتج. الوجوه بھذه إال تثبت ال والفرائض ؛ عليه الجميع اتفق وال رسوله أوجبھما وال ، كتابه في يذكرھما لم سبحانه هللا

 عليه هللا صلى والنبي ، اآلخر في وجب الغسل من الواحد في وجب فما} ُوُجوَھُكمْ  َفاْغِسلُوا{:  تعالى وقوله ، اآليةب أوجبھما

 قوال مراده هللا عن المبين وھو ؛ الجنابة من غسله في وال وضوئه في واالستنشاق المضمضة ترك أنه عنه يحفظ لم وسلم

 بواجبة ليست إليھا مندوب وأفعاله ، بھا يأمر ولم المضمضة فعل وسلم عليه هللا لىص النبي بأن بينھما فرق من احتج. وعمال

 .أبدا الوجوب على وأمره ؛ به وأمر االستنشاق وفعل ، بدليل إال

 قال هوب ؛ النية يقتضي وذلك} َتْغَتِسلُوا َحتَّى{:  تعالى لقوله ؛ النية من الجنابة غسل في بد وال:  علماؤنا قال:  عشرة الثامنة

 هللاََّ  لَِيْعُبُدوا إاِلَّ  أُِمُروا َوَما{:  تعالى وبقوله ھذا وعضدوا. والتيمم الوضوء وكذلك ، ثور وأبو وإسحاق وأحمد والشافعي مالك

ينَ  لَهُ  ُمْخلِِصينَ   عليه وقال ، المؤمنين عباده على افترض ما بأداء له والقصد ، تعالى هللا إلى التقرب في النية واإلخالص} الدِّ

 حنيفة أبو وقال. نية بغير والتيمم الوضوء يجزئ:  والحسن األوزاعي وقال. عمل وھذا" بالنيات األعمال إنما: " السالم
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 األبدان من باإلجماع النجاسة إزالة على قياسا ؛ بنية إال التيمم يجزئ وال ، نية بغير تجزئ فإنھا بالماء طھارة كل:  وأصحابه

 .مالك عن مسلم بن الوليد هوروا. نية بغير والثياب

 المؤمنين أم عائشة عن الزبير بن عروة عن شھاب ابن عن مالك فروى ؛ به يغتسل الذي الماء قدر وأما:  عشرة التاسعة

. وتسكن راؤه تحرك" الفرق. "الجنابة من الفرق ھو إناء من يغتسل كان وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن عنھا هللا رضي

 بن محمد فسر وقد. أمية بني بأقساط أقساط خمسة يسع إنه:  يقول شھاب ابن كان ، الخشب من مكيال" الفرق" : وھب ابن قال

 النبي بمد مدا عشر اثنا أقساط الخمسة وفي :  قال ، أقساط خمسة وھي:  قال ، آصع ثالثة:  فقال" الفرق" األعشى عيسى

 وسلم عليه هللا صلى النبي كان:  قال أنس وعن. آصع ثالثة" فرقال: " سفيان قال مسلم صحيح وفي. وسلم عليه هللا صلى

 على تدل األحاديث وھذه. بمكوك ويتوضأ مكاكيك بخمسة يغتسل:  رواية وفي. أمداد خمسة إلى بالصاع ويغتسل بالمد يتوضأ

 والسرف سرف منه اإلكثار نفإ ، منه يكثر وال يكفي ما بقدر اإلنسان منه يأخذ ، وزن وال كيل غير من الماء تقليل استحباب

 .الشيطان من وذلك ، الماء من اإلكثار األباضية ومذھب. مذموم

 َماءً  َتِجُدوا َفلَمْ  النَِّساءَ  الَمْسُتمُ  أَوْ  اْلَغاِئطِ  ِمنَ  ِمْنُكمْ  أََحدٌ  َجاءَ  أَوْ  َسَفرٍ  َعلَى أَوْ  َمْرَضى ُكْنُتمْ  َوإِنْ {:  تعالى قوله:  عشرين الموفية

ً  َصِعيداً  ُمواَفَتَيمَّ  با  ؛ جريح وھو جنابة أصابته عوف بن عبدالرحمن في نزلت ، التيمم آية ھذه} َوأَْيِديُكمْ  ِبُوُجوِھُكمْ  َفاْمَسُحوا َطيِّ

 المريسيع" غزوة في الماء الصحابة عدم بسبب نزلت:  وقيل. الناس جميع في عامة اآلية صارت ثم ، يتيمم أن في له فرخص

 اآلية ھذه البخاري وترجم. عائشة عن أبيه عن القاسم بن عبدالرحمن رواية من مالك الحديث أخرج. لعائشة العقد انقطع حين"

 ھلكت:  قالت عنھا هللا رضي عائشة عن ، أبيه عن ، عروة بن ھشام عن ، عبدة أخبرنا:  قال محمد حدثنا:  التفسير كتاب في

 فصلوا ماء يجدوا ولم وضوء على وليسوا الصالة فحضرت ، رجاال بھاطل في وسلم عليه هللا صلى النبي فبعث ألسماء قالدة

 .التيمم آية تعالى هللا فأنزل ؛ وضوء غير على وھم

 رواية من النسائي وذكر. مالك حديث خالف ؛ ألسماء كانت القالدة أن وفيھا ، للموضع ذكر فيھا ليس الرواية وھذه:  قلت

 صلى هللا رسول مع سفر في وھي لھا قالدة أسماء من استعارت أنھا عائشة نع أبيه عن عروة بن ھشام عن مسھر بن علي

 كانت القالدة أن ھشام عن الرواية ھذه ففي. الحديث وذكر ؛ الصلصل له يقال المكان ذلك وكان منھا فأنسلت وسلم عليه هللا

:  قال إذ البخاري ولحديث ، لعائشة عقد انقطع:  قال إذا مالك لحديث بيان وھذا. أسماء من استعارتھا عائشة وأن ، ألسماء

 عروة بن ھشام حدثنا ، سفيان حدثنا ، الحميدي حدثنا الترمذي وأخرجه. الصلصل له يقال المكان أن وفيه. ألسماء قالدة ھلكت

 وذكر ؛ طلبھا في رجلين وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فأرسل ، األبواء ليلة قالدتھا سقطت أنھا عائشة عن ، أبيه عن

:  المكان في وقال. النسائي حديث بدليل مستعير إضافة لكن ، إليھا القالدة إضافة أيضا ھشام عن الرواية ھذه ففي. الحديث

 وجاء. تحته العقد فوجدنا عليه كنت الذي البعير وبعثنا:  قال مالك حديث وفي. شك غير من أنه إال ، مالك قال كما" األبواء"

 وال والقالدة العقد في النقلة اختالف وليس ، المعنى صحيح كله وھذا. وجده وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن:  البخاري في

 وقد ، التيمم نزول ھو إليه به والمقصود الحديث من المراد المعنى ألن ؛ منه شيئا يوھن وال الحديث في يقدح ما الموضع في

 المراد ولعلھما. حضير بن أسيد أحدھما:  قيل رجلين فأرسل:  لترمذيا حديث في قوله وأما. القالدة أمر في الروايات ثبتت

 اللفظ إطالق فصح غيرھما أثرھما في أردف أو ، اثنان الجمع أقل إذ ، الجمع بلفظ عنھما فعبر البخاري حديث في بالرجال
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 أصحاب أن روي وقد. تحته فوجدوه عيرالب أثاروا رجعوا فلما ، وجھتھم في شيئا يجدوا فلم فطلبوا طلبھا في فبعثوا. أعلم وهللا

 وسلم عليه هللا صلى هللا لرسول ذلك فشكوا بالجنابة ابتلوا ثم فيھم ففشت جراحة أصابتھم وسلم عليه هللا صلى هللا رسول

 فيھا انك إذ منھا قفلوا التي تلك غزوتھم في الجراحة أصابتھم ربما فإنھم ؛ ذكرنا لما بخالف ليس أيضا وھذا. اآلية ھذه فنزلت

 لقول بخالف ليس أيضا وھذا. المصطلق بني غزاة في كان العقد ضياع إن:  قيل وقد. اآلية ونزلت العقد وضاع ، فشكوا قتال

 السنة من شعبان في المصطلق بني غزا وسلم عليه هللا صلى النبي فإن ؛ واحدة غزاة ھي إذ ، المريسيع غزاة في قال من

 بل:  وقيل. الغفاري ذر أبا المدينة على واستعمل ، عبدالبر بن عمر وأبو خياط بن خليفة لقا ما على ، الھجرة من السادسة

 له يقال ماء على وھم ، غارون وھم المصطلق بني على وسلم عليه هللا صلى هللا رسول وأغار. الليثي عبدهللا بن نميلة

. أمت أمت:  يومئذ شعارھم وكان والذرية النساء من سبى من وسبى قتل من فقتل الساحل يلي مما قديد ناحية من المريسيع

 فھذا. ماء على فلقيھم إليھم خرج ذلك بلغه فلما ، وأرادوه وسلم عليه هللا صلى هللا لرسول جمعوا المصطلق بني إن:  قيل وقد

 هللا فأنزل:  عمر أبو قال. ھناك بيانه يأتي ما على ، التيمم آية المائدة آية إن:  قيل وقد. فيه والسبب التيمم بدء في جاء ما

 في مذكورا التيمم ليس". النساء" سورة في التي اآلية أو ،" المائدة" سورة في المذكورة الوضوء آية وھي ، التيمم آية تعالى

 .مدنيتان وھما اآليتين ھاتين غير

 االعوجاج إلى ، واالعتياد االعتدال حد عن البدن خروج عن عبارة المرض} َمْرَضى{:  تعالى قوله:  والعشرون الحادية

 فوت يخاف أو ، به التي للعلة أو ، الماء لبرد الموت يخاف بحيث كثيرا كان فإذا ؛ ويسير كثير:  ضربين على وھو. والشذوذ

 َوَما{:  تعالى بقوله مردود وھذا. مات وإن يتطھر أنه وعطاء الحسن عن روي ما إال ؛ بإجماع يتيمم فھذا ، األعضاء بعض

ينِ  فِي َعلَْيُكمْ  َجَعلَ   في عباس ابن عن جبير بن سعيد عن الدارقطني وروى. } أَْنفَُسُكمْ  َتْقُتلُوا َوال{:  تعالى وقوله} َحَرجٍ  ِمنْ  الدِّ

 فيجنب الجدري أو القروح أو هللا سبيل في الجراحة بالرجل كانت إذا:  قال} َسَفرٍ  َعلَى أَوْ  َمْرَضى ُكْنُتمْ  َوإِنْ {:  وجل عز قوله

 وتيمم. بالصعيد التيمم في للمريض رخص:  قال عباس ابن عن أيضا جبير بن سعد وعن. تيمم ، اغتسل إن يموت أن فخاف

 أنه إال يسيرا كان فإن. إعادة وال بغسل وسلم عليه هللا صلى يأمره ولم البرد شدة من يھلك أن خاف لما العاص بن عمرو

 .حفظت فيما:  عطية ابن قال. المذھب من بإجماع يتيممون فھؤالء برء بطء أو زيادتھا أو علة حدوث معه يخاف

 المريض كان إن وكذلك ، حمى أو نزلة الصحيح يخاف أن مثل:  الحسن أبو القاضي قال ؛ خالفا فيه الباجي ذكر قد:  قلت

 ورواه ؛ التلف يخاف أن إال الماء وجود مع التيمم له يجوز ال:  الشافعي وقال. حنيفة أبو قال ذلك وبنحو ؛ مرض زيادة يخاف

 المرض زيادة ألن  ؛ التلف خاف إذا إال للمريض التيمم يباح ال الشافعي قال: " العربي ابن قال. مالك عن الحسن أبو القاضي

 إذا قلت فإنك ؛ ناقضت قد:  قلنا. المشكوك للخوف المتيقن الفرض ترك يجوز وال ، تكون ال وقد تكون قد ألنھا ؛ متحققة غير

 التلف أن كما محذور المرض ألن ؛ المرض خوف يبيحه ، كذلك التلف خوف التيمم يبيح فكما ؛ تيمم البرد من التلف افخ

 وھو ، التيمم ويلزمه للمال صيانة شراؤه يلزمه لم حبة قيمته قدر على الماء زاد لو:  يقول للشافعي وعجبا:  قال. محذور

 ".سماعه يساوي مكال عليه لھم وليس!  المرض بدنه على يخاف

 الذي ھو التيمم له يباح الذي والمرض:  تفسيره في عبدالرحيم نصر أبو القشيري قال فيما الشافعي قول من الصحيح:  قلت

 جواز:  للشافعي الصحيح فالقول المرض طول خاف فإن. الماء استعمل لو األعضاء بعض فوات أو الروح فوت فيه يخاف
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 عبدالرحمن عن ، أنس أبي بن عمران عن ، حبيب أبي بن يزيد عن ، أيوب بن يحيى عن ، رقطنيوالدا داود أبو روى. التيمم

 فتيممت ؛ أھلك أن اغتسلت إن فأشفقت السالسل ذات غزوة في باردة ليلة في احتلمت:  قال العاص بن عمرو عن ، جبير بن

 ؟" جنب وأنت بأصحابك صليت: " عمرو يا فقال وسلم عليه هللا صلى هللا لرسول ذلك فذكروا ؛ الصبح بأصحابي صليت ثم

َ  إِنَّ  أَْنفَُسُكمْ  َتْقُتلُوا َوال{:  يقول وجل عز هللا سمعت إني:  وقلت االغتسال من منعني بالذي فأخبرته ً  ِبُكمْ  َكانَ  هللاَّ  فضحك} َرِحيما

 الجنب اسم إطالق وفيه ، اليقين مع ال الخوف مع التيمم إباحة على الحديث ھذا فدل. شيئا يقل ولم وسلم عليه هللا صلى هللا نبي

 موطئه في مالك أقرأه الذي وھو الصحيح وھو ؛ عندنا القولين أحد وھذا ؛ بالمتوضئين المتيمم صالة وجواز المتيمم على

 ؛ رتبة ىأعل يكون أن اإلمام وحكم ، المتوضئ من فضيلة أنقص ألنه ؛ يصلي ال أنه:  الثاني والقول. مات أن إلى عليه وقرئ

 إسناده" المتوضئين المتيمم يؤم ال: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال:  قال عبدهللا بن جابر حديث من الدارقطني روى وقد

 فسأل ، احتلم ثم رأسه في فشجه حجر منا رجال فأصاب سفر في خرجنا:  قال جابر عن والدارقطني داود أبو وروى. ضعيف

 على قدمنا فلما ، فمات فاغتسل ؛ الماء على تقدر وأنت رخصة لك نجد ما:  فقالوا ؟ التيمم في رخصة لي تجدون ھل أصحابه

 أن يكفيه كان وإنما السؤال العي شفاء فإنما يعلموا لم إذ سألوا أال هللا قتلھم قتلوه" :  فقال بذلك أخبر وسلم عليه هللا صلى النبي

 أبو قال: " الدارقطني قال" . جسده سائر ويغسل عليھا يمسح ثم قةخر جرحه على - موسى شك -  يعصب أو ويعصر يتيمم

 ، بالقوي وليس ، خريق بن الزبير غير جابر عن عطاء عن يروه ولم ، الجزيرة أھل وحملھا مكة أھل بھا تفرد سنة ھذه بكر

:  عنه وقيل ، عطاء عن عنه فقيل األوزاعي عن واختلف. الصواب وھو عباس ابن عن عطاء عن فرواه األوزاعي وخالفه

:  حاتم أبي ابن وقال. الصواب وھو وسلم عليه هللا صلى النبي عن عطاء عن آخره األوزاعي وأرسل ، عطاء عن بلغني

 ابن عن ، عطاء عن ، مسلم بن إسماعيل عن ، األوزاعي عن ، العشرين أبي ابن رواه:  فقاال عنه زرعة وأبا أبي سألت

 قال} مرضى كنتم وإن{:  تعالى لقوله ؛ التيمم له فجائز المريض اسم عليه انطلق من كل:  اودد وقال". الحديث وأسند ، عباس

 ، والمحصوب كالمجدور به تأذيه أو الماء استعمال من خاف لمن األمة علماء عند ھو وإنما ، خلف قول وھذا:  عطية ابن

 .عباس ابن عن تقدم كما ؛ الماء من عليھا المخوف والعلل

 يكون أن يشترط وال ، الماء عدم عند قصر أو طال السفر بسبب التيمم يجوز} َسَفرٍ  َعلَى أَوْ {:  تعالى قوله:  العشرونو الثانية

 واشترط. الصالة فيه تقصر سفر في إال يتيمم ال:  قوم وقال. العلماء وجمھور مالك مذھب ھذا ؛ الصالة فيه تقصر مما

 .أعلم وهللا .ضعيف كله وھذا. طاعة سفر يكون أن آخرون

 وأصحابه مالك فذھب ؛ الحضر في فيه واختلفوا ، ذكرنا حسبما السفر في التيمم جواز على العلماء أجمع:  والعشرون الثالثة

 إال يتيمم أن الصحيح للحاضر يجوز ال:  الشافعي وقال. ومحمد حنيفة أبي قول وھو ؛ جائز والسفر الحضر في التيمم أن إلى

 الوقت خوف مع الحضر في الماء عدم إذا:  والطبري والليث أيضا الشافعي وقال. الطبري قول ووھ ؛ التلف يخاف أن

 لخوف وال لمرض ال الحضر في التيمم يجوز ال:  وزفر يوسف أبو وقال. أعاد ثم وسلم عليه هللا وصلى تيمم والسقيم الصحيح

 ؛ اآلية مفھوم في اختالفھم الخالف وسبب. المريض يرغ وال الماء وجد إذا المريض يتيمم ال:  وعطاء الحسن وقال الوقت

 ، الماء يجد ال فيمن األغلب على خرج التيمم شرط في والمسافرين المرضى تعالى هللا ذكر:  تابعه ومن مالك فقال

 ، لصالةا وقت فوات خاف أو مانع منه منعه أو الماء يجد لم من فكل. عليھم ينص لم فلذلك وجوده عليھم األغلب والحاضرون
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 هللا إن:  فقال الحضر في منعه من وأما. بالمعنى والصحيح بالنص المريض وكذلك. بالمعنى والحاضر ، بالنص المسافر تيمم

 ؛ والسفر المرض وھما ، بشرطين إال التيمم يبح ولم ، الصالة وقصر كالفطر ؛ والمسافر للمريض رخصة التيمم جعل تعالى

 الماء وجود مع جملة منعه الذي وعطاء الحسن قول وأما. تعالى هللا شرط من لخروجه كذل في الصحيح للحاضر دخول فال

ُموا َماءً  َتِجُدوا َفلَمْ {:  تعالى لقوله ، الماء عدم مع تعالى هللا شرطه إنما:  فقال  وقال. الماء فقد عند إال ألحد التيمم يبح فلم} َفَتَيمَّ

 صلى هللا رسول أجاز وقد. أعلم وهللا ؛ صحيحا وعطاء الحسن قول لكان األثر من روي وما الجمھور قول ولوال:  عمر أبو

 .بذلك أحرى فالمريض ، بالماء اغتسل إن الھالك خاف إذ مسافر وھو العاص بن لعمرو التيمم وسلم عليه هللا

 :  لسنةوا الكتاب الماء إلى ذھب إن الصالة فوات خاف إذا الحضر في التيمم جواز على الدليل ومن:  قلت

:  قال عبدالرحيم القشيري عليه نص. تيمم الماء عدم إذا المقيم يعني} اْلَغاِئطِ  ِمنَ  ِمْنُكمْ  أََحدٌ  َجاءَ  أَوْ {:  سبحانه فقوله الكتاب أما

 :  قوالن القضاء وفي نادر عذر الحضر في الماء عدم ألن ؛ القضاء وجوب في النظر يقطع ثم

 وھو يعيد ال أنه مالك مذھب من المشھور ؛ ال أم الماء وجد إذا يعيد فھل ، الحضر في ممتي فيمن أصحابنا نص وھكذا:  قلت

 طلعت وإن يغتسل:  عنه الوليد وقال. مالك عن المنذر ابن ورواه ؛ أبدا يعيد. عبدالحكم بن ومحمد حبيب ابن وقال. الصحيح

 .الشمس

 نحو من وسلم عليه هللا صلى النبي أقبل:  قال األنصاري الصمة بن الحارث بن الجھيم أبي عن البخاري رواه فما السنة وأما

 رد ثم ، ويديه بوجھه فمسح الجدار على أقبل حتى وسلم عليه هللا صلى النبي عليه يرد فلم عليه فسلم رجل فلقيه" جمل بئر"

 السالم الرجل على رد مث" وفيه عمر ابن حديث من الدارقطني وأخرجه". بئر" لفظ فيه وليس مسلم وأخرجه. السالم عليه

 " .طھر على أكن لم أني إال السالم عليك أرد أن يمنعني لم إنه: " وقال

 أو الغيطان والجمع ، األرض من انخفض ما أصله الغائط} اْلَغائِطِ  ِمنَ  ِمْنُكمْ  أََحدٌ  َجاءَ  أَوْ {:  تعالى قوله:  والعشرون الرابعة

 ثم ، الناس أعين عن تسترا حاجتھا لقضاء المواضع من الصنف ھذا تقصد العرب وكانت. دمشق غوطة سمي وبه ؛ األغواط

 .غاب إذا يغوط األرض في وغاط. للمقارنة غائطا اإلنسان من الخارج الحدث سمي

 بداللة ؛ الغوط من يكون أن ويحتمل. وشبھه وميت كھين ، فخفف الغيط أصله يكون أن فيحتمل" الغيط من: " الزھري وقرأ

 أو مرضى كنتم إن أي ، الواو بمعنى" أو"و. حيل ال حول ال في قالوا كما ؛ ياء الغوط واو فقلبت ، الغائط أتى إذا تغوط قولھم

 جواز على فدل ؛ والسفر المرض ال الحدث ھو ھذا على للتيمم الموجب فالسبب فتيمموا الغائط من منكم أحد وجاء سفر على

 على عندھم وھذا. معناھا وللواو ، معناھا فألو. النظر أھل عند بابھا على أنھا" أو" في والصحيح. بيناه كما الحضر في التيمم

 وهللا. الماء إلى واحتجتم ماء تجدوا ولم سفر على أو الماء مس على فيه تقدرون ال مرضا مرضى كنتم وإن والمعنى ، الحذف

 .أعلم

 ، حصرھا في الناس اختلف وقد. الصغرى للطھارة قضةالنا األحداث جميع بالمعنى يجمع" الغائط" لفظ:  والعشرون الخامسة

 أبي مذھب وعلى. مالمسة ، معتاد خارج ، العقل زوال:  مذھبنا في فيھا خالف ال ، أنواع ثالثة أنھا ذلك في قيل ما وأنبل
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 ما دالحكمعب بن ومحمد الشافعي مذھب وعلى. اللمس يعد وال المخرج يراعى وال ، النجاسات من الجسد من خرج ما حنيفة

 بإغماء عقله زال من أن على أجمعوا المسلمين أن فاعلم ھذا تقرر وإذا. اللمس ويعد ، االعتياد يراعى وال ، السبيلين من خرج

 ثالثة ؛ حدث مظنة أو بحدث ليس أو ؟ األحداث كسائر حدث ھو ھل النوم في واختلفوا ، الوضوء فعليه سكر أو جنون أو

 .وواسطة طرفان:  أقوال

 وھو ؛ األحداث كسائر وكثيره بقليله يجب الوضوء وأن ، حدث أنه إلى إسماعيل إبراھيم أبو المزني ذھب:  األول طرفال

 بن صفوان حديث ومقتضى. نوم أو دبر أو ذكر من يخرج حدث من إال يتوضأ وال:  لقوله الموطأ في مالك قول مقتضى

: فقال حبيش بن زر عن النجود أبي بن عاصم حديث من جميعا وهرو. وصححه والترمذي والدارقطني النسائي أخرجه عسال

 هللا رسول بعثھم الذي الجيش في كنت نعم:  قال ؛ الخفين على المسح عن أسألك جئتك:  فقلت المرادي عسال بن صفوان أتيت

 وال ، أقمنا إذا وليلة ويوما ، سافرنا إذا ثالثا طھر على أدخلناھما نحن إذا الخفين على نمسح أن فأمرنا وسلم عليه هللا صلى

. والنوم والبول الغائط بين التسوية مالك وقول الحديث ھذا ففي. جنابة من إال نخلعھما وال نوم وال غائط وال بول من نخلعھما

 بطال أبي بن علي عن روي وقد. كذلك قليله يكون أن وجب حدثا منه العقل على غلب وما كثيره كان لما أنه والقياس:  قالوا

 وأخرجه ، داود أبو أخرجه. عام وھذا" فليتوضأ نام فمن العينان السنه وكاء: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال:  قال

 .وسلم عليه هللا صلى النبي عن سفيان أبي بن معاوية حديث من الدارقطني

 يحدث حتى ، كان حال أي على دثبح ليس عنده النوم أن على يدل ما األشعري موسى أبي عن فروي:  اآلخر الطرف وأما

 عبيدة عن وروي ، وصلى نومه من قام حدث منه يخرج لم فإن. نام إذا يحرسه من يوكل كان ألنه ؛ النوم غير حدثا النائم

 فإن مالك مذھب جملة فأما. الطرفين ھذين خالف على والجمھور. خالد بن محمود رواية في واألوزاعي المسيب بن وسعيد

 في واألوزاعي وربيعة الزھري قول وھو ؛ الوضوء عليه وجب فقد ، كان حال أي على نومه وطال ، نوما قلاستث نائم كل

 وأصحابه حنيفة أبو وقال. يضر لم يغمره وال القلب يخامر ال خفيفا النوم كان فإن:  حنبل بن أحمد قال. مسلم بن الوليد رواية

. مالك عن وھب ابن ورواه ؛ عليه وضوء فال جالسا نام من:  الشافعي الوق. متوركا أو مضطجعا نام من على إال وضوء ال: 

 يعني ليلة عنھا شغل وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن عمر ابن لحديث ؛ مالك مذھب مشھور األقوال ھذه من والصحيح

 ليس: " قال ثم وسلم عليه هللا صلى النبي علينا خرج ثم استيقظنا ثم رقدنا ثم استيقظنا ثم المسجد في رقدنا حتى فأخرھا العشاء

 اإلسناد جھة من الباب ھذا في ما أصح وھو ؛ للبخاري واللفظ األئمة رواه" غيركم الصالة ينتظر األرض أھل من أحد

 الحديث ھذا بدليل ؛ النفس على غالب ثقيل ونوم:  فمعناه حديثه في عسال بن وصفوان موطئه في مالك قاله ما وأما. والعمل

" نوم أو" بدل" ريح أو: " فقال النجود أبي بن عاصم عن مسعر عن وكيع صفوان حديث روى فقد وأيضا. معناه في انك وما

 .مسعر عن وكيع غير" ريح أو" الحديث ھذا في يقل لم:  الدارقطني فقال ،

 أن في به تمسك لمن نصفوا بحديث االستدالل فسقط ؛ األئمة من وغيرھما ومسلم البخاري له أخرج إمام ثقة وكيع:  قلت

 وھو نام وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن عباس ابن عن الدارقطني رواه ؛ فضعيف حنيفة أبو إليه ذھب ما وأما. حدث النوم

 على إال يجب ال الوضوء إن: " فقال!  نمت قد إنك هللا رسول يا:  فقلت ، وسلم عليه هللا فصلى قام ثم نفخ أو غط. حتى ساجد

 أبو وأخرجه. الدارقطني قال ؛ يصح وال قتادة عن خالد أبو به تفرد" . مفاصله استرخت اضطجع إذا فإنه ضطجعام نام من
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 وروى ، قتادة عن الداالني يزيد خالد أبو إال يروه لم منكر حديث ھو" مضطجعا نام من على الوضوء: " قوله:  وقال داود

 أصحاب من أحد يروه لم منكر حديث ھذا:  عبدالبر بن عمر أبو وقال. ھذا من شيئا يذكروا لم عباس ابن عن جماعة أوله

 إال الوضوء نائم كل على:  الشافعي قول وأما. نقل فيما بحجة وليس وأنكروه ، الداالني خالد أبو به انفرد وإنما ، الثقات قتادة

 وابن علي عن وروي ، وداود الطبري قول فھو ؛ الوضوء فعليه ونام االستواء حد عن زال من كل وإن ، وحده الجالس على

 بن عمرو حديث من الدارقطني روى وقد. الخفيف النوم معنى في فھو ، يستثقل يكاد ال الجالس ألن ؛ عمر وابن مسعود

 فعليه جنبه وضع ومن عليه وضوء فال جالسا نام من: " قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن جده عن أبيه عن ، شعيب

 عن ، عكرمة عن ، خالد عن ، زريع بن يزيد حدثنا:  قال قتيبة حدثنا:  قال البخاري رواه ما فلنا ؛ الخارج ماوأ" . الوضوء

 وھي تحتھا والطست والصفرة الدم ترى فكانت أزواجه من امرأة وسلم عليه هللا صلى هللا رسول مع اعتكفت:  قالت عائشة

 فال السبيلين من يخرج مما سبيله ھذا كان وما ؛ مرض فھو انقطع عرق ھو وإنما ، المعتاد غير على خارج فھذا. تصلي

 فصح. النجس الخارج راعى حيث الحنفي على ويرد. توفيقنا وبا. ذكرنا كما للشافعي خالفا ، إيجابا عندنا فيه وضوء

 .أجمعين وعنھم ، نفس تردد ما عنه هللا رضي أنس بن مالك مذھب ووضح

 وقرأ". المستم" عامر وابن وعاصم عمرو وأبو كثير وابن نافع قرأ} النَِّساءَ  الَمْسُتمُ  أَوْ {:  عالىت قوله:  والعشرون السادسة

 يجمع:  الثالث. باشرتم لمستم:  الثاني. جامعتم لمستم يكون أن:  األول:  أقوال ثالثة معناه وفي" لمستم: " والكسائي حمزة

 يكون أن اللغة في األولى:  قال أنه يزيد بن محمد عن حكي أنه إال ، سالنا أكثر عند بمعناه" المستم"و. جميعا األمرين

 ھذا في للمرأة وليس ، ومسستم غشيتم بمعنى" لمستم"و:  قال. فعال منھما واحد لكل ألن ؛ نظيره أو قبلتم بمعنى" المستم"

 .فعل

 الماء؛ مع إال له ذكر ال والجنب ، باليد تصةمخ ھنا المالمسة:  فرقة فقالت ؛ خمسة مذاھب على اآلية حكم في العلماء واختلف

 الصالة يدع أو الجنب يغتسل وإنما ، التيمم إلى له سبيل فال ، اآلية} َمْرَضى ُكْنُتمْ  َوإِنْ {:  بقوله المراد المعنى في يدخل فلم

 من أحد المسألة ھذه في وعبدهللا عمر بقول يقل ولم:  عمر أبو قال. مسعود وابن عمر عن القول ھذا روي ؛ الماء يجد حتى

 النبي عن ذر أبي وحديث حصين بن وعمران عمار لحديث أعلم وهللا وذلك ؛ اآلثار وحملة الرأي أھل من األمصار فقھاء

. الجماع ھو الذي باللمس مختصة ھنا المالمسة:  فقال ، القول ھذا عكس حنيفة أبو وقال. الجنب تيمم في وسلم عليه هللا صلى

 ينتقض لم للذة امرأته الرجل قبل فإذا. لوضوئه ناقص ھو وال بحدث فليس ؛ ذكر له يجر لم بيده والالمس يتيمم فالجنب

 إلى خرج ثم نسائه بعض قبل وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن عائشة عن الدارقطني رواه بما ھذا وعضدوا ؛ وضوءه

 باليد والمالمس ، يتيمم بالجماع المالمس:  مالك وقال. كتفضح ؟ أنت إال ھي من لھا فقلت:  عروة قال. يتوضأ ولم الصالة

 كان وإن:  زياد بن علي وقال. اآلية مقتضى وھو ، وإسحاق أحمد قال وبه ؛ وضوء فال شھوة بغير لمسھا فإذا. التذ إذا يتيمم

 بيده امرأته مس تعمد نم:  الماجشون بن عبدالملك وقال. الوضوء فعليه خفيفا كان وإن ، عليه شيء فال كثيف ثوب عليھا

 أن وأصحابه مالك مذھب من تحقق والذي:  المنتقى في الباجي الوليد أبو القاضي قال. يلتذ لم أو التذ فليتوضأ لمالعبة

 وھذا ؛ يلتذ لم أو بذلك التذ ، الوضوء عليه وجب فقد بلمسه اللذة قصد فمن ؛ وجودھا دون اللذة لقصده يجب إنما الوضوء

 وضوءا يوجب ال أنه مالك عن نافع ابن روى فقد بمجرده اإلنعاظ وأما. القاسم ابن عن عيسى رواية من عتبيةال في ما معنى
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 في مالك قول وھذا ؛ وضوئه أنتقض إنعاظا أنعظ من:  إسحاق أبو الشيخ وقال. مذي أو لمس معه يكون حتى ذكر غسل وال

 معلق الجسد أعضاء من بغيرھا أو باليد كان سواء المرأة بدن إلى بدنه من بشيء الرجل أفضى إذا:  الشافعي وقال. المدونة

 وإن ، الطھر نقض باليد اللمس كان إذا:  األوزاعي وقال. وربيعة والزھري عمر وابن مسعود ابن قول وھو ؛ به الطھر نقض

 عمر عن مروي وھو ؛ مالك مذھب سدھاأ مذاھب خمسة فھذه. } ِبأَْيِديِھمْ  َفلََمُسوهُ {:  تعالى لقوله ؛ ينقضه لم اليد بغير كان

 أكثر ذھب ھذا وإلى ؛ بذلك يجب الوضوء وأن ، الجماع دون ما المالمسة أن مسعود بن عبدهللا قول وھو ، عبدهللا وابنه

 أََحدٌ  َجاءَ  أَوْ {:  قوله وإن ، الجماع أفاد" جنبا وال: " أولھا في قوله فإن ؛ اآلية معنى من الظاھر وھو:  العربي ابن قال. الفقھاء

 في غاية وھذه ، أحكام لثالثة جمل ثالث فصارت. والقبل اللمس أفاد} الَمْسُتمُ  أَوْ {:  قوله وإن ، الحدث أفاد} اْلَغاِئطِ  ِمنَ  ِمْنُكمْ 

 .الكالم في تكرارا كان الجماع باللمس المراد كان ولو. واإلعالم العلم

 عن ، ثابت أبي بن حبيب عن األعمش عن ، وكيع رواه ؛ مرسل فحديث ةعائش حديث من حنيفة أبو به استدل ما وأما:  قلت

 أعلم كان الثوري سفيان إن أما:  فقال عمرو عن حبيب عن األعمش حديث وذكر:  سعيد بن يحيى قال. عائشة عن ، عروة

 والعمل قبوله فيلزمكم لمرسلبا تقولون فأنتم:  قيل فإن. الدارقطني قال ؛ شيئا عروة من يسمع لم حبيبا أن زعم ، بھذا الناس

 خالفه قد:  قلنا. عباس ابن عن ذلك روي وقد الجماع ھي المالمسة إن:  قيل فإن. الصحابة وعمل اآلية لظاھر تركناه:  قلنا. به

 تكون وال ، المفاعلة باب من المالمسة:  قيل فإن!  ؟ خالفتموه لكم فما ، كوفي وھو مسعود بن عبدهللا وتابعھما وابنه الفاروق

 ، البشرتين التقاء مقتضاھا المالمسة:  قلنا. الجماع ھي المالمسة أن فثبت ؛ واحد من يكون إنما باليد واللمس ، اثنين من إال

 .وملموس المس يوصف منھما واحد كل ألن ؛ اثنين من أو واحد من ذلك كان سواء

 ملموس والثوب ، المالمسة بيع عن وسلم عليه هللا صلى النبي نھى ولذلك ؛ واحد من تكون قد المالمسة أن وھو:  آخر جواب

 وطارقت اللص عاقبت:  العرب وتقول". االحتالم ناھزت قد يومئذ وأنا" نفسه عن مخبرا عمر ابن قال وقد ، بالمس وليس

 .كثير وھو ، النعل

 والجنابة الحدث فبين ، المالمسة ووھ الجنابة سبب ذكر الغائط من المجيء وھو ، الحدث سبب سبحانه هللا ذكر لما:  قيل فإن

 كما الحكمين ويفيد ، واللمس الجماع على اللفظ حمل نمنع ال:  قلنا. الماء وجود عند حكمھما بيان أفاد كما ، الماء عدم عند

 ھاوبين بينه حائل ال أعضائه ببعض المرأة الرجل لمس من الشافعي إليه ذھب ما وأما. ذكرنا كما" لمستم" قرئ وقد. بينا

 ؛ الشعر إال ، الوضوء عليه وجب ھي لمسته إن وكذلك ؛ أيضا القرآن ظاھر فھو الوضوء عليه وجب شھوة لغير أو لشھوة

 احتلط ولو. للبشرة مخالف ذلك فإن ، والظفر السن وكذلك ، شھوة لغير أو كان لشھوة امرأته شعر مس لمن وضوء ال فإنه

 حتى شيء عليھما يكن لم يلتذ لم أو بذلك فالتذ الثوب فوق من بيدھا مسته أو يدهب مسھا ولو. حسنا كان شعرھا مس إذا فتوضأ

 لمس إذا قوله واختلف. أجنبية كانت إذا ميتة أو حية المرأة كانت ، ساھيا أو متعمدا كان ذلك في وسواء ، البشرة إلى يفضي

 لقوله ؛ الوضوء ينتقض:  قال فمرة ، نكاحھا هل يحل ال ممن محارمه ذوات من واحدة أو بيده كبيرة عجوزا أو صغيرة صبية

 أشبه الشافعي قول:  المروزي قال. فيھن للشھوة مدخل ال ألنه ؛ ينقض ال والثاني. يفرق فلم} النَِّساءَ  الَمْسُتمُ  أَوْ {:  تعالى

 الوضوء أوجبوا الذين وكذلك ؛ شھوة غير من وال بشھوة يقل ولم} النَِّساءَ  الَمْسُتمُ  أَوْ {:  قال وجل عز هللا ألن ؛ الكتاب بظاھر

 إليه ذھب ما فأما:  المروزي قال. التابعين عامة وكذلك:  قال. الشھوة يشترطوا لم وسلم عليه هللا صلى النبي أصحاب من
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 ذلك قال أحدا نعلم وال ، سعد بن الليث ذلك على وافقه فقد الوضوء يوجب الثوب فوق من واللذة الشھوة مراعاة من مالك

 ھو إنما ، الحقيقة في لھا مماس وغير ، المرأته المس غير فھو ذلك فعل من ألن ؛ النظر في ذلك يصح وال:  قال. ھماغير

 مماس غير ألنه الثوب فوق لمس من فكذلك ؛ وضوء عليه يجب لم يلمس أن واشتھى تلذذ لو أنه أجمعوا وقد. لثوبھا المس

 .للمرأة

 إسحاق قول ذلك أن عبدالبر بن عمر أبو الحافظ ذكر فقد ، سعد بن الليث إال قول على الكام يوافق لم أنه من ذكر ما أما:  قلت

 وال: " قوله وأما. وضوء فال يلتذ لم وإن ، الوضوء وجب فالتذ لمس إذا:  قالوا كلھم والنخعي الشعبي عن ذلك وروي ، وأحمد

 هللا صلى هللا رسول يدي بين أنام كنت:  قالت شةعائ عن الخبر صحيح في جاء وقد ؛ بصحيح فليس" النظر في ذلك يصح

 فيھا ليس يومئذ والبيوت:  قالت ، ثانيا بسطتھما قام وإذا ، رجلي فقبضت غمزني سجد فإذا ، قبلته في ورجالي وسلم عليه

 عائشة عن سمالقا رواية في كما ؛ عائشة رجل غمز وأنه ، المالمس كان وسلم عليه هللا صلى النبي أن في نص فھذا. مصابيح

 اآلية لظاھر واجبا فكان" المستم أو: " قوله عموم يخص فھذا. البخاري أخرجه" فقبضتھما رجلي غمز يسجد أن أراد فإذا"

 دون المالمسين بعض على الوضوء أن تعالى هللا لكتاب البيان ھي التي السنة ودلت. المس كيف مالمس كل وضوء انتقاض

 .يقصد ولم يلتذ لم من وھو ، بعض

 ومنه ؛ باليد ھو إنما الغمز حقيقة:  نقول فإنا ؛ بكمه رجليھا يضرب كان أو ، ثوب عائشة قدمي على كان فلعله:  يقال وال

 عليھا الغالب النائم من والرجل. فال بالكم الضرب الغمز يكون أن فأما ؟ ال أم سمين أھو لتنظر تجسه أي الكبش غمزك

 قام وإذا: " قولھا إلى ترى أال ؛ الوقت ذلك في الحال كانت فھذه. حاله وضيق دادهامت مع سيما ال ؛ النائم من ظھورھا

 صلى النبي قبلة في رجلي أمد كنت: " قالت عنھا صريحا جاء وقد". مصابيح فيھا ليس يومئذ والبيوت: " وقولھا" بسطتھما

 حقيقته على كان الغمز أن فظھر. البخاري رجهأخ" مددتھما قام فإذا ، فرفعتھما غمزني سجد فإذا يصلي وھو وسلم عليه هللا

 من ليلة وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فقدت:  قالت عنھا هللا رضي أيضا عائشة روته ما وھو - آخر ودليل. المباشرة مع

 وھو قدمه على يدھا وضعت فلما. الحديث ؛ منصوبتان وھما المسجد في وھو قدميه بطن على يدي فوقعت ، فالتمسته الفراش

 .بعض دون المالمسين بعض على إال ينتقض ال الوضوء أن على دليال كان سجوده في وتمادى ساجد

 ؛ الظاھر مع الوقوف واألصل ، الحائل يثبت حتى حائل بال قدم القدم:  له قيل. المزني قال كما حائل قدمه على كان:  قيل فإن

 .كالنص منه يجتمع ذكرنا ما بمجموع بل

 ولم تلتذ فلم نائمة كانت أو ، لذلك تلتذ ال وھي ختانھا ختانه فمس امرأة استكره لو رجال أن على األمة أجمعت فقد:  قيل فإن

 ؛ الوضوء عليه ووجب طھارته انتقضت شھوة لغير أو بشھوة المس أو قبل من حكم فكذلك ؛ عليھا واجب الغسل أن تشته

. اإلجماع من ادعيتموه فيما خالف قد وغيره األعمش أن ذكرنا قد:  قلنا. ةاللذ ال الفعل والقبلة واللمسة الجسة في المعنى ألن

 قال وقد. صحيحة بأحاديث مذھبنا صحة على استدللنا وقد ؛ يلزم فال النزاع محل في باإلجماع استدالل ھذا لكن ، سلمناه

 ودعوا به فخذوا الحديث صح إذا" عندنا رمشھو ھو كما ؛ مالك شيخه إليه سبقه وقد ، إليه يسبق لم إنه زعمتم فيما - الشافعي

 وإغالظا لھا تأديبا بيده فلطمھا امرأته ضرب من أن مذھبكم على ويلزم!  ؟ به تقولون ال فلم بذلك الحديث ثبت وقد" قولي
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 أنه وغيره مالك األئمة وروى. أعلم وهللا ، أعلم فيما أحد يقوله ال وھذا ، الفعل وجود المقصود إذ ؛ وضوءه ينتقض أن عليھا

 ركع فإذا ، عاتقه على وسلم عليه هللا صلى هللا رسول بنت زينب ابنة العاص أبي بنت وأمامة يصلى كان وسلم عليه هللا صلى

 بلفظ تمسكا طھره النتقض صغيرة لمس لو:  قوليه أحد في الشافعي قال ما يرد وھذا. أعادھا السجود من رفع وإذا ، وضعھا

 ونحن ، اللذة يعتبر ال أنه ألجل المحارم ذوات في قوله واختلف. الحائط كلمس الصغيرة لمس نفإ ؛ ضعيف وھذا ، النساء

 أكثر اللمس فإن ؛ خاصة اليد اعتباره في األوزاعي قول وأما. الوضوء وجوب وھو ، الحكم وجد وجدت فحيث اللذة اعتبرنا

 أو فرجھا فمس امرأته ثياب في رجليه الرجل أدخل لو أنه حتى ؛ األعضاء من غيره دون عليه فقصره ، باليد يستعمل ما

 أبو وقال. أعبه لم يتوضأ لم وإن ، يتوضأ قلت يسألني جاء إن:  امرأته يقبل الرجل في وقال. وضوءه لذلك ينتقض ال بطنھا

 .أعلم وهللا ، حنيفة أبي مذھب على يخرج وھذا. لمسھا أو باشرھا أو امرأته قبل من على وضوء ال:  ثور

 بعضه، عدم أو جملة عدمه إما ھي الماء معھا المسافر يجد ال التي األسباب} َماءً  َتِجُدوا َفلَمْ {:  تعالى قوله:  والعشرون ابعةالس

 على عطشا أو ، الوقت فوات أو ، سباعا أو لصوصا يخاف أو ، طلبه بسبب الرحل على أو ، الرفيق فوات يخاف أن وإما

 بأال للمريض عدمه ويترتب. وصلى تيمم األشياء ھذه أحد كان فإذا ؛ بدنه لمصلحة يطبخه خلطبي وكذلك ؛ غيره على أو نفسه

 يسجن بأن أو ، األصناف جميع يعم الذي بالغالء الحاضر للصحيح عدمه أيضا ويترتب. ضرره من يخاف أو ، يناوله من يجد

 يشتريه:  طائفة وقالت. يسر هللا دين ألن ، ضعيف ذاوھ ، عديما ويبقى كله بماله الماء الرجل يشتري:  الحسن وقال. يربط أو

 مذھب في كله وھذا ؛ ھذا ونحو والثالث بالدرھمين الدرھم قيمة يشتري:  طائفة وقالت. فصاعدا الثلث القيمة على يزد لم ما

 .الزيادة بعدم افعيالش وقال. الناس على ذلك أرى ما:  فقال ؟ دراھم بعشرة القربة أتشترى:  ألشھب وقيل. هللا رحمه مالك

 وھو ، شرط ذلك أن مالك مذھب فظاھر ؟ ال أم التيمم صحة في شرط الماء طلب ھل العلماء واختلف:  والعشرون الثامنة

 عن وروي. حنيفة أبي قول وھو ؛ التيمم صحة في بشرط ليس ذلك أن إلى نصر بن محمد أبو القاضي وذھب. الشافعي قول

 وذكر ، موضعه في إال الطلب يلزمه ال:  إسحاق قال. إليه يعدل فال طريقه من غلوتين على فرالس في يكون كان أنه عمر ابن

 أن يقتضي وھذا} َماءً  َتِجُدوا َفلَمْ {:  تعالى لقوله الموطأ في مالك مذھب من المشھور وھو أصح واألول ، عمر ابن حديث

 إال فعله يجزئ فال ، مبدله عن العجز عند به مأمور بدل ھذا أن القياس جھة من وأيضا. الماء طلب بعد إال يستعمل ال التيمم

 .الكفارة في العتق مع كالصوم ؛ مبدله عدم تيقن مع

 يغلب أو ، الوقت في وجوده من اليأس المكلف ظن على يغلب أن يخلو فال ، الماء وعدم ھذا ثبت وإذا:  والعشرون التاسعة

 :  أحوال ثالثة فھذه ، األمران عنده يتساوى أو ، له رجاؤه ويقوى وجوده ظنه على

 .الوقت أول فضيلة يحرز أن له يستحب فإنه الماء فضيلة فاتته إذا ألنه:  الوقت أول في والصالة التيمم له يستحب:  فاألول

 ، لوقتا أول فضيلة تفته لم ما الماء فضيلة إدراك رجاء الصالة فيؤخر ، عنه مالك أصحاب حكاه ؛ الوقت وسط يتيمم:  الثاني

 الماء فضيلة ألن ؛ الوقت آخر في الماء يجد أن إلى الصالة يؤخر:  الثالث. منه لقربه بوسطه تدرك قد الوقت أول فضيلة فإن

 يجوز الوقت أول وفضيلة ، عليھا متفق الماء وفضيلة ، فيھا مختلف الوقت أول فضيلة ألن ، الوقت أول فضيلة من أعظم

 ولو. حبيب ابن قال ؛ المختار الوقت آخر ھو ذلك في والوقت ، لضرورة إال الماء فضيلة ترك يجوز وال ضرورة دون تركھا
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 وقال. خاصة الوقت في أعاد الماء وجد فإن ، يجزئه:  القاسم ابن قال فقد وصلى أوله في فتيمم الوقت آخر في الماء علم

 .أبدا أعاد بعد الماء وجد إن:  الماجشون بن عبدالملك

 ما يستعمل ولم تيمم كفايته من أقل وجد فإن ، لطھارته يكفيه ما منه يجد أن الماء وجود من يراعى والذي:  ثالثين الموفية

 جعل تعالى هللا ألن ؛ العلماء أكثر قول وھو ، قوليه أحد في والشافعي حنيفة أبو قال وبه ؛ وأصحابه مالك قول وھذا. منه وجد

 .بالترا وإما الماء إما ، الشيئين أحد فرضه

:  اآلخر القول في الشافعي وقال. الكفاية وجود من المطلوب ألن ؛ شرعا موجود غير كان التيمم عن مغنيا الماء يكن لم فإن

 واختلف. يجد لم لما تيمم الماء وفقد استعمله فإذا ؛ التيمم شرط يتحقق فلم ماء واجد ألنه ؛ ويتيمم الماء من معه ما يستعمل

. فرط وإنما واجد فھو عنده الماء كان إذا ألنه ؛ يعيد أنه والصحيح ؛ فتيمم رحله في الماء نسي ذاإ فيما أيضا الشافعي قول

 .يجده فلم يعلمه لم إذا ألنه ؛ مالك قول وھو ؛ يعيد ال اآلخر والقول

 وھو ، نكرة في نفي ھذا:  فقال} َماءً  َتِجُدوا َفلَمْ {:  تعالى لقوله ؛ المتغير بالماء الوضوء حنيفة أبو وأجاز:  والثالثون الحادية

 كما يعم النكرة في النفي:  قلنا. عليه الماء اسم النطالق ؛ المتغير وغير المتغير بالماء الوضوء جواز مفيدا فيكون ؛ لغة يعم

 فال المتغير وھو الجنس غير فأما. ملح أو عذب عين أو نھر أو سماء من كان ماء كل في عام فھو ، الجنس في ولكن ، قلتم

 .تعالى هللا شاء إن ،" الفرقان" في المياه حكم وسيأتي ، الورد ماء وال الباقالء ماء فيه يدخل ال كما ؛ فيه يدخل

 وقوله ؛ الماء عدم عند النبيذ سوى األشربة من بشيء يجوز ال واالغتسال الوضوء أن على وأجمعوا:  والثالثون الثانية

 رواه الذي ألن ؛ بثابت وليس ، مسعود ابن رواه بالنبيذ الوضوء ذكر فيه الذي والحديث. يرده} ُمواَفَتَيمَّ  َماءً  َتِجُدوا َفلَمْ {: تعالى

 .تعالى هللا شاء إن بيانه" الفرقان" في وسيأتي. وغيره المنذر ابن قاله ؛ عبدهللا بصحبة يعرف ال مجھول وھو ، زيد أبو

 أحكام في ألف من بعض وقال. خلقته أوصاف على الباقي المطھر الطاھر ھو التيمم عدمه يبيح الذي الماء:  والثالثون الثالثة

ُموا َماءً  َتِجُدوا َفلَمْ {:  تعالى قال لما القرآن  }َفَتَيمَّ

. بنفسه منفردا أو لغيره مخالطا كان سواء ؛ منه جزء كل يتناول منكر لفظ ألنه ؛ ماء من جزء كل عدم عند التيمم أباح فإنما

 .وجوده مع التيمم يجز لم كذلك كان فلما ؛ ماء التمر نبيذ في يقول أن أحد يمتنع وال

 يأتي وھناك ،" الفرقان" سورة في ذكرھا يأتي ضعيفة بأخبار ذلك على واستدلوا ؛ وأصحابه حنيفة أبي الكوفيين مذھب وھذا

 .تعالى هللا شاء إن الماء في القول

ُموا{:  تعالى قوله:  والثالثون الرابعة  فضلنا: " وسلم عليه هللا صلى قال ؛ عليھا توسعة األمة ھذه به خصت مما التيمم} َفَتَيمَّ

 وذلك ، نزوله ذكر تقدم وقد ، الحديث وذكر" طھورا لنا تربتھا وجعلت مسجدا كلھا األرض لنا جعلت بثالث الناس على

 وما وكيفيته صفته وفي ، وشرعا لغة معناه يف ھھنا والكالم ، تبيحه التي األسباب ذكر تقدم وقد. بيناه حسبما القالدة بسبب

 .أحكامه من ذلك غير إلى التيمم وشروط ، التيمم له يجوز ومن ، وله به يتيمم



135 

 

. سواه من دون قصدته أي وسھمي برمحي وتيممته ، تعمدته الصعيد وتيممت ، قصدته الشيء تيممت. القصد ھو لغة فالتيمم

 :  الخليل وأنشد

 الزحاليق لعب ال البسالة ھذي...  له قلت ثم شزرا الرمح يممته

. أمامه به يقصد ولم ناحية من إال الشزر يكون وال" شزرا: " قال ألنه ؛ أخطأ فقد أممته البيت ھذا في قال من:  الخليل قال

 :  القيس امرؤ وقال

 عال نظر دارھا أدنى بيثرب...  وأھلھا أذرعات من تيممتھا

 :  أيضا وقال

 طامي عرمضھا الظل عليھا يفيء...  ضارج عند التي العين تيممت

 :  آخر

 بلدا غيره بعيري يممت...  بلد ساءني ما إذا كذاك إني

 :  باھلة أعشى وقال

 شزن ذي مھمة من األرض من...  دونه وكم قيسا تيممت

 :  ثور بن حميد وقال

 يتكلما أن للربع عادة وھل...  طارق أم يممت أنى الربع سل

 :  عنه هللا رضي وللشافعي

 صندوق بطن ال له وعاء بطني...  أحمله يممت حيثما معي علمي

ُموا{:  تعالى قوله:  السكيت ابن قال ً  َصِعيداً  َفَتَيمَّ با  الوجه مسح التيمم صار حتى الكلمة لھذه استعمالھم كثر ثم ؛ اقصدوا أي} َطيِّ

 ھو وھذا:  قلت. ويديه وجھه على التراب مسح قد معناه" لالرج تيمم قد: " قولھم في األنباري ابن وقال. بالتراب واليدين

. الشيباني عن ؛ يطلب ما بكل يظفر ميمم ورجل. للصالة فتيمم المريض ويممت. القربة به المقصود كان إذا ، الشرعي التيمم

 :  وأنشد

 المجد رفيع البيت ميمم...  سعد بن أعصر وجدنا إنا

 :  آخر وقال
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 السنح كريم البيت ميمم...  الشح بنجم يولد لم أزھر

 آية ھي السورة ھذه في والتي" المائدة"و السورة ھذه وفي" البقرة" في كتابه في تعالى هللا ذكره التيمم لفظ:  والثالثون الخامسة

 ذكر مافيھ آيتان ھما ؛ أحد عند دواء من لدائھا وجدت ما معضلة ھذه:  العربي بن بكر أبو القاضي وقال. أعلم وهللا. التيمم

:  قال ثم". التيمم آية هللا فأنزل: " بقولھا عائشة عنت آية أية نعلم فال". المائدة" في واألخرى" النساء" في إحداھما التيمم

 .لھم مفعوال وال معلوما يكن لم ذلك قبل التيمم أن على يدل وحديثھا

 التيمم أن على يدل وحديثھا: " وقوله. أعلم وهللا. ذكرنا ما على اآلية ھذه فھي" عائشة عنت آية أية نعلم فال: " قوله أما:  قلت

 يفترض لم الجنابة غسل أن معلوم ألنه ؛ السير أھل بين فيه خالف وال صحيح في" لھم مفعوال وال معلوما يكن لم ذلك قبل

 إال يصل لم بمكة لصالةا عليه افترضت منذ وسلم عليه هللا صلى النبي أن السير أھل جميع عند معلوم أنه كما ، الوضوء قبل

 فنزلت: " قوله وفي. التنزيل في متلوا المتقدم فرضھا ليكون نزلت إنما الوضوء آية أن على فدل. اليوم وضوئنا مثل بوضوء

 ال بين وھذا ؛ الوضوء حكم ال التيمم حكم الوقت ذلك في العلم من لھم طرأ الذي أن يبين ما الوضوء آية يقل ولم" التيمم آية

 .فيه إشكال

 وصاحباه حنيفة أبو وقال. الصالة وقت ، ودخل الماء عدم إذا الصالة لزمته مكلف كل يلزم التيمم:  والثالثون السادسة

 دون للنافلة التيمم جاز فلما ؛ النافلة على قياسا بشرط ليس عندھم الماء طلب ألن ؛ قبله يجوز:  الشافعي صاحب والمزني

 يجد لم ولو المسلم وضوء الطيب الصعيد: " ذر ألبي السالم عليه بقوله السنة من ستدلواوا. للفريضة أيضا جاز الماء طلب

: تعالى قوله ودليلنا. أعلم وهللا. الماء حكم إذا فحكمه ؛ الماء يسمى كما وضوءا الصعيد السالم عليه فسمى" . حجج عشر الماء

 ؛ كالمستحاضة ضرورة طھارة وألنھا ؛ المعنى ھذا تقدم وقد. يجد ولم بطل لمن إال الماء يجد لم:  يقال وال} َماءً  َتِجُدوا َفلَمْ {

 عن مروي وھو ، وأحمد الشافعي قول وھو". وصليت تيممت الصالة أدركتك فأينما: " قال وسلم عليه هللا صلى النبي وألن

 .عباس وابن عمر وابن علي

 كما جنبا عاد الماء وجد إذا لھما المتيمم وأن ، الحدث وال نابةالج يرفع ال التيمم أن على العلماء وأجمع:  والثالثون السابعة

 ، عبدالرحمن بن سلمة أبي عن روي شيء إال" جلدك فأمسه الماء وجدت إذا: " ذر ألبي السالم عليه لقوله ؛ محدثا أو كان

 الجنب في قال عنه ةحرمل بن عبدالرحمن عن ذئب أبي ابن ورواه ؛ عنه شيبة بن جبير بن وعبدالحميد جريج ابن رواه

 وجد ثم وصلى تيمم فيمن عنه روي وقد. يحدث حتى وضوء وال غسل إلى يحتاج ال:  طھارته على وھو الماء يجد المتيمم

 كفقه يفقه عندھم سلمة أبو يكن ولم. روية وقلة تناقض وھذا:  عبدالبر ابن قال. الصالة تلك ويعيد يتوضأ أنه الوقت في الماء

 .بالمدينة التابعين أصحابه

. الماء استعمال وعليه ؛ تيممه بطل الصالة في الدخول قبل الماء وجد ثم على تيمم من أن على وأجمعوا:  والثالثون الثامنة

 ألنه ؛ تامة صالته أن رحله في يكن ولم الماء طلبه في اجتھد كان وقد ، صالته من وفرغ وصلى تيمم من أن على والجمھور

 توضأ إذا الوقت في يعيد أن له استحب من ومنھم. حجة بغير اإلعادة عليه توجب أن جائز فغير. أمر كما فرضه أدى

. الصالة يعيد:  يقول كلھم وربيعة والزھري سيرين وابن ومكحول محمد بن والقاسم وعطاء طاوس عن وروي. واغتسل
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 وليس الصالة فحضرت سفر في رجالن خرج:  قال الخدري سعيد أبو رواه لما ؛ بواجب ليس:  وقال ذلك األوزاعي واستحب

 رسول أتيا ثم ، اآلخر يعد ولم بالوضوء الصالة أحدھما فأعاد الوقت في الماء وجدا ثم ، فصليا طيبا صعيدا فتيمما ماء معھما

 لك: " وأعاد توضأ للذي وقال" صالتك وأجزأتك السنة أصبت: " يعد لم للذي فقال له ذلك فذكرا وسلم عليه هللا صلى هللا

 عن سوادة بن بكر عن ناجية أبي بن عميرة عن الليث عن يرويه نافع ابن وغير:  وقال داود أبو أخرجه" . مرتين األجر

 وجد ثم:  فيه وقال الدارقطني وأخرجه. بمحفوظ ليس اإلسناد ھذا في سعيد أبي وذكر وسلم عليه هللا صلى النبي عن عطاء

 .الوقت] في[ بعد الماء

 الماء واستعمال الصالة قطع عليه ليس:  مالك فقال ؛ الصالة في دخوله بعد الماء وجد إذا العلماء واختلف:  والثالثون التاسعة

 حنبل بن أحمد منھم وجماعة حنيفة أبو وقال. المنذر ابن واختاره الشافعي قال وبھذا ؛ يستقبل لما وليتوضأ صالته وليتم

 ما يبطل فكذلك الصالة قبل الماء بوجود بطل لما التيمم أن وحجتھم. لماءا لوجود الصالة ويستأنف ويتوضأ يقطع:  والمزني

 تستقبل أنھا تحيض ثم أقلھا إال عليھا يبقى ال بالشھور المعتدة أن على العلماء إلجماع ؛ كلھا بطل بعضھا بطل وإذا ، منھا بقي

. }أَْعَمالَُكمْ  ُتْبِطلُوا َوال{:  تعالى قوله ودليلنا. ونظرا قياسا كذلك الصالة في وھو الماء عليه يطرأ والذي:  قالوا. بالحيض عدتھا

 سنة تثبت ولم ؛ الماء رئي إذا قطعھا في واختلفوا ، الماء عدم عند بالتيمم الصالة. في الدخول جواز على الجميع اتفق وقد

 يلغي ال رقبة وجد ثم رهأكث منه فصام قتل أو ظھار في الصوم عليه وجب من أن أيضا حجتھم ومن. إجماع وال بقطعھا

 .بالماء الوضوء إلى يعود وال يقطعھا ال بالتيمم الصالة في دخل من وكذلك. الرقبة إلى يعود وال صومه

 يتيمم:  القاضي عبدهللا بن شريك فقال ؛ ونفل فرض صالة لكل التيمم يلزم أم صلوات به يصلى ھل واختلفوا:  أربعين الموفية

 فإنه يجده فلم الماء ابتغى فمن ، صالة لكل الماء يبتغي أن عليه ألن ؛ فريضة لكل:  مالك قالو. وفريضة نافلة صالة لكل

 يجد لم ما طاھر ألنه ؛ يحدث لم ما واحد بتيمم شاء ما يصلي:  وداود حي بن والحسن والليث والثوري حنيفة أبو وقال. يتيمم

 ، الماء طلب الصالة إلى قائم كل على أوجب وجل عز هللا ألن ؛ أصح قلناه وما. منه يئس إذا الماء طلب عليه وليس ؛ الماء

 على المسلمين إجماع بدليل ناقصة ضرورة طھارة فھي ، الوقت خروج قبل الصالة الستباحة التيمم عدمه عند وأوجب

 دخول قبل لتيمما جواز في أيضا الخالف ھذا ينبني وقد. بالماء الطھارة كذلك وليس ؛ يحدث لم وإن الماء بوجود بطالنھا

ُموا َماءً  َتِجُدوا َفلَمْ {:  تعالى هللا قال لما ألنه ؛ يجوزونه ال األولى المقالة وأھل فالشافعي ؛ الوقت  أجزاء تعلق منه ظھر} َفَتَيمَّ

 صلى فيمن علماؤنا واختلف. بين وھذا ، واحد بتيمم فرضين يصلى ال ھذا وعلى. الوقت قبل حاجة وال ، بالحاجة التيمم

 الغمر أبي بن زيد أبو وروى. الوقت في دام ما الثانية يعيد:  القاسم ابن عن يحيى بن يحيى فروى ؛ واحد بتيمم فرض التيص

 الماء طلب ألن ؛ أصحابنا عليه يناظر الذي وھذا. أبدا الثانية يعيد الماجشون وابن مطرف عن روي وكذلك. أبدا يعيد:  عنه

 فيمن الفرج أبو وقال. صالة لكل يتيمم أنه الصالتين بين يجمع الذي في مالك عن روى نافع ابن أن عبدوس ابن وذكر. شرط

 وهللا. أصح واألول. بشرط ليس الماء طلب أن على وھذا. له جائز وذلك عليه شيء فال واحد بتيمم قضاھن إن:  صلوات ذكر

 .أعلم
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ً  َصِعيداً {:  تعالى قوله:  واألربعون الحادية با  وابن الخليل قاله ؛ يكن لم أو تراب عليه كان األرض وجه:  الصعيد} َطيِّ

ا{:  تعالى هللا قال ، اللغة أھل بين خالفا فيه أعلم ال:  الزجاج قال. والزجاج األعرابي  أي} ُجُرزاً  َصِعيداً  َعلَْيَھا َما لََجاِعلُونَ  َوإِنَّ

ً  َصِعيداً  َفُتْصِبحَ { تعالى وقال. شيئا تنبت ال غليظة أرضا  :  الرمة ذي قول ومنه. } َزلَقا

 خرطوم الرأس عظام في دبابة...  به الصعيد ترمي بالضحى كأنه

 في والجلوس إياكم" الحديث ومنه ؛ صعدات الصعيد وجمع. األرض من إليه يصعد ما نھاية ألنه صعيدا سمي وإنما

 حجارة أو رمال أو كان ترابا كله األرض وجهب يتيمم:  طائفة فقالت ؛ بالطيب تقييده أجل من فيه العلماء واختلف". الصعدات

 وھذا ؛ حالال" طيبا: " فرقة وقالت. طاھرا معناه" طيبا"و. والطبري والثوري حنيفة وأبي مالك مذھب ھذا. سبخة أو معدنا أو

يِّ  َواْلَبلَدُ {:  تعالى هللا قال ؛ الطيب وھو المنبت التراب الصعيد:  يوسف وأبو الشافعي وقال. قلق } َربِّهِ  ِبإِْذنِ  َنَباُتهُ  َيْخُرجُ  بُ الطَّ

 عباس ابن عن عبدالرزاق وذكر. غبار ذي تراب على إال الصعيد يقع ال:  الشافعي وقال. غيره على عندھم التيمم يجوز فال

 ضأر غير يكون الصعيد أن على يدل ما ھذا عباس ابن قول وفي:  عمر أبو قال. الحرث:  فقال ؟ أطيب الصعيد أي سئل أنه

 ابن حكاه ؛ غباره من خذ أي ، بالصعيد تيمم:  الخليل كتاب وفي. خاصة التراب ھو:  عنه هللا رضي علي وقال. الحرث

 التراب يعلق أن الشافعي واشترط:  الطبري الكيا وقال. عليه غبار ال الصلد الحجر فإن بالتراب التيمم يقتضي وھو. فارس

 فيما نصا ليس الصعيد لفظ أن شك وال:  الكيا قال. الوضوء أعضاء إلى ينقل كالماء ، التيمم أعضاء إلى نقال به ويتيمم باليد

 .ذلك بين"  طھورا وترابھا مسجدا األرض لي جعلت: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قول أن إال ، الشافعي قال

 وليس والمقيد المطلق باب من ھذا:  وقالوا"  طھورا لنا تربتھا وجعلت: " السالم عليه بقوله المقالة ھذه أصحاب فاستدل:  قلت

انٌ  َوَنْخلٌ  َفاِكَھةٌ  فِيِھَما{:  تعالى قال كما ، العموم أشخاص بعض على النص باب من ھو وإنما ، كذلك  في ذكرناه وقد} َوُرمَّ

 وھو ، ذكرنا كما األرض لوجه اسم الصعيد نأ اللغة أھل حكى وقد. } َوِميَكالَ  َوِجْبِريلَ  َوُرُسلِهِ  َوَمالِئَكِتهِ {:  قوله عند" البقرة"

 في. وسيأتي"  يكفيك فإنه بالصعيد عليك: " للجنب وسلم عليه هللا صلى وقال. بيان هللا بيان بعد وليس ، بينا كما القرآن نص

 جعل نوم. له نعت" طيبا"و. بصعيد أي الباء حذف بتقدير به مفعول فھو للتراب جعله ومن. مكان ظرف ھذا على" صعيدا"

 .المصدر أو الحال على نصبه حالال بمعنى" طيبا"

 وال منقول غير طاھر منبت تراب على الرجل يتيمم أن ذكرناه مما اإلجماع مكان أن فاعلم ھذا تقرر وإذا:  واألربعون الثانية

 واللحم كالخبز عمةواألط والزمرد والياقوت والفضة الصرف الذھب على الرجل يتيمم أن المنع في اإلجماع ومكان. مغصوب

 الشافعي مذھب وھو ومنع. وغيره مالك مذھب وھو فأجيز ؛ كالمعادن ھذا غير في واختلف. النجاسات على أو ، وغيرھما

 على التيمم في عنه واختلف ، األرض دون كان إذا الحشيش على التيمم مالك عند ويجوز:  منداد خويز ابن وقال. وغيره

 وفي. المنع على فالجمھور ؛ العود على التيمم في المذھب واختلف. منعه غيرھما وفي ؛ جوازه والمبسوط المدونة ففي الثلج

 .جائز أنه الوقار مختصر

 ضرب لو:  قال مالكا أن الثعلبي وذكر. المنفصل في ومنع المتصل على فأجيز متصال أو منفصال يكون أن بين بالفرق:  وقيل

 والمدر والحجر الشجر من عليھا ما وكل باألرض يجوز:  والثوري األوزاعي وقال:  قال. أجزأه بھا مسح ثم شجرة على بيده
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 غيره أو طين من المنقول التراب وأما:  عطية ابن قال. أجزأه والثلج الجمد عاف بيده ضرب لو:  قاال حتى ، وغيرھا

 في ففيه واآلجر كالجص طبخ ما وأما ، أكثر المذھب غير في وھو المنع المذھب وفي ، به التيمم جواز على المذھب فجمھور

 .خالف الجدار على التيمم وفي ؛ والمنع اإلجازة:  قوالن المذھب

 من وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أقبل:  قال األنصاري الصمة بن الحارث بن جھيم أبي لحديث الجواز والصحيح:  قلت

 ثم ، ويديه بوجھه فمسح الجدار على أقبل حتى وسلم عليه هللا ىصل النبي عليه يرد فلم ، عليه فسلم رجل فلقيه جمل بئر نحو

 الشافعي على ويرد. وافقه ومن مالك يقول كما التراب بغبر التيمم صحة على دليل وھو. البخاري أخرجه. السالم عليه رد

 التيمم أجازا أنھما سانكي وابن علية ابن عن النقاش وذكر. باليد يعلق غبار ذو طاھر تراب به الممسوح أن في تابعه ومن

 إال بالسباخ التيمم إجازة على العلماء وجماعة:  عمر أبو قال. جھات من بحت خطأ وھذا:  عطية ابن قال. والزعفران بالمسك

 فإذا ، جسده بعض به فيطلي الطين من يأخذ:  قال طين في وھو التيمم أدركه فيمن عباس ابن عن وروي. راھويه بن إسحاق

 والنورة والزرنيخ بالكحل التيمم حنيفة أبو وأجاز:  الثعلبي قال. اللبد بغبار التيمم يجوز:  وأحمد الثوري وقال. به تيمم جف

 من ليس ألنه ؛ يجزه لم والرصاص والنحاس والصفر والفضة الذھب بسحالة تيمم فإذا:  قال. المسحوق والجوھر والجص

 .األرض جنس

 الرجل مسح:  يقال ، الجماع بمعنى يكون مشترك لفظ المسح} َوأَْيِديُكمْ  ِبُوُجوِھُكمْ  اْمَسُحوافَ {:  تعالى قوله:  واألربعون الثالثة

 التي الرسحاء المرأة والمسحاء. سارت إذا يومھا اإلبل ومسحت. به وقطعه بالسيف الشيء مسح:  والمسح. جامعھا إذا المرأة

 عبارة فھو بآلة كان فإن ، خاصة الممسوح على اليد جر عن عبارة بالمسح ھنا والمراد. جمال من مسحة وبفالن. لھا إست ال

. }ِمْنهُ  َوأَْيِديُكمْ  ِبُوُجوِھُكمْ  َفاْمَسُحوا{:  المائدة آية في تعالى قوله مقتضى وھو ، الممسوح على وجرھا اليد إلى اآللة نقل عن

 هللا صلى النبي ألن ؛ نحن نشترطه وال الشافعي ھبمذ وھو. التيمم محل إلى التراب نقل من بد ال أنه على يدل" منه" فقوله

 يوضحه ؛ اآللة اشتراط عدم على يدل وذلك. نفض:  رواية وفي ؛ فيھما نفخ ورفعھما األرض على يديه وضع لما وسلم عليه

 بد ال بالتراب المسح فكذلك ، الرأس إلى ينقل بلل من بالماء الرأس مسح في بد يكن لم لما:  الشافعي قال. الجدار على تيممه

 في كالغضون يتتبع أال بعضھم وأجاز ؛ مواضعه وتتبع االستيعاب والوضوء التيمم في الوجه حكم أن في خالف وال. النقل من

 ِبُوُجوِھُكمْ {:  وجل عز هللا وقال. عطية ابن حكاه ؛ مسلمة بن محمد قول المذھب في وھو ، الرأس في األصابع بين وما الخفين

 قبل اليدين ذكر" ضربة التيمم باب" في عمار حديث من البخاري في ووقع. الجمھور قال وبه اليدين قبل بالوجه فبدأ} َوأَْيِديُكمْ 

 .الوضوء تنكيس على قياسا العلم أھل بعض وقال. الوجه

. الصديق بكر أبي نع وروي. المناكب إلى:  شھاب ابن فقال ؛ اليدين في بالتيمم يبلغ أين العلماء واختلف:  واألربعون الرابعة

 أحد يقل ولم:  عطية ابن قال. ذراعيه أنصاف إلى مسح وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن األعمش عن داود أبي مصنف وفي

 وأصحابھما والشافعي حنيفة أبي قول وھو. الوضوء على قياسا المرفقين إلى به يبلغ:  وقيل. حفظت فيما الحديث بھذا

 وابن عبدالحكم بن عبدهللا بن محمد قال وبه. واجبا فرضا بالتيمم المرفقين بلوغ يرون كلھم الليثو سلمة أبي وابن والثوري

 في يعيد:  المدونة في مالك وقال أبدا الصالة أعاد الكوعين إلى تيمم من:  نافع ابن قال. القاضي إسماعيل ذھب وإليه ، نافع

:  الدارقطني قال. يقول كان وبه عمر وابن عبدهللا بن جابر وسلم عليه هللا صلى النبي عن المرفقين إلى التيمم وروى. الوقت
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. المرفقين إلى يقوالن النخعي وإبراھيم الحسن وكان. المرفقين إلى يقول عمر ابن كان:  فقال السفر في التيمم عن قتادة سئل

 إلى: " قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن ياسر بن عمار عن أبزى بن عبدالرحمن عن الشعبي عن محدث وحدثني:  قال

 وھما الكوعين إلى به يبلغ:  طائفة وقالت!.  أحسنه ما وقال منه فعجب حنبل بن ألحمد فذكرته:  إسحاق أبو قال" .  المرفقين

 راھويه بن وإسحاق حنبل بن أحمد قال وبه ، رواية في والشعبي وعطاء واألوزاعي طالب أبي بن علي عن روي. الرسغان

 التيمم فتذاكرنا والزھري أنا اجتمعت:  مكحول وقال. القديم في الشافعي قول وھو مالك عن وروي. والطبري علي بن ودودا

 َفاْمَسُحوا{:  يقول تعالى هللا إن ، وجل عز هللا كتاب عن:  فقال ؟ ھذا أخذت عمن:  فقلت. اآلباط إلى المسح:  الزھري فقال

اِرقُ {:  يقول تعالى هللا فإن:  له قلت. كلھا يد فھي} َوأَْيِديُكمْ  ِبُوُجوِھُكمْ  اِرَقةُ  َوالسَّ : قال ؟ اليد تقطع أين فمن} أَْيِدَيُھَما َفاْقَطُعوا َوالسَّ

 ، دليل وال قياس يعضده ال قول ھذا:  عطية ابن قال. فضيلة واآلباط فرض الكوعين أن الدراوردي عن وحكي. فخصمته

 قوم ووقف ، األمة جمھور وھھنا المرافق من فأوجبوه الوضوء على قوم وقاس:  المنكب من فأوجبوه اليد لفظ قوم عمم وإنما

 عمار حديث مع قوم ووقف ، تطھير ھذا كما وتطھير شرعي حكم ھو إذ القطع على أيضا وقيس ، الكوعين في الحديث مع

 .الشعبي قول وھو. الكفين في

 التيمم أن المدونة في مالك فذھب ؟ ال أم واحدة ضربة التيمم في فييك ھل أيضا العلماء واختلف:  واألربعون الخامسة

 أبي وابن والليث والثوري ، وأصحابھم حنيفة وأبي والشافعي األوزاعي قول وھو ؛ لليدين وضربة للوجه ضربة:  بضربتين

 وروي. واحدة بضربة التيمم:  الجھم أبي ابن وقال. وسلم عليه هللا صلى النبي عن عمر وابن عبدهللا بن جابر ورواه. سلمة

 وھو. والطبري وداود وإسحاق حنبل بن أحمد قال وبه. رواية في والشعبي عطاء قول وھو ؛ عنه األشھر في األوزاعي عن

. أبدا يعيد:  نافع ابن وقال. أجزأه واحدة بضربة تيمم إن:  محمد كتاب في مالك قال. عمار حديث من ذلك في روي ما أثبت

 بذلك يقل ولم. ومرفقيه وذراعيه وجھه منھما ضربة بكل يمسح ؛ ضربتان:  حي بن والحسن ليلى أبي ابن وقال عمر أبو قال

 إلى الرجوع ذلك في الواجب كان وتعارضت التيمم كيفية في اآلثار اختلفت لما:  عمر أبو قال. غيرھما العلم أھل من أحد

 ابن لفعل واتباعا الوضوء على قياسا ، المرفقين إلى أخرى يدينولل ، للوجه ضربة ضربتين على يدل وھو ، الكتاب ظاھر

 وبا. عنده الوقوف وجب شيء ذلك في وسلم عليه هللا صلى النبي عن ثبت ولو. هللا بكتاب علمه يدفع ال من فإنه ؛ عمر

 .التوفيق

َ  إِنَّ {:  تعالى قوله  .يعاقب فال عقوبته يستر أي الذنب ويغفر ، السھل وھو والعف يقبل كائنا يزل لم أي} َغفُوراً  َعفُّواً  َكانَ  هللاَّ

ً  أُوُتوا الَِّذينَ  إِلَى َترَ  أَلَمْ { -44 اللَةَ  َيْشَتُرونَ  اْلِكَتابِ  ِمنَ  َنِصيبا بِيلَ  َتِضلُّوا أَنْ  َوُيِريُدونَ  الضَّ  }السَّ

45- } ُ ِ  َوَكَفى بِأَْعَدائُِكمْ  أَْعلَمُ  َوهللاَّ َّ ً  بِا ِ  َوَكَفى َولِّيا َّ  }َنِصيراً  بِا

فُونَ  َھاُدوا الَِّذينَ  ِمنَ { -46 ً  َوَراِعَنا ُمْسَمعٍ  َغْيرَ  َواْسَمعْ  َوَعَصْيَنا َسِمْعَنا َوَيقُولُونَ  َمَواِضِعهِ  َعنْ  اْلَكلِمَ  ُيَحرِّ ً  بِأَْلِسَنتِِھمْ  لَّيا  َوَطْعنا
ينِ  فِي ُھمْ  َولَوْ  الدِّ ُ  لََعَنُھمُ  َولَِكنْ  َوأَْقَومَ  لَُھمْ  َخْيراً  لََكانَ  َواْنُظْرَنا اْسَمعْ وَ  َوأََطْعَنا َسِمْعَنا َقالُوا أَنَّ  }َقلِيالً  إاِلَّ  ُيْؤِمُنونَ  َفال بُِكْفِرِھمْ  هللاَّ

َھا َيا{ -47 ْلَنا بَِما آِمُنوا اْلِكَتابَ  أُوُتوا الَِّذينَ  أَيُّ ً  َنزَّ قا ً وُ  َنْطِمسَ  أَنْ  َقْبلِ  ِمنْ  َمَعُكمْ  لَِما ُمَصدِّ َھا ُجوھا  َنْلَعَنُھمْ  أَوْ  أَْدَباِرَھا َعلَى َفَنُردَّ
ا َكَما ْبتِ  أَْصَحابَ  لََعنَّ ِ  أَْمرُ  َوَكانَ  السَّ  }َمْفُعوالً  هللاَّ
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َ  إِنَّ { -48 ِ  ُيْشِركْ  َوَمنْ  َيَشاءُ  لَِمنْ  َذلِكَ  ُدونَ  َما َوَيْغفِرُ  بِهِ  ُيْشَركَ  أَنْ  َيْغفِرُ  ال هللاَّ َّ ً  َتَرىافْ  َفَقدِ  بِا ً  إِْثما  }َعِظيما

ُ  َبلِ  أَْنفَُسُھمْ  ُيَزكُّونَ  الَِّذينَ  إِلَى َترَ  أَلَمْ { -49  }َفتِيالً  ُيْظلَُمونَ  َوال َيَشاءُ  َمنْ  ُيَزكِّي هللاَّ

ِ  َعلَى َيْفَتُرونَ  َكْيفَ  اْنُظرْ { -50 ً  بِهِ  َوَكَفى اْلَكِذبَ  هللاَّ ً  إِْثما  }ُمبِينا

ً  أُوُتوا ِذينَ الَّ  إِلَى َترَ  أَلَمْ { -51 اُغوتِ  بِاْلِجْبتِ  ُيْؤِمُنونَ  اْلِكَتابِ  ِمنَ  َنِصيبا  الَِّذينَ  ِمنَ  أَْھَدى َھُؤالءِ  َكَفُروا لِلَِّذينَ  َوَيقُولُونَ  َوالطَّ
 }َسبِيالً  آَمُنوا

ُ  لََعَنُھمُ  الَِّذينَ  أُولَئِكَ { -52 ُ  َيْلَعنِ  َوَمنْ  هللاَّ  }َنِصيراً  َلهُ  َتِجدَ  َفلَنْ  هللاَّ

 }َنقِيراً  النَّاسَ  ُيْؤُتونَ  ال َفإِذاً  اْلُمْلكِ  ِمنَ  َنِصيبٌ  لَُھمْ  أَمْ { -53

ً  أُوُتوا الَِّذينَ  إِلَى َترَ  أَلَمْ {:  تعالى قوله  .اآلية} َعْنهُ  َصدَّ  َمنْ  َوِمْنُھمْ  ِبهِ  آَمنَ  َمنْ  َفِمْنُھمْ {:  تعالى قوله إلى} اْلِكَتابِ  ِمنَ  َنِصيبا

 هللا رسول كلم إذا ، يھود عظماء من التابوت بن زيد بن رفاعة وكان:  إسحاق ابن قال. واالھا وما مدينةال يھود في نزلت

 أَلَمْ { وجل عز هللا فأنزل وعابه اإلسالم في طعن ثم ؛ نفھمك حتى محمد يا سمعك أرعنا:  وقال لسانه لوى وسلم عليه هللا صلى

ً  أُوُتوا الَِّذينَ  إِلَى َترَ   وفي ، الحال على نصب موضع في فھو يستبدلون} َيْشَتُرونَ { ومعنى. }َقلِيالً { قوله إلى} اْلِكَتابِ  ِمنَ  َنِصيبا

اللَةَ  اْشَتَرُوا الَِّذينَ  أُولَِئكَ {:  تعالى قال كما ؛ بالھدى الضاللة يشترون تقديره حذف الكالم . وغيره القتبي قاله} ِباْلُھَدى الضَّ

ِبيلَ  َتِضلُّوا أَنْ  َوُيِريُدونَ {  .السبيل عن أي الضاد بفتح" تضلوا: " الحسن وقرأ. الحق طريق تضلوا والمعنى ، عليه عطف} السَّ

 كقوله ؛ عليم بمعنى"  أعلم" يكون أن ويجوز. أعداؤكم فإنھم تستصحبوھم فال ؛ منكم يريد} بأعدائكم أعلم وهللا{:  تعالى قوله

َِّ  َوَكَفى{. ھين أي} َعلَْيهِ  أَْھَونُ  َوُھوَ {:  تعالى ً  ِبا  وليا"و. أعداءكم يكفيكم فھو با اكتفوا المعنى ألن زيدت ؛ زائدة الباء} َولِّيا

 .الحال على شئت وإن ، البيان على نصب" نصيرا" و"

 علتج وإن ،" نصيرا" قول على يوقف فال قبل بما متعلقة" من" جعلت إن:  الزجاج قال} َھاُدوا الَِّذينَ  ِمنَ {:  تعالى قوله

 وأنشد ، سيبويه مذھب وھذا. حذف ثم ؛ الكلم يحرفون قوم ھادوا الذين من والتقدير" نصيرا" على الوقف فيجوز منقطعة

 :  النحويون

 ومبسم حسب في يفضلھا...  تيثم لم قومھا في ما قلت لو

 من ھادوا الذين من:  المعنى" من" المحذوف:  الفراء وقال. حذف ثم ؛ يفضلھا أحد قومھا في ما قلت لو المعنى:  قالوا

ا َوَما{:  تعالى كقوله وھذا. يحرفون  :  الرمة ذو وقال. له من أي} َمْعلُومٌ  َمَقامٌ  لَهُ  إاِلَّ  ِمنَّ

 بالھمل العين عبرة يذري وآخر...  له سابق دمعه ومنھم فظلوا
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فُونَ {. الكلمة بعض كحذف لالموصو حذف ألن ؛ والزجاج المبرد وأنكره. الموصول فحذف ، دمعه من ومنھم يريد } ُيَحرِّ

 هللا صلى النبي صفة يعني} َمَواِضِعهِ  َعنْ {:  وقيل. متعمدين يفعلونه ألنھم بذلك تعالى هللا وذمھم. تأويله غير على يتأولونه

 يقولون كانوا:  عباس ابن قال }ُمْسَمعٍ  َغْيرَ  َواْسَمعْ {. أمرك وعصينا قولك سمعنا أي} َوَعَصْيَنا َسِمْعَنا َوَيقُولُونَ {. وسلم عليه

 مكروھا مسمع غير اسمع يريدون أنھم يظھرون وھم - هللا لعنھم - مرادھم ھذا ، سمعت ال اسمع:  وسلم عليه هللا صلى النبي

 لكان كذلك كان ولو:  النحاس قال. تقول ما إلى مجاب وال مقبول أي ، منك مسمع غير معناه. ومجاھد الحسن وقال. أذى وال

ً { ومعنى. } َوَراِعَنا{ في القول وتقدم. منك مسموع غير  في ما إلى يميلونھا أي الحق عن ألسنتھم يلوون أي} ِبأَْلِسَنِتِھمْ  لَّيا

. الياء في الواو أدغمت ثم لويا وأصله. أجله من مفعوال كان شئت وإن ، المصدر على نصب وھو ، الفتل اللي وأصل. قلوبھم

 على نبيه تعالى هللا فأظھر ، نسبه أننا لدرى نبيا كان لو ألصحابھم يقولون أي ، الدين في نونيطع أي عليه معطوف" وطعنا"

 إال أي} َقلِيالً  إاِلَّ  ُيْؤِمُنونَ  َفال{. الرأي في لھم أصوب} َوأَْقَومَ { ومعنى. القول ھذا عن ونھاھم ، نبوته عالمات من فكان ذلك

 أنه عنھم أخبر قد وجل عز ألنه بعيد وھذا ؛ منھم قليال إال يؤمنون ال معناه:  وقيل .اإليمان اسم به يستحقون ال قليال إيمانا

 .بكفرھم لعنھم

َھا َيا{:  تعالى قوله ْلَنا ِبَما آِمُنوا اْلِكَتابَ  أُوُتوا الَِّذينَ  أَيُّ  أحبار من رؤساء وسلم عليه هللا صلى هللا رسول كلم:  إسحاق ابن قال} َنزَّ

 الذي أن لتعلمون إنكم فوهللا وأسلموا هللا اتقوا يھود معشر يا: " لھم فقال أسد بن وكعب األعور صوريا بن عبدهللا منھم يھود

َھا َيا{ فيھم وجل عز هللا فأنزل ؛ الكفر على وأصروا عرفوا ما وجحدوا. محمد يا ذلك نعرف ما:  قالوا"  الحق به جئتكم  أَيُّ

ْلَنا ِبَما آِمُنوا اْلِكَتابَ  أُوُتوا الَِّذينَ  ً  َنزَّ قا ً  َنْطِمسَ  أَنْ  َقْبلِ  ِمنْ  َمَعُكمْ  لَِما ُمَصدِّ   .اآلية آخر إلى} ُوُجوھا

ً {:  تعالى قوله قا ً  َنْطِمسَ  أَنْ  َقْبلِ  ِمنْ {. الحال على نصب} َمَعُكمْ  لَِما ُمَصدِّ  قوله ومنه ؛ الشيء أثر استئصال الطمس} ُوُجوھا

 يطسم طسم:  الكالم في ويقال. لغتان المستقبل في وضمھا الميم بكسر ونطمس ونطمس. } تْ ُطِمسَ  النُُّجومُ  َفإَِذا{:  تعالى

َنا{:  تعالى قوله ومنه ؛ لغات كله ، أمحى أي وطسم األثر طمس:  يقال ؛ طمس بمعنى ويطسم  أي} أَْمَوالِِھمْ  َعَلى اْطِمسْ  َربَّ

 ؛ العين أثر ذھب إذا البصر مطموس وھو ، بصره هللا وطمس. ومتعد الزم فطمس طمسته:  ويقال. عرفة ابن عن ؛ أھلكھا

 .أعميناھم يقول} أَْعُيِنِھمْ  َعلَى لََطَمْسَنا َنَشاءُ  َولَوْ {:  تعالى قوله ومنه

 ذلك أو. والعين والحاجب والفم باألنف فيذھب كالقفا الوجه فيجعل حقيقة ھو ھل ؛ اآلية بھذه المراد المعنى في العلماء واختلف

 أن قبل من} َنْطِمسَ  أَنْ  َقْبلِ  ِمنْ {:  قال أنه كعب بن أبي عن روي. قوالن ؟ التوفيق وسلبھم قلوبھم في الضالل عن ةعبار

 أن قبل من معناه:  قتادة وقال. عقوبة بھم ھذا فعل يؤمنوا لم إن وأنھم تمثيل أنه إلى يذھب. بعده تھتدون ال إضالال نضلكم

 وعطية عباس ابن عن وروي. اللغة أھل عند معناه ھذا ؛ والحواجب واألعين والشفاه ألنفبا يذھب أي. أقفاء الوجوه نجعل

: هللا رحمه مالك وقال. القھقرى ويمشي الدبر على ردا ذلك فيكون ؛ القفا في وترد خاصة العينان تزال أن الطمس أن:  العوفي

َھا َيا{:  آليةا ھذه يقرأ وھو الليل من برجل مر أنه األحبار كعب إسالم أول كان  على كفيه فوضع} آِمُنوا اْلِكَتابَ  أُوُتوا الَِّذينَ  أَيُّ

 بن عبدهللا فعل وكذلك. وجھي يطمس حتى بيتي أبلغ أال خفت لقد وهللا:  وقال مكانه فأسلم بيته إلى القھقرى ورجع وجھه

 كنت ما ، هللا رسول يا:  وقال وأسلم أھله أتيي أن قبل وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أتى وسمعھا اآلية ھذه نزلت لما سالم،

 ولم يؤمنوا لم ثم يؤمنوا لم إن الوجه بطمس يھددھم أن جاز كيف:  قيل فإن. قفاي في وجھي يحول حتى إليك أصل أن أدرى
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 بد ال:  وقال. رمنتظ باق الوعيد:  المبرد وقال. الباقين عن الوعيد رفع اتبعھم ومن ھؤالء آمن لما إنه:  فقيل ؛ بھم ذلك يفعل

 .القيامة يوم قبل ومسخ اليھود في طمس من

ا َكَما{ الوجوه أصحاب أي} َنْلَعَنُھمْ  أَوْ {:  تعالى قوله ْبتِ  أَْصَحابَ  لََعنَّ . وقتادة الحسن عن ؛ وخنازير قردة نمسخھم أي} السَّ

ِ  أَْمرُ  َوَكانَ { الغيبة إلى الخطاب من خروج ھو: وقيل  وقع مصدر فھو المأمور باألمر ويراد. موجودا كائنا أي} َمْفُعوالً  هللاَّ

 .به أخبر ما على كائن فھو بكونه أخبر أمر كل أن معناه:  وقيل. أوجده أراده متى أنه فالمعنى ؛ المفعول موقع

َ  إِنَّ {:  تعالى قوله َ  إِنَّ {:  تال وسلم عليه هللا صلى النبي أن روي} ِبهِ  ُيْشَركَ  أَنْ  َيْغفِرُ  ال هللاَّ ُنوبَ  َيْغفِرُ  هللاَّ ً  الذُّ  له فقال} َجِميعا

َ  إِنَّ { فنزل!  والشرك هللا رسول يا: رجل  عليه المتفق المحكم من وھذا. } َيَشاءُ  لَِمنْ  َذلِكَ  ُدونَ  َما َوَيْغفِرُ  ِبهِ  ُيْشَركَ  أَنْ  َيْغفِرُ  ال هللاَّ

 جرير بن محمد فقال. فيه العلماء تكلم قد الذي المتشابه من} َيَشاءُ  لَِمنْ  َذلِكَ  ُدونَ  َما َوَيْغفِرُ {. األمة بين فيه اختالف ال الذي

 تكن لم ما عليه عاقبه شاء وإن ، ذنبه عنه عفا شاء إن تعالى هللا مشيئة ففي كبيرة صاحب كل أن اآلية ھذه أبانت قد:  الطبري

َئاتُِكمْ  َعْنُكمْ  ُنَكفِّرْ  َعْنهُ  ُتْنَھْونَ  َما َكَباِئرَ  َتْجَتِنُبوا إِنْ { : بقول ذلك تعالى هللا بين قد:  بعضھم وقال. تعالى با شركا كبيرته } َسيِّ

 اآلية ھذه أن إلى التأويل أھل بعض وذھب. الكبائر أتى لمن يغفرھا وال الكبائر اجتنب لمن الصغائر يغفر أن يشاء أنه فاعلم

 ؛ نسخ ال أن والصحيح ، أشھر بستة" الفرقان" بعد" النساء" رةسو نزلت:  ثابت بن زيد قال". الفرقان" آخر في للتي ناسخة

 الترمذي وفي. تعالى هللا شاء إن" الفرقان" وفي السورة ھذه في اآلي بين الجمع بيان وسيأتي. يستحيل األخبار في النسخ ألن

َ  إِنَّ { اآلية ھذه من إلي أحب آية القرآن في ما:  قال طالب أبي بن علي عن  لَِمنْ  َذلِكَ  ُدونَ  َما َوَيْغفِرُ  ِبهِ  ُيْشَركَ  أَنْ  ْغفِرُ يَ  ال هللاَّ

 .غريب حسن حديث ھذا:  قال} َيَشاءُ 

 :  مسائل ثالث فيه} أَْنفَُسُھمْ  ُيَزكُّونَ  الَِّذينَ  إِلَى َترَ  أَلَمْ {:  تعالى قوله

 المراد أن في المتأولين من أحد يختلف ولم ظاھره في عام اللفظ ھذا} أَْنفَُسُھمْ  ُيَزكُّونَ  الَِّذينَ  إِلَى َترَ  أَلَمْ {:  تعالى قوله:  األولى

ِ  أَْبَناءُ  َنْحنُ {:  قولھم ذلك:  والحسن قتادة فقال ؛ أنفسھم به زكوا الذي المعنى في واختلفوا. اليھود اُؤهُ  هللاَّ  لَنْ {:  وقولھم ،} َوأَِحبَّ

 فعلناه وما ليال لنا غفر نھارا فعلناه وما لنا ذنوب ال قولھم:  والسدي الضحاك وقال} اَرىَنصَ  أَوْ  ُھوداً  َكانَ  َمنْ  إاِلَّ  اْلَجنَّةَ  َيْدُخلَ 

 ال ألنھم ؛ للصالة الصغار تقديمھم:  وعكرمة مالك وأبو مجاھد وقال. الذنوب عدم في كاألطفال ونحن ، نھارا لنا غفر ليال

 بن عبدهللا وقال. ويزكوننا لنا يشفعون ماتوا الذين آباؤنا قولھم ذلك:  عباس ابن وقال. اآلية مقصد من يبعد وھذا. عليھم ذنوب

 من والتبرية التطھير:  والتزكية ، اآلية معنى من الظاھر فإنه ؛ قيل ما أحسن وھذا. بعض على بعضھم ثناء ذلك:  مسعود

 .الذنوب

وا َفال{:  تعالى وقوله اآلية ھذه  حسنت من المزكى الزاكي بأن واإلعالم ، بلسانه لنفسه المزكي من الغض يقتضي} أَْنفَُسُكمْ  ُتَزكُّ

 عمرو بن محمد عن مسلم صحيح وفي. له هللا بتزكية العبرة وإنما ، نفسه اإلنسان بتزكية عبرة فال وجل عز هللا وزكاه أفعاله

 ، االسم ھذا عن نھى وسلم عليه هللا صلى هللا رسول إن:  سلمة أبي بنت زينب لي فقالت ؛ برة ابنتي سميت:  قال عطاء بن

:  فقال ؟ نسميھا بم:  فقالوا"  منكم البر بأھل أعلم هللا أنفسكم تزكوا ال: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فقال ؛ برة وسميت

 الديار ھذه في كثر قد ما المجرى ھذا ويجري ، نفسه اإلنسان تزكية من المنع على والسنة الكتاب دل فقد" .  زينب سموھا"
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 قبائح كثرت لما لكن ، ذلك أشبه وما الدين ومحي الدين كزكي ؛ التزكية تقتضي التي بالنعوت أنفسھم نعتھم من ريةالمص

 . شيئا تفيد ال فصارت أصلھا عن النعوت ھذه تخلف ظھر األسماء بھذه المسمين

 فأثنى وسلم عليه هللا صلى النبي ندع ذكر رجال أن بكرة أبي حديث من البخاري ففي ؛ له ومدحه الغير تزكية فأما:  الثالثة

 ال مادحا أحدكم كان إن - مرارا يقوله - صاحبك عنق قطعت ويحك: " وسلم عليه هللا صلى النبي فقال ، خيرا رجل عليه

 يفرط أن وسلم عليه هللا صلى فنھى"  أحدا هللا على يزكي وال هللا وحسيبه كذلك أنه يرى كان إن وكذا كذا أحسب فليقل محالة

 تضييع على ذلك فيحمله المنزلة بتلك الحقيقة في أنه ويظن ، والكبر اإلعجاب ذلك في فيدخله فيه ليس بما الرجل مدح في

 اآلخر الحديث وفي" .  صاحبك عنق قطعت ويحك: " وسلم عليه هللا صلى قال ولذلك ؛ الفضل من االزدياد وترك العمل

 وجوه في التراب احثوا: " وسلم عليه هللا صلى قوله العلماء تأول ھذا وعلى. فيه ليس بما وصفوه حين"  الرجل ظھر قطعتم"

 الممدوح به يستأكلون بضاعة ذلك يجعلوا حتى ، فيھم ليس وبما بالباطل وجوھھم في المداحون به المراد إن"  المداحين

 على للناس وتحريضا أمثاله في له باترغي منه ليكون المحمود واألمر الحسن الفعل من فيه بما الرجل مدح فأما ؛ ويفتنونه

 يعلم وهللا" النيات إلى راجع وھذا. فيه القول جميل من به تكلم بما مادحا صار قد كان وإن ، بمداح فليس أشباھه في به االقتداء

 وال ، بالترا المداحين وجوه في يحث ولم والمخاطبة والخطب الشعر في وسلم عليه هللا صلى مدح وقد". المصلح من المفسد

 :  طالب أبي كقول. بذلك أمر

 لألرامل عصمة اليتامى ثمال...  بوجھه الغمام يستسقى وأبيض

 الطمع عند لتقلون إنكم: " فقال أصحابه أيضا ھو ومدح ، زھير بن كعب ومدحه ، شعرھما في له وحسان العباس وكمدح

 ابن عيسى النصارى أطرت كما تطروني ال: " حديثال صحيح في وسلم عليه هللا صلى قوله وأما" .  الفزع عند وتكثرون

 النصارى وصفت كما ، مدحي بذلك تلتمسون الصفات من في ليس بما تصفوني ال فمعناه"  ورسوله عبدهللا:  وقولوا مريم

 مقداره وتجاوز حده فوق أمرا رفع من أن يقتضي وھذا. وضلوا بذلك فكفروا هللا ابن أنه إلى فنسبوه ، فيه يكن لم بما عيسى

 .وسلم عليه هللا صلى هللا رسول بذلك الخلق أولى لكان أحد في جاز لو ذلك ألن ؛ آثم فمعتد فيه ليس بما

. وجل عز هللا يزكيه وممن نفسه زكى ممن المذكورين على عائد" يظلمون" في الضمير} َفِتيالً  ُيْظلَُمونَ  َوال{:  تعالى قوله

 عباس ابن قال ؛ التمرة نواة شق في الذي الخيط والفتيل. اآلية ھذه غير من يظلمه ال تعالى هللا أن علم الصنفين ھذين وغير

 يخرج ما ھو:  والسدي مالك وأبو أيضا عباس ابن وقال. البسرة وبين بينھا النواة حول التي القشرة:  وقيل. ومجاھد وعطاء

 ، وتصغيره الشيء تحقير عن كناية إلى يرجع كله ھذاو. مفعول بمعنى فعيل فھو ؛ فتلتھما إذا الوسخ من كفيك أو أصبعيك بين

 تنبت ومنه ، النواة ظھر في التي النكتة وھو} َنقِيراً  ُيْظلَُمونَ  َوال{:  تعالى قوله التحقير في ھذا ومثل. شيئا يظلمه ال هللا وأن

 :  الملوك بعض يذم الشاعر قال. وسيأتي ، النخلة

 فتيال العدو ترزأ ال ثم...  وتغزو األلوف ذا الجيش تجمع

ِ  َعلَى َيْفَتُرونَ  َكْيفَ  اْنُظرْ {:  فقال ذلك من وسلم عليه هللا صلى النبي عجب ثم . وأحباؤه هللا أبناء نحن:  قولھم في} اْلَكِذبَ  هللاَّ

 ؛ االختالق راءواالفت. تولد يوم أبنائنا كذنوب إال ذنوب لنا ليس:  قالوا أنھم وروي. جريج ابن عن ؛ ألنفسھم تزكيتھم:  وقيل
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ً  ِبهِ  َوَكَفى{. قطعته الشيء وفريت. فيه ليس بما رماه أي فالن على فالن افترى ومنه ً  إِْثما  والمعنى. البيان على نصب} ُمِبينا

 .والذم المدح في ذلك مثل تستعمل العرب. وذمه الذنب تعظيم

ً  أُوُتوا الَِّذينَ  إِلَى َترَ  أَلَمْ {:  تعالى قوله اُغوتِ  ِباْلِجْبتِ  ُيْؤِمُنونَ { اليھود يعني} ْلِكَتابِ ا ِمنَ  َنِصيبا  في التأويل أھل اختلف} َوالطَّ

 وقال. الكاھن والطاغوت ، الحبشة بلسان الساحر الجبت:  العالية وأبو جبير وابن عباس ابن فقال ؛ والطاغوت الجبت تأويل

 األشرف بن كعب ھھنا والطاغوت الجبت:  مسعود ابن. الشيطان والطاغوت السحر الجبت:  عنه هللا رضي عمر الفاروق

 َيَتَحاَكُموا أَنْ  ُيِريُدونَ {:  تعالى قوله دليله ؛ األشرف بن كعب والطاغوت أخطب بن حيي الجبت:  عكرمة. أخطب بن وحيي

اُغوتِ  إِلَى  دون من عبد ما الطاغوت:  أنس بن مالك عن وھب ابن وروى. الكاھن والطاغوت الشيطان الجبت:  قتادة. } الطَّ

 معصية في مطاع أو ، هللا دون من معبود كل ھما:  وقيل. النحاس ذكره ؛ الشيطان الجبت إن يقول من وسمعت:  قال. هللا

 إبليس الجبت:  وقيل. قطرب قاله ؛ السين من التاء فأبدلت ، فيه خير ال الذي وھو الجبس الجبت وأصل. حسن وھذا هللا؛

َ  اْعُبُدوا أَنِ {:  تعالى قوله عليه يدل ؛ حسن الباب ھذا في الكم وقول. أولياؤه والطاغوت اُغوتَ  َواْجَتِنُبوا هللاَّ :  تعالى وقال} الطَّ

اُغوتَ  اْجَتَنُبوا َوالَِّذينَ { :  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال:  قال أبيه عن المخارق بن قطن وروى. } َيْعُبُدوَھا أَنْ  الطَّ

 حرم ما كل الجبت:  وقيل. سننه في داود أبو خرجه ؛ الخط والعيافة ، الزجر الطرق" .  الجبت من افةوالعي والطيرة الطرق"

 .أعلم وهللا. اإلنسان يطغي ما كل الطاغوت ، هللا

 بن كعب أن وذلك. بمحمد آمنوا الذين من سبيال أھدى أنتم قريش لكفار اليھود يقول أي} َكَفُروا لِلَِّذينَ  َوَيقُولُونَ {:  تعالى قوله

 ، وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قتال على قريشا ليحالفوا أحد وقعة بعد مكة إلى اليھود من راكبا سبعين في خرج األشرف

 فقال ؛ محمد قتال على ليجتمعن وتعاھدوا فتعاقدوا قريش دور في اليھود ونزلت ، مثواه فأحسن سفيان أبي على كعب فنزل

 فقال ؟ محمد أم نحن. الحق إلى وأقرب سبيال أھدى فأينا ، نعلم ال أميون ونحن ، وتعلم الكتاب أتقر امرؤ إنك:  سفيان أبو

 .محمد عليه مما سبيال أھدى وهللا أنتم:  كعب

 سلي يعني ؛ اإلنكار وجه على وھذا" الملك من" حظ" نصيب. "صلة والميم ؟ ألھم أي} اْلُمْلكِ  ِمنَ  َنِصيبٌ  لَُھمْ  أَمْ {:  تعالى قوله

 فتكون ؛ نصيب ألھم بل المعنى:  وقيل. وحسدھم لبخلھم شيئا منه أحدا يعطوا لم شيء منه لھم كان ولو ، شيء الملك من لھم

 محمد أتباع من أنفوا ألنھم ؛ محذوف على عاطفة ھي:  وقيل. للثاني واالستئناف األول عن اإلضراب ومعناھا منقطعة أم

 أي} َنقِيراً  النَّاسَ  ُيْؤُتونَ  ال َفإِذاً {.  ؟ الملك من نصيب لھم أم أرسلته ممن بالنبوة أولى أھم:  والتقدير. وسلم عليه هللا صلى

. وغيرھما وقتادة عباس ابن عن ؛ النواة ظھر في النكتة:  والنقير. منھم يعلمه بما عنھم وجل عز هللا خبر. الحقوق يمنعون

 النقير عن عباس ابن سألت:  العالية أبو وقال. األرض ينقر كما بأصبعه الرجل نقر ما:  النقير :  أيضا عباس ابن وعن

 ثم النھي جاء وفيه ؛ فيه وينبذ ينقر خشبة أصل:  والنقير. النقير ھذا:  وقال رفعھما ثم السبابة باطن على اإلبھام طرف فوضع

:  سيبويه قال. لجاز نصب ولو ، ھاعلي العطف فاء لدخول عاملة غير ملغاه ھنا" إذا"و. األصل أي النقير كريم وفالن. نسخ

 أول في كانت فإن ، عليھا معتمدا الكالم يكن لم إذا تلغى أي ، األسماء عوامل في" أظن" بمنزلة األفعال عوامل في" إذا"

  : الضبي عنتمة بن عبدهللا قال. أكرمك إذا:  لك مجيبا فيقول أزورك أنا:  كقولك ؛ نصبت مستقبال بعدھا الذي وكان الكالم
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 مكروب العير وقيد يرد إذن...  بروضتنا يرتع ال حمارك اردد

 دخل فإن ؛ ألغيت يزورك إذا زيد. كقولك شيئين بين متوسطة وقعت فإن. كالم ابتداء فوقعت تام" إذن" قبل الذي ألن نصب

 عطف طريق على يستأنف الواو بعد ما فألن األعمال أما ؛ واإللغاء اإلعمال فيھا فيجور العطف واو أو العطف فاء عليھا

". يلبثوا ال وإذا" أبي مصحف وفي} َيْلَبُثونَ  ال َوإِذاً { التنزيل وفي. يؤتوا ال فإذا القرآن غير في فيجوز ، الجملة على الجملة

 عندو ،" أن" لمضارعتھا" إذا" سيبويه عند للفعل والناصب ، عليه يعطف كالم بعه إال يكون ال الواو بعد ما فألن اإللغاء وأما

:  يقول سليمان بن علي وسمعت:  النحاس قال. منونة وأنھا باأللف تكتب إذا أن الفراء وزعم. إذا بعد مضمرة أن الخليل

 في التنوين يدخل وال ، وإن لن مثل إنھا ؛ باأللف إذاً  يكتب من يد أكوي أن أشتھي:  يقول يزيد بن محمد العباس أبا سمعت

 .الحروف

ُ  آَتاُھمُ  َما َعلَى النَّاسَ  َيْحُسُدونَ  أَمْ { -54 ً  َوآَتْيَناُھمْ  َواْلِحْكَمةَ  اْلِكَتابَ  إِْبَراِھيمَ  آلَ  آَتْيَنا َفَقدْ  َفْضلِهِ  ِمنْ  هللاَّ ً  ُمْلكا  }َعِظيما

 }َسِعيراً  بَِجَھنَّمَ  َوَكَفى َعْنهُ  َصدَّ  َمنْ  َوِمْنُھمْ  بِهِ  آَمنَ  َمنْ  َفِمْنُھمْ { -55

 :  مسائل أربع فيه

 ومجاھد عباس ابن عن ؛ خاصة وسلم عليه هللا صلى النبي يعني} النَّاسَ {. اليھود يعني} َيْحُسُدونَ  أَمْ {:  تعالى قوله:  األولى

:  الضحاك. النبوة على اليھود حسدتھم ، العرب" الناس: " قتادة وقال. به اإليمان على وأصحابه النبوة على حسدوه. وغيرھما

 أنس رواه ؛ الحطب النار تأكل كما الحسنات يأكل وھو مغموم وصاحبه مذموم والحسد. فيھم بوةالن ألن ؛ قريشا اليھود حسدت

 ال وعبرة ، الزم وحزن ، دائم نفس ؛ حاسد من بمظلوم أشبه ظالما رأيت ما:  الحسن وقال. وسلم عليه هللا صلى النبي عن

 هللا آتاھم ما على الناس يحسدون الذين:  قال ؟ هللا نعم يعادي نوم:  له قيل. هللا نعم تعادوا ال:  مسعود بن عبدهللا وقال. تنفد

 :  الفقيه ولمنصور. بقسمتي راض غير لقضائي متسخط نعمتي عدو الحسود:  الكتب بعض في تعالى هللا يقول ، فضله من

 األدب أسأت من على أتدري...  حاسدا لي ظل لمن قل أال

 وھب ما لي رضت لم أنت إذا...  حكمه في هللا على أسأت

 وأما ، آلدم إبليس فحسد السماء في فأما ؛ األرض في به عصي ذنب وأول ، السماء في به هللا عصي ذنب أول الحسد:  ويقال

 :  الناس في العتاھية وألبي. لھابيل قابيل فحسد األرض في

 ظلموني أنصفتھم ولو فكيف...  ينصفونني ال الناس إن رب فيا

 منعوني شيئھم أبغي شئت وإن...  ألخذه تصدوا شيء لي كان وإن

 شتموني لھم أبذل لم أنا وإن...  عندھم شكر فال بذلي نالھم وإن

 حسدوني نعمة صحبتني وإن...  بھا فكھوا نكبة طرقتني وإن
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 وجفوني ناظري عنھم وأحجب...  إليھمو يحن أن قلبي سأمنع

 :  قريش من ولرجل. أمرك عليه فغم الحاسد من تسلم أن سرك إذا:  وقيل

 الكلم بأباطيل رموھا...  ظھرت لما النعمة حسدوا

 النعم أعداء قول يضرھا لم...  نعمة أسدى هللا ما فوإذا

 :  قال من أحسن ولقد

 قاتله صبرك فإن د...  الحسو حسد على أصبر

 تأكله ما تجد لم إن...  بعضھا تأكل فالنار

َنا َكَفُروا الَِّذينَ  الَ َوقَ {:  تعالى هللا قول في التفسير أھل بعض وقال َنا الََّذْينِ  أَِرَنا َربَّ  أَْقَداِمَنا َتْحتَ  َنْجَعْلُھَما َواأْلِْنسِ  اْلِجنِّ  ِمنَ  أََضالَّ

 ، الكفر سن من أول كان إبليس أن وذلك ؛ قابيل اإلنس من والذي إبليس الجن من بالذي أراد إنما إنه. } اأْلَْسَفلِينَ  ِمنَ  لَِيُكوَنا

 :  الشاعر وقال. الحسد كله ذلك أصل كان وإنما ، القتل سن من أول كان لوقابي

 األحوال سالف من مضى فيما...  مشية يمشي وكان الغراب إن

 التعقال من ضرب فأصابه...  مشيھا يمشي فرام القطاة حسد

:  الحارث بن ھمام قال. عظيما ملكا وآتاھم والحكمة الكتاب إبراھيم آل آتى أنه تعالى أخبر ثم} آَتْيَنا َفَقدْ {:  تعالى قوله:  الثانية

 من له هللا أحل ما على محمدا يحسدون أم المعنى:  أيضا وعنه. عباس ابن عن ؛ سليمان ملك يعني:  وقيل. بالمالئكة أيدوا

 يكون أن لطبريا واختار. ذلك من أكثر ولسليمان امرأة وتسعين تسعا لداود أحل أنه ھذا على العظيم الملك فيكون النساء

 كثرة في رغب ما نبيا كان لو:  قولھم في عليھم والرد اليھود تكذيب والمراد. النساء وتحليل الملك من سليمان أوتيه ما المراد

 ألف سليمان عند اجتمع أنه اليھود فأقرت ، يوبخھم وسليمان لداود كان بما تعالى هللا فأخبر ؛ ذلك عن النبوة ولشغلته النساء

 مائة داود وعند ، سرية وسبعمائة ، مھرية ثالثمائة نعم:  قالوا ؟ امرأة ألف:  وسلم عليه هللا صلى النبي لھم فقال ، امرأة

 يومئذ له وكان. فسكتوا ؟"  نسوة تسع أو أكثر رجل عند ومائة رجل عند ألف: " وسلم عليه هللا صلى النبي لھم فقال. امرأة

 .نسوة تسع

 من وكل ، نبيا أربعين قوة له كان أنه تزوجه كثرة في والفائدة. نساء األنبياء أكثر كان السالم عليه انسليم إن:  يقال:  الثالثة

 جھة من وقبيلة األب جھة من قبيلة قبيلتين امرأة لكل ألن ؛ العشيرة كثرة بالنكاح أراد إنه:  ويقال. نكاحا أكثر فھو أقوى كان

 فشھوته أتقى كان من كل إن:  ويقال. أعدائه على له عونا فتكون نفسه إلى لتينالقبي وجوه صرف امرأة تزوج فكلما  ؛ األم

 فإذا".  تزنيان واليدان تزنيان العينان: " الخبر في روى ما ترى أال ، والمس بالنظر يتفرج فإنما تقيا يكون ال الذي ألن ؛ أشد
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 فيكون نفسه في مجتمعة الشھوة فتكون يمس وال ظرين ال والمتقي ، الجماع قل الشھوة قضاء من نوع والمس النظر في كان

 .ذلك يفعلون األنبياء كان ولھذا ؛ القلب يصفي فإنه الجماع إال القلب تقسي شھوة كل:  الوراق بكر أبو وقال. جماعا أكثر

 صد من ومنھم. "المحسود وھو ذكره تقدم ألنه وسلم عليه هللا صلى بالنبي يعني} ِبهِ  آَمنَ  َمنْ  َفِمْنُھمْ {:  تعالى قوله:  الرابعة

 صد من ومنھم به آمن من إبراھيم آل فمن:  والمعنى. إبراھيم إلى راجع" به" في الضمير:  وقيل. به يؤمن فلم أعرض" عنه

 .أعلم وهللا. الكتاب إلى يرجع:  وقيل. عنه

ْلَناُھمْ  ُجلُوُدُھمْ  َجتْ َنضِ  ُكلََّما َناراً  ُنْصلِيِھمْ  َسْوفَ  بِآَياتَِنا َكَفُروا الَِّذينَ  إِنَّ { 56 َ  إِنَّ  اْلَعَذابَ  لَِيُذوقُوا َغْيَرَھا ُجلُوداً  َبدَّ  َعِزيزاً  َكانَ  هللاَّ
 ً  }َحِكيما

الَِحاتِ  َوَعِملُوا آَمُنوا َوالَِّذينَ { –57 َرةٌ  أَْزَواجٌ  فِيَھا لَُھمْ  أََبداً  فِيَھا َخالِِدينَ  اأْلَْنَھارُ  َتْحتَِھا ِمنْ  َتْجِري َجنَّاتٍ  َسُنْدِخلُُھمْ  الصَّ  ُمَطھَّ
 }َظلِيالً  ِظالًّ  َوُنْدِخلُُھمْ 

 نارا" ونصب. مصلية شاة:  يقال. نشويھم أي النون بفتح" نصليھم" قيس بن حميد وقرأ. السورة أول اإلصالء معنى تقدم قد

 الرأي نضيج وفالن ، ونضجا نضجا الشيء نضج:  يقال} ُجلُوُدُھمْ  َنِضَجتْ  ُكلََّما{. بنار تقديره الخافض بنزع القراءة ھذه على"

 لم جلدا يعذب أن جاز كيف:  الزنادقة من القرآن في يطعن من قال فإن. أخر جلودا الجلود تبدل:  اآلية في والمعنى. محكمه

 الجلود فتبديل وتعرف تحس التي ھي ألنھا ؛ النفوس على واقع األلم وإنما  ، معاقب وال بمعذب الجلد ليس:  له قيل ؟ يعصه

 تعذيب فالمقصود. } َسِعيراً  ِزْدَناُھمْ  َخَبتْ  ُكلََّما{:  تعالى وقوله} اْلَعَذابَ  لَِيُذوقُوا{:  تعالى قوله عليه يدل. النفوس عذاب في زيادة

 مرة ألف نسبعي:  الحسن. مرات سبع يوم كل النار تأكله:  مقاتل. العذاب ليذقن:  لقال الجلود أراد ولو. األرواح وإيالم األبدان

 بالجلود عنى:  وقيل. كالقراطيس بيض جلود لھم بدلت احترقوا إذا:  عمر ابن. كانوا كما فعادوا عودوا:  لھم قيل أكلتھم كلما

ِنينَ  َيْوَمِئذٍ  اْلُمْجِرِمينَ  َوَتَرى{:  تعالى قال كما ؛ السرابيل  جلودھم للزومھا وداجل سميت} َقِطَرانٍ  ِمنْ  َسَراِبيلُُھمْ  اأْلَْصَفادِ  فِي ُمَقرَّ

 :  عنه هللا رضي عمر ابن وأنشد. عينيه بين ما جلدة ھو:  باإلنسان الخاص للشيء يقال كما ؛ المجاورة على

 سالم واألنف العين بين وجلدة...  وألومھم سالم في يلومونني

 :  الشاعر قال. أعيدت السرابيل احترقت فكلما

 الخضر سرابيلھا من لتيم فويل...  جلودھا في خضرة تيما اللؤم كسا

 ؛ غيره خاتما الخاتم ھذا من لي صغ:  للصائغ تقول كما ؛ جديدا األول الجلد أعدنا المعنى:  وقيل. بالسرابيل الجلود عن فكنى

 صارت إذا كالنفس وھذا. واحدة والفضة تغيرت الصياغة أن إال األول ھو المصوغ فالخاتم. خاتما منه لك ويصوغ فيكسره

 ؟ أنت كيف:  له فتقول مدنفا سقيما ذلك بعد تراه ثم صحيح لك بأخ وكعھدك. تعالى هللا أحياھا ثم شيء ال ارتوص ترابا

. مجاز} َغْيَرَھا{:  تعالى وقوله ، عھدت الذي غير أنا:  القائل فقول. تغيرت حاله ولكن ، ھو فھو. عھدت الذي غير أنا: فيقول

لُ  َيْومَ {:  تعالى قوله ونظيره  وأنھارھا وجبالھا آكامھا تغير أنھا إال بعينھا األرض تلك وھي} اأْلَْرِض  َغْيرَ  اأْلَْرضُ  ُتَبدَّ
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 قول المعنى ھذا ومن. السالم عليه" إبراھيم" سورة في بيانه يأتي ما على ؛ منھا ذلك ويسوى سعتھا في ويزاد ، وأشجارھا

 :  الشاعر

 أعرف كنت التي داربال الدار وال...  عھدتھم الذين بالناس الناس فما

 :  لبيد بيتي وأنشدت ، دھرھا ذمت. عائشة صنعت ما ترى أال:  فقال عباس ابن إلى رجل جاء:  الشعبي وقال

 األجرب كجلد خلف في وبقيت...  أكنافھم في يعاش الذين ذھب

 يشغب لم وإن قائلھم ويعاب...  ومذلة مجانة يتلذذون

 وجد ألنه ؛ دھرھا" عاد" ذمت لقد دھرھا عائشة ذمت لئن:  عباس ابن فقال!  ھذا مانناز أدرك لو فكيف لبيدا هللا رحم:  فقالت

 :  مكتوب عليه الزمن ذلك رماح من يكون ما كأطول طويل بزمن ھلكوا بعدما" عاد" خزانة في

 بالد والبالد ناس الناس إذ...  بأھلھا ونحن كنا بھا بالد

َ  نَّ {ِ. وتغيرت تنكرت أھلھا الوأحو أحوالھا أن إال ھي كما باقية البالد ً {. يفوته وال شيء يعجزه ال أي}  َعِزيزاً  َكانَ  هللاَّ } َحِكيما

 ألنه ؛ ظليل بأنه وصف:  الحسن. فيه شمس ال كثيفا يعني} َظلِيال ِظالًّ  َوُنْدِخلُُھمْ {:  الجنة أھل صفة في وقوله. عباده إيعاده في

:  الكلبي قصورھا وظالل األشجار ظالل يعني:  الضحاك وقال. ذلك ونحو سموموال الحر من الدنيا ظل يدخل ما يدخله ال

 .دائما يعني} َظلِيالً  ِظالًّ {

َ  إِنَّ { -58 وا أَنْ  َيأُْمُرُكمْ  هللاَّ َ  إِنَّ  بِاْلَعْدلِ  َتْحُكُموا أَنْ  النَّاسِ  َبْينَ  َحَكْمُتمْ  َوإَِذا أَْھلَِھا إِلَى اأْلََماَناتِ  ُتَؤدُّ انِعِ  هللاَّ َ  إِنَّ  بِهِ  َيِعُظُكمْ  مَّ  َكانَ  هللاَّ
 ً  }َبِصيراً  َسِميعا

َ  إِنَّ {:  تعالى قوله وا أَنْ  َيأُْمُرُكمْ  هللاَّ  من اختلف وقد. والشرع الدين جميع تضمنت األحكام أمھات من اآلية ھذه} اأْلََماَناتِ  ُتَؤدُّ

 فھي ، خاصة المسلمين لوالة خطاب ھذا:  زيد وابن بحوش بن وشھر أسلم بن وزيد طالب أبى بن علي فقال ؛ بھا المخاطب

 وسلم عليه هللا صلى للنبي خطاب ذلك:  وغيره جريج ابن وقال. بعدھم من تتناول ثم ، وأمرائه وسلم عليه هللا صلى للنبي

 بن شيبة عمه ابن ومن عبدالدار بني من العبدري الحجبي طلحة أبي بن عثمان من أخذه حين الكعبة مفتاح أمر في خاصة

 فدخل ؛ السقاية إلى السدانة له لتنضاف عبدالمطلب بن العباس فطلبه ، مكة فتح وقت كافرين وكانا طلحة أبي بن عثمان

 قال. اآلية بھذه جبريل عليه ونزل إبراھيم مقام وأخرج ، األوثان من فيھا كان ما فكسر الكعبة وسلم عليه هللا صلى هللا رسول

 وشيبة عثمان فدعا ، منه قبل سمعتھا كنت وما ، اآلية ھذه يقرأ وھو وسلم عليه هللا صلى هللا سولر وخرج:  الخطاب بن عمر

 للنبي وقال ، دفعه ثم ، المفتاح يدفع أال أراد شيبة أن:  مكي وحكى" .  ظالم إال منكم ينزعھا ال تالدة خالدة خذاھا: " فقال

 ونحوه النشوز في النساء يعظوا أن في خاصة الوالة في اآلية:  عباس ابن وقال. هللا بأمانة خذه:  وسلم عليه هللا صلى

 قسمة في األمانات من إليھم فيما الوالة تتناول فھي الناس جميع في عامة أنھا اآلية في واألظھر. األزواج إلى ويردوھن

 والتحرز الودائع حفظ في لناسا من دونھم من وتتناول. الطبري اختيار وھذا. الحكومات في والعدل الظالمات ورد األموال
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 ھذا وروي. تعالى هللا أمانة العبادات وسائر والزكاة والصالة ؛ ونحوه ما نازلة في يحكم كالرجل ، ذلك وغير الشھادات في

:  قال أو"  كلھا الذنوب يكفر هللا سبيل في القتل: " قال وسلم عليه هللا صلى النبي عن مسعود ابن حديث من مرفوعا المعنى

 نعيم أبو ذكره" .  الودائع ذلك وأشد الحديث في واألمانة الصوم في واألمانة الصالة في واألمانة -  األمانة إال شيء كل"

 األمانة:  قالوا كعب بن وأبي عباس وابن مسعود وابن عازب بن البراء الجميع في عامة اآلية إن قال وممن. الحلية في الحافظ

 هللا يرخص لم:  عباس ابن وقال ، والودائع والوزن والكيل والصوم والجنابة الزكاةو والصالة الوضوء في شيء كل في

 .األمانة يمسك أن لموسر وال لمعسر

 مصدر واألمانة. المنذر ابن قاله ؛ والفجار منھم األبرار أربابھا إلى مردودة األمانات أن على وأجمعوا. إجماع وھذا:  قلت

 ، وسلم عليه هللا صلى محمد صفة الكتاب أھل كتمان عن أخبر تعالى أنه تقدم بما لنظما ووجه. جمع فلذلك المفعول بمعنى

 لكل بنظمھا شاملة فاآلية ؛ األمانات جميع ذكر إلى الكالم فانجر منھم خيانة ذلك فكان ، سبيال أھدى المشركين إن:  وقولھم

 سمعت:  قال كعب بن أبي وروى. والعارية والرھن واللقطة الوديعة:  األحكام في وأمھاتھا. ذكرنا كما كثيرة أعداد وھي أمانة

 وأبو أنس ورواه. الدارقطني أخرجه" .  خانك من تخن وال ائتمنك من إلى األمانة أد: " يقول وسلم عليه هللا صلى هللا رسول

 عليه هللا صلى هللا سولر سمعت:  قال أمامة أبو وروى. معناه" البقرة" في تقدم وقد وسلم عليه هللا صلى النبي عن ھريرة

 أخرجه صحيح" .  غارم والزعيم مقضي والدين مردودة والمنحة مؤداة العارية: " الوداع حجة عام خطبته في يقول وسلم

 والحديث اآلية ھذه بمقتضى وقال" .  أدي ما أحق هللا عھد: " قال ؟ هللا فعھد:  رجل فقال:  الدارقطني وزاد. وغيره الترمذي

 وأحمد والشافعي عطاء - يتعد لم أو فيھا تعدي يغاب ال أو عليھا يغاب مما كانت حال كل على مضمونة وأنھا عةالودي رد في

 حيوانا استعار من أن مالك عن القاسم ابن وروى. الوديعة ضمنا عنھما هللا رضي ھريرة وأبا عباس ابن أن وروي. وأشھب

 وھو ، والنخعي البصري الحسن قول وھذا. بالتعدي إال يضمنه وال تلفه في مصدق فھو عنده فتلف عليه يغاب ال مما غيره أو

َ  نَّ {ِ:  تعالى قوله كمعنى ھو" مؤداة العارية: " السالم عليه قول ومعنى:  قالوا واألوزاعي الكوفيين قول وا أَنْ  َيأُْمُرُكمْ  هللاَّ  ُتَؤدُّ

 لم ألنه ؛ تعد غير من تلفت إذا العارية فكذلك مصدق ألنه غرمھا المؤتمن زميل لم األمانة تلفت فإذا. }  أَْھلَِھا إِلَى اأْلََماَناتِ 

 في ضمان ال أنه مسعود وابن وعمر علي عن وروي. عليھا لجنايته قيمتھا لزمه عليھا بتعديه تلفت فإذا ، الضمان على يأخذھا

 على ضمان ال: " قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن جده عن أبيه عن ، شعيب بن عمرو ، عن الدارقطني وروى. العارية

 مضمونة أعارية:  األدراع منه استعار لما وسلم عليه هللا صلى للنبي صفوان بقول به استدل فيما الشافعي واحتج" .  مؤتمن

 " . مؤداة عارية بل: " فقال ؟ مؤداة عارية أو

 وھذا. أنكر من على واليمين المدعي على بالبينة:  الضحاك قال} ِباْلَعْدلِ  واَتْحُكمُ  أَنْ  النَّاسِ  َبْينَ  َحَكْمُتمْ  َوإَِذا{:  تعالى قوله

:  وسلم عليه هللا صلى قال. األمانات أداء في ذكرنا كما الخلق جميع بالمعنى ذلك في ويدخل ، والحكام واألمراء للوالة خطاب

" .  ولوا وما وأھليھم حكمھم في يعدلون الذين يمين يهيد وكلتا الرحمن يمين عن نور من منابر على القيامة يوم المقسطين إن"

 عنھم مسؤول وھو أھله على راع والرجل رعيته عن مسؤول وھو راع فاإلمام رعيته عن مسؤول وكلكم راع كلكم: " وقال

 مسؤول وكلكم راع فكلكم أال عنه مسؤول وھو سيده مال على راع والعبد عنه مسؤولة وھي زوجھا بيت على راعية والمرأة

 إذا ألنه ؛ الحاكم العالم وكذلك ، مراتبھم على وحكاما:  رعاة ھؤالء كل الصحيحة األحاديث ھذه في فجعل" .  رعيته عن
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. يرضى وحكم تؤدى أمانة ذلك فجميع ، والفساد والصحة ، والندب والفرض ، والحرام الحالل بين وفصل وقضى حكم أفتى

 ".نعما" في القول" البقرة" في تقدم وقد

َ  إِنَّ {:  تعالى قوله ً  َكانَ  هللاَّ  َمَعُكَما إِنَِّني{:  تعالى قال كما ؛ ويرى يسمع بصير سميع بأنه نفسه تعالى هللا وصف} َبِصيراً  َسِميعا

 إذ ، والصمم العمى من نقيضھما على يدل والبصر السمع انتفاء فإن ؛ ذلك على يدل والعقل. السمع طريق فھذا} َوأََرى أَْسَمعُ 

 ، المتصف من الكاملة األفعال صدور ويستحيل النقائص عن مقدس تعالى وھو ، أحدھما من يخلو ال للضدين القابل المحل

 دليل أيضا وھو النقائص عن تعالى تنزيھه على األمة وأجمعت. بصر وال سمع له ليس ممن والبصر السمع كخلق ؛ بالنقائص

 المتوھمون يتوھمه عما وتعالى تبارك الرب جل. اإلسالم كلمة جمعھمت من مناظرة في القرآن نص مع به يكتفى سمعي

ةِ  َربِّ  َربِّكَ  ُسْبَحانَ { الكاذبون المفترون ويختلقه ا اْلِعزَّ  }َيِصفُونَ  َعمَّ

َھا َيا{ -59 َ  أَِطيُعوا آَمُنوا الَِّذينَ  أَيُّ ُسولَ  َوأَِطيُعوا هللاَّ وهُ  َشْيءٍ  فِي َناَزْعُتمْ تَ  َفإِنْ  ِمْنُكمْ  اأْلَْمرِ  َوأُولِي الرَّ ِ  إِلَى َفُردُّ ُسولِ  هللاَّ  إِنْ  َوالرَّ
ِ  ُتْؤِمُنونَ  ُكْنُتمْ  َّ  }َتأِْويالً  َوأَْحَسنُ  َخْيرٌ  َذلِكَ  اآْلِخرِ  َواْلَيْومِ  بِا

 :  مسائل ثالث فيه

 ھذه في تقدم ، بالعدل الناس بين حكمواي وأن األمانات بأداء فأمرھم بھم وبدأ المتقدمة اآلية في الوالة إلى تقدم لما:  األولى

 ونھى به أمر فيما ثانيا رسوله بطاعة ثم ، نواھيه واجتناب أوامره امتثال وھي ، أوال وعز جل بطاعته فأمر الرعية إلى اآلية

 أطيعوا:  التستري عبدهللا بن سھل قال. وغيرھم عباس وابن ھريرة وأبي الجمھور قول على ؛ ثالثا األمراء بطاعة ثم ، عنه

:  سھل قال. والجھاد والعيدين والجمعة والحج واألحكام ، واألوزان والمكاييل ، والدنانير الدراھم ضرب:  سبعة في السلطان

 وأما:  منداد خويز ابن وقال. جائرا أميرا كان وإن عاص فھو أفتى فإن ، يفتي أن له فليس يفتي أن العالم السلطان نھى وإذا

 طاعتھم تجوز ال زماننا والة إن:  قلنا ولذلك ؛ معصية فيه  كان فيما تجب وال ، طاعة فيه له كان فيما فتجب السلطان طاعة

 على ذلك وإقامة ؛ والحسبة اإلمامة وتولية ، قولھم من والحكم ، غزوا متى معھم الغزو ويجب ، تعظيمھم وال معاونتھم وال

 إال معھم الصالة تجز لم مبتدعة كانوا وإن ، معھم الصالة جازت المعاصي جھة من فسقة وكانوا بنا صلوا وإن. الشريعة وجه

 . الصالة وتعاد تقية معھم فيصلي يخافوا أن

 ذلك فعل فإذا ؛ األمانة ويؤدي ، بالعدل يحكم أن اإلمام على حق:  قال أنه عنه هللا رضي طالب أبي بن علي عن روي:  قلت

:  ومجاھد عبدهللا بن جابر وقال. بطاعته أمر ثم ، والعدل األمانة بأداء أمرنا تعالى هللا ألن ؛ يطيعوه أن المسلمين على وجب

. الدين في والعلماء الفقھاء يعني:  قال الضحاك قول ونحوه ، هللا رحمه مالك اختيار وھو ؛ والعلم القرآن أھل} األَْمرِ  أُولُو{

 رضي وعمر بكر أبي إلى إشارة أنھا عكرمة عن وحكى. خاصة وسلم عليه هللا صلى محمد أصحاب أنھم مجاھد عن وحكي

 بأي فقلت. حرائر ھن:  فقال األوالد أمھات عن عكرمة سأل أنه أبان بن الحكم عن عيينة بن سفيان وروى. خاصة عنھما هللا

َ  أَِطيُعوا{:  تعالى هللا قال:  قال ؟ القرآن في شيء بأي:  قلت. بالقرآن قال ؟ شيء ُسولَ  اَوأَِطيُعو هللاَّ } ِمْنُكمْ  اأْلَْمرِ  َوأُولِي الرَّ

 آَتاُكمُ  َوَما{:  تعالى قوله عند" الحشر" سورة في مبينا المعنى ھذا وسيأتي. بسقط ولو عتقت:  قال ؛ األم أولي من عمر وكان

ُسولُ   .الناس أمر يدبرون الذين يالرأ ، العقل أولو ھم:  كيسان ابن وقال. } َفاْنَتُھوا َعْنهُ  َنَھاُكمْ  َوَما َفُخُذوهُ  الرَّ



152 

 

: قال عباس ابن عن الصحيحان وروى. إليھم والحكم منھم األم أصل فألن األول أما ؛ والثاني األول األقوال ھذه وأصح:  قلت

َھا َيا{ نزل َ  أَِطيُعوا آَمُنوا الَِّذينَ  أَيُّ ُسولَ  َوأَِطيُعوا هللاَّ  بعثه إذ السھمي عدي بن قيس بن حذافة بن عبدهللا في} ِمْنُكمْ  اأْلَْمرِ  َوأُولِي الرَّ

 هللا رسول أن دعابته ومن ؛ معروفة دعابة حذافة بن عبدهللا في وكان:  عمر أبو قال. سرية في وسلم عليه هللا صلى النبي

 ألم:  لھم الفق ، فيھا بالتقحم أمرھم أوقدوھا فلما ؛ نارا ويوقدوا حطبا يجمعوا أن فأمرھم سرية على أمره وسلم عليه هللا صلى

 واتبعنا با آمنا ما:  فقالوا" .  أطاعني فقد أميري أطاع من: "  وقال!  ؟ بطاعتي وسلم عليه هللا صلى هللا رسول يأمركم

 هللا قال الخالق معصية في لمخلوق طاعة ال: " وقال فعلھم وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فصوب!  النار من لننجو إال رسوله

 بن الحكم بن عمر عن علقمة بن عمرو بن محمد وروى. مشھور اإلسناد صحيح حدث وھو". } أَْنفَُسُكمْ  َتْقُتلُوا َوال{:  تعالى

 الزبير وذكر. دعابة فيه وكانت بدر أصحاب من السھمي ، قيس بن حذافة بن عبدهللا كان:  قال الخدري سعيد أبا أن ثوبان

 هللا صلى هللا رسول راحلة حزام حل أنه بلغني:  قال سعد بن الليث عن وھب بن عبدهللا عن سعيد بن عبدالجبار حدثني: قال

 نعم:  قال ؟ ليضحكه لليث فقلت:  وھب ابن قال. يقع وسلم عليه هللا صلى هللا رسول كاد حتى ، أسفاره بعض في وسلم عليه

 صحته على فيدل الثاني القول وأما. سراياال أصحاب} أُولُوااألمر{:  والكلبي ومقاتل مھران بن ميمون قال. دعابة فيه كانت

وهُ  َشْيءٍ  فِي َتَناَزْعُتمْ  َفإِنْ { تعالى قوله ُسولِ  هللاَِّ  إِلَى َفُردُّ  هللا صلى نبيه وسنة هللا كتاب إلى فيه المتنازع برد تعالى فأمر. } َوالرَّ

 ، واجبا العلماء سؤال كون صحة على ھذا ويدل ؛ والسنة الكتاب إلى الرد كيفية معرفة العلماء لغير وليس ، وسلم عليه

 ھذين عظموا فإذا ؛ والعلماء السلطان عظموا ما بخير الناس يزال ال:  هللا رحمه عبدهللا بن سھل قال. الزما فتواھم وامتثال

. الرابع لقولا منه وأخص ، فخاص الثالث القول وأما. وأخراھم دنياھم أفسد بھذين استخفوا وإذا ، وأخراھم دنياھم هللا أصلح

 هللا جعله الذي وھو ، ينبوع أدب ولكل ، أس فضيلة لكل العقل فإن ، صحيحا المعنى كان وإن اللفظ ظاھر فيأباه الخامس وأما

 جميع من تعالى ربه إلى أقرب والعاقل ؛ بأحكامه مدبرة الدنيا وجعل ، بكمال التكليف هللا فأوجب ، عمادا وللدنيا أصال للدين

 كان ولو. المعصومون واألئمة علي األمر بأولي المراد أن قوم وزعم. عباس ابن عن المعنى ھذا وروى عقل يربغ المجتھدين

وهُ {:  لقوله كان ما كذلك ُسولِ  هللاَِّ  إِلَى َفُردُّ  ھو ھؤالء عند قوله فإن ، األمر وأولي اإلمام إلى فردوه يقول كان بل ، معنى}  َوالرَّ

 المعصية أن كما ، األمر امتثال الطاعة وحقيقة. الجمھور عليه لما مخالف مھجور قول وھذا .والسنة الكتاب على المحكم

 ذو" واحدھم" أولو"و. اشتد إذا عصى من مأخوذة والمعصية ، انقاد إذا أطاع من مأخوذة والطاعة. األمر مخالفة وھي ضدھا

 وقد خائل:  الخيل واحد في قيل وقد. لفظه من له حدوا وال الجمع اسم واحد كل ، والخيل واإلبل كالنساء قياس غير على"

 .تقدم

 والنزع. ويذھبھا اآلخر حجة ينتزع واحد كل فكأن ؛ واختلفتم تجادلتم أي} َشْيءٍ  فِي َتَناَزْعُتمْ  َفإِنْ {:  تعالى قوله:  الثانية

 :  األعشى وقال. "  القرآن ينازعني لي ما أقول وأنا" الحديث ومنه ؛ الحجج مجاذبة والمنازعة. الجذب

 خضل راووقھا مزة وقھوة...  متكئا الريحان قضب نازعتم

وهُ {. دينكم أمر من أي} َشْيءٍ  فِي{ الروضة والخضيلة الناعم النبات الخضل ُسولِ  هللاَِّ  إِلَى َفُردُّ  إلى الحكم ذلك ردوا أي} َوالرَّ

 واألعمش مجاھد قول ھذا ؛ وسلم عليه هللا صلى وفاته بعد سنته في بالنظر أو ، حياته في بالسؤال رسوله إلى أو هللا كتاب

َِّ  ُتْؤِمُنونَ  ُكْنُتمْ  إِنْ {:  تعالى لقوله ؛ إيمانه أختل ھذا ير لم ومن. الصحيح وھو ، وقتادة  قولوا المعنى:  وقيل. } اآْلِخرِ  َواْلَيْومِ  ِبا
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 في التمادي من خير الحق إلى الرجوع:  عنه هللا رضي الخطاب بن عمر قال كما وھذا. الرد ھو فھذا ؛ أعلم ورسوله هللا

 أعطيه فھم أو ، الصحيفة ھذه في وما هللا كتاب في ما إال عندنا ما:  عنه هللا رضي علي لقول ؛ أصح األول والقول. الباطل

 تضرب ولكن ، ھاأعطي الذي واالستنباط األمة ھذه به خص الذي االجتھاد لبطل القائل ھذا قال كما كان ولو. مسلم رجل

وهُ َولَوْ {:  تعالى قوله وذلك:  العالية أبو قال. الصواب يخرج حتى المثال ويطلب األمثال ُسولِ  إِلَى َردُّ  اأْلَْمرِ  أُولِي َوإِلَى الرَّ

 هللا:  فيه يقال الذي فذلك خلقه من أحدا عليه يطلع ولم بعلمه هللا استأثر مما كان ما ، نعم. } ِمْنُھمْ  َيْسَتْنِبُطوَنهُ  الَِّذينَ  لََعلَِمهُ  ِمْنُھمْ 

} َشْھراً  َثالُثونَ  َوفَِصالُهُ  َوَحْملُهُ {:  تعالى قوله من - أشھر ستة وھو -  الحمل أقل مدة عنه هللا رضي علي استنبط وقد. أعلم

. كثير ومثله ؛ أشھر ستة بقيت شھرا ثالثين من لحولينا فصلنا فإذا} َكاِملَْينِ  َحْولَْينِ  أَْوالَدُھنَّ  ُيْرِضْعنَ  َواْلَوالَِداتُ {:  تعالى وقوله

ُسولِ  َوإِلَى{:  تعالى قوله وفي :  وسلم عليه هللا صلى قال. فيھا ما ويمتثل بھا يعمل وسلم عليه هللا صلى سنته أن على دليل} الرَّ

 أنبيائھم على واختالفھم مسائلھم كثرة كمقبل كان من أھلك فإنما استطعتم ما منه فافعلوا به أمرتكم وما فاجتنبوه عنه نھيتكم ما"

 يأتيه أريكته على متكئا أحدكم ألفين ال: " قال وسلم عليه هللا صلى النبي عن رافع أبي عن داود أبو وروى. مسلم أخرجه" 

 أنه يةسار بن العرباض وعن" .  اتبعناه هللا كتاب في وجدنا ما ندري ال فيقول عنه نھيت أو به أمرت مما أمري من األمر

 يحرم لم هللا أن يظن قد أريكته على متكئا أحدكم أيحسب: " يقول وھو الناس يخطب وسلم عليه هللا صلى هللا رسول حضر

 الترمذي وأخرجه" .  أكثر أو القرآن لمثل إنھا أشياء عن ونھيت ووعظت أمرت قد وهللا وإني أال القرآن ھذا في ما إال شيئا

 أَنْ  أَْمِرهِ  َعنْ  ُيَخالِفُونَ  الَِّذينَ  َفْلَيْحَذرِ {:  تعالى قوله والقاطع. غريب حسن حديث:  وقال بمعناه معديكرب بن المقدام حديث من

 .وسيأتي. } فِْتَنةٌ  ُتِصيَبُھمْ 

 ؛ مرجعا أي} َتأِْويالً  َوأَْحَسنُ {. التنازع من خير والسنة الكتاب إلى فيه اختلفتم ما ردكم أي} َخْيرٌ  َذلِكَ {:  تعالى قوله -  الثالثة

 إشكال ال بلفظ أشكلت ألفاظ معاني جمع فالتأويل. وأصلحته جمعته إذا الشيء ألت من:  وقيل. صار أي كذا إلى يؤول آل من

 .تأويلكم من وأحسن المعنى يكون أن ويجوز. جمعه أي أمرك عليك هللا أول:  يقال ؛ فيه

اُغوتِ  إِلَى َيَتَحاَكُموا أَنْ  ُيِريُدونَ  َقْبلِكَ  ِمنْ  أُْنِزلَ  َوَما إِلَْيكَ  أُْنِزلَ  ِبَما آَمُنوا مْ أَنَّھُ  َيْزُعُمونَ  الَِّذينَ  إِلَى َترَ  أَلَمْ { -60  أُِمُروا َوَقدْ  الطَّ
ْيَطانُ  َوُيِريدُ  بِهِ  َيْكفُُروا أَنْ   }َبِعيداً  َضالالً  ُيِضلَُّھمْ  أَنْ  الشَّ

ُ  ْنَزلَ أَ  َما إِلَى َتَعالَْوا لَُھمْ  قِيلَ  َوإَِذا{ -61 ُسولِ  َوإِلَى هللاَّ ونَ  اْلُمَنافِقِينَ  َرأَْيتَ  الرَّ  }ُصُدوداً  َعْنكَ  َيُصدُّ

 فدعا ، خصومة اليھود من ورجل المنافقين من رجل بين كان:  قال الشعبي عن ھند أبي بن داود عن زريع بن يزيد روى

 علم ألنه ؛ حكامھم إلى اليھودي المنافق ودعا. الرشوة قبلي ال أنه علم ألنه ؛ وسلم عليه هللا صلى النبي إلى المنافق اليھودي

 الَِّذينَ  إِلَى َترَ  أََلمْ {:  ذلك في تعالى هللا فأنزل ؛ جھينة في كاھنا يحكما أن على اجتمعا فلما ؛ أحكامھم في الرشوة يأخذون أنھم

ُھمْ  َيْزُعُمونَ  اُغوتِ  إِلَى َيَتَحاَكُموا أَنْ  ُيِريُدونَ {. اليھودي يعني} َقْبلِكَ  ِمنْ  أُْنِزلَ  َماوَ {. المنافق يعني} إِلَْيكَ  أُْنِزلَ  ِبَما آَمُنوا أَنَّ } الطَّ

ً  َوُيَسلُِّموا{:  قوله إلى  بن كعب إلى المنافق ودعاه ، وسلم عليه هللا صلى النبي إلى المنافق اليھودي دعا:  الضحاك وقال} َتْسلِيما

 يھودي وبين بشر له يقال المنافقين من رجل بين كان:  قال عباس ابن عن صالح أبو ورواه" الطاغوت" وھو األشرف

 أي" الطاغوت" هللا سماه الذي وھو األشرف بن كعب إلى بل:  المنافق وقال ، محمد إلى بنا انطلق:  اليھودي فقال ؛ خصومة
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 هللا رسول إلى معه أتى المنافق ذلك رأى فلما ؛ وسلم عليه هللا صلى هللا رسول إلى إال يخاصمه أن اليھودي فأبى الطغيان ذو

 .لليھودي فقضى وسلم عليه هللا صلى

 إلى بنا انطلق:  وقال الزجاج ذكره يرض فلم لليھودي فحكم ؛ بكر أبي إلى بنا انطلق ، أرضى ال:  المنافق قال خرجا فلما

 عمر فقال ؛ يرض فلم بكر أبي إلى ثم لموس عليه هللا صلى هللا رسول إلى صرنا إنا:  اليھودي فقال عمر على فأقبال عمر

:  وقال ، برد حتى المنافق به ضرب ثم السيف وأخذ فدخل. إليكما أخرج حتى رويدكما:  قال. نعم:  قال ؟ ھو أكذلك:  للمنافق

 هعلي هللا صلى هللا رسول وقال ، اآلية ونزلت ، اليھودي وھرب ؛ رسوله وقضاء هللا بقضاء يرض لم من على أقضي ھكذا

 كلھا اآليات نزلت ذلك وفي. الفاروق فسمي ؛ والباطل الحق بين فرق عمر إن:  وقال جبريل ونزل" .  الفاروق أنت: " وسلم

ً  َوُيَسلُِّموا{:  قوله إلى ُ {:  تعالى قوله ومثله ؛ ضالال فيضلون أي ، المعنى على} َضالالً {:  وانتصب} َتْسلِيما  ِمنَ  أَْنَبَتُكمْ  َوهللاَّ

ً  ِض اأْلَرْ  :  يقولون والكوفيون. الصد والمصدر ، الخليل عند للمصدر اسم} ُصُدوداً { و. مستوفى المعنى ھذا تقدم وقد. } َنَباتا

 .مصدران ھما

َمتْ  بَِما ُمِصيَبةٌ  أََصاَبْتُھمْ  إَِذا َفَكْيفَ {  -62 ِ  َيْحلِفُونَ  َجاُءوكَ  ُثمَّ  أَْيِديِھمْ  َقدَّ َّ ً  إاِلَّ  أََرْدَنا إِنْ  بِا ً  إِْحَسانا  }َوَتْوفِيقا

ُ  َيْعلَمُ  الَِّذينَ  أُولَئِكَ { -63 ً  َقْوالً  أَْنفُِسِھمْ  فِي لَُھمْ  َوقُلْ  َوِعْظُھمْ  َعْنُھمْ  َفأَْعِرضْ  قُلُوبِِھمْ  فِي َما هللاَّ  }َبلِيغا

:  قوله في الذل من يلحقھم وما ، بھم عانةاالست ترك أي} ُمِصيَبةٌ  أََصاَبْتُھمْ  إَِذا{ يصنعون" فكيف" أو ، حالھم يكون} َفَكْيفَ { أي

َمتْ  َما{ صاحبھم قتل يريد:  وقيل. } َعُدّواً  َمِعيَ  ُتَقاِتلُوا َولَنْ  أََبداً  َمِعيَ  َتْخُرُجوا لَنْ  َفقُلْ {  عن يخبر ابتدأ ثم. الكالم وتم} أَْيِديِھمْ  َقدَّ

:  وقيل. الحق وموافقة اإلحسان إال ديته بطلب نريد ما لفونويح ديته يطلبون قومه جاء صاحبھم قتل لما عمر أن وذلك ؛ فعلھم

 ؛ وحقا عدال:  كيسان ابن. الحكم في بالتقريب واإلحسان ، الخصوم بين التوفيق إال المحاكمة في عنك بالعدول أردنا ما المعنى

ُ  َيْعلَمُ  الَِّذينَ  أُولَِئكَ {:  ملھ مكذبا تعالى هللا فقال. } اْلُحْسَنى إاِّل  أََرْدَنا إِنْ  َولََيْحلِفُنَّ { نظيرھا  قد معناه:  الزجاج قال} قُلُوِبِھمْ  فِي َما هللاَّ

 اعتذارھم قبول عن:  وقيل. عقابھم عن:  قيل} َعْنُھمْ  َفأَْعِرضْ {. منافقون أنھم اعلموا:  لنا والفائدة. منافقون أنھم هللا علم

ً  َقْوالً  أَْنفُِسِھمْ  فِي مْ لَھُ  َوقُلْ {. المأل في قيل. خوفھم أي} َوِعْظُھمْ {  قل:  الحسن. والخالء السر في الزجر بأبلغ ازجرھم أي} َبلِيغا

 بلغ أحمق:  تقول والعرب. قلبه في ما كنه بلسانه يبلغ بليغ ورجل ؛ بالغة القول بلغ وقد. قتلتكم قلوبكم في ما أظھرتم إن لھم

 ُمِصيَبةٌ  أََصاَبْتُھمْ  إَِذا َفَكْيفَ {:  تعالى قوله إن:  ويقال. أحمق كان وإن ريدي ما يبلغ معناه:  وقيل. الحماقة في نھاية أي ، وبلغ

َمتْ  ِبَما  هللا لرسول حلفوا المسجد بھدم وأمرھم ، نفاقھم هللا أظھر فلما ؛ الضرار مسجد بنوا الذين شأن في نزل} أَْيِديِھمْ  َقدَّ

 .الكتاب وموافقة هللا طاعة إال المسجد اءببن أردنا ما:  أنفسھم عن دفاعا وسلم عليه هللا صلى

ِ  بِإِْذنِ  لُِيَطاعَ  إاِلَّ  َرُسولٍ  ِمنْ  أَْرَسْلَنا َوَما{ -64 ُھمْ  َولَوْ  هللاَّ َ  َفاْسَتْغَفُروا َجاُءوكَ  أَْنفَُسُھمْ  َظلَُموا إِذْ  أَنَّ ُسولُ  لَُھمُ  َواْسَتْغَفرَ  هللاَّ  الرَّ
َ  لََوَجُدوا ً  هللاَّ ابا ً  َتوَّ  }َرِحيما

:  وقيل. هللا بعلم} هللاَِّ  ِبإِْذنِ {. عنه ونھى به أمر فيما} لُِيَطاعَ  إاِلَّ {. للتوكيد زائدة" من"} َرُسولٍ  ِمنْ  أَْرَسْلَنا َوَما{:  تعالى قوله

ُھمْ  َولَوْ {. هللا بتوفيق  صلى هللا رسول دفنا ما بعد أعرابي علينا قدم:  قال علي عن صادق أبو روى} َجاُءوكَ  أَْنفَُسُھمْ  َظلَُموا إِذْ  أَنَّ

 يا قلت:  فقال ؛ ترابه من رأسه على وحثا وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قبر على بنفسه فرمى ، أيام بثالثة وسلم عليه هللا
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ُھمْ  َولَوْ { عليك هللا أنزل فيما وكان ، عنك فوعينا هللا عن ووعيت ، قولك فسمعنا هللا رسول  وقد ، اآلية} َسُھمْ أَْنفُ  َظلَُموا إِذْ  أَنَّ

َ  لََوَجُدوا{ ومعنى. لك غفر قد أنه القبر من فنودي. لي تستغفر وجئتك نفسي ظلمت ً  هللاَّ ابا ً  َتوَّ  وھما ، لتوبتھم قابال أي} َرِحيما

 .غير ال مفعوالن

ُموكَ  َحتَّى ُيْؤِمُنونَ  ال َوَربِّكَ  َفال{ -65 ً  أَْنفُِسِھمْ  فِي ُدواَيجِ  ال ُثمَّ  َبْيَنُھمْ  َشَجرَ  فِيَما ُيَحكِّ ا َحَرجا ً  َوُيَسلُِّموا َقَضْيتَ  ِممَّ  }َتْسلِيما

 :  مسائل خمس فيه

:  الطبري وقال. نزلت وفيھم الطاغوت إلى التحاكم أراد ممن ذكره تقدم من اآلية بھذه المراد:  وغيره مجاھد قال:  األولى

 َفال{:  بقوله القسم استأنف ثم ، إليك أنزل بما آمنوا أنھم يزعمون اكم األمر فليس تقديره ؛ ذكره تقدم ما على رد" فال" قوله

 للتھمم تأكيدا القسم بعد كرره ثم ، لقوته وإظھارا بالنفي اھتماما القسم على" ال" قدم إنما:  غيره وقال. } ُيْؤِمُنونَ  ال َوَربِّكَ 

 النفي معنى ويبقى األولى إسقاط يصح وكان ، األولى بتقديم االھتمام أكثر ويبقى الثانية" ال" إسقاط يصح وكان ، بالنفي

 ؛ شجار:  الھودج لعصي ويقال. أغصانه الختالف الشجر ومنه ؛ واختلط اختلف معناه" شجر"و. االھتمام معنى ويذھب

 :  الشاعر قال. بعض في بعضھا لتداخل

 قيام للقاء ضنك والقوم...  شواجر والرماح فداؤك نفسي

 :  طرفة وقال

 الشجر األمر في الناس وسعاة...  الھدى أرباب لحكاما وھم

 أرضك اسق: " للزبير السالم عليه فقال ؛ بستان سقي في الخصومة وكانت ، األنصاري مع الزبير في نزلت:  طائفة وقالت

 وقال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول وجه فتلون ؛ عمتك ابن تحابي أراك:  الخصم فقال" .  جارك أرض إلى الماء أرسل ثم

 عن البخاري رواه صحيح ثابت الحديث. } ُيْؤِمُنونَ  ال َوَربِّكَ  َفال{:  ونزل"  الجدر يبلغ حتى الماء احبس ثم اسق: " للزبير

 الرجل في القول ھذا أھل واختلف. الزھري عن كالھما قتيبة عن مسلم ورواه ، معمر عن جعفر بن محمد عن عبدهللا بن علي

 الثعلبي وقال. بلتعة أبي بن حاطب ھو:  والنحاس مكي وقال. بدر أھل من األنصار من رجل ھو:  عضھمب فقال ؛ األنصاري

 ؛ مسمى وال معين غير ألنه ؛ األول القول والصحيح:  غيره وقيل. حاطب بن ثعلبة:  وقيل. حاطب ھو:  والمھدوي والواحدي

 ؛ مجاھد قال كما. واليھودي المنافق في اآلية نزول يكون أن الطبري واختار. األنصار من رجل أنه ومسلم البخاري في وكذا

 فھو الحكم في وسلم عليه هللا صلى هللا رسول اتھم من فكل ؛ الصحيح وھو:  العربي ابن قال. الزبير قصة بعمومھا تتناول ثم

 فلتة كانت وأنھا ، يقينه بصحة لعلمه عثرته وأقال وسلم عليه هللا صلى النبي عنه فأعرض زله زل األنصاري لكن ، كافر

 طعن إن أما. "يستتاب ردة فھي ورده فيه وطعن الحاكم بحكم يرض لم من وكل. وسلم عليه هللا صلى النبي بعد ألحد وليست

 .تعالى هللا شاء إن" األعراف" سورة آخر في ھذا بيان وسيأتي عنه يصفح أن وله تعزيره فله الحكم في ال نفسه الحاكم في

 الصلح مسلك وخصمه الزبير مع سلك السالم عليه أنه ففقھھا الحديث من ذكرناه ما اآلية ھذه نزول سبب كان ذاوإ:  الثانية

 الماء إرسال في وعجل تستوفه وال حقك في تساھل أي" .  جارك إلى الماء أرسل ثم" الماء من لقربه"  زبير يا اسق: " فقال
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 الماء يمسك أال يربد كان ألنه ؛ وغضب بذلك يرض لم ھذا األنصاري سمع فلما ، والتيسير المسامحة على فحضه. جارك إلى

 اإلنكار؛ جھة على المفتوحة" أن" ھمزة بمد ؟ عمتك ابن كان أن:  فقال الفاقرة المھلكة الجائرة بالكلمة نطق ذلك وعند ، أصال

 حقه باستيفاء للزبير وحكم ، عليه غضبا وسلم عليه هللا صلى النبي وجه تلون ذلك فعند.  ؟ قرابتك أنه ألجل علي له أتحكم أي

:  نقول فإنا ؟"  غضبان وھو القاضي يقضى ال: " قال وقد غضبه حال في حكم كيف:  يقال ال وعليه. له مسامحة غير من

 من غيره مثل فليس تعالى هللا عن يبلغه فيما صدقه على الدال العقل بدليل ، واألحكام التبليغ في الخطأ من معصوم ألنه

. الشافعي قول فيه واختلف ، مالك ومنعه. الحق ظھر وإن الخصوم بين اإلصالح إلى الحاكم إرشاد الحديث ھذا وفي. الحكام

 .الحكم وثبت حقه الحق لذي استوفى وإال اصطلحوا فإن ؛ الجواز على واضحة حجة الحديث وھذا

 الماء جميع األعلى صاحب يدخل:  حبيب ابن فقال ؛ ألسفلا إلى األعلى الماء إرسال صفة في مالك أصحاب واختلف:  الثالثة

 من زاد ما وصرف ، الماء مدخل أغلق فيه القائم من الكعبين إلى الحائط قاعة من الماء بلغ إذا حتى ، به ويسقي حائطه في

 وابن مطرف لي فسره اوھكذ. الحوائط أقصى إلى السيل يبلغ حتى ذلك مثل به فيصنع ، يليه من إلى الكعبين مقدار على الماء

 يحبس وال تحته من إلى كله أرسله الكعبين مقدار إلى الحائط في الماء انتھى إذا:  القاسم ابن وقال. وھب ابن وقاله. الماجشون

 كانت وبھا دارھما المدينة ألن ؛ بذلك أعلم وھم إلي أحب الماجشون وابن مطرف وقول:  حبيب ابن قال. حائطه في شيئا منه

 .العمل جرى وفيھا القضية

 يمسك: " ومذينب مھزور سيل في قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن بلغه أنه بكر أبي بن عبدهللا عن مالك روى:  الرابعة

 من وسلم عليه هللا صلى النبي عن يتصل الحديث ھذا أعلم ال: " عمر أبو قال" .  األسفل على األعلى يرسل ثم الكعبين حتى

 أتاه وسلم عليه هللا صلى النبي أن أبيه عن ثعلبة بن مالك أبي عن إسحاق بن محمد ذكره ما أسانيده وأرفع ، الوجوه من وجه

 عن جده عن أبيه عن القرطبي حازم أبي عن عبدالرزاق وذكر. األعلى يحبس لم الكعبين بلغ إذا الماء أن فقضى مھزور أھل

 السيول من وغيره. يرسل ثم الكعبين يبلغ حتى حائط كل على يحبس أن مھزور سيل في قضى وسلم عليه هللا صلى هللا رسول

 أبو قال. يثبت حديثا وسلم عليه هللا صلى النبي عن فيه أحفظ لست:  فقال الباب ھذا حديث عن البزار بكر أبو وسئل. كذلك

 بن ويونس سعد بن الليث عن وھب ابن رواه. صحته على مجتمع ثابت حديث اللفظ بھذا يكن لم وإن -  المعنى ھذا في:  عمر

 قد األنصار من رجال خاصم أنه الزبير عن حدثه الزبير بن عبدهللا أن حدثه الزبير بن عروة أن شھاب ابن عن جميعا يزيد

 ؛ الماء سرح:  األنصاري فقال ؛ النخل كالھما بھا يسقيان كانا الحرة شراج في وسلم عليه هللا صلى هللا رسول مع بدرا شھد

 وفي"  يرسل: " الحديث في وقوله:  عمر أبو قال. الحديث وذكر" وسلم عليه هللا صلى النبي إلى فاختصما ، ليهع فأبى

 ما إال يرسل لم لو األعلى أن النظر جھة ومن. القاسم ابن لقول يشھد"  األعلى يحبس لم الكعبين الماء بلغ إذا" اآلخر الحديث

 األعلى أخذ بعد الجميع إرسال وفي ، الجميع أرسل إذا ينتھي حيث ينته ولم ، مدة قلأ في الماء ذلك يقطع ال الكعبين على زاد

 يكن لم إذا ھذا. حال كل على أولى القاسم ابن فقول ؛ شركاء فيه الناس جعل قد فيما نفعا وأكثر فائدة أعم الكعبين بلغ ما منه

 حسب على حقه على فكل ملك وثبوت قديم استحقاق وأ صحيح بملك أو بعمل استحق ما فإن ، به مختصا لألسفل ملكا أصله

 .التوفيق وبا. مسألته أصل وعلى بيده ذلك من كان ما
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ً  أَْنفُِسِھمْ  فِي َيِجُدوا ال ُثمَّ {:  تعالى قوله:  الخامسة ا َحَرجا  وحرجة، حرج:  الملتف للشجر قيل ومنه ؛ وشكا ضيقا أي} َقَضْيتَ  ِممَّ

ً  َوُيَسلُِّموا{. قضيت ما بإنكارھم إثما أي:  الضحاك وقال. حراج وجمعھا :  الزجاج وقال. القضاء في ألمرك ينقادوا أي} َتْسلِيما

 لحكمك ويسلموا أي" تسليما ويسلموا" وكذلك ؛ فيه أشك ال قلت فكأنك ضربا ضربت:  قلت فإذا ؛ مؤكد مصدر" تسليما"

 .شكا أنفسھم على يدخلون ال تسليما

ا َولَوْ { -66 ُھمْ  َولَوْ  ِمْنُھمْ  َقلِيلٌ  إاِلَّ  َفَعلُوهُ  َما ِدَياِرُكمْ  ِمنْ  اْخُرُجوا أَوِ  أَْنفَُسُكمْ  اْقُتلُوا أَنِ  َعلَْيِھمْ  َتْبَناكَ  أَنَّ  بِهِ  ُيوَعُظونَ  َما َفَعلُوا أَنَّ
ً  َوأََشدَّ  لَُھمْ  َخْيراً  لََكانَ   }َتْثبِيتا

ا ِمنْ  آَلَتْيَناُھمْ  َوإِذاً { -67 ً  أَْجراً  لَُدنَّ  }َعِظيما

ً  َولََھَدْيَناُھمْ { -68 ً  ِصَراطا  }ُمْسَتقِيما

 أنفسنا نقتل أن علينا كتب لقد وهللا:  اليھودي فقال ؛ ويھودي ھو تفاخر شماس بن قيس بن ثابت أن روى ما نزولھا سبب

 لما:  السبيعي إسحاق أبو وقال. علنالف أنفسكم اقتلوا أن علينا هللا كتب لو وهللا:  ثابت فقال ؛ ألفا سبعين القتلى وبلغت فقتلنا،

ا َولَوْ { نزلت  عليه هللا صلى هللا رسول ذلك فبلغ. عافانا الذي  والحمد ، لفعلنا أمرنا لو:  رجل قال ، اآلية} َعلَْيِھمْ  َكَتْبَنا أَنَّ

 أبو ھو ذلك القائل:  مالك قال وھب ابن قال" .  الرواسي الجبال من قلوبھم في أثبت اإليمان رجاال أمتي من إن: " فقال وسلم

 أبي عن وذكر. عنه هللا رضي الخطاب بن عمر أنه النقاش وذكر. بكر أبو أنه مكي ذكر وھكذا ؛ عنه هللا رضي الصديق بكر

 بن عمار منھم القائل أن:  السمرقندي الليث أبو وذكر. بيتي وأھل بنفسي لبدأت ذلك علينا كتب لو:  قال أنه عنه هللا رضي بكر

 هللا صلى النبي فقال ؛ لفعلنا ديارنا من نخرج أو أنفسنا نقتل أن أمرنا هللا أن لو:  قالوا ، قيس بن وثابت مسعود وابن ياسر

 ؛ غيره المتناع الشيء امتناع على يدل حرف" لو"و" .  الرواسي الجبال من الرجال قلوب في أثبت اإليمان: " وسلم عليه

 مع األمر بھذا فكيف خفته مع عنه قصرنا أمر من فكم. معصيتنا تظھر لئال بنا رفقا علينا ذلك يكتب لم أنه سبحانه هللا فأخبر

 إاِلَّ { والخروج القتل أي} َفَعلُوهُ  َما{. راضية عيشة بھا يطلبون وخرجوا خاوية مساكنھم المھاجرون ترك لقد وهللا أما لكن!  ثقله

 إال فعله ما فعلوه ما التكرير على ھو:  يقولون الكوفة وأھل. قليل إال أحد فعله ما ديروالتق ، الواو من بدل" قليل"} ِمْنُھمْ  َقلِيلٌ 

 الباقون. الشام أھل مصاحف في ھو وكذلك. االستثناء على" قليال إال" عمر بن وعيسى عامر بن عبدهللا وقرأ. منھم قليل

 صار وإنما. منھم قليال يكون أن إال تقديره ، علف إضمار على انتصب:  وقيل. النحويين جميع عند أجود والرفع ، بالرفع

 كما قيس بن وثابت وعمر بكر أبو القليل من وكان. المعنى على يشتمل أيضا وھو ، المعنى من أولى اللفظ ألن أجود الرفع

ُھمْ  َولَوْ {. ذكرناھما وقد مسعود وابن وعمار ومقاتل الحسن وزاد. ذكرنا  الدنيا في أي} لَُھمْ  َخْيراً  لََكانَ  هِ بِ  ُيوَعُظونَ  َما َفَعلُوا أَنَّ

ً  َوأََشدَّ {. واآلخرة ا ِمنْ  آَلَتْيَناُھمْ  َوإِذاً {. الحق على أي} َتْثِبيتا ً  أَْجراً  لَُدنَّ  ، الجواب الم الالم:  وقيل. اآلخرة في ثوابا أي} َعِظيما

 .آلتيناھم به يوعظون ما فعلوا لو والمعنى ، الجزاء على دالة" إذا"و
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َ  ُيِطعِ  َوَمنْ { -69 ُسولَ  هللاَّ ُ  أَْنَعمَ  الَِّذينَ  َمعَ  َفأُولَئِكَ  َوالرَّ بِيِّينَ  ِمنَ  َعلَْيِھمْ  هللاَّ يقِينَ  النَّ دِّ َھَداءِ  َوالصِّ الِِحينَ  َوالشُّ  أُولَئِكَ  َوَحُسنَ  َوالصَّ
 ً  }َرفِيقا

ِ  ِمنَ  اْلَفْضلُ  َذلِكَ { -70 ِ  َوَكَفى هللاَّ َّ ً  بِا  }َعلِيما

 :  مسائل ثالث فيه

َ  ُيِطعِ  َوَمنْ {:  تعالى قوله ُسولَ  هللاَّ  ، عليھم ألنعم إليه وأنابوا به وعظوا حين المنافقون فعله لو الذي األمر تعالى ذكر لما} َوالرَّ

َراطَ  اْھِدَنا{:  تعالى قوله تفسير اآلية وھذه. يفعله من ثواب ذلك بعد ذكر  وھي} َعلَْيِھمْ  أَْنَعْمتَ  نَ الَِّذي ِصَراطَ . اْلُمْسَتقِيمَ  الصِّ

 هللا صلى هللا رسول سمعت:  قالت عائشة عن البخاري وفي" .  األعلى الرفيق اللھم" موته عند السالم عليه قوله في المراد

 فسمعته شديدة بحة أخذته فيه مرض الذي شكواه في كان"  واآلخرة الدنيا بين خير إال يمرض نبي من ما: " يقول وسلم عليه

 ھذه نزلت إنما:  طائفة وقالت. خير أنه فعلمت"  والصالحين والشھداء والصديقين النبيين من عليھم هللا أنعم الذين مع: " وليق

 نراك ال عليين في كنت ومتنا مت إذا ، هللا رسول يا:  -  األذان أري الذي -  األنصاري عبدربه بن زيد بن عبدهللا قال لما اآلية

 وسلم عليه هللا صلى النبي مات لما وأنه ھذا عبدهللا عن مكي وذكر. اآلية ھذه فنزلت ذلك على زنهح وذكر ؛ بك نجتمع وال

 ألقى حتى حبيبي بعد شيئا أرى فال أعمني اللھم:  فقال القشري وحكاه. مكانه فعمي ؛ بعده شيئا أري ال حتى أعمني اللھم:  قال

 قليل له الحب شديد وكان ، وسلم عليه هللا صلى هللا رسول مولى ثوبان في نزلت أنھا:  الثعلبي وحكى. مكانه فعمي ؛ حبيبي

:  فقال"  لونك غير ما ثوبان يا: " له فقال ؛ الحزن وجھه في يعرف ، جسمه ونحل لونه تغير وقد يوم ذات فأتاه ، عنه الصبر

 اآلخرة ذكرت ثم ، ألقاك حتى ديدةش وحشة واستوحشت إليك اشتقت أرك لم إذا أني غير ، وجع وال ضر بي ما هللا رسول يا

 لم وإن ، منزلتك من أدنى ھي منزلة في كنت الجنة دخلت إن وأني النبيين مع ترفع أنك عرفت ألني ؛ ھناك أراك أال وأخاف

 أصحاب قال:  قال مسروق عن وأسند. الكلبي عن الواحدي ذكره. اآلية ھذه تعالى هللا فأنزل ؛ أبدا أراك ال حين فذلك أدخل

 َوَمنْ {:  تعالى هللا فأنزل ؛ فوقنا رفعت فارقتنا إذا فإنك ، الدنيا في نفارقك أن لنا ينبغي ما:  وسلم عليه هللا صلى هللا سولر

َ  ُيِطعِ  ُسولَ  هللاَّ ُ  أَْنَعمَ  الَِّذينَ  َمعَ  َفأُولَِئكَ  َوالرَّ ِبيِّينَ  ِمنَ  َعلَْيِھمْ  هللاَّ  وتنويھا لقدره تشريفا ذكره هولكن رسوله طاعة هللا طاعة وفي. } النَّ

ُ  أَْنَعمَ  الَِّذينَ  َمعَ  َفأُولَِئكَ {. آله وعلى وسلم عليه هللا صلى باسمه  يستمتعون واحد ونعيم واحدة دار في معھم ھم أي} َعلَْيِھمْ  هللاَّ

 من وكل. واالقتداء الدنيا في لالتباع يتزاورون لكنھم يتفاوتون فإنھم ؛ الدرجة في يساوونھم أنھم ال ، معھم والحضور برؤيتھم

 والصديق. }ِغلٍّ  ِمنْ  ُصُدوِرِھمْ  فِي َما َوَنَزْعَنا{:  تعالى هللا قال. مفضول أنه اعتقاد عنه ذھب وقد ، بحاله الرضا رزق قد فيھا

 األنبياء عأتبا فضالء ھم:  وقيل. بلسانه يقول ما بفعله يحقق الذي ھو والصديق ، التصديق في أو الصدق في المبالغ ، فعيل

 عمر بالشھداء ھنا والمراد. الشھيد ومعنى الصديق اشتقاق البقرة في تقدم وقد. الصديق بكر كأبي التصديق إلى يسبقونھم الذين

َھَداءِ { وقيل. أجمعين عنھم هللا رضي الصحابة سائر والصالحين ، وعلي وعثمان الِِحينَ {. هللا سبيل في القتلى} الشُّ } َوالصَّ

َھَداءِ . وسلم عليه هللا صلى هللا رسول حمدم أمة صالحي  الشُّ

 الرفقة ومنه ؛ بصحبته الرتفاقك رفيقا الصاحب وسمي. الجانب لين والرفق. أعلم وهللا ، وشھيد صالح كل يعم واللفظ:  قلت

:  وقال ؛ ءرفقا بمعنى وھو الحال على منصوب" رفيقا: " األخفش قال". رفقاء أولئك وحسن" ويجوز. ببعض بعضھم الرتفاق
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 كل نخرج أي} ِطْفالً  ُنْخِرُجُكمْ  ُثمَّ {:  تعالى قال كما. رفيقا منھم واحد كل وحسن المعنى فكأن ؛ لذلك فوحد التمييز على انتصب

 الرفقاء خير: " وسلم عليه هللا صلى قوله اآلية ھذه معنى وينظر} َخفِيٍّ  َطْرفٍ  ِمنْ  َيْنُظُرونَ {:  تعالى وقال. طفال منكم واحد

 .فتأمله أربعة إال ھنا تعالى هللا يذكر ولم" أربعة

 بدأ كتابه في أوليائه مراتب ذكر لما تعالى هللا أن وذلك ؛ عنه هللا رضي بكر أبي خالفة على دليل اآلية ھذه في:  الثانية

 رضي الصديق بكر أبى تسمية على المسلمون وأجمع. واسطة بينھما يجعل ولم بالصديقين ثنى ثم ، النبيون وھم منھم باألعلى

 هللا رسول ثاني وأنه الصديق أنه وصح ھذا ثبت وإذا ، رسوال السالم عليه محمد تسمية على أجمعوا كما ، صديقا عنه هللا

 .أعلم وهللا. أحد بعده يتقدم أن يجز لم وسلم عليه هللا صلى

. وكرمه تعالى هللا بفضل نالوھا بل بطاعتھم. الدرجة ينالوا لم ھمأن تعالى أخبر} هللاَِّ  ِمنَ  اْلَفْضلُ  َذلِكَ {:  تعالى قوله:  الثالثة

 يجوز ال وكان ، فضله من آتاھم بما أوليائه على سبحانه هللا امتن فلما. بفعله ذلك العبد ينال إنما:  المعتزلة قالت لما خالفا

 .أعلم وهللا. قولھم بطالن على ذلك دل يفعله لم بما نفسه على يثني أن ألحد

َھا َيا{ -71 ً  اْنفُِروا أَوِ  ُثَباتٍ  َفاْنفُِروا ِحْذَرُكمْ  ُخُذوا آَمُنوا الَِّذينَ  أَيُّ  }َجِميعا

 :  مسائل خمس فيه

َھا َيا{:  تعالى قوله:  األولى  ، وسلم عليه هللا صلى محمد أمة من المخلصين للمؤمنين خطاب ھذا} ِحْذَرُكمْ  ُخُذوا آَمُنوا الَِّذينَ  أَيُّ

 وطاعة هللا طاعة ذكر لما أنه قبل بما واالتصال النظم ووجه. الشرع وحماية هللا سبيل في والخروج الكفار جھادب لھم وأمر

 إلى يتحسسوا حتى جھالة على عدوھم على يقتحموا أال وأمرھم ، دعوته وإعالء دينه بإحياء بالقيام الطاعة أھل أمر ، رسوله

 التوكل ھذا ينافي وال. الحروب مباشرة فعلمھم" حذركم خذوا: " فقال لھم أثبت كفذل ، عليھم يردون كيف ويعلموا ، عندھم ما

 الكالم أكثر:  القراء قال. والمثل كالمثل لغتان والحذر والحذر. ويأتي" عمران آل" في تقدم كما التوكل عين مقام ھو بل

 يدفع ال والحذر الحذر به ألنه ؛ حذرا حالسال خذوا:  وقيل. أحذر أي ، حذرك خذ:  يقال ؛ أيضا مسموع والحذر الحذر،

 :  وھي. القدر

. معنى بالحذر ألمرھم كان ما كذلك يكن لم ولو ، األعداء مكائد من ويمنع يدفع الحذر إن:  قولھم في للقدرية خالفا:  الثانية

 الحديث ومنه ؛ التھلكة إلى بأيدينا نلقي بأال تعبدنا ولكنا ؛ شيئا القدر من ينفع الحذر أن على دليل اآلية في ليس:  لھم فيقال

 من ينفع ذلك أن ال ، النفس طمأنينة منه فالمراد ، يشاء ما هللا ويفعل ، قضى ما على جاريا القدر كان وإن" .  وتوكل اعقلھا"

 إاِلَّ  ُيِصيَبَنا لَنْ  قُلْ {:  بقوله وسلم عليه هللا صلى نبيه أصحاب على أثنى تعالى هللا أن ذلك على الدليل. الحذر أخذ وكذلك القدر

ُ  َكَتبَ  َما  .معنى الكالم لھذا يكن لم عليھم قضى ما غير يصيبھم كان فلو} لََنا هللاَّ

:  المعنى ؛ نفورا" الفاء بضم" تنفر الدابة ونفرت. نفيرا"  الفاء بكسر" ينفر نفر:  يقال} ُثَباتٍ  َفاْنفُِروا{:  تعالى قوله:  الثالثة

 ، ينفرون الذين للقوم اسم والنفير. العدو قتال إلى للخروج أي ، النفر إلى دعاھم الناس اإلمام واستنفر. العدو لقتال انھضوا

. ورم أي الجلد نفر ومنه. نافرين أي} ُنفُوراً  أَْدَباِرِھمْ  َعلَى َولَّْوا{:  تعالى قوله ومنه ؛ الفزع وھو والنفور النفار من وأصله
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 قال. منه وتباعده عنه تجافيه وھو الشيء من الشيء نفار من ھو إنما:  عبيد أبو قال. رمو أي فمه فنفر بالقصب رجل وتخلل

: النفر ويوم. بالھاء الفراء حكاھا ، والنفرة النفر وكذلك ، أيضا النفر والنفير. عشرة إلى ثالثة من رجال عدة النفر:  فارس ابن

 عمرو قال. والتذكير التأنيث في السالمة جمع يجمع ثبين:  يقالو. متفرقات جماعات معناه" ثبات. "منى عن الناس ينفر يوم

 :  كلثوم بن

 ثبينا عصبا خيلنا فتصبح...  عليھم خشيتنا يوم فأما

 الجيش ثبيت وقد. الثبية األصل في وكانت. الناس من العصابة وھي ثبة الواحدة ، السرايا عن كناية} ُثَباتٍ {:  تعالى فقوله

 أنھما العربية في الضعيف توھم وربما:  النحاس قال يرجع أي الماء إليه يثوب الذي الحوض وسط:  ةوالثب. ثبة ثبة جعلتھم

 ثبة في ويقال. يثوب ثاب من ألنھا ؛ ثويبة:  تصغيرھا في يقال الحوض فثبة ، فرق وبينھما ؛ اآلخر من أحدھما وأن ، واحد

. يخلو خال مثل يثبو ثبا من الالم معتل الجماعة وثبة ، الفعل عين وھو الواو محذوفة الحوض فثبة:  غير قال. ثيبة:  الجماعة

 فتدخل ثوبية الجماعة به تصغر ھذا فعلى ؛ اجتمع ثاب إذا الماء ألن ؛ الحوض ثبة من الجماعة بمعنى الثبة يكون أن ويجوز

 وجمعت حياته في عليه أثنيت إذا الرجل على ثبيت من اشتقت إنما الجماعة ثبة إن:  قيل وقد. األخرى في الياءين إحدى

 .االجتماع إلى فيعود ذكره محاسن

ً  اْنفُِروا أَوِ {:  تعالى قوله:  الرابعة  تخرج وال. وغيره عباس ابن قاله ؛ السالم عليه الرسول مع الكثيف الجيش معناه} َجِميعا

 وغنائمھم السرايا حكم وسيأتي. درئه ىإل احتاجوا وربما ، ورائھم من عضدا ، لھم متجسسا ليكون اإلمام بإذن إال السرايا

 .تعالى هللا شاء إن] التوبة"[ براءة" و" األنفال" في النفير ووجوب الجيوش وأحكام

ً  اْنفُِروا{:  تعالى بقوله منسوخة اآلية ھذه إن وقيل:  منداد خويز ابن ذكر:  الخامسة ْبُكمْ  َتْنفُِروا إاِلّ {:  وبقوله} َوِثَقاالً  ِخَفافا  ؛} ُيَعذِّ

ً  اْنفُِروا{ يكون وألن ً  اْنفُِروا أَوِ  ُثَباتٍ  َفاْنفُِروا{:  بقوله منسوخا} َوِثَقاالً  ِخَفافا } َكافَّةً  لَِيْنفُِروا اْلُمْؤِمُنونَ  َكانَ  َوَما{:  بقوله و} َجِميعا

 اآليتين أن والصحيح. ينالباق عن الفرض أسقط المسلمين بعض الثغور سد فمتى ، الكفاية على تقرر الجھاد فرض ألن ؛ أولى

 .غيرھا دون بطائفة االكتفاء عند واألخرى ، الجميع تعين إلى فيه يحتاج الذي الوقت في إحداھما ، محكمتان جميعا

َئنَّ  لََمنْ  ِمْنُكمْ  َوإِنَّ { -72 ُ  أَْنَعمَ  َقدْ  َقالَ  ُمِصيَبةٌ  أََصاَبْتُكمْ  َفإِنْ  لَُيَبطِّ  }َشِھيداً  َمَعُھمْ  أَُكنْ  لَمْ  إِذْ  َعلَيَّ  هللاَّ

ِ  ِمنَ  َفْضلٌ  أََصاَبُكمْ  َولَئِنْ { -73 ةٌ  َوَبْيَنهُ  َبْيَنُكمْ  َتُكنْ  لَمْ  َكأَنْ  لََيقُولَنَّ  هللاَّ ً  َفْوزاً  َفأَفُوزَ  َمَعُھمْ  ُكْنتُ  لَْيَتنِي َيا َمَودَّ  }َعِظيما

َئنَّ  لََمنْ  ِمْنُكمْ  َوإِنَّ {:  تعالى قوله  ويجوز. الزم فھو ؛ عنا أبطأك ما:  تقول ، التأخر واإلبطاء والتبطئة .المنافقين يعني} لَُيَبطِّ

 .متعد فھو ؛ أخرته أي كذا عن فالنا بطأت

 إيمانه أظھر وممن وجنسكم دخالئكم من إن والمعنى. غيرھم ويقعدون الخروج عن يقعدون فكانوا ؛ اآلية في مراد والمعنيان

 والثانية ، توكيد الم" لمن" قوله في والالم. عليھم المسلمين أحكام بإجراء لمسلمينا أعداد من الحال ظاھر في فالمنافقون. لكم

 والكلبي والنخعي مجاھد وقرأ". منكم" والخبر ، اليمين معنى فيه ألن" ليبطئن" وصلتھا ، نصب موضع في" من"و ، قسم الم

َئن لََمنْ  ِمْنُكمْ  َوإِنَّ { َئنَّ  لََمنْ  ِمْنُكمْ  َوإِنَّ { بقوله المراد:  لوقي. واحد والمعنى ، بالتخفيف} لَُيَبطِّ  هللا ألن ؛ المؤمنين بعض} لَُيَبطِّ
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 الكالم مساق يأباه وھذا} ِمْنُكمْ  ُھمْ  َوَما{:  بقوله والمنافقين المؤمنين بين تعالى هللا فرق وقد" منكم وإن: " بقوله خاطبھم

 الصحيح وھو الجمھور قول ھذا. اإليمان جھة من ال بينا كما بوالنس الجنس جھة من الخطاب في بينھم جمع وإنما. وظاھره

ُ  أَْنَعمَ  َقدْ  َقالَ { وھزيمة قتل أي} ُمِصيَبةٌ  أََصاَبْتُكمْ  َفإِنْ { قوله عليه يدل. أعلم وهللا ، تعالى هللا شاء إن  ، بالقعود يعني} َعلَيَّ  هللاَّ

 عن األئمة رواه ما اآلية ھذه إلى وينظر. مؤمن يقول أن بعيد ، ريمالك الزمان ذلك في سيما ال ؛ منافق من إال يصدر ال وھذا

 يعلمون ولو الفجر وصالة العشاء صالة عليھم صالة أثقل إن" المنافقين عن إخبارا وسلم عليه هللا صلى النبي عن ھريرة أبي

 لو:  يقول. العشاء صالة يعني"  شھدھال سمينا عظما يجد أنه أحدھم علم ولو" رواية في. الحديث"  حبوا ولو ألتوھما فيھما ما

ِ  ِمنَ  َفْضلٌ  أََصاَبُكمْ  َولَِئنْ {:  قوله معنى وھو. إليه لبادروا منه يقين على وكانوا يأخذونه الدنيا من شيء الح  وفتح غنيمة أي} هللاَّ

ً  اً َفْوز َفأَفُوزَ  َمَعُھمْ  ُكْنتُ  لَْيَتِني َيا{ حاسد نادم قول المنافق ھذا} لََيقُولَنَّ { ةٌ  َوَبْيَنهُ  َبْيَنُكمْ  َتُكنْ  لَمْ  َكأَنْ } {َعِظيما  تقديم فيه فالكالم} َمَودَّ

ةٌ  َوَبْيَنهُ  َبْيَنُكمْ  َتُكنْ  لَمْ  َكأَنْ  لََيقُولَنَّ { المعنى:  وقيل. وتأخير  نصب موضع في ھو:  وقيل. الجھاد على يعاقدكم لم كأن أي} َمَودَّ

 ومن. بعينه رجال يعني ليس" ليبطئن لمن" قوله معنى ألن ؛" من" معنى على الالم ضمب" ليقولن" الحسن وقرأ. الحال على

 ومن. المودة لفظ على بالتاء" تكن لم كأن" عاصم عن وحفص كثير ابن وقرأ". من" لفظ على الضمير فوحد أعاد الالم فتح

 الشك مع الغنيمة فوت على األسف أو الحسد وجه على} ُھمْ َمعَ  ُكْنتُ  لَْيَتِني َيا{ المنافق وقول. الود بمعنى مودة جعل بالياء قرأ

 يا:  قال فكأنه ، الفوز تمنى أنه على بالرفع" فأفوز" الحسن وقرأ. نصب ولذلك التمني جواب} َفأَفُوزَ {. هللا من الجزاء في

 على محمول ألنه" أن" بإضمار فيه والنصب. أفز معھم أكن إن والمعنى ؛ الجواب على والنصب. عظيما فوزا أفوز ليتني

 .ففوز حضور لي كان ليتني يا التقدير ؛ المصدر تأويل

ِ  َسبِيلِ  فِي َفْلُيَقاتِلْ { -74 ْنَيا اْلَحَياةَ  َيْشُرونَ  الَِّذينَ  هللاَّ ِ  َسبِيلِ  فِي ُيَقاتِلْ  َوَمنْ  بِاآْلِخَرةِ  الدُّ  أَْجراً  ُنْؤتِيهِ  َفَسْوفَ  َيْغلِبْ  أَوْ  َفُيْقَتلْ  هللاَّ
ً َعظِ   }يما

 :  مسائل ثالث فيه

 ، يبيعون أي} َيْشُرونَ  الَِّذينَ { الكفار هللا سبيل في فليقاتل أي ؛ للمؤمنين الخطاب} هللاَِّ  َسِبيلِ  فِي َفْلُيَقاتِلْ {:  تعالى قوله:  األولى

 .اآلخرة بثواب أي} ِباآْلِخَرةِ { وجل عر  وأموالھم أنفسھم يبذلون أي

ً  أَْجراً  ُنْؤِتيهِ  َفَسْوفَ { والمجازاة ، عليه عطف} َيْغلِبْ  أَوْ  َفُيْقَتلْ {. شرط} هللاَِّ  َسِبيلِ  فِي ُيَقاتِلْ  َوَمنْ { : تعالى قوله:  الثانية . } َعِظيما

 فليقاتل" فرقة وقرأت. األمر الم بسكون" فليقاتل"" يقاتل ومن" طائفة وقرأت. فيغنم يظفر} َيْغلِبْ  أَوْ {. فيستشھد" فيقتل" ومعنى

 .عطية ابن ذكره ؛ بينھما عما بالغايتين واكتفى المقاتل حالة غايتي تعالى فذكر. األمر الم بكسر"

 هللا رسول قال:  قال ھريرة أبي عن مسلم صحيح وفي. غانما انقلب أو شھيدا قتل من بين التسوية يقتضي اآلية ظاھر:  الثالثة

 علي فھو برسلي وتصديق بي وإيمان سبيلي في جھاد إال يخرجه ال سبيله في خرج لمن هللا تضمن: " وسلم عليه هللا صلى

 عبدهللا عن وفيه. الحديث وذكر"  غنيمة أو أجر من نال ما نائال منه خرج الذي مسكنه إلى أرجعه أو الجنة أدخله أن ضامن

 أجرھم ثلثي تعجلوا إال غنيمةال فيصيبون هللا سبيل في تغزو غازية من ما: " قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن عمرو بن

 لمن أن يقتضي" غنيمة أو أجر من نال ما نائال: " فقوله" . أجرھم لھم تم غنيمة يصيبوا لم وإن الثلث لھم ويبقى اآلخرة من
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 ولما ، عمرو بن عبدهللا حديث بخالف ، أجر وال الغنيمة وإما ، يغنم لم إن األجر إما ؛ األمرين أحد المجاھدين من يستشھد

 الحديث ورجحوا ، بمشھور وليس ھانئ بن حميد إسناده في ألن ؛ بشيء ليس عمرو بن عبدهللا حديث:  قوم قال ھذا كان

 يقول كما ، الواو بمعنى ھريرة أبي حديث في" أو"و. اختالف وال تعارض بينھما ليس:  آخرون وقال. لشھرته عليه األول

 بالواو مسلم رواة بعض رواه وقد. الجامعة بالواو"  وغنيمة أجر من: " فيه الق فإنه داود أبي رواية عليه دلت وقد الكوفيون

 وابن شريح بن حيوة عنه وروى ، مالك بن وعمرو الحبلى عبدالرحمن أبا سمع مصري ھانئ بن وحميد. أيضا الجامعة

 إلى رده وإما ، الشھادة إما له هللا ضمن الذي فذلك ؛ الجھاد في واإلخالص النية مجرد على محمول األول فالحديث وھب؛

 دلت فقد ؛ أجره انحط نيته انقسمت فلما ، المغنم نيل مع ولكن الجھاد نوى إذا ما على الثاني ويحمل ، غانما مأجورا أھله

 هللا فتح بما ھو إنما يغنم من على الغانم أجر نقص إن:  قيل ثم. تعارض فال الكتاب عليه دل كما أجرا للغانم أن على السنة

 ، حالته على والصبر عيشه شظف على بقي شيئا يصب فلم أخفق ومن ؛ عيشه شظف نفسه عن وأزال به فتمتع الدنيا من ليهع

 بن مصعب منھم -  شيئا أجره من يأكل لم مات من فمنا: " اآلخر الحديث في قوله ومثله. األول بخالف موفرا أجره فبقي

 ."  يھدبھا فھو تمرته له أينعت من ومنا - عمير

ِ  َسبِيلِ  فِي ُتَقاتِلُونَ  ال لَُكمْ  َوَما{ -75 َجالِ  ِمنَ  َواْلُمْسَتْضَعفِينَ  هللاَّ َساءِ  الرِّ َنا َيقُولُونَ  الَِّذينَ  َواْلِوْلَدانِ  َوالنِّ  َھِذهِ  ِمنْ  أَْخِرْجَنا َربَّ
الِمِ  اْلَقْرَيةِ  ً  لَُدْنكَ  ِمنْ  لََنا َواْجَعلْ  أَْھلَُھا الظَّ  }َنِصيراً  لَُدْنكَ  ِمنْ  لََنا َواْجَعلْ  َولِّيا

 :  مسائل ثالث فيه

 الكفرة أيدي من المستضعفين تخليص يتضمن وھو. الجھاد على حض} هللاَِّ  َسِبيلِ  فِي ُتَقاِتلُونَ  ال لَُكمْ  َوَما{:  تعالى قوله:  األولى

 واستنقاذ دينه وإظھار كلمته إلعالء الجھاد تعالى فأوجب ؛ الدين عن ويفتنونھم ، العذاب سوء يسومونھم الذين المشركين

 وإما بالقتال إما المسلمين جماعة على واجب األسارى وتخليص. النفوس تلف ذلك في كان وإن ، عباده من الضعفاء المؤمنين

 بجميع األسارى يفدوا أن الناس على واجب:  مالك قال. منھا أھون ھي إذ النفوس دون لكونھا أوجب وذلك ؛ باألموال

 فإن يواسوھم أن عليھم:  قالوا وكذلك". البقرة" في مضى وقد"  العاني فكوا" السالم عليه لقوله ؛ فيه خالف ال وھذا. مأموالھ

 .الرجوع أصحھما ، للعلماء قوالن ؛ ال أم الفادي عليه يرجع فھل غنيا األسير كان فإن. المفاداة دون المواساة

 المستضعفين خالص فإن ، المستضعفين سبيل وفي أي ، وجل عز هللا اسم على عطف} نَ َواْلُمْسَتْضَعفِي{:  تعالى قوله:  الثانية

 عطفا فيكون المستضعفين وفي المعنى يكون أن أختار:  يزيد بن محمد وقال. الزھري وقال الزجاج اختيار وھذا. هللا سبيل من

 تحت المؤمنين من بمكة كان من بالمستضعفين ويعني. مختلفان فالسبيالن ؛ الستنقاذھم المستضعفين وفي أي ؛ السبيل على

 ربيعة أبي بن وعياش ھشام بن وسلمة الوليد بن الوليد أنج اللھم: " السالم عليه بقوله المعنيون وھم وأذاھم قريش كفرة إذالل

 ِمنَ  ْسَتْضَعفِينَ اْلمُ  إاِلَّ { عنه البخاري في. المستضعفين من وأمي أنا كنت:  عباس ابن وقال" . المؤمنين من والمستضعفين

َجالِ   .النساء من وأمي الولدان من أنا ، هللا عذر ممن وأمي أنا كنت:  فقال} َواْلِوْلَدانِ  َوالنَِّساءِ  الرِّ

الِمِ  اْلَقْرَيةِ  َھِذهِ  ِمنْ {:  تعالى قوله:  الثالثة  لألھل فعلال كان وإن بالظلم ووصفھا. المتأولين من بإجماع مكة ھنا القرية} أَْھلَُھا الظَّ

 للعلقة بھا الرجل وصف وإنما. جاريته والحسنة ، أبوه والكريم ، داره الواسعة بالرجل مررت:  تقول كما وھذا. الضمير لعلقة
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 يجعل أن يجوز فال لعمرو الكرم ألن ؛ المسألة تجز ولم عمر الكريم بالرجل مررت:  قلت فلو ، الضمير وھو بينھما اللفظية

 لم ولھذا أھلھا ظلم التي أي فالمعنى ، الفعل مقام تقوم ألنھا ، تجمع وال الصفة ھذه تثنى وال. الھاء وھي بعلقة إال لرجل صفة

 ِمنْ  لََنا َواْجَعلْ {. جواريھم حسنة آباؤھم كريم وبرجال ، جاريتاھما حسنة أبواھما كريم برجلين مررت:  وتقول. الظالمين يقل

ً {. عندك من أي} لَُدْنكَ   .عليھم ينصرنا أي} َنِصيراً  لَُدْنكَ  ِمنْ  لََنا َواْجَعلْ { يستنقذنا نم أي} َولِّيا

ِ  َسبِيلِ  فِي ُيَقاتِلُونَ  آَمُنوا الَِّذينَ { -76 اُغوتِ  َسبِيلِ  فِي ُيَقاتِلُونَ  َكَفُروا َوالَِّذينَ  هللاَّ ْيَطانِ  أَْولَِياءَ  َفَقاتِلُوا الطَّ ْيَطانِ  َكْيدَ  إِنَّ  الشَّ  الشَّ
ً َضعِ  َكانَ   }يفا

ِ  َسِبيلِ  فِي ُيَقاِتلُونَ  آَمُنوا الَِّذينَ {:  تعالى قوله اُغوتِ  َسبِيلِ  فِي ُيَقاِتلُونَ  َكَفُروا َوالَِّذينَ {. طاعته في أي} هللاَّ  عبيدة أبو قال} الطَّ

 حدثنا:  قال. غوتاطا والكاھنة الكاھن يسمون كانوا ألنھم وأنث ذكر وإنما:  عبيد أبو قال. ويؤنث يذكر الطاغوت:  والكسائي

:  فقال إليھا يتحاكمون كانوا التي الطاغوت عن وسئل عبدهللا بن جابر سمع أنه الزبير أبو حدثنا:  قال جريج ابن عن حجاج

:  وجل عز قوله الشيطان أنه على الدليل:  إسحاق أبو قال. واحدة حي كل وفي ، واحدة أسلم وفي واحدة جھينة في كانت

ْيَطانِ  َياءَ أَْولِ  َفَقاِتلُوا{ ْيَطانِ  َكْيدَ  إِنَّ  الشَّ ً  َكانَ  الشَّ  للمشركين قال حين بدر يوم به أراد:  ويقال. اتبعه من ومكر مكره أي} َضِعيفا

ا لَُكمْ  َجارٌ  َوإِنِّي النَّاسِ  ِمنَ  اْلَيْومَ  لَُكمُ  َغالِبَ  ال{  .يأتي ما على} ِمْنُكمْ  َبِريءٌ  نِّيإِ  َوَقالَ  َعقَِبْيهِ  َعلَى َنَكصَ  اْلفَِئَتانِ  َتَراَءتِ  َفلَمَّ

الةَ  َوأَقِيُموا أَْيِدَيُكمْ  ُكفُّوا لَُھمْ  قِيلَ  الَِّذينَ  إِلَى َترَ  أَلَمْ { -77 َكاةَ  َوآُتوا الصَّ ا الزَّ  َيْخَشْونَ  ِمْنُھمْ  َفِريقٌ  إَِذا اْلقَِتالُ  َعلَْيِھمُ  ُكتِبَ  َفلَمَّ
ِ  َكَخْشَيةِ  النَّاسَ  َنا َوَقالُوا َخْشَيةً  أََشدَّ  أَوْ  هللاَّ ْرَتَنا لَْوال اْلقَِتالَ  َعلَْيَنا َكَتْبتَ  لِمَ  َربَّ ْنَيا َمَتاعُ  قُلْ  َقِريبٍ  أََجلٍ  إَِلى أَخَّ  َخْيرٌ  َواآْلِخَرةُ  َقلِيلٌ  الدُّ

 }َفتِيالً  ُتْظلَُمونَ  َوال اتََّقى لَِمنِ 

 بمكة وسلم عليه هللا صلى النبي أتوا له وأصحابا وفع بن عبدالرحمن أن عباس ابن عن عكرمة عن دينار بن عمرو روى

 فلما" .  القوم تقاتلوا فال بالعفو أمرت إني: " فقال ؟ أذلة صرنا آمنا فلما ، مشركون ونحن عز في كنا ، هللا نبي يا:  فقالوا

. يھود ھم:  مجاھد وقال. الكلبي الهوق ، سننه في النسائي أخرجه. اآلية فنزلت ، فكفوا بالقتال أمره المدينة إلى تعالى هللا حول

 من البشر عليه طبع ما على فھي} هللاَِّ  َكَخْشَيةِ { مكة مشركي أي} النَّاسَ  َيْخَشْونَ {:  لقوله ؛ المؤمنين في ھي:  الحسن قال

 ؛ افقينللمن وصف ھو:  وقيل. كرھوه فرض فلما القتال فرض قبل أسلموا قوم ھم:  السدي قال. المخالفة على ال المخافة

 .اعتقادھم وفي عندھم أي} َخْشَيةً  أََشدَّ  أَوْ {. هللا من الموت يخشون كما المشركين من القتل يخشون والمعنى

َنا َوَقالُوا{:  لقوله ، اآلية بسياق أشبه وھذا:  قلت ْرَتَنا لَْوال اْلقَِتالَ  َعلَْيَنا َكَتْبتَ  لِمَ  َربَّ  إال يليھا وال ، ھال أي} َقِريبٍ  أََجلٍ  إِلَى أَخَّ

 هللا ألوامر كانوا بل ، مقسومة واألرزاق محدودة اآلجال أن يعلم كريم صحابي من القول ھذا يصدر أن هللا ومعاذ. الفعل

 سيرتھم من معروف ھو ما على ، العاجلة الدار في المقام من خيرا اآلجلة الدار إلى الوصول يرون ، طائعين سامعين ممتثلين

 اإليمان أھل فإن ، جنانه باإلسالم انشرح وال ، قدمه اإليمان في يرسخ لم ممن قائله يكون أن إال ھمالل. عنھم هللا رضي

 وهللا. الشدة فيه وتدركه المشقة فيه تلحقه فيما به يؤمر عما نفسه تنفر الذي وھو ، الناقص ومنھم الكامل فمنھم متفاضلون

 .أعلم
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ْنَيا َمَتاعُ  قُلْ {:  تعالى قوله  في ھذا في القول مضى وقد ؛ المعاصي أي} اتََّقى لَِمنِ  َخْيرٌ  َواآْلِخَرةُ { وكذا. وخبر ابتداء} يلٌ َقلِ  الدُّ

 الدنيا ومثل مثلي" وسلم عليه هللا صلى النبي وقال. له بقاء ال ألنه قليال وسماه بلذاتھا واالستمتاع منفعتھا الدنيا ومتاع" البقرة"

 .مستوفى" البقرة" في المعنى ھذا تقدم وقد"  وتركھا راح ثم شجرة تحت قيلولة قال كراكب

َدةٍ  ُبُروجٍ  فِي ُكْنُتمْ  َولَوْ  اْلَمْوتُ  ُيْدِرْكُكمُ  َتُكوُنوا أَْيَنَما{ -78 ِ  ِعْندِ  ِمنْ  َھِذهِ  َيقُولُوا َحَسَنةٌ  ُتِصْبُھمْ  َوإِنْ  ُمَشيَّ َئةٌ  ُتِصْبُھمْ  َوإِنْ  هللاَّ  َسيِّ
ِ  ِعْندِ  ِمنْ  ُكلٌّ  قُل كَ ِعْندِ  ِمنْ  َھِذهِ  َيقُولُوا ً  َيْفَقُھونَ  َيَكاُدونَ  ال اْلَقْومِ  َھُؤالءِ  َفَمالِ  هللاَّ  }َحِديثا

 :  مسائل أربع فيه

 المنافقين المراد كان وإن عام الخطاب وھذا زائدة" ما"و ، ومجازاة شرط} اْلَمْوتُ  ُيْدِرْكُكمُ  َتُكوُنوا أَْيَنَما{:  تعالى قوله:  األولى

ْرَتَنا لَْوال{:  قالوا الذين المؤمنين ضعفة أو  ، ذكرنا كما المنافقين أشبه وھو ، بآجالنا نموت أن إلى أي} َقِريبٍ  أََجلٍ  إِلَى أَخَّ

 فِي ُكْنُتمْ  َولَوْ  اْلَمْوتُ  ُيْدِرْكُكمُ  َتُكوُنوا أَْيَنَما{ عليھم هللا فرد} قُِتلُوا َوَما َماُتوا َما ِعْنَدَنا َكاُنوا لَوْ {:  قالوا ، أحد أھل أصيب لما لقولھم

َدةٍ  ُبُروجٍ   طرفة قال. العظيم والقصر المرتفع البناء وھو ، برج البروج وواحد. عنه صالح أبي رواية في عباس ابن قال} ُمَشيَّ

 :  ناقة يصف

 وأحجار واجر بشيد بان...  تكففھا رومي برج كأنھا

 :  قوله نحو الشعر في إال يأت لم قليل وھو ، الفاء مارإض على الكاف برفع" يدرككم" سليمان بن طلحة وقرأ

 يشكرھا هللاُ  الحسنات يفعل من

 .يشكرھا فا أراد

 في التي الحصون في البروج أراد إنه. األصح وھو األكثر فقال ، البروج بھذه المراد في التأويل وأھل العلماء واختلف

 جريج ابن وقاله. محصنة قصور في:  قتادة وقال. بھا لھم هللا فمثل ، منعةوال التحصن في البشر غاية ألنھا ، المبنية األرض

 البروج:  مجاھد وقال ؟ ومنعة حصين حصن في لك ھل:  وسلم عليه هللا صلى للنبي الطفيل بن عامر قول ومنه ، والجمھور

 المزينة:  عكرمة. والقتبي جاجالز قال ، مطولة" مشيدة" ومعنى. والقالع واآلطام الحصون البروج:  عباس ابن. القصور

 المطول، المشيد وقيل. للتكثير والتشديد} َمِشيدٍ  َوَقْصرٍ { ومنه ، سواء والمشيد والمشيد. محصنة:  قتادة قال. الجص وھو بالشيد

 وحكى. بنيةم الدنيا السماء في بروج بالبروج المراد:  السدي وقال. بذكره وأشاد البنيان شاد:  يقال. بالشيد المطلي والمشيد

َماءِ {:  تعالى قوله إلى ترى أال قال وأنه مالك عن مكي القول ھذا َماءِ  فِي َجَعلَ { و} اْلُبُروجِ  َذاتِ  َوالسَّ ً  السَّ  َجَعْلَنا َولََقدْ } {ُبُروجا

َماءِ  فِي ً  السَّ  بروج في: " لقا أنه عباس ابن عن النقاش وحكى. مالك عن القاسم ابن عن أيضا العربي ابن وحكاه. } ُبُروجا

 .اللفظ ظاھر يعطيه ال وھذا:  عطية ابن قال. حديد من قصور في معناه" مشيدة

َدةٍ  ُبُروجٍ  فِي ُكْنُتمْ  َوَلوْ  اْلَمْوتُ  ُيْدِرْكُكمُ  َتُكوُنوا أَْيَنَما{:  تعالى لقوله ، اآلجال في القدرية على ترد اآلية ھذه:  الثانية  فعرفھم} ُمَشيَّ

 العادة هللا أجرى مما ذلك غير أو موت أو بقتل ذلك كان ، الجسد الروح مفارقة من بد فال انقضت متى اآلجال أن بذلك
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 بقولھم فوافقوا ويأتي" عمران آل" في عليھم الرد تقدم وقد. لعاش القاتل يقتله لم لو المقتول إن:  المعتزلة وقالت. به بزھوقھا

 .والمنافقين الكفار ھذا

 قول رد على دليل أدل ذلك وفي. عباده في هللا سنة وھي ، والنفوس األموال حفظ في بھا ليمتنع وبنائھا البالد اتخاذ:  الثالثة

 حولھا وحفروا األنبياء واتخذھا ، بھا أمرنا وقد وأعظمھا األسباب أكبر من البالد اتخاذ فإن ، األسباب ترك التوكل:  يقول من

 .فيحميه الحكيم يأتي حتى السفيه ليردع:  فقال ؟ السور حكمة ما:  فلألحن قيل وقد. التمنع في وزيادة عدة الخنادق

 وھي ، الرفع من مشيدة برجا عشر اثنا الفلك فبروج ، السماء بروج أنھا في والسدي مالك قول على تنزلنا وإذا:  الرابعة

ْجنَ  َوال{:  هقول ومنه ؛ وارتفع ظھر إذا يبرج برج من ، لظھورھا بروج للكواكب وقيل. العظام الكواكب جَ  َتَبرَّ  اْلَجاِھلِيَّةِ  َتَبرُّ

 على دليال وشمالية جنوبية وجعلھا ، عليھا األزمنة ورتب ، فيھا وقدره والقمر للشمس منازل تعالى هللا وخلقھا} اأْلُولَى

 .المعاش أحوال من كذل غير التھجد أوقات لمعرفة النھار وآناء الليل آناء تحصيل إلى وطريقا ، القبلة على وعلما المصالح

 ُتِصْبُھمْ  َوإِنْ {. هللا عند من ھذا:  قالوا خصب المنافقين يصب إن أي} هللاَِّ  ِعْندِ  ِمنْ  َھِذهِ  َيقُولُوا َحَسَنةٌ  ُتِصْبُھمْ  َوإِنْ {:  تعالى قوله

 ، واألمن السالمة ةالحسن:  وقيل. أصحابك وشؤم بشؤمك ذلك أصابنا أي ، عندك من ھذا:  قالوا ومحل جدب أي} َسيَِّئةٌ 

 والسيئة ، بدر يوم والغنيمة والفتح النعمة الحسنة:  وقيل. الفقر والسيئة ، الغنى الحسنة:  وقيل. والخوف األمراض والسيئة

 عباس ابن - التأويل وعلماء المفسرين أقوال ھذه. الضراء والسيئة ، السراء الحسنة:  وقيل. أحد يوم والقتل والشدة البلية

:  قالوا عليھم المدينة وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قدم لما أنھا وذلك ، والمنافقين اليھود في نزلت وأنھا. اآلية في - وغيره

 بسوء أي} ِعْنِدكَ  ِمنْ { ومعنى:  عباس ابن قال. وأصحابه الرجل ھذا علينا قدم مذ ومزارعنا ثمارنا في النقص نعرف زلنا ما

 ُكلٌّ  قُل{:  تعالى هللا قال. التطير جھة على قالوه ، لحقنا الذي بشؤمك أي ، ذكرنا كما ، بشؤمك} كَ ِعْندِ  ِمنْ {:  وقيل. تدبيرك

 ال{ المنافقين يعني} القوم ھؤالء فمال{. وقدره هللا بقضاء أي ، هللا عند من والھزيمة والظفر والرخاء الشدة أي} هللاَِّ  ِعْندِ  ِمنْ 

ً  َيْفَقُھونَ  َيَكاُدونَ   .هللا عند من كال أن يفقھون ال شأنھم ما أي} َحِديثا

ِ  َفِمنَ  َحَسَنةٍ  ِمنْ  أََصاَبكَ  َما{ -79 َئةٍ  ِمنْ  أََصاَبكَ  َوَما هللاَّ ِ  َوَكَفى َرُسوالً  لِلنَّاسِ  َوأَْرَسْلَناكَ  َنْفِسكَ  َفِمنْ  َسيِّ َّ  }َشِھيداً  بِا

 وصحة ورخاء خصب من محمد يا أصابك ما أي} َنْفِسكَ  َفِمنْ  َسيَِّئةٍ  ِمنْ  أََصاَبكَ  َوَما هللاَِّ  َفِمنَ  َحَسَنةٍ  ِمنْ  أََصاَبكَ  َما{:  تعالى قوله

 عليه هللا صلى للنبي والخطاب. عليه عوقبت أتيته فبذنب وشدة جدب من أصابك وما ، إليك وإحسانه عليك هللا فبفضل وسالمة

 جدب من أصابكم وما ، عليكم هللا تفضل فمن رزق اعواتس خصب من الناس معشر يا أصابكم ما أي. أمته والمراد وسلم

َھا َيا{:  تعالى قال كما ؛ وغيرھما والسدي الحسن قال. بكم ذلك وقع ذنوبكم أجل من أي ؛ أنفسكم فمن رزق وضيق ِبيُّ  أَيُّ  إَِذا النَّ

 إن أي} ُخْسرٍ  لَفِي اأْلِْنَسانَ  إِنَّ . َواْلَعْصرِ {:  تعالى قال كما ؛ الجنس به والمراد لإلنسان الخطاب:  قيل وقد. } النَِّساءَ  َطلَّْقُتمُ 

 يكون التأويل ھذا وعلى. جماعة أو جملة من إال يستثنى وال} آَمُنوا الَِّذينَ  إاِلَّ { فقال منھم استثنى تراه أال ، خسر لفي الناس

 ال القوم ھؤالء فمال والمعنى ؛ متصال الكالم ونيك وعليه ؛ يقولون تقديره حذف الكالم في:  وقيل. استئنافا} أََصاَبكَ  َما{ قوله

 ؟ نفسك أفمن والمعنى ؛ مضمرة االستفھام ألف إن:  وقيل. هللا فمن حسنة من أصابك ما يقولوا حتى حديثا يفقھون يكادون
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َھا ِنْعَمةٌ  َوِتْلكَ {:  تعالى قوله ومثله افَ {:  تعالى قوله وكذا ؟ نعمة تلك أو والمعنى} َعلَيَّ  َتُمنُّ ً  اْلَقَمرَ  َرأى لَمَّ  أي} َربِّي َھَذا َقالَ  َباِزغا

 :  الھذلي خراش أبو قال ؟ ربي أھذا

 ھم ھم الوجوه وأنكرت فقلت...  ُترع لم خويلد يا وقالوا رموني

:  النحاس قال. شرط ھو:  وقيل. الذي بمعنى" ما" األخفش قال. وسيأتي كثير وھو االستفھام ألف فأضمر" أھم" أراد

 وما لكان منھا كان ولو شيء في المعاصي من ھذا وليس ، الجدب من بعينه شيء في نزل ألنه ؛ األخفش قول وابوالص

 وما هللا فمن حسنة من أصابك ما" مسعود وابن وأبي عباس ابن عن أبيه عن مجاھد بن عبدالوھاب وروى. سيئة من أصبت

 والحديث ، القرآن من الزيغ أھل بعض أثبتھا وقد ، التفسير على قراءة فھذه" عليك كتبتھا وأنا نفسك فمن سيئة من أصابك

 ، بدر يوم والغنيمة الفتح الحسنة:  قال من قول وعلى. أبيا وال عبدهللا ير لم مجاھدا ألن ؛ منقطع وأبي مسعود ابن عن بذلك

 وال ظھره يحموا أن وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أمرھم الذين الرماة خالف عند عوقبوا أنھم ؛ أحد يوم أصابھم ما والسيئة

 مع وكان الوليد بن خالد فنظر ، مصافھم فتركوا أموالھم يغنمون والمسلمون قريش على الھزيمة فرأوا ، مكانھم من يبرحوا

 المسلمين خلف صار حتى ودار الخيل من سرية فأخذ الرماة من انكشف قد وسلم عليه هللا صلى هللا رسول ظھر يومئذ الكفار

 هللا صلى هللا رسول وصية حفظ ، الراية صاحب إال الرماة من وسلم عليه هللا صلى هللا رسول خلف يكن ولم ، عليھم حملو

:  تعالى قوله وھو اآلية ھذه نظير تعالى هللا فأنزل. بيانه" عمران آل" في تقدم ما على ؛ مكانه استشھد حتى فوقف وسلم عليه

ا{  أن يجوز وال. } أَْنفُِسُكمْ  ِعْندِ  ِمنْ  ُھوَ  قُلْ  َھَذا أَنَّى قُْلُتمْ { بدر يوم يعني} ِمْثلَْيَھا أََصْبُتمْ  َقدْ { أحد يوم يعني} َبةٌ ُمِصي أََصاَبْتُكمْ  أََولَمَّ

 الفعل بمعنى ھو إذ ، قدمنا كما أصبت ما لكان كذلك كان لو إذ ؛ القدرية قالت كما المعصية والسيئة الطاعة ھھنا الحسنة تكون

 َوَمنْ  أَْمَثالَِھا َعْشرُ  َفلَهُ  ِباْلَحَسَنةِ  َجاءَ  َمنْ {:  قوله نحو في المعصية والسيئة الطاعة الحسنة تكون وإنما ، عندنا والكسب معندھ

يَِّئةِ  َجاءَ   ما نحو لىع والشدة والرخاء والجدب الخصب من له شرحنا تقدم كما فھي اآلية ھذه في وأما} ِمْثلََھا إاِلَّ  ُيْجَزى َفال بِالسَّ

ِنينَ  فِْرَعْونَ  آلَ  أََخْذَنا َولََقدْ {:  تعالى قوله وھي" األعراف" آية في جاء ُرونَ  لََعلَُّھمْ  الثََّمَراتِ  ِمنَ  َوَنْقٍص  ِبالسِّ كَّ  بالسنين. "} َيذَّ

 ُتِصْبُھمْ  َوإِنْ  َھِذهِ  لََنا َقالُوا اْلَحَسَنةُ  َجاَءْتُھمُ  َفإَِذا{. أسعارھم وغلت ثمارھم فنقصت عنھم المطر حبس ؛ سنة بعد سنة بالجدب"

يَُّروا َسيَِّئةٌ   أاَل{:  بقوله عليھم هللا فرد ؛ إياك وطاعتنا لك أتباعنا أجل من ھذا ويقولون بھم يتشاءمون أي} َمَعهُ  َوَمنْ  ِبُموَسى َيطَّ

َما  ؛ لمخلوق فيه صنع ال تعالى هللا من والضر والنفع والشر الخير من الشؤم وطائر البركة طائر أن يعني} هللاَِّ  ِعْندَ  َطاِئُرُھمْ  إِنَّ

 ِعْنِدكَ  ِمنْ  َھِذهِ  َيقُولُوا َسيَِّئةٌ  ُتِصْبُھمْ  َوإِنْ {:  قال حيث وسلم عليه هللا صلى للنبي يضيفونه أنھم عنھم أخبر فيما تعالى قوله فكذلك

َما أاَل{:  قال كما} هللاَِّ  ِعْندِ  ِمنْ  ُكلٌّ  قُل  أي} هللاَِّ  َفِبإِْذنِ  اْلَجْمَعانِ  اْلَتَقى َيْومَ  أََصاَبُكمْ  َوَما{:  تعالى قال وكما} هللاَِّ  ِعْندَ  ُھمْ َطاِئرُ  إِنَّ

 أن في يشك فال اآلخر واليوم با يؤمن كان ومن:  علماؤنا قال. لبعض بعضھا يشھد الكتاب وآيات ، وعلمه وقدره هللا بقضاء

ُ  أََرادَ  َوإَِذا{:  تعالى وقال} فِْتَنةً  َواْلَخْيرِ  ِبالشَّرِّ  َوَنْبلُوُكمْ {:  تعالى قال كما ؛ ومشيئته وإرادته وقدره هللا بقضاء شيء كل  ِبَقْومٍ  هللاَّ

 }َوالٍ  ِمنْ  ُدوِنهِ  ِمنْ  لَُھمْ  َوَما لَهُ  َمَردَّ  َفال ُسوءاً 

 أن بھا احتجاجھم ووجه ، بھا واحتجوا لقدريةا تجاذبھا كما ؛ بھا واحتج اآلية ھذه السنة أھل جھال بعض تجاذب وقد:  مسألة

 ِمنْ  أََصاَبكَ  َوَما{:  تعالى قوله في المعصية نسب وقد:  قالوا ؛ المعصية والسيئة ، الطاعة ھھنا الحسنة إن:  يقولون القدرية

 ِعْندِ  ِمنْ  ُكلٌّ  قُل{:  تعالى قوله منھا ناآلخري تعلق ووجه. بھا تعلقھم وجه فھذا ؛ تعالى هللا دون اإلنسان إلى} َنْفِسكَ  َفِمنْ  َسيَِّئةٍ 
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 بنوا ألنھم ؛ جميعا الفريقين من الجھال بھا يتعلق إنما اآلية وھذه. خلقه دون نفسه إلى والسيئة الحسنة أضاف فقد:  قالوا} هللاَِّ 

 طاعة من أي" حسنة من ابكأص ما" قالوا إن والقدرية. أعلم وهللا. بيناه لما كذلك وليست ، المعصية ھي السيئة أن على ذلك

 فلو وأيضا. المسيء فعل والسيئة المحسن فعل الحسنة أن مذھبھم عليه بنوا الذي اعتقادھم ألن ؛ اعتقادھم ھذا فليس" هللا فمن"

 إليه يضاف فال ، جميعا والسيئة للحسنة الفاعل ألنه ؛ سيئة من أصبت وما حسنة من أصبت ما:  يقول لكان حجة فيھا لھم كان

 المسمى كتابه في حيدرة بن محمد بن إبراھيم بن شبيب الحسن أبو اإلمام المقالة ھذه على نص. غيره بفعل ال لھما بفعله إال

 .المخاصم إفحام في الغالصم بحز

ِ  َوَكَفى{ رسالة ذا المعنى يكون أن ويجوز ، مؤكد مصدر} َرُسوالً  لِلنَّاسِ  َوأَْرَسْلَناكَ {:  تعالى قوله َّ  البيان على نصب} يداً َشھِ  ِبا

 .صادق وأنه نبيه رسالة صدق على شھيدا هللا كفى أي ، زائدة والباء

ُسولَ  ُيِطعِ  َمنْ { -80 َ  أََطاعَ  َفَقدْ  الرَّ ً  َعلَْيِھمْ  أَْرَسْلَناكَ  َفَما َتَولَّى َوَمنْ  هللاَّ  }َحفِيظا

ُسولَ  ُيِطعِ  َمنْ {:  تعالى قوله َ  أََطاعَ  َفَقدْ  الرَّ  صحيح وفي. له طاعة وسلم عليه هللا صلى رسوله طاعة أن تعالى هللا لمأع} هللاَّ

 يطع ومن هللا عصى فقد يعصني ومن هللا أطاع فقد أطاعني من: " قال أنه وسلم عليه هللا صلى النبي عن ھريرة أبي عن مسلم

 ". أميري ىعص ومن ، أميري أطاع ومن. "رواية في"  عصاني فقد األمير يعص ومن أطاعني فقد األمير

ً  َعلَْيِھمْ  أَْرَسْلَناكَ  َفَما{ أعرض أي} َتَولَّى َوَمنْ {:  تعالى قوله : القتبي وقال. البالغ عليك إنما ، ألعمالھم ورقيبا حافظا أي} َحفِيظا

 .ورسوله هللا خالف من بقتال وأمره السيف بآية ھذا هللا فنسخ ؛ محاسبا

ُ  َتقُولُ  الَِّذي َغْيرَ  ِمْنُھمْ  َطائَِفةٌ  َبيَّتَ  ِعْنِدكَ  ِمنْ  واَبَرزُ  َفإَِذا َطاَعةٌ  َوَيقُولُونَ { -81 ُتونَ  َما َيْكُتبُ  َوهللاَّ لْ  َعْنُھمْ  َفأَْعِرضْ  ُيَبيِّ  َوَتَوكَّ
ِ  َعلَى ِ  َوَكَفى هللاَّ َّ  }َوِكيالً  بِا

ِ  َغْيرِ  ِعْندِ  ِمنْ  َكانَ  َولَوْ  اْلقُْرآنَ  َيَتَدبَُّرونَ  أََفال{ -82 ً  فِيهِ  لََوَجُدوا هللاَّ  }َكثِيراً  اْختاِلفا

ُ  َتقُولُ  الَِّذي َغْيرَ  ِمْنُھمْ  َطاِئَفةٌ  َبيَّتَ  ِعْنِدكَ  ِمنْ  َبَرُزوا َفإَِذا َطاَعةٌ  َوَيقُولُونَ {:  تعالى قوله  ، طاعة أمرنا أي} ُيَبيُِّتونَ  َما َيْكُتبُ  َوهللاَّ

 قول في المنافقين في وھذا. والجحدري والحسن عاصم بن رنص قراءة وھي ، طاعة نطيع أي ، بالنصب" طاعة" ويجوز

 الطاعة يعتقد لم من ألن ؛ بنافع ليس ھذا وقولھم ، طاعة نطيع أو ، طاعة أمرنا:  عندك كانوا إذا يقولون أي ؛ المفسرين أكثر

 أن فثبت ؛ لھم بھا لحكم حقيقة اعتقاد بال الطاعة كانت فلو ، أظھروه بما طاعتھم يحقق لم تعالى هللا ألن ، حقيقة بمطيع ليس

. رجال معنى في ألنھا الطائفة فذكر} ِمْنُھمْ  َطاِئَفةٌ  َبيَّتَ  ِعْنِدكَ  ِمنْ { خرجوا أي} َبَرُزوا َفإَِذا{. وجودھا مع باالعتقاد الطاعة

. قبيح. غير صريينالب عند وھو الفعل في الكسائي ذلك واستقبح ، واحد مخرج من ألنھما ؛ الطاء في التاء الكوفيون وأدغم

.. به وأمرھم إليھم عھده فيما وسلم عليه هللا صلى النبي قول بدلوا أي ؛ وحرف وبدل غير:  وقيل. وموه زور" بيت" ومعنى

 :  الشاعر قول ومنه ؛ التبديل والتبييت

 نكر بأمر أتوني وكانوا...  بيتوا ما أرض فلم أتوني
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 حرل حر العبد ينكح وھل...  منذرا أيمھم ألنكح

 :  آخر

 كفورا عبدا هللا قاتله ـك...  عبدالمليـ قولي بيت

. أحكم إذا بليل بيت أمر:  تقول والعرب. } اْلَقْولِ  ِمنَ  َيْرَضى ال َما ُيَبيُِّتونَ  إِذْ {:  تعالى هللا قال ؛ ليال دبر إذا األمر الرجل وبيت

 :  الشاعر قال. فيه يتفرغ وقت ألنه بذلك الليل خص وإنما

 ضوضاء لھم أصبحت أصبحوا...  فلما بليل أمرھم أجمعوا

 :  الھذلي قال ؛ به مھتما صاحبه عليه يبيت األمر:  والبيوت. ليال يبيت الماء:  والبيوت. الصيام بيت ھذا ومن

 عضال أمر بيوت خفت إذا...  عدة فقرتھا وأجعل

 فما:  قيل فإن. قدر الشيء وبيت. بالنھار ظل:  يقال كما ؛ ليال فعله إذا كذا يفعل وبات. ليال العدو يأتي أن والبيات والتبييت

 ونفاقه، كفره على بقي أنه علم من حال عن عبر إنما:  قيل ؟"  منھم طائفة بيت: " قال ثم جملتھم بذكر ابتدائه في الحكمة وجه

. يذكره فلم وسكت سمع من وأما ، أمره في وحار شھد من حال عن عبر إنما:  وقيل. ذلك عن سيرجع أنه علم عمن وصفح

ُ {. أعلم وهللا . الكتاب في عليك ينزله المعنى:  الزجاج وقال. عليه ليجازيھم أعمالھم صحائف في يثبته أي} ُيَبيُِّتونَ  َما َيْكُتبُ  َوهللاَّ

 وال طاعتھم هللا يحقق ولم بھا ولفظوا ، طاعة:  قالوا فإنھم ؛ ذكرنا كما شيئا يفيد ال القول مجرد أن على دليل اآلية ھذه وفي

 .وجودھا مع باعتقادھا إال مطيعا المطيع يكون ال أنه فثبت. يعتقدوھا لم ألنھم ؛ بصحتھا لھم حكم

َِّ  َوَكَفى هللاَِّ  َعلَى َوَتَوكَّلْ  َعْنُھمْ  َفأَْعِرضْ {  ؛ بأسمائھم تخبر ال أي} َعْنُھمْ  َفأَْعِرضْ {:  تعالى قوله} اْلقُْرآنَ  َيَتَدبَُّرونَ  أََفال. َوِكيالً  ِبا

ِ  َعلَى َوَتَوكَّلْ {. تعاقبھم ال:  وقيل. المنافقين يعني ، الضحاك عن َِّ  َوَكَفى هللاَّ  في به والثقة عليه بالتوكل أمره ثم} َوِكيالً  ِبا

َھا َيا{:  تعالى بقوله منسوخ ھذا إن:  ويقال. عدوه على النصر ِبيُّ  أَيُّ  }َنافِقِينَ َواْلمُ  اْلُكفَّارَ  َجاِھدِ  النَّ

 الشيء تدبرت. معانيه وفي فيه والتفكر القرآن في التدبر عن باإلعراض المنافقين عاب ثم} اْلقُْرآنَ  َيَتَدبَُّرونَ  أََفال{:  تعالى قوله

 والتدبير. آخره إلى أمرھم مضى القوم وأدبر. دبره بعضا بعضكم يولي ال أي"  تدابروا ال: "  الحديث وفي. عاقبته في فكرت

 قُلُوبٍ  َعلَى أَمْ  اْلقُْرآنَ  َيَتَدبَُّرونَ  أََفال{:  تعالى وقوله اآلية ھذه ودلت. عاقبته إليه تصير ما إلى ينظر كأنه أمره اإلنسان يدبر أن

 ثبت ما إال تفسيره من يؤخذ ال:  قال من قول فساد على رد ھذا في فكان. معناه ليعرف القرآن في التدبر وجوب على} أَْقَفالَُھا

 وإبطال واالستدالل بالنظر األمر على دليل وفيه. العرب لسان يسوغه ما على يتأول أن ومنع ، وسلم عليه هللا صلى النبي عن

 .القياس إثبات على دليل وفيه ، التقليد

ً  فِيهِ  لََوَجُدوا هللاَِّ  َغْيرِ  ِعْندِ  ِمنْ  َكانَ  َولَوْ {:  تعالى قوله  وال. زيد وابن وقتادة عباس ابن عن ؛ تناقضاو تفاوتا أي} َكِثيراً  اْخِتالفا

 التناقض اختالف أراد وإنما. واآليات السور ومقادير والدالالت األمثال وألفاظ القراءات ألفاظ اختالف ھذا في يدخل

 وجد إال يراكث كالما يتكلم متكلم من ليس إنه:  وقيل. الختلف هللا غير عند من به تخبرون ما كان لو المعنى:  وقيل. والتفاوت
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 عز هللا فأنزل. الكذب في وإما ، التناقض في وإما ، المعنى جودة في وإما ؛ واللفظ الوصف في إما ؛ كثير اختالف كالمه في

 يخبرون فيما كذبا وال تناقضا وال ، معنى في له ردا وال وصف في اختالفا فيه يجدون ال ألنھم ؛ بتدبره وأمرھم القرآن وجل

 .يسرون وما الغيوب من به

وهُ  َولَوْ  بِهِ  أََذاُعوا اْلَخْوفِ  أَوِ  اأْلَْمنِ  ِمنَ  أَْمرٌ  َجاَءُھمْ  َوإَِذا{ -83 ُسولِ  إِلَى َردُّ  َيْسَتْنبُِطوَنهُ  الَِّذينَ  لََعلَِمهُ  ِمْنُھمْ  اأْلَْمرِ  أُولِي َوإِلَى الرَّ
ِ  َفْضلُ  َولَْوال ِمْنُھمْ  َبعْ  َوَرْحَمُتهُ  َعلَْيُكمْ  هللاَّ ْيَطانَ  ُتمُ اَلتَّ  }َقلِيالً  إاِلَّ  الشَّ

. االستعمال قليلة وھي" ما" عليھا زيدت وإن بھا يجازى وال الشرط معنى" إذا" في} اأْلَْمنِ  ِمنَ  أَْمرٌ  َجاَءُھمْ  َوإَِذا{:  تعالى قوله

 :  زھير بن كعب قال ما والجيد. سيبويه قال

 مذعورا ناشطا الشمس مغرب...  منھا تبعث تشاء ما وإذا

 األمور من شيئا سمعوا إذا أنھم والمعنى". البقرة" أول في تقدم وقد ، البيت ھذا في يجزم لم كما ما بإذا يجزم ال الجيد أن يعني

 يقفوا أن قبل به وتحدثوا وأظھروه أفشوه أي} ِبهِ  أََذاُعوا{ ھذا ضد وھو} اْلَخْوفِ  أَوِ { عدوھم وقتل المسلمين ظفر نحو أمن فيه

 ويظنون وسلم عليه هللا صلى النبي أمر يفشون كانوا ألنھم ؛ الحسن عن ؛ المسلمين ضعفة من ھذا كان:  فقيل. حقيقته على

 .اإلرجاف في الكذب من يلحقھم لما ذلك عن فنھوا المنافقين في ھو:  زيد وابن الضحاك وقال. ذلك في عليھم شيء ال أنھم

وهُ  َولَوْ {:  تعالى قوله ُسولِ  إِلَى َردُّ  وسلم عليه هللا صلى النبي يكون حتى يفشوه ولم به يحدثوا لم أي} ِمْنُھمْ  اأْلَْمرِ  أُولِي َوإِلَى الرَّ

: وقيل. الوالة:  زيد وابن السدي. وغيرھما وقتادة الحسن عن ؛ والفقه العلم أھل وھم األمر أولو أو. ويفشيه به يحدث الذي ھو

. يكتم أن ينبغي وما منه يفشى أن ينبغي ما لعلموا أي ، يستخرجونه أي} ِمْنُھمْ  ِبُطوَنهُ َيْسَتنْ  الَِّذينَ  لََعلَِمهُ {. السرايا أمراء

 وسمي. تحفر ما أول البئر ماء من يخرج ما أول المستنبط الماء:  والنبط. استخرجته إذا الماء استنبطت من مأخوذ واالستنباط

 النص عدم إذا االجتھاد على يدل وھو ، االستخراج لغةال في واالستنباط. األرض في ما يستخرجون ألنھم نبطا النبط

 .تقدم كما واإلجماع

: يقولون والكوفيون. عنده الخبر يظھر أن يجوز وال ، سيبويه عند باالبتداء رفع} َوَرْحَمُتهُ  َعلَْيُكمْ  هللاَِّ  َفْضلُ  َولَْوال{:  تعالى قوله

َبْعُتمُ {. بلوال رفع ْيَطانَ  اَلتَّ  لم منھم قليال إال به أذاعوا المعنى:  وغيره عباس ابن قال ؛ أقوال ثالثة اآلية ھذه في} يالً َقلِ  إاِلَّ  الشَّ

 الذين لعلمه المعنى:  وقيل. والطبري حاتم وأبو عبيد وأبو واألخفش الكسائي:  النحويين من جماعة وقاله. يفش ولم يذع

 استعالم ألنه ؛ يعرفه األكثر االستنباط ھذا ألن:  قال الزجاج واختاره ، وغيره الحسن عن ؛ منھم قليال إال منھم يستنبطونه

 قال. بعض دون مضى في تكون واإلذاعة ، وغيره المستنبط علمه ظھر إذا السرايا علم ألن:  قال الفراء األول واختار. خبر

 تقديما الكالم في أن يريد ، المجاز على قوالن فھذان:  النحاس قال. اإلذاعة من االستثناء استحسنت فلذلك:  عنه الكلبي

 لكفرتم الحجة فيكم أقام رسوال فيكم بعث بأن ورحمته عليكم هللا فضل ولوال المعنى يكون:  مجاز بغير ثالث وقول. وتأخيرا

 أصحاب إن أي ، قليال إال الشيطان التبعتم المعنى:  الضحاك قال - رابع قول وفيه. يوحد كان فإنه منكم قليال إال وأشركتم

 القول ھذا وعلى. للتقوى قلوبھم هللا امتحن الذين يعني ، قليال إال الشيطان من بأمر أنفسھم حدثوا وسلم عليه هللا صلى مدمح
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َبْعُتمُ { قوله من مستثنى} َقلِيالً  إاِلَّ { قوله يكون ْيَطانَ  اَلتَّ  هللا فضل لوال إذ ، العلماء أكثر القول ھذا وأنكر:  المھدوي قال. } الشَّ

 .الشيطان كلھم الناس التبع تهورحم

ِ  َسبِيلِ  فِي َفَقاتِلْ { -84 ِض  َنْفَسكَ  إاِلَّ  ُتَكلَّفُ  ال هللاَّ ُ  َعَسى اْلُمْؤِمنِينَ  َوَحرِّ ُ  َكَفُروا الَِّذينَ  َبأْسَ  َيُكفَّ  أَنْ  هللاَّ ً  أََشدُّ  َوهللاَّ  َوأََشدُّ  َبأْسا
 }َتْنِكيالً 

ِ  َسِبيلِ  فِي َفَقاِتلْ {:  تعالى قوله ً  أَْجراً  ُنْؤِتيهِ  َفَسْوفَ  َيْغلِبْ  أَوْ  َفُيْقَتلْ  هللاَِّ  َسِبيلِ  فِي ُيَقاِتلْ  َوَمنْ {:  بقوله متعلقة الفاء ھذه} هللاَّ . َعِظيما

 .فقاتل ھذا أجل من أي} هللاَِّ  َسِبيلِ  فِي َفَقاِتلْ 

ِ  َسِبيلِ  فِي ُتَقاِتلُونَ  ال لَُكمْ  َوَما{:  بقوله متعلقة ھي:  وقيل  عليھم واالستنصار العدو جھاد تدع ال:  المعنى ھذا كأن. } َفَقاتِلْ . هللاَّ

 بالجھاد وسلم عليه هللا صلى رسوله تعالى هللا أمر:  الزجاج قال. بالنصر وعده ألنه ؛ وحدك ولو المؤمنين من للمستضعفين

 فرض القتال أن قط خبر في يجئ لم أنه الإ ، اللفظ ظاھر ھذا: " عطية ابن قال. النصرة له ضمن قد ألنه ؛ وحده قاتل وإن

 يا أنت أي ؛ نفسه خاصة في واحد لكل يقال ما مثال وھو ، اللفظ في له خطاب أنه أعلم وهللا فالمعنى ؛ ما مدة األمة دون عليه

ِ  َسِبيلِ  فِي َفَقاتِلْ { ؛ له القول أمتك من واحد وكل محمد  ؛ وحده ولو يجاھد أن مؤمن لكل ينبغي ولھذا. } َنْفَسكَ  إاِلَّ  ُتَكلَّفُ  ال هللاَّ

 خالفتني ولو:  الردة وقت بكر أبي وقول" .  سالفتي تنفرد حتى ألقاتلنھم وهللا: " وسلم عليه هللا صلى النبي قول ذلك ومن

 سولر واعد أحد من انصرف لما سفيان أبا فإن ؛ الصغرى بدر موسم في نزلت اآلية ھذه إن:  وقيل. بشمالي لجاھدتھا يميني

 فلم راكبا سبعين في وسلم عليه هللا صلى هللا رسول إليھا خرج الميعاد جاء فلما ؛ الصغرى بدر موسم وسلم عليه هللا صلى هللا

 واالتصال ھذا على النظم ووجه". عمران آل" في تقدم كما مجاھد قاله ما معنى على وھذا. قتال يتفق ولم سفيان أبو يحضر

 القتال في وبالجد عنھم باإلعراض وسلم عليه هللا صلى النبي أمر ثم ، األراجيف وإيقاع بالتخليط المنافقين وصف أنه قبل بما

 .ذلك على أحد يساعده لم وإن هللا سبيل في

 يجوز أنه األخفش وزعم. لألول علة ليس ألنه يجزم ولم ، مستقبل ألنه مرفوع} ُتَكلَّفُ } {َنْفَسكَ  إاِلَّ  ُتَكلَّفُ  ال{:  تعالى قوله

 .به تؤاخذ وال غيرك فعل تلزم ال والمعنى ؛ فاعله يسم لم ما خبر} َنْفَسكَ  إاِلَّ {. جزمه

ِض {:  تعالى قوله ُ  َعَسى اْلُمْؤِمِنينَ  َوَحرِّ  :  مسائل ثالث فيه} َكَفُروا الَِّذينَ  َبأْسَ  َيُكفَّ  أَنْ  هللاَّ

ِض {:  تعالى قوله:  األولى . به أمرته إذا كذا على فالنا حرضت:  يقال. والقتال الجھاد ىعل حضھم أي} اْلُمْؤِمِنينَ  َوَحرِّ

 .واحد بمعنى وواظب وأكب األمر على فالن وحارض

ُ  َعَسى{:  الثانية  كالم في جاء قد الطمع أن على. واجب وجل عز هللا من واإلطماع ، إطماع} َكَفُروا الَِّذينَ  َبأْسَ  َيُكفَّ  أَنْ  هللاَّ

ينِ  َيْومَ  َخِطيَئتِي لِي َيْغفِرَ  أَنْ  أَْطَمعُ  َوالَِّذي{:  تعالى قوله ومنه ؛ الوجوب على العرب  :  مقبل ابن وقال. } الدِّ

 األمثال جوائز يتنازعون...  بتنوفة وھم كعسى بھم ظني
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ُ {:  تعالى قوله ً  أََشدُّ  َوهللاَّ  الحسن عن ؛ عقوبة أي} َتْنِكيالً  َوأََشدُّ {. يريده ما على بأسا وأقدر سلطانا وأعظم صولة أي} َبأْسا

 ينكل الذي الشيء والمنكل. النكال من تنكيال بالرجل ونكلت:  قال. ينكله بما رماه أي ، بنكلة هللا رماه:  دريد ابن قال. وغيره

 :  قال. باإلنسان

 بمنكل أقفائھم على وأرم

 ھذا وجد قد:  له قيل ؟ الوعد ذلك فأين اليقين ىبمعن عسى إن:  وقلتم ، وشدة بأس في الكفار نرى نحن:  قائل قال إن:  الثالثة

 ببدر المشركين بأس هللا فكف ؛ الوعد صدق فقد مثال لحظة ولو وجد فمتى والدوام االستمرار على وجوده يلزم وال الوعد

ُ  َوَكَفى{ والقتال الحرب من عاھدوه كانوا ما وأخلفوا ، الصغرى  الغدر من راموه عما أيضا بيةوبالحدي} اْلقَِتالَ  اْلُمْؤِمِنينَ  هللاَّ

 المراد وھو ، الصلح في بينھم يمشون والسفراء ذلك وكان ، أسرى فأخذوھم فخرجوا المسلمون بھم ففطن ، الفرصة وانتھاز

 وال قتل غير من وانصرفوا الرعب األحزاب قلوب في هللا ألقى وقد. يأتي ما على} َعْنُكمْ  أَْيِدَيُھمْ  َكفَّ  الَِّذي َوُھوَ {:  تعالى بقوله

ُ  َوَكَفى{ تعالى قال كما ؛ قتال  بأس كله فھذا ، لھم المؤمنين قتال بغير وأموالھم ديارھم من اليھود وخرج. } اْلقَِتالَ  اْلُمْؤِمِنينَ  هللاَّ

 واوترك صاغرين الجزية تحت الغفير والجم الكثير العدد والنصارى اليھود من دخل قد أنه مع ، المؤمنين عن هللا كفه قد

 .العالمين رب  والحمد. المؤمنين عن بأسھم هللا فكف ، داخرين المحاربة

َئةً  َشَفاَعةً  َيْشَفعْ  َوَمنْ  ِمْنَھا َنِصيبٌ  لَهُ  َيُكنْ  َحَسَنةً  َشَفاَعةً  َيْشَفعْ  َمنْ { -85 ُ  َوَكانَ  ِمْنَھا ِكْفلٌ  لَهُ  َيُكنْ  َسيِّ ً  َشْيءٍ  ُكلِّ  َعلَى هللاَّ  }ُمقِيتا

 :  مسائل ثالث فيه

 يصير ألنه ؛ الشفيع ومنه ؛ العدد في الزوج وھو الشفع من ونحوھا والشفعة الشفاعة أصل} َيْشَفعْ  َمنْ {:  تعالى قوله:  األولى

. يتبعھا وولد حمل لھا اجتمع إذا شفيع وناقة. واحدة حلبة في محلبين بين جمعت إذا شفوع ناقة ومنه. شفعا الحاجة صاحب مع

 على فھي ، ووسيلتك جاھك إلى غيرك ضم إذا فالشفاعة ؛ ملكك إلى الشريك ملك ضم والشفعة. واحد إلى واحد ضم والشفع

 .له المشفوع إلى المنفعة وإيصال المشفع عند الشفيع لمنزلة إظھار التحقيق

 ؛ حوائجھم في بينھم الناس شفاعات في ھي وغيرھم زيد وابن والحسن مجاھد فقال ؛ اآلية ھذه في المتأولون واختلف:  الثانية

. المعاصي في والسيئة ، والطاعة البر في ھي الحسنة الشفاعة:  وقيل. كفل فله ليضر يشفع ومن ، نصبب فله لينفع يشفع فمن

:  وقيل. األول من قريب وھذا ، أثم والغيبة بالنميمة سعى ومن ، األجر استوجب اثنين بين ليصلح حسنة شفاعة شفع فمن

 وقال له استجيب الغيب بظھر دعا من: " الخبر صحيح وفي. عليھم الدعاء والسيئة ، للمسلمين الدعاء سنةالح بالشفاعة يعني

. المسلمين على تدعو اليھود وكانت. عليه دعائه شؤم يرجع بل ؛ الشر في وكذلك ، النصيب ھو ھذا".  بمثل ولك آمين الملك

 من نصيبه له يكن باطل في آلخر شفعا يكن ومن ، األجر من نصيبه له يكن الجھاد في لصاحبه شفعا يكن من المعنى:  وقيل

 واإلثم؛ الوزر والكفل. جامع القول ھذا وكأن. فيه يجوز ال ما والسيئة ، الدين في يجوز ما الحسنة:  أيضا الحسن وعن. الوزر

:  يقال. يسقط لئال سنامه على عيرالب راكب يحويه الذي الكساء من واشتقاقه. النصيب ھو زيد وابن السدي. وقتادة الحسن عن

 من نصيبا استعمل بل كله الظھر يستعمل لم ألنه اكتفل:  له ويقال. عليه وركبت كساء سنامه على أدرت إذا البعير اكتفلت

 يجوز فيما ؤجري والشافع. } َرْحَمِتهِ  ِمنْ  ِكْفلَْينِ  ُيْؤِتُكمْ { تعالى هللا كتاب وفي ، والشر الخير من النصيب في ويستعمل. الظھر
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 ما نبيه لسان على هللا وليقض تؤجروا اشفعوا" مسلم صحيح وفي. يشفع يقل ولم} َيْشَفعْ  َمنْ {:  قال تعالى ألنه ؛ يشفع لم وإن

 ".أحب

ُ  َوَكانَ {:  تعالى قوله:  الثالثة ً  َشْيءٍ  ُكلِّ  َعلَى هللاَّ  :  لبعبدالمط بن الزبير قول ومنه ؛ مقتدرا معناه" مقيتا"} ُمقِيتا

 مقيتا مساءته على وكنت...  عنه النفس كففت ضغن وذي

 على" .  يقيت من يضيع أن إثما بالمرء كفى: " السالم عليه قوله ومنه ؛ قوته إنسان كل يعطي تعالى هللا إن فالمعنى. قديرا أي

 وأقته ، قوتا أقوته قته:  منه يقول. عطية ابن ذكره ؛ وغيره عيال من قبضته وفي قدرته تحت ھو من أي ، ھكذا رواه من

 :  الشاعر قول وأما. يقيت أقات:  الكسائي وحكى. ومقيت قائت فأنا إقاتة أقيته

 مقيت الحساب على إني... 

:  الكسائي وقال. الحافظ المقيت:  عبيدة أبو وقال. الموقوف بمعنى وإنه ، المتقدم المعنى ھذا غير من إنه:  الطبري فيه فقال

 وقال. اإلنسان يحفظ ما مقدار معناه والقوت ، القوت من مشتق ألنه أولى عبيدة أبي وقول:  النحاس وقال .المقتدر المقيت

 ذكره"  يقيت" و"  يقوت من يضيع أن إثما بالمرء كفى: " الحديث في وجاء. قوته رجل كل يعطي الذي المقيت:  الفراء

 .أعلم وهللا. ليلة وقوت ليلة قيت عنده وما ، والشاھد الحافظ والمقيت ، المقتدر المقيت:  المجمل في فارس ابن وحكى:  الثعلبي

يُتمْ  َوإَِذا{ -86 وَھا أَوْ  ِمْنَھا بِأَْحَسنَ  َفَحيُّوا بَِتِحيَّةٍ  ُحيِّ َ  إِنَّ  ُردُّ ً  َشْيءٍ  ُكلِّ  َعلَى َكانَ  هللاَّ  }َحِسيبا

 :  مسألة عشرة اثنتا فيه

. الياء في الياء فأدغموا ، وتسمية ترضية مثل تحيية األصل ؛ حييت من تفعلة التحية} ِبَتِحيَّةٍ  ُتمْ ُحيِّي َوإَِذا{:  تعالى قوله:  األولى

 صالح بن عبدهللا قال. الملك:  وقيل. اآلفات من السالم أي ،  والتحيات. بالحياة الدعاء التحية وأصل. السالم والتحية

 ما:  فقال ؟ البركات معنى ما:  فقلت ؛ البركات مثل التحيات:  فقال ؟ معناه ما"  التحيات" قوله عن الكسائي سألت: العجلي

: فقلت إدريس بن عبدهللا فلقيت الكوفة فقدمت. عباده به تعبدهللا شيء ھو:  فقال الحسن بن محمد عنھا وسألت. شيئا فيھا سمعت

 بالشعر لھما علم ال إنھما:  إدريس بن عبدهللا الفق ؛ وكذا بكذا فأجاباني"  التحيات" قول عن ومحمدا الكسائي سألت إني

 :  وأنشد ؛ الملك التحية!  ؟ األشياء وبھذه

 بجندي تحية على أنيخ...  حتى قابوس أبا بھا أؤم

 :  منداد خويز ابن وأنشد

 بجندي تحيته على أنيخ...  حتى النعمان إلى به أسير

 :  آخر وقال. ملكه على يريد



173 

 

 التحية إال نلته قد ... الفتى نال ما ولكل

 أبيت:  لبعضھم فيقال ؛ مختلفات بتحيات يحيون ملوك األرض في كان ألنه ؛ الجمع على"  التحيات" قال إنما:  القتبي وقال

 ، الملك على تدل التي األلفاظ أي ؛  التحيات قولوا:  لنا فقيل. سنة ألف عش:  ولبعضھم ، وانعم اسلم:  ولبعضھم ، اللعن

  .تعالى  عنه بھا ويكنى

 إليكم ألقى لمن تقولوا فال ، اإلسالم بتحية سفركم في فحييتم األمر به سبق كما للجھاد خرجتم إذا:  قال أنه قبل بما النظم ووجه

 .عليھم تجري اإلسالم أحكام فإن ؛ السالم جواب ردوا بل ، مؤمنا لست السالم

 العاطس تشميت في اآلية ھذه أن مالك عن القاسم وابن وھب ابن فروى ؛ لھاوتأوي اآلية معنى في العلماء واختلف:  الثانية

 معنى في بالقياس يدخل فمما المشمت على الرد أما ، ذلك على داللة الكالم في ليس إذ ؛ ضعيف وھذا. المشمت على والرد

 على اآلية ھذه تحمل أن يجوز وقد:  منداد خويز ابن وقال. أعلم وهللا. عنه ذلك صح إن مالك منحى ھو وھذا ، التحية رد

 .قيمتھا عليھا وأثاب قبلھا شاء وإن ردھا شاء إن بالخيار فھو الثواب على ھبة له وھب فمن ؛ للثواب كانت إذا الھبة

وَھا أَوْ {:  تعالى لقوله ؛ الھدية ھنا التحية:  قالوا ، حنيفة أبي أصحاب قال ھذا ونحو:  قلت . عينهب اإلسالم رد يمكن وال} ُردُّ

. السالم في يمكن ال وھذا ، بعينه الرد أو قبل إن بالتعويض فأمر ، الھدية وھي بعينھا التحية أداء يقتضي الكالم وظاھر

ً  ِمنْ  آَتْيُتمْ  َوَما{:  قوله عند" الروم" سورة في والھدية للثواب الھبة حكم بيان وسيأتي  أن والصحيح. تعالى هللا شاء إن} ِربا

ُ  ِبهِ  ُيَحيِّكَ  لَمْ  ِبَما َحيَّْوكَ  َجاُءوكَ  َوإَِذا{:  تعالى لقوله ؛ المالس ھھنا التحية  :  الذبياني النابغة وقال. } هللاَّ

 المشاجب فوق اإلضريج وأكسية...  بينھم الوالئد بيض تحييھم

 االبتداء أن على العلماء أجمع:  يقال أن اآلية ففقه وتقرر ھذا ثبت وإذا. المفسرين جماعة ھذا وعلى. عليھم ويسلم:  أراد

وَھا أَوْ  ِمْنَھا ِبأَْحَسنَ  َفَحيُّوا{:  تعالى لقوله ؛ فريضة ورده ، فيھا مرغب سنة بالسالم  ھل جماعة من واحد رد إذا واختلفوا. } ُردُّ

 من السالم در أن إلى الكوفيون وذھب. قوله مثل عليه رد قد المسلم وأن ، اإلجزاء إلى والشافعي مالك فذھب ؛ ال أو يجزئ

 ذلك يسقط لم عليھم المسلم غير رد ولو. فريضة ورده تطوع به االبتداء ألن ؛ الرد خالف والسالم:  قالوا ؛ المتعينة الفروض

 إذا كالما السالم يرد المصلي إن:  والحسن قتادة قال حتى ؛ بعينه إنسان كل يلزم السالم رد أن على فدل ، الرد فرض عنھم

 بن علي عن داود أبو رواه بما األولون احتج. خالفه على والناس. به أمر ما فعل ألنه ؛ صالته عليه ذلك عيقط وال عليه سلم

 يرد أن الجلوس عن ويجزئ ، أحدھم يسلم أن مروا إذا الجماعة من يجزئ: " قال وسلم عليه هللا صلى النبي عن طالب أبي

 وھو ، خالد بن سعيد إسناده وفي ، له معارض ال حسن حديث ووھ:  عمر أبو قال. الخالف موضع في نص وھذا" .  أحدھم

 شيبة بن ويعقوب حاتم وأبو زرعة أبو منھم بعضھم ضعفه وقد ؛ بعضھم عند بأس به ليس مدني الخزاعي خالد بن سعيد

 بينھما ؛ رافع أبي بن عبيدهللا من يسمع لم الفضل بن عبدهللا أن على ؛ اإلسناد بھذا فيه انفرد ألنه ؛ منكرا ھذا حديثه وجعلوا

 أن على أجمعوا ولما" . الكثير على القليل يسلم: " السالم عليه بقوله أيضا واحتجوا. أعلم وهللا. حديث ما غير في األعرج

 الباقين عن وينوب الجماعة عن الواحد يرد كذلك ، الجماعة عداد على تكريره إلى يحتاج وال الجماعة على يسلم الواحد

 سلم وإذا الماشي على الراكب يسلم: " قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن أسلم بن زيد عن مالك وروى. ةالكفاي كفروض
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 قد فيما إال عنھم أجزأ يقال ال ألنه ؛ الرد في يكفي الواحد أن على يدل وھذا:  علماؤنا قال" .  عنھم أجزأ القوم من واحد

 .أعلم وهللا. وجب

 .قلق وفيه ؛ الواحد رد جواز في حجة وجعلوه الحديث ذاھ علماؤنا تأول ھكذا:  قلت

وَھا أَوْ  ِمْنَھا ِبأَْحَسنَ  َفَحيُّوا{:  تعالى قوله:  الثالثة  سالم:  قال لمن ؛ هللا ورحمة السالم عليك:  فيقول يزيد أن األحسن رد} ُردُّ

 البيت عن مخبرا تعالى هللا قال. مزيد فال لنھايةا ھو وھذا. وبركاته:  ردك في زدت ؛ هللا ورحمة عليك سالم:  قال فإن. عليك

 أول في الواو ردك في زدت ، غايته بالسالم انتھى فإن. تعالى هللا شاء إن بيانه يأتي ما على} َوَبَرَكاُتهُ  هللاَِّ  َرْحَمتُ { الكريم

 ينبغي أنه إال ، السالم عليك:  عليك السالم قال لمن تقول أن بالمثل والرد. وبركاته هللا ورحمة السالم وعليك:  فقلت كالمك

 على سلمت إذا:  قال النخعي إبراھيم عن األعمش روى. واحدا عليه المسلم كان وإن ، الجماعة بلفظ كله السالم يكون أن

 عليكم مالسال المسلم يقول:  زيد أبي ابن قال ؛ الجمع بلفظ يكون الجواب وكذلك. المالئكة معه فإن ، عليكم السالم:  فقل الواحد

 .عليك سالم:  ردك في تقل وال" ردوھا أو" قوله معنى وھو ؛ له قيل كما عليكم السالم يقول أو ، السالم وعليكم الراد ويقول ،

. } َياِسينَ  إِلْ  َعلَى َسالمٌ {:  تعالى هللا قال ؛ المخلوق اسم على تعالى هللا اسم تقديم فيه واألدب التسليم في واالختيار:  الرابعة

 وفي. } َعلَْيكَ  َسالمٌ {:  إبراھيم عن مخبرا وقال. } اْلَبْيتِ  أَْھلَ  َعلَْيُكمْ  َوَبَرَكاُتهُ  هللاَِّ  َرْحَمتُ {:  السالم عليه إبراھيم قصة في الوق

 على آدم وجل عز هللا خلق: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال:  قال ھريرة أبي حديث من ومسلم البخاري صحيحي

 فإنھا يحيونك ما فاستمع جلوس المالئكة من نفر وھم النفر أولئك على فسلم اذھب قال خلقه فلما ذراعا ستون طول صورته

 فكل - قال - هللا ورحمة فزادوه - قال - هللا ورحمة عليك السالم فقالوا عليكم السالم فقال فذھب - قال - ذريتك وتحية تحيتك

 ". اآلن حتى بعده ينقص الخلق يزل فلم راعاذ ستون وطوله آدم صورة على الجنة يدخل من

. بفضله عليھا الجنة ندخل أنا:  الثانية. آدم خلق صفة عن اإلخبار:  األولى:  سبعا فوائد صحته مع الحديث ھذا جمع فقد:  قلت

 الزيادة:  السادسة. عليكم السالم:  لقولھم بالمثل الرد:  الخامسة. تعالى هللا اسم تقديم:  الرابعة. الكثير على القليل تسليم:  الثالثة

 .أعلم وهللا. الكوفيون يقول كما بالرد الجميع إجابة:  السابعة. الرد في

 للرجل قال حيث وسلم عليه هللا صلى النبي عن لثبوته ؛ مكروھا وال محرما يأت لم عليه المسلم اسم فقدم رد فإن:  الخامسة

 هللا؛ ورحمة السالم وعليه:  عائشة وقالت" .  تصل لم فإنك فصل أرجع السالم وعليك: " عليه سلم وقد الصالة يحسن لم الذي

 الرجل أن الفقه من عائشة حديث وفي. البخاري أخرجه. السالم عليھا يقرأ جبريل أن وسلم عليه هللا صلى النبي أخبرھا حين

 أبي إن:  فقال وسلم عليه هللا صلى النبي ىإل رجل وجاء. شافھه إذا عليه يرد كما. يرد أن فعليه بسالمه رجل إلى أرسل إذا

 رسول لقيت:  قال سليم بن جابر حديث من داود وأبو النسائي روى وقد" .  السالم أبيك وعلى عليك: " فقال ؛ السالم يقرئك

 قل ولكن الميت يةتح السالم عليك فإن السالم عليك تقل ال: " فقال ؛ هللا رسول يا السالم عليك:  فقلت وسلم عليه هللا صلى هللا

 هللا لعنة عليه:  كقولھم الشر في عليه المدعو اسم بتقديم العرب عادة جرت لما أنه إال ؛ يثبت ال الحديث وھذا" . عليك السالم

ينِ  َيْومِ  إِلَى لَْعَنِتي َعلَْيكَ  َوإِنَّ {:  تعالى هللا قال. هللا وغضب  ؛ الموتى تحية في وعادتھم الشعراء دأب أيضا ذلك وكان} الدِّ

 :  كقولھم
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 يترحما أن شاء ما ورحمته...  عاصم بن قيس هللا سالم عليك

 :  الشماخ وھو آخر وقال

 الممزق األديم ذاك في هللا يد...  وباركت أمير من سالم عليك

 على سلم كما الموتى على سلم أنه عنه ثبت السالم عليه ألنه ؛ الموتى حق في المشروع اللفظ ھو ذاك أن ال ، ذلك عن نھاه

 أقول كيف ، هللا رسول يا قلت:  عائشة فقالت" .  الحقون بكم هللا شاء إن وإنا مؤمنين قوم دار عليكم السالم: " فقال األحياء

 هللا شاء إن} أَْلَھاُكمُ { سورة في وسيأتي ؛ الحديث"  المؤمنين من الديار أھل عليكم السالم قولي: " قال ؟ المقابر دخلت إذا

 .تعالى

 جابر وحديث ، عليھا وأشرف دخلھا إذا جميعھم القبور أھل على السالم في وغيره عائشة حديث يكون أن يحتمل وقد:  قلت

 .أعلم وهللا. بالزيارة المقصود المرور على بالسالم خاص سليم بن

 من مسلم صحيح في جاء ھكذا ؛ الكثير على والقليل ، القاعد على والقائم ، الماشي على الراكب تسليم السنة من:  السادسة

 ذلك وألن ؛ مرتبته لعلو بالراكب فبدأ فذكره"  الراكب يسلم: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال:  قال. ھريرة أبي حديث

 على بذلك مزية فله وسكون وثبوت وقار حال على القاعد كان لما:  وقيل. مثله الماشي في قيل وكذلك  ، الزھو من له أبعد

 زاد وقد. وأكثريتھم المسلمين جمع لشرفية فمراعاة الكثير على القليل تسليم وأما. ذلك من العكس على حاله ألن ؛ الماشي

 ال كان أنه الحسن عن أشعث فروى الصغير على الكبير تسليم وأما" .  الكبير على الصغير ويسلم" الحديث ھذا في البخاري

 أنه سيرين ابن عن وروي. عليھم يسلم أن ينبغي فال الرد يلزمه ال والصبي فرض الرد ألن:  قال ؛ الصبيان على التسليم يرى

 عن الصحيحين في جاء وقد. تركه من أفضل عليھم التسليم:  العلماء أكثر وقال. يسمعھم ال ولكن الصبيان على يسلم كان

 أنه وحدث ، عليھم فسلم بصبيان فمر سأن مع يمشي كان أنه وذكر ، عليھم فسلم بصبيان فمر ثابت مع أمشي كنت:  قال سيار

 وسلم، عليه هللا صلى العظيم خلقه من وھذا. مسلم لفظ. عليھم فسلم بصبيان فمر وسلم عليه هللا صلى هللا رسول مع يمشي كان

 .فلتقتد ؛ فيه الشريعة آداب على لھم ورياضة السنن تعليم على وحض للصغير تدريب وفيه

 وأما. عين خائنة أو شيطان بنزعة مكالمتھن من الفتنة خوف منھن الشابات على إال فجائز النساء على التسليم وأما:  السابعة

 الكوفيون ومنعه. العلماء من وطائفة مالك ذھب وإليه ، وقتادة عطاء قول ھذا ؛ ذكرناه فيما لألمن فحسن والعجز المتجاالت

 السالم رد عنھن سقط الصالة في بالقراءة والجھر واإلقامة ذاناأل النساء عن سقط لما:  وقالوا محرم ذوات منھن يكن لم إذا

 لنا كانت:  قال ؟ ولم قلت. الجمعة بيوم نفرح كنا:  قال سعد بن سھل عن البخاري خرجه لما األول والصحيح. عليھن يسلم فال

 من حبات وتكركر القدر في فتطرحه السلق أصول من فتأخذ - بالمدينة نخل:  مسلمة ابن قال - بضاعة إلى ترسل عجوز

 تكركر. الجمعة بعد إال نتغدى وال نقيل كنا وما:  أجله من فنفرح إلينا فتقدمه عليھا فنسلم انصرفنا الجمعة صلينا فإذا ، شعير

 .القتبي قاله ؛ تطحن أي
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 بعد؛ على كان إذا تكفي اوعندن ، الشافعي عند والكف باإلصبع اإلشارة تكفي وال ؛ الجھر والجواب السالم في والسنة:  الثامنة

 إذا الرجل فإن ؛ بينكم فأفشوه األرض في هللا وضعه وجل عز هللا أسماء من اسم السالم:  قال مسعود ابن عن وھب ابن روى

. وأطيب منھم خير ھو من عليه رد عليه يردوا لم فإن ، ذكرھم ألنه درجة فضل عليھم له كان عليه فردوا القوم على سلم

 يردوا لم فإن ، درجة فضل له كان القوم على الرجل سلم إذا:  قال الحارث بن عبدهللا عن مرة بن عمرو نع األعمش وروى

 أن ترى أال ؛ له جوابا يكن لم المسلم يسمع لم إذا ألنه ؛ جوابه أسمع عليه المسلم رد فإذا. ولعنتھم المالئكة عليه ردت عليه

 وروي. بجواب فليس منه يسمع لم بجواب أجاب إذا فكذلك ، سالما منه ذلك يكن لم عليه المسلم يسمعه لم بسالم سلم إذا المسلم

 بعضكم يرفعن وال باألمانة فأقعدوا قعدتم وإذا فأسمعوا رددتم وإذا فأسمعوا سلمتم إذا: " قال وسلم عليه هللا صلى النبي أن

 بن عبدهللا له يقال الشام فقھاء من رجال سايرأ كنت:  قال نافع عن زيد بن أسامة وأخبرني:  وھب ابن قال" .  بعض حديث

 لقد ؛ صح وإن:  فقال ؛ آنفا معك كنت إنما:  فقلت ؟ تسلم أال:  فقال ؛ عليه أسلم ولم أدركته ثم ، تبول دابتي فحبستني زكريا

 .ضبع على بعضھم سلم التقوا فإذا الشجر بينھم فيفرق يتسايرون وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أصحاب كان

يُتمْ  َوإَِذا{:  باآلية المراد:  وغيره عباس ابن قال. وعليكم:  له يقال أن عليه الرد فحكم الكافر وأما:  التاسعة  فإذا} ِبَتِحيَّةٍ  ُحيِّ

 : لھم يقال أن وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال ما على فردوا كافر من كانت وإن} ِمْنَھا ِبأَْحَسنَ  َفَحيُّوا{ مؤمن من كانت

 .الحديث في جاء كما ؛ عليك:  له قيل غيرھم من سلم ومن ، خاصة المؤمنين في اآلية:  عطاء وقال" .  وعليكم"

 الواو إثبات مع وأما ، المعنى الواضحة الرواية وھي واو بغير"  عليك" مسلم صحيح في وإسقاطھا الواو إثبات جاء فقد:  قلت

 ؛ ديننا سامة من أو الموت من علينا به دعوا فيما معھم يدخل أن منه فيلزم تشريكال تقتضي العاطفة الواو ألن ؛ إشكال ففيھا

 علينا، يجابون وال عليھم نجاب أنا غير ، العطف من بابھا على الواو إن:  يقال أن أوالھا:  أقوال على لذلك المتأولون فاختلف

 وإثباتھا معنى أحسن الواو حذف ورواية. أولى واألولى .لالستئناف:  وقيل. زائدة ھي:  وقيل. وسلم عليه هللا صلى قال كما

 .األكثر العلماء من وعليھا ، وأشھر رواية أصح

 وقتادة والشعبي عباس ابن ذھب وإليه ؛ المسلمين على كالرد واجب ھو ھل الذمة أھل على السالم رد في واختلف:  العاشرة

 ليس ذلك أن إلى وھب وابن أشھب عنه روى فيما مالك وذھب. السنة صحيح في عليھم بالرد وباألمر اآلية بعموم تمسكا

 بعض واختار. عنك ارتفع أي. السالم عالك:  عليھم الرد في يقول أن طاوس ابن واختار. عليك:  فقل رددت فإن ؛ بواجب

 في وسيأتي ، الحديث في جاء كما شاف كاف ذلك في وغيره مالك وقول. الحجارة به يعني"  السين بكسر" السالم علمائنا

 مسلم صحيح وفي. } َعلَْيكَ  َسالمٌ { ألبيه قوله في إبراھيم عن إخبارا تعالى قوله عند بالسالم ابتدائھم في القول" مريم" سورة

 على أدلكم أوال تحابوا حتى تؤدوا وال تؤمنوا حتى الجنة تدخلون ال: " قال وسلم عليه هللا صلى النبي عن ھريرة أبي عن

 .أعلم وهللا. المشركين دون المسلمين بين إفشاءه يقتضي وھذا" .  بينكم السالم أفشوا تحاببتم هفعلتمو إذا شيء

 من يفرغ حتى أمسك شاء وإن بإصبعه باإلشارة رد شاء إن بالخيار فھو عليه سلم فإن المصلي على يسلم وال:  عشرة الحادية

 عليه هللا صلى النبي على رجل دخل. عليه يرد أن يلزمه لم فعل فإن حاجته يقضي من على يسلم أن ينبغي وال. يرد ثم الصالة

" .  عليك أرد لم علي سلمت إن فإنك علي تسلم فال الحل ھذه على رأيتني أو وجدتني إذا: " له فقال الحال ھذه مثل في وسلم



177 

 

 على يسلم وال ، يرد ثم يفرغ ىحت أمسك شاء وإن رد شاء إن بالخيار وھو ، قراءته عليه فيقطع القرآن يقرأ من على يسلم وال

 .عليه سلم ذلك بخالف كان ومن ، بالحمام دخل له بما مشغوال كان أو ، العورة كاشف وھو الحمام دخل من

َ  إِنَّ {:  تعالى قوله:  عشرة الثانية ً  َشْيءٍ  ُكلِّ  َعلَى َكانَ  هللاَّ  فاني،ك أي كذا أحسبني:  قولھم من ؛ كافيا:  وقيل. حفيظا معناه} َحِسيبا

 ؛ ھنا الصفة ھذه وحسنت ، الحساب من فعيل ھو:  وقيل. مواكل بمعنى أكيل:  يقال كما محاسبا:  قتادة وقال. هللا حسبك ومثله

 عند كنا:  قال حصين بن عمران عن النسائي روى. به يجيء ما قدر يوفي أو ينقص أو اإلنسان يزيد أن في اآلية معنى ألن

 ثم"  عشر: " وقال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول عليه فرد عليكم السالم:  فقال ، فسلم رجل جاءف وسلم عليه هللا صلى النبي

 ثم"  عشرون: " وقال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول عليه فرد ؛ هللا ورحمة عليكم السالم:  فقال فسلم آخر جاء ثم ، جلس

 وقد" . ثالثون: " وقال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول عليه فرد ؛ وبركاته هللا ورحمة عليكم السالم:  فقال آخر وجاء جلس

 هللا ورحمة عليكم السالم:  قال فإن ، حسنات عشر له كتب عليكم سالم:  المسلم ألخيه قال من أن وھو مفسرا الخبر ھذا جاء

 وهللا. األجر من رد لمن كذلكو ، حسنة ثالثون له كتب وبركاته هللا ورحمة عليكم السالم:  قال فإن. حسنة عشرون له كتب

 .أعلم

87- } ُ ُكمْ  ُھوَ  إاِلَّ  إِلَهَ  ال هللاَّ ِ  ِمنَ  أَْصَدقُ  َوَمنْ  فِيهِ  َرْيبَ  ال اْلقَِياَمةِ  َيْومِ  إِلَى لََيْجَمَعنَّ ً  هللاَّ  }َحِديثا

ُ {:  تعالى قوله  هللا فأقسم البعث في شكوا الذين في نزلت ؛ القسم الم} مْ لََيْجَمَعنَّكُ { قول في والالم. وخبر ابتداء} ُھوَ  إاِلَّ  إِلَهَ  ال هللاَّ

:  بعضھم وقال} اْلقَِياَمةِ  َيْومِ  إِلَى{ األرض وتحت الموت في ومعناه. القسم الم فھو مشددة نون بعدھا الم وكل. بنفسه تعالى

 قال ؛ وعز جل العالمين لرب فيه قوموني الناس ألن قيامة القيامة وسميت. القيامة يوم ليجمعنكم معناه ، الكالم في صلة" إلى"

ُھمْ  أُولَِئكَ  َيُظنُّ  أاَل{:  تعالى هللا  الناس ألن القيامة يوم سمي:  وقيل. } اْلَعالَِمينَ  لَِربِّ  النَّاسُ  َيقُومُ  َيْومَ . َعِظيمٍ  لَِيْومٍ . َمْبُعوُثونَ  أَنَّ

ً  اأْلَْجَداثِ  ِمنَ  نَ َيْخُرُجو َيْومَ {:  تعالى هللا قال ؛ إليھا قبورھم من يقومون  هللاَِّ  ِمنَ  أَْصَدقُ  َوَمنْ {. الواو القيامة وأصل} ِسَراعا

 ً  ، بالصاد:  الباقون. بالزاي" أزدق ومن" والكسائي حمزة وقرأ. هللا من أصدق أحد ال والمعنى ، البيان على نصب} َحِديثا

 .زاي مكانھا جعل مخرجھا لقرب أن إال الصاد وأصله

ُ  فَِئَتْينِ  اْلُمَنافِقِينَ  فِي مْ لَكُ  َفَما{ -88 ُ  أََضلَّ  َمنْ  َتْھُدوا أَنْ  أَُتِريُدونَ  َكَسُبوا بَِما أَْرَكَسُھمْ  َوهللاَّ ُ  ُيْضلِلِ  َوَمنْ  هللاَّ  }َسبِيالً  لَهُ  َتِجدَ  َفلَنْ  هللاَّ

 عليه هللا صلى النبي أن ثابت بن زيد عن مسلم روى. تينمختلف فرقتين أي"  فئتين"} فَِئَتْينِ  اْلُمَنافِقِينَ  فِي لَُكمْ  َفَما{:  تعالى قوله

. نقتلھم:  بعضھم فقال ؛ فرقتين فيھم وسلم عليه هللا صلى النبي أصحاب فكان ، معه كان ممن ناس فرجع أحد إلى خرج وسلم

 تنفي إنھا: " وقال"  طيبة إنھا: " وقال : فزاد الترمذي وأخرجه. } فَِئَتْينِ  اْلُمَنافِقِينَ  فِي لَُكمْ  َفَما{ فنزلت ؛ ال:  بعضھم وقال

 خبث النار تنفي كما الخبث تنفي طيبة إنھا: " البخاري وقال. صحيح حسن حديث:  قال"  الحديد خبث النار تنفي كما الخبيث

 ورجعوا أحد يوم وسلم عليه هللا صلى هللا رسول خذلوا الذين وأصحابه أبي بن عبدهللا ھنا بالمنافقين والمعني" .  الفضة

:  الضحاك قال ، الھجرة وتركوا آمنوا بمكة فوم ھم:  عباس ابن وقال". عمران آل" في تقدم كما ؛ خرجوا أن بعد بعسكرھم

 قوم فئتين فيھم المسلمون فصار. إلينا أحب فھو قومنا ظھر وإن ، عرفنا فقد -  وسلم عليه هللا صلى -  محمد ظھر إن وقالوا

 أنھا أبيه عن عبدالرحمن بن سلمة أبو وذكر. } فَِئَتْينِ  اْلُمَنافِقِينَ  فِي لَُكمْ  َفَما{:  وجل عز هللا فقال ؛ منھم يتبرؤون وقوم يتولونھم
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 فاستقبلھم ، المدينة من فخرجوا فأركسوا ؛ وحماھا المدينة وباء فأصابھم ؛ اإلسالم وأظھروا المدينة إلى جاؤوا قوم في نزلت

 في لكم ما:  فقالوا ؛ فاجتويناھا المدينة وباء أصابنا:  فقالوا ؟ رجعتم لكم ما:  فقالوا وسلم هعلي هللا صلى النبي أصحاب من نفر

:  وجل عز هللا فأنزل ؛ مسلمون ھم ، ينافقوا لم:  بعضھم وقال. نافقوا:  بعضھم فقال ؟ أسوة وسلم عليه هللا صلى هللا رسول

ُ  فَِئَتْينِ  اْلُمَنافِقِينَ  فِي لَُكمْ  َفَما{  ، ذلك بعد ارتدوا ثم ، مھاجرون أنھم يزعمون المدينة جاؤوا حتى. } َكَسُبوا ِبَما أَْرَكَسُھمْ  َوهللاَّ

 ھم:  يقول فقائل المؤمنون فيھم فاختلف ، فيھا يتجرون لھم ببضائع ليأتوا مكة إلى وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فاستأذنوا

 .بقتلھم وأمر اآلية ھذه وأنزل نفاقھم تعالى هللا فبين ؛ مؤمنون ھم:  يقول وقائل ، منافقون

 البخاري اختيار وھو ، نقال أصح واألول ،} ُيَھاِجُروا َحتَّى{:  تعالى قوله من اآلية آخر سياق يعضدھما القوالن وھذان:  قلت

"  لكم ما" خبر ھو:  الكوفيون وقال. األخفش عن ؟ قائما مالك:  يقال كما ؛ الحال على نصب"  فئتين"و. والترمذي ومسلم

 ؛ ونكسھم الكفر إلى ردھم أي"  وركسھم ، أركسھم: "  الفراء وحكى فيه والالم األلف إدخال وأجازوا ، وظننت كان كخبر

. المنكوس والمركوس ، آخره على أوله رد أو ، رأسه على الشيء قلب والنكس والركس:  والكسائي شميل بن النضر وقال

 :  رواحة ابن وقال". ركسھم وهللا" عنھما هللا يرض وأبي عبدهللا قراءة وفي

 فتن يتلوھا الليل كسواد...  مظلمة فتنة في أركسوا

 والثيران البدر وسط الثور والراكس. والصابئين النصارى بين قوم والركوسية. منه نجا كان أمر في فالن وارتكس. نكسوا أي

ُ  أََضلَّ  َمنْ  َتْھُدوا أَنْ  أَُتِريُدونَ {. الدياس حين حواليه  لَهُ  َتِجدَ  َفلَنْ {. المؤمنين بحكم لھم يحكم بأن الثواب إلى ترشدوه أي} هللاَّ

 .تقدم وقد ھداھم بخلق القائلين وغيرھم القدرية على رد ھذا وفي. الحجة وطلب والرشد الھدى إلى طريقا أي} َسِبيالً 

وا{ -89 ِخُذوا َفال َواءً سَ  َفَتُكوُنونَ  َكَفُروا َكَما َتْكفُُرونَ  لَوْ  َودُّ ِ  َسبِيلِ  فِي ُيَھاِجُروا َحتَّى أَْولَِياءَ  ِمْنُھمْ  َتتَّ  َفُخُذوُھمْ  َتَولَّْوا َفإِنْ  هللاَّ
ِخُذوا َوال َوَجْدُتُموُھمْ  َحْيثُ  َواْقُتلُوُھمْ  ً  ِمْنُھمْ  َتتَّ  }َنِصيراً  َوال َولِّيا

ُ  َشاءَ  َولَوْ  َقْوَمُھمْ  ُيَقاتِلُوا أَوْ  ُيَقاتِلُوُكمْ  أَنْ  ُصُدوُرُھمْ  َحِصَرتْ  َجاُءوُكمْ  أَوْ  ِميَثاقٌ  َوَبْيَنُھمْ  َبْيَنُكمْ  َقْومٍ  إِلَى َيِصلُونَ  الَِّذينَ  إاِلَّ { -90  هللاَّ
لَمَ  إِلَْيُكمُ  َوأَْلَقْوا ُيَقاتِلُوُكمْ  َفلَمْ  اْعَتَزلُوُكمْ  َفإِنِ  َفلََقاَتلُوُكمْ  َعلَْيُكمْ  لََسلََّطُھمْ  ُ  َعلَ جَ  َفَما السَّ  }َسبِيالً  َعلَْيِھمْ  لَُكمْ  هللاَّ

 :  مسائل خمس فيه

وا{:  تعالى قوله:  األولى  منھم بالبراءة تعالى هللا فأمر ؛ سواء شرع والنفاق الكفر في كھم تكونوا أن تمنوا أي} َتْكفُُرونَ  لَوْ  َودُّ

ِخُذوا َفال{:  فقال :  أنواع والھجرة} ُيَھاِجُروا َحتَّى َشْيءٍ  ِمنْ  َواَلَيِتِھمْ  ِمنْ  لَُكمْ  َما{:  تعالى قال كما ؛} ُيَھاِجُروا َحتَّى أَْولَِياءَ  ِمْنُھمْ  َتتَّ

" .  الفتح بعد ھجرة ال: " قال حتى اإلسالم أول واجبة ھذه وكانت ، وسلم عليه هللا صلى النبي لنصرة المدينة إلى الھجرة منھا

 وھجرة. واجبة فإنھا الحرب دار في أسلم من وھجره ، الغزوات في وسلم عليه هللا صلى النبي مع المنافقين ھجرة وكذلك

 ثابتتان الھجرتان وھاتان" .  عليه هللا حرم ما ھجر من والمھاجر: " وسلم عليه هللا صلى قال كما ؛ عليه هللا حرم ما المسلم

 وسلم عليه هللا صلى النبي فعل كما ؛ توبواي حتى يخالطون وال يكلمون فال لھم تأديبا يرجعوا حتى المعاصي أھل وھجرة. اآلن



179 

 

 َحْيثُ {. واقتلوھم فأسروھم والھجرة التوحيد عن أعرضوا إن:  يقول} َواْقُتلُوُھمْ  َفُخُذوُھمْ  َتَولَّْوا َفإِنْ {. وصاحبيه كعب مع

 :  وھي استثنى ثم.أعلم وهللا. وحرم حل من األماكن في عام} َوَجْدُتُموُھمْ 

 تقتلوا فال:  المعنى ؛ والحلف الجوار من بينھم فيما ويدخلون بھم يتصلون أي استثناء} َيِصلُونَ  الَِّذينَ  إاِلَّ {:  لىتعا فقال:  الثانية

 ، وغيرھم زيد وابن مجاھد قول ھذا. ھذا فانتسخ العھود انتسخت ثم عھدھم على فإنھم عھد وبينھم بينكم من وبين بينھم قوما

 :  األعشى قول ومنه ؛ ينتسبون يصلون:  عبيد أبو قال .اآلية معنى في قيل ما أصح وھو

 رواغم واألنوف سبتھا وبكر...  وائل بن لبكر قالت اتصلت إذا

 ؛ عظيم غلط وھذا:  النحاس وقال. وقتلھم الكفار قتال من يمنع ال النسب ألن ؛ العلماء وأنكره:  المھدوي قال. انتسبت إذا يريد

 األولين السابقين وبين بينھم كان قد والمشركون ، نسب المسلمين وبين بينه أحد يقاتل أن ظرح تعالى هللا أن إلى يذھب ألنه

 بعد" براءة" نزلت وإنما" براءة" له الناسخ أن على مجمعون التأويل أھل ألن ؛ نسخ ثم كان بأنه الجھل ھذا من وأشد ، أنساب

 .الطبري معناه وقال. الحروب انقطعت أن وبعد الفتح

 معنى على ال ، منھم الكل أمن إذا آمن األمان أھل إلى المنتسب إن أي ؛ األمان على ينتسبون معنى العلماء بعض ملح:  قلت

. مدلج بنو:  فقيل ؛ ميثاق وسلم عليه هللا صلى النبي وبين بينھم كان الذين ھؤالء في واختلف. القرابة بمعنى ھو الذي النسب

 نزلت:  عكرمة وقال. عھد وسلم عليه هللا صلى هللا رسول وبين قريش بين وكان ، عقد قريش وبين بينھم كان:  الحسن عن

: وقيل. عھد وسلم عليه هللا صلى النبي وبين بينھم كان مناف عبد بن عامر بن وخزيمة جعشم بن وسراقة عويمر بن ھالل في

 الصلح في كانوا ، مناة بن زيد بن بكر بني قميثا وبينھم بينكم الذين بالقوم أراد أنه:  عباس ابن عن الضحاك وقال. خزاعة

 .والھدنة

 على ، للمسلمين مصلحة الموادعة في كان إذا اإلسالم وأھل الحرب أھل بين الموادعة إثبات على دليل اآلية ھذه في:  الثالثة

 .تعالى هللا شاء إن" وبراءة األنفال"  في بيانه يأتي ما

 :  لبيد وقال. ضاقت أي} ُصُدوُرُھمْ  َحِصَرتْ  مْ َجاُءوكُ  أَوْ {:  تعالى قوله:  الرابعة

 جرامھا دونھا يحصر جرداء...  منيفة كجذع وانتصبت أسھلت

 قال ؛ للسر الكتوم والحصر. المتكلم على الكالم ضيق وھو القول في الحصر ومنه ؛ النخلة ھذه طول من صدورھم تضيق أي

 :  جرير

 ضنينا أميم يا كبسر حصرا...  فصادفوا الوشاة تسقطني ولقد

 جاء:  تقول كما" جاؤوكم" في المرفوع المضمر من حال وھو:  الفراء قال ؛ قد فأضمرت حصرت قد" حصرت" ومعنى

} ُصُدوُرُھمْ  َحِصَرتْ {:  فقال أخبر ثم جاؤوكم أي. الزجاج قاله خبر بعد خبر ھو:  وقيل. عقله ذھب قد أي ، عقله ذھب فالن

 إاِلَّ { أبي حرف وفي. لقوم النعت على خفض موضع في" حصرت: " قيل كما" جاؤوكم" من بدال" حصرت" يكون ھذا فعلى
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 قوما أو رجاال جاؤوكم أو تقديره:  وقيل. } َجاُءوُكمْ  أَوْ { فيه ليس} ُصُدوُرُھمْ  َحِصَرتْ  ِميَثاقٌ  َوَبْيَنُھمْ  َبْيَنُكمْ  َقْومٍ  إَِلى َيِصلُونَ  الَِّذينَ 

 الحال على نصب" صدورھم حصرة جاؤوكم أو" الحسن وقرأ. الحال على منصوب وفموص صفة فھي ؛ صدورھم حصرت

:  يزيد بن محمد وقال. الرفع ويجوز ،" صدورھم حصرت جاؤوكم أو" وحكى. والخبر االبتداء على رفعه ويجوز ،

 يقتضي ھذا:  وقال نالمفسري بعض وضعفه. المبرد وقال ؛ الكافر هللا لعن:  تقول كما ؛ عليھم دعاء ھو" صدورھم حصرت"

 المسلمين حق في القتال عدم فيكون ، صحيح معناه بأن وأجيب. كفار وقومھم كفار ألنھم ؛ فاسد وذلك ؛ قومھم يقاتلوا أال

 ضيقة وجاؤوكم ميثاق وبينھم بينكم قوم إلى:  يقول كأنه ؛ الواو بمعنى" أو: " وقيل. لھم تحقيرا قومھم حق وفي ، لھم تعجيزا

 قالوا أو ، العھد من نوع فھو ذلك على معاھدين يكونوا أن ويحتمل. الفريقين قتال فكرھوا معكم والقتال قتالكم عن صدورھم

 وهللا. أظھر واألول. لإلسالم ويشرحھا للتقوى قلوبھم هللا يفتح حتى اإلسالم أول في منھم ذلك يقبل أن فيحتمل ؛ نقاتل وال نسلم

 .يقاتلوكم أن عن أي ؛ نصب موضع في" يقاتلوا أو. "أعلم

ُ  َشاءَ  َولَوْ {:  تعالى قوله:  الخامسة  على يقدرھم بأن ھو المؤمنين على المشركين تعالى هللا تسليط} َفلََقاَتلُوُكمْ  َعلَْيُكمْ  لََسلََّطُھمْ  هللاَّ

ُكمْ {:  الىتع قال كما واختبارا ابتالء وإما ، المعاصي وظھور المنكر إذاعة عند ونقمة عقوبة إما ويقويھم ذلك  َنْعلَمَ  َحتَّى َولََنْبلَُونَّ

اِبِرينَ  ِمْنُكمْ  اْلُمَجاِھِدينَ  ُ  َولُِيَمحِّصَ {:  تعالى قال كما للذنوب تمحيصا وإما ،} أَْخَباَرُكمْ  َوَنْبلُوَ  َوالصَّ  يفعل أن و} آَمُنوا الَِّذينَ  هللاَّ

 أن إال فيھم اختلفتم الذين المنافقين اقتلوا أي قبل بما واالتصال النظم ووجه. شاء إذا يشاء من على يشاء من ويسلط يشاء ما

 حصرت قد جاؤوكم الذين وإال ، حكمھم فلھم فيه دخلوا فيما فيدخلون ميثاق وبينھم بينكم بمن يتصلوا أن وإال ، يھاجروا

 .تقتلوھم فال فيكم فدخلوا قومھم يقاتلوا أو يقاتلوكم أن عن صدورھم

وا َما ُكلَّ  َقْوَمُھمْ  َوَيأَْمُنوا َيأَْمُنوُكمْ  أَنْ  ُيِريُدونَ  ِرينَ آخَ  َسَتِجُدونَ { -91  إِلَْيُكمُ  َوُيْلقُوا َيْعَتِزلُوُكمْ  لَمْ  َفإِنْ  فِيَھا أُْرِكُسوا اْلفِْتَنةِ  إِلَى ُردُّ
لَمَ  ً  َعلَْيِھمْ  لَُكمْ  َجَعْلَنا ئُِكمْ َوأُولَ  َثقِْفُتُموُھمْ  َحْيثُ  َواْقُتلُوُھمْ  َفُخُذوُھمْ  أَْيِدَيُھمْ  َوَيُكفُّوا السَّ ً  ُسْلَطانا  }ُمبِينا

 من قوم في نزلت:  قتادة قال. األولى اآلية معنى معناھا} َقْوَمُھمْ  َوَيأَْمُنوا َيأَْمُنوُكمْ  أَنْ  ُيِريُدونَ  آَخِرينَ  َسَتِجُدونَ {:  تعالى قوله

:  السدي وقال. مكة أھل من قوم في ھي:  مجاھد. قومھم وعند ندهع ليأمنوا وسلم عليه هللا صلى النبي من األمان طلبوا تھامة

 أسد في نزلت:  وقيل. المنافقين من قوم في ھذا:  الحسن وقال. والمشركين المسلمين يأمن كان مسعود بن نعيم في نزلت

 .الكفر فأظھروا ديارھم إلى رجعوا ثم فأسلموا المدينة قدموا وغطفان

وارُ  َما ُكلَّ {:  تعالى قوله  رددوا" األصل ألن ؛ الراء بكسر" ردوا" واألعمش وثاب بن يحيى قرأ} فِيَھا أُْرِكُسوا اْلِفْتَنةِ  إِلَى دُّ

 ، ليأمنوكم الصلح لكم يظھر من ستجدون أي:  وقيل. } فِيَھا أُْرِكُسوا{ الكفر أي} اْلفِْتَنةِ  إِلَى{. الراء على الكسرة وقلبت فأدغم"

 إلى دعوا إذا أي:  وقيل. عاھدوا الذين عھدھم عن انتكسوا أي} فِيَھا أُْرِكُسوا{ ومعنى. عليكم أھلھا مع كان فتنة لھم سنحت وإذا

  .إليه وعادوا رجعوا الشرك
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ً  َيْقُتلَ  أَنْ  لُِمْؤِمنٍ  َكانَ  َوَما{ -92 ً  إاِلَّ  ُمْؤِمنا ً  َقَتلَ  َوَمنْ  َخَطأ ً  ُمْؤِمنا قُوا أَنْ  إاِلَّ  أَْھلِهِ  إِلَى ُمَسلََّمةٌ  َوِدَيةٌ  ُمْؤِمَنةٍ  َرَقَبةٍ  َفَتْحِريرُ  َخَطأ دَّ  َيصَّ
 أَْھلِهِ  إِلَى ُمَسلََّمةٌ  َفِدَيةٌ  ِميَثاقٌ  َوَبْيَنُھمْ  َبْيَنُكمْ  َقْومٍ  ِمنْ  َكانَ  َوإِنْ  ُمْؤِمَنةٍ  َرَقَبةٍ  َفَتْحِريرُ  ُمْؤِمنٌ  َوُھوَ  لَُكمْ  َعُدوٍّ  َقْومٍ  ِمنْ  َكانَ  َفإِنْ 

ِ  ِمنَ  َتْوَبةً  ُمَتَتابَِعْينِ  َشْھَرْينِ  َفِصَيامُ  َيِجدْ  لَمْ  َفَمنْ  ُمْؤِمَنةٍ  َقَبةٍ رَ  َوَتْحِريرُ  ُ  َوَكانَ  هللاَّ ً  هللاَّ ً  َعلِيما  }َحِكيما

 :  مسألة عشرون فيه

ً  َيْقُتلَ  أَنْ  لُِمْؤِمنٍ  َكانَ  َوَما{:  تعالى قوله:  األولى ً  إاِلَّ  ُمْؤِمنا  يقتل أن لمؤمن ينبغي ما والمعنى. حكاماأل أمھات من آية ھذه} َخَطأ

 َرُسولَ  ُتْؤُذوا أَنْ  لَُكمْ  َكانَ  َوَما{:  كقوله ، والنھي التحريم على ھو وإنما النفي على ليس" كان وما: " فقوله ؛ خطأ إال مؤمنا

 قولهك ، وجوده يجوز فال هللا نفاه ما ألن ؛ قط مؤمنا قتل مؤمن وجد لما النفي على كانت ولو} هللاَِّ 

. هللا عھد في ذلك له كان ما المعنى:  قتادة وقال. أبدا شجرھا ينبتوا أن العباد يقدر فال. } َشَجَرَھا ُتْنبُِتوا أَنْ  لَُكمْ  َكانَ  َما{:  تعالى

 فيه يكون الذي وھو األول من ليس منقطعا استثناء استثنى ثم ، بوجه ذلك اآلن له ليس كما ، سلف فيما ذلك له كان ما:  وقيل

 ومن. هللا رحمھما والزجاج سيبويه قول ھذا ؛ كذا فعليه خطأ قتله إن لكن البتة يقتله أن له كان ما والتقدير" لكن" بمعنى" إال"

نِّ  اتَِّباعَ  إاِلَّ  ِعْلمٍ  ِمنْ  ِبهِ  لَُھمْ  َما{:  تعالى قوله المنقطع االستثناء  :  النابغة وقال. } الظَّ

 أحد من بالربع وما جوابا عيت.. . أسائلھا أصيالنا فيھا وقفت

 الجلد بالمظلومة كالحوض والنؤي...  أبينھا ما أليا األواري إال

 :  اآلخر قول ومثله. لفظه في تدخل لم حقيقة أحد جنس من" األواري" تكن لم فلما

 بالغرف الريح ومر السباع إال...  به أنيس ال خالء سقام أمسى

 :  آخر وقال

 العيس وإال اليعافير إال...  أنيس بھا ليس وبلدة

 :  آخر وقال

 النخل من تعذ أن إال ظل وال...  لھا جنى ال نخلة الرجال وبعض

 :  جرير قول أبدعه ومن ، كثير ومثله ؛ سيبويه أنشده

 مرحل مرط ذيل إال األرض على...  تطأ ولم بعيدا تظعن لم البيض من

 أبي بن يزيد بن الحارث ربيعة أبي بن عياش قتل بسبب اآلية ونزلت. بردال ذيل تطأ أن إال األرض على تطأ لم:  قال كأنه

 صلى النبي أتى أخبر فلما ، بإسالمه يشعر ولم فقتله عياش لقيه مسلما الحارث ھاجر فلما ، بينھما كانت لحنة العامري أنيسة

 فنزلت قتلته حتى بإسالمه أشعر ولم ، لمتع قد ما الحارث وأمر أمري من كان قد إنه ، هللا رسول يا:  فقال وسلم عليه هللا
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 ولكن ؛ منه يقتص فال ؛ خطأ يكون أن إال منه يقتص وال مؤمنا يقتل أن لمؤمن كان وما أي ، متصل استثناء ھو:  وقيل. اآلية

 يقتل أن لمؤمن ساغ وما تقرر وما وجد وما:  قال كأنه ؛ ووجد استقر بمعنى كان يقدر أن وھو آخر ووجه. وكذا كذا فيه

 إعظام ھذا على اآلية وتتضمن. منقطع غير التأويلين ھذين على االستثناء فيجيء ؛ أحيانا فيه مغلوب ھو إذ خطأ إال مؤمنا

. البتة به الكالم حظر مع والقصد للعمد إعظاما ؟ ناسيا إال بھذا تتكلم أن فالن يا لك كان ما:  تقول كما ؛ شأنه وبشاعة العمد

 في يصح وال العرب كالم في ذلك يعرف وال ، الواو بمعنى" إال" تكون أن يجوز وال:  النحاس قال. أخط وال المعنى:  وقيل

 المؤمن خص وإنما ، الدم محترم المسلم فإن المسلم الكافر قتل جواز خطابه دليل من يفھم وال. يحظر ال الخطأ ألن ؛ المعنى

 ال كثيرة الخطأ ووجوه. الثالثة المواضع في ممدودا" خطاء" عمشاأل وقرأ. وعقيدته وشفقته وأخوته لحنانه تأكيدا بالذكر

 أو زان من القتل يستحق من يديه بين يسعى أو. مسلما فيصيب المشركين صفوف يرمي أن مثل ؛ القصد عدم يربطھا تحصى

 ؛ مجراه جرى ما وأ إنسانا فيصيب غرض إلى يرمي أو. خطأ فذلك فقتله ھو فظنه غيره فلقي ليقتله فطلبه مرتد أو محارب

 ويقال. اإلخطاء مقام يقوم االسم فالخطأ ؛ تعمد عن يصنع لم إذا وإخطاء خطأ أخطأ من اسم والخطأ. فيه خالف ال مما وھذا

 لُِمْؤِمنٍ  َكانَ  َوَما{:  وتعالى تبارك هللا قال:  المنذر ابن قال. أخطأ:  الصواب غير فعل ولمن ، أخطأ:  غير ففعل شيئا أراد لمن

ً  َيْقُتلَ  نْ أَ  ً  إاِلَّ  ُمْؤِمنا  وثبتت ، بالدية خطأ يقتل المؤمن في ثناؤه جل هللا فحكم} أَْھلِهِ  إِلَى ُمَسلََّمةٌ  َوِدَيةٌ {:  تعالى قوله إلى} َخَطأ

 .به القول على العلم أھل وأجمع ذلك على وسلم عليه هللا صلى هللا رسول عن الثابتة السنة

 بقوله تمسكا ؛ األعضاء من فيه القصاص يستطاع ما كل وفي ، النفس في والعبد الحر بين اصالقص إلى داود ذھب:  الثانية

 تتكافأ المسلمون: " السالم عليه وقوله ،} قَِصاصٌ  َواْلُجُروحَ {:  تعالى قوله إلى} ِبالنَّْفسِ  النَّْفسَ  أَنَّ  فِيَھا َعلَْيِھمْ  َوَكَتْبَنا{:  تعالى

 في إال والعبيد األحرار بين قصاص ال:  وأصحابه حنيفة أبو وقال. ليلى أبي ابن قول وھو ؛ عبدو حر بين يفرق فلم"  دماؤھم

 أن على العلماء وأجمع. واألعضاء الجراح من شيء في بينھما قصاص وال ، بالحر العبد يقتل كما ، بالعبد الحر فيقتل النفس

ً ُمؤْ  َيْقُتلَ  أَنْ  لُِمْؤِمنٍ  َكانَ  َوَما{:  تعالى قوله ً  إاِلَّ  ِمنا  قوله فكذلك ؛ العبيد دون األحرار به أريد وإنما ، العبيد فيه يدخل لم أنه} َخَطأ

 العبيد بين قصاص يكن لم وإذا ذلك على والجمھور. خاصة األحرار به أريد"  دماؤھم تتكافأ المسلمون: " السالم عليه

 ".البقرة" في ھذا مضى وقد ؛ بذلك أحرى فالنفس النفس دون فيما واألحرار

 والظھار القتل كفارة في تعالى هللا أوجبھا التي الكفارة ھذه ؛ رقبة تحرير فعليه أي} ُمْؤِمَنةٍ  َرَقَبةٍ  َفَتْحِريرُ {:  تعالى قوله:  الثالثة

 ةالرقب:  وغيرھم وقتادة والنخعي والشعبي والحسن عباس ابن فقال ، منھا يجزئ فيما العلماء واختلف. يأتي ما على أيضا

:  رباح أبي بن عطاء قال الباب ھذا في الصحيح وھو ، الصغيرة ذلك في تجزئ ال ، اإليمان وعقلت صلت التي ھي المؤمنة

 مات إن عليه الصالة في بحكم له حكم من كل يجزئ:  والشافعي مالك منھم جماعة وقال. مسلمين بين المولود الصغير يجزئ

 الرجلين أو اليدين مقطوع وال مقعد وال أعمى العلماء كافة قول في يجزئ وال. يإل أحب وصام صلى من:  مالك وقال. ودفنه

 والشافعي مالك عند يجزئ وال. شديدا عرجا يكون أن إال:  مالك قال. واألعور األعرج أكثرھم عند ويجزئ ، أشلھما وال

 المجنون أكثرھم عند يجزئ وال. بهوأصحا حنيفة أبي عند ويجزئ ، الرجلين إحدى أو اليدين إحدى أقطع العلماء وأكثر

 عند ويجزئ ، سنين إلى المعتق مالك عند يجزئ وال. الشافعي عند ويجزئ ، ويفيق يجن الذي مالك عند يجزئ وال المطبق

 ابن واختاره ، ثور وأبي الشافعي قول في ويجزئ ، الرأي وأصحاب واألوزاعي مالك عند المدبر يجزئ وال. الشافعي
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 وإنما رقبة حرر يقال ال البعض أعتق ومن. } َرَقَبةٍ  َفَتْحِريرُ {:  تعالى لقوله ؛ بعضه أعتق من يصح ال:  الكم وقال. المنذر

 ھلك حتى والتحفظ االحتياط ترك وذنه ، القاتل لذنب وطھورا تمحيصا أوجبت:  فقيل معناھا في أيضا واختلفوا. بعضھا حرر

 وھو حق نفسه في له كان فإنه ، القتيل نفس في تعالى هللا حق تعطيل من البد أوجبت:  وقيل. الدم محقون امرؤ يديه على

 أمر من له يجب عباده من عبدا كان أنه وھو ، حق فيه سبحانه  وكان. األحياء تصرف له أحل فيما والتصرف بالحياة التنعم

 أن ذلك مع ويرتجى ، والدواب البھائم عن به يتميز ما ذميا أو كان مسلما عبدا أو كان حرا كبيرا أو كان صغيرا العبودية

 فلذلك ، وصفنا الذي والمعنى ، ذكرنا الذي االسم منه فوت يكون أن من قاتله يخل فلم ، ويطيعه هللا يعبد من نسله من يكون

 أولى بل ، مثله عمدا فالقاتل خطأ القاتل على وقع وإن النص أن بيان ففيه ، كان المعنيين ھذين من واحد وأي. الكفارة ضمن

 .أعلم وهللا ، بيانه يأتي ما على ، منه عليه الكفارة بوجوب

 في هللا يعين ولم ، مؤداة مدفوعة} ُمَسلََّمةٌ {. وليه إلى القتيل دم عن عوضا يعطى ما الدية} ُمَسلََّمةٌ  َوِدَيةٌ {:  تعالى قوله:  الرابعة

 ذلك أخذ وإنما ، القاتل على أو العاقلة على إيجابھا فيھا وليس ، لقامط الدية إيجاب اآلية في وإنما ، الدية في يعطى ما كتابه

 على وجب والذي ، المتلفات وضمان الغرامات في األصول قياس خالف العاقلة على المواساة إيجاب أن شك وال ، السنة من

 على فأوجبھا النصرة باعتبار أنھا ةحنيف أبو واعتقد. محضة مواساة ولكنه عليھم القاتل وزر أن وال ، تغليظا يجب لم العاقلة

 في وسلم عليه هللا صلى ووداھا ، اإلبل من مائة الدية بأن وسلم عليه هللا صلى هللا رسول عن األخبار وثبتت. ديوانه أھل

 .كتابه لمجمل السالم عليه نبيه لسان على بيانا ذلك فكان ، وعبدالرحمن ومحيصة لحويصة بخيبر المقتول سھل بن عبدهللا

 أھل على:  طائفة فقالت ؛ اإلبل أھل غير على يجب فيما واختلفوا اإلبل من مائة اإلبل أھل على أن عل العلم أھل وأجمع

 أحد في والشافعي الرأي وأصحاب وإسحاق وأحمد مالك قول ھذا ؛ والمغرب ومصر الشام أھل وھم ، دينار ألف الذھب

 العراق أھل وھم ، درھم ألف عشر فاثنا الورق أھل وأما. وقتادة الزبير بن وعروة عمر عن ھذا وروي. القديم في قوليه،

 دينار ألف الذھب أھل على فجعلھا القرى أھل على الدية قوم أنه عمر عن بلغه ما على مالك مذھب ھذا ؛ وخراسان وفارس

 على والدنانير بالدراھم فقيمتھا تأعوز فإن ؛ اإلبل الدية الشافعي قال:  المزني وقال. درھم ألف عشر اثني الورق أھل وعلى

 الدية:  والثوري أصحابه" حنيفة أبو وقال. الورق أھل على درھم ألف عشر واثنا الذھب أھل على دينار ألف ، عمر قومھا ما

 الورق أھل وعلى ، دينار ألف الذھب أھل على الدية جعل أنه عمر عن عبيدة عن الشعبي رواه. درھم آالف عشرة الورق من

 أھل وعلى ، اإلبل من مائة اإلبل أھل وعلى ، شاة ألف الشاء أھل وعلى ، بقرة مائتي البقر أھل وعلى ، درھم آالف ةعشر

 البدل وجه على ال الدية أصناف من صنف والدراھم الدنانير أن على يدل ما الحديث ھذا في:  عمر أبو قال. حلة مائتي الحلل

 والشاء البقر في عمر عن رواه ما حنيفة أبو وخالف. عباس وابن وعلي مانعث عن الحديث من الظاھر وھو ؛ والقيمة

 دية:  طائفة وقالت:  المنذر ابن قال. المدنيين السبعة الفقھاء قول وھو ، التابعين من وطائفة وطاوس عطاء قال وبه. والحلل

 قال. طاوس قال وبه الشافعي قول ھذا. لموس عليه هللا صلى هللا رسول فرض كما غيرھا دية ال اإلبل من مائة المسلم الحر

 عن الروايات واختلفت. وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فرض كما ، زمان كل في اإلبل من مائة المسلم الحر دية:  المنذر ابن

 .ونقول وبه الشافعي مذھب عرفتك وقد ، مراسيل ألنھا عنه يصح شيء منھا وما الدراھم أعداد في عنه هللا رضي عمر
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 هللا رسول أن جده عن أبيه عن شعيب بن عمرو حديث من داود أبو فروى ؛ اإلبل دية أسنان في الفقھاء واختلف:  الخامسة

 ، حقة وثالثون ، لبون بنت وثالثون ، مخاض بنت ثالثون:  اإلبل من مائة فديته خطأ قتل من أن قضى وسلم عليه هللا صلى

. أخماس الخطأ دية:  العلماء أكثر قال وإنما ، الفقھاء من به قال أحدا أعرف ال ديثالح ھذا:  الخطابي قال.  لبون بني وعشر

 أصحاب قال ؛ األصناف في اختلفوا أنھم إال حنبل بن وأحمد سيرين وابن مالك وكذلك ، والثوري الرأي أصحاب قال كذا

 ھذا وروي. جذاع وخمس ، قحقا وخمس ، لبون بنات وخمس ، مخاض بنات وخمس ، مخاض بنو خمس:  وأحمد الرأي

 ، مخاض بنات وخمس ، لبون بنات وخمس ، جذاع وخمس ، حقاق خمس:  والشافعي مالك وقال. مسعود ابن عن القول

 قال. سعد بن والليث وربيعة والزھري يسار بن وسليمان عبدالعزيز بن عمر عن القول ھذا وحكي. لبون بنو وخمس

 وعدل. الحديث بھذا إال يعرف ال مجھول وھو مالك بن خشف بن عبدهللا راويه أن الإ ، أثر فيه الرأي وألصحاب: الخطابي

 أسنان من شيء في مخاض لبني مدخل وال مخاض بني فيه وألن ، راويه في العلة من ذكرنا لما. به القول عن الشافعي

 أسنان في وليس الصدقة إبل من مائة خيبر قتيل ودى أنه القسامة قصة في وسلم عليه هللا صلى النبي عن روي وقد. الصدقات

 هللا صلى هللا رسول أن مسعود بن عبدهللا عن مالك بن خشف عن جبير بن زيد روى وقد:  عمر أبو قال. مخاض ابن الصدقة

 يروه لم ألنه ؛ مجھول وھو الطائي الكوفي مالك بن خشف إال يرفعه لم ھذا أن إال ، أخماسا الخطأ في الدية جعل وسلم عليه

 .الكوفيين ثقات أحد معاوية بن جشم بني من الجشمي الطائي حرمل بن جبير بن زيد إال نهع

 عن مالك بن خشف عن جبير بن زيد عن أرطاة بن حجاج رواية من مالك بن خشف حديث سننه في الدارقطني ذكر قد:  قلت

 وعشرون ، حقة عشرون منھا ؛ اإلبل من ئةما الخطأ دية في وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قضى:  قال مسعود بن عبدهللا

 غير ضعيف حديث ھذا: " الدارقطني قال. مخاض بنو وعشرون ، مخاض بنات وعشرون ، لبون بنات وعشرون ، جذعة

 بالسند أبيه عن مسعود بن عبدهللا بن عبيدة أبو رواه لما مخالف أنه:  أحدھا ؛ عدة وجوه من بالحديث المعرفة أھل عند ثابت

 ، ونظرائه مالك بن خشف من وفتياه وبمذھبه أبيه بحديث أعلم عبيدة وأبو ، عليه تأويل وال فيه مطعن ال الذي ، عنه الصحيح

 ھو ويفتي بقضاء يقضي أنه وسلم عليه هللا صلى هللا رسول عن يروي أن من دينه على وأشح لربه أتقى مسعود بن وعبدهللا

 هللا صلى هللا رسول من فيھا يسمع لم عليه وردت مسألة في القائل وھو مسعود بن عبدهللا على مثله يتوھم ال ھذا ؛ بخالفه

 بعه بلغه ثم ؛ فمني خطأ يكن وإن ، ورسوله هللا فمن صوابا يكن فإن برأي فيھا أقول:  قول فيھا عنه يبلغه ولم شيئا وسلم عليه

 فرح يروه لم شديدا فرحا فرح ذلك عند أصحابه فرآه ، امثلھ في وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قضاء وافق فيھا فتياه أن ذلك

 عن يروي أن عنه يصح فكيف حاله وھذا صفته ھذه كانت فمن. وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قضاء فتياه لموافقة ، مثله

 رواه نعلمه ال ضالمخا بني ذكر فيه الذي المرفوع الخبر أن وھو:  آخر ووجه. ويخالفه شيئا وسلم عليه هللا صلى هللا رسول

 ال بالحديث العلم وأھل الجشمي حرمل بن جبير بن زيد إال عنه يروه لم مجھول رجل وھو مسعود ابن عن مالك بن خشف إال

 قد رجال أو ، مشھورا عدال راويه كان إذا بالخبر عندھم العلم يثبت وإنما ، معروف غير رجل بروايته ينفرد بخبر يحتجون

 اسم حينئذ عنه ارتفع صفته ھذه كانت فإذا ؛ فصاعدا رجالن عنه يروي أن عنه الجھالة اسم وارتفاع ، الجھالة اسم عنه ارتفع

 عليه يوافقه حتى ذلك خبره عن التوقف وجب بخبر وانفرد واحد رجل إال عنه يرو لم من فأما. معروفا حينئذ وصار ، الجھالة

 .أعلم وهللا. غيره
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 رجل والحجاج ، أرطأة بن الحجاج إال عنه جبير بن زيد عن رواه أحدا نعلم ال كمال بن خشف حديث أن وھو:  آخر ووجه

 وعيسى القطان سعيد بن ويحيى عيينة بن سفيان عنه الرواية وترك ؛ منه يسمع ولم يلقه لم عمن يحدث وبأنه بالتدليس مشھور

. بحديثه يحتج ال أرطأة بن حجاج:  معين نب يحيى وقال. ونبال بالرجل علما بھم وكفاك ، وخبروه جالسوه أن بعد يونس بن

 سمعت:  يونس بن عيسى وقال. الجماعة في الصالة يدع حتى الرجل ينبل ال يقول الحجاج سمعت:  إدريس بن عبدهللا وقال

 المال حب أھلكني:  يقول الحجاج سمعت:  جرير وقال. والبقالون الحمالون يزاحمني الصالة إلى أخرج:  يقول الحجاج

 غير إلى. فيه عليه فاختلفوا أرطأة بن الحجاج عن الحديث ھذا رووا الثقات من جماعة أن منھا ؛ أخر أوجھا وذكر. فوالشر

 المنذر ابن كان وإن ، الدية في الكوفيون إليه ذھب ما ضعف على وداللة كفاية ذكروه مما ذكرناه وفيما ؛ ذكره يطول مما ذلك

 مسعود ابن أن عبيدة أبي عن مجلز أبي عن التيمي سليمان حدثنا سلمة بن حماد وىور. يأتي ما على اختاره قد جاللته مع

 بني وعشرون لبون بنات وعشرون ، مخاض بنات وعشرون جذعة وعشرون ، حقة عشرون أخماس خمسة الخطأ دية: قال

 .ھذا ونح عبدهللا عن علقمة عن روي وقد ، ثقات ورواته حسن إسناد ھذا:  الدارقطني قال. ذكور لبون

 دية قالوا أنھم العلماء من نفر عن روي وقد:  الخطابي قال. مخمسة تكون الدية أن والشافعي مالك مذھب ھو وھذا:  قلت

 وعشرون خمس:  قالوا أنھم إال ؛ راھويه بن إسحاق ذھب وإليه ، البصري والحسن والنخعي الشعبي وھم ؛ أرباع الخطأ

 أبي بن علي عن ذلك روي وقد. مخاض بنات وعشرون وخمس لبون اتبن وعشرون وخمس حقة وعشرون وخمس جذعة

 عمل عليه ولكن ؛ شيء صحابي عن فيه وليس يسار بن سليمان عن فروي والشافعي مالك قول أما:  عمر أبو قال. طالب

 .شھاب ابن عن جريج ابن حكى وكذلك. المدينة أھل

 قياسا تؤخذ لم الدبات في اإلبل وأسنان:  عمر أبو قال. والشافعي لكما إليه صار ما يوافق ما مسعود ابن عن ذكرنا قد:  قلت

 ؛ سلفه من عنده صح قد بما يقول فكل ؛ للنظر فيه مدخل فال األثر جھة من أخذ وما ، وتسليما اتباعا أخذت وإنما ، نظرا وال

 .أجمعين عنھم هللا رضي

 أن إال ، ومجاھد طاوس عن المنذر ابن حكاه فقد شعيب بن عمرو بحديث قال من يعلم ال أنه من الخطابي حكاه ما وأما:  قلت

 الذي الرأي وأصحاب عبدهللا قول يريد. أقول األول وبالقول:  المنذر ابن قال. جذعة ثالثين مخاض بنت مكان جعل مجاھدا

 يوافق وسلم عليه هللا صلى النبي عن مرفوع. وبحديث ؛ قيل مما األقل ألنه:  قال عبدالبر وابن ، والخطابي الدارقطني ضعفه

 .القول ھذا

 قد والنسيان الذھول لكن!  صحته على النقد أھل يوافقه لم بحديث قال كيف واجتھاده نقده مع ؟ المنذر البن وعجبا:  قلت

 .الجالل ذي لعزة الكمال وإنما ، اإلنسان يعتري

 العلم أھل وأجمع ، العاقلة على الخطأ بدية قضى أنه وسلم عليه هللا صلى محمد المختار النبي عن األخبار ثبتت:  السادسة

 وسلم عليه هللا صلى النبي قول من المراد أن على دليل العاقلة على الخطأ في الدية أن العلم أھل إجماع وفي. به القول على

 على زاد ما أن على اوأجمعو. الخطأ دون العمد"  عليه تجني وال عليك يجني ال إنه: " ابنه ومعه عليه دخل حيث رمثة ألبي

 وال ، صلحا وال اعترافا وال عمدا تحمل ال العاقلة أن العلماء جمھور عليه والذي ؛ الثلث في واختلفوا. العاقلة على الدية ثلث
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 قلت ، الجاني عاقلة على الخطأ عقل:  طائفة وقالت. الجاني مال في الثلث دون وما الثلث جاوز ما إال الخطأ دية من تحمل

 .الشافعي قول ھذا ؛ كثر أو قل الجاني مال في. العمد عقل كما. األقل غرم األكثر غرم من ألن ؛ كثرت أو يةالجنا

 وال. العاقلة من عصبتھا غير من كان إذا المرأة ولد وليس. العصبة والعاقلة ، العاقلة على منجمة تكون أن وحكمھا:  السابعة

 أھل جمھور قول في عاقلة يكون ال الديوان وكذلك. شيئا عنھم يعقلون فال ، مواأل األب من إلخوتھم بعصبة األم من اإلخوة

 عمر قضاه ما على أعوام ثالثة في العاقلة على الدية فتنجم ؛ الديوان أھل من كان إن عاقلة يكون:  الكوفيون وقال. الحجاز

 كان أنه منھا ؛ ألغراض واحدة دفعة يعطيھا وسلم عليه هللا صلى النبي وكان. به فتضر حوامل تكون قد اإلبل ألن ؛ وعلي

. العربي ابن قاله ؛ النظام ھذا على الصحابة قدرتھا اإلسالم تمھد فلما. تأليفا يعجلھا كان أنه ومنھا. وتسديدا صلحا يعطيھا

 وأجمعوا. منھا أقل في تكون وال سنين ثالث في إال تكون ال العاقلة على الدية أن وحديثا قديما العلماء أجمع :  عمر أبو وقال

 صلى هللا رسول فأقرھا العاقلة تحملھا الجاھلية في كانت الدية أن والعلم السير أھل وأجمع. الرجال من البالغين على أنھا على

 واتفق. الديوان جعل حتى ذلك على األمر فجرى اإلسالم جاء ثم ؛ بالنصرة يتعاقلون وكانوا ، اإلسالم في وسلم عليه هللا

 وأن ، ديوان بكر أبي زمن وال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول زمن في يكن لم أنه وأجمعوا. به والقول ذلك رواية عل الفقھاء

 .العدو من يليھم من قتال عليھم وجعل ، يدا ناحية كل أھل وجعل ، الناس بين وجمع الديوان جعل عمر

 فتلقيه أمه بطن يضرب أن وھو ؛ أمه بطن في الجنين قتل هنظام في ويدخل الباب ھذا سلك في ينخرط ومما:  قلت:  الثامنة

 تعلم به فيما واختلفوا. قسامة بغير:  وقيل. القسامة بعد العمد وفي الخطأ في كاملة الدية فيه:  العلماء كافة فقال ؛ يموت ثم حيا

 الشافعي فقال تحرك فإن ؛ كاملة لديةا فيه ، حي محققة نفسا تنفس أو ارتضع أو صارخا استھل إذا أنه على اتفاقھم بعد حياته

 الحكم في العلماء كافة عند واألنثى والذكر. إقامة طول يقارنھا أن إال ، ال:  مالك وقال. حياته على تدل الحركة:  حنيفة وأبو

 ال إجماع كله وھذا. فيه شيء فال يخرج لم جوفھا في وھو وماتت تلقه لم فإن. وليدة أو عبد:  غرة ففيه ميتا ألقته فإن. سواء

:  موتھا بعد ميتا الجنين خرج ثم بطنھا ضرب من ماتت إذا المرأة في قاال أنھما وداود سعد بن الليث عن وروي. فيه خالف

 فيه شيء ال:  الفقھاء سائر وقال. غير ال ضربھا وقت في أمه حياة المعتبر ؛ موتھا بعد أو موتھا قبل رمته وسواء ، الغرة ففيه

 ضرب لو أنه على معھم والليث أجمعوا قد:  قال بأن الفقھاء لجماعة محتجا الطحاوي قال. موتھا بعد بطنھا من ميتا خرج إذا

 .موتھا بعد سقط إذا فكذلك ؛ فيه شيء ال أنه يسقط ولم بطنھا في والجنين فماتت حية وھي بطنھا

 عبد غرة الجنين في: " وسلم عليه هللا صلى هللا ولرس قول في العالء بن عمرو أبو قال. بيضاء إال الغرة تكون وال:  التاسعة

 فال ؛ البياض عنى ولكنه ، أمة أو عبد الجنين في:  لقال معنى بالغرة أراد وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن لوال - "  أمة أو

 تقوم:  مالك فقال ؛ قيمتھا يف العلماء واختلف. سوداء وال أسود فيھا يقبل ال ، بيضاء جارية أو أبيض غالم إال الدية في يقبل

 وسائر وربيعة شھاب ابن قول وھو ؛ الحرة أمه دية وعشر ، المسلم الحر دية عشر نصف ؛ درھم ستمائة أو دينارا بخمسين

 عليه وليس ؛ سنين ثمان أو سنين سبع الغرة سن:  الشافعي وقال. درھم خمسمائة قيمتھا:  الرأي أصحاب وقال. المدينة أھل

 أھل كانوا إن دينارا عشرون الذھب من ، األم دية عشر أو غرة إعطاء بين مخير أنه مالك مذھب ومقتضى. معيبة يقبلھا أن

 مال في ھي:  وأصحابه مالك قال. اإلبل من فرائض خمس أو ، درھم ستمائة - ورق أھل كانوا إن - الورق ومن ، ذھب

 بن المغيرة لحديث ؛ أصح وھو. العاقلة على ھي ، وأصحابھما يوالشافع حنيفة أبو وقال. حي بن الحسن قول وھو ؛ الجاني
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 إلى فاختصم ، فقتلتھا بعمود األخرى إحداھما فضربت - فتغايرتا رواية في - األنصار من رجلين تحت كانتا امرأتين أن شعبة

 أسجع: " فقال ،!  يطل ذلك ثلفم. استھل وال شرب وال ، أكل وال صاح ال من ندي:  فقاال الرجالن وسلم عليه هللا صلى النبي

 يوجب الخالف موضع في نص ، صحيح ثابت حديث وھو. المرأة عاقلة على وجعلھا غرة فيه فقضى ؟"  األعراب كسجع

 قضي الذي بقول علماؤنا واحتج. والنظر القياس في كذلك الجنين كان العاقلة على المضروبة المرأة دية كانت ولما. الحكم

 العاقلة على بھا قضى الجنين دية أن ولو. الجاني وھو معين عليه قضي الذي أن على يدل وھذا:  قالوا ؟ أغرم كيف:  عليه

 إجماع مثل ؛ له معارض ال الذي الدليل بخالفه قام ما إال ، عليه جنايته جان كل أن القياس وفي. عليھم قضى الذي فقال:  لقال

 َتْكِسبُ  َوال{:  تعالى هللا قال وقد ، بھا الحكم فيجب ، لھا معارض ال عدولال اآلحاد نقل جھة من سنة نص أو ، خالفه يجوز ال

 .}أُْخَرى ِوْزرَ  َواِزَرةٌ  َتِزرُ  َوال َعلَْيَھا إاِلَّ  َنْفسٍ  ُكلُّ 

:  مالك فقال ؛ ميتا خرج إذا الكفارة في واختلفوا. الدية مع الكفارة فيه حيا خرج إذا الجنين أن العلماء بين خالف وال:  العاشرة

 مالك فقال ؛ الجنين عن الغرة ميراث في واختلفوا. كفارة وال الغرة فيه:  والشافعي حنيفة أبو وقال. والكفارة الغرة فيه

:  وأصحابه حنيفة أبو وقال. دية ألنھا ؛ تعالى هللا كتاب على الجنين عن موروثة الجنين في الغرة:  وأصحابھما والشافعي

 الذكر فيه يعتبر لم أنه ذلك على الدليل ومن. بدية وليست أعضائھا من عضو بقطع عليھا جنى جناية األنھ ؛ وحدھا لألم الغرة

 ثلثھا، وألمه ثلثاھا ألبيه ؛ خاصة ألبويه ديته:  يقول ھرمز ابن وكان. كالعضو ذلك أن على فدل ، الديات في يلزم كما واألنثى

 .شيئا اإلخوة يرث وال ، أما أو كان أبا منھما للباقي كانت مات دق أحدھما كان فإن ، له ذلك كان حيا منھما كان من

قُوا أَنْ  إاِلَّ {:  تعالى قوله:  عشرة الحادية دَّ  أن إال يعني ؛ اإلعطاء والتصدق. الصاد في التاء فأدغمت" يتصدقوا أن" أصله} َيصَّ

 ونبيح عبدالرحمن أبو وقرأ. األول من ليس استثناء فھو. عليھم الدية من لھم أوجب مما القاتلين المقتول ورثة األولياء يبرئ

 الثانية، التاء حذف القراءة ھذه على ويجوز. الصاد شدد أنه إال ، عمرو أبو قرأ وكذلك. والتاء الصاد بتخفيف" تصدقوا أن إال"

 تسقط فال تعالى  ھي التي الكفارة وأما". يتصدقوا أن إال" مسعود وابن أبي حرف وفي. الياء قراءة على حذفھا يجوز وال

 وتجب. لھم حق ھي التي الدية تسقط وإنما ربه لعبادة آخر يخلص أن فعليه ، سبحانه هللا عبادة في شخصا أتلف ألنه ؛ بإبرائھم

 .تتحمل وال الجاني مال في الكفارة

 حروبھم في أو الكفار بالد في يقتل المؤمن مسألة ھذه} ُمْؤِمنٌ  َوُھوَ  لَُكمْ  َعُدوٍّ  َقْومٍ  ِمنْ  َكانَ  َفإِنْ {:  تعالى قوله:  عشرة الثانية

 قد مؤمنا رجال المقتول ھذا كان فإن:  والنخعي ومجاھد وعكرمة والسدي وقتادة عباس ابن عند والمعنى. الكفار من أنه على

 أبو قال وبه ، مالك قول من المشھور وھو. الرقبة. تحرير كفارته وإنما ؛ فيه دية فال" لكم عدو" كفرة وھم قومه في وبقي أمن

 ھذا حرمة أن:  والثاني. بھا فيتقووا إليھم تدفع أن يصح فال كفار القتيل أولياء أن:  أحدھما:  لوجھين الدية وسقطت. حنيفة

. } ُيَھاِجُروا َحتَّى َشْيءٍ  ِمنْ  ِھمْ َواَلَيتِ  ِمنْ  لَُكمْ  َما ُيَھاِجُروا َولَمْ  آَمُنوا َوالَِّذينَ {:  تعالى لقوله ؛ دية فال ، قليلة يھاجر ولم آمن الذي

 ولم قومه بين أو المسلمين أظھر بين خطأ القتل كان فسواء ؛ فقط كفار األولياء أن الدية سقوط في الوجه بل:  طائفة وقالت

 لبيت لوجبت الدية وجبت ولو ، الكفار إلى دفعھا يصح ال إذ ، فيه دية وال التحرير كفارته قومه إلى رجع ثم ھاجر أو يھاجر

 األوزاعي قال وبه الشافعي قول ھذا. اإلسالم بالد في القتل جرى وإن الموضع ھذا في الدية تجب فال ؛ المال بيت على المال

 .والكفارة المال لبيت الدية ففيه حرب وقومه المسلمين بالد في المؤمن قتل إن األول القول وعلى. ثور وأبو والثوري
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 فصبحنا سرية في وسلم عليه هللا صلى هللا رسول بعثنا:  قال أسامة عن مسلم صحيح في جاء ما الباب ھذا ومن:  قلت

 وسلم عليه هللا صلى للنبي فذكرته ، ذلك من نفسي في فوقع فطعنته ؛ هللا إال إله ال:  فقال رجال فأدركت جھينة من الحرقات

: قال ؛ السالح من خوفا قالھا إنما ، هللا رسول يا قلت:  قال" !  قتلتهو هللا إال إله ال أقال: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فقال

 أنه أسامة عن وروي. دية وال بقصاص وسلم عليه هللا صلى عليه يحكم فلم" .  ؟ ال أم أقالھا تعلم حتى قلبه عن شققت أفال"

 فقال. دية وال بقصاص يحكم ولم"  رقبة قأعت: " وقال ، مرات ثالث بعد لي استغفر وسلم عليه هللا صلى هللا رسول إن:  قال

 في له أذن كان ألنه:  األول:  ثالثة فألوجه الدية سقوط وأما ؛ عدوانا القتل يكن لم إذ فواضح القصاص سقوط أما:  علماؤنا

 مسلمينال من ولي له يكن ولم العدو من لكونه:  الثاني. والطبيب كالخاتن غلطا محترمة نفس إتالف عنه فكان القتال أصل

 وال بينة بذلك تقم ولم بالقتل اعترف أسامة أن:  الثالث. ذكرنا كما} لَُكمْ  َعُدوٍّ  َقْومٍ  ِمنْ  َكانَ  َفإِنْ {:  تعالى لقوله ؛ ديته له تكون

 .أعلم وهللا. الدية فيه تكون مال له يكن لم أسامة ولعل ، اعترافا العاقلة تعقل

 ؛ والكفارة الدية فتجب خطأ يقتل والمعاھد الذمي في ھذا} ِميَثاقٌ  َوَبْيَنُھمْ  َبْيَنُكمْ  َقْومٍ  ِمنْ  انَ كَ  َوإِنْ {:  تعالى قوله:  عشرة الثالثة

 كما ، مؤمن وھو يقل ولم أبھمه وتعالى سبحانه هللا أن إال:  قال الطبري واختاره. والشافعي والنخعي والشعبي عباس ابن قال

 وإبراھيم زيد بن وجابر الحسن وقال. خالفه أنه على يدل قبل قيد ما وإطالقه. بالحر أھل ومن المؤمنين من القتيل في قال

 التحرير فكفارته ، صاحبھم بدية أحق أنھم يوجب فعھدھم لكم معاھدين قوم من مؤمنا خطأ المقتول كان وإن المعنى:  أيضا

 كفارة فال الذمي المسلم قتل إذا:  الحسن قال. "مؤمن وھو ميثاق وبينھم بينكم قوم من كان وإن: " الحسن وقرأھا. الدية وأداء

ً  َيْقُتلَ  أَنْ  لُِمْؤِمنٍ  َكانَ  َوَما{:  قوله على مردود الحجاز أھل عند فمعناھا اآلية وأما:  عمر أبو قال. عليه ً  إاِلَّ  ُمْؤِمنا  قال ثم} َخَطأ

 على المطلق حمل محمولة الجملة أن عندي والذي:  العربي ناب قال. أعلم وهللا. المؤمن ذلك يريد} َقْومٍ  ِمنْ  َكانَ  َوإِنْ {:  تعالى

 .المقيد

 دية يقتضي ليس النكرة لفظ على} ُمَسلََّمةٌ  َفِدَيةٌ { وقوله. الحجاز أھل عن عمر أبو وحكاه الحسن قال ما معنى وھذا:  قلت

 أجل إلى بحرب يؤذنوا أو يسلموا أن لىع عھد السالم عليه النبي وبين بينھم كان الذين العرب مشركي في ھذا:  وقيل. بعينھا

 ِمنَ  َعاَھْدُتمْ  الَِّذينَ  إِلَى َوَرُسولِهِ  هللاَِّ  ِمنَ  َبَراَءةٌ {:  تعالى بقوله نسخ ثم والكفارة الدية فيه وجبت منھم قتل فمن:  معلوم

 .}اْلُمْشِرِكينَ 

 أعلم وهللا -  ديتھا صارت إنما:  عمر أبو قال ؛ لالرج دية من النصف على المرأة دية أن على العلماء وأجمع:  عشرة الرابعة

 دية في ھو إنما وھذا. رجل بشھادة امرأتين وشھادة ، الرجل ميراث نصف لھا أن أجل من الرجل دية من النصف على -

 في تقدم كما} ْلُحرِّ ِبا اْلُحرُّ { و. }ِبالنَّْفسِ  النَّْفسَ {:  وجل عز لقوله والنساء الرجال بين القصاص ففيه العمد وأما ، الخطأ

 ".البقرة"

 في ينشد كان أعمى إن يقول أبي سمعت:  قال اللخمي رباح بن علي بن موسى حديث من الدارقطني روى:  عشرة الخامسة

 :  يقول وھو عنه هللا رضي الخطاب بن عمر خالفة في الموسم

 المبصرا الصحيح األعمى يعقل ھل...  منكرا لقيت الناس أيھا يا
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ً  خرا  تكسرا كالھما معا

 على البصير بعقل عمر فقضى ؛ البصير فمات البصير على األعمى فوقع ، بئر في فوقعا بصير يقوده كان األعمى أن وذلك

 وال ، األسفل األعلى يضمن:  الزبير ابن عن فروي ؛ أحدھما فيموت آخر على يسقط رجل في العلماء اختلف وقد. األعمى

 سقطا حتى. صاحبه أحدھما جر رجلين في مالك وقال. وإسحاق وأحمد والنخعي شريح لقو وھذا. األعلى األسفل يضمن

 من المتأخرين بعض قال ما إال -  أعلم وهللا -  خالفا ھذا في أظن ما:  عمر أبو قال. الدية جبذه الذي عاقلة على:  وماتا

:  شبرمة وابن الحكم وقال. عليه الساقط سقوط ومن ، فعله من مات ألنه ؛ الدية نصف يضمن:  الشافعي وأصحاب أصحابنا

 أحدھما يصدم رجلين في الشافعي وقال. منھما الحي يضمن:  قاال ، أحدھما فمات بيت فوق من رجل على رجل سقط إن

 كل على:  فماتا اصطدما إذا الفارسين في وقال. ھدر الصادم ودية ، الصادم عاقلة على المصدوم دية:  قال ، فماتا اآلخر

 مالك وقال. وزفر البتي عثمان وقال ؛ صاحبه وفعل نفسه فعل من مات منھما واحد كل ألن ؛ صاحبه دية نصف نھمام واحد

 على اآلخر دية منھما واحد كل على:  فيموتان يصطدمان الفارسين في وأصحابه حنيفة وأبو حي بن والحسن واألوزاعي

. الفرس صرف الفارس وال السفينة صرف النوتي يكن لم إذا تصطدمان السفينتان عندنا وكذلك:  منداد خويز ابن قال. عاقلته

 .كامال لصاحبه أتلف ما لقيمة الضمان منھما واحد كل على. والفارسين السفينتين في مالك عن وروي

 يةد من النصف على ھي:  وأصحابه مالك فقال ؛ الكتاب أھل دية تفصيل في الباب ھذا من العلماء واختلف:  عشرة السادسة

 وعروة عبدالعزيز بن عمر عن القول ھذا روي. ذلك من النصف على نسائھم ودية ، درھم ثمانمائة المجوسي ودية ، المسلم

 الحارث بن عبدالرحمن عن ، بالل بن سليمان فيه روى قد المعنى وھذا. حنبل بن أحمد به وقال شعيب بن وعمرو الزبير بن

 اليھودي دية جعل وسلم عليه هللا صلى النبي أن جده عن ، أبيه عن ، يبشع بن عمرو عن ، ربيعة أبي بن عياش بن

:  والنخعي والشعبي عباس ابن وقال. أيضا الثوري عنه روى قد ھذا وعبدالرحمن. المسلم دية من النصف على والنصراني

 والثوري حنيفة أبي قول وھو ؛ سلمالم كدية الدية فيه قومه عھد على كافرا أو كان مؤمنا تبالي ال خطأ العھد أھل من المقتول

 وھو ، والذمي والمعاھد والمجوسي والنصراني واليھودي المسلم ، سواء كلھا الديات جعلوا ؛ حي بن والحسن البتي وعثمان

 ابم ھذا وعضدوا. المسلم كدية كاملة الدية يقتضي وذلك} فِْدَيةٌ {:  تعالى قوله وحجتھم. المسيب بن وسعيد والزھري عطاء قول

 هللا رسول أن والنضير قريظة بني قصة في عباس ابن عن ، عكرمة عن ، الحصين بن داود عن ، إسحاق بن محمد رواه

 دية:  الشافعي وقال. حجة مثله في وليس لين فيه حديث ھذا:  عمر أبو قال. كاملة دية سواء ديتھم جعل وسلم عليه هللا صلى

 إال بريئة والذمة ، ذلك في قيل ما أقل ذلك أن وحجته ؛ درھم ثمانمائة المجوسي ودية ، المسلم دية ثلث والنصراني اليھودي

 وأبو دينار بن وعمرو وعكرمة والحسن وعطاء المسيب ابن قال وبه ، وعثمان عمر عن القول ھذا وروي. حجة أو بيقين

 .وإسحاق ثور

. شھرين صيام فعليه أي} َشْھَرْينِ  َفِصَيامُ {. لشرائھا ماله سعات وال الرقبة أي} َيِجدْ  لَمْ  َفَمنْ {:  تعالى قوله:  عشرة السابعة

 الدية عن يجزئ الشھرين صيام إن:  الشعبي عن مكي وقال. الجمھور قول ھذا ؛ استأنف يوما أفطر لو حتى} ُمَتَتاِبَعْينِ {

 ھذا حكى والطبري. القاتل على يستول العاقلة على ھي إنما الدية ألن ؛ وھم القول وھذا:  عطية ابن قال. يجد لم لمن والعتق

 .مسروق عن القول
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 ال ، منه سلف بما صيامھا باقي وصلت تؤخر ولم طھرت إذا وإنھا ، خالف غير من التتابع يمنع ال والحيض:  عشرة الثامنة

 جماعة عند استأنفت فعلت فإن ، بطھرھا عالمة اليوم ذلك صيام فتترك الفجر قبل طاھرا تكون أن إال ذلك غير عليھا شيء

 وليس:  مالك فقال ؛ قولين على بعضھا التتابع شھري من صام قد الذي المريض في واختلفوا. عمر أبو قاله ؛ العلماء من

 يسافر أن له وليس ، حيض أو مرض أو عذر من إال يفطر أن تعالى هللا كتاب في متتابعين شھرين صيام عليه وجب ألحد

. وطاوس وقتادة ومجاھد وعطاء والشعبي والحسن يسار بن وسليمان المسيب بن عيدس المرض في يبني قال وممن. فيفطر

 وأصحابه حنيفة أبي قول وھو ؛ المرض في يستأنف:  الخراساني وعطاء عيينة بن والحكم والنخعي جبير بن سعيد وقال

 إن وحده اليوم ذلك يقضي:  شبرمة ابن وقال. مالك قال كما يبني أنه:  آخر قول وله ؛ الشافعي قولي وأحد ؛ حي بن والحسن

 وقد ، يتعمد ولم لمرضه التتابع قطع في معذور ألنه يبني قال من حجة:  عمر أبو قال. رمضان كصوم ، غالب عذر كان

 ؛ الصالة على قياسا ؛ المأثم يسقط وإنما ، لعذر يسقط ال فرض التتابع ألن يستأنف قال من وحجة. المتعمد غير عن هللا تجاوز

 .يبن ولم استأنف عذر قطعھا فإذا متتابعات ركعات ھاألن

ِ  ِمنَ  َتْوَبةً {:  تعالى قوله:  عشرة التاسعة  ألنه التوبة إلى المخطئ حاجة مست وإنما. رجوعا ومعناه ، المصدر على نصب} هللاَّ

 ومنه ؛ الرقبة عن بدال الصوم بقبول عليه تعالى هللا من تخفيفا بالصيام فليأت أي:  وقيل. يتحفظ أن حقه من وكان يتحرز لم

ُ  َعلِمَ {:  تعالى قوله  .}َعلَْيُكمْ  َفَتابَ  ُتْحُصوهُ  لَنْ  أَنْ  َعلِمَ {:  تعالى وقوله ، خفف أي} َعلَْيُكمْ  َفَتابَ  أَْنفَُسُكمْ  َتْخَتاُنونَ  ُكْنُتمْ  أَنَُّكمْ  هللاَّ

ُ  َوَكانَ {:  تعالى قوله:  عشرين الموفية ً {.  دهوأب أزله في أي} هللاَّ ً { المعلومات بجميع} َعلِيما  .وأبرم حكم فيما} َحِكيما

ً  َيْقُتلْ  َوَمنْ { -93 داً  ُمْؤِمنا ُ  َوَغِضبَ  فِيَھا َخالِداً  َجَھنَّمُ  َفَجَزاُؤهُ  ُمَتَعمِّ ً  لَهُ  َوأََعدَّ  َولََعَنهُ  َعلَْيهِ  هللاَّ ً  َعَذابا  }َعِظيما

 :  مسائل سبع فيه

 فقال ؛ القتل في المتعمد صفة في العلماء واختلف. وسيأتي} َفَجَزاُؤهُ { وجوابه ، شرط" من"} َيْقُتلْ  نْ َومَ {:  تعالى قوله:  األولى

 يعلم بما أو للقطع المعد المشحوذ من ذلك ونحو الرمح وسنان والخنجر كالسيف بحديدة قتل من ھو:  وغيرھما والنخعي عطاء

 ؛ ذلك بغير أو بعصا أو بحجر أو القتل كان بحديدة قتل من كل المتعمد:  ةفرق وقالت. ونحوھا الحجارة ثقال من الموت فيه أن

 .الجمھور قول وھذا

 أنكر:  المنذر ابن فقال ؛ به القول في العلماء اختلف وقد العمد شبه يذكر ولم والخطأ العمد كتابه في وجل عز هللا ذكر:  الثانية

 قال. نعرفه فال العمد شبه وأما:  وزاد مالك عن أيضا الخطابي وذكره. لخطأوا العمد إال هللا كتاب في ليس:  وقال ، مالك ذلك

 السوط وضربة واللطمة كالعضة غالبا مثله يقتل ال بما عندھما قتل فمن ؛ العمد شبه سعد بن والليث مالك أنكر:  عمر أبو

 فقھاء جمھور وذھب. والتابعين لصحابةا من جماعة بقولھما وقال:  عمر أبو قال. القود وفيه عمد فإنه ذلك وشبه والقضيب

:  المنذر ابن قال. والتابعين الصحابة من وجماعة وھب ابن وقال مالك عن ذكر وقد. العمد شبه كله ھذا أن إلى األمصار

 العراق وأھل الثري وسفيان وقتادة والنخعي وحماد والحكم الشعبي العمد شبه أثبت وممن. عندنا به يعمل العمد وشبه

 .عنھما هللا رضي طالب أبي بن وعلي الخطاب بن عمر عن ذلك وروينا ، عيوالشاف
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 وھذا ، فيه إشكال ال بأمرين إال تستباح فال ، أھبھا في صيانتھا األصل إذ لھا احتيط ما أحق الدماء فإن ؛ الصحيح وھو:  قلت

 وقع وإنما ، مقصود غير والقتل مقصود ربفالض ؛ العمد بشبه له حكم والخطأ العمد بين مترددا كان لما ألنه ؛ إشكال فيه

 صلى هللا رسول أن عمرو بن عبدهللا حديث من داود أبو روى ؛ السنة جاءت ھذا وبمثل. الدية وتغلظ القود فيسقط القصد بغير

" .  أوالدھا بطونھا في أربعون منھا اإلبل من مائة والعصا بالسوط كان ما العمد شبه الخطأ دية إن أال: " قال وسلم عليه هللا

 قتل ومن فيه قود ال عقل والخطأ اليد قود العمد" :  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال:  قال عباس ابن عن الدارقطني وروى

 بن عمرو عن موسى بن سليمان حديث من أيضا وروي" .  اإلبل أسنان في مغلظة دية فھو سوط أو عصا أو بحجر عمية في

" .  صاحبه يقتل وال العمد قتل مثل مغلظ العمد شبه عقل: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال:  قال جده عن أبيه عن شعيب

 به يقتل وال يودي بالحجارة الترامي أو السوط أو بالعصا القتال في الرميا ماء في يصاب الرجل في طاوس وقال. نص وھذا

:  إسحاق وقال. وجھه ما تستبين ال للعصبية األعمى األمر ھو االعمي:  حنبل بن أحمد وقال. قاتله من ، يدرك ال أنه أجل من

 .الدارقطني ذكره ؛ التلبيس وھو التعمية من أصله فكأن. بعضا بعضھم. وقتل القوم تحارج في ھذا

 وأربعون جذعة وثالثون حقة ثالثون ھي:  والشافعي عطاء فقال ، المغلظة الدية في العمد بشبه القائلون واختلف:  مسألة

 يقول حيث مالك مذھب وھو ؛ األشعري موسى وأبي شعبة بن والمغيرة ثابت بن وزيد عمر عن القول ھذا روي وقد. خلفة

 بنات ربع مربعة ھي:  وقيل. بالسيف ضربه حيث بابنه المدلجي قصة مثل في إال به يقل لم أنه مذھبه ومشھور ، العمد بشبه

 أبي عن سفيان عن داود أبو وذكره ؛ ويعقوب النعمان قول ھذا. مخاض بنات وربع ، جذاع وربع ، حقاق وربع ، لبون

 لبون ابن وعشرون لبون بنت وعشرون مخاض بنت عشرون:  مخمسة ھي:  وقيل. علي عن ضمرة بن عاصم عن إسحاق

 ناتب وثالثون ، حقة وثالثون عامھا بازل إلى جذعة أربعون:  وقيل. ثور أبي قول ھذا ؛ جذعة وعشرون حقة وعشرون

 ، عامھا بازل إلى خلفة وثالثون أربع:  وقيل. والزھري وطاوس البصري الحسن قال وبه عفان بن عثمان عن وروي. لبون

 إسحاق أبي عن األحوص أبي عن داود أبو وذكره ، والنخعي الشعبي قال وبه ؛ جذعة وثالثون وثالث ، حقة وثالثون وثالث

 .علي عن ضمرة بن عاصم عن

 في عليه ھو:  ثور وأبو وقتادة شبرمة وابن ليلى أبي وابن العكلي الحارث فقال ؛ العمد شبه دية تلزمه فيمن لفواواخت:  الثالثة

:  المنذر ابن قال. العاقلة على ھو:  الرأي وأصحاب وإسحاق وأحمد والثوري والشافعي والحكم والنخعي الشعبي وقال. ماله

 .الضاربة عاقلة على الجنين دية جعل وسلم عليه هللا صلى يالنب أن ھريرة أبي لحديث ؛ أصح الشعبي قول

 أجمعوا وقد". البقرة" في ذكرھا تقدم وقد ؛ الجاني مال في وأنھا العمد دية تحمل ال العاقلة أن على العلماء أجمع:  الرابعة

 في كما الكفارة العمد قاتل على نيريا والشافعي مالك فكان ؛ العمد قتل في فيھا واختلفوا ؛ الكفارة خطأ القاتل على أن على

 يشرع فألن السھو في السجود شرع إذا:  وقال. أولى العمد في تجب فألن الخطأ في الكفارة وجبت إذا:  الشافعي قال. الخطأ

 جبت إنما عمدا القاتل إن:  قيل وقد. الخطأ في وجب قد ما بمسقط العمد كفارة في تعالى هللا ذكره ما وليس ، أولى العمد في

 الكفارة فعليه نفسه قتل ومن. تجب وقيل. ماله من تؤخذ عليه كفارة فال قودا قتل إذا فأما ، يقتل فلم عنه عفي إذا الكفارة عليه

 ؛ نقول وكذلك:  المنذر ابن قال. تعالى هللا أوجبھا حيث إال الكفارة تجب ال:  الرأي وأصحاب ثور وأبو الثوري وقال. ماله في
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 ، إجماع أو سنة أو بكتاب إال هللا عباد يلزمه فرضا يفرض أن ألحد يجوز وليس. التمثيل يجوز وال داتعبا الكفارات ألن

 .ذكرت حيث من حجة كفارة عمدا القاتل على فرض من مع وليس

 رمةوعك الحسن قال كذلك ؛ الكفارة منھم واحد كل على:  طائفة فقالت ؛ خطأ الرجل يقتلون الجماعة في واختلفوا:  الخامسة

 كلھم عليھم:  طائفة وقالت. الرأي وأصحاب ثور وأبو وإسحاق وأحمد والشافعي والثوري ومالك العكلي والحارث والنخعي

 يرمون الجماعة في فقال ؛ والصوم العتق بين الزھري وفرق. األوزاعي عن ذلك وحكي ، ثور أبو قال ھكذا ؛ واحدة كفارة

 .متتابعين شھرين صوم منھم واحد كل فعلى يجدون ال كانوا وإن ، رقبة تقع كلھم عليھم:  رجال فيقتلون بالمنجنيق

 إسماعيل بن حاتم حدثنا:  قال خداش بن خالد حدثنا:  قال ثقة - المروزي إسحاق بن الحسن أخبرنا:  النسائي روى:  السادسة

 من هللا عند أعظم المؤمن قتل: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال:  قال أبيه عن بريدة بن عبدهللا عن المھاجر بن بشير عن

 في الناس بين يقضى ما وأول الصالة العبد به يحاسب ما أول: " هللا رسول قال:  قال عبدهللا عن وروي" .  الدنيا زوال

 ، عباسال أبا يا:  فقال سائل سأله أنه عباس بن عبدهللا عن مطعم بن جبير بن نافع عن إسحاق بن إسماعيل وروى" . الدماء

 له أنى!  ويحك:  عباس ابن قال ثم. ثالثا أو مرتين!  تقول ماذا:  مسألته من كالمتعجب عباس ابن له فقال ؟ توبة للقاتل ھل

 أوداجه تشخب األخرى بيده قاتله متلببا يديه بإحدى رأسه معلقا المقتول يأتي: " يقول وسلم عليه هللا صلى نبيكم سمعت!  توبة

 وعن".  النار إلى به ويذھب تعست للقاتل تعالى هللا فيقول قتلني ھذا رب وتعالى سبحانه  المقتول ولفيق يوقفا حتى دما

 " . يجبني فلم المؤمن قتل في نازلته ما شيء في ربي نازلت ما: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال:  قال الحسن

 ، الكوفة أھل فيھا اختلف:  قال جبير بن سعيد عن البخاري فروى ؟ توبة من له ھل العمد قاتل في العلماء واختلف:  السابعة

ً  َيْقُتلْ  َوَمنْ { اآلية ھذه نزلت:  فقال عنھا فسألته ، عباس ابن إلى فيھا فرحلت داً  ُمْؤِمنا  وما نزل ما آخر ھي} َجَھنَّمُ  َفَجَزاُؤهُ  ُمَتَعمِّ

 اآلية عليه وقرأت. ال:  قال ؟ توبة من متعمدا مؤمنا قتل لمن ھل عباس ابن سألت:  قال عنه النسائي وروى. شيء نسخھا

ً  هللاَِّ  َمعَ  َيْدُعونَ  ال َوالَِّذينَ {:  الفرقان في التي ً  َيْقُتلْ  َوَمنْ { مدنية آية نسختھا مكية آية ھذه:  قال} آَخرَ  إِلَھا داً  ُمْؤِمنا  َفَجَزاُؤهُ ُمَتَعمِّ

ُ  َوَغِضبَ  فِيَھا َخالِداً  َجَھنَّمُ   وفي ، أشھر بستة الفرقان آية بعد نزلت النساء آية وإن ، نحوه ثابت بن زيد عن وروي. }َعلَْيهِ  هللاَّ

 ذھبت عباس وابن زيد عن األخبار ھذه مع اآلية ھذه عموم وإلى. ثابت بن زيد عن النسائي ذكرھما ؛ أشھر بثمانية رواية

 ؛ قاتل كل على حتما نافذ الوعيد أن ورأوا} َيَشاءُ  لَِمنْ  َذلِكَ  ُدونَ  َما َوَيْغفِرُ {:  تعالى قوله عموم مخصص ھذا:  وقالوا المعتزلة

 عبدهللا. منھم العلماء من جماعة وذھب. عمدا قتل من إال يشاء لمن ذلك دون ما ويغفر التقدير:  قالوا بأن اآليتين بين فجمعوا

 عن األشجعي مالك أبو أخبرنا:  قال ھارون بن زيدي روى. توبة له أن إلى - عباس وابن زيد عن مروي أيضا وھو - عمر بن

 له قال ذھب فلما:  قال ؛ النار إال ، ال:  قال ؟ توبة متعمدا مؤمنا قتل ألمن فقال عباس ابن إلى رجل جاء:  قال عبيدة بن سعد

:  قال. مؤمنا يقتل أن يريد مغضبا رجال ألحسبه إني:  قال ؛ مقبولة توبة قتل لمن أن تفتينا كنت ؟ تفتينا كنت أھكذا:  جلساؤه

 آيات التخصيص ودليل ، مخصوصة اآلية ھذه وإن ، الصحيح وھو السنة أھل مذھب وھذا. كذلك فوجدوه إثره في فبعثوا

 فوجد ؛ ضبابة بن ھشام وأخوه ھو أسلم قد كان أنه وذلك ؛ ضبابة بن مقيس في نزلت اآلية أن على أجمعوا وقد. وأخبار

 رجال معه وأرسل أخيه قاتل إليه يدفعوا أن إليھم له فكتب ، وسلم عليه هللا صلى النبي بذلك فأخبر النجار بني في قتيال ھشاما
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 إلى راجعين انصرفا ثم ؛ اإلبل من مائة فأعطوه ؛ الدية نؤدي ولكنا قاتال له نعلم ما وهللا:  النجار بنو فقال ؛ فھر بني من

 :  ينشد وجعل ؛ مرتدا كافرا مكة إلى وانصرف اإلبل وأخذ بأخيه فقتله الفھري على مقيس فعدا المدينة

 فارع أرباب النجار بني سراة...  عقله وحملت فھرا به قتلت

 راجع أول األوثان إلى وكنت...  ثورتي وأدركت وتري به حللت

 ثبت وإذا. بالكعبة متعلق وھو مكة فتح يوم بقتله وأمر" .  حرم وال حل في أؤمنه ال: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فقال

 بظاھر األخذ من بأولى اآلية بظاھر األخذ ليس ثم ، المسلمين على يحمل أن ينبغي فال الدين وعلماء التفسير أھل بنقل ھذا

يَِّئاتِ  ُيْذِھْبنَ  اْلَحَسَناتِ  إِنَّ {:  قوله . }َيَشاءُ  لَِمنْ  َذلِكَ  ُدونَ  َما َوَيْغفِرُ {:  وقوله} ِعَباِدهِ  َعنْ  التَّوَبةَ  َيْقَبلُ  الَِّذي َوُھوَ {:  تعالى وقوله} السَّ

 ، تعارض وال نسخ فال ممكن اآلية وھذه" الفرقان" آية بين الجمع إن ثم. التخصيص من بد فال تناقض بالظاھرين واألخذ

 الموجب اتحد وقد يماس ال ؛ تاب من إال كذا فجزاؤه معناه فيكون" الفرقان" آية مقيد على" النساء" آية مطلق يحمل أن وذلك

 أال على تبايعوني: " فيه قال الذي الصامت بن عبادة كحديث فكثيرة األخبار وأما. بالعقاب التواعد وھو والموجب القتل وھو

 أصاب ومن هللا على فأجره منكم وفى فمن بالحق إال هللا حرم التي النفس تقتلوا وال تسرقوا وال تزنوا وال شيئا با تشركوا

". عذبه شاء وإن عنه عفا شاء إن هللا إلى فأمره عليه هللا فستره شيئا ذلك من أصاب ومن له كفارة فھو به فعوقب ذلك من شيئا

 في مسلم أخرجه. نفس مائة قتل الذي في وسلم عليه هللا صلى النبي عن ھريرة أبي وكحديث. الصحيحان أخرجه األئمة رواه

 ، بالقتل عليه يشھد الرجل في معنا أجمعوا قد إنھم ثم. الثابتة األخبار من ذلك غير إلى وغيرھما سننه في ماجة وابن صحيحه

 عليه نافذ غير والوعيد ، اآلخرة في متبع غير فھذا ، قودا ويقتل الحد عليه فيقام األولياء السلطان ويأتي ، عمدا قتل بأنه ويقر

ً  َيْقُتلْ  َوَمنْ {:  تعالى قوله عموم من به تعلقوا ما عليھم انكسر فقد ؛ عبادة حديث مقتضى على إجماعا داً  ُمْؤِمنا  َفَجَزاُؤهُ  ُمَتَعمِّ

 حكي ما على محمولة تكون أو ، بينا كما مخصوصة اآلية ھذه أن فالوجه كذلك كان وإذا ، ذكرنا بما التخصيص ودخله} َجَھنَّمُ 

 المشيئة في القاتل إن:  جماعة وقالت. إجماعا الكفر إلى يؤول أيضا فھذا ؛ لقتله مستحال معناه متعمدا:  قال أنه عباس ابن عن

ُ  َوَغِضبَ  فِيَھا َخالِداً  َجَھنَّمُ  َفَجَزاُؤهُ {:  تعالى قوله إن:  قيل فإن. وأصحابه حنيفة أبو قال ؛ يتب لم أو تاب  دليل} َولََعَنهُ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 :  قال كما ؛ كرم الوعيد في والخلف ، وعيد ھذا:  قلنا. إليمانا من خارج كافر على إال يغضب ال تعالى هللا ألن ؛ كفره على

 موعدي ومنجز إيعادي لمخلف...  وعدته أو أوعدته متى وإني

 وأبو حميد بن الحق مجلز أبو ھذا على نص. ذنبه لعظيم ومستحقه لذلك أھل ھو أي ؛ بذلك جازاه إن:  ثان جواب. تقدم وقد

 وإن منجزه فھو ثوابا لعبد هللا وعد إذا: " قال أنه وسلم عليه هللا صلى هللا رسول نع مالك بن أنس وروى. وغيرھما صالح

 وفي:  القشيري فقال - األول أما ؛ دخل التأويلين ھذين وفي".  عنه عفا شاء وإن عاقبه شاء إن المشيئة فله العقوبة له أوعد

 روي وإن:  الثاني وأما. الكالم في جائز إذا فھو ؛ العام تخصيص بھذا يراد أن إال الخلف يقبل ال الرب كالم ألن ؛ نظر ھذا

:  أحد يقل ولم} َكَفُروا ِبَما َجَھنَّمُ  َجَزاُؤُھمْ  َذلِكَ {:  وجل عز هللا قال وقد ، بين فيه الغلط الوجه وھذا:  النحاس فقال مرفوع أنه

ُ  َوَغِضبَ { بعده ألن العربية في خطأ وھو ؛ جازاھم إن  جھنم فجزاؤه:  ثالث وجواب. جازاه معنى على محمول وھو} َعلَْيهِ  هللاَّ

 ھذه أن" والمنسوخ الناسخ" كتاب في هللا ھبة وذكر. المعاصي بشؤم الكفر على ربه وافى حتى الذنب على وأصر يتب لم إن
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 ھي قاال فإنھما عمر وابن عباس ابن إال الناس إجماع ھذا:  وقال ،} َيَشاءُ  لَِمنْ  َذلِكَ  ُدونَ  َما َوَيْغفِرُ {:  تعالى بقوله منسوخة اآلية

 ألن ؛ حسن ھذا:  قلت. عطية ابن قال ؛ نسخ موضع ال وتخصيص عموم موضع ألنه ؛ نظر قال الذي ھذا وفي. محكمة

 أنه النظر أھل العلماء عند فيه القول:  له" القرآن معاني" في النحاس وقال. يجزيه فھو المعنى إنما األخبار يدخل ال النسخ

 يقتضي ال والخلود ، عنه يخرج ال فھذا} َتابَ  لَِمنْ  لََغفَّارٌ  َوإِنِّي{:  بقوله أمره بين فقد تاب فإن ، يتب لم إذا يجازيه وأنه كممح

 :  زھير وقال. } أَْخلََدهُ َمالَهُ  أَنَّ  َيْحَسبُ {:  تعالى وقال. } اْلُخْلدَ  َقْبلِكَ  ِمنْ  لَِبَشرٍ  َجَعْلَنا َوَما{:  تعالى هللا قال ، الدوام

 الرواسيا الجبال إال خالدا وال

 في فالنا ألخلدن:  تقول العرب وكذلك. الدنيا بزوال يزول ھذا فإن ؛ التأبيد معنى غير على يطلق الخلد أن على يدل كله وھذا

 لفظا كله ھذا تقدم قدو. أيامه وأبد ملكه هللا خلد:  الدعاء في قولھم ومثله. المسجون وكذلك ، ويفنى ينقطع والسجن ؛ السجن

 . والحمد. ومعنى

َھا َيا{ -94 ِ  َسبِيلِ  فِي َضَرْبُتمْ  إَِذا آَمُنوا الَِّذينَ  أَيُّ ُنوا هللاَّ المَ  إِلَْيُكمُ  أَْلَقى لَِمنْ  َتقُولُوا َوال َفَتَبيَّ ً  لَْستَ  السَّ  اْلَحَياةِ  َعَرضَ  َتْبَتُغونَ  ُمْؤِمنا
ْنَيا ِ  َفِعْندَ  الدُّ ُ  َفَمنَّ  َقْبلُ  ِمنْ  ُكْنُتمْ  َكَذلِكَ  َكثِيَرةٌ  انِمُ َمغَ  هللاَّ ُنوا َعلَْيُكمْ  هللاَّ َ  إِنَّ  َفَتَبيَّ  }َخبِيراً  َتْعَملُونَ  بَِما َكانَ  هللاَّ

 :  مسائل عشرة إحدى فيه

َھا َيا{:  تعالى قوله:  األولى ُنواَفَتبَ  هللاَِّ  َسِبيلِ  فِي َضَرْبُتمْ  إَِذا آَمُنوا الَِّذينَ  أَيُّ  السير:  والضرب. والجھاد القتل بذكر متصل ھذا} يَّ

 األرض ضربت:  وتقول. بفي مقترنة ؛ غيره أو غزو أو لتجارة سرت إذا األرض في ضربت:  العرب تقول ؛ األرض في

 ئطالغا يضربان الرجالن يخرج ال: " وسلم عليه هللا صلى النبي قول ومنه ؛ اإلنسان حاجة قضاء قصدت إذا" في" دون

 معه برجل سفرھم في مروا المسلمين من قوم في نزلت اآلية وھذه" .  ذلك على يمقت هللا فإن فرجيھما عن كاشفين يتحدثان

 صلى للنبي ذلك ذكر فلما. فقتله أحدھم عليه فحمل ؛ هللا رسول محمد هللا إال إله ال:  وقال القوم على فسلم يبيعھا وغنيمة جمل

 غنيمة في رجل كان:  عباس ابن قال:  قال عباس ابن عن عطاء عن البخاري وأخرجه. اآلية نزلتو عليه شق وسلم عليه هللا

ْنَيا اْلَحَياةِ  َعَرضَ {:  قوله إلى ذلك تعالى هللا فأنزل ؛ غنيمته وأخذوا فقتلوه ؛ عليكم السالم:  فقال المسلمون فلحقه له  تلك} الدُّ

 عليه ورد أھله إلى ديته وسلم عليه هللا صلى هللا رسول وحمل:  البخاري غير في". السالم" عباس ابن قرأ:  قال. الغنيمة

 .غنيماته

 داود أبي ومصنف إسحاق ابن سير في وھو األكثر عليه فالذي ، النازلة ھذه في والمقتول القاتل تعيين في واختلف

 بعد عاش فما محلم على السالم عليه فدعا األضبط بن عامر والمقتول ، جثامة بن محلم القاتل أن عبدالبر البن واالستيعاب

 تلك بعض في ألقوه تقبله ال األرض أن رأوا فلما ؛ تقبله فلم ثالثة دفن ثم تقبله فلم دفن ثم األرض تقبله فلم دفن ثم سبعا إال ذلك

 وعظ ولكنه منه رش ھو من تحبس إنھا أما:  الحسن قال" .  منه شر ھو من لتقبل األرض إن: " السالم عليه وقال ؛ الشعاب

 إلى المسلمين من جيشا وسلم عليه هللا صلى هللا رسول بعث:  قال حصين بن عمران عن ماجة ابن سنن وفي. يعودوا أال القوم

:  قال غشيه فلما بالرمح المشركين من رجل على لحمتي من رجل فحمل أكتافھم فمنحوھم ، شديدا قتاال فقاتلوھم المشركين

:  قال!  ھلكت ، هللا رسول يا:  فقال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فأتى ؛ فقتله فطعنه ؛ مسلم إني ؛ هللا إال إله ال أن أشھد
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 بطنه عن شققت فھال: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول له فقال. صنع بالذي فأخبره ، مرتين أو مرة ؟"  صنعت الذي وما"

 أنت وال به تكلم ما قبلت أنت فال ال: " قال ؟ قلبه في ما أعلم أكنت بطنه تشقق لو هللا رسول يا:  فقال"  قلبه في ما فعلمت

 وجه على فأصبح ، فدفناه مات حتى يسيرا إال يلبث فلم وسلم عليه هللا صلى هللا رسول عنه فسكت" .  قلبه في ما تعلم

 ، نعسوا الغلمان لعل:  فقلنا. األرض ظھر على فأصبح يحرسونه غلماننا أمرنا ثم فدفناه ، نبشه عدوا لعل:  فقلنا. األرض

 والمقتول زيد بن أسامة القاتل إن:  وقيل. الشعاب تلك بعض في فألقيناه ، األرض ظھر على فأصبح بأنفسنا حرسناه ثم فدفناه

 أسلم قد ھذا مرداس كان:  وقيل. مالك عن القاسم ابن وقال. فدك أھل من مرة بني من الفزاري ثم الغطفاني نھيك بن مرداس

 ال:  يقول رجال يقاتل أال ذلك عند حلف أسامة على األمر وسلم عليه هللا صلى النبي عظم ولما ؛ أھله بذلك وأخبر الليلة من

 ھو مات حين األرض لفظته الذي أن خالف وال. الدرداء أبو:  وقيل. قتادة أبو القاتل:  وقيل. فيه القول تقدم وقد. هللا إال إله

 عليه هللا صلى النبي أن روي وقد. الجميع في اآلية فنزلت متقارب زمان في جرت األحوال ھذه ولعل .ذكرناه الذي محرم

 رجل السرية تلك أمير أن الثعلبي وذكر. أعلم وهللا االئتالف طريق على ديته وحمل والجمل الغنم المسلم أھل على رد وسلم

 .ھيليالس حكاه المقداد:  وقيل. الليثي فضالة بن غالب له يقال

ُنوا{:  تعالى قوله:  الثانية  بالتبين أمر من:  وقاال ، حاتم وأبي عبيد أبي اختيار وھو ، الجماعة قراءة" تبينوا"و. تأملوا أي} َفَتَبيَّ

 مثلثة بالثاء التثبت من" فتثبتوا" حمزة وقرأ. والزم متعد فھو ، بنفسه األمر وتبين األمر تبينت:  يقال ؛ بالتثبيت أمر فقد

 .بواحدة باء عدھاوب

 وقد". فتبينوا" قوله في الفاء دخلت فلذلك ، الشرط معنى" إذا" وفي. يبين وال يتثبت قد اإلنسان ألن ؛ أوكد ھذا في" وتبينوا"

 :  قال كما بھا يجازى

 فتجمل خصاصة تصبك وإذا

 :  الشاعر قال كما بھا يجازى أال والجيد

 تقنع قليل ىإل ترد وإذا...  رغبتھا إذا راغبة والنفس

 اآلية نزلت فيھا التي الحادثة ألن بالذكر السفر خص وإنما ، فيه خالف وال وسفرا حضرا واجب القتل في التثبت والتبين

 .السفر في وقعت

المَ  إِلَْيُكمُ  أَْلَقى لَِمنْ  َتقُولُوا َوال{:  تعالى قوله:  الثالثة ً  لَْستَ  السَّ  بھا وقرئ. البخاري قال ، دواح والسالم ، والسلم السلم} ُمْؤِمنا

 ، والتسليم االنقياد بمعنى ألنه ؛ أشبه ھھنا" السلم: " فقالوا النظر أھل وخالفه". السالم" سالم بن القاسم عبيد أبو واختار. كلھا

َلمَ  َفأَْلَقُوا{:  وجل عز قال كما ا َما السَّ  لكم واستسلم بيده ألقى لمن تقولوا ال أي. واالنقياد االستسالم فالسلم} ُسوءٍ  ِمنْ  َنْعَملُ  ُكنَّ

 مؤذن اإلسالم بتحية سالمه ألن ؛ األول إلى راجع وھو ، عليكم السالم قول السالم:  وقيل. مؤمنا لست دعوتكم وأظھر

 بشد" والسلم. أحدا يخالط ال كان إذا سالم فالن يقال:  األخفش قال. والترك االنحياز به يراد أن ويحتمل ، وانقياده بطاعته

 .الصلح" الالم وسكون وكسرھا السين
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 .مؤمن فھو أجرته إذا آمنته من ، الثانية الميم بفتح" مؤَمنا لست" قرأ أنه جعفر أبي عن وروي:  الرابعة

 بعصام اعتصم قد ألنه ؛ قتله يجز لم هللا إال إله ال:  قال فإن ؛ قتله له جاز له عھد وال الكافر لقي إذا والمسلم:  الخامسة

 اإلسالم صدر في كانوا أنھم ألجل ھؤالء عن القتل سقط وإنما. به قتل ذلك بعد قتله فإن:  وأھله وماله دمه من المانع اإلسالم

 كيفما عاصم أنه وسلم عليه هللا صلى النبي فأخبر ، مطمئنا قولھا العاصم وأن ، السالح من وخوفا متعوذا قالھا أنه وتأولوا

 ؟ كاذب أم قوله في ھو أصادق تنظر أي. مسلم أخرجه"  ال أم أقالھا تعلم حتى قلبه عن شققت أفال: " ألسامة قال ولذلك ؛ قالھا

 على ال والظواھر بالمظان تناط األحكام أن وھو ، عظيم باب الفقه من ھذا وفي. لسانه عنه يبين أن إال يبق فلم يمكن ال وذلك

 .السرائر واطالع القطع

 الكافر في مالك قال وقد. إشكال موضع ألنه ؛ ھذا وراء ما يعلم حتى أيضا يقتل أن ينبغي الف عليكم سالم:  قال فإن:  السادسة

 الكفر ألن ؛ اإلسالم بحكم له يحكم وال مأمنه إلى يرد أن وأرى ، مشكلة أمور ھذه:  األمان أطلب مستأمنا جئت:  فيقول يوجد

 بالكلمة يتكلم حتى يصلي أن وال مؤمن أنا وال مسلم أنا يقول أن يكفي وال ، قوله على يدل ما منه يظھر أن بد فال له ثبت قد

 ". هللا إال إله ال يقولوا حتى الناس أقاتل أن أمرت: " قوله في عليه بھا الحكم وسلم عليه هللا صلى النبي علق التي العاصمة

 بذلك يكون ال أنه نرى:  العربي ناب فقال ؛ علماؤنا فيه اختلف فقد اإلسالم خصائص من فعال فعل أو صلى فإن:  السابعة

 ، صدقه تبين قالھا فإن ؛ هللا إال إله ال قل:  له قيل ، مسلم صالة:  قال فإن ؟ الصالة ھذه وراء ما:  له يقال أنه أما ، مسلما

: قال يالذ ھذا وكذلك. بردة ليس أصلي كفر أنه والصحيح ؛ ردة إسالمه يرى من عند وكانت ، تالعب ذلك أن علمنا أبى وإن

 المشكل، األمر أي" فتبينوا: " قوله معنى وھذا. وقتل عناده تبين أبى وإن ، رشاده تحقق قالھا فإن ؛ الكلمة يكلف ، عليكم سالم

 محلم على وسلم عليه هللا صلى النبي فتغليظ:  قيل فإن. عنه منھيا أتى فقد أحد قتله فإن. سواء المعنيان تعجلوا وال" تثبتوا" أو

 في بينھما كانت التي الحنة ألجل متعمدا فقتله بإسالمه يبال لم أنه نيته من علم ألنه:  قلنا ؟ مخرجه كيف قبره نم ونبذه ،

 .الجاھلية

ْنَيا اْلَحَياةِ  َعَرضَ  َتْبَتُغونَ {:  تعالى قوله:  الثامنة  غير زائل عارض ألنه عرضا الدنيا متاع ويسمى:  ماله أخذ تبتغون أي} الدُّ

 ".والفاجر البر منھا يأكل حاضر عرض الدنيا: " ومنه ؛ الراء بفتح عرض الدنيا الحياة متاع جميع يقال:  عبيدة أبو قال. ثابت

 عن مسلم صحيح وفي. عرضا عرض كل وليس ، عرض عرض فكل ؛ والدراھم الدنانير سوى ما"  الراء بسكون" والعرض

 المعنى ھذا العلماء بعض أخذ وقد" .  النفس غنى الغنى إنما العرض كثرة عن الغنى ليس: " وسلم عليه هللا صلى النبي

 : فنظمه

 تمسي أم أتصبح تدري ال فإنك...  الرضا واستعمل يكفيك بما تقنع

 المال كثرة عن الغنى فليس

 النفس قبل من والفقر الغنى يكون إنما
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:  تعالى قوله ومنه ؛ الدنيا من نيل ما العرض : العين كتاب وفي. يتمول ما كل يشمل المال فإن:  عبيدة أبي قول يصحح وھذا

ْنَيا َعَرضَ  ُتِريُدونَ {  نحوه أو مرض من اإلنسان يعترض ما والعرض:  فارس البن المجمل وفي. عروض وجمعه} الدُّ

. وأمكن ظھر إذا الشيء وأعرض. نقد غير كان ما األثاث من والعرض. كثر أو قل مال من فيھا كان ما الدنيا وعرض

 .الطول خالف ضوالعر

ِ  َفِعْندَ {:  تعالى قوله:  التاسعة  أي ، محظور ارتكاب دون حله ومن وجھه على به يأتي بما تعالى هللا من عدة} َكِثيَرةٌ  َمَغانِمُ  هللاَّ

 بإعزاز عليكم هللا من حتى أنفسكم على منكم خوفا قومكم عن إيمانكم تخفون كنتم كذلك أي} َقْبلُ  ِمنْ  ُكْنُتمْ  َكَذلِكَ {. تتھافتوا فال

 تقتلوه أن إليكم وصل إذ يصلح فال ، إليكم يصل أن متربص قومه في منھم واحد كل كذلك اآلن فھم ، المشركين وغلبة الدين

ُ  َفَمنَّ { كفرة كنتم كذلك المعنى:  زيد ابن وقال. أمره تتبينوا حتى  ميسل ثم كذلك ھو يكون أن تنكروا فال أسلمتم بأن} َعلَْيُكمْ  هللاَّ

 .أمره في تتثبتوا أن فيجب لقيكم حين لحينه

المَ  إِلَْيُكمُ  أَْلَقى لَِمنْ  َتقُولُوا َوال{:  تعالى لقوله ، القول ھو اإليمان إن:  قال من اآلية بھذه استدل:  العاشرة ً  لَْستَ  السَّ . } ُمْؤِمنا

 لم القول ھذا ھو الذي اإليمان ولوال. القول بمجرد ھمقتل من منع مؤمنا لست هللا إال إله ال قال لمن يقال أن منع ولما:  قالوا

 وقد ؛ بالظاھر الحكم غير لعباده يجعل لم وهللا ، فقتلوه تعوذا منه القول ھذا يكون أن حالة في القوم شك إنما:  قلنا. قولھم يعب

  . " هللا إال إله ال يقولوا حتى الناس أقاتل أن أمرت: " وسلم عليه هللا صلى قال

 بيانه تقدم ما حسب بمؤمنين وليسوا القول ھذا يقولون كانوا المنافقين أن ترى أال ؛ فقط اإلقرار ھو اإليمان أن ذلك يف وليس

 وأن ، وغيره اإلقرار ھو اإليمان أن فثبت ؟"  قلبه عن شققت أفال: " السالم عليه قوله ھذا في البيان كشف وقد" البقرة" في

 توبته تقبل الزنديق إن:  قال من أيضا بھذا واستدل. فقط منه سمع ما إال إليه طريق للعبد يسل ولكن ، بالقلب التصديق حقيقته

 أول في ھذا في القول مضى وقد. اإلسالم أظھر متى وغيره الزنديق بين يفرق لم تعالى هللا ألن:  قال ؛ اإلسالم أظھر إذا

 والقدرية ، بالتوفيق خصھم بأن الخلق جميع بين من المؤمنين على من أنه أخبر تعالى هللا فإن ، القدرية على رد وفيھا. البقرة

 .معنى الخلق بين من بالمنة المؤمنين الختصاص كان لما زعموا كما كان ولو. لإليمان كلھم خلقھم:  تقول

ُنوا{:  تعالى قوله:  عشرة الحادية َ  نَّ {ِ. للتأكيد بالتبيين األمر أعاد} َفَتَبيَّ  ؛ هللا أمر مخالفة عن تحذير} َخِبيراً  َتْعَملُونَ  بَِما َكانَ  هللاَّ

 .لكم الموبق الزلل وجنبوھا أنفسكم احفظوا أي

َررِ  أُولِي َغْيرُ  اْلُمْؤِمنِينَ  ِمنَ  اْلَقاِعُدونَ  َيْسَتِوي ال{ -95 ِ  َسبِيلِ  فِي َواْلُمَجاِھُدونَ  الضَّ لَ  َوأَْنفُِسِھمْ  بِأَْمَوالِِھمْ  هللاَّ ُ  َفضَّ  ُمَجاِھِدينَ الْ  هللاَّ
ُ  َوَعدَ  َوُكاّلً  َدَرَجةً  اْلَقاِعِدينَ  َعلَى َوأَْنفُِسِھمْ  بِأَْمَوالِِھمْ  لَ  اْلُحْسَنى هللاَّ ُ  َوَفضَّ ً  أَْجراً  اْلَقاِعِدينَ  َعلَى اْلُمَجاِھِدينَ  هللاَّ  }َعِظيما

ُ  َوَكانَ  َوَرْحَمةً  َوَمْغفَِرةً  ِمْنهُ  َدَرَجاتٍ { -96 ً َرِحي َغفُوراً  هللاَّ  }ما

 :  مسائل خمس فيه

 ثم. إليھا والخارجون بدر عن القاعدون يستوي ال:  عباس ابن قال} اْلُمْؤِمِنينَ  ِمنَ  اْلَقاِعُدونَ  َيْسَتِوي ال{:  تعالى قوله:  األولى

َررِ  أُولِي َغْيرُ {:  قال  هللا رسول جنب ىإل كنت:  قال ثابت بن زيد عن داود ألبي واللفظ األئمة روى. الزمانة والضرر} الضَّ
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 من أثقل شيء ثقل وجدت فما ، فخذي على وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فخذ فوقعت السكينة فغشيته وسلم عليه هللا صلى

 اْلُمْؤِمِنينَ  ِمنَ  اْلَقاِعُدونَ  َيْسَتِوي ال{ كتف في فكتبت"  اكتب: " فقال عنه سري ثم وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فخذ

 يا:  فقال المجاھدين فضيلة سمع لما - أعمى رجال وكان - مكتوم أم ابن فقام ؛ اآلية آخر إلى} هللاَِّ  َسِبيلِ  فِي ُدونَ َواْلُمَجاھِ 

 السكينة وسلم عليه هللا صلى هللا رسول غشيت كالمه قضى فلما ؟ المؤمنين من الجھاد يستطيع ال بمن فكيف ، هللا رسول

 هللا صلى هللا رسول عن سري ثم ، األولى المرة في وجدت كما الثانية المرة في قلھاث من ووجدت ، فخذي على فخذه فوقعت

 أُولِي َغْيرُ {:  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فقال} اْلُمْؤِمِنينَ  ِمنَ  اْلَقاِعُدونَ  َيْسَتِوي ال{ فقرأت"  زيد يا اقرأ: " فقال وسلم عليه

َررِ   وفي. كتف في صدع عند ملحقھا إلى أنظر لكأني بيده نفسي والذي ؛ فألحقتھا وحدھا هللا فأنزلھا:  زيد قال. كلھا اآلية} الضَّ

 بدر عن} اْلُمْؤِمِنينَ  ِمنَ  اْلَقاِعُدونَ  َيْسَتِوي ال{:  يقول عباس ابن سمع أنه الحارث بن عبدهللا مولى مقسم عن البخاري

 الخبر في وثبت وصح. الجھاد منعتھم حتى بھم أضرت قد إذ راألعذا أھل ھم الضرر أھل:  العلماء قال. بدر إلى والخارجون

 أولئك معكم كانوا إال مسيرا سرتم وال واديا قطعتم ما رجاال بالمدينة إن: " غزواته بعض من قفل وقد -  قال السالم عليه أنه

 هللا فضل وفي مساويا رهأج يكون أن يحتمل:  فقيل ؛ الغازي أجر يعطى العذر صاحب أن يقتضي فھذا" .  العذر حبسھم قوم

 تضعيف غير من أجره يعطى:  وقيل. الفعل على يثيب ماال الصادقة النية على فيثيب ؛ استحقاق ال فضل وثوابه ، متسع

 .أعلم وهللا. للمباشرة بالتضعيف الغازي فيفضله

 قوله األنماري كبشة أبي لحديثو"  رجاال بالمدينة إن" ذلك في الصحيح للحديث - هللا شاء إن - أصح األول والقول:  قلت

 مرض إذا" الخبر في ورد ما المعنى ھذا ومن". عمران آل" سورة في تقدم وقد الحديث"  نفر ألربعة الدنيا إنما" السالم عليه

 ". إلي أقبضه أو يبرأ أن إلى الصحة في يعمله كان ما لعبدي اكتبوا تعالى هللا قال العبد

 متملكين كانوا لما الديوان أھل ألن ؛ التطوع أھل من أجرا أعظم الديوان أھل بأن اآلية بھذه ءالعلما بعض تمسك وقد:  الثانية

 في باله ونعمة جأشه لسكون ؛ المتطوع من أعظم كانوا ، واألوامر البعوث وتروعھم ، الشدائد في ويصرفون ، بالعطاء

 روعات:  مكحول قال. يروعون لما المتطوعة من أفضل العطاء أصحاب:  محيريز ابن قال. ونحوھا الكبار الصوائف

 .القيامة روعات تنفي البعوث

 وقد. األعمال صالح إلى به يوصل الذي المال تعالى هللا لذكر ؛ الفقر من أفضل الغنى إن:  قال من أيضا بھا وتعلق:  الثالثة

 تفضيل إلى قوم فذھب ؛ مذموم الغنى من أبطر وما ، مكروه الفقر من أحوج ما أن اتفاقھم مع المسألة ھذه في الناس اختلف

. النباھة حب عليه غلب من مذھب وھذا:  الماوردي قال. العجز من أفضل والقدرة ، عاجز والفقير مقتدر الغني ألن ، الغني

 اوھذ:  الماوردي قال. مالبستھا من أفضل الدنيا وترك ، مالبس والغني تارك الفقير ألن ، الفقر تفضيل إلى آخرون وذھب

 مراتب أدنى إلى الفقر حد عن يخرج بأن األمرين بين التوسط تفضيل إلى آخرون وذھب. السالمة حب عليه غلب من مذھب

 خير" وأن االعتدال تفضيل يرى من مذھب وھذا:  الماوردي قال. الحالين مذمة من وليسلم ، األمرين فضيلة إلى ليصل الغنى

 :  قال حيث يمالحك الشاعر أحسن ولقد".  أوسطھا األمور

 مرغب غير إلى يوما رغبة ومن...  الغنى عدم من با عائذا أال
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َررِ  أُولِي َغْيرُ {:  تعالى قوله:  الرابعة  ؛ للقاعدين نعت ھو:  األخفش قال ؛ بالرفع" غير" عمرو وأبو الكوفة أھل قراءة} الضَّ

 ال أي ؛ الضرر أولي غير القاعدون يستوي ال والمعنى ؛ ربغي وصفھم فجاز كالنكرة فصاروا بأعيانھم قوم بھم يقصد لم ألنھم

 غير" حيوة أبو وقرأ. الزجاج قال ؛ األصحاء القاعدون يستوي ال والمعنى. الضرر أولي غير ھم الذين القاعدون يستوي

 .األصحاء المؤمنين من الضرر أولي غير ھم الذين المؤمنين من أي ؛ للمؤمنين نعتا جعله"

 مع يستوون فإنھم الضرر أولي إال أي ؛ المؤمنين من أو القاعدين من االستثناء على بالنصب" غير" ينالحرم أھل وقرأ

 الحال وجازت ؛ صحتھم حال في أي األصحاء من القاعدون يستوي ال أي ؛ القاعدين من الحال على شئت وإن. المجاھدين

 معنى على يدل النزول سبب من ذكرناه وما. مريض رغي زيد جاءني:  تقول كما وھو ، المعرفة لفظ لفظھم ألن ؛ منھم

 .أعلم وهللا ، النصب

لَ {:  تعالى قوله:  الخامسة ُ  َفضَّ  َوَمْغفَِرةً  ِمْنهُ  َدَرَجاتٍ {:  ھذا بعد قال وقد} َدَرَجةً  اْلَقاِعِدينَ  َعلَى َوأَْنفُِسِھمْ  ِبأَْمَوالِِھمْ  اْلُمَجاِھِدينَ  هللاَّ

 من القاعدين على المجاھدين هللا فضل:  وقيل. وتأكيد وبيان مبالغة ھو إنما بالدرجات ثم بالدرجة لتفضيلا:  قوم فقال} َوَرْحَمةً 

. وغيرھما والسدي جريج ابن قال ؛ درجات عذر غير من القاعدين على المجاھدين هللا وفضل ، واحدة بدرجة الضرر أولي

. الجنة في يعني ودرجات ، درجة معنى فھذا. والتقريظ والمدح اءبالثن ورفعھم ذكرھم أعلى أي ، علو درجة معنى إن:  وقيل

 ، له وتفسير أجر من بدل" درجات"و. سنة سبعين الجواد الفرس حضر درجتين كل بين درجة سبعين:  محيريز ابن قال

ً  أَْجراً { لقول توكيدا يكون أن ويجوز ، بدرجات فضلھم أي ؛ الظرف تقدير على أيضا نصبه ويجوز  العظيم األجر ألن} َعِظيما

 وھو مصدرا كان شئت وإن" فضل" بـ نصب" أجرا"و. درجات ذلك أي ؛ الرفع ويجوز ، والرحمة والمغفرة الدرجات ھو

". درجة" وكذا ؛"  القاعدين على" و" المجاھدين: " قوله وھما مفعوليه استوفى قد ألنه" فضل" بـ ينتصب وال ، أحسن

 هللا أعدھا درجة مائة الجنة في إن" وسلم عليه هللا صلى النبي عن الصحيح وفي. عضب من أعلى بعضھا منازل فالدرجات

ُ  َوَعدَ  َوُكاّلً {".  واألرض السماء بين كما الدرجتين بين سبيله في للمجاھدين  الحسنى" و" وعد" بـ منصوب" كال"} اْلُحْسَنى هللاَّ

 .أعلم وهللا. الضرر وأولو المجاھدون:  وقيل. خاصة المجاھدون"  بكل" المراد:  قيل ثم. الحسنى كال هللا وعد أي ؛ الجنة"

ا َقالُوا ُكْنُتمْ  فِيمَ  َقالُوا أَْنفُِسِھمْ  َظالِِمي اْلَمالئَِكةُ  َتَوفَّاُھمُ  الَِّذينَ  إِنَّ {  -97  هللاَِّ  أَْرضُ  َتُكنْ  أَلَمْ  َقالُوا اأْلَْرِض  فِي ُمْسَتْضَعفِينَ  ُكنَّ
 }َمِصيراً  َوَساَءتْ  َجَھنَّمُ  َمأَْواُھمْ  َفأُولَئِكَ  فِيَھا واَفُتَھاِجرُ  َواِسَعةً 

َجالِ  ِمنَ  اْلُمْسَتْضَعفِينَ  إاِلَّ { -98 َساءِ  الرِّ  }َسبِيالً  َيْھَتُدونَ  َوال ِحيلَةً  َيْسَتِطيُعونَ  ال َواْلِوْلَدانِ  َوالنِّ

ُ  َعَسى َفأُولَئِكَ { -99 ُ  َوَكانَ  َعْنُھمْ  َيْعفُوَ  أَنْ  هللاَّ  }َغفُوراً  َعفُّواً  هللاَّ

 هللا صلى النبي ھاجر فلما ، به اإليمان وسلم عليه هللا صلى للنبي وأظھروا أسلموا قد كانوا مكة أھل من جماعة بھا المراد

:  وقيل. اآلية فنزلت ؛ الكفار مع قوم منھم خرج بدر أمر كان فلما ، فافتتنوا جماعة منھم وفتن قومھم مع أقاموا وسلم عليه

 مسلمين ھؤالء أصحابنا كان:  المسلمون فقال ؛ الردة على فقتلوا فارتدوا دينھم في شك دخلھم المسلمين عدد استحقروا لما إنھم

 على قطع:  قال عبدالرحمن بن محمد عن البخاري روى. أصح واألول. اآلية فنزلت ؛ لھم فاستغفروا الخروج على وأكرھوا

 عباس ابن أخبرني:  قال ثم ، النھي أشد ذلك عن فنھاني فأخبرته عباس ابن مولى عكرمة تفلقي فيه فاكتتبت بعث المدينة أھل
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 فيرمى السھم يأتي وسلم عليه هللا صلى هللا رسول عھد على المشركين سواد يكثرون المشركين مع كانوا المسلمين من ناسا أن

 .}أَْنفُِسِھمْ  َظالِِمي اْلَمالِئَكةُ  َتَوفَّاُھمُ  الَِّذينَ  إِنَّ {:  تعالى هللا فأنزل ؛ فيقتل يضرب أو فيقتله أحدھم فيصيب به

 ، حقيقي غير المالئكة لفظ تأنيث إذ ، تأنيث بعالمة يستند لم ماضيا فعال يكون أن يحتمل} اْلَمالِئَكةُ  َتَوفَّاُھمُ {:  تعالى قوله

 تحشرھم المعنى أن الحسن عن فورك ابن حكىو. التاءين إحدى فحذفت ؛ تتوفاھم معنى على مستقبال فعال يكون أن ويحتمل

 اْلَمْوتِ  َملَكُ  َيَتَوفَّاُكمْ  قُلْ {:  تعالى لقوله ؛ الموت ملك بالمالئكة المراد:  وقيل. أظھر وھو ؛ أرواحھم تقبض:  وقيل. النار إلى

 النون فحذف أنفسھم ظالمين والمراد ، ھمأنفس ظلمھم حال في أي ؛ الحال على نصب} أَْنفُِسِھمْ  َظالِِمي{ و} ِبُكمْ  ُوكِّلَ  الَِّذي

ً {:  تعالى قال كما ؛ وأضاف استخفافا  أصحاب في أكنتم أي ، وتوبيخ تقريع سؤال} ُكْنُتمْ  فِيمَ { المالئكة وقول. } اْلَكْعَبةِ  َبالِغَ  َھْديا

ا{:  ھؤالء وقول!  مشركين كنتم أم وسلم عليه هللا صلى النبي  إذ ؛ صحيح غير اعتذار ، مكة يعني} أْلَْرِض ا فِي ُمْسَتْضَعفِينَ  ُكنَّ

 السؤال ھذا ويفيد. } َواِسَعةً  هللاَِّ  أَْرضُ  َتُكنْ  أَلَمْ { بقولھم دينھم على المالئكة وقفتھم ثم ، السبيل ويھتدون الحيل يستطيعون كانوا

 وإنما ، ھذا من شيء لھم يقل لم كافرين ماتوا فلو وإال ، الھجرة تركھم في ألنفسھم ظالمين مسلمين ماتوا أنھم والجواب

 تعالى استثنى ثم. أعلم وهللا. ردته واحتمال ، باإليمان أحدھم تعين ولعدم ، واقعوه ما لشدة الصحابة في ذكرھم عن أضرب

 ؛ والولدان النساء وضعفة الرجال زمنى من حقيقة مستضعفا كان من" مأواھم" في والميم الھاء ھو الذي الضمير من منھم

 وأمي أنا كنت:  عباس ابن قال. وسلم عليه هللا صلى الرسول لھم دعا الذين وغيرھم ھشام بن وسلمة ربيعة أبي بن كعياش

 أخت وھي ، لبابة واسمھا الحارث بنت الفضل أم ھي وأمه ، ذاك إذ الولدان من كان أنه وذلك ؛ اآلية بھذه هللا عنى ممن

"  مؤمنات األخوات: " فيھن وسلم عليه هللا صلى النبي قال أخوات تسع وھن ، الصغرى لبابة األخرى وأختھا ، ميمونة

 ، سلمى وھن ؛ ألم وثالث شقائق ست ھن. ھزيلة واسمھا ، حفيد أم:  حفيدة في ويقال وحفيدة والعصماء سلمى ومنھن

 هللا رضى علي امرأة ثم ، الصديق بكر أبي امرأة ثم ، طالب أبي بن جعفر امرأة الخثعمية عميس بنت. وأسماء ، وسالمة

 .أجمعين عنھم

 عليھا والوقف ، والخبر االستفھام بين فرقا األلف حذفت ثم" فيما" واألصل. تقدم وقد ، توبيخ سؤال} ُكْنُتمْ  فِيمَ {:  تعالى قوله

 على قادرين متمكنين تكونوا ألم أي ؛ المدينة} َواِسَعةً  هللاَِّ  أَْرضُ  َتُكنْ  أَلَمْ {:  بقوله والمراد. والحركة األلف تحذف لئال"  فيمه"

 .بالمعاصي فيھا يعمل التي األرض ھجران على دليل اآلية ھذه وفي!  يستضعفكم كان ممن والتباعد الھجرة

 عن وروي. }فِيَھا َفُتَھاِجُروا َواِسَعةً  هللاَِّ  أَْرضُ  َتُكنْ  أَلَمْ { وتال ؛ منھا فاخرج أرض في بالمعاصي عمل إذا:  جبير بن سعيد وقال

 إبراھيم رفيق وكان الجنة استوجب شبرا كان وإن أرض إلى أرض من بدينه فر من: " قال أنه وسلم عليه هللا صلى النبي

} َمِصيراً  َوَساَءتْ {. أسلم من كل على واجبة الھجرة وكانت. النار مثواھم أي} َجَھنَّمُ  َمأَْواُھمْ  َفأُولَِئكَ {." السالم عليھما ومحمد

 .التفسير على نصب

 والسدي مجاھد ذكر فيما ؛ المدينة سبيل والسبيل. التخلص أسباب ألنواع عام لفظ الحيلة} ِحيلَةً  َيْسَتِطيُعونَ  ال{:  تعالى وقوله

ُ  َعَسى َفأُولَِئكَ {:  تعالى وقوله. السبل جميع في عام أنه والصواب ، وغيرھما  في له حيلة ال الذي ھذا} َعْنُھمْ  َيْعفُوَ  أَنْ  هللاَّ

 يتحمل لم من أن حتى ، الھجرة في المشقة غاية تحمل يجب أنه يتوھم قد أنه المعنى ولكن ؛ عنه يعفى حتى له ذنب ال ھجرةال
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. والراحلة الزاد فقد عند الھجرة ترك يجوز كان بل ، المشقة غاية تحمل يجب ال إذ ؛ الوھم ذلك هللا فأزال يعاقب المشقة تلك

ُ  َوَكانَ {:  قال ولھذا ؛ المحاسبة في عليھم ىيستقص ال فأولئك ؛ اآلية فمعنى  حقه في والمستقبل والماضي} َغفُوراً  َعفُّواً  هللاَّ

 .تقدم وقد ، واحد تعالى

ِ  َسبِيلِ  فِي ُيَھاِجرْ  َوَمنْ { - 100 ً  اأْلَْرِض  فِي َيِجدْ  هللاَّ ِ  ىإِلَ  ُمَھاِجراً  َبْيتِهِ  ِمنْ  َيْخُرجْ  َوَمنْ  َوَسَعةً  َكثِيراً  ُمَراَغما  ُثمَّ  َوَرُسولِهِ  هللاَّ
ِ  َعلَى أَْجُرهُ  َوَقعَ  َفَقدْ  اْلَمْوتُ  ُيْدِرْكهُ  ُ  َوَكانَ  هللاَّ ً  َغفُوراً  هللاَّ  }َرِحيما

 :  مسائل خمس فيه

ً  اأْلَْرِض  فِي{. وجوابه شرط} َيِجدْ  هللاَِّ  َسِبيلِ  فِي ُيَھاِجرْ  َوَمنْ {:  تعالى قوله:  األولى  فقال ؛ المراغم ويلتأ في اختلف} ُمَراَغما

:  زيد ابن وقال. والمذھب المتحول المراغم:  وغيرھم والربيع والضحاك عباس ابن وقال. المتزحزح المراغم:  مجاھد

 ، ھجرة حال في والمتحول المذھب فالمراغم. المعاني متفقة األقوال فھذه:  النحاس قال. عبيدة أبو وقاله ؛ المھاجر والمراغم

 .بالتراب لصق أي فالن أنف ورغم. الرغام من مشتق وھو ، فيه يراغم لذيا الموضع اسم وھو

 مكثت:  عباس ابن قول منه ونحو ؛ فضل به والمعرفة حسن به االعتناء وأن ، قديما العلم ھذا شرف على دليل ھذا عكرمة

 ذكره والذي. مھابته إال يمنعني ما ، وسلم عليه هللا صلى هللا رسول على تظاھرتا اللتين المرأتين عن عمر أسأل أن أريد سنين

. أيضا ضميرة:  فيه ويقال. جبير بن سعيد عن الطبري حكاه ؛ زنباع بن ضمرة بن العيص أو العيص بن ضمرة ھو عكرمة

:  قال الھجرة في هللا أنزل ما سمع فلما ، مريضا وكان بمكة المستضعفين من وكان ، ليث بني من ضمرة بن جندع:  ويقال

 .}ُمَھاِجراً  َبْيِتهِ  ِمنْ  َيْخُرجْ  وَمنْ { فيه هللا فأنزل ، بالتنعيم الطريق في فمات به وخرج عليه وضع ثم فراش له فھيئ ؛ أخرجوني

 في حية فنھشته الحبشة أرض إلى ھاجر وأنه ، خديجة أخي ابن خويلد بن حزام بن خالد:  فيه قيل قد أنه عمر أبو وذكر اآلية

: وقيل. ضمرة بن حبيب أنه الجوزي الفرج أبو وحكى. أعلم وهللا ، اآلية فيه فنزلت ؛ الحبشة أرض يبلغ أن قبل فمات الطريق

 ضمرة أنه جابر ابن عن وحكي. الجندعي ضمرة بن جندب أنه عكرمة عن وحكي. السدي عن ؛ الضمري جندب بن ضمرة

 وروى. أعلم وهللا ، خزاعة بن ضمرة:  وقيل. نعيم بن ضمرة بن ضمرة أنه المھدوي وحكى. ليث بني من الذي بغيض بن

 وهللا:  مريض وھو المسلمين من رجل قال ، اآلية} أَْنفُِسِھمْ  َظالِِمي اْلَمالِئَكةُ  َتَوفَّاُھمُ  الَِّذينَ  إِنَّ { نزلت لما:  قال قتادة عن معمر

 النبي أصحاب فقال ؛ الطريق في الموت فأدركه فحملوه. فاحملوني لموسر وإني ، الطريق في لدليل إني!  عذر من لي ما

 ، بالقصة وأخبروه وسلم عليه هللا صلى النبي إلى بنوه وجاء. بالتنعيم مات وقد ؛ أجره لتم إلينا بلغ لو:  وسلم عليه هللا صلى

. تقدم ما على ضمرة بن جندب:  ويقال ، جندب بن ضمرة اسمه وكان. اآلية} ُمَھاِجراً  َبْيِتهِ  ِمنْ  َيْخُرجْ  وَمنْ { اآلية ھذه فنزلت

ُ  َوَكانَ { ً {. الشرك من منه كان لما} َغفُوراً  هللاَّ  .توبته قبل حين} َرِحيما

 ستة إلى ينقسم فاألول ؛ وطلبا ھربا:  قسمين األرض في الذھاب عنھم هللا رضي العلماء قسم:  العربي ابن قال:  الخامسة

 ، وسلم عليه هللا صلى النبي أيام في فرضا وكانت ، إلسالما دار إلى الحرب دار من الخروج وھي الھجرة:  األول:  أقسام

 فإن ؛ كان حيث وسلم عليه هللا صلى النبي إلى القصد ھي بالفتح انقطعت والتي ، القيامة يوم إلى مفروضة باقية الھجرة وھذه

 ال يقول مالكا سمعت:  القاسم ابن قال ؛ البدعة أرض من الخروج:  الثاني. حاله في ويختلف ؛ عصى الحرب دار في بقي
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 قال ، عنه فزل تغيره أن تقدر لم إذا المنكر فإن ؛ صحيح وھذا:  العربي ابن قال. السلف فيھا يسب بأرض يقيم أن ألحد يحل

الِِمينَ { قوله إلى} َعْنُھمْ  َفأَْعِرضْ  آَياِتَنا فِي َيُخوُضونَ  الَِّذينَ  َرأَْيتَ  َوإَِذا{:  تعالى هللا  غلب أرض من الخروج : الثالث. } الظَّ

 ، فيه أرخص هللا من فضل وذلك ؛ البدن في األذية من الفرار:  الرابع. مسلم كل على فرض الحالل طلب فإن:  الحرام عليھا

 عليه إبراھيم فعله من وأول. المحذور ذلك من ليخلصھا بنفسه والفرار عنه الخروج في هللا أذن فقد نفسه على خشي فإذا

 عن مخبرا وقال. } َسَيْھِدينِ  َربِّي إِلَى َذاِھبٌ  إِنِّي{:  وقال ،} َربِّي إِلَى ُمَھاِجرٌ  إِنِّي{:  قال قومه من خاف الم فإنه ؛ السالم

ً  ِمْنَھا َفَخَرجَ {:  موسى  أذن وقد. النزھة األرض إلى منھا والخروج الوخمة البالد في المرض خوف:  الخامس} َيَتَرقَّبُ  َخاِئفا

 ذلك من استثنى وقد. يصحوا حتى فيه فيكونوا المسرح إلى يخرجوا أن المدينة استوخموا حين للرعاة سلمو عليه هللا صلى

 بيد". البقرة" في بيانه تقدم وقد ، وسلم عليه هللا صلى نبيه عن الصحيح بالحديث منه سبحانه هللا فمنع ؛ الطاعون من الخروج

 مثله واألھل ، دمه كحرمة المسلم مال حرمة فإن ؛ المال في األذية خوف الفرار:  السادس. مكروه ھو:  قالوا علماءنا أن

 .دنيا وطلب دين طلب:  قسمين فينقسم الطلب قسم وأما. وأوكد

 واَفَيْنُظرُ  اأْلَْرِض  فِي َيِسيُروا أََولَمْ {:  تعالى هللا قال ؛ العبرة سفر:  األول:  أقسام تسعة إلى أنواعه بتعدد فيتعدد الدين طلب فأما

. فيھا الحق لينفذ:  وقيل. عجائبھا ليرى األرض طاف إنما القرنين ذا إن:  ويقال. كثير وھو} َقْبلِِھمْ  ِمنْ  الَِّذينَ  َعاقَِبةُ  َكانَ  َكْيفَ 

 على يتعذر فقد ؛ المعاش سفر:  الرابع. أحكامه وله الجھاد سفر:  الثالث. فرض فھذا ندبا كان وإن واألول. الحج سفر:  الثاني

 سفر:  الخامس. عليه فرض فھو ؛ احتشاش أو احتطاب أو صيد من. عليه يزيد ال طلبه في فيخرج اإلقامة مع معاشه لرجلا

 َتْبَتُغوا أَنْ  ُجَناحٌ  َعلَْيُكمْ  لَْيسَ {:  تعالى هللا قال ، وتعالى سبحانه هللا بفضل جائز وذلك ، القوت على الزائد والكسب التجارة

 وھو العلم طلب في:  السادس. انفردت إذا فكيف ، الحج سفر في بھا هللا من نعمة وھي ، التجارة يعني} مْ َربِّكُ  ِمنْ  َفْضالً 

 بھا للرباط الثغور:  الثامن" .  مساجد ثالثة إلى إال الرحال تشد ال: " وسلم عليه هللا صلى قال ؛ البقاع قصد:  السابع. مشھور

 في له أخا رجل زار: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال:  تعالى هللا في اإلخوان زيارة:  التاسع. عنھا للذب سوادھا وتكثير

 ال قال عليه تربھا نعمة من لك ھل:  قال القرية ھذه في لي أخا أريد فقال تريد أين فقال مدرجته على ملكا له هللا فأرصد قرية

 .وغيره مسلم رواه" .  فيه أحببته كما أحبك قد هللا بأن إليك هللا رسول فإني قال وجل عز هللا في أحببته أني غير

الةِ  ِمنَ  َتْقُصُروا أَنْ  ُجَناحٌ  َعلَْيُكمْ  َفلَْيسَ  اأْلَْرِض  فِي َضَرْبُتمْ  َوإَِذا{ - 101  َكاُنوا اْلَكافِِرينَ  إِنَّ  َكَفُروا الَِّذينَ  َيْفتَِنُكمُ  أَنْ  ِخْفُتمْ  إِنْ  الصَّ
ً  َعُدّواً  لَُكمْ   }ُمبِينا

 :  مسائل شرع فيه

 قول وھو. فرض أنه جماعة عن فروي ؛ السفر في القصر حكم في العلماء واختلف. تقدم وقد ، سافرتم} َضَرْبُتمْ {:  تعالى قوله

 فرضت" عنھا هللا رضي عائشة بحديث واحتجوا ؛ سليمان أبي بن وحماد إسماعيل والقاضي والكوفيين عبدالعزيز بن عمر

 األمصار فقھاء وإجماع. يوھنه وذلك السفر في تتم كانت فإنه ؛ له لمخالفتھا فيه حجة وال ، ديثالح ركعتين ركعتين الصالة

:  مطعم بن وجبير عباس وابن كعمر الصحابة من غيرھا قال وقد ؛ المقيم خلف المسافر صالة في يعتبر بأصل ليس أنه على

 عائشة حديث إن ثم. عباس ابن عن مسلم رواه"  كعةر الخوف وفي ركعتين السفر وفي أربعا الحضر في فرضت الصالة إن"
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 ركعتين الصالة وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فرض:  قالت عائشة عن عروة عن كيسان بن صالح عن عجالن ابن رواه قد

 هعلي هللا صلى هللا رسول على الصالة هللا فرض:  قالت عائشة عن عروة عن شھاب ابن عن األوزاعي فيه وقال. ركعتين

 صالة عنه خرج فقد ؛ ظاھره على ليس"  الصالة فرضت: " قولھا إن ثم. اضطراب وھذا ، الحديث ؛ ركعتين ركعتين وسلم

 الجھم ابن وحكى. سنده ال متنه يضعف كله وھذا ، الصبح وكذلك. منھا نقص وال فيھا زيد ما المغرب فإن ؛ والصبح المغرب

 سنة، القصر أن والخلف السلف من العلماء وأكثر أصحابه وجل مذھبه ورومشھ ، فرض القصر أن مالك عن روى أشھب أن

 ؛ التخيير الفرض أن المالكيين من البغداديين عامة ومذھب. هللا شاء إن بيانه يأتي ما على الصحيح وھو ، الشافعي قول وھو

 إن:  وقيل. وغيره األبھري قول ووھ ؛ أفضل القصر:  بعضھم فقال ؛ أفضل أيھما في اختلفوا ثم. الشافعي أصحاب قول وھو

 للمسافر التخيير مالك مذھب يأتي ما على الصحيح أن المالكي الفروي سعيد أبو وحكى. الشافعي عن وحكي ؛ أفضل اإلتمام

 .والقصر اإلتمام في

 يستحب هللا رحمه مالكا أن إال} الةِ الصَّ  ِمنَ  َتْقُصُروا أَنْ  ُجَناحٌ  َعلَْيُكمْ  َفلَْيسَ {:  وتعالى سبحانه قوله من يظھر الذي وھو:  قلت

:  قال المدينة وأھل مالك عن" مختصره" في مصعب أبو وحكى. أتم إن الوقت في اإلعادة عليه يرى وكذلك ، القصر له

 في أتم من أن:  قوله يختلف لم أنه مع ، مالك مذھب في بھذا وحسبك:  عمر أبو قال. سنة والنساء للرجال السفر في القصر

 وأما ، بالسنة الخوف غير في القصر:  الشافعي وقال. إيجاب ال ، فھم من عند استحباب وذلك ؛ الوقت في دام ما يعيد رالسف

. السنة عن رغبة السفر في يتم أن ألحد أحب وال ، عليه شيء فال أربعا صلى ومن ؛ والسنة فبالقرآن السفر مع الخوف في

 وفي. ركعتان السنة ، يعجبني ما ، ال:  قال ؟ أربعا السفر في يصلي أن للرجل لحنب بن ألحمد قلت:  األثرم بكر أبو وقال

 صالة نجد إنا عبدالرحمن أبا يا:  فقال عمر بن عبدهللا سأل أنه ، أسيد بن خالد آل من رجل عن شھاب ابن عن مالك موطأ

 إلينا بعث وتعالى تبارك هللا إن أخي ابن اي:  عمر بن عبدهللا فقال ؟ السفر صالة نجد وال القرآن في الحضر وصالة الخوف

 خوف غير من السفر في الصالة قصر الخبر ھذا ففي. يفعل رأيناه كما نفعل فإنا ، شيئا نعلم وال وسلم عليه هللا صلى محمدا

 القصر يبح فلم ؛ واجتمعا وخوفا سفرا كان إذا القرآن في المذكور القصر وإنما ، القرآن في لھا ذكر ال ألنھا ؛ فريضة ال ستة

 َفإَِذا{:  تعالى قال ثم. تقدم وقد ، اآلية} َيْنِكحَ  أَنْ  َطْوالً  ِمْنُكمْ  َيْسَتِطعْ  لَمْ  َوَمنْ {:  القرآن في ومثله. الشرطين ھذين مع إال كتابه في

الةَ  َفأَقِيُموا اْطَمأَْنْنُتمْ   كلھا أسفاره في المغرب إال اثنتين لىإ أربع من وسلم عليه هللا صلى هللا رسول وقصر ؛ فأتموھا أي} الصَّ

 ، وبينه سنة ما كسائر تعالى هللا أحكام في زيادة ، وسلم عليه هللا صلى منه مسنونة سنة ذلك فكان ؛ تعالى هللا إال يخاف ال آمنا

 القصر عن وسلم عليه هللا صلى هللا رسول سأل حيث عمر حديث مع"  يفعل رأيناه كما: "  وقوله. ذكر القرآن في له ليس مما

 في الشيء يبيح قد تعالى هللا أن على يدل"  صدقته فأقبلوا عليكم بھا هللا تصدق صدقة تلك: "  فقال ؛ خوف غير من السفر في

 .ركعتان:  فقال السفر صالة عن عمر ابن حنظلة وسأل. الشرط ذلك غير من نبيه لسان على الشيء ذلك يبيح ثم بشرط كتابه

 ابن فھذا. وسلم عليه هللا صلى هللا رسول سنة:  قال ؛ آمنون ونحن} َكَفُروا الَِّذينَ  َيْفتَِنُكمُ  أَنْ  ِخْفُتمْ  إِنْ {:  الىتع قوله فأين:  قلت

 ألنه ؛ الحديث ھذا إسناد مالك يقم ولم:  عمر أبو قال ؟ عنھما المذھب فأين. عباس ابن قال وكذلك ؛ سنة عليھا أطلق قد عمر

 بن أسيد بن خالد بن عبدهللا بن أمية ھو يسمه لم الذي والرجل ، رجال اإلسناد من وأسقط ، عمر ابن لسأ الذي الرجل يسم لم

 .أعلم وهللا ، مناف عبد بن شمس عبد بن أمية بن العيص أبي
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 كان وول ، قصير أو طويل سفر كل في تقصر:  داود فقال ؛ الصالة فيھا تقصر التي المسافة حد في العلماء واختلف:  الثانية

 قصر عن مالك بن أنس سألت:  قال الھنائي يزيد بن يحيى عن مسلم رواه بما متمسكا ؛ الجمعة تؤتى حيث من أميال ثالثة

 صلى - الشاك شعبة - فراسخ ثالثة أو أميال ثالثة مسيرة خرج إذا وسلم عليه هللا صلى هللا رسول كان :  فقال الصالة

 طويال سفرا وكان ، القصر منھا بدأ التي المسافة حد فلعله أحدھما تقدير وعلى ، فيه وكمشك ألنه ؛ فيه حجة ال وھذا. ركعتين

 ، وأكل قصر ظاھره إلى البلد من خرج من إن:  فقالوا بالدين قوم تالعب وقد:  العربي ابن قال. أعلم وهللا ، ذلك على زائدا

 بمؤخر ألمحه أن رضيت لھا ذكروه العلماء أن لوالو ، بالدين مستخف أو العرب عند السفر يعرف ال أعجمي ھذا وقائل

 ألنھا كذلك كان وإنما ، السنة في وال القرآن في ال القصر به يقع الذي السفر حد يذكر ولم. قلبي بفضول فيه أفكر وال عيني،

 لبعض الدور عن برز من أن قطعا نعلم فنحن ؛ بالقرآن تعالى هللا خاطبھم -  الذين العرب عند علمھا مستقر عربية لفظة كانت

 يوما مشى من أن على نحكم أنا كما. قطعا مسافر فإنه أيام ثالثة مسافرا مشى وإن ، شرعا وال لغة مسافرا يكون ال أنه األمور

 ذي مع إال يوم مسيرة تسافر أن اآلخر واليوم با تؤمن المرأة يحل ال: " وسلم عليه هللا صلى النبي لقول ؛ مسافرا كان وليلة

 مرة وروي ، عليه متفقا الحديث ھذا يجد لم ولكنه ، مالك عول وعليه الحالين بين وسط ألنه ، الصحيح ھو وھذا"  منھا رممح

 أربعة وھي ، رئم إلى الصالة يقصر كان فإنه ، فعله على فعول عمر بن عبدهللا إلى فجاء"  أيام ثالثة" ومرة"  وليلة يوما"

 ، تخفيفا شرع إنما القصر أن على العلماء وكافة:  غيره قال. وسلم عليه هللا صلى بالنبي تداءاالق كثير كان عمر ابن ألن ؛ برد

 وفقھاء واألوزاعي والليث وأصحابھما والشافعي مالك فراعى ، غالبا المشقة به تلحق الذي الطويل السفر في يكون وإنما

 مسيرة:  بقول يرد لم ألنه ، التام اليوم إلى راجع وليلة يوما مالك وقول. تاما يوما وغيرھما وإسحاق أحمد الحديث أصحاب

 وفي. إليھم الرجوع يمكنه وال أھله عن بعيدا فيه يبيت سيرا يسير أن أراد وإنما ، كله والليل كله النھار يسير أن وليلة يوم

 وقال. مالك مذھب ذاوھ ، فرسخا عشر ستة وھي ، برد أربعة في ويقصران يفطران عباس وابن عمر ابن وكان:  البخاري

 ، يقصر:  قال ميال وأربعين خمسة على ضيعته إلى خرج فيمن العتبية في مالك وعن. ميال وأربعون ستة:  والطبري الشافعي

 بن يحيى وقال. وليلة يوم من تقرب وھي ، ميال وثالثين ستة في يقصر أنه:  المنثورة الكتب في مالك وعن. متقارب أمر وھو

 وابن عثمان قول وھو ؛ أيام ثالثة مسيرة من أقل في يقصر ال:  الكوفيون وقال!.  الوقت في:  عبدالحكم ابن. أبدا يعيد:  عمر

 ذي مع إال أيام ثالثة المرأة تسافر ال: " قال وسلم عليه هللا صلى النبي أن عمر ابن عن البخاري صحيح وفي. وحذيفة مسعود

 مسيرة في الصالة تقصر:  والزھري الحسن وقال. األقدام ومشي اإلبل بسير يھاوليال أيام ثالثة:  حنيفة أبو قال" .  محرم

 مسيرة المرأة تسافر ال: " قال وسلم عليه هللا صلى النبي عن الخدري سعيد أبو ورواه ، مالك عن القول ھذا وروي ؛ يومين

 عامة:  األوزاعي وقال. ميال عشر ةخمس في وأنس ، ميال ثالثين في عمر ابن وقصر".  محرم ذي أو زوج مع إال ليلتين

 ؛ ألفاظھا في ترى كما الباب ھذا في المرفوعة اآلثار اضطربت:  عمر أبو قال. نأخذ وبه ، التام اليوم على القصر في العلماء

 قتو في صلى له قيل كأنه ، سمع ما بمعنى واحد كل فحدث ، السائلين أجوبة على خرجت أنھا - أعلم وهللا - عندي ومجملھا

:  فقال ؟ محرم بغير يومين المرأة تسافر ھل:  آخر وقت في له وقيل. ال:  فقال ؟ محرم بغير يوم مسيرة المرأة تسافر ھل:  ما

 فأدى ، روي ما على والبريد الليلة معنى وكذلك. ال:  فقال ؟ محرم بغير أيام ثالثة مسيرة المرأة تسافر ھل:  آخر له وقال. ال

 المرأة على الحظر - ظواھرھا اختلفت وإن - الباب ھذا في اآلثار معاني ويجمع. أعلم وهللا ، المعنى على سمع ما واحد كل

 .أعلم وهللا. طويال أو كان قصيرا ، محرم بغير الفتنة فيه عليھا يخاف سفرا تسافر أن
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 صلة من ضارعھا وما والعمرة والحج الجھاد على الناس فأجمع ، الصالة فيه تقصر الذي السفر نوع في واختلفوا:  الثالثة

 ابن عن وروي. ونحوھا كالتجارة المباح السفر في القصر جواز على فالجمھور ، ذلك سوى فيما واختلفوا. نفس وإحياء رحم

. الخير سبل من وسبيل طاعة سفر في إال تقصر ال:  عطاء وقال. جھاد أو حج في إال الصالة تقصر ال:  قال أنه مسعود

 أو ، متنزھا ولكن لمعاشه ال للصيد خرج إن:  مالك وقال. الجمھور قول مثل المباح السفر كل في تقصر:  أيضا عنه وروي

 وقاطع كالباغي ؛ المعصية سفر في قصر ال أنه على العلماء من والجمھور. يقصر لم ومتلذذا متنزھا بلدة لمشاھدة خرج

 في تقدم وقد. مالك عن وروي ، ذلك جميع في القصر حةإبا واألوزاعي حنيفة أبي عن وروي. معناھما في وما الطريق

 قال ما والصحيح. عمرة أو حج في إال يقصر ال:  قال ومرة ، الجمھور بقول قال فمرة ، أحمد عن واختلفوا" البقرة"

 وكل ، يجوز مما بصدده ھو ما على ومعونته ، فيه الالحقة للمشقات المسافر عن تخفيفا شرع إنما القصر ألن الجمھور،

الةِ  ِمنَ  َتْقُصُروا أَنْ { إثم أي} ُجَناحٌ  َعلَْيُكمْ  َفلَْيسَ  اأْلَْرِض  فِي َضَرْبُتمْ  َوإَِذا{:  تعالى لقوله ؛ سواء ذلك في األسفار . فعم} الصَّ

 يحب كما برخصه يعمل أن يحب هللا إن:  الشعبي وقال" .  وأفطروا قصروا سافروا إذا الذين هللا عباد خير" السالم عليه وقال

:  يقول تعالى وهللا. هللا معصية على له عونا يكون ذلك ألن ؛ فيه القصر يجوز فال المعصية سفر وأما. بعزائمه يعمل أن

ْقَوى اْلِبرِّ  َعلَى َوَتَعاَوُنوا{  }َواْلُعْدَوانِ  اأْلِْثمِ  َعلَى َتَعاَوُنوا َوال َوالتَّ

 في ضارب ھو وحينئذ ، القرية بيوت من يخرج حتى يقصر ال المسافر أن على فالجمھور ، يقصر متى واختلفوا:  الرابعة

 أھلھا يقصر فال أھلھا تجمع قرية كانت إذا عنه وروي. حدا القرب في مالك يحد ولم. المدونة في مالك قول وھو ، األرض

 عن وروي. بساتينھا اجاوزو إذا قصروا أھلھا تجمع ال كانت وإن. الرجوع في ذلك وإلى ، أميال بثالثة يجاوزوھا حتى

 ابن أصحاب من واحد وغير يزيد بن األسود وفيھم ، منزله في ركعتين بھم فصلى سفرا أراد أنه ربيعة أبي بن الحارث

 .موسى بن وسليمان رباح أبي بن عطاء قال وبه ، مسعود

 وروي. أعلم وهللا. األرض في الضرب على عزمتم إذا أي} اأْلَْرِض  فِي َضَرْبُتمْ  َوإَِذا{:  ھذا على اآلية معنى ويكون:  قلت

 هللا رسول أن مالك بن أنس حديث من ثبت وقد ؛ شاذ وھذا. الليل حتى األول يومه المسافر يقصر ال:  قال أنه مجاھد عن

 الحليفة ذي وبين ، األئمة أخرجه. ركعتين الحليفة بذي العصر وصلى أربعا بالمدينة الظھر صلى وسلم عليه هللا صلى

 .سبعة أو أميال ستة من نحو دينةوالم

 أثناء في المقام على عزم ثم القصر بنية الصالة افتتح فإن ؛ اإلحرام حين من القصر ينوي أن المسافر وعلى:  الخامسة

 وابن الزھري قال. مقيم صالة صلى ثم ، وسلم أخرى إليھا أضاف ركعة منھا صلى أن بعد ذلك كان وإن ، نافلة جعلھا صالته

 ألنھا ؛ قاال كما عندي ھو:  عمر أبو قال. صالته أجزأته وأتمھا صالته على بنى ولو استحباب - أعلم وهللا -  ھذا:  الجالب

 .الخمس الصلوات سائر وكذلك حضرية أو كانت سفرية ، ظھر

 سعد بن والليث افعيوالش مالك فقال ؛ أتم المسافر نواھا إذا التي اإلقامة مدة في الباب ھذا من العلماء واختلف:  السادسة

 إذا:  والثوري وأصحابه حنيفة أبو وقال. المسيب بن سعيد عن وروي ؛ أتم أيام أربعة اإلقامة نوى إذا:  ثور وأبو والطبري

 ذكر فيما الصحابة من لھما مخالف وال عباس وابن عمر ابن قول وھو. قصر أقل كان وإن ، أتم ليلة عشرة خمس إقامة نوى
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 على زاد وإن ، قصر مكتوبة صالة وعشرين إحدى مقام المسافر جمع إذا:  أحمد وقال. أيضا سعيد نع وروي ، الطحاوي

 أن للمھاجر جعل أنه وسلم عليه هللا صلى النبي عن الحضرمي ابن لحديث ؛ مالك قاله ما والصحيح. داود قال وبه ، أتم ذلك

 مفروضة كانت إذ الھجرة أن ومعلوم. وغيرھما ماجة وابن يالطحاو أخرجه. يصدر ثم أيام ثالثة نسكه قضاء بعد بمكة يقيم

 ولم ، أسبابه وتھيئة حوائجه لتقضية أيام ثالثة للمھاجر وسلم عليه هللا صلى النبي فجعل ؛ يجوز ال بمكة المقام كان الفتح قبل

 الحاضر بحكم له فحكم ، الرابع ممقا من ومنعه ، المسافر حكم فيھا عليه وأبقى ، اإلقامة حيز في وال المقام بحكم لھا يحكم

 عليه هللا صلى هللا رسول لقول اليھود أجلى حين عنه هللا رضي عمر فعله ما ومثله. عليه معتمدا أصال ذلك فكان ؛ القاطن

 ةالثالث كانت إنما:  يقول المالكية أحبار بعض وسمعت:  العربي ابن قال. أمورھم قضاء في أيام ثالثة مقام لھم فجعل ؛ وسلم

ُعوا{:  تعالى فقال ؛ الدنيا عن الخروج وتيقن العذاب به أنزل من فيھا أرجأ تعالى هللا ألن ؛ اإلقامة حكم عن خارجة األيام  َتَمتَّ

 .}َمْكُذوبٍ  َغْيرُ  َوْعدٌ  َذلِكَ  أَيَّامٍ  َثالَثةَ  َداِرُكمْ  فِي

 أنه أنس عن روي. له وطنا ينزل أو ، وطنه إلى جعير حتى أبدا يقصر المسافر أن وھو ، األقوال ھذه غير قول المسألة وفي

 طالبا والثمانية أشھر السبعة بھا فأقيم المدينة آتي إني:  عمر البن قلت :  مجلز أبو وقال. الصالة يقصر بنيسابور سنتين أقام

 نصلي سنتين ودمسع ابن أصحاب من رجال ومعنا بسجستان أقمنا:  السبيعي إسحاق أبو وقال. ركعتين صل:  فقال ؛ حاجة

 ھذه محمل:  عمر أبو قال:  القفول وبين بينھم حال الثلج وكان ؛ ركعتين ركعتين يصلي بأذربيجان عمر ابن وأقام. ركعتين

 وإذا ؛ غدا أخرج ، اليوم أخرج:  يقول أن ذلك مثل وإنما ؛ المدة ھذه المقيمين ھؤالء من لواحد نية ال أن على عندنا األحاديث

 .اإلقامة على ھھنا عزيمة فال ھكذا كان

 وأقرت ، الحضر في أتمھا ثم ، ركعتين فرضھا حين الصالة هللا فرض:  قالت عائشة عن عروة عن مسلم روى:  السابعة

. عثمان تأول ما تأولت إنھا:  قال ؟ السفر في تتم عائشة بال ما لعروة فقلت:  الزھري قال. األولى الفريضة على السفر صالة

 عن معمر فقال:  أقوال على عنھما هللا رضي وعائشة عثمان إتمام تأويل في الناس اختلف وقد. بمستوعب ليس جواب وھذا

 أن إبراھيم عن مغيرة وروى. الحج بعد اإلقامة على أجمع ألنه أربعا بمنى صلى إنما عنه هللا رضي عثمان إن:  الزھري

 صلى بھا يقيم أن وأراد بالطائف األموال عثمان اتخذ لما:  قال الزھري عن يونس وقال. وطنا اتخذھا ألنه أربعا صلى عثمان

 ألنھم ؛ األعراب أجل من بمنى الصالة أتم عفان بن عثمان إن ، الزھري عن أيوب وقال. بعده األئمة به أخذ ثم:  قال. أربعا

 في المناسك كتاب في مصنفه في داود أبو كلھا األقوال ھذه ذكر. أربع الصالة أن ليعلمھم أربعا بالناس فصلى عامئذ كثروا

 أعرابيا أن أجل من ، بمنى أربعا عثمان أوفاھا إنما وبلغني:  جريج ابن قال"  التمھيد" في عمر أبو وذكر. بمنى الصالة باب

 يظن أن عثمان فخشي ؛ األول عام رأيتك منذ ركعتين أصليھا زلت ما ، المؤمنين أمير يا:  فقال بمنى الخيف مسجد في ناداه

 فليس عائشة إتمام في التأويالت وأما:  عمر أبو قال. فقط بمنى أوفاھا وإنما:  جريج ابن قال. ركعتان الصالة أنما الناس جھال

 الناس وإن ، المؤمنين أم إنھا:  ذلك في قيل ما وأضعف. دليل يصحبھا ال وتأويالت ظنون ھي وإنما ، عنھا يروى شيء منھا

 وسلم عليه هللا صلى المؤمنين أبي النبي زوج أنھا إال المؤمنين أم كانت وھل ، منازلھا نازلھمم وكان ، بنوھا ھم كانوا حيث

 من بالمؤمنين أولى النبي" ومصحفه كعب بن أبي قراءة وفي. وعمره وحجه غزواته وفي أسفاره في القصر سن الذي وھو
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 ولكن بناته يكن لم:  قال. } لَُكمْ  أَْطَھرُ  ُھنَّ  َبَناِتي َھُؤالءِ {:  تعالى قوله في مجاھد وقال". لھم أب وھو أمھاتھم وأزواجه أنفسھم

 .أمته أبو فھو نبي وكل ، أمته نساء كن

 قول ھذا من وأضعف. فانفصال كذلك ھي وليست ، مشرعا كان وسلم عليه هللا صلى النبي بأن ھذا على اعترض وقد:  قلت

 ال سفر في تخرج أن من وأتقى  أخوف كانت فإنھا ، قطعا باطل ذاوھ ؛ جائز سفر في تكن لم أتمت حيث إنھا:  قال من

 عنھا هللا رضي خرجت وإنما!  عظيم بھتان ھذا سبحانك ؛ وتشنيعاتھم المبتدعة الشيعة أكاذيب من عليھا التأويل وھذا. يرضاه

 المعنى ھذا بيان وسيأتي. الضبط عن األمور فخرجت منھا يستحيا أن أحق ھي إذ ، الفتنة نار تطفئ أن تريد محتسبة مجتھدة

 ينقل لم ذلك ألن ؛ باطل وھذا. والغزوة والعمرة الحج في إال القصر ترى تكن لم ألنھا أتمت إنھا:  وقيل. تعالى هللا شاء إن

 برخصة أخذت أنھا وإتمامھا قصرھا في قيل ما وأحسن. علي إلى سفرھا في أتمت قد ھي ثم ، مذھبھا من عرف وال عنھا

 عن الراوي وھو ، ورخصة سنة القصر:  عطاء قال وقد. أفضل غيره كان وإن حرج فيه ليس اإلتمام أن ، الناس لتري هللا؛

 كل:  قال وعنه. عمر بن طلحة رواه ، السفر في وقصر الصالة وأتم وأفطر صام وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن عائشة

 عائشة أن صحيح بإسناد النسائي وروى. وأتم الصالة وقصر وأفطر امص ، وسلم عليه هللا صلى هللا رسول يفعل كان ذلك

!  وأمي أنت بأبي ، هللا رسول يا:  قالت مكة قدمت إذا حتى مكة إلى المدينة من وسلم عليه هللا صلى هللا رسول مع اعتمرت

 الثانية وضم األولى لتاءا بفتح مقيد ھو كذا. علي عاب وما"  عائشة يا أحسنت: " فقال ؟ وصمت وأفطرت وأتممت قصرت

 قال ؛ ويصوم ويفطر ويتم السفر في يقصر كان وسلم عليه هللا صلى النبي أن عائشة عن الدارقطني وروى. الكلمتين في

 .صحيح إسناده

الةِ  ِمنَ  َتْقُصُروا أَنْ {:  تعالى قوله:  الثامنة  ثالث فيھا:  عبيد أبو قال. تقصروا أن في أي ، نصب موضع في" أن" } الصَّ

 اثنتين إلى القصر أنه إلى العلماء من جماعة فذھب ، تأويله في العلماء واختلف. وأقصرتھا وقصرتھا الصالة قصرت: لغات

 ، ركعة إلى الركعتين قصر ھو إنما:  آخرون وقال. يأتي ما على أمية بن يعلى لحديث ؛ وغيره الخوف في أربع من

:  السدي قال. ركعة تصير أن وقصرھا ، قصر غير تمام:  عنه هللا رضي عمر الق كما ، تمام ھي إنما السفر في والركعتان

 تزيد ال ركعة طائفة كل تصلي أن مبيحة اآلية فھذه ، تخاف أن إال يحل ال والقصر ، تمام فھو ركعتين السفر في صليت إذا

 سأله وقد بطبرستان حذيفة وفعله ، بوكع عبدهللا بن وجابر عمر ابن عن نحوه وروي. ركعتان لإلمام ويكون ، شيئا عليھا

 لكل ركعة قرد ذي غزوة في كذلك صلى وسلم عليه هللا صلى النبي أن عباس ابن وروى. ذلك عن العاص بن سعيد األمير

. ثعلبة وبني خصفة محارب يوم بأصحابه كذلك صلى وسلم عليه هللا صلى النبي أن عبدهللا بن جابر وروى. يقضوا ولم طائفة

 .وعسفان ضجنان بين كذلك صلى وسلم عليه هللا صلى النبي أن ھريرة أبو وروى

 وفي أربعا الحضر في وسلم عليه هللا صلى نبيكم لسان على الصالة هللا فرض:  قال عباس ابن عن مسلم صحيح في:  قلت

 المسمى كتابه في ذكر يالعرب بن بكر أبا القاضي أن إال ، ويعضده القول ھذا يؤيد وھذا. ركعة الخوف وفي ركعتين السفر

 .باإلجماع مردود الحديث ھذا عليھم هللا رحمة علماؤنا قال" : بالقبس"



208 

 

 بكر أبو وحكى. التوفيق وبا اإلجماع من ادعوه ما يصح فلم والنزاع الخالف وغيره ھو ذكر وقد ، يصح ال وھذا:  قلت

 ، اإليماء إلى والسجود الركوع بترك الصالة صفة في رالقص ھھنا بالقصر المراد أن"  القرآن أحكام" في الحنفي الرازي

 ، الحرب واشتعال المسايفة عند وھيئتھا الصالة حدود من للقصر مبيحة اآلية ھذه:  آخرون وقال. الركوع إلى القيام وبترك

 ورجح". البقرة" في تقدم ما على ؛ تكبيرة إلى ، توجه حيث واحدة ركعة ويصلي ، برأسه إيماء يصلي أن حاله ھذه لمن فأبيح

الةَ  َفأَقِيُموا اْطَمأَْنْنُتمْ  َفإَِذا{:  تعالى قوله يعادل إنه:  وقال القول ھذا الطبري  .الكاملة وھيئتھا بحدودھا أي} الصَّ

 إال نزلت ما حقه في الصالة وإن ، القصر المسافر فرض أن على مبنية وھي ، متقاربة المعنى في الثالثة األقوال ھذه:  قلت

. ذلك الصبح صالة في يقال ال كما ، قصر إنه ركعتين شرع فيما يقال وال ، جناح ال العزيمة في يقال وال. قصر فال ، عتينرك

"  القرآن أحكام" في الرازي بكر أبو ذكره ما ھذا ؛ الخوف صالة الشرطان فيه يعتبر والذي بشرطين القصر تعالى هللا وذكر

 .تعالى هللا شاء إن آنفا يأتي ما على أمية نب يعلى بحديث عليه ورد ، به واحتج

 قال ولھذا ؛ األسفار في الخوف المسلمين على الغالب كان إذ ، الغالب على الكالم خرج} ِخْفُتمْ  إِنْ {:  تعالى قوله:  التاسعة

 عن وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فسألت منه عجبت مما عجبت:  عمر قال. أمنا وقد نقصر لنا ما:  لعمر قلت أمية بن يعلى

 " . صدقته فاقبلوا عليكم بھا هللا تصدق صدقة: " فقال ذلك

 أمنا وقد نقصر لنا ما: " قوله إن:  فقالوا ھذا أمية بن يعلى بحديث الحنفية على وغيرھم الشافعي أصحاب استدل وقد:  قلت

 يساوي تأويال ھذا على حنيفة أبي أصحاب يذكر ولم:  الطبري الكيا قال. الركعات في القصر اآلية مفھوم أن على قاطع دليل"

 وغزونا الكفار جاءنا بل السفر يوجد ولم األرض في يضرب لم لو فإنه ؛ الشرطان فيھا يعتبر ال الخوف صالة إن ثم ؛ الذكر

 يفتنكم أن الصالة من تقصروا أن" أبي قراءة وفي. قال ما على الشرطين وجود يعتبر فال ؛ الخوف صالة فتجوز بالدنا في

 هللا رضي عثمان مصحف في وثبت. كفروا الذين يفتنكم أن كراھية:  قراءته على والمعنى". خفتم إن" بسقوط" كفروا الذين

 قصر فال آمنا كان فمن ؛ العدو من للخائف السفر في للقصر مبيحة ھي إنما اآلية ھذه أن إلى جماعة وذھب". خفتم إن" عنه

 وسلم عليه هللا صلى هللا رسول إن:  فقالوا ؛ صالتكم أتموا:  السفر في تقول كانت أنھا ھاعن هللا رضى عائشة عن روي. له

 هللا رسول أصحاب من يتم كان:  عطاء وقال.  ؟ تخافون أنتم وھل ، يخاف وكان حرب في كان إنه:  فقالت ، يقصر كان

 هللا أن إلى جماعة وذھب. بعضھا تقدم بعلل للمع ذلك ولكن ، عثمان وأتم وقاص أبي بن وسعد عائشة وسلم عليه هللا صلى

 وذھب. تقدم وقد الشافعي منھم ، بالسنة الخوف غير وفي ، والخوف السفر:  بشرطين إال كتابه في القصر يبح لم تعالى

الةِ  ِمنَ {:  قوله عند تم الكالم وإن ، قبل بما متصال ليس} ِخْفُتمْ  إِنْ {:  تعالى قوله أن إلى آخرون  ِخْفُتمْ  إِنْ {:  فقال افتتح ثم} الصَّ

ً  َعُدّواً  لَُكمْ  َكاُنوا اْلَكافِِرينَ  إِنَّ {:  وقوله. الخوف صالة محمد يا لھم فأقم} َكَفُروا الَِّذينَ  َيْفِتَنُكمُ  أَنْ   قاله ، معترض كالم} ُمِبينا

 وفي:  نصر أبو القشيري قال. العربي بن بكر أبو والقاضي القشيري القول ھذا ورد. وغيرھما المھدوي وذكره الجرجاني

 كله وھذا:  العربي ابن وقال. األمثلة وضرب التقدير في - الجرجاني يريد -  الرجل أطنب وإن ، شديد تكلف ھذا على الحمل

 .معھما أمية بن يعلي وال ابنه وال عمر إليه يفتقر لم
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 علي عن تفسيره في أيضا عطية وابن ، مقدماته في رشد بن الوليد أبو القاضي ذكره الجرجاني قاله بما حديث جاء قد:  قلت

 األرض في نضرب إنا:  فقالوا وسلم عليه هللا صلى هللا رسول التجار من قوم سأل:  قال أنه عنه هللا رضي طالب أبي بن

الةِ  ِمنَ  ُصُرواَتقْ  أَنْ  ُجَناحٌ  َعلَْيُكمْ  َفلَْيسَ  اأْلَْرِض  فِي َضَرْبُتمْ  َوإَِذا{:  تعالى هللا فأنزل ؟ نصلي فكيف  فلما ، الكالم انقطع ثم} الصَّ

 من وأصحابه محمد أمكنكم لقد:  المشركون فقال ، الظھر فصلى وسلم عليه هللا صلى هللا رسول غزا بحول ذلك بعد كان

 الَِّذينَ  َيْفِتَنُكمُ  أَنْ  مْ ِخْفتُ  إِنْ { الصالتين بين تعالى هللا فأنزل أثرھا في أخرى لھم إن:  منھم قائل فقال ؟ عليھم شددتم ھال ظھورھم

 الخوف غير في القصر على دليل فيه ويكون ، مقال معه ألحد فليس الخبر ھذا صح فإن. الخوف صالة آخر إلى} َكَفُروا

 َتْقُصُروا أَنْ  َناحٌ جُ  َعلَْيُكمْ  َفلَْيسَ  األَْرِض  فِي َضَرْبُتمْ  َوإَِذا{:  تعالى قوله إن:  قال ، مثله أيضا عباس ابن عن روى وقد. بالقرآن

الةِ  ِمنَ   ھذا على فاآلية. بعام بعدھا الخوف في} َكَفُروا الَِّذينَ  َيْفِتَنُكمُ  أَنْ  ِخْفُتمْ  إِنْ { نزل ثم ، السفر في الصالة في نزلت} الصَّ

الةِ  ِمنَ  َتْقُصُروا أَنْ  ُجَناحٌ  َعلَْيُكمْ  َفلَْيسَ  اأْلَْرِض  فِي َضَرْبُتمْ  َوإَِذا{:  فقوله. وحكمين قضيتين تضمنت  ؛ السفر في به يعني} الصَّ

. الصالة لھم فأقمت فيھم كنت وإذا كفروا الذين يفتنكم أن خفتم إن:  والتقدير ؛ الشرط فقدم أخرى فريضة ابتدأ ثم ، الكالم وتم

ً  َعُدّواً  لَُكمْ  َكاُنوا اْلَكافِِرينَ  إِنَّ {:  وقوله. } َمَعكَ  ِمْنُھمْ  َطاِئَفةٌ  َفْلَتقُمْ { والجواب ، زائدة والواو  أن إلى قوم وذھب. اعتراض} ُمِبينا

 بھا هللا تصدق صدقة ھذه: " له قال وسلم عليه هللا صلى النبي أن روى إذ عمر حديث وھو ، بالسنة منسوخ الخوف ذكر

 فقد لآلية ناسخا ذلك في وفعله خوف غير في وسلم عليه هللا صلى النبي قصر جعل من:  النحاس قال" .  صدقته فاقبلوا عليكم

 .فقط الخوف في القصر إباحة فيھا وإنما ، األمن في للقصر منع اآلية في ليس ألنه ؛ غلط

 أھل وجميع وأسد وقيس وربيعة. الرجل فتنت يقولون الحجاز أھل:  الفراء قال} َكَفُروا الَِّذينَ  َيْفِتَنُكمُ  أَنْ {:  تعالى قوله:  العاشرة

 وزعم. مفتتنا جعلته وافتنته ، أكحلته مثل فتنة فيه جعلت فتنته:  فقاال بينھما وسيبويه الخليل وفرق. رجلال أفتنت يقولون نجد

ً  َعُدّواً  لَُكمْ  َكاُنوا اْلَكافِِرينَ  إِنَّ {. أفتنته يعرف ال أنه األصمعي  .أعلم وهللا. أعداء بمعنى ھھنا" عدواً "} ُمِبينا

الةَ  لَُھمُ  ْمتَ َفأَقَ  فِيِھمْ  ُكْنتَ  َوإَِذا{ - 102  َوْلَتأْتِ  َوَرائُِكمْ  ِمنْ  َفْلَيُكوُنوا َسَجُدوا َفإَِذا أَْسلَِحَتُھمْ  َوْلَيأُْخُذوا َمَعكَ  ِمْنُھمْ  َطائَِفةٌ  َفْلَتقُمْ  الصَّ
 َفَيِميلُونَ  َوأَْمتَِعتُِكمْ  أَْسلَِحتُِكمْ  َعنْ  َتْغفُلُونَ  لَوْ  َكَفُروا ينَ الَّذِ  َودَّ  َوأَْسلَِحَتُھمْ  ِحْذَرُھمْ  َوْلَيأُْخُذوا َمَعكَ  َفْلُيَصلُّوا ُيَصلُّوا لَمْ  أُْخَرى َطائَِفةٌ 
َ  إِنَّ  ِحْذَرُكمْ  َوُخُذوا أَْسلَِحَتُكمْ  َتَضُعوا أَنْ  َمْرَضى ُكْنُتمْ  أَوْ  َمَطرٍ  ِمنْ  أَذىً  بُِكمْ  َكانَ  إِنْ  َعلَْيُكمْ  ُجَناحَ  َوال َواِحَدةً  َمْيلَةً  َعلَْيُكمْ   أََعدَّ  هللاَّ

ً  لِْلَكافِِرينَ  ً  َعَذابا  }ُمِھينا

 :  مسألة عشرة إحدى فيه

الةَ  لَُھمُ  َفأََقْمتَ  فِيِھمْ  ُكْنتَ  َوإَِذا{:  تعالى قوله:  األولى  هللا رسول مع كنا:  قال الزرقي عياش أبي عن الدارقطني روى} الصَّ

 هللا صلى النبي بنا فصلى ، القبلة وبين بيننا وھم الوليد بن خالد عليھم ، المشركون فاستقبلنا ، بعسفان وسلم عليه هللا صلى

 من إليھم أحب ھي صالة عليھم اآلن تأتي قالوا ثم:  قال ؛ غرتھم أصبنا لو حال على كانوا قد:  فقالوا ، الظھر وسلم عليه

الةَ  لَُھمُ  َفأََقْمتَ  فِيِھمْ  ْنتَ كُ  َوإَِذا{ والعصر الظھر بين اآلية بھذه السالم عليه جبريل فنزل:  قال ؛ وأنفسھم أبنائھم  وذكر. } الصَّ

 ذكر من سبق بما اآلية ھذه اتصلت وقد. عنه هللا رضي خالد إسالم سبب كان وھذا. تعالى هللا شاء إن تمامه وسيأتي. الحديث

 ما على رخص فيھا نولك ، العدو وقتال الجھاد بعذر وال السفر بعذر تسقط ال الصالة أن وتعالى تبارك الرب وبين. الجھاد
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 األمراء يتناول وھو ، وسلم عليه هللا صلى للنبي خطاب اآلية وھذه. العلماء اختالف من بيانه ، السورة وھذه" البقرة" في تقدم

 علية بن وإسماعيل يوسف أبو وشذ. العلماء كافة قول ھذا} َصَدَقةً  أَْمَوالِِھمْ  ِمنْ  ُخذْ {:  تعالى قوله ومثله ، القيامة يوم إلى بعده

 وإذا} فِيِھمْ  ُكْنتَ  َوإَِذا{:  تعالى بقوله له خاصا كان الخطاب فإن ؛ وسلم عليه هللا صلى النبي بعد الخوف صالة نصلي ال:  فقاال

 ، خلفه ويصلي به يأتم أن يحب كان وكلھم ، ذلك في كغيره ليس وسلم عليه هللا صلى النبي ألن ؛ لھم ذلك يكن لم فيھم يكن لم

 يصلي من ويأمر بفريق اإلمام يصلي فلذلك ؛ وتتقارب أحوالھم تستوي بعده والناس ، مقامه الفضل في يقوم بعده دأح وليس

 ، حديث وغير آية ما غير في به والتأسي باتباعه أمرنا قد إنا:  الجمھور وقال. فال واحد بإمام يصلوا أن وأما ، اآلخر بالفريق

" .  أصلي رأيتموني كما صلوا: "  وسلم عليه هللا صلى وقال} فِْتَنةٌ  ُتِصيَبُھمْ  أَنْ  أَْمِرهِ  َعنْ  ُيَخالِفُونَ  نَ الَِّذي َفْلَيْحَذرِ {:  تعالى فقال

 على الخطابات قصر للزم الخصوص على دليال ذكروه ما كان ولو ؛ الخصوص على واضح دليل يدل حتى مطلقا اتباعه فلزم

 عليھم هللا رضوان الصحابة إن ثم ؛ بھا خوطب من على قاصرة الشريعة تكون أن يلزم] كان[ وحينئذ ، له توجھت من

. بالحال وأقعد بالمقال أعلم وھم ، وسلم عليه هللا صلى النبي غير إلى وعدوه الصالة ھذه في الخصوص توھم اطرحوا أجمعين

 وأمته ، له خطاب وھذا} َغْيِرهِ  َحِديثٍ  فِي َيُخوُضوا َحتَّى َعْنُھمْ  َفأَْعِرضْ  آَياِتَنا فِي َيُخوُضونَ  الَِّذينَ  َرأَْيتَ  َوإَِذا{:  تعالى قال وقد

 في يقوم بعده من وأن ، وحده عليه االقتصار يوجب ال وذلك} َصَدَقةً  أَْمَوالِِھمْ  ِمنْ  ُخذْ {:  تعالى وقال. كثير ومثله ، فيه داخلة

 من قاتلوا عنھم هللا رضي الصحابة جماعة في الصديق بكر أبا أن ىتر أال. } فِيِھمْ  ُكْنتَ  َوإَِذا{:  قوله في فكذلك ؛ مقامه ذلك

 عليه هللا صلى النبي فيھا استوى قد التي الزكاة أخذ في ليس:  عمر أبو قال. الخوف صالة في تأولتموه ما مثل الزكاة في تأول

 الزكاة أخذ ألن ؛ غيره خلف وصلى وسلم عليه هللا صلى النبي خلف صلى من صالة يشبه ما الخلفاء من بعده ومن وسلم

 .خلفه للمصلي فضل الصالة في كما للمعطى فضل فيھا وليس ، للمساكين توصيلھا فائدتھا

 يعني} أَْسلَِحَتُھمْ  َوْلَيأُْخُذوا{. الصالة في معك تقف منھم جماعة منھم جماعة يعني} َمَعكَ  ِمْنُھمْ  َطائَِفةٌ  َفْلَتقُمْ {:  تعالى قوله:  الثانية

 لكل اآلية في تعالى هللا يذكر ولم. بيانه يأتي ما على ، العدو بإزاء ھم الذين} أَْسلَِحَتُھمْ  َوْلَيأُْخُذوا{:  ويقال. معك يصلون الذين

 فلتقم: " قوله من الكسرة وحذفت. يأتي ما على ، أخرى إليھا أضافوا أنھم األحاديث في روى ولكن ، واحدة ركعة إال طائفة

 لعلة ذلك من يمنع وسيبويه. يفتحن الجحود والم كي والم األمر الم أن والكسائي والفراء األخفش وحكى. لھالثق" فليكونوا" و"

 توقع من حذر العدو وجاه وسائرھم أي ، االنقسام األمر ھذا من والمراد. التأكيد والم الجر الم بين الفرق وھى ، موجبة

 .حملته

 صالھا وسلم عليه هللا صلى أنه القصار ابن فذكر ؛ الختالفھا العلماء واختلف ، الخوف صالة ھيئة في الروايات اختلفت وقد

 وقال. مرة وعشرين أربعا الخوف صالة صلى أنه وسلم عليه هللا صلى النبي عن روي:  العربي ابن قال. مواضع عشرة في

 حديث إال الخوف صالة في روى أنه أعلم ال:  فيه النقل علل معرفة في والمقدم الحديث أھل إمام وھو ، حنبل بن أحمد اإلمام

 جعفر أبو قال وكذلك. هللا شاء إن أجزأه الخوف صالة المصلي منھا صلى حديث أي فعلى ، ثابتة صحاح كلھا وھي. ثابت

 في رواه ما وھو ، حثمة أبي بن سھل حديث إلى الخوف صالة في فذھبوا أشھب إال أصحابه وسائر مالك وأما. الطبري

 الخوف صالة أن حدثه حثمة أبي بن سھل أن األنصاري خوات بن صالح عن محمد بن القاسم عن سعيد بن يحيى عن موطئه

 استوى فإذا ، يقوم ثم معه بالذين وسجد ركعة اإلمام فيركع ، العدو مواجھة وطائفة أصحابه من طائفة ومعه اإلمام يقوم أن
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 الذين اآلخرون يقبل ثم ، العدو وجاه فيكونون ، قائم واإلمام وينصرفون ونيسلم ثم الباقية الركعة ألنفسھم وأتموا ، ثبت قائما

 قال. يسلمون ثم الباقية الركعة ألنفسھم ويركعون فيقومون ، يسلم ثم ويسجد الركعة بھم فيركع اإلمام وراء فيكبرون يصلوا لم

 يأخذ كان وقد:  القاسم ابن قال. خوات بن صالح عن محمد بن القاسم حديث على مالك عند والعمل:  مالك صاحب القاسم ابن

:  خوات بن صالح عن كالھما رومان بن يزيد وحديث القاسم حديث:  عمر أبو قال. ھذا إلى رجع ثم رومان بن مزيد بحديث

 وفي ، ةالركع ألنفسھم فيقضون يقومون ثم الثانية بالطائفة يسلم اإلمام أن القاسم حديث ففي ، السالم في فصال بينھما أن إال

 صالح عن رومان بن يزيد حديث:  الشافعي قال ؛ ذھب وإليه الشافعي قال وبه. بھم ويسلم ينتظرھم أنه رومان بن يزيد حديث

 القياس القاسم حديث اختياره في مالك حجة ومن. أقول وبه ، هللا كتاب بظاھر الخوف صالة في األحاديث أشبه ھذا خوات بن

 المأمومون يقضي أن عليھا المجتمع السنة وأن ، منھا بشيء سبقه أحدا ينتظر أن له ليس إلماما أن في ، الصلوات سائر على

 ال وكان ؛ عنده المختار في الشافعي كقول أحمد وقال ، مالك كقول الباب ھذا في ثور أبي وقول. اإلمام سالم بعد به سبقوا ما

 .الخوف صالة في المرومة األوجه من شيئا فعل من يعيب

 بإحدى الخوف صالة وسلم عليه هللا صلى هللا رسول صلى:  قال عمر ابن حديث إلى مالك أصحاب من أشھب وذھب

 صلى ثم أولئك وجاء ، العدو على مقبلين أصحابھم مقام وقاموا انصرفوا ثم ، العدو مواجھة األخرى والطائفة ركعة الطائفتين

:  عمر ابن وقال. ركعة وھؤالء ركعة ھؤالء قضى ثم ، وسلم عليه هللا ىصل النبي سلم ثم ركعة وسلم عليه هللا صلى النبي بھم

 ذھب الصفة ھذه وإلى. وغيرھم ومالك ومسلم البخاري أخرجه ، إيماء يومئ قائما أو راكبا صلى ذلك من أكثر خوف كان فإذا

 على الحجة وبھم المدينة أھل بنقل ورد وقد ، إسنادا أصحھا ألنه:  قال ، عبدالبر بن عمر أبو ارتضاه الذي وھو ، األوزاعي

 من وسلم عليه هللا صلى النبي خروج بعد إال الركعة يقضوا لم والثانية األولى الطائفة ألن ، باألصول أشبه وألنه ، خالفھم من

 فيوس أبا إال وأصحابه حنيفة أبو:  الكوفيون وأما. الصلوات سائر في عليھا المجتمع سنته من المعروف وھو ، الصالة

 وسلم عليه هللا صلى هللا رسول صلى:  قال والدارقطني داود أبو أخرجه ، مسعود بن عبدهللا حديث إلى فذھبوا يعقوب القاضي

 عليه هللا صلى النبي بھم فصلى ، العدو مستقبل وصفا وسلم عليه هللا صلى النبي خلف صفا ، صفين فقاموا الخوف صالة

 فقام ، سلم ثم وسلم عليه هللا صلى هللا رسول بھم فصلى العدو ھؤالء واستقبل ، امھممق فقاموا اآلخرون وجاء ؛ ركعة وسلم

 ألنفسھم فصلوا مقامھم إلى أولئك ورجع ، العدو مستقبلين أولئك مقام فقاموا ذھبوا ثم سلموا ثم ركعة ألنفسھم فصلوا ھؤالء

 في أولئك قضاء أن وھو ؛ فرقا بينھما أن إال عمر ناب حديث في المذكورة الھيئة ھي والھيئة الصفة وھذه. سلموا ثم ركعة

 تأول وقد. صالتھم صفة على متفرق قضاؤھم وھھنا ، وحده كالحارس اإلمام ويبقى واحدة حالة في أنه يظھر عمر ابن حديث

 تالروايا إحدى في - الثوري مسعود ابن حديث إلى ذھب وقد. مسعود ابن حديث في جاء ما على عمر ابن حديث بعضھم

. عنه حبيب وابن يونس وابن عمر أبو ذكره واألول ، عنه اللخمي الحسن أبو ذكر فيما عبدالعزيز بن وأشھب -  عنه الثالث

 مقتضى وھو ، يقضوا ولم ركعة طائفة بكل صلى السالم عليه أنه عمر وابن ھريرة وأبي حذيفة حديث من داود أبو وروى

 بما أولى الصالة وأن ، ھذا إلى اإلشارة" البقرة" في تقدم وقد. إسحاق قول وھذا". ركعة الخوف وفي" عباس ابن حديث

 ، ذلك روى من علم في أي" يقضوا ولم: " وغيره حذيفة حديث في وقوله ، حجة به تقوم ال عباس ابن حديث وأن ، لھا احتيط

 لم أي ، يقضوا لم المراد يكون أن ويحتمل. أولى زاد من وشھادة ، بعينھا الصالة تلك في ركعة قضوا أنھم روي قد ألنه

 جميعه قال ، الخوف في الصلوات من الھيئة تلك على صلى ما يقضي ال أمن إذا الخائف أن فائدة وتكون ، أمنوا إذا يقضوا
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 األخرى بالطائفة وصلى ، تأخروا ثم ركعتين بطائفة صلى والسالم الصالة عليه أنه جابر عن مسلم صحيح وفي. عمر أبو

 حديث من والدارقطني داود أبو وأخرجه. ركعتان وللقوم ركعات أربع وسلم عليه هللا صلى هللا لرسول فكان:  لقا. ركعتين

 صلى هللا رسول أن جابر عن الحسن عن أيضا الدارقطني وأخرجه. ركعتين كل من سلم أنه فيه وذكرا بكرة أبي عن الحسن

 وروي ، يفتي الحسن كان وبذلك:  داود أبو قال. سلم ثم ركعتين خرينباآل صلى ثم ، سلم ثم ركعتين بھم صلى وسلم عليه هللا

 علية وابن واألوزاعي الشافعي مذھب وھو ، الصالة في والمأموم اإلمام نية اختالف أجاز من كل يحتج وبه. الشافعي عن

 فيؤم يأتي ثم العشاء وسلم عليه هللا صلى النبي مع يصلي كان معاذا أن:  جابر بحديث ھذا وعضدوا. وداود حنبل بن وأحمد

 وهللا ، ذلك نسخ ثم مرتين الفريضة تصلي أن يجوز كان إذ اإلسالم أول في ھذا كان إنما:  الطحاوي وقال. الحديث ، قومه

 .الخوف صالة في العلماء أقاويل فھذه. أعلم

 ھذا اتفق وإنما ، القبلة العدو ووجه لقبلةا مستدبرون والمسلمون إليھا يحتاج إنما القرآن في المذكورة الصالة وھذه:  الثالثة

 بن خالد قصة في النزول سبب من ذكرناه وما. القبلة قبالة في كانوا فالمسلمون اآلخر والموضع بعسفان فأما ، الرقاع بذات

الةَ  لَُھمُ  َفأََقْمتَ {:  قوله بعد الحديث في فإن ، طائفتين إلى القوم تفريق يالئم ال الوليد  النبي فأمرھم الصالة فحضرت : قال} الصَّ

:  قال ، جميعا فرفعنا رفع ثم:  قال ، جميعا فركعنا ركع ثم:  قال ، صفين خلفه وصفنا السالح يأخذوا أن وسلم عليه هللا صلى

 اآلخرون جلس وقاموا سجدوا فلما ، يحرسونھم قيام واآلخرون:  قال يليه الذي بالصف وسلم عليه هللا صلى النبي سجد ثم

 ، جميعا فركعوا ركع ثم:  قال ، ھؤالء مصاف إلى ھؤالء وجاء ھؤالء مصاف في ھؤالء تقدم ثم:  قال ، مكانھم في وافسجد

 جلس فلما يحرسونھم ، قيام واآلخرون ، يليه الذي والصف وسلم عليه هللا صلى النبي سجد ثم ، جميعا فرفعوا رفع ثم

. سليم بني أرض في ومرة بعسفان مرة:  مرتين وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فصالھا:  قال. عليھم سلم ثم سجدوا اآلخرون

 من الترمذي عيسى أبو وأخرجه. أحوطھا وھو الثوري قول وھو:  وقال الزرقي عياش أبي حديث من داود أبو وأخرجه

 صدعھم السالم يهعل أنه وفيه. الحديث ؛ وعسفان ضجنان بين نزل وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن ھريرة أبي حديث

 حسن حديث:  قال ، ركعتان وسلم عليه هللا صلى وللنبي ، ركعة ركعة للقوم فكانت ، ركعة طائفة بكل وصلى صدعين

 بن زيد واسمه الزرقي عياش وأبي وجابر عباس وابن ثابت بن وزيد مسعود بن عبدهللا عن الباب وفي. غريب صحيح

 .حثمة أبي بن وسھل بكر وأبي وحذيفة عمر وابن ، الصامت

 صالة بھم وصلى ، مجتمعين عياش أبي حديث في جاء كما صالة بھم صلى فلعله ، الروايات ھذه بين تعارض وال:  قلت

 الخوف صالة:  الخطابي قال. ركعة الخوف صالة يقول لمن حجة فيه ويكون ، ھريرة أبي حديث في جاء كما متفرقين أخرى

 في وأبلغ للصالة أحوط ھو ما كلھا فيھا يتوخى ، متباينة وأشكال مختلفة أيام في سلمو عليه هللا صلى النبي صالھا أنواع

 .الحراسة

 صلى وسلم عليه هللا صلى النبي أن بكرة أبي عن الحسن عن الدارقطني فروى ، المغرب صالة كيفية في واختلفوا:  الرابعة

 وسلم عليه هللا صلى للنبي فكانت ، ركعات ثالث بھم لىفص اآلخرون وجاء ، انصرفوا ثم ركعات ثالث المغرب صالة بالقوم

 ركعتين باألولى يصلي أنه وھو ، ھذا خالف على المغرب صالة في والجمھور. الحسن قال وبه ، ثالثا ثالثا وللقوم ستا
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 ألنه ، حنيفة أبيو مالك قول ھذا. بعده أو اإلمام سالم قبل ھل ؟ يكون متى فيه أصولھم اختالف على وتقضي ، ركعة وبالثانية

 .أعلم تعالى وهللا ، الھرير ليلة فعلھا عنه هللا رضي عليا ألن ، ركعة باألولى يصلي:  الشافعي وقال. الصالة لھيئة أحفظ

 واألوزاعي والثوري مالك فقال الوقت خروج وخيف القتال وشدة الحرب التحام عند الخوف صالة في واختلفوا:  الخامسة

 يومئ قائما أو راكبا فيصلي ذلك من أكثر خوف كان فإن:  عمر ابن لقول ، أمكن كيفما يصلي:  ماءالعل وعامة والشافعي

 كان إن :  األوزاعي وقال. وإسحاق الضحاك قول" البقرة" في تقدم وقد ، مستقبلھا وغير القبلة مستقبل:  الموطأ في قال. إيماء

 القتال ينكشف حتى الصالة أخروا اإليماء على يقدروا لم فإن ؛ لنفسه ئامر كل إيماء صلوا الصالة على يقدروا ولم الفتح تھيأ

 قال وبه ؛ يأمنوا حتى ويؤخروھا التكبير يجزئھم يقدروا لم فإن ، سجدتين ركعة صلوا يقدروا لم فإن ، ركعتين فيصلوا ويأمنوا

 .مكحول

 وكان ذلك من أشد الخوف كان وإذا:  الكيا قال ، وأصحابه حنيفة أبي عن له" القرآن أحكام" في الطبري الكيا وحكاه:  قلت

 أنھم على متفقون الثالثة وأصحابه حنيفة وأبو ؛ ومستدبريھا القبلة مستقبلي أمكنھم ما على يصلون المسلمين فإن القتال التحام

 تابع إن أنه عيالشاف عن وحكي الصالة فسدت:  قالوا الصالة في قاتلوا وإن. الصالة يؤخرون بل ھذه والحالة يصلون ال

 .صالته فسدت والضرب الطعن

 نقدر فلم القتال اشتعال واشتد ، الفجر إضاءة عند تستر حصن مناھضة حضرت:  أنس قول صحة على يدل القول وھذا:  قلت

 وما الدنيا الصالة بتلك يسرني وما:  أنس قال. لنا ففتح موسى أبي مع ونحن فصليناھا ؛ النھار ارتفاع بعد إال الصالة على

 ؛ حجة بأبي المعروف القرطبي القيسي محمد بن محمد بن أحمد جعفر أبو األستاذ شيخنا يذھب كان وإليه البخاري ذكره فيھا،

 يا:  ويقول قريش كفار يسب فجعل الخندق يوم عمر جاء:  قال ، جابر بحديث أردفه ألنه ؛ يظھر فيما البخاري اختيار وھو

:  قال"  صليتھا ما وهللا وأنا: " وسلم عليه هللا صلى النبي فقال ، تغرب أن الشمس كادت حتى العصر صليت ما ، هللا رسول

 .بعدھا المغرب صلى ثم الشمس غربت ما بعد العصر وصلى فتوضأ بطحان إلى فنزل

 على يصلي منھما واحد كل ، سواء ھما أصحابه من وجماعة مالك فقال ؛ والمطلوب الطالب صالة في واختلفوا:  السادسة

 ألن ؛ الصحيح وھو باألرض إال الطالب يصلي ال:  عبدالحكم وابن الحديث أصحاب وفقھاء والشافعي األوزاعي وقال. دابته

 وليس خوفه شديد خائف إال راكب يصليھا وال ، ذلك أمكن حيثما باألرض تصلي أن فرضھا المكتوبة والصالة ، تطوع الطلب

 .أعلم وهللا. الطالب كذلك

 فيه فلعلمائنا ؛ شيء غير أنه لھم بان ثم الخوف صالة فصلوا عدوا فظنوه سوادا رأوا إذا العسكر في أيضا واختلفوا : السابعة

 تبين أنھم األولى ووجه. الشافعي قولي أظھر وھو ، عليھم إعادة ال والثانية. حنيفة أبو قال وبه ، يعيدون إحداھما:  روايتان

 وھذا ؛ القبلة أخطؤوا لو كما لھم فجاز اجتھادھم على عملوا أنھم الثانية ووجه. الحاكم كحكم الصواب إلى فعادوا الخطأ لھم

 .أعلم وهللا. فال خروجه بعد فأما ، الوقت في يعيدون:  يقال وقد. به أمروا ما فعلوا ألنھم أولى

 العدو ينال لئال السالح وأخذ بالحذر وصاة ھذا} َوأَْسلَِحَتُھمْ  َرُھمْ ِحذْ  َوْلَيأُْخُذوا{:  وقال} أَْسلَِحَتُھمْ  َوْلَيأُْخُذوا{:  تعالى قوله:  الثامنة

 :  عنترة قال ، الحرب في نفسه عن المرء به يدفع ما والسالح. فرصته ويدرك أمله
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 وافتضاح عري بعد سالحي...  أبان بني الجعد كسوت

 ، العدو وجاه التي الطائفة يعني} أَْسلَِحَتُھمْ  َوْلَيأُْخُذوا{:  عباس ابن قال. السالح من عريه بعد بھا ليمتنع سالحي أعرته:  يقول

 أن ويحتمل:  قال. الزجاج ، ذكره ، أسلحتھم أوال صلوا الذين وليأخذ أي المصلية ھي:  غيره وقال. تحارب ال المصلية ألن

. للعدو أرھب فإنه أسلحتھم واوليأخذ معك منھم طائفة فلتقم أي ؛ السالح بحمل أمروا الصالة في ھم الذين الطائفة تكون

 العلم أھل أكثر:  عمر أبو قال. خاصة العدو وجاه للتي يكون أن ويحتمل. للعدو. أھيب ألنه ؛ للجميع يكون أن يجوز:  النحاس

 والل شيء ألنه ؛ الندب على} أَْسلَِحَتُھمْ  َوْلَيأُْخُذوا{:  قوله ويحملون ، الخوف في صلى إذا سالحه أخذ للمصلي يستحبون

 كان لمن إال ، به هللا ألمر واجب الخوف صالة في السالح أخذ:  الظاھر أھل وقال. ندبا به األمر فكان ؛ أخذه يجب لم الخوف

 قال وبه ، الخوف عند سالحھم أخذوا صلوا إذا:  العربي ابن قال. سالحه وضع له جاز ذلك كان فإن ، مطر من أذى به

 يجب لم:  قلنا. بتركھا الصالة لبطلت حملھا عليھم وجب لو ألنه ؛ يحملونھا ال:  حنيفة أبو وقال. القرآن نص وھو الشافعي

 .ونظرا لھم قوة عليھم وجب وإنما الصالة ألجل حملھا

: وقيل. المروية الھيئات بعض على ھذا ؛ فلينصرفوا المصلية للطائفة" سجدوا" في الضمير} َسَجُدوا َفإَِذا{:  تعالى قوله التاسعة

 جميع عن به يعبر قد السجود أن على اآلية ھذه ودلت. حثمة أبي بن سھل ھيئة على وھذا ؛ القضاء ركعة سجدوا فإذا ىالمعن

 والضمير. السنة في وھو ركعتين فليصل أي" .  سجدتين فليسجد المسجد أحدكم دخل إذا: " السالم عليه كقوله وھو ؛ الصالة

 .العدو بإزاء أوال القائمة للطائفة يكون أن ويحتمل ، سجدوا نللذي يكون أن يحتمل" فليكونوا: " قوله في

 هللا فبين ؛ مقصودھم إلى ليصلوا السالح أخذ عن غفلتكم الكافرون وأحب تمنى أي} َكَفُروا الَِّذينَ  َودَّ {:  تعالى قوله:  العاشرة

 ألن ، الحذر بأخذ أولى ألنھا ؛ األولى دون ةالثاني الطائفة في الحذر وذكر ، السالح بأخذ األمر في الحكمة وجه بھذا تعالى

 دليل أدل اآلية ھذه وفي. وكلوا السالح أثقلھم قد العدو يقول وأيضا ؛ الصالة آخر ألنه الوقت ھذا عن قصده يؤخر ال العدو

 ، مبالغة} َواِحَدةً  َمْيلَةً {. الكرامة دار ويبلغ ، السالمة إلى ويوصل ، األلباب ذوي ينجي ما كل واتخاذ ، األسباب تعاطي على

 .ثانية إلى معھا يحتاج ال مستأصلة أي

 الصالة في السالح حمل وجوب في للعلماء. اآلية} َمَطرٍ  ِمنْ  أَذىً  ِبُكمْ  َكانَ  إِنْ  َعلَْيُكمْ  ُجَناحَ  َوال{:  تعالى قوله:  عشرة الحادية

. الحديد ويصدأ وتثقل المبطنات تبتل ألنه ؛ وضعه المطر في رخص ثم. لالحتياط فيستحب يجب لم فإن ، إليه أشرنا قد كالم

 مطيرا يوما كان أنه وذلك ؛ المسلمون وغنم المشركون انھزم لما نخلة بطن يوم وسلم عليه هللا صلى النبي في نزلت:  وقيل

 الحارث نب غورث فقصده أصحابه عن منقطعا الكفار فرآه ، سالحه واضعا حاجته لقضاء وسلم عليه هللا صلى النبي وخرج

 فأھوى".  شئت بما الغورث اكفني اللھم: " قال ثم"  هللا: " فقال ؟ اليوم مني يمنعك من:  فقال ، بسيفه الجبل من عليه فانحدر

 في دفعه السالم عليه جبريل أن الواقدي وذكر. زلقھا لزلقة لوجھه فانكب ، ليضربه وسلم عليه هللا صلى النبي إلى بالسيف

 ؟"  غورث يا مني يمنعك من: " وقال وسلم عليه هللا صلى النبي فأخذه يده من السيف وسقط ، المائدة في يأتي ما على صدره

 ؛ عدوا عليك أعين وال ھذا بعد أقاتلك أال أشھد ولكن ؛ ال:  قال ؟"  سيفك وأعطيك بالحق لي تشھد: " فقال. أحد ال:  فقال

 صحيح في كما جرح من عوف بن عبدالرحمن ومرض. المطر في السالح وضع في رخصة اآلية ونزلت السيف إليه فدفع
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 كونوا أي} ِحْذَرُكمْ  ُخُذوا{:  فقال أمرھم ثم ، المطر بعذر للعدو والتأھب السالح ترك في لھم سبحانه هللا فرخص ، البخاري

 فإن ؛ االستسالم وترك والاألح كل في العدو من والحذر التأھب تأكيد على يدل وھذا. تضعوه لم أو السالح وضعتم ، متيقظين

 فإن سيوفكم تقلدوا يعني} ِحْذَرُكمْ  َوُخُذوا{:  تعالى قوله في. الضحاك وقال. حذر في تفريط من إال قط مصاب جاءه ما الجيش

 .الغزاة ھيئة ذلك

الةَ  َقَضْيُتمُ  َفإَِذا{ - 103 َ  َفاْذُكُروا الصَّ ً  هللاَّ الةَ  َفأَقِيُموا اْطَمأَْنْنُتمْ  إَِذافَ  ُجُنوبُِكمْ  َوَعلَى َوقُُعوداً  قَِياما الةَ  إِنَّ  الصَّ  َعلَى َكاَنتْ  الصَّ
ً  اْلُمْؤِمنِينَ  ً  ِكَتابا  }َمْوقُوتا

ُھمْ  َتأْلَُمونَ  َتُكوُنوا إِنْ  اْلَقْومِ  اْبتَِغاءِ  فِي َتِھُنوا َوال{ - 104 ِ  ِمنَ  َوَتْرُجونَ  َتأْلَُمونَ  َكَما َيأْلَُمونَ  َفإِنَّ ُ  َوَكانَ  َيْرُجونَ  ال َما هللاَّ ً  هللاَّ  َعلِيما
 ً  }َحِكيما

 :  مسائل خمس فيه

 ومنه ؛ وقته قي فعل قد فيما يستعمل القضاء أن على يدل وھذا الخوف صاله من فرغتم معناه} َقَضْيُتمُ {:  تعالى قوله:  األولى

َ  َفاْذُكُروا{:  لىتعا قوله:  الثانية. تقدم وقد} َمَناِسَكُكمْ  َقَضْيُتمْ  َفإَِذا{:  تعالى قوله ً  هللاَّ  الجمھور ذھب} ُجُنوِبُكمْ  َوَعلَى َوقُُعوداً  قَِياما

 أي على ، واللسان بالقلب هللا فاذكروا الصالة من فرغتم إذا أي ؛ الخوف صالة إثر ھو إنما. به المأمور الذكر ھذا أن إلى

ً { كنتم حال  إَِذا{ ونظيره. القتال حال في سيما ال بالنصر والدعاء والتھليل بالتكبير ذكره وأديموا} ُجُنوِبُكمْ  َوَعلَى َوقُُعوداً  قَِياما

َ  َواْذُكُروا َفاْثُبُتوا فَِئةً  لَقِيُتمْ  الةَ  َقَضْيُتمُ  َفإَِذا{:  ويقال. } ُتْفلُِحونَ  لََعلَُّكمْ  َكِثيراً  هللاَّ  على فصلوا الحرب دار في صليتم إذا بمعنى} الصَّ

:  أخرى آية في تعالى قال كما ؛ مرضا أو خوفا كان إذا ، القيام تستطيعوا لم إن جنوبكم على أو عوداق أو قياما أو ، الدواب

ً  أَوْ  َفِرَجاالً  ِخْفُتمْ  َفإِنْ {  الناس رأى مسعود بن عبدهللا أن فروي ؛"  عمران آل" في التي نظيرة اآلية ھذه:  قوم وقال} ُرْكَبانا

 إنما:  قال ؟} جنوبكم وعلى وقعودا قياما هللا اذكروا{ يقول تعالى هللا أليس:  قالوا ؟ جةالض ھذه ما:  فقال المسجد في يضجون

 الصالة ألن ؛ الصالة نفس فالمراد. جنبك على فصل تستطع لم وإن ، فقاعدا قائما تستطع لم إن المكتوبة الصالة بھذا يعني

 .أعلم وهللا. أظھر األول والقول ؛ والمسنونة المفروضة األذكار على اشتملت وقد ، تعالى هللا ذكر

الةَ  َفأَقِيُموا{. الخوف من النفس سكون والطمأنينة. أمنتم أي} اْطَمأَْنْنُتمْ  َفإَِذا{:  تعالى قوله:  الثالثة  بأركانھا فأتوھا أي} الصَّ

الةَ  إِنَّ {. الحضر في عددھا وبكمال ، السفر في ھيئتھا وبكمال ً  ِنينَ اْلُمْؤمِ  َعلَى َكاَنتْ  الصَّ ً  ِكَتابا . مفروضة مؤقتة أي} َمْوقُوتا

 وقته:  يقال ؛ بعينه لوقت مفروض:  اللغة أھل عند والمعنى ؛ أنجمھا في تؤدونھا أي ، منجما" موقوتا: " أسلم بن زيد وقال

 ".موقوتا: " قال فلھذا ؛ مذكر والمصدر" كتابا: " وقال. بعينه أسلم بن زيد قول وھذا. مؤقت فھو ووقته. موقوت فھو

 حرب في نزلت:  قيل. طلبھم} اْلَقْومِ  اْبِتَغاءِ  فِي{". عمران آل" في تقدم وقد ، تضعفوا ال أي} َتِھُنوا َوال{:  تعالى قوله:  الرابعة

 معه يخرج أال أمر وكان ، جراحات بالمسلمين وكان ، المشركين آثار في بالخروج وسلم عليه هللا صلى النبي أمر حيث أحد

 .جھاد كل في ھذا:  وقيل" عمران آل" في تقدم كما ، الوقعة في كان من إال
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 مزية ولكم ، يصيبھم مما أيضا يتألمون فھم الجراح من أصابكم مما تتألمون أي} َتأْلَُمونَ  َتُكوُنوا إِنْ {:  تعالى قوله:  الخامسة

 إِنْ { اآلية ھذه ونظير. شيئا هللا من يرجون ال. با يؤمن ال من أن وذلك ؛ يرجونه ال وھم هللا ثواب ترجون أنكم وھي

 منصور وقرأ ألن أي ، الھمزة بفتح" تكونوا أن" األعرج عبدالرحمن وقرأ. تقدم وقد} ِمْثلُهُ  َقْرحٌ  اْلَقْومَ  َمسَّ  َفَقدْ  َقْرحٌ  َيْمَسْسُكمْ 

 بمعنى ھنا الرجاء:  قيل ثم. فيھا الكسر لثقل التاء كسر البصريين عند يجوز وال. التاء بكسر" تئلمون تكونوا إن" المعتمر بن

 يطلق ال:  والزجاج الفراء وقال. يرجو ما فوت خوف من يخلو فال بحصوله قاطع غير فھو شيئا رجا من ألن ؛ الخوف

:  تعالى وقوله. عظمة  تخافون ال أي}  وقارا  ترجون ال لكم ما{:  تعالى كقوله ؛ النفي مع إال الخوف بمعنى الرجاء

 ادعيا ولكنھا ، نفي الكالم في يكون أن غير من الخوف ذكر يبعد وال:  القشيري قال. يخافون ال أي} هللا أيام يرجون ال للذين{

 .أعلم وهللا. النفي مع إال ذلك يوجد لم أنه

ا{ - 105 ُ  أََراكَ  بَِما النَّاسِ  َبْينَ  لَِتْحُكمَ  بِاْلَحقِّ  اْلِكَتابَ  إِلَْيكَ  أَْنَزْلَنا إِنَّ ً  لِْلَخائِنِينَ  َتُكنْ  َوال هللاَّ  }َخِصيما

 :  مسائل أربع فيه

 ، الحكم في الجادة على أيضا وتقويم ، إليه وتفويض وتعظيم وتكريم وسلم عليه هللا صلى للنبي تشريف اآلية ھذه في:  األولى

 نقبوا ؛ لھم عم ابن عروة بن وأسير ، ومبشر وبشير بشر:  إخوة ثالثة وكانوا!  أبيرق بني أمر من إليه رفع ما على وتأنيب

 أبا يكنى وكان ، وحده بشير السارق إن وقيل. ذلك على فعثر ، وطعاما له أدراعا وسرقوا الليل في زيد بن لرفاعة مشربة

 ءفجا ، داره إلى انتھى حتى الجراب في خرق من ينتثر الدقيق فكان ، دقيق فيه جراب في الدرع كان:  قيل ؛ درعا أخذ طعمة

 هللا صلى النبي إلى عروة بن أسير فجاء ؛ وسلم عليه هللا صلى النبي إلى يشكوھم النعمان بن قتادة واسمه رفاعة أخي ابن

 غير من بھا ورموھم بالسرقة فأنبوھم ودين صالح أھل ھم بيت أھل إلى عمدوا ھؤالء إن ، هللا رسول يا:  فقال وسلم عليه

 َعنِ  ُتَجاِدلْ  َوال{:  تعالى هللا فأنزل ؛ ورفاعة قتادة على وسلم عليه هللا صلى هللا سولر غضب حتى عنھم يجادل وجعل ؛ بينة

ً  أَوْ  َخِطيَئةً  َيْكِسبْ  َوَمنْ {:  تعالى هللا وأنزل. اآلية} أَْنفَُسُھمْ  َيْخَتاُنونَ  الَِّذينَ  ً  ِبهِ  َيْرمِ  ُثمَّ  إِْثما  بالسرقة رموه الذي البريء وكان} َبِريئا

 ، مكة إلى السارق أبيرق ابن ھرب ، أنزل ما هللا أنزل فلما. األنصار من رجل:  وقيل السمين بن زيد:  وقيل. سھل بن لبيد

 :  وھو ، بھا فيه يعرض بيتا ثابت بن حسان فيھا فقال ؛ شھيد بن سعد بنت سالفة على ونزل

 وتنازعه استھا جلد ينازعھا...  وأصبحت سعد بنت أنزلته وقد

 واضعه الوحي عنده نبي وفينا...  صنعتمو قد الذي فيخ بأني ظننتم

 بيتا نقب إنه ثم. وأرتد خيبر إلى فھرب ، المنزل خارج فطرحته رحله وأخذت ؛ حسان شعر لي أھديت إنما:  قالت بلغھا فلما

 ال ، غريب حسن حديث:  وقال الترمذي ألفاظه من بكثير الحديث ھذا ذكر. مرتدا فمات عليه الحائط فسقط ليسرق ليلة ذات

 في سالم بن يحيى موته قصة وذكر. مختلفة بألفاظ والطبري الليث وذكره. الحراني سلمة بن محمد غير أسنده أحدا نعلم

 وذكره. مسلما لبيد كان:  وقيل. يھوديين سھل بن ولبيد السمين بن زيد كان:  قيل ثم. الردة ذكر وزاد كذلك والقشري ، تفسيره

 النبي أصحاب يھجو منافقا رجال بشير وكان. عنده إسالمه على ذلك فدل ، له الصحابة كتاب في عمر وأب وأدخله ، المھدوي
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 فمنه ؛ فيه يتنصل شعرا فقال. الخبيث شعر إال ھو ما وهللا:  يقولون المسلمون وكان ، غيره الشعر وينحل وسلم عليه هللا صلى

 :  قوله

 قالھا األبيرق ابن وقالوا نحلت...  قصيدة الرجال قال كلما أو

 وھربوا فأخذوه السالح في شاكين اليھود فجاءت ، مطاعا وكان يده يقطع أن وسلم عليه هللا صلى النبي أراد:  الضحاك وقال

 .أعلم وهللا. اليھود يعني} َھُؤالءِ  أَْنُتمْ  َھا{ فنزل ؛ به

ُ  أََراكَ  ِبَما{:  تعالى قوله:  الثانية  أصل وھذا. الوحي سنن على جار بنظر أو ، ونص بوحي إما ؛ رعالش قوانين على معناه} هللاَّ

 تعالى هللا ضمن وقد ، ذلك أراه تعالى هللا ألن ؛ أصاب شيئا رأى إذا وسلم عليه هللا صلى النبي أن على يدل وھو ؛ القياس في

 وفي. بالعين يرى ال الحكم ألن ؛ ھنا نالعي رؤية يرد ولم ، رآه فيما قطع فال يظنه شيئا رأى إذا أحدنا فأما ؛ العصمة ألنبيائه

 .باستداللھم اغترار غير من عرفناك ما على األحكام وامض ، آخر إضمار وفيه ، هللا أراكه بما أي ، إضمار الكالم

ً  لِْلَخاِئِنينَ  َتُكنْ  َوال{:  تعالى قوله:  الثالثة  ؛ مفعول بمعنى ھنا فعيال يكون وال ، جليسه فأنا جالسته:  كقولك ؛ فاعل اسم} َخِصيما

 هللا فنھى. أيضا فاعل اسم مخاصما خصيما:  وقيل. خصماء الخصيم وجمع المجادل ھو فالخصيم} ُتَجاِدلْ  َوال{ ذلك على يدل

 المبطل عن النيابة أن على دليل ھذا وفي. الحجة من خصمھم يقوله بما عنھم والدفاع التھم أھل عضد عن رسول وجل عز

 على السورة في الكالم ومشى. محق أنه يعلم أن بعد إال أحد عن يخاصم أن ألحد يجوز فال. تجوز ال الخصومة في والمتھم

 .تعالى هللا أباحه الذي الموضع في إال ، المسلم كمال عليه محفوظ الكافر مال أن فبين ؛ والناس اليتامى أموال حفظ

 وقع قد ھذا فإن ؛ عنھم ويدفعوا ليحموھم عنھم فريقا منھم فريق يجادل أن قوم نفاق للمسلمين ظھر إذا ينبغي وال:  العلماء قال

ً  لِْلَخاِئِنينَ  َتُكنْ  َوال{:  تعالى قوله نزل وفيھم وسلم عليه هللا صلى النبي عھد على  الَِّذينَ  َعنِ  ُتَجاِدلْ  َوال{:  وقوله} َخِصيما

:  أحدھما:  لوجھين دونه المسلمين من يفعلونه كانوا الذين منه المرادو وسلم عليه هللا صلى للنبي والخطاب. } أَْنفَُسُھمْ  َيْخَتاُنونَ 

ْنَيا اْلَحَياةِ  فِي َعْنُھمْ  َجاَدْلُتمْ  َھُؤالءِ  أَْنُتمْ  َھا{:  بقوله بعد ذكره بما ذلك أبان تعالى أنه  وسلم عليه هللا صلى النبي أن:  واآلخر. } الدُّ

 .لغيره القصد أن على فدل ، غيره إلى ھو يعتذر وال يهإل يعتذر كان ولذلك ، بينھم فيما حكما كان

َ  َواْسَتْغفِرِ { - 106 َ  إِنَّ  هللاَّ ً  َغفُوراً  َكانَ  هللاَّ  }َرِحيما

 :  واحدة مسألة فيه

 يد وقطع عنھم بالدفع ھم لما باالستغفار فأمره ؛ للخائنين خصامك في ذنبك من هللا استغفر:  المعنى أن إلى الطبري ذھب

 صلى النبي ألن ؛ بذنب ليس وھذا:  عطية ابن قال. عليھم هللا صلوات ، األنبياء على الصغائر جوز من مذھب وھذا .اليھودي

 َيْسَتْخفُونَ { فنزلت ؛ التراب تحت الدرع وجعل بيته في حفرة اتخذ الدرع سرق لما:  الضحاك قال على دافع إنما وسلم عليه هللا

ِ  ِمنَ  َيْسَتْخفُونَ  َوال النَّاسِ  ِمنَ   "معھم وھو" هللا على الدرع مكان يخفى ال:  يقول} هللاَّ
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. مستتر أي} ِباللَّْيلِ  ُمْسَتْخفٍ  ُھوَ  َوَمنْ {:  تعالى قال كما ، يستترون أي} النَّاسِ  ِمنَ  َيْسَتْخفُونَ {:  وقيل. عليھم حفيظ رقيب أي

 قول ھذا ، والسمع والرؤية بالعلم أي} َمَعُھمْ  َوُھوَ { ىومعن. االستتار سبب االستحياء ألن وھذا ، الناس من يستحيون:  وقيل

} َمَعُھمْ  َوُھوَ { قال لما:  قالوا ، مثلھا كان وما اآلية بھذه تمسكا ، مكان بكل ھو:  والمعتزلة والقدرية الجھمية وقالت. السنة أھل

 ترى أال ذلك عن متعال تعالى وهللا األجسام ةصف ھذه فإن ، قولھم عن هللا تعالى معھم كونه أثبت قد ألنه ، مكان بكل أنه ثبت

 له فقال مكان كل في بذاته ھو:  قال حين} َراِبُعُھمْ  ُھوَ  إاِلَّ  َثالَثةٍ  َنْجَوى ِمنْ  َيُكونُ  َما{:  وجل عز هللا قول في بشر مناظرة

 ومعنى. عنه هللا ضير وكيع ذلك حكى!  يقولون عما هللا تعالى. حمارك جوف وفي حشوك وفي قلنسوتك في ھو:  خصمه

 ِمنَ {. طاعته ألھل هللا يرضاه ال ما أي} اْلَقْولِ  ِمنَ  َيْرَضى ال َما{. عباس ابن عن صالح أبي عن الكلبي قال. يقولون} ُيَبيُِّتونَ {

 .يبيت ال القول نفس ألن ؛ المقول بمعنى" القول: " وقيل. الشافعي مالك مذھب:  كقولك ، واالعتقاد الرأي من أي} اْلَقْولِ 

} َجاَدْلُتمْ {. الذين بمعنى} َھُؤالءِ {:  الزجاج قال. عنه وجادلوا به ھربوا لما السارق بشير قوم يريد} َھُؤالءِ  أَْنُتمْ  َھا{:  تعالى قوله

َ  ُيَجاِدلُ  َفَمنْ {. حاججتم  بتدبير القائم:  الوكيل} َوِكيالً  َعلَْيِھمْ  َيُكونُ  َمنْ  أَمْ {. والتوبيخ اإلنكار معناه استفھام} اْلقَِياَمةِ  َيْومَ  َعْنُھمْ  هللاَّ

 .النار وأدخلھم بعذابه هللا أخذھم إذا بأمرھم يقوم أحد ال:  والمعنى. خلقه بتدبير قائم تعالى فا ، األمور

َ  َيْسَتْغفِرِ  ُثمَّ  َنْفَسهُ  َيْظلِمْ  أَوْ  ُسوءاً  َيْعَملْ  َوَمنْ { - 110 َ  َيِجدِ  هللاَّ ً َرحِ  َغفُوراً  هللاَّ  }يما

 يشرك بأن} َنْفَسهُ  َيْظلِمْ  أَوْ { يسرق بأن} ُسوءاً  َيْعَملْ  َوَمنْ { أي ، اآلية بھذه أبيرق بني على التوبة هللا عرض:  عباس ابن قال

َ  َيْسَتْغفِرِ  ُثمَّ {  نزلت:  ضحاكال وقال". عمران آل" في بيناه وقد ، ينفع ال توبة غير من باللسان االستغفار فإن ، بالتوبة يعني} هللاَّ

 لي فھل لنادم إني:  وقال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول إلى جاء ثم ، حمزة وقتل با أشرك حمزة قاتل وحشي شأن في اآلية

 وروى. الخلق لجميع والشمول العموم اآلية بھذه المراد:  وقيل. اآلية} َنْفَسهُ  َيْظلِمْ  أَوْ  ُسوءاً  َيْعَملْ  َوَمنْ {:  فنزل ؟ توبة من

 له استغفر ثم" النساء" سورة من اآليتين ھاتين قرأ من مسعود بن عبدهللا قال:  قاال وعلقمة األسود عن إسحاق أبي عن سفيان

َ  َيْسَتْغفِرِ  ُثمَّ  َنْفَسهُ  َيْظلِمْ  أَوْ  ُسوءاً  َيْعَملْ  َوَمنْ {:  َ  َيِجدِ  هللاَّ ً  َغفُوراً  هللاَّ ُھمْ  َولَوْ {. } َرِحيما َ  َفاْسَتْغَفُروا َجاُءوكَ  أَْنفَُسُھمْ  واَظلَمُ  إِذْ  أَنَّ  هللاَّ

ُسولُ  لَُھمُ  َواْسَتْغَفرَ  َ  لََوَجُدوا الرَّ ً  هللاَّ ابا ً  َتوَّ  هللا رسول من حديثا سمعت إذا كنت:  قال أنه عنه هللا رضي علي عن وروي. } َرِحيما

 عبد من ما:  قال بكر أبو وصدق بكر أبو وحدثني ، حلفته غيره من سمعته وإذا ، شاء ما به هللا نفعني وسلم عليه هللا صلى

َ  َيْسَتْغفِرِ  ُثمَّ  َنْفَسهُ  َيْظلِمْ  أَوْ  ُسوءاً  َيْعَملْ  َوَمنْ { اآلية ھذه تال ثم ، له غفر إال هللا ويستغفر ركعتين ويصلي يتوضأ ثم ذنبا يذنب  هللاَّ

َ  َيِجدِ  ً  َغفُوراً  هللاَّ  .}َرِحيما

ً إِثْ  َيْكِسبْ  َوَمنْ { - 111 َما ما ُ  َوَكانَ  َنْفِسهِ  َعلَى َيْكِسُبهُ  َفإِنَّ ً  هللاَّ ً  َعلِيما  }َحِكيما

ً  أَوْ  َخِطيَئةً  َيْكِسبْ  َوَمنْ { - 112 ً  بِهِ  َيْرمِ  ُثمَّ  إِْثما ً  اْحَتَملَ  َفَقدِ  َبِريئا ً  ُبْھَتانا ً  َوإِْثما  }ُمبِينا

ً  َيْكِسبْ  َوَمنْ {:  تعالى قوله َما{ ذنبا أي} إِْثما  نفسه إلى اإلنسان به يجر ما والكسب. عليه عائدة عاقبته أي} َنْفِسهِ  َعلَى َيْكِسُبهُ  َفإِنَّ

 .كسبا تعالى الرب فعل يسمى ال ولھذا ؛ ضررا به عنه يدفع أو نفعا
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ً  أَوْ  َخِطيَئةً  َيْكِسبْ  َوَمنْ {:  تعالى قوله  بين فرق إنما:  الطبري وقال. تأكيدا اللفظ الختلف كرر واحد بمعنى ھما:  قيل} إِْثما

 خاصة تتعمده لم ما الخطيئة:  وقيل. عمد عن إال يكون ال واإلثم ، عمد غير وعن عمد عن تكون الخطيئة أن واإلثم الخطيئة

 .وغيرھم النازلة أھل تحته يندرج عام لفظھا اآلية وھذه ، الكبيرة واإلثم ، الصغيرة الخطيئة:  وقيل. بالخطأ كالقتل

ً  ِبهِ  َيْرمِ  ُثمَّ {:  تعالى قوله  أولھما ، اإلثم معناھا ألن. للخطيئة أو لإلثم" به" في والھاء. البقرة في البريء اسم تقدم قد} َبِريئا

ً  اْحَتَملَ  َفَقدِ {. الكسب إلى ترجع:  وقيل. جميعا ً  ُبْھَتانا ً  َوإِْثما  قال وقد. كالمحموالت فھي ووزر ثقل الذنوب إذ ؛ تشبيه} ُمِبينا

. بريء منه وھو بذنب تقذفه بأن أخاك تستقبل أن وھو ، البھت من والبھتان. } أَْثَقالِِھمْ  َمعَ  َوأَْثَقاالً  أَْثَقالَُھمْ  ْحِملُنَّ َولَيَ {:  تعالى

:  قال ؛ أعلم ورسوله هللا:  قالوا ؟"  الغيبة ما أتدرون: " قال وسلم عليه هللا صلى النبي أن ھريرة أبي عن مسلم وروى

 فقد فيه يكن لم وإن اغتبته فقد تقول ما فيه كان إن: " قال ؟ أقول ما أخي في كان إن أفرأيت:  قيل" .  كرهي بما أخاك ذكرك"

 له والمقول بھات وھو. يفعله لم ما عليه قال إذا وبھتانا وبھتا بھتا بھته:  يقال. له بھت البريء فرمي ؛ نص وھذا" .  بھته

:  تعالى هللا قال كما ، بھت منھما وأفصح ، مثله"  بالضم" وبھت. وتحير دھش إذا"  بالكسر" الرجل بھت:  ويقال. مبھوت

 .الكسائي قاله ، بھيت وال باھت:  يقال وال مبھوت رجل:  يقال ألنه} َكَفرَ  الَِّذي َفُبِھتَ {

ِ  َفْضلُ  َولَْوال{ - 113 وَنكَ  َوَما أَْنفَُسُھمْ  إاِلَّ  ُيِضلُّونَ  َوَما ُيِضلُّوكَ  أَنْ  ِمْنُھمْ  َطائَِفةٌ  لََھمَّتْ  َوَرْحَمُتهُ  َعلَْيكَ  هللاَّ  َوأَْنَزلَ  َشْيءٍ  ِمنْ  َيُضرُّ
 ُ ِ  َفْضلُ  َوَكانَ  َتْعلَمُ  َتُكنْ  لَمْ  َما َوَعلََّمكَ  َواْلِحْكَمةَ  اْلِكَتابَ  َعلَْيكَ  هللاَّ ً  َعلَْيكَ  هللاَّ  }َعِظيما

 ، يظھر ال محذوف والخبر ، سيبويه عند باالبتداء مرفوع" لوال" بعد ما} ُتهُ َوَرْحمَ  َعلَْيكَ  هللاَِّ  َفْضلُ  َولَْوال{:  تعالى قوله

ِ  َفْضلُ  َولَْوال{:  والمعنى } ُيِضلُّوكَ  أَنْ  ِمْنُھمْ  َطائَِفةٌ  لََھمَّتْ {. والعصمة بالنبوءة:  وقيل ، الحق على نبھك بأن} َوَرْحَمُتهُ  َعلَْيكَ  هللاَّ

 وجل عز هللا فتفضل ، اليھودي ويلحقھا التھمة من أبيرق ابن يبرئ أن وسلم عليه هللا ىصل هللا رسول سألوا ألنھم ؛ الحق عن

 لھم فوباله ، الضالين عمل يعملون ألنھم} أَْنفَُسُھمْ  إاِلَّ  ُيِضلُّونَ  َوَما{. إياه وأعلمه ذلك على نبھه بأن السالم عليه رسوله على

وَنكَ  َوَما{. عليھم راجع ُ  َوأَْنَزلَ {. معصوم نكأل} َشْيءٍ  ِمنْ  َيُضرُّ  للحال، الواو:  وقيل. كالم ابتداء ھذا} َواْلِحْكَمةَ  اْلِكَتابَ  َعلَْيكَ  هللاَّ

 :  القيس امرئ قول ومنه ؛ طالعة والشمس جئتك:  كقولك

 وكناتھا في والطير أغتدي وقد

} َتْعلَمُ  َتُكنْ  لَمْ  َما َوَعلََّمكَ {. بالوحي القضاء} ةَ َواْلِحْكمَ {. القرآن عليك هللا إنزال مع شيء من يضرونك ما أي ، متصل فالكالم

 الواو وحذفت ، للجزم النون من الضمة وحذفت. كان خبر ألنه ؛ نصب موضع في" تعلم"و. واألحكام الشرائع من يعني

  .الساكنين اللتقاء
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ِ  َمْرَضاتِ  اْبتَِغاءَ  َذلِكَ  َيْفَعلْ  َوَمنْ  النَّاسِ  َبْينَ  إِْصالحٍ  أَوْ  َمْعُروفٍ  أَوْ  بَِصَدَقةٍ  أََمرَ  َمنْ  إاِلَّ  َنْجَواُھمْ  ِمنْ  َكثِيرٍ  فِي َخْيرَ  ال{ - 114  هللاَّ
ً  أَْجراً  ُنْؤتِيهِ  َفَسْوفَ   }َعِظيما

:  تقول ، االثنين بين السر:  والنجوى. وسلم عليه هللا صلى النبي وذكروه ، التدبير من أبيرق بني قوم به تفاوض ما أراد

 الشيء نجوت من مشتقة فنجوى ، ناجيته أي ، نجوا أنجوه فالنا ونجوت. ويتناجون ينتجون وھم ونجاء مناجاة نافال ناجيت

 :  الشاعر قال ، حوله عما بارتفاعه النفراده المرتفع األرض من والنجوة ، وأفردته خلصته أي ، أنجوه

 بقرواح يمشي كمن والمستكن...  بعقوته كمن بنجوته فمن

 األول فعلى} َنْجَوى ُھمْ  َوإِذْ {:  تعالى هللا قال. ورضا عدل قوم:  يقال كما ، الجماعة به تسمى وقد ، مصدر ، لمسارةا فالنجوى

 أمر من لكن أي ، رفع موضع في" من" وتكون ، تقدم وقد. المنقطع االستثناء وھو. الجنس غير من استثناء أمر األمر يكون

:  التقدير ويكون خفض موضع في" من" تكون أن ويجوز. خير نجواه ففي إليه ودعا الناس بين إصالح أو معروف أو بصدقة

 ، المنفردين للجماعة اسما النجوى يكون أن وھو الثاني وعلى. حذف ثم بصدقة أمر من نجوى إال نجواھم من كثير في خير ال

 نصب موضع في تكون أو. بصدقة أمر فيمن إال نجواھم من كثير في خير ال أي ، البدل على خفض موضع في" من" فتكون

 االثنين أو المنفردة الجماعة كالم النجوى:  الزجاج منھم المفسرين بعض وقال. زيدا إال بأحد مررت ما:  قال من قول على

 ، الفرض ھنا المعروف:  مقاتل وقال. كلھا البر أعمال يعم لفظ والمعروف. أعلم وهللا. بعد وفيه ، جھرا أو سرا ذلك كان

 صلى وقال" .  طلق بوجه أخاك تلقى أن المعروف من وإن صدقة معروف كل: " وسلم عليه هللا صلى وقال. أصح ألولوا

 هللا رضي طالب أبي بن علي وقال" .  وأھله المعروف القيامة يوم الجنة ، يدخل من وأول كاسمه المعروف: " وسلم عليه هللا

 :  الحطيئة وقال. الكافر جحود بأضعاف الشاكر يشكر قدف ، كفره من كفر المعروف في يزھدنك ال:  عنه

 والناس هللا بين العرف يذھب ال...  جوازيه اليعدم الخير يفعل من

 :  الرياشي وأنشد

 شكور أو كفور تحملھا...  كانت حيث غنم المعروف يد

 الكفور كفر ما هللا وعند...  جزاء لھا الشكور شكور ففي

 فرص من أنه وليعلم ، عجزه خيفة به ويبادر ، فواته حذار يعجله أن المعروف إسداء على يقدر منل فينبغي: " الماوردي وقال

 زالت مكنة على ومعول ، ندما فأعقبت فاتت بالقدرة واثق من فكم ، عليه بالقدرة ثقة يھمله وال ، إمكانه وغنائم ، زمانه

 :  الشاعر قال كما ، خجال فأورثت

 الخجال الواثق فكنت ابتليت حتى...  جلخ واثق من كم أسمع زلت ما

 هللا صلى النبي عن روي فقد ، مجبورة ومغارمه ، مذخورة مغانمه لكانت أمره عواقب من وتحفظ ، دھره لنوائب فطن ولو

 وسلم عليه هللا صلى عنه وروي" .  عنه يغلق متى يدري ال فإنه فلينتھزه الخير من باب عليه فتح من: " قال أنه وسلم عليه
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 على تقدر أن:  قال ؟ عندكم المصائب أعظم ما:  ألنوشروان وقيل" .  السراح المعروف وثمرة ثمرة شيء لكل: " قال أنه

 بعض وقال. فوتھا من ثقة على فليكن وقتھا عن الفرصة أخر من:  عبدالحميد وقال. يفوت حتى تصطنعه فال المعروف

 :  الشعراء

 سكون خافقة لكل فإن...  فاغتنمھا رياحك ھبت إذا

 يكون متى السكون تدري فما...  فيھا اإلحسان عن تغفل وال

 :  حرمته رعاية في قصر وال إلى الحرمات ذوي بعض وكتب

 باإلنعام تمن الحساب في أم...  حرمتي رعية تريد الصراط أعلى

 النوام رقدة من لحوائجي...  فأنتبه ، أريدك الدنيا في للنفع

 صغرته وإذا ، ھنأته عجلته فإذا ، وستره وتصغيره تعجيله:  خصال بثالث إال المعروف يتم ال:  هعن هللا رضي العباس وقال

 :  الشعراء بعض وقال. أتممته سترته وإذا ، عظمته

 حقير مستور عندك أنه...  عظما عندي معروفك زاد

 خطير مشھور الناس عند وھو...  تأته لم كأن تتناساه

 البقرة" في تقدم وقد. األجر وإحباط الشكر إسقاط من فيھما لما ، بفعله اإلعجاب وترك ، به اناالمتن ترك المعروف شرط ومن

 .بيانه"

 بين فيه واالختالف التداعي يقع شيء كل وفي ، واألعراض واألموال الدماء في عام} النَّاسِ  َبْينَ  إِْصالحٍ  أَوْ {:  تعالى قوله

 أو بمعروف أمر من كان ما إال له ال عليه كله آدم ابن كالم: " الخبر وفي. تعالى هللا وجه به يراد كالم كل وفي ، المسلمين

 األشعري موسى أبي إلى عمر وكتب. الثواب ينال فال والترؤس الرياء طلب من فأما".  تعالى هللا ذكر أو منكر عن نھي

 من يحرم ما" المجادلة" في وسيأتي .الضغائن بينھم يورث القضاء فصل فإن ، يصطلحوا حتى الخصوم رد:  عنه هللا رضي

 كلمة بكل هللا أعطاه أثنين بين أصلح من:  ، قال أنه عنه هللا رضي مالك بن أنس وعن. تعالى هللا شاء إن يجوز وما المناجاة

 اإذ أناس بين تصلح ، ورسوله هللا يحبھا صدقة على أدلك أال: " أيوب ألبي وسلم عليه هللا صلى النبي وقال. رقبة عتق

 ، البين ذات إصالح في خطوة من وجل عز هللا إلى أحب خطوة ما:  األوزاعي وقال" .  تباعدوا إذا بينھم وتقرب ، تفاسدوا

 فلم ، إليھما فملت المسجد ناحية في رجالن تنازع:  المنكدر بن محمد وقال. النار من براءة له هللا كتب اثنين بين أصلح ومن

 أثنين بين أصلح من: " يقول وسلم عليه هللا صلى هللا رسول سمعت:  يراني وھو ھريرة أبو فقال ؛ اصطلحا حتى بھما أزل

 المصنف بخط وجدته ، له اللؤلئيات كتاب في النسفي المفضل بن مكحول مطيع أبو األخبار ھذه ذكر" .  شھيد ثواب استوجب

 .أجله من المفعول على نصب} اْبِتَغاءَ { و. عنه هللا رضي موضعھا على ينبه ولم وريقة في
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ُسولَ  ُيَشاقِقِ  َوَمنْ { - 115 ِبعْ  اْلُھَدى لَهُ  َتَبيَّنَ  َما َبْعدِ  ِمنْ  الرَّ  َوَساَءتْ  َجَھنَّمَ  َوُنْصلِهِ  َتَولَّى َما ُنَولِّهِ  اْلُمْؤِمنِينَ  َسبِيلِ  َغْيرَ  َوَيتَّ
 }َمِصيراً 

َ  إِنَّ { - 116 ِ  ُيْشِركْ  َوَمنْ  َيَشاءُ  لَِمنْ  َذلِكَ  ُدونَ  َما رُ َوَيْغفِ  بِهِ  ُيْشَركَ  أَنْ  َيْغفِرُ  ال هللاَّ َّ  }َبِعيداً  َضالالً  َضلَّ  َفَقدْ  بِا

 مكة إلى وھرب بالقطع عليه وسلم عليه هللا صلى النبي حكم لما ، السارق أبيرق ابن بسبب نزلتا اآليتان ھاتان:  العلماء قال

َ  إِنَّ {:  تعالى هللا فأنزل ؛ فقتلوه المشركون فلحقه بمكة بيتا نقب مكة إلى صار لما:  جبير بن سعيد قال ؛ وارتد  أَنْ  َيْغفِرُ  ال هللاَّ

 مرتدين مكة إلى انقلبوا ثم وأسلموا المدينة قريش من نفر قدم:  الضحاك وقال. } َبِعيداً  َضالالً  َضلَّ  َفَقدْ {:  قوله إلى} ِبهِ  ُيْشَركَ 

 من كل في عامة فھي غيره أو الدرع سارق في نزلت وإن واآلية. المعاداة والمشاقة. } ُسولَ الرَّ  ُيَشاقِقِ  َوَمنْ { اآلية ھذه فنزلت

 ؛ ارتد فيمن نزل إنه:  يقال} َتَولَّى َما ُنَولِّهِ {:  تعالى وقوله. تقدم وقد ، والبيان الرشد : } اْلُھَدى{و. المسلمين طريق خالف

 قوله نزل ؛ الكلبي وقال. مقاتل وقال ؛ تضر وال تنفع ال التي األصنام إلى نكله أي. مجاھد عن ؛ يعبد وما نتركه ؛ والمعنى

:  له يقال بمكة لرجل حائطا ونقب وارتد مكة إلى ھرب وسرقته حاله ظھرت لما ؛ أبيرق ابن في} َتَولَّى َما ُنَولِّهِ {:  تعالى

 القافلة أموال بعض فسرق الشام إلى فخرج ؛ مكة من وأخرجوه ، حاله على وجد حتى النقب في فبقي فسقط ، عالط بن حجاج

 ونصلِهْ "" نولِهْ " عمرو وأبو وحمزة عاصم وقرأ. } َمِصيراً  َوَساَءتْ  َجَھنَّمَ  َوُنْصلِهِ  َتَولَّى َما ُنَولِّهِ { فنزلت ، وقتلوه فرجموه

 .لغتان وھما ، بكسرھا والباقون ، الھاء بجزم"

ُسولَ  ُيَشاقِقِ  َوَمنْ {:  تعالى قوله في العلماء قال:  الثانية َ  إِنَّ {:  تعالى قوله وفي ، باإلجماع القول صحة على دليل} الرَّ  ال هللاَّ

 الترمذي وروى. المعنى ھذا في القول تقدم وقد. كافر الكبيرة مرتكب أن زعموا حيث ؛ الخوارج على رد} ِبهِ  ُيْشَركَ  أَنْ  َيْغفِرُ 

َ  إِنَّ {:  اآلية ھذه من إلي أحب آية القرآن في ما:  قال عنه هللا رضي طالب أبي بن علي عن  َما َوَيْغفِرُ  ِبهِ  ُيْشَركَ  أَنْ  َيْغفِرُ  ال هللاَّ

 من الفاسق وأن ، للكافر إال تخليد ال أنه على أصحابنا وأجمع:  فورك ابن قال. غريب حديث ھذا:  قال} َيَشاءُ  لَِمنْ  َذلِكَ  ُدونَ 

. تعالى هللا من رحمة بابتداء أو ؛ الرسول بشفاعة منھا يخرج أنه محالة فال بالنار عذب نإ فإنه تائب غير مات إذا القبلة أھل

 في منھمك شيخ إني ، هللا رسول يا:  فقال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول إلى جاء األعراب من شيخا إن:  الضحاك وقال

َ  إِنَّ {:  تعالى هللا فأنزل ؟ هللا عند حالي فما ، به وآمنت عرفته منذ شيئا با أشرك لم أني إال ، والخطايا الذنوب  أَنْ  َيْغفِرُ  ال هللاَّ

 .اآلية} َيَشاءُ  لَِمنْ  َذلِكَ  ُدونَ  َما َوَيْغفِرُ  ِبهِ  ُيْشَركَ 

ً  إاِلَّ  ُدونِهِ  ِمنْ  َيْدُعونَ  إِنْ { - 117 ً  إاِلَّ  َيْدُعونَ  َوإِنْ  إَِناثا  }َمِريداً  َشْيَطانا

ً  إاِلَّ { هللا دون من أي} ُدوِنهِ  ِمنْ  ُعونَ َيدْ  إِنْ {:  تعالى قوله ". ما" بمعنى نافية" إن"و. األصنام عبدوا إذ مكة أھل في نزلت ؛} إَِناثا

 عباس، وابن الحسن قال ، فالن بني أنثى:  ويقولون يعبدونه صنم حي لكل وكان. ومناة والعزى الالت يعني ، أصناما" إناثا"و

 ؛ أخسه جنس كل من األنثى ألن ؛ التعجب مخرج الكالم فخرج ؛ ويكلمھم والكھنة للسدنة يتراءى شيطانه صنم كل مع وأتى

ً  إاِلَّ {:  وقيل. أنثى يعتقده أو ، أنثى فيسميه جمادا با يشرك ممن جھل فھذا  كالخشبة ، له روح ال الموات ألن ؛ مواتا} إَِناثا

. تعجبني المرأة:  تقول كما ، تعجبني األحجار:  تقول ؛ المنزلة تضاع ال المؤنث عن يخبر كما عنه يخبر والموات. والحجر

ً  إاِلَّ {:  وقيل  وثنا إال" عباس ابن وقراءة. الضحاك عن ؛ هللا عند شفعاؤنا وھي ، هللا بنات المالئكة:  لقولھم ؛ مالئكة} إَِناثا
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 أسد مثل وثن جمع أيضا وأوثان. وثن جمع ؛ اووالو الثاء بضم" وثنا" أيضا وقرأ ؛ الجنس اسم إفراد على والثاء الواو بفتح"

 .علمت فيما به يقرأ ولم:  النحاس. وآساد

 بن ھشام عن جريج ابن عن حجاج حدثنا عبيد أبو حدثنا داود بن نصر حدثنا أبي حدثنا - األنباري بكر أبو ذكر قد:  قلت

ً  إاِلَّ  ُدوِنهِ  ِمنْ  نَ َيْدُعو إِنْ {:  تقرأ كانت أنھا عنھا هللا رضى عائشة عن أبيه عن عروة " أثنا إال" أيضا عباس ابن وقرأ. } أَْوَثانا

 الواو من أبدل ثم ؛ ومثل مثال:  تقول كما ؛ وثن على أوثانا جمع ثم ، وجمال جمل:  تقول كما ؛ وثان على وثنا جمع كأنه

ُسلُ  َوإَِذا{:  وجل عز قال كما ؛ انضمت لما ھمزة :  وسلم عليه هللا صلى النبي وقرأ. الجمع جمع ثنفأ ؛ الوقت من} أُقَِّتتْ  الرُّ

 عليه هللا صلى النبي عن القراءة ھذه حكى. وثمر كثمار إناث جمع أنه الطبري وحكى. وغدر كغدير ، أنيث جمع" أنثا إال"

 .حيوة وأبو والحسن عباس ابن بھا وقرأ:  قال ؛ الداني عمرو أبو وسلم

ً  إاِلَّ  َيْدُعونَ  َوإِنْ {:  تعالى قوله :  المعنى في ونظيره ؛ عبدوه فقد لھم سول فيما أطاعوه إذا ألنھم ؛ إبليس يريد} َمِريداً  َشْيَطانا

َخُذوا{ ً  َوُرْھَباَنُھمْ  أَْحَباَرُھمْ  اتَّ  لفظ اشتقاق تقدم وقد. وسيأتي. عبدوھم أنھم ال ؛ به أمروھم فيما أطاعوھم أي} هللاَِّ  ُدونِ  ِمنْ  أَْرَبابا

 الرجل مرد وقد ، الطاعة عن الخارج المريد:  األزھري قال. عتا إذا مرد من فعيل ؛ المتمرد العاتي :  ريدوالم. الشيطان

 شجرة:  يقال ھذا ومن ؛ شره ظھر الذي ھو عرفة ابن. ومتمرد ومريد مارد فھو ، الطاعة عن وخرج عتا إذا مرودا يمرد

 .عارضيه من الشعر مكان ظاھر أي ، أمرد:  لللرج قيل ومنه ؛ عيدانھا فظھرت ورقھا تساقط إذا مرداء

ُ  لََعَنهُ { - 118 ِخَذنَّ  َوَقالَ  هللاَّ ً  ِعَباِدكَ  ِمنْ  أَلَتَّ ً  َنِصيبا  }َمْفُروضا

ُ  لََعَنهُ {:  تعالى قوله  - إبليس على هللا فلعنة ؛ وغضب بسخط مقترن إبعاد العرف في وھو. تقدم وقد ، اإلبعاد اللعن أصل} هللاَّ

 الكالم مضى فقد األحياء فأما ؛ جھل وأبي وھامان كفرعون الموتى الكفرة سائر وكذلك ، جائزة التعيين على -  هللا لعنة عليه

 ".البقرة" في فيه

ِخَذنَّ  َوَقالَ {:  تعالى قوله ً  ِعَباِدكَ  ِمنْ  أَلَتَّ ً  َنِصيبا  وأضلنھم بغوايتي. الستخلصنھم:  والمعنى ؛ الشيطان وقال أي} َمْفُروضا

 ". للشيطان والباقي  واحد ألف كل من" الخبر وفي. والعصاة الكفرة وھم ، يبإضالل

 ألف كل من فيقول ؟ النار بعث وما:  فيقول النار بعث أبعث: " القيامة يوم آلدم تعالى قوله يعضده ؛ معنى صحيح وھذا:  قلت

:  يقولون ، أسبوعه يوم به ودورانھم ، والدته دعن مسمارا للمولود ھو النار وبعث. مسلم أخرجه" .  وتسعين وتسعة تسعمائة

 .العمار ليعرفه

ُھمْ { - 119 ُھمْ  َوأَلُِضلَّنَّ َينَّ ُھمْ  َوأَلَُمنِّ ُكنَّ  َوآَلُمَرنَّ ُھمْ  اأْلَْنَعامِ  آَذانَ  َفلَُيَبتِّ ُرنَّ  َوآَلُمَرنَّ ِ  َخْلقَ  َفلَُيَغيِّ ِخذِ  َوَمنْ  هللاَّ ْيَطانَ  َيتَّ ً  الشَّ ِ  نِ ُدو ِمنْ  َولِّيا  هللاَّ
ً  َخِسرَ  َفَقدْ  ً  ُخْسَرانا  }ُمبِينا

 :  مسائل تسع فيه
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َينَُّھمْ {. الھدى طريق عن ألصرفنھم أي} َوأَلُِضلَّنَُّھمْ {:  تعالى قوله:  األولى  ال وھذا ، التمني من ، لھم ألسولن أي} َوأَلَُمنِّ

 الخير الحياة طول ألمنينھم:  وقيل. حاله وقرائن رغبته بقدر يمنيه إنما نفسه في واحد كل ألن ، األمنية من واحد إلى ينحصر

ُھمْ {. اإلصرار مع والمعرفة والتوبة  آذان قطع على أحملھم أي. باتك سيف ومنه ، القطع البتك} اأْلَْنَعامِ  آَذانَ  َفلَُيَبتُِّكنَّ  َوآَلُمَرنَّ

 :  زھير قال ، بتك والجمع ، قطعة يده وفي"  ومشددا مخففا" ، وبتكه بتكه:  يقال. ونحوه والسائبة البحيرة

 بتك ريشھا من كفه وفي طارت

 فقالت ، يرجع ماذا إلى التغيير ھذا في العلماء واختلف. للقسم كلھا الالمات} هللاَِّ  َخْلقَ  َفلَُيَغيُِّرنَّ  َوآَلُمَرنَُّھمْ {:  تعالى قوله:  الثانية

 ، تعذيب كله وذلك. صالح وأبو وعكرمة وأنس عباس ابن اهمعن قال ، اآلذان وقطع األعين وفقء الخصاء ھو:  طائفة

 من غيرھا وكذلك ، ومنفعة جمال األنعام في واآلذان. برھان وال حجة بغير وقول ، بالطغيان وتحليل وتحريم للحيوان،

 عبادي قتخل وإني: " المجاشعي حمار بن عياض حديث وفي. تعالى هللا خلق بھا يغير أن الشيطان رأى فلذلك ، األعضاء

 سلطانا به أنزل لم ما بي يشركوا أن وأمرتھم لھم أحللت ما عليھم فحرمت دينھم عن فاجتالتھم أتتھم الشياطين وأن كلھم حنفاء

 وسليمان الوليد أبو حدثنا:  قال إسماعيل وروى. أيضا ومسلم إسماعيل القاضي أخرجه ، الحديث" .  خلقي يغيروا أن وأمرتھم

 قشف وأنا وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أتيت:  قال أبيه عن األحوص أبي عن إسحاق أبي عن شعبة حدثنا قاال حرب بن

 -  والرقيق واإلبل الخيل من ، المال كل من:  قلت ؟"  المال أي من" قال. نعم:  قلت قال ؟"  مال من لك ھل: " قال ، الھيئة

 إلى فتعمد آذانھا صحاحا قومك إبل تنتج ھل: " قال ثم"  أثره عليك فلير ماال هللا أتاك فإذا: " قال -  والغنم:  الوليد أبو قال

:  قال. أجل قلت:  قال ؟"  أھلك وعلى عليك لتحرمھا صرم ھذه وتقول جلودھا وتشق بمر ھذه وتقول آذانھا فتشق موسى

 نزلت رجال أرأيت ، هللا رسول اي:  قلت قال". ساعدك من أشد هللا وساعد ، موسك من أحد هللا وموسى حل هللا آتاك ما وكل"

 ". أقره بل: " فقال ؟ أكافئه أم أفأقريه بي نزل ثم يقرني فلم به

 نضحي وال واألذن العين نستشرف أن" وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أمرنا وأثره الشيطان فعل من ھذا كان ولما:  الثالثة

 المقطوعة:  المقابلة. فذكره ؛ أمرنا:  قال علي عن داود أبو خرجهأ"  شرقاء وال خرقاء وال مدابرة وال مقابلة وال بعوراء

 في والعيب. السمة أذنھا تخرق التي والخرقاء. األذن مشقوقة:  والشرقاء. األذن مؤخر المقطوعة والمدابرة. األذن طرف

 وھو ، يجزئ للميسم والشق ، تجزئ ال األذن جل أو األذن المقطوعة:  والليث مالك قال. العلماء جماعة عند مراعى األذن

 صغيرة كانت وإن. تجوز ال:  والشافعي مالك فقال أذن بال خلقت التي وھى ، سكاء كانت فإن. الفقھاء وجماعة الشافعي قول

 .ذلك مثل حنيفة أبي عن وروي ، أجزأت األذن

 من والجمھور. غيره أو لسمن اإم المنفعة فيه قصدت إذا العلم أھل من جماعة فيه فرخص البھائم خصاء وأما:  الرابعة

 خصاء في ورخص. غيره من أسمن كان إذا بعضھم واستحسنه ، بالخصي يضحي أن بأس ال أنه على وجماعتھم العلماء

 ال ألنه ذلك جاز وإنما ، الغنم ذكور خصاء في مالك ورخص. له بغال الزبير بن عروة وخصى. عبدالعزيز بن عمر الخيل

 انقطع إذا الذكر وتقوية ، يؤكل فيما اللحم تطييب به يقصد وإنما. يوحد لرب وال ، يعبد لصنم الدينب الحيوان تعليق به يقصد

 ابن واختاره" .  يعلمون ال الذين ذلك يفعل إنما: " وسلم عليه هللا صلى النبي لقول ، ذلك كره من ومنھم. األنثى عن أمله
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 األوزاعي وقال. مروان بن عبدالملك ذلك وكره ؛ هللا خلق نماء ھو:  يقول وكان ، عمر ابن عن ثابت ذلك ألن:  وقال المنذر

 وسلم عليه هللا صلى النبي أن عمر ابن عن أحدھما:  حديثان وفيه:  المنذر ابن وقال. نسل له شيء كل خصاء يكرھون كانوا: 

 الروح صبر عن نھى وسلم عليه هللا صلى النبي أن عباس ابن حديث واآلخر.  والخيل واإلبل والبقر الغنم خصاء عن نھى

 تمام فيه:  ويقول اإلخصاء يكره كان أنه عمر ابن عن نافع عن ذكره ما الباب ھذا من الموطأ في والذي.  البھائم وخصاء

 .الخلق نماء وروي ، الخلق تمام اإلخصاء ترك في يعني:  عمر أبو قال. الخلق

 وسلم عليه هللا صلى هللا رسول كان:  قال عمر ابن عن نافع عن ماعيلإس بن عمر حديث من عبدالغني محمد أبو أسنده:  قلت

 محمد بن عباس حدثنا المعدل عبدهللا أبو حدثنا:  قال ، شيخه الدارقطني عن رواه" .  هللا خلق ينمي ما تخصوا ال: " يقول

 .مالك أبي عن النعمان بن عبدالصمد ورواه:  الدارقطني قال. فذكره ، إسماعيل بن عمر عن النخعي مالك أبو حدثنا

 في به المأمور نسله وانقطع ، الحيوان عكس ، وقوته قلبه بطل خصي إذا فإنه ، فمصيبة اآلدمي في الخصاء وأما:  الخامسة

 فيه فيكون ، الھالك إلى بصاحبه يفضي ربما عظيما ألما فيه إن ثم"  األمم بكم مكاثر فإني تناسلوا تناكحوا: " السالم عليه قوله

. صحيح وھو ، المثلة عن وسلم عليه هللا صلى النبي نھى وقد ، مثلة ھذه ثم. عنه منھي ذلك وكل ، نفس وإذھاب مال تضييع

. يخصوا لم منھم يشتروا لم لو:  وقالوا وغيرھم الصقالبة من الخصي شراء والكوفيين الحجازيين فقھاء من جماعة كره وقد

 حد غير في أعضائھم سائر قطع وكذلك ، تعالى هللا لخلق وتغيير مثلة ألنه ؛ يجوز الو يحل ال آدم بني خصاء أن يختلفوا ولم

 .عمر أبو قاله ، قود وال

 من قدمناه ما وھي ، الشيطان شريطة عن السالم عليه نھيه من مستثنى واإلشعار الوسم أن فاعلم ھذا تقرر وإذا:  السادسة

 ، بھا يعرف بعالمة علمه إذا يسمه الشيء وسم:  يقال ، العالمة وأصله بالنار يالك:  والوسم ، بالنار الحيوان تعذيب عن نھيه

 في رأيت:  قال أنس عن مسلم صحيح في وثبت. المكواة والميسم العالمة فالسيما. } ُوُجوِھِھمْ  فِي ِسيَماُھمْ {:  تعالى قوله ومنه

 وال ، حقه في فيؤدى مال كل يعرف حتى ذلك وغير فيءوال الصدقة إبل يسم وھو الميسم وسلم عليه هللا صلى هللا رسول يد

 .غيره إلى به يتجاوز

 الضرب عن وسلم عليه هللا صلى هللا رسول نھى:  قال جابر رواه لما ، الوجه غير األعضاء كل في جائز والوسم:  السابعة

 به وألن ، والجمال الحسن مقر ھو إذ ، األعضاء على لشرفه ذلك كان وإنما. مسلم أخرجه ، الوجه في الوسم وعن الوجه في

 أي" .  صورته على آدم خلق هللا فإن الوجه اتق: " فقال عبده يضرب برجل وسلم عليه هللا صلى النبي مر وقد ، الحيوان قوام

 وهللا تأويله في قيل ما أحسن وھذا. لشبھه يحترم أن فينبغي ، آدم وجه يشبه المضروب ھذا وجه أي ؛ المضروب صورة على

 ذلك ومن. والحسن مسعود ابن قال ؛ للحسن التصنع من مجراه جرى وما الوشم إلى بالتغيير اإلشارة:  طائفة وقالت. علمأ

 والنامصات والمستوشمات الواشمات هللا لعن: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال:  قال عبدهللا عن الصحيح الحديث

. تعالى هللا شاء إن الحشر في بكماله وسيأتي ، مسلم أخرجه الحديث"  هللا قخل المغيرات ، للحسن والمتفلجات والمتنمصات

 وشمت وقد. فيخضر بالنئور أو بالكحل يحشى ثم بإبرة ومعصمھا المرأة كف ظھر يغرز أن وھو ، اليدين في يكون والوشم

 ؛ يفعلونه وإفريقية صقلية ورجال:  العربي ابن وقال. الھروي قال ؛ بھا ذلك يفعل التي والمستوشمة. واشمة فھي وشما تشم
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 الواشمة" مكان -  مسلم رواة أحد - الھروي رواية في ووقع:  عياض القاضي قال. حداثته في رجلته على منھم واحد كل ليدل

 لونين، على الثوب نسج الوشي وأصل ؛ التزين وھو الوشي من وھو"  الميم مكان بالياء"" والمستوشية الواشية"" والمستوشمة

 جمع والمتنمصات. واألشر والتفليج التنميص من فيھا تفعله بما نفسھا المرأة تشي أي ؛ سواد وقوائمه وجھه في موشى ثورو

 مصر وأھل:  العربي ابن. النامصة لھا ويقال ؛ الشعر يقول الذي وھو ، بالمنماص وجھھا من الشعر تقلع التي وھي متنمصة

 من كثيرا ويبطل ، ويؤذيه يرخيه فإنه الفرج نتف فأما ، اإلبط ونتف العانة حلق ةالسن فإن ؛ منه وھو العانة شعر ينتفون

 فلجاء خلقة األسنان المصمتة ترجع حتى تعانيه أي ؛ أسنانھا في الفلج تفعل التي وھي ، متفلجة جمع والمتفلجات. فيه المنفعة

 وھي ، أشرا فيھا تصنع أي ؛ أسنانھا تشر التي وھي ، واشرة جمع وھي ،" الواشرات: " مسلم كتاب غير وفي. صنعة

 بلعن األحاديث شھدت قد كلھا األمور وھذه. بالشابة تشبھا الكبيرة المرأة ذلك تفعل ؛ الشبان أسنان في تكون التي التحزيزات

 هللا خلق تغيير باب من:  وقيل. التدليس باب من ألنھا:  فقيل ؛ ألجلھا نھي الذي المعنى في واختلف. الكبائر من وأنھا فاعلھا

 ألنه ؛ باقيا يكون فيما ھو إنما عنه المنھي ھذا:  قيل ثم. األول المعنى يتضمن وھو ، أصح وھو ، مسعود ابن قال كما ؛ تعالى

 وكرھه. وغيره مالك ذلك العلماء أجاز فقد للنساء به والتزين كالكحل باقيا يكون ال ما فأما ، تعالى هللا خلق تغيير باب من

 كلھا يديھا تخضب أن إما:  وقال ذلك إنكار عمر عن وروي. بالحناء يديھا المرأة تشي أن أيضا مالك وأجاز. رجاللل مالك

 ال امرأة رأى وسلم عليه هللا صلى النبي فإن ؛ بالحناء الخضاب تدع وال ، عمر عن الرواية ھذه مالك وأنكر ، تدع أن وإما

 .ماتت حتى التسعين جاوزت وقد تختضب زالت فما" رجل يد كأنھا يدھا إحداكن تدع ال: " قال تختضب

 من قالدة عنقھا في ويكون ، تتعطل وال المصابيح صاحب ذكره ، الحناء تسويد عن بالنھي حديث وجاء:  عياض القاضي قال

 قالدة بغير تكوني أن ينبغي ال إنه: " عنھا هللا رضي لعائشة قال أنه وسلم عليه هللا صلى النبي عن يروى فإنه ، خرز في سير

 حديث في:  الطبري جعفر أبو قال. سيرا ولو الصالة في عنقھا في تعلق أن للمرأة يستحب:  أنس وقال" . بسير وإما بخيط إما

 أو لزوج الحسن التماس ، نقصان أو بزيادة عليه هللا خلقھا الذي خلقھا من شيء تغيير يجوز ال أنه على دليل مسعود ابن

 حلق لھا يجوز ال وكذا. أطرافھا فقطعت طوال أسنان أو فأزالتھا زائدة سن لھا كان أو ، وشرتھا أو أسنانھا فلجت سواء غيره،

 بأصبع خلق من أن ذكره ما على ويأتي:  عياض قال. هللا خلق تغيير ذلك كل ألن ؛ لھا نبتت إن عنفقة أو شارب أو لحية

 بأس فال تؤلمه الزوائد ھذه تكون أن إال:  تعالى هللا خلق تغيير من ألنه ؛ نزعه وال قطعه له يجوز ال زائد عضو أو زائدة

 .وغيره جعفر أبي عند بنزعھا

 أخرجه"  والمستوشمة والواشمة والمستوصلة الواصلة هللا لعن: " وسلم عليه هللا صلى قوله الباب ھذا ومن:  قلت:  الثامنة

 تفعل التي ھي والواصلة ، به يكثر آخر شعر إليه يضاف أن وھو ؛ شعرھا المرأة وصل عن وسلم عليه هللا صلى فنھى. مسلم

 المرأة تصل أن وسلم عليه هللا صلى النبي زجر:  قال جابر عن مسلم. بھا ذلك يفعل من تستدعي التي ھي والمستوصلة ، ذلك

 لي إن ، هللا رسول يا:  قالتف وسلم عليه هللا صلى النبي إلى امرأة جاءت:  قالت بكر أبي بنت أسماء عن وخرج. شيئا بشعرھا

 وصل تحريم في نص كله وھذا" .  والمستوصلة الواصلة هللا لعن: " فقال ؟ أفأصله شعرھا فتمرق حصبة أصابتھا عريسا ابنة

 وصله معنى في ألنه ؛ ذلك وغير والخرق الصوف من شيء بكل الوصل ومنعوا. العلماء وجماعه مالك قال وبه ، الشعر

 آخرون وأباح. الظاھر أھل بمذھب أشبه وھذا ؛ بشعر ليس وما والخرق بالصوف وصله فأجاز سعد بن يثالل وشذ. بالشعر
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 قوم وشذ. المعنى عن وإعراض محضة ظاھرية وھذه ، خاصة الوصل عن النھي جاء إنما:  وقالوا الرأس على الشعر وضع

 ابن عن وروي. يصح ولم عنھا هللا رضي عائشة عن روي وقد. األحاديث ترده قطعا باطل قول وھو ، مطلقا الوصل فأجازوا

 في يدخل وال. فال تصل كانت إن:  فقال ؟ مالھا من آكل أتراني ، النساء تمشط كانت أمي إن:  فقال رجل سأل أنه سيرين

 .أعلم وهللا ، والتجميل الزينة وجه على الملونة الحرير بخيوط منه ربط ما النھي

 من وغيرھا والنار واألحجار والقمر الشمس خلق تعالى هللا أن ھو هللا لخلق بالتغيير رادالم:  طائفة وقالت:  التاسعة

 لتركب األنعام خلق تعالى هللا إن:  الزجاج قال. معبودة آلھة جعلوھا بأن الكفار فغيرھا ، بھا وينتفع بھا ليعتبر ؛ المخلوقات

. هللا خلق ما غيروا فقد ، يعبدونھا آلھة فجعلوھا للناس مسخرة والحجارة والقمر الشمس وجعل ، أنفسھم على فحرموھا وتؤكل

 ؛ هللا دين} هللاَِّ  َخْلقَ  َفلَُيَغيُِّرنَّ { عباس ابن عن وروي. وقتادة جبير بن وسعيد والضحاك مجاھد:  التفسير أھل من جماعة وقاله

 من ذلك وغير ووشم خصاء من عنه هللا نھى ام كل فعل فيه دخل معناه ذلك كان وإذا:  قال الطبري واختاره ، النخعي وقال

} هللاَِّ  َخْلقَ  َفلَُيَغيُِّرنَّ {:  أيضا مجاھد وقال. دينه في هللا خلق ما فليغيرن أي ؛ المعاصي جميع إلى يدعو الشيطان ألن ؛ المعاصي

 كل: " السالم عليه قوله معنى وھو ، بتغييره الشيطان فأمرھم اإلسالم على ولدوا أنھم يعني ؛ عليھا الناس فطر التي هللا فطرة

 به اإليمان من الذر يوم فيھم أوجده ما إلى الخلق معنى فيرجع" .  ويمجسانه وينصرانه يھودانه فأبواه الفطرة على يولد مولود

 وال بأبيض داءسو نكاح يحضر ال كان أنه طاوس عن روي:  العربي ابن قال. } َبلَى َقالُوا ِبَربُِّكمْ  أَلَْستُ {:  تعالى قوله في

 بما مخصوص فھو اللفظ يحتمله كان وإن وھذا:  القاضي قال. } هللاَِّ  َخْلقَ  َفلَُيَغيُِّرنَّ { هللا قول من ھذا:  ويقول بأسود بيضاء

 وھذا ، أبيض من أسود وكان أسامة أم الحبشية بركة بظئره ؛ أبيض وكان زيد مواله نكاح من وسلم عليه هللا صلى النبي أنفذه

 .علمه مع طاوس على خفي مما

 وھذا. زھرية عوف بن عبدالرحمن أخت بالل تحت كانت وقد. قرشية بيضاء وكانت قيس بنت فاطمة أسامة أنكح ثم:  قلت

 .عليھما خفي وقد يخص أيضا

ْيَطانَ  َيتَِّخذِ  َوَمنْ {:  تعالى قوله ً  الشَّ  أعطى بأن وغبنھا نفسه نقص أي} َخِسرَ  َفَقدْ {. هللا أمر ويدع يطيعه أي} هللاَِّ  ُدونِ  ِمنْ  َولِّيا

 .أجله من وتركه فيه تعالى هللا حق الشيطان

يِھمْ  َيِعُدُھمْ { - 120 ْيَطانُ  َيِعُدُھمُ  َوَما َوُيَمنِّ  }ُغُروراً  إاِلَّ  الشَّ

ً  َعْنَھا َيِجُدونَ  َوال َجَھنَّمُ  َمأَْواُھمْ  أُولَئِكَ { - 121  }َمِحيصا

الَِحاتِ  َعِملُواوَ  آَمُنوا َوالَِّذينَ { - 122 ِ  َوْعدَ  أََبداً  فِيَھا َخالِِدينَ  اأْلَْنَھارُ  َتْحتَِھا ِمنْ  َتْجِري َجنَّاتٍ  َسُنْدِخلُُھمْ  الصَّ ً  هللاَّ  أَْصَدقُ  َوَمنْ  َحّقا
ِ  ِمنَ   }قِيالً  هللاَّ

 حتى الفقر ويوھمھم ، عقاب وال بعث ال وأن ، والرياسة والجاه المال من وترھاته أباطيله يعدھم المعنى} َيِعُدُھمْ {:  تعالى قوله

ْيَطانُ  َيِعُدُھمُ  َوَما{ كذلك} َوُيَمنِّيِھمْ { الخير في ينفقوا ال  ظاھرا له رأيت ما الغرور:  عرفة ابن قال. خديعة أي} ُغُروراً  إاِلَّ  الشَّ

 ابتداء} أُولَِئكَ {. يسوء ما ذلك ووراء ، النفس محاب على يحمل ألنه ؛ غرور والشيطان. مجھول أو مكروه باطن وفيه تحبه
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ً { و. األول خبر والجملة الثاني خبر} َجَھنَّمُ { ثان ابتداء} َمأَْواُھمْ {  ِمنَ  أَْصَدقُ  َوَمنْ {. يحيص حاص منه والفعل ، ملجأ} َمِحيصا

 ما على الكالم مضى وقد. هللا من أصدق أحد ال أي بمعنى ، وقاال وقوال قيال قال ؛ البيان على" قيالً ."وخبر ابتداء} قِيالً  هللاَِّ 

 . والحمد المعاني من اآلي ھذه تضمنته

ُكمْ  لَْيسَ { - 123 ِ  ُدونِ  ِمنْ  لَهُ  َيِجدْ  َوال بِهِ  ُيْجزَ  ُسوءاً  َيْعَملْ  َمنْ  اْلِكَتابِ  أَْھلِ  أََماِنيِّ  َوال بِأََمانِيِّ ً  هللاَّ  }َنِصيراً  َوال َولِّيا

 الياء بتخفيف} اْلِكَتابِ  أَْھلِ  أََماِنيِ  َوال ِبأََماِنيُِكمْ  لَْيسَ { المدني جعفر أبو وقرأ} اْلِكَتابِ  أَْھلِ  أََماِنيِّ  َوال مْ ِبأََماِنيِّكُ  لَْيسَ {:  تعالى قوله

 والنصارى اليھود قالت:  قال عباس ابن عن عكرمة عن أبان بن الحكم رواه ما نزولھا في روي ما أحسن ومن. جميعا فيھا

 قتادة وقال. } اْلِكَتابِ  أَْھلِ  أََمانِيِّ  َوال ِبأََماِنيُِّكمْ  لَْيسَ { هللا فأنزل ، نبعث ليس:  قريش وقالت. منا كان من إال الجنة يدخل لن

 وقال. منكم با أحق ونحن كتابكم قبل وكتابنا نبيكم قبل نبينا:  الكتاب أھل فقال الكتاب وأھل المؤمنون تفاخر:  والسدي

 .اآلية فنزلت ، الكتب سائر على يقضي وكتابنا النبيين مخات نبينا:  المؤمنون

 إاِلَّ  ُيَجاَزى َوَھلْ { وقرأ ، الكافر في اآلية ھذه:  الحسن قال ، الشرك ھھنا السوء} ِبهِ  ُيْجزَ  ُسوءاً  َيْعَملْ  َمنْ {:  تعالى قوله

 قوما هللا ذكر قد ، فال كرامته أراد من فأما ، ھوانه هللا رادأ لمن ذلك:  قال} ِبهِ  ُيْجزَ  ُسوءاً  َيْعَملْ  َمنْ { أيضا وعنه. }اْلَكفُورَ 

َئاِتِھمْ  َعنْ  َوَنَتَجاَوزُ  َعِملُوا َما أَْحَسنَ  َعْنُھمْ  َنَتَقبَّلُ  الَِّذينَ  أُولَِئكَ {: فقال ْدقِ  َوْعدَ  اْلَجنَّةِ  أَْصَحابِ  فِي َسيِّ . } ُيوَعُدونَ  َكاُنوا الَِّذي الصِّ

 مجازى والمؤمن والكافر ، عام اآلية لفظ:  الجمھور وقال. العرب وكفار والمجوس والنصارى ليھودا يعني:  الضحاك وقال

 أبي عن صحيحه في مسلم روى كما ، الدنيا فبنكبات المؤمن وأما ، أوبقه كفره ألن ؛ فالنار الكافر مجازاة فأما ، السوء بعمله

: "  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فقال ، شديدا مبلغا المسلمين من بلغت} ِبهِ  ُيْجزَ  ُسوءاً  َيْعَملْ  َمنْ { نزلت لما:  قال ھريرة

 نوادر"  في الحكيم الترمذي وخرج" .  يشاكھا والشوكة ينكبھا النكبة حتى كفارة المسلم به يصاب ما كل ففي وسددوا قاربوا

 زيد أبو حيان بن سليم بن عبدالرحمن حدثنا قال الھذلي المستمر بن إبراھيم حدثنا"  والتسعين الخامس الفصل في ، األصول

 ابن يعني ؛ المصلوب على بي تمر ال:  لنافع فقال المدينة إلى مكة من عمر ابن صحبت قال أبيه عن يذكر أبي سمعت:  قال

 وأن كنت نأ خبيب أبا هللا يرحمك:  قال ثم عينيه فمسح فجلس ؛ جذعه محمله صك أن الليل جوف في فجئه فما:  قال ، الزبير

"  اآلخرة في أو الدنيا في به يجز سوءا يعمل من" وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال:  يقول الزبير أباك سمعت ولقد!  كنت

 ِمنْ  لَهُ  َيِجدْ  َوال ِبهِ  ُيْجزَ  ُسوءاً  َيْعَملْ  َمنْ {:  فقال أجمله فقد التنزيل في فأما:  عبدهللا أبو الترمذي قال. فھيه بذاك ھذا يك فإن

ً  هللاَِّ  ُدونِ   في وسلم عليه هللا صلى هللا رسول ميز ثم ؛ والكافر والمؤمن والولي والعدو والفاجر البر فيه فدخل} َنِصيراً  َوال َولِّيا

 ابن أن ترى أال ؛ الموطنين في الجزاء عليه يجمع وليس"  اآلخرة في أو الدنيا في به يجز: " فقال الموطنين بين الحديث ھذا

 األسود الحجر ورمي البيت أحرق حتى عظيما حدثا فيه وأحدث هللا حرم في قاتل أنه معناه ؛ فھيه بذاك ھذا يك فإن:  الق عمر

 رآه ثم فعله عمر ابن رأى فلما!  آه آه:  أنينا للبيت وسمع ، كذلك ھذا يومنا إلى فھو بالفضة ضبب حتى فانصدع بالمنجنيق

 الذي بذاك القتل ھذا يك إن:  قال ثم" .  به يجز سوءا يعمل من: " وسلم عليه هللا ىصل هللا رسول قول ذكر مصلوبا مقتوال

 آخر حديث في وسلم عليه هللا صلى هللا رسول ميز ثم!  هللا رحمه. والصلب القتل ھذا السوء بذلك جوزي كأنه أي ؛ فھيه فعله

 الليثي الھاد بن أسامة بن عبدهللا بن يزيد عن مسلم بن محمد حدثنا قال نعيم أبو حدثنا قال هللا رحمه أبي حدثنا ؛ الفريقين بين

 إنما بكر أبا يا: " قال ؛ منا بمبقية ھذه ما:  عنه هللا رضي الصديق بكر أبو قال} ِبهِ  ُيْجزَ  ُسوءاً  َيْعَملْ  َمنْ { نزلت لما:  قال
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 إسماعيل عن وعبدة معاوية وأبو وكيع حدثنا قال دالجارو حدثنا" .  القيامة يوم الكافر بھا ويجزى الدنيا في بھا المؤمن يجزى

 رسول يا الصالح كيف:  بكر أبو قال} ِبهِ  ُيْجزَ  ُسوءاً  َيْعَملْ  َمنْ { نزلت لما:  قال الثقفي زھير أبي بن بكر أبي عن خالد أبي بن

.  الألواء؟ تصيبك الست ، تحزن تألس ، تنصب ألست بكر أبا يا لك هللا غفر: " فقال ، به جزينا عملناه شيء كل ؟ ھذا مع هللا

 ُيْجزَ  ُسوءاً  َيْعَملْ  َمنْ {:  قوله من التنزيل أجمله ما وسلم عليه هللا صلى هللا رسول ففسر"  به تجزون مما فذلك" قال. بلى:  قال

 أبا يا أنت أما" : وسلم عليه هللا صلى النبي له قال نزلت لما أنھا عنه هللا رضي الصديق بكر أبي عن الترمذي وروى. } ِبهِ 

 يوم به يجزوا حتى لھم ذلك فيجمع اآلخرون وأما ذنوب لكم وليس هللا تلقوا حتى الدنيا في بذلك فتجزون والمؤمنون بكر

 القطان سعيد بن يحيى ضعفه ، الحديث في يضعف عبيدة بن وموسى:  مقال إسناده وفي:  غريب حديث:  قال" .  القيامة

 وفي ؛ أيضا صحيح إسناد له وليس بكر أبي عن وجه غير من ھذا روي وقد ، مجھول باعس بن ومولى. حنبل بن وأحمد

 .عائشة عن الباب

 يزيد بن علي عن سلمة بن حماد حدثنا قال حدثنا قال حرب بن سليمان حدثنا قال القاضي إسحاق بن إسماعيل خرجه:  قلت

 فقالت} ِبهِ  ُيْجزَ  ُسوءاً  َيْعَملْ  َمنْ { اآلية ھذه وعن} ُتْخفُوهُ  أَو أَْنفُِسُكمْ  فِي َما ُتْبُدوا َوإِنْ { اآلية ھذه عن عائشة سألت أنھا أمه عن

 من يصيبه بما هللا مبايعة ھذه ، عائشة يا: " فقال ؛ عنھا وسلم عليه هللا صلى هللا رسول سألت منذ أحد سألني ما:  عائشة

 كما ذنوبه من ليخرج المؤمن إن حتى ، عيبته في فيجدھا فيفزع فيفقدھا كمه في يضعھا البضاعة حتى والشوكة والنكبة الحمى

 بل ، تتمنونه ما أموركم من الكائن ليس:  والتقدير ؛ األقوال ھذه جميع في فيھا مضمر" ليس" واسم".  الكير من التبر يخرج

 .} جنات سندخلھم الصالحات ملواوع آمنوا والذين{ تقدم قد إذ بأمانيكم هللا ثواب ليس المعنى:  وقيل. به يجز سوءا يعمل من

ِ  ُدونِ  ِمنْ  لَهُ  َيِجدْ  َوال{:  تعالى قوله ً  هللاَّ  في آمنوا والذين رسلنا لننصر إنا{:  تعالى لقوله ؛ المشركين يعني} َنِصيراً  َوال َولِّيا

 عطفا بالجزم} لَهُ  َيِجدْ  َوال{ الجماعة وقراءة .يتوب أن إال} ِبهِ  ُيْجزَ  ُسوءاً  َيْعَملْ  َمنْ {:  وقيل. } األشھاد يقوم ويوم الدنيا الحياة

 ولي غدا له فليس الكافر على اآلية حملت فإن. استئنافا بالرفع} لَهُ  َيِجدُ  َوال{ عامر ابن عن بكار ابن وروى. } ِبهِ  ُيْجزَ { على

 .هللا دون نصير وال ولي له فليس المؤمن على حملت وإن. نصير وال

الَِحاتِ  نَ مِ  َيْعَملْ  َوَمنْ { - 124  }َنقِيراً  ُيْظلَُمونَ  َوال اْلَجنَّةَ  َيْدُخلُونَ  َفأُولَئِكَ  ُمْؤِمنٌ  َوُھوَ  أُْنَثى أَوْ  َذَكرٍ  ِمنْ  الصَّ

 أبناء نحن وقولھم ، بسبقھم الكتاب وأھل ، األضياف وقرى الحجيج وإطعام الكعبة بخدمة أدلوا المشركين ألن اإليمان شرط

 كثير وابن عمرو أبو الشيخان" الجنة يدخلون" وقرأ. إيمان غير من تقبل ال الحسنة األعمال أن تعالى فبين ؛ وأحباؤه هللا

 ذكر مضى وقد. بأعمالھم الجنة يدخلون يعني ؛ الخاء وضم الياء بفتح الباقون. فاعله يسم لم ما على"  الخاء وفتح الياء بضم"

 .النواة ظھر في النكتة وھي النقير

ً  نُ أَْحسَ  َوَمنْ { - 125 ِ  َوْجَھهُ  أَْسلَمَ  ِممَّنْ  ِدينا َّ َبعَ  ُمْحِسنٌ  َوُھوَ  ِ ً  إِْبَراِھيمَ  ِملَّةَ  َواتَّ َخذَ  َحنِيفا ُ  َواتَّ  } َخلِيالً  إِْبَراِھيمَ  هللاَّ

ً  أَْحَسنُ  َوَمنْ {:  تعالى قوله َِّ  َوْجَھهُ  أَْسلَمَ  ِممَّنْ  ِدينا ً  اِھيمَ إِْبرَ  ِملَّةَ  َواتََّبعَ  ُمْحِسنٌ  َوُھوَ  ِ  األديان سائر على اإلسالم دين فضل} َحِنيفا

َِّ  َوْجَھهُ  أَْسلَمَ {و . عنه هللا رضي الصديق بكر أبا أراد:  عباس ابن قال. بالعبادة إليه وتوجه له وخضع  دينه أخلص معناه} ِ
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ً { وانتصب  تركوا ألنھم ؛ الكتاب أھل فيه يدخل فال حدمو أي ، الحال موضع في وخبر ابتداء} ُمْحِسنٌ  َوُھوَ {. البيان على} ِدينا

 .تقدم وقد المسلم والحنيف ، الدين والملة. السالم عليه بمحمد اإليمان

ُ  َواتََّخذَ {:  تعالى قوله  ؛ مألته إال خلال فيه تدع فال القلب تتخلل محبته ألن خليال الخليل سمي إنما:  ثعلب قال} َخلِيالً  إِْبَراِھيمَ  هللاَّ

 :  بشار لقو وأنشد

 خليال الخليل سمي وبه...  مني الروح مسلك تخللت قد

  محبا كان وإبراھيم ، المحبوب بمعنى كالحبيب المفعول بمعنى ھو:  وقيل العالم بمعنى كالعليم فاعل بمعنى فعيل وخليل

: قال النحاس ھذا واختار. رسالةلل وقته في إبراھيم اختص أعلم وجل عز فا االختصاص من الخليل:  وقيل.  محبوبا وكان

 لو: " وسلم عليه هللا صلى وقال. نفسه يعني"  خليال صاحبكم هللا اتخذ وقد" وسلم عليه هللا صلى النبي قول ھذا على والدليل

 رد ھذا وفي. عنه هللا رضي. بكر أبا الختصصت بشيء أحدا مختصا كنت لو أي"  خليال بكر أبا التخذت خليالً  متخذا كنت

 خليل فإبراھيم ؛ المحتاج الخليل:  وقيل. الدين من بشيء أصحابه بعض اختص وسلم عليه هللا صلى النبي أن زعم من ىعل

 :  سنان بن ھرم يمدح زھير وقال. االختالل به الذي كأنه ؛ تعالى هللا إلى محتاج فقير أنه معنى هللا

 حرم وال مالي غالب ال يقول...  مسغبة يوم خليل أتاه وإن

 أحبه الذي بأنه  خليال سمي يكون أن فجائز ؛ خلل محبته في ليس الذي:  الخليل ومعنى:  الزجاج قال. ممنوع ال يأ

 مخلصا تعالى هللا إلى إال فاقته وال فقره يجعل لم ألنه ؛ تعالى هللا إلى فقيرا أي هللا خليل يسمى أن وجائز. تامة محبة واصطفاه

:  قال ؟ حاجة ألك:  فقال السالم عليه جبريل أتاه الھواء في وصار بالمنجنيق رمي لما أنه رويف ؛ الفقر واالختالل. ذلك في

 بالموصل:  وقيل ، بمصر له خليل إلى مضى أنه بسبب بذلك سمي:  وقيل. إياه نصرته إلبراھيم تعالى هللا فخلق. فال إليك أما

 فصنعوا دقيقا فوجدوه أھله ففتحه ؛ ونام فحطه أھله إلى به وراح رمال غرائره فمأل ، صاحبه يجد فلم طعاما عنده من ليمتار

 خليلي؛ عند من ھو:  فقال ؛ المصري خليلك عند من به جئت الذي من:  قالوا ؟ ھذا لكم أين من:  قال إليه قدموه فلما ، منه له

 ؟ حاجتك ما:  له فقالوا إليھم وأحسن داياھ لھم وأھدى الكفار رؤساء أضاف إنه:  وقيل. بذلك هللا خليل فسمي ؛ تعالى هللا يعني

 ؛ لذلك أھل أنت ما اللھم فافعل أمكنني ما فعلت قد إني اللھم:  وقال تعالى هللا فدعا فسجدوا ؛ سجدة تسجدوا أن حاجتي:  قال

 يأكلوا فلم سمين بعجل وجاء اآلدميين بشبه المالئكة عليه دخلت لما:  ويقال. لذلك خليال هللا فاتخذه لإلسالم تعالى هللا فوفقھم

 وفي هللا باسم أوله في تقولوا أن:  قال ؟ ثمنه وما:  قالوا ، وكلوا ثمنه أعطوا:  لھم فقال ثمن بغير شيئا نأكل ال إنا:  وقالوا منه

 هللا رسول عن عبدهللا بن جابر وروى. خليال هللا فاتخذه ؛ خليال يتخذه أن هللا على حق:  بينھم فيما فقالوا ،  الحمد آخره

 وروى" .  نيام والناس بالليل وصالته السالم وإفشائه الطعام إلطعامه خليال إبراھيم هللا اتخذ: " قال وسلم عليه هللا صلى

 الطعام إلطعامه:  قال ؟"  خليال إبراھيم هللا اتخذ لم جبريل يا: " قال وسلم عليه هللا صلى النبي أن العاص بن عمرو بن عبدهللا

 بين األسراء تخلل من مشتقة ؛ الصداقة اآلدميين بين والخلة. هللا في ويعادي هللا في يوالي الذي الخليل معنى:  وقيل . محمد يا

 صلى النبي أن ھريرة أبي عن داود أبي مصنف وفي. صاحبه خلة يسد الخليلين من واحد فكل الخلة من ھي:  وقيل. المتخالين

 :  قال من أحسن ولقد" .  يخالل من أحدكم فلينظر خليله دين على الرجل: " قال وسلم عليه هللا
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 خطر على منه فخليله...  خلته هللا في تكن لم من

 :  آخر

 إخاء أخي بكل تثقن فال...  خليال متخذا كنت ما إذا

 والحياء منھم العقل بأھل...  فألصق بينھم خيرت فإن

 كفاء من الفضائل تفاضلت...  ما إذا له ليس العقل فإن

 :  عنه هللا رضي ثابت بن حسان قالو

 قليل ھم البالء في ولكن...  كثير ھم الرجال أخالء

 خليل نائبة عند فمالك...  تؤاخي من خلة تغررك فال

 يقول ما يفعل ليس ولكن...  وفي أنا يقول أخ وكل

 الفعول ھو يقول لما فذاك...  ودين حسب له خل سوى

126 - } ِ َّ ِ َماوَ  فِي َما َو ُ  َوَكانَ  اأْلَْرِض  فِي َوَما اتِ السَّ ً  َشْيءٍ  بُِكلِّ  هللاَّ  }ُمِحيطا

َِّ {:  تعالى قوله ِ َماَواتِ  فِي َما َو  ال طاعته بحسن خليال إبراھيم اتخذ إنه والمعنى. واختراعا ملكا أي} اأْلَْرِض  فِي َوَما السَّ

 .ألمره المتثاله أكرمه وإنما ؟ األرض في وما لسمواتا في ما وله وكيف ؛ واالعتضاد به للتكثير وال مخالته إلى لحاجته

ُ  َوَكانَ {:  تعالى قوله ً  َشْيءٍ  ِبُكلِّ  هللاَّ  .األشياء بكل علمه أحاط أي} ُمِحيطا

َساءِ  فِي َوَيْسَتْفُتوَنكَ { - 127 ُ  قُلِ  النِّ َساءِ  َيَتاَمى فِي اْلِكَتابِ  فِي َعلَْيُكمْ  ُيْتلَى َوَما فِيِھنَّ  ُيْفتِيُكمْ  هللاَّ تِي النِّ  ُكتِبَ  َما ُتْؤُتوَنُھنَّ  ال الالَّ
َ  َفإِنَّ  َخْيرٍ  ِمنْ  َتْفَعلُوا َوَما بِاْلقِْسطِ  لِْلَيَتاَمى َتقُوُموا َوأَنْ  اْلِوْلَدانِ  ِمنَ  َواْلُمْسَتْضَعفِينَ  َتْنِكُحوُھنَّ  أَنْ  َوَتْرَغُبونَ  لَُھنَّ   بِهِ  َكانَ  هللاَّ

 ً  }َعلِيما

 يقول أن السالم عليه نبيه هللا فأمر ؛ ذلك وغير الميراث في وأحكامھن النساء أمر عن الصحابة من ومق سؤال بسبب نزلت

 قد وكان ، النساء أمر من السورة به افتتحت ما إلى رجوع اآلية وھذه. عنه سألتم ما حكم لكم يبين أي ؛ فيھن يفتيكم هللا: لھم

 وسلم عليه هللا صلى النبي كان:  قال مالك عن أشھب روى. فيھن يفتيكم هللا إن:  لھم فقيل فسألوا يعرفوھا لم أحكام لھم بقيت

ُ  قُلِ  النَِّساءِ  فِي َوَيْسَتْفُتوَنكَ { هللا كتاب في وذلك ، الوحي عليه ينزل حتى يجيب فال يسأل  َعنِ  َوَيْسأَلوَنكَ {. } فِيِھنَّ  ُيْفتِيُكمْ  هللاَّ

 .} اْلِجَبالِ  َعنِ  َوَيْسأَلوَنكَ {. } َواْلَمْيِسرِ  ْلَخْمرِ ا َعنِ  َيْسأَلوَنكَ { و. } اْلَيَتاَمى
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:  قوله وھو ، فيھن يفتيكم والقرآن:  والمعنى. تعالى هللا اسم على عطف ، رفع موضع في" ما"} َعلَْيُكمْ  ُيْتلَى َوَما{:  تعالى قوله

 .تقدم وقد} النَِّساءِ  ِمنَ  لَُكمْ  َطابَ  َما َفاْنِكُحوا{

 ".عن" حذفت ثم ، تنكحوھن أن عن وترغبون أي} َتْنِكُحوُھنَّ  أَنْ  َوَتْرَغُبونَ {:  تعالى وقوله

. المال كثيرة كانت وإذا نكاحھا في ويرغب:  ومجاھد جبير بن سعيد قال". في" حذفت ثم تنكحوھن أن في وترغبون:  وقيل

 حين حجره في تكون التي يتيمته عن كمأحد رغبة تنكحوھن أن وترغبون:  حديثھا في فإن" عن" حذف يقوي عائشة وحديث

 .السورة أول تقدم وقد ؛ والجمال المال قليلة تكون

ً  أَوْ  ُنُشوزاً  َبْعلَِھا ِمنْ  َخاَفتْ  اْمَرأَةٌ  َوإِنِ { - 128 ً  َبْيَنُھَما ُيْصلَِحا أَنْ  َعلَيِھَما ُجَناحَ  َفال إِْعَراضا ْلحُ  ُصْلحا  َوأُْحِضَرتِ  َخْيرٌ  َوالصُّ
قُوا ُتْحِسُنوا َوإِنْ  الشُّحَّ  اأْلَْنفُسُ  َ  َفإِنَّ  َوَتتَّ  }َخبِيراً  َتْعَملُونَ  بَِما َكانَ  هللاَّ

 :  مسائل سبع فيه

 تيقنت خافت:  قال من وقول. توقعت بمعنى} َخاَفتْ { و. بعده ما يفسره فعل بإضمار رفع} اْمَرأَةٌ  َوإِنِ {:  تعالى قوله:  األولى

 النشوز أن واإلعراض النشوز بين الفرق:  النحاس قال. النشوز دوام بعلھا من خافت. امرأة وإن المعنى:  الزجاج قال. خطأ

:  قال عباس ابن عن الترمذي روى. زمعة بنت سودة بسبب اآلية ونزلت. بھا يأنس وال يكلمھا أال واإلعراض ، التباعد

 ففعل ؛ لعائشة منك يومي وأجعل ، وأمسكني تطلقني ال:  فقالت وسلم عليه هللا صلى هللا رسول يطلقھا أن سودة خشيت

ً  َبْيَنُھَما ُيْصلَِحا أَنْ  َعلَيِھَما ُجَناحَ  َفال{: فنزلت ْلحُ  ُصْلحا  حديث ھذا:  قال ، جائز فھو شيء من عليه اصطلحا فما} َخْيرٌ  َوالصُّ

 ، مسلمة بن محمد بنة ولةخ تحته كانت خديج بن رافع أن المسيب بن سعيد عن الزھري عن عيينة ابن وروى. غريب حسن

 َوإِنِ { فنزلت بذلك السنة فجرت ؛ شئت ما لي واقسم تطلقني ال:  فقالت يطلقھا أن فأراد ، غيره وإما كبرا إما أمرھا من فكره

ً  أَوْ  ُنُشوزاً  َبْعلَِھا ِمنْ  َخاَفتْ  اْمَرأَةٌ   أَوْ  ُنُشوزاً  َبْعلَِھا ِمنْ  َخاَفتْ  اْمَرأَةٌ  َوإِنِ { عنھا هللا رضي عائشة عن البخاري وروى. } إِْعَراضا

 ً  ھذه فنزلت ؛ حل في شأني من أجعلك:  فتقول يفارقھا أن يريد منھا بمستكثر ليس المرأة عنده تكون الرجل:  قالت} إِْعَراضا

 .} ُيّصالََحا أَنْ { العامة وقراءة. اآلية

 .أدغم ثم يصطلحا والمعنى" لحايص أن" البتي وعثمان الجحدري وقرأ". يصلحا أن" الكوفيين أكثر وقرأ

 يتبدل أن ينبغي ال وأسنت المرأة شباب أخذ إذا الرجل أن يرون الذين الجھال الرعن على الرد الفقه من اآلية ھذه في:  الثانية

 فقالت ، معه الكون فآثرت ، يطلقھا أن وسلم عليه هللا صلى النبي أراد أسنت لما زمعة بنت سودة إن:  مليكة أبي ابن قال. بھا

 .أزواجه من وھي وماتت ، وسلم عليه هللا صلى ففعل ؛ لعائشة يومي وأجعل أمسكني:  له

 مسلمة بن محمد بنت تزوج أنه خديج بن رافع عن شھاب ابن عن مالك روى ؛ مسلمة بن محمد بنت فعلت وكذلك:  قلت

 ثم ، واحدة فطلقھا ، الطالق فناشدته ، عليھا ةالشاب فآثر ، شابة فتاة عليھا فتزوج ، كبرت حتى عنده فكانت ، األنصارية

 عليھا الشابة فآثر راجعھا ثم ، واحدة فطلقھا الطالق فناشدته عليھا الشابة فآثر عاد ثم ، راجعھا تحل كانت إذا حتى أھملھا

 بل:  قالت. فارقتك شئت وإن ، األثرة من ترين ما على استقررت شئت فإن ، واحدة بقيت إنما شئت ما:  فقال الطالق فناشدته
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 بلفظه الزھري عن معمر رواه. األثرة على عنده قرت حين إثما عليه رافع ير ولم ؛ ذلك على فأمسكھا. األثرة على أستقر

ً  أَوْ  ُنُشوزاً  َبْعلَِھا ِمنْ  َخاَفتْ  اْمَرأَةٌ  َوإِنِ { فيه نزل أنه بلغنا الذي الصلح فذلك:  وزاد ومعناه  ُيْصلَِحا أَنْ  لَيِھَماعَ  ُجَناحَ  َفال إِْعَراضا

ً  َبْيَنُھَما ْلحُ  ُصْلحا  إليھا بنفسه الميل في يريد" عليھا الشابة فآثر: " أعلم وهللا قول:  عبدالبر بن عمر أبو قال. } َخْير َوالصُّ

 بكر أبو وذكر. أعلم وهللا ، رافع بمثل يظن أن ينبغي ال ھذا ألن ؛ ومبيت وملبس مطعم في عليھا آثرھا أنه ال ؛ لھا والنشاط

 أن عنه هللا رضي طالب أبي بن علي عن عرعرة بن خالد عن حرب بن سماك عن األحوص أبو حدثنا:  قال شيبة أبي بن

 خلقھا سوء أو كبرھا أو فقرھا أو دمامتھا من عنھا عيناه فتنبو الرجل عند تكون المرأة ھي:  فقال اآلية ھذه عن سأل رجال

 أن بأس ال:  الضحاك وقال. حرج فال أيامھا من له جعلت وإن يأخذ أن له حل شيئا مھرھا من له وضعت فإن ؛ فراقه وتكره

 الكبيرة المرأة تحته تكون الرجل ھو:  حيان بن مقاتل وقال. إليه وأعجب منھا أشب ھي من تزوج إذا حقھا من ينقصھا

 ؛ والنھار الليل من لك أقسم مما أكثر الشابة لھذه أقسم أن على مالي من أعطيك :  الكبيرة لھذه فيقول ؛ الشابة عليھا فيتزوج

 القسم في بينھما يعدل أن فعليه ترضى أال أبت وإن ؛ عليه اصطلحا بما األخرى فترضى

 تعطي أو ، ھي تصبر أن على الزوج يعطي بأن ؛ النازلة ھذه في مباحة كلھا الصلح أنواع أن ھذا وفي:  علماؤنا قال:  الثالثة

 كله فھذا ؛ عطاء غير من واألثرة الصبر على الصلح يقع أو ، بالعصمة ويتمسك يؤثر أن على أو ، الزوج يؤثر أن على ھي

 أن وذلك ؛ وسلم عليه هللا صلى النبي أزواج فعل كما ، تعطيھا بشيء يومھا عن صاحبتھا إحداھن تصالح أن يجوز وقد. مباح

 ، وسلم عليه هللا صلى هللا رسول وبين بيني أصلحي:  لعائشة التفق ، صفية على غضب كان وسلم عليه هللا صلى هللا رسول

 في صفية على وسلم عليه هللا صلى هللا رسول وجد:  قالت عائشة عن أحكامه في منداد خويز ابن ذكره. لك يومي وھبت وقد

 كان خمارا فلبست : قالت ؟ يومي ولك عني وسلم عليه هللا صلى هللا رسول ترضين أن لك ھل:  صفية لي فقالت ؛ شيء

 ليس فإنه عني إليك: " فقال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول جنب إلى فجلست جئت ثم ، ونضحته بزعفران مصبوغا عندي

 وتفضيل النساء بين التسوية ترك أن وفيه. عنھا فرضي ، الخبر وأخبرته ؛ يشاء من يؤتيه هللا فضل ذلك:  فقلت" .  بيومك

 .ورضاھا المفضولة بإذن الإ يجوز ال بعض على بعضھن

 في المعروف أن فوجھه" يصالحا" قرأ فمن" يصلحا" الجحدري". يصالحا أن" والباقون". يصلحا" الكوفيون قرأ:  الرابعة

. إصالحا مصدره لكان أصلح كان ولو ؟ القوم أصلح:  يقال وال ، القوم تصالح:  يقال أن تشاجر قوم بين كان إذا العرب كالم

 القراءة ھذه على" صلحا: " قوله ونصب". بينھم فاصلح" قال كما ؛ والتنازع التشاجر في مثله استعمل فقد" لحايص" قرأ ومن

 قراءة على أيضا مفعول ھو وكذلك ؛ أمرا أصلحت مثل صلحا فأصلحت. أعطيت من العطاء مثل اسم وھو ، مفعول أنه على

 يصتلحا" فاألصل " يصلحا" قرأ ومن. زوائده حذفت مصدرا يكون أن ويحتمل ؛ متعديا جاء قد تفاعل ألن" يصالحا" قرأ من

 .الزفير امتداد من فيھا لما طاء الصاد تبدل ولم ؛ الصاد فيھا وأدغمت صادا الطاء أبدلت ثم ، يصطلحا إلى صار ثم"

ْلحُ {:  تعالى قوله:  الخامسة  الخالف به ويزول النفوس يهإل تسكن الذي الحقيقي الصلح أن يقتضي مطلق عام لفظ} َخْيرٌ  َوالصُّ

 خير. "ذلك غير أو وطء أو مال في وامرأته الرجل بين الصلح عليه يقع ما جميع المعنى ھذا في ويدخل. اإلطالق على خير

 إنھا: " البغضة في السالم عليه وقال ، الشر قواعد ھي والمباغضة والشحناء الخالف على التمادي فإن ؛ الفرقة من خير أي"

 .الشعر حالقة ال الدين حالقة يعني"  الحالقة
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 وجبلته خلقته بحكم يشح أن بد ال اإلنسان وأن. أحد كل في الشح بأن إخبار} الشُّحَّ  اأْلَْنفُسُ  َوأُْحِضَرتِ {:  تعالى قوله:  السادسة

 زوجھا من فقةبالن المرأة شح ھو:  جبير ابن قال"  الشين بكسر" يشح شح:  يقال ؛ يكره ما بعض على صاحبه يحمل حتى

 بنصيبھا الشح المرأة على الغالب فإن ؛ أحسن وھذا:  عطية ابن وقال. ومنھا منه ھنا الشح:  زيد ابن وقال. أيامھا لھا وبقسمه

 ونحو واألموال الھمم وفي واإلرادة المعتقدات على الضبط والشح. الشابة من بنصيبه الشح الزوج على والغالب ، زوجھا من

 ُيوقَ  َوَمنْ {:  فيه هللا قال الذي وھو ، المذمة بعض ففيه غيره في منه أفرط وما ، محمود فھو الدين على منه أفرط فما ، ذلك

. رذيلة وھي البخل فھو المروءة تقتضيھا التي أو الشرعية الحقوق منع حيز إلى صار وما. } اْلُمْفلُِحونَ  ُھمُ  َفأُولَِئكَ  َنْفِسهِ  ُشحَّ 

 .مأمول صالح وال مرجو خير معه يبق لم اللئيمة والشيم المذمومة ألخالقا ھذه إلى البخل آل وإذا

 النبي فقال.  فيه بخل على قيس بن الجد:  قالوا ؟"  سيدكم من: " لألنصار قال وسلم عليه هللا صلى النبي أن روي وقد:  قلت

 البحر بساحل نزلوا قوما إن: " قال ؟ هللا رسول يا ذاك وكيف:  قالوا" !  البخل من أدوى داء وأي: " وسلم عليه هللا صلى

 وتعتذر النساء ببعد األضياف إلى الرجال يعتذر حتى النساء عن منا الرجال ليبعد فقالوا بھم األضياف نزول لبخلھم فكرھوا

 .ورديالما ذكره ، تقدم وقد. " . بالنساء والنساء بالرجال الرجال فاشتغل ، بھم ذلك وطال ففعلوا الرجال ببعد النساء

قُوا ُتْحِسُنوا َوإِنْ {:  تعالى قوله:  السابعة َ  َفإِنَّ { شرط} َوَتتَّ  إن حيث من لألزواج خطاب وھذا. جوابه} َخِبيراً  َتْعَملُونَ  ِبَما َكانَ  هللاَّ

 فھو نظلمھ واتقاء لصحبتھن كراھيتكم مع عليھن بإقامتكم النساء عشرة في وتتقوا تحسنوا إن أي ؛ يحسن وال يشح أن للزوج

 .لكم أفضل

َساءِ  َبْينَ  َتْعِدلُوا أَنْ  َتْسَتِطيُعوا َولَنْ { - 129 قُوا ُتْصلُِحوا َوإِنْ  َكاْلُمَعلََّقةِ  َفَتَذُروَھا اْلَمْيلِ  ُكلَّ  َتِميلُوا َفال َحَرْصُتمْ  َولَوْ  النِّ  هللاََّ  َفإِنَّ  َوَتتَّ
ً  َغفُوراً  َكانَ   }َرِحيما

 بين العدل في االستطاعة بنفي تعالى أخبر} اْلَمْيلِ  ُكلَّ  َتِميلُوا َفال َحَرْصُتمْ  َولَوْ  النَِّساءِ  َبْينَ  َتْعِدلُوا أَنْ  يُعواَتْسَتطِ  َولَنْ {:  تعالى قوله

 يملكون ال الخلقة بحكم وأنھم البشر حالة تعالى هللا فوصف. القلب من والحظ والجماع بالمحبة الطبع ميل في وذلك ، النساء

 وال تملك فيما تلمني فال أملك فيما قسمتي ھذه إن اللھم: " يقول السالم عليه كان ولھذا ؛ بعض دون بعض ىإل قلوبھم ميل

 ھذا ألن ؛ والنفقة القسم في التسوية الزموا بل اإلساءة تتعمدوا ال:  مجاھد قال} اْلَمْيلِ  ُكلَّ  َتِميلُوا َفال{:  فقال نھى ثم" . أملك

 نھيك بن بشير عن أنس بن النضر عن قتادة وروى. تعالى هللا شاء إن مبسوطا" األحزاب" في اھذ بيان وسيأتي. يستطاع مما

 ".مائل وشقه القيامة يوم جاء بينھما يعدل فلم امرأتان له كانت من: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال:  قال ھريرة أبي عن

 ال ألنه ؛ شيء من المعلق بالشيء تشبيه وھذا. الحسن قاله ؛ زوج ذات وال مطلقة ھي ال أي} َكاْلُمَعلََّقةِ  َفَتَذُروَھا{:  تعالى قوله

 وفي". بالتعليق المركب من أرض: " المثل في قولھم في مطرد وھذا ؛ انحمل عليه علق ما على وال استقر األرض على

 أسكت وإن ، أطلق أنطق إن ، العشنق زوجي:  المرأة قول في زرع أم حديث في ومنه. الفعل تعليق فمن النحويين عرف

 وموضع" معلقة كأنھا فتذروھا" مسعود ابن وقرأ". كالمسجونة فتذروھا" أبي قرأ وكذا ؛ كالمسجونة:  قتادة وقال. أعلق

  .أيضا نصب موضع في" كالمعلقة" في والكاف. النھي جواب ألنه ؛ نصب" فتذروھا"
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َقا َوإِنْ { - 130 ُ  ُيْغنِ  َيَتَفرَّ ُ  َوَكانَ  َسَعتِهِ  نْ مِ  ُكاّلً  هللاَّ ً  هللاَّ ً  َواِسعا  }َحِكيما

131 - } ِ َّ ِ َماَواتِ  فِي َما َو ْيَنا َولََقدْ  اأْلَْرِض  فِي َوَما السَّ اُكمْ  َقْبلُِكمْ  ِمنْ  اْلِكَتابَ  أُوُتوا الَِّذينَ  َوصَّ قُوا أَنِ  َوإِيَّ َ  اتَّ  َفإِنَّ  َتْكفُُروا َوإِنْ  هللاَّ
 ِ َّ َما فِي َما ِ ُ  َوَكانَ  اأْلَْرِض  فِي َوَما َواتِ السَّ ً  هللاَّ  }َحِميداً  َغنِّيا

132 - } ِ َّ ِ َماَواتِ  فِي َما َو ِ  َوَكَفى اأْلَْرِض  فِي َوَما السَّ َّ  }َوِكيالً  بِا

َقا َوإِنْ {:  تعالى قوله ُ  ُيْغنِ  َيَتَفرَّ  امرأة للرجل يقيض فقد ، با اظنھم فليحسنا تفرقا بل يصطلحا لم وإن أي} َسَعتِهِ  ِمنْ  ُكاّلً  هللاَّ

 الرجل فذھب ، بالنكاح فأمره ، الفقر إليه شكا رجال أن محمد بن جعفر عن وروي. عليھا يوسع من وللمرأة ، عينه بھا تقر

 إِنْ {:  اآلية ھذه أھل من لعله بالنكاح أمرته:  فقال اآلية ھذه عن فسئل ؛ بالطالق فأمره ، الفقر إليه وشكا إليه جاء ثم ؛ وتزوج

ُ  ُيْغِنِھمُ  فَُقَراءَ  َيُكوُنوا َقا َوإِنْ { اآلية ھذه أھل من فلعله:  فقلت بالطالق أمرته اآلية تلك أھل من يكن لم فلما} َفْضلِهِ  ِمنْ  هللاَّ  َيَتَفرَّ

ُ  ُيْغنِ   .} َسَعِتهِ  ِمنْ  ُكاّلً  هللاَّ

ْيَنا َولََقدْ {:  تعالى قوله  في القول مضى وقد:  األمم لجميع عاما كان بالتقوى األمر أي} َقْبلُِكمْ  ِمنْ  بَ اْلِكَتا أُوُتوا الَِّذينَ  َوصَّ

اُكمْ {. التقوى قُوا أَنِ {". الذين" على عطف} َوإِيَّ َ  اتَّ : العارفين بعض وقال. هللا اتقوا بأن أي:  األخفش قال ؛ نصب موضع في} هللاَّ

 .عليھا يدور جميعه ألن ، القرآن أي رحى ھي اآلية ھذه

ِ  َفإِنَّ  َتْكفُُروا َوإِنْ {:  تعالى قوله َّ َماَواتِ  فِي َما ِ ُ  َوَكانَ  اأْلَْرِض  فِي َوَما السَّ ً  هللاَّ َِّ . َحِميداً  َغنِّيا ِ َماَواتِ  فِي َما َو  اأْلَْرِض  فِي َوَما السَّ

َِّ  َوَكَفى  في ما وينظروا العباد ليتنبه ؛ تأكيدا كرر أنه:  أحدھما : جوابان فعنه ؟ التكرير ھذا فائدة ما:  قائل قال إن} َوِكيالً  ِبا

 ؛ سعته من كال يغني تعالى هللا أن األول في فأخبر:  لفوائد كرر أنه:  الثاني الجواب. العالمين عن غني وأنه وملكه ملكوته

 وإن أي" تكفروا وإن" قوىبالت الكتاب وأھل أوصيناكم:  قال ثم. خزائنه تنفد فال األرض في وما السموات في ما له ألن

 َوَكَفى{:  بقوله إياھم وتدبيره خلقه بحفظ الثالث في أعلم ثم. األرض في وما السموات في ما له ألن ؛ عنكم غني فإنه تكفروا

 َِّ َماَواتِ  فِي َما{:  وقال. األرض في وما السموات في ما له ألن} َوِكيالً  ِبا  مذھب به ذھب ألنه ؛ السموات في من يقل ولم} السَّ

 .يعقل ال ومن يعقل من واألرض السموات وفي ، الجنس

َھا ُيْذِھْبُكمْ  َيَشأْ  إِنْ { - 133 ُ  َوَكانَ  بِآَخِرينَ  َوَيأْتِ  النَّاسُ  أَيُّ  }َقِديراً  َذلِكَ  َعلَى هللاَّ

َھا{ بالموت يعني} ُيْذِھْبُكمْ  َيَشأْ  إِنْ {:  تعالى قوله  نزلت ولما. بغيركم يعني} بِآَخِرينَ  َوَيأْتِ { لمنافقينوا المشركين يريد} النَّاسُ  أَيُّ

 تكفروا وإن أي ، عامة اآلية:  وقيل" .  ھذا قوم ھم: " وقال سلمان ظھر على وسلم عليه هللا صلى هللا رسول ضرب اآلية ھذه

ً  ِدلْ َيْسَتبْ  َتَتَولَّْوا َوإِنْ {:  أخرى آية في قال كما وھذا. منكم  أطوع بخلق ويأت يذھبكم  وفي. } أَْمَثالَُكمْ  َيُكوُنوا ال ُثمَّ  َغْيَرُكمْ  َقْوما

 ينصح وال بعلمه يعمل فال عالما كان أو ، رعيته في يعدل فال ورياسة وإمارة والية له كانت من لجميع وتنبيه تخويف اآلية

ُ  َوَكانَ {. بغيره ويأتي يذھبه أن ، الناس  معلوماته، تتناھى ال كما ، مقدوراته تتناھى ال ، أزلية فةص والقدرة} َقِديراً  َذلِكَ  َعلَى هللاَّ

 ھي والقدرة. وصفاته ذاته في يحدث أنه يتوھم لئال بالذكر الماضي خص وإنما ، واحد بمعنى صفاته في والمستقبل والماضي

 .معھا العجز وجود يجوز وال الفعل بھا يكون التي
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ْنَيا َثَوابَ  ُيِريدُ  َكانَ  َمنْ { - 134 ِ  َفِعْندَ  الدُّ ْنَيا َثَوابُ  هللاَّ ُ  َوَكانَ  َواآْلِخَرةِ  الدُّ ً  هللاَّ  }َبِصيراً  َسِميعا

 وليس الدنيا في له كتب بما أتاه للدنيا طلبا عمل ومن ، اآلخرة في ذلك هللا أتاه لآلخرة طلبا عليه هللا افترضه بما عمل من أي

 لَْيسَ  الَِّذينَ  أُولَِئكَ {:  تعالى وقال. } َنِصيبٍ  ِمنْ  اآْلِخَرةِ  فِي لَهُ  َوَما{:  الىتع قال كما هللا لغير عمل ألنه ؛ ثواب من اآلخرة في له

 المشركين أن وروي. الطبري اختيار وھو ، والكفار المنافقون باآلية المراد يكون أن على وھذا. } النَّارُ  إاِلَّ  اآْلِخَرةِ  فِي لَُھمْ 

 وجل عز هللا فأنزل ؛ مكروھھا عنھم ويرفع الدنيا في عليھم ليوسع تعالى هللا إلى بونيتقر. وإنما ، بالقيامة يؤمنون ال كانوا

ْنَيا َثَوابَ  ُيِريدُ  َكانَ  َمنْ { ْنَيا َثَوابُ  هللاَِّ  َفِعْندَ  الدُّ ُ  َوَكانَ  َواآْلِخَرةِ  الدُّ ً  هللاَّ  .يسرونه ما ويبصر يقولونه ما يسمع أي} َبِصيراً  َسِميعا

َھا َيا{ 135:  اآلية اِمينَ  ُكوُنوا آَمُنوا الَِّذينَ  أَيُّ ِ  ُشَھَداءَ  بِاْلقِْسطِ  َقوَّ َّ ً  َيُكنْ  إِنْ  َواأْلَْقَربِينَ  اْلَوالَِدْينِ  أَوِ  أَْنفُِسُكمْ  َعلَى َولَوْ  ِ  أَوْ  َغنِّيا
ُ  َفقِيراً  َّ بُِعوا َفال بِِھَما أَْولَى َفا َ  َفإِنَّ  ُتْعِرُضوا أَوْ  واَتْلوُ  َوإِنْ  َتْعِدلُوا أَنْ  اْلَھَوى َتتَّ  }َخبِيراً  َتْعَملُونَ  بَِما َكانَ  هللاَّ

 :  مسائل عشر فيه

اِمينَ  ُكوُنوا{:  تعالى قوله:  األولى  على شھادتكم في العدل وھو ، بالقسط القيام منكم ليتكرر أي ، مبالغة بناء" قوامين"} َقوَّ

 إذ باألقربين ثنى ثم ، قدرھما وعظم برھما لوجوب الوالدين ذكر ثم. ليھاع بالحقوق إقراره نفسه على المرء وشھادة ، أنفسكم

 في السورة في الكالم فجاء ، عليه ويشھد بالقسط عليه يقام أن أحرى الناس من األجنبي فكان ؛ والتعصب المودة مظنة ھم

 .األموال في الخلق حقوق حفظ

 ذلك يمنع وال ، ماضية واألم األب الوالدين على الولد شھادة وأن ، يةاآل ھذه أحكام صحة في العلم أھل بين خالف ال:  الثانية

 فإن} َناراً  َوأَْھلِيُكمْ  أَْنفَُسُكمْ  قُوا{:  تعالى قوله معنى وھو ، الباطل من ويخلصھما عليھما يشھد أن برھما من بل ، برھما من

 السلف من مضى من كان:  الزھري شھاب ابن فقال ؛ اوحديث قديما فيھا اختلف فقد:  الثالثة :  وھي له شھدا أو لھما شھد

اِمينَ  ُكوُنوا{:  تعالى هللا قول ذلك في ويتأولون ، واألخ الوالدين شھادة يجيزون الصالح َِّ  ُشَھَداءَ  ِباْلقِْسطِ  َقوَّ  يتھم أحد يكن فلم} ِ

 يتھم، من شھادة فتركت ، اتھامھم على والةال حملت أمور الناس من ظھرت ثم. عليھم هللا رضوان الصالح السلف من ذلك في

 والثوري ومالك وشريح والشعبي والنخعي الحسن مذھب وھو ، والزوجة والزوج واألخ والوالد الولد في يجوز ال ذلك وصار

 وكذلك ؛ أجازه أنه الخطاب بن عمر عن وروي. عدوال كانوا إذا لبعض بعضھم شھادة قوم أجاز وقد. حنبل وابن والشافعي

 في إال عدال كان إذا ألخيه األخ شھادة جواز مالك ومذھب. والمزني والثوري إسحاق قال وبه ، عبدالعزيز بن عمر عن وير

 شھادة:  حنيفة وأبو مالك وقال. يرثه مال من نصيب في أو عياله في كان إذا تجوز ال أنھا وھب ابن عنه وروى. النسب

 بعضھما الزوجين شھادة تجوز:  الشافعي وقال. الشھادة محل وھي بينھما الكاألم منافع لتواصل ؛ تقبل ال لزوجته الزوج

 عدا فيما خص حيث إال الشھادة قبول واألصل. للزوال معرض وھو الزوجية عقد بينھما وإنما ، أجنبيان ألنھما ؛ لبعض

. ظاھرة قوية فالتھمة ، لمحبةوا واأللفة والمواصلة الحنان توجب الزوجية فإن ؛ ضعيف وھذا ؛ األصل على فبقي المخصوص

 رد وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن جده عن أبيه عن شعيب بن عمرو موسى بن سليمان حديث من داود أبو روى وقد

 الذي الغمر ذو:  الخطابي قال. لغيرھم وأجازھا البيت ألھل القانع شھادة ورد ، أخيه على الغمر وذي والخائنة الخائن شھادة

. عدال كان إذا مقبولة العدو على شھادته:  حنيفة أبو وقال. للتھمة عليه شھادته فترد ، ظاھرة عداوة عليه المشھود وبين بينه
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 ؛ حوائجھم في ويكون يخدمھم القوم إلى المنقطع إنه:  القانع في ويقال. السؤال القنوع وأصل ، والمستطعم السائل والقانع

 بما ينتفع البيت ألھل القانع ألن ؛ نفسه إلى المنفعة جر في التھمة الشھادة ھذه رد نىومع. ونحوه الوكيل أو األجير مثل وذلك

 أو ، شفيعھا ھو دار شراء على لرجل شھد كمن ؛ مردودة فشھادته نفعا بشھادته نفسه إلى جر من وكل. نفع من إليھم يصير

 ألھل القانع شھادة رد ومن:  الخطابي قال. ونحوه بدين رجل على المفلس فشھد ، مفلس وھو بدين رجل على له حكم كمن

 ھذا وإلى ؛ أكثر المنفعة جر في التھمة من بينھما ما ألن ؛ لزوجته الزوج شھادة يرد أن قوله فقياس المنفعة جر بسبب البيت

 وألنه ؛ إليه يلوالم حبه من عليه جبل لما النفع به يجر ألنه ؛ البنه األب شھادة أجاز من على حجة والحديث. حنيفة أبو ذھب

 ". ألبيك ومالك أنت: " وسلم عليه هللا صلى قال وقد ، ماله يمتلك

 بدويا الحضر في يشھد الذي فأما ، قرية أو بادية في يكون أن إال:  قال ؛ القروي على البدوي مالك عند شھادته ترد وممن

 عليه هللا صلى هللا رسول سمع أنه ھريرة أبي عن والدارقطني داود أبو روى وقد. مريب عندي الحضر أھل من جيرته ويدع

 به المراد أن على الحديث ھذا مالك تأول:  عبدالحكم بن محمد قال" .  قرية صاحب على بدوي شھادة تجوز ال: " يقول وسلم

 شھادة:  لعلما أھل عامة وقال. الخلق به يطلب مما معناھا في وما الدماء في الشھادة ترد وال ، واألموال الحقوق في الشھادة

"  براءة" في ويأتي ،" البقرة" في ھذا في القول مضى وقد. أعلم وهللا ؛ جائزة وجھھا على الشھادة يقيم عدال كان إذا البدوي

 .تعالى هللا شاء إن تمامھا

َِّ  ُشَھَداءَ {:  تعالى قوله:  الرابعة اِمينَ { النعت على نصب} ِ  ھذين من وأجود:  النحاس لقا. خبر بعد خبرا كان شئت وإن ،} َقوَّ

. شھادتكم عند بالعدل قوامين كونوا أي ، المعنى نفس ألنه ؛ آمنوا الذين ذكر من" قوامين" في بما الحال على نصبا يكون أن

 شھداء" ينصرف ولم. فقط الشھادة معنى إلى بالقسط القيام تخصيص ألنھا ؛ المعنى في ضعيفة فيه والحال:  عطية ابن قال

 .التأنيث ألف فيه ألن"

َِّ {:  تعالى قوله:  الخامسة  بـ متعلق} َواأْلَْقَرِبينَ  اْلَوالَِدْينِ  أَوِ  أَْنفُِسُكمْ  َعلَى َولَوْ {. وثوابه ولمرضاته ولوجھه هللا لذات معناه} ِ

 قيامه فذلك ، ألھلھا ابھ فيقر الحقوق في ھي المذكورة الشھادة ھذه وإن ، الناس عليه فسر الذي الظاھر ھو ھذا ؛} ُشَھَداءَ {

  .تقدم كما ؛ نفسه على بالشھادة

:  قوله يكون أن ويحتمل. أنفسھم على ولو الحق يقولوا أن أمروا:  عباس ابن قال كما ؛ بھذا المؤمنين وعز جل هللا أدب

َِّ  ُشَھَداءَ {  .أبين األول والتأويل} اِمينَ َقوَّ { بـ} أَْنفُِسُكمْ  َعلَى َولَوْ {:  قوله ويتعلق ،  بالوحدانية معناه} ِ

ً  َيُكنْ  إِنْ {:  تعالى قوله:  السادسة ُ  َفقِيراً  أَوْ  َغِنّيا َّ  أو الطالب يكن إن أي ؛ كان اسم وھو إضمار الكالم في} ِبِھَما أَْولَى َفا

ُ {. عليه إشفاقا يراعى فال فقيرا يكن وإن ، منه يخاف وال لغناه يراعى فال غنيا المشھود َّ  من لھما اختار فيما أي} ِبِھَما أَْولَى َفا

 ، الفقير مع وسلم عليه هللا صلى ضلعه فكان ، وفقير غني وسلم عليه هللا صلى النبي إلى اختصم:  السدي قال. وغنى فقر

 .اآلية فنزلت ؛ الغني يظلم ال الفقير أن ورأى

ُ {:  تعالى قوله:  السابعة َّ  ألن ؛ الواحد الحصول على تدل إنما"  أو"  كانت وإن" به" يقل ولم" ھماب" قال إنما} ِبِھَما أَْولَى َفا

 بالخصمين أولى فا وفقيرا غنيا يكن إن أي ؛ الواو بمعنى" أو" تكون:  األخفش وقال. منھما واحد بكل أولى فا المعنى
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 ِمْنُھَما َواِحدٍ  َفلُِكلِّ  أُْختٌ  أَوْ  أَخٌ  َولَهُ {:  تعالى الق كما ؛ ذكرھما تقدم قد ألنه" بھما: " قال إنما:  وقيل. ضعف وفيه ؛ كانا كيفما

ُدسُ   .}السُّ

ِبُعوا َفال{:  تعالى قوله:  الثامنة  ِباْلَحقِّ  النَّاسِ  َبْينَ  َفاْحُكمْ {:  تعالى هللا قال ؛ مھلك أي ، مرد الھوى اتباع فإن ، نھي} اْلَھَوى َتتَّ

. ذلك غير إلى ، الحكم في الجور وعلى ، الحق بغير الشھادة على يحمل الھوى فاتباع} هللاَِّ  َسِبيلِ  َعنْ  َفُيِضلَّكَ  اْلَھَوى َتتَِّبعِ  َوال

 بآياته يشتروا وأال ، ويخشوه الناس يخشوا وأال ، الھوى يتبعوا أال:  أشياء ثالثة الحكام على وجل عز هللا أخذ:  الشعبي وقال

 .نصب موضع في} َتْعِدلُوا أَنْ {. قليال ثمنا

 فيه واألصل" لوى" منه والفعل ، به دفعته إذا ليا حقه فالنا لويت من" تلووا وإن" قرئ} ُتْعِرُضوا أَوْ  َتْلُووا َوإِنْ {:  تعالى قوله

 في الواو أدغمت ثم ، لويانا واألصل وليانا ، لويا واألصل" ليا" والمصدر ، قبلھا ما وحركة لحركتھا ألفا الياء قلبت" لوى"

 باألمر قمتم أراد" تلوا" والكوفيون عامر ابن وقرأ. الخصمين أحد إلى والميل الشھادة في اللي من" تلووا: " القتبي وقال. الياء

 تلوا" معنى إن:  وقيل باألمر القيام عن لإلعراض التوبيخ. الكالم في فيكون ، األمر وليت:  قولك من ، وأعرضتم

 وزعم. اإلعراض وھو واحدا معنى تفيد بواوين والقراءة ، واإلعراض الوالية:  نمعنيي تفيد الالم بضم فالقراءة. اإلعراض"

 تلوا" تكون ولكن ھذا يلزم وليس:  وغيره النحاس قال. ھھنا للوالية معنى ال ألنه ؛ لحن فقد" تلوا" قرأ من أن النحويين بعض

 إحدى وحذفت الالم على الحركة فألقيت. أخرى واو بعدھا الواو على الضمة فاستثقلت" تلووا" أصله أن وذلك" تلووا" بمعنى"

 تلووا وإن" قراءته على المعنى:  الزجاج وقال. مكي ذكره ؛ وواوين الالم بإسكان كالقراءة وھي ؛ الساكنين اللتقاء الواوين

 فتتفق". لووات" وأصلھا" تلوا" فصارت الالم على حركتھا بإلقاء الھمزة خففت ثم" تلؤوا" فصارت األولى الواو ھمز ثم"

 يدي بين يجلسان الخصمين في ھو:  عباس ابن قال. وغيرھم العربي وابن ومكي النحاس وذكره. التقدير ھذا على القراءتان

 القضاء فصل يفوت حتى وجره الكالم مطل ھذا على فاللي ؛ اآلخر على ألحدھما وإعراضه القاضي لي فيكون القاضي

 عباس ابن وقال. الكل حسيب وهللا ، ذلك يفعلون القضاة بعض شاھدت وقد:  عطية ابن لقا. إليه القاضي يميل للذي وإنفاذه

 أو ، فيھا الحق يقول فال ويحرفھا بلسانه الشھادة الشاھد يلوي الشھود في ھي:  ومجاھد والضحاك زيد وابن والسدي أيضا

 يحل الواجد لي: " الحديث وفي. يعدل بأن أمورم إنسان وكل ، والشھادة القضاء يعم اآلية ولفظ. فيھا الحق أداء عن يعرض

 .شكايته وعرضه ، حبسه عقوبته:  األعرابي ابن قال" .  وعقوبته عرضه

 وذلك ، اآلية ھذه في شاھدا الحاكم تعالى هللا جعل:  فقال ؛ اآلية بھذه العبد شھادة رد في العلماء بعض استدل وقد:  العاشرة

 ذلك يتأتى وال ، إليه الحاجة دعت إذا المھم بھذا االستقالل منه المقصود ألن ؛ الشھادة لأھ من ليس العبد أن على دليل أدل

 .الشھادة ردت فلذلك أصال العبد من

َھا َيا{ - 136 ِ  آِمُنوا آَمُنوا الَِّذينَ  أَيُّ َّ لَ  الَِّذي َواْلِكَتابِ  َوَرُسولِهِ  بِا ُ  ِمنْ  لَ أَْنزَ  الَِّذي َواْلِكَتابِ  َرُسولِهِ  َعلَى َنزَّ ِ  َيْكفُرْ  َوَمنْ  َقْبل َّ  بِا
 }َبِعيداً  َضالال َضلَّ  َفَقدْ  اآْلِخرِ  َواْلَيْومِ  َوُرُسلِهِ  َوُكُتبِهِ  َوَمالئَِكتِهِ 

َھا َيا{:  تعالى قوله  تصديقكم على أقيموا صدقوا الذين أيھا يا:  والمعنى ؛ المؤمنين جميع في نزلت. اآلية} آِمُنوا آَمُنوا الَِّذينَ  أَيُّ

لَ  الَِّذي َواْلِكَتابِ {. عليه وأثبتوا  وقرأ. النبيين على أنزل كتاب كل أي} َقْبلُ  ِمنْ  أَْنَزلَ  الَِّذي َواْلِكَتابِ {. القرآن أي} َرُسولِهِ  َعلَى َنزَّ
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 تقدم بمن آمن فيمن نزلت:  وقيل. بالفتح" أنزل" و" نزل" الباقون. بالضم" أنزل" و" نزل" عامر وابن عمرو وأبو كثير ابن

 في آمنوا الذين أيھا يا ھذا على والمعنى ؛ للمنافقين خطاب إنه:  وقيل. السالم عليھم األنبياء من وسلم عليه هللا صلى محمدا

 صدقوا أي ؛ با آمنوا والطاغوت والعزى بالالت آمنوا الذين أيھا يا والمعنى ؛ المشركون المراد:  وقيل.  أخلصوا الظاھر

 .وبكتبه با

ُ  َيُكنِ  لَمْ  ُكْفراً  اْزَداُدوا ُثمَّ  َكَفُروا ُثمَّ  آَمُنوا ُثمَّ  َكَفُروا ُثمَّ  آَمُنوا الَِّذينَ  إِنَّ { - 137  }َسبِيالً  لَِيْھِدَيُھمْ  َوال لَُھمْ  لَِيْغفِرَ  هللاَّ

. وسلم عليه هللا صلى بمحمد كفرا اازدادو ثم ، بعيسى كفروا ثم بعزير آمنوا ثم ، بعزير وكفروا بموسى آمنوا المعنى:  قيل

 وآمنوا موسى به جاء بما النصارى وكفرت ، بالمسيح عزير بعد كفروا ثم ، بعزير آمنوا ثم بموسى آمنوا الذين إن:  وقيل

 كفرال من شيئا يغفر ال تعالى هللا إن:  قيل فإن. القرآن من به جاء وما وسلم عليه هللا صلى بمحمد كفرا ازدادوا ثم ، بعيسى

ُ  َيُكنِ  لَمْ  ُكْفراً  اْزَداُدوا ُثمَّ  َكَفُروا ُثمَّ  آَمُنوا ُثمَّ  َكَفُروا ُثمَّ  آَمُنوا الَِّذينَ  إِنَّ {:  قال فكيف  غفر آمن إذا الكافر أن فالجواب} لَُھمْ  لَِيْغفِرَ  هللاَّ

 صلى هللا لرسول أناس قال:  قال عبدهللا عن مسلم صحيح في جاء كما وھذا ؛ األول الكفر له يغفر لم فكفر رجع فإذا ، كفره له

 ومن بھا يؤاخذ فال اإلسالم في منكم أحسن من أما: "  قال ؟ الجاھلية في عملنا بما أنؤاخذ]  هللا رسول يا[  :  وسلم عليه هللا

 ؛ الكفر بمعنى ھنا ةاإلساء" .  واآلخر باألول أخذ اإلسالم في أساء ومن" رواية وفي" . واإلسالم الجاھلية في بعمله أخذ أساء

 حين إال السيئات جميع من يعصم لمن إال قبله سبق ما اإلسالم يھدم أال عليه يلزم فإنه ، سيئة ارتكاب بھھنا يراد أن يصح ال إذ

ُ  َيُكنِ  لَمْ {. الكفر على أصروا} ُكْفراً  اْزَداُدوا ُثمَّ {:  ومعنى. باإلجماع باطل وذلك ، موته } َسِبيالً  لَِيْھِدَيُھمْ  َوال لَُھمْ  لَِيْغفِرَ  هللاَّ

 هللا فإن ؛ القدر أھل على رد اآلية ھذه وفي. أولياءه يخص بالتوفيق يخصھم ال:  وقيل. الجنة إلى طريقا} َسِبيالً {. ليرشدھم

. أيضا تعالى هللا بإرادة الھدى ويحرم ، تعالى با الھدى ينال إنما أنه العبد ليعلم خير طريق الكافرين يھدي ال أنه بين تعالى

 َفَيُمتْ  ِديِنهِ  َعنْ  ِمْنُكمْ  َيْرَتِددْ  َوَمنْ {:  تعالى قوله عند" البقرة" في فيھم القول مضى وقد ، المرتدين حكم أيضا اآلية وتضمنت

 .} َكافِرٌ  َوُھوَ 

ً  لَُھمْ  بِأَنَّ  اْلُمَنافِقِينَ  َبشِّرِ { - 138 ً  َعَذابا  }أَلِيما

 .النفاق ومعنى" البقرة" في بيانه تقدم وقد ، البشرة على أثره ظھر بما اإلخبار التبشير

ِخُذونَ  الَِّذينَ { - 139 ةَ  ِعْنَدُھمُ  أََيْبَتُغونَ  اْلُمْؤِمنِينَ  ُدونِ  ِمنْ  أَْولَِياءَ  اْلَكافِِرينَ  َيتَّ ةَ  َفإِنَّ  اْلِعزَّ ِ  اْلِعزَّ َّ ِ  ً  }َجِميعا

 عمل من أن على دليل ھذا وفي. للمنافقين نعت" الذين"} اْلُمْؤِمِنينَ  ُدونِ  ِمنْ  أَْولَِياءَ  نَ اْلَكافِِري َيتَِّخُذونَ  الَِّذينَ {:  تعالى قوله

 األعمال على أعوانا يتخذوا وأن ، الكافر مواالة من المنع وتضمنت. الكفار يتولى ال ألنه ؛ بمنافق ليس الموحدين من معصية

 ، معه يقاتل وسلم عليه هللا صلى بالنبي لحق المشركين من رجال أن اعنھ هللا رضي عائشة عن الصحيح وفي. بالدين المتعلقة

ةُ {" . بمشرك نستعين ال فإنا ارجع: " له فقال ةَ  َفإِنَّ {. غلبه إذا عزا يعزه عزه ، الغلبة أي} اْلِعزَّ َِّ  اْلِعزَّ ِ  ً  والقوة الغلبة أي} َجِميعا

 .يواليھم كان أبي ابن فإن ، عقينقا بني يريد} عندھم يبتغون{:  عباس ابن قال. 
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لَ  َوَقدْ { - 140 ِ  آَياتِ  َسِمْعُتمْ  إَِذا أَنْ  اْلِكَتابِ  فِي َعلَْيُكمْ  َنزَّ ُ  بَِھا ُيْكَفرُ  هللاَّ  َحِديثٍ  فِي َيُخوُضوا َحتَّى َمَعُھمْ  َتْقُعُدوا َفال بَِھا َوُيْسَتْھَزأ
ُكمْ  َغْيِرهِ  َ  إِنَّ  ِمْثلُُھمْ  إِذاً  إِنَّ ً  َجَھنَّمَ  فِي َواْلَكافِِرينَ  اْلُمَنافِقِينَ  ِمعُ َجا هللاَّ  }َجِميعا

ِ  ِمنَ  َفْتحٌ  لَُكمْ  َكانَ  َفإِنْ  بُِكمْ  َيَتَربَُّصونَ  الَِّذينَ { - 141  َعلَْيُكمْ  َنْسَتْحِوذْ  أَلَمْ  َقالُوا َنِصيبٌ  لِْلَكافِِرينَ  َكانَ  َوإِنْ  َمَعُكمْ  َنُكنْ  أَلَمْ  َقالُوا هللاَّ
ُ  اْلُمْؤِمنِينَ  ِمنَ  مْ َوَنْمَنْعكُ  َّ ُ  َيْجَعلَ  َولَنْ  اْلقَِياَمةِ  َيْومَ  َبْيَنُكمْ  َيْحُكمُ  َفا  }َسبِيالً  اْلُمْؤِمنِينَ  َعلَى لِْلَكافِِرينَ  هللاَّ

لَ  َوَقدْ {:  تعالى قوله ُ َوُيسْ  ِبَھا ُيْكَفرُ  هللاَِّ  آَياتِ  َسِمْعُتمْ  إَِذا أَنْ  اْلِكَتابِ  فِي َعلَْيُكمْ  َنزَّ  فِي َيُخوُضوا َحتَّى َمَعُھمْ  َتْقُعُدوا َفال ِبَھا َتْھَزأ

َ  إِنَّ  ِمْثلُُھمْ  إِذاً  إِنَُّكمْ  َغْيِرهِ  َحِديثٍ  ً  َجَھنَّمَ  فِي َواْلَكافِِرينَ  اْلُمَنافِقِينَ  َجاِمعُ  هللاَّ  محق من اإليمان أظھر من لجميع الخطاب} َجِميعا

 آَياِتَنا فِي َيُخوُضونَ  الَِّذينَ  َرأَْيتَ  َوإَِذا{:  تعالى قوله فالمنزل. هللا كتاب أوامر يمتثل أن زمهل فقد اإليمان أظھر إذا ألنه ؛ ومنافق

 عاصم وقرأ. القرآن من فيسخرون اليھود أحبار إلى يجلسون المنافقين وكان. } َغْيِرهِ  َحِديثٍ  فِي َيُخوُضوا َحتَّى َعْنُھمْ  َفأَْعِرضْ 

ةَ  َفإِنَّ {:  تعالى قوله في جالله جل هللا اسم لتقدم ؛ وشدھا والزاي لنونا بفتح" نزل وقد" ويعقوب َِّ  اْلِعزَّ ِ  ً  حميد وقرأ. } َجِميعا

 قراءة على} َسِمْعُتمْ  إَِذا أَنْ { موضع} هللاَِّ  آَياتِ  َسِمْعُتمْ  إَِذا أَنْ {. الفاعل مسمى غير" نزل" الباقون. الزاي خفف أنه إال ، كذلك

 الكفر سمعتم إذا أي} ِبَھا ُيْكَفرُ {. فاعله يسم لم ما اسم لكونه ؛ رفع الباقين قراءة وفي. عليه الفعل بوقوع نصب ويعقوب عاصم

 أي ، يالم عبدهللا سمعت:  تقول كما ؛ واالستھزاء الكفر سماع والمراد ، اآليات على السماع فأوقع ؛ هللا بآيات واالستھزاء

 .عبدهللا في اللوم سمعت

ُكمْ {. الكفر غير أي} َغْيِرهِ  َحِديثٍ  فِي َيُخوُضوا َحتَّى َمَعُھمْ  َتْقُعُدوا َفال{:  الىتع قوله  اجتناب وجوب على بھذا فدل} ِمْثلُُھمْ  إِذاً  إِنَّ

 إِنَُّكمْ {:  وجل عز هللا قال ؛ كفر بالكفر والرضا ، فعلھم رضي فقد يجتنبھم لم من ألن ؛ منكر منھم ظھر إذا المعاصي أصحاب

 تكلموا إذا عليھم ينكر أن وينبغي ، سواء الوزر في معھم يكون عليھم ينكر ولم معصية مجلس في جلس من فكل. } ِمْثلُُھمْ  إِذاً 

 عن روي وقد. اآلية ھذه أھل من يكون ال حتى عنھم يقوم أن فينبغي عليھم النكير على يقدر لم فإن ؛ بھا وعملوا بالمعصية

 األدب عليه فحمل ، صائم إنه:  الحاضرين أحد عن له فقيل ، الخمر يشربون قوما أخذ أنه عنه هللا رضى عبدالعزيز بن عمر

ُكمْ { اآلية ھذه وقرأ  يھلكوا حتى المعاصي بعقوبة والراضي الفاعل يؤاخذ ولھذا ؛ معصية بالمعصية الرضا إن أي} ِمْثلُُھمْ  إِذاً  إِنَّ

 :  قال كما ؛ المقارنة من الظاھر بحكم شبه إلزام ولكنه ، الصفات جميع في ليست المماثلة وھذه. بأجمعھم

 يقتدي بالمقارن قرين فكل

 َتْقُعُدوا َفال{:  تعالى قوله:  الكلبي وقال. أولى واألھواء البدع أھل فتجنب بينا كما المعاصي أصحاب تجنب ثبت وإذا. تقدم وقد

. عامة وقال. } َشْيءٍ  ِمنْ  ِحَسابِِھمْ  ِمنْ  َيتَّقُونَ  الَِّذينَ  َعلَى َوَما{:  تعالى بقوله نسخ} َغْيِرهِ  َحِديثٍ  فِي َيُخوُضوا َحتَّى َمَعُھمْ 

 .القيامة يوم إلى مبتدع الدين في محدث كل اآلية ھذه في دخل:  قال الضحاك عن جويبر وروى. محكمة ھي:  المفسرين

َ  إِنَّ {:  تعالى قوله  يعني} ِبُكمْ  َيَتَربَُّصونَ  الَِّذينَ {. يجمع بمعنى فإنه ؛ استخفافا فحذف بالتنوين "جامع" األصل} اْلُمَنافِقِينَ  َجاِمعُ  هللاَّ

 .الدوائر بكم ينتظرون أي ، المنافقين
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 لِْلَكافِِرينَ  َكانَ  َوإِنْ {. الغنيمة من أعطونا أي} َمَعُكمْ  َنُكنْ  أَلَمْ  َقالُوا{. وغنيمة اليھود على غلبة أي} هللاَِّ  ِمنَ  َفْتحٌ  لَُكمْ  َكانَ  َفإِنْ {

 كذا على استحوذ:  يقال. عنكم وخذلناھم المسلمون ھابكم حتى عليكم نغلب ألم أي} َعلَْيُكمْ  َنْسَتْحِوذْ  أَلَمْ  َقالُوا{. ظفر أي} َنِصيبٌ 

ْيَطانُ  َعلَْيِھمُ  اْسَتْحَوذَ {:  تعالى قوله ومنه ؛ عليه غلب أي . حاطه إذا حوذا ذهيحو حاذه ؛ الحوط االستحواذ أصل:  وقيل. } الشَّ

 استحوذ اإلعالل غير وعلى ، يستحيذ استحاذ اإلعالل على والفعل ، نستحذ ألم لكان أعل ولو ، األصل على جاء الفعل وھذا

 كانوا قينالمناف أن على تدل واآلية. منكم يريدونه مما إياھم وتفريقنا ، عنكم إياھم بتخذيلنا أي} اْلُمْؤِمِنينَ  ِمنَ  َوَنْمَنْعُكمْ {. يستحوذ

 طلبوھا ولھذا الغنيمة يعطونھم ال كانوا أنھم على وتدل ؟ معكم نكن ألم:  قالوا ولھذا المسلمين مع الغزوات في يخرجون

 وكنا بأخبارھم نعلمكم كنا أي. المسلمين على االمتنان} َمَعُكمْ  َنُكنْ  أَلَمْ { بقولھم يريدوا أن ويحتمل!  معكم نكن ألم: وقالوا

 .لكم أنصارا

ُ  َيْجَعلَ  َولَنْ {:  تعالى قوله  :  خمس تأويالت فيه للعلماء} َسِبيالً  اْلُمْؤِمِنينَ  َعلَى لِْلَكافِِرينَ  هللاَّ

 ، المؤمنين أمير يا رجل له فقال عنه هللا رضي طالب أبي بن علي عند كنت:  قال الحضرمي يسيع عن روي ما:  أحدھا

ُ  َيْجَعلَ  َولَنْ {:  هللا قول أرأيت  علي فقال!  أحيانا علينا ويظھرون يقاتلوننا وھم ، ذلك كيف} َسِبيالً  اْلُمْؤِمِنينَ  َعلَى لِْلَكافِِرينَ  هللاَّ

 أھل جميع قال وبھذا:  عطية ابن قال. القيامة يوم ذاك:  عباس ابن قال وكذا. الحكم يوم القيامة يوم ذلك معنى:  عنه هللا رضي

ُ {:  تعالى لقوله ؛ معناه الكالم صدر أوھم وإن ، فيه الخبر فائدة لعدم:  فضعي وھذا:  العربي ابن قال. التأويل َّ  َبْيَنُكمْ  َيْحُكمُ  َفا

 الحكمة من رأى بما  ؛ أخرى وتغلب تارة الكفار تغلب دوال الدنيا في األمر وجعل. القيامة يوم إلى الحكم فأخر} اْلقَِياَمةِ  َيْومَ 

ُ  َيْجَعلَ  َولَنْ {:  قال ثم. الكلمة من وسبق  ، أوله إلى يرجع الكالم آخر أن توھم من فتوھم} َسِبيالً  اْلُمْؤِمِنينَ  َعلَى لِْلَكافِِرينَ  هللاَّ

 .تكرارا يكون إذ ، فائدته يسقط وذلك

 من مسلم صحيح في جاء كما ؛ بيضتھم ويستبيح آثارھم ويذھب ، المؤمنين دولة به يمحو سبيال لھم يجعل ال هللا إن:  الثاني

 سوى من عدوا عليھم يسلط وأال عامة بسنة يھلكھا أال ربي سألت وإني: " قال وسلم عليه هللا صلى النبي عن ثوبان حديث

 عامة بسنة أھلكھم أال ألمتك أعطيتك قد وإني يرد ال فإنه قضاء قضيت إذا إني محمد يا قال ربي وإن بيضتھم فيستبيح أنفسھم

 ويسبي بعضا يھلك بعضھم يكون حتى بأقطارھا من عليھم اجتمع ولو بيضتھم فيستبيح مأنفسھ سوى من عدوا عليھم أسلط وأال

 " . بعضا بعضھم

 ويتقاعدوا المنكر عن يتناھوا وال بالباطل يتواصوا أن إال منه سبيال المؤمنين على للكافرين يجعل ال سبحانه هللا إن:  الثالث

:  العربي ابن قال. } أَْيِديُكمْ  َكَسَبتْ  َفبَِما ُمِصيَبةٍ  ِمنْ  أََصاَبُكمْ  َوَما{:  تعالى قال كما ؛ قبلھم من العدو تسليط فيكون التوبة عن

 .جدا نفيس وھذا

 حتى" أن وذلك"  بعضا بعضھم ويسبي بعضا يھلك بعضھم يكون حتى" ثوبان حديث في السالم عليه قوله عليه ويدل:  قلت

 بعضھم وسبي ، لبعض بعضھم إھالك منھم كان إذا إال فيستبيحھم عدوھم عليھم يسلط ال أنه الكالم ظاھر فيقتضي ؛ غاية"

 المسلمين بالد على واستولوا الكافرين شوكة فغلظت ؛ المسلمين بين الواقعة بالفتن األزمان ھذه في ذلك وجد وقد ، لبعض

 .ولطفه ونصره بعفوه يتداركنا أن هللا فنسأل ؛ أقله إال اإلسالم من يبق لم حتى
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 .الشرع فبخالف وجد فإن ؛ شرعا سبيال المؤمنين على للكافرين يجعل ال سبحانه هللا إن:  الرابع

ُ  َيْجَعلَ  َولَنْ {:  الخامس  .ودحضت أبطلھا إال بھا يستظھرون شرعيه وال عقلية حجة أي} َسِبيالً  اْلُمْؤِمِنينَ  َعلَى لِْلَكافِِرينَ  هللاَّ

:  والشافعي أشھب قال وبه. المسلم العبد يملك ال الكافر أن على االحتجاج في اآلية هبھذ علماؤنا ونزع:  العربي ابن:  الثانية

 مالك، عن القاسم ابن وقال. بذلك العقد ينعقد وال له يشرع فال ، سبيل بالشراء والملك ، عليه للكافر السبيل نفى سبحانه هللا ألن

ُ  َيْجَعلَ  َولَنْ { معنى إن:  حنيفة أبي قول وھو  عليه له يكون االبتداء نجد ألنا ؛ الملك دوام في} َسِبيالً  اْلُمْؤِمِنينَ  َعلَى ْلَكافِِرينَ لِ  هللاَّ

 العبد فيرث ، مات ببيعه عليه الحكم فقبل ، ببيعه عليه القضاء فيلزم كافر يد في كافر عبد يسلم أن وصورته. باإلرث وذلك

 ، باختياره تملكه الكافر أراد فقد ، النية بقصد ثبت الشراء ملك وإن ، هفي قصد ال قھرا ثبت قد سبيل فھده. الكافر وارث المسلم

 عتق أن على المسلمون أجمع وقد:  عمر أبو قال. عليه سبيل له وجعل ، قصده فيه حقق فقد ملكه وثبوت بيعه بعقد حكم فإن

 أنه على فدل. إليه يدفع ثمنه أن عليه فبيع فرعبدالكا أسلم إذا أنه وأجمعوا. عليه نافذ صحيح المسلم لعبده اليھودي أو النصراني

:  وجل عز هللا لقول أعلم وهللا وذلك ؛ عليه بيعه لوجوب مستقر غير ملك أنه إال ، له العتق ثبت ملكه وعلى بيع ملكه على

ُ  َيْجَعلَ  َولَنْ {  .دائما مستقرا ملكا ديةوالعبو والملك االسترقاق يريد} َسِبيالً  اْلُمْؤِمِنينَ  َعلَى لِْلَكافِِرينَ  هللاَّ

 على ويباع صحيح البيع:  والثاني. مفسوخ البيع:  أحدھما:  قولين على المسلم العبد الكافر العبد شراء في العلماء واختلف

 .المشتري

 أحد في والشافعي مالك فقال ؛ العبد فأسلم نصرانيا له عبدا دبر نصراني رجل في الباب ھذا من أيضا العلماء واختلف:  الثالثة

 دين وعليه النصراني ھلك فإن. أمره يتبين حتى عليه يباع وال ، النصراني سيده على ويخارج ، العبد وبين بينه يحال:  قوليه

 يباع إنه:  اآلخر القول في الشافعي وقال. المدبر فيعتق المدبر يحمل ما ماله في يكون أن إال ، المدبر العبد ثمن من دينه قضي

 صار وقد ، ويخارجه يذله مشرك ملك في مسلم ترك يجوز وال وصية المدبر ألن ؛ المزني واختاره ؛ أسلم ساعة عليه

 إلى ويدفع ، وأعتقه اشتراه للذي والؤه ويكون ، فيعتقه مسلم من النصراني يباع:  سعد بن الليث وقال. له عدوا باإلسالم

 أن قبل النصراني مات فإن ، قيمته في فيسعى قيمته قوم رانيالنص مدبر أسلم إذا:  والكوفيون سفيان وقال. ثمنه النصراني

 .السعاية وبطلت العبد عتق سعايته من المدبر يفرغ

َ  ُيَخاِدُعونَ  اْلُمَنافِقِينَ  إِنَّ { - 142 الةِ  إِلَى َقاُموا َوإَِذا َخاِدُعُھمْ  َوُھوَ  هللاَّ َ  َيْذُكُرونَ  َوال النَّاسَ  ُيَراُؤونَ  ُكَسالَى َقاُموا الصَّ  إاِلَّ  هللاَّ
 }َقلِيالً 

َ  ُيَخاِدُعونَ  اْلُمَنافِقِينَ  إِنَّ {:  تعالى قوله  على مجازاتھم هللا من والخداع. الخدع معنى" البقرة" في مضى قد} َخاِدُعُھمْ  َوُھوَ  هللاَّ

 قد أنھم ويظنون نالمنافقو فيفرج القيامة يوم نور ومنافق مؤمن من إنسان كل يعطى:  الحسن قال. ورسله أولياءه خداعھم

 .} ُنوِرُكمْ  ِمنْ  َنْقَتِبسْ  اْنُظُروَنا{:  قولھم فذلك ، منافق كل نور طفئ الصراط إلى جاؤوا فإذا ؛ نجوا
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الةِ  إِلَى َقاُموا َوإَِذا{:  تعالى قوله  يعتقدون وال ثوابا يرجون ال ، متثاقلون متكاسلون وھم مراءاة يصلون أي} ُكَسالَى َقاُموا الصَّ

 النھار عمل أتعبھم وقد تأتي العتمة فإن" .  والصبح العتمة المنافقين على صالة أثقل إن: " الحديث صحيح وفي. عقابا تركھا

 .قاموا ما السيف ولوال ، به مفروح من إليھم أحب والنوم تأتي الصبح وصالة ، إليھا القيام عليھم فيثقل

. الخوف وعند المراءاة عند الذكر بقلة وصفھم ثم. بيانه تقدم وقد ؛ هللا رأم التباع ال ، الناس ليراه الجميل إظھار:  والرياء

 كانت إذا حتى الشمس يرقب أحدھم يجلس - ثالثا -  المنافقين صالة تلك: " الصالة أخر لمن ذاما وسلم عليه هللا صلى وقال

 بقلة وصفھم:  فقيل. وغيره مالك رواه"  قليال الإ فيھا هللا يذكر ال أربعا فنقر قام الشيطان قرني على -  أو -  الشيطان قرني بين

. يقبله ال تعالى هللا ألن بالقلة وصفه:  وقيل. بالتكبير يذكرونه كانوا وإنما ، تسبيح وال بقراءة هللا يذكرون ال كانوا ألنھم الذكر

 صلى محمد رسوله وبينھا ، لمنافقينا صالة اآلية ھذه في تعالى هللا بين:  األولى :  مسألتان وھنا. فيه اإلخالص لعدم:  وقيل

 أَْفلَحَ  َقدْ {:  تعالى قوله مقتضى من وخرج ، القبول عدم في بھم لحق كذكرھم وذكر كصالتھم صلى فمن ؛ وسلم عليه هللا

 النبي علمه ما حسب الفرض على فيقتصر عذر له يكون أن إال اللھم وسيأتي. } َخاِشُعونَ  َصالِتِھمْ  فِي ُھمْ  الَِّذينَ . اْلُمْؤِمُنونَ 

 أقرأ ثم القبلة استقبل ثم الوضوء فأسبغ الصالة إلى قمت إذا: " له فقال بالصالة أخل رآه حين لألعرابي. وسلم عليه هللا صلى

 حتى أرفع ثم ساجدا تطمئن حتى أسجد ثم قائما تعتدل حتى أرفع ثم راكعا تطمئن حتى أركع ثم القرآن من معك تيسر ما

" . القرآن بأم يقرأ لم لمن صالة ال: " وسلم عليه هللا صلى وقال. األئمة رواه" .  كلھا صالتك في ذلك لأفع ثم جالسا تطمئن

 والعمل ، صحيح حسن حديث:  وقال الترمذي أخرجه" . والسجود الركوع. صلبه فيھا الرجل يقيم ال صالة تجزئ ال: " وقال

. والسجود الركوع في صلبه الرجل يقيم أن يرون ، بعدھم ومن وسلم عليه هللا صلى النبي أصحاب من العلم أھل عند ھذا على

:  وسلم عليه هللا صلى النبي لحديث ؛ فاسدة فصالته والسجود الركوع في صلبه يقيم ال من:  وإسحاق وأحمد الشافعي قال

 أن إلى حنيفة وأبو قاسمال ابن وذھب:  العربي ابن قال" . والسجود الركوع في صلبه فيھا الرجل يقيم ال صالة التجزئ"

 .المعنى ھذا" البقرة" في مضى وقد. بھا يشتغل أن المالكيين من ألحد ينبغي ال عراقية رواية وھي. بفرض ليست الطمأنينة

 لقبول والظھور المنزلة طلب أراد أو ، باإليمان له فيشھدون فيھا ويرونه الناس ليراھا صالة من إن:  العربي ابن قال:  الثانية

 للناس صيدا يظھرھا أن المعصية الرياء وإنما ؛ حرج عليه يكن ولم ، عنه المنھي بالرياء ذلك فليس اإلمامة جواز ھادةالش

 .اإلعادة وعليه تجزئ ال نية فھذه ، األكل إلى وطريقا

 اآلية ھذه ودلت. ھناك فتأمله" النساء" في بيانه تقدم وقد. نظر فيه" الشھادة لقبول والظھور المنزلة طلب وأراد" قوله:  قلت

الةِ  إِلَى َقاُموا َوإَِذا{:  تعالى هللا لقول ؛ والنفل الفرض يدخل الرياء أن على  خاصة؛ النفل يدخل إنما:  قوم وقال. فعم} َقاُموا الصَّ

 .بھا يؤاخذ لم بالنوافل يأت لم لو ألنه ؛ بالعكس وقيل. لذلك عرضة والنفل الناس جميع على واجب الفرض ألن

ُ  ُيْضلِلِ  َوَمنْ  َھُؤالءِ  إِلَى َوال َھُؤالءِ  إِلَى ال َذلِكَ  َبْينَ  ُمَذْبَذبِينَ { - 143  }َسبِيالً  لَهُ  َتِجدَ  َفلَنْ  هللاَّ

 :  النابغة قول ومنه ؛ فتذبذب ذبذبته:  يقال. االضطراب والذبذبة ؛ أمرين بين المتردد:  المذبذب

 يتذبذب ونھاد ملك كل ترى...  سورة أعطاك هللا أن تر ألم
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 :  آخر

 المذبذب للبريد شھر مسيرة...  ودونھا السلسبيل ألم خيال

 بين مترددون المنافقون فھؤالء. يتمھل وال يثبت ال الذي القلق المھتز أي:  جني ابن قال. الثانية الذال بكسر روي كذا

 هللا صلى النبي عن عمر ابن حديث من مسلم صحيح وفي. بالكفر مصرحين وال اإليمان مخلصين ال ، والمشركين المؤمنين

". تعير" بدل" تكر" رواية وفي"  أخرى ھذه وإلى مرة ھذه إلى تعير الغنمين بين العائرة الشاة كمثل المنافق مثل: " وسلم عليه

 ويجوز". متذبذبين" أبي حرف وفي. الثانية الذال بكسر عباس ابن وقرأ. الذالين وفتح الميم بضم" مذبذبين" الجمھور وقرأ

 .والذالين الميم بفتح" مذبذبين" الحسن وعن. الثانية وكسر األولى الذال بتشديد" مذبذبين" القراءة ھذه على اإلدغام

َھا َيا{ - 144 ِخُذوا ال آَمُنوا الَِّذينَ  أَيُّ ِ  َتْجَعلُوا أَنْ  أَُتِريُدونَ  اْلُمْؤِمنِينَ  ُدونِ  ِمنْ  أَْولَِياءَ  اْلَكافِِرينَ  َتتَّ َّ ً  َعلَْيُكمْ  ِ ً  ُسْلَطانا  }ُمبِينا

َھا َيا{:  تعالى قوله ِخُذوا ال آَمُنوا الَِّذينَ  أَيُّ  ھذا تقدم وقد ؛ منھم وبطانتكم خاصتكم تجعلوا ال أي ؛ مفعوالن} أَْولَِياءَ  اْلَكاِفِرينَ  َتتَّ

َِّ  َتْجَعلُوا أَنْ  أَُتِريُدونَ {. المعنى ً  َعلَْيُكمْ  ِ ً  ُسْلَطانا  .نھاكم قد إذ عليكم حجته بإقامته إياكم تعذيبه في أي} ُمبِينا

ْركِ  فِي اْلُمَنافِقِينَ  إِنَّ { - 145 ارِ  ِمنَ  اأْلَْسَفلِ  الدَّ  }َنِصيرا لَُھمْ  َتِجدَ  َولَنْ  النَّ

ْركِ  فِي{:  تعالى قوله  جمل مثل كأدرا:  الجمع في يقال ألنه ؛ أفصح واألولى ، الراء بإسكان" الدرك" الكوفيون قرأ. } الدَّ

 كفلس ؛ أدرك الدرك جمع:  وقيل. أدراك والجمع ، ونحوه والشمع كالشمع لغتان ھما:  علي أبو وقال. النحاس قال ؛ وأجمال

 ولما ، أدراك للبئر:  يقال. أدراك تسافل ما لكل العرب استعمال أن إال ؛ ومنازل طبقات أي ؛ سبعة دركات والنار. وأفلس

 غوائله وكثرة كفره لغلظ ؛ الھاوية وھي األسفل الدرك في فالمنافق. ھذا تقدم وقد. أدراك وللنار ، درج فللجنة ؛ درج تعالى

 يسمى وقد ؛ الھاوية ثم الجحيم ثم سقر ثم السعير ثم الحطمة ثم لظى ثم جھنم الدركات وأعلى. المؤمنين أذى من وتمكنه

ْركِ  فِي{:  تعالى قوله تأويل في مسعود ابن وعن. وكرمه بمنه عذابھا من هللا أعاذنا ، األولى الطبقة باسم جميعھا  اأْلَْسَفلِ  الدَّ

 المنافقون،:  ثالثة القيامة يوم عذابا الناس أشد إن:  عمر ابن وقال. عليھم تقفل النار في مقفلة حديد من توابيت:  قال} النَّارِ  ِمنَ 

ْركِ  فِي اْلُمَنافِقِينَ  إِنَّ {:  تعالى هللا قال ، تعالى هللا كتاب في ذلك تصديق ؛ فرعون وآل ، المائدة أصحاب من كفر ومن  الدَّ

ُبهُ  َفإِنِّي{:  المائدة أصحاب في تعالى وقال. } النَّارِ  ِمنَ  اأْلَْسَفلِ  ً  أَُعذِّ ُبهُ  ال َعَذابا :  فرعون آل في وقال. } اْلَعالَِمينَ  ِمنَ  أََحداً  أَُعذِّ

 .} ْلَعَذابِ ا أََشدَّ  فِْرَعْونَ  آلَ  أَْدِخلُوا{

ِ  َواْعَتَصُموا َوأَْصلَُحوا َتاُبوا الَِّذينَ  إاِلَّ { - 146 َّ ِ  ِديَنُھمْ  َوأَْخلَُصوا ِبا َّ ُ  ُيْؤتِ  َوَسْوفَ  اْلُمْؤِمنِينَ  َمعَ  َفأُولَئِكَ  ِ  أَْجراً  اْلُمْؤِمنِينَ  هللاَّ
 ً  }َعِظيما

 ويخلص ، ومعاذا ملجأ يجعله أي با ويعتصم ، وفعله قوله في يصلح أن النفاق من. التائب شرط ومن. نافق ممن استثناء

 وهللا. إليھم المنافقين النضمام التسويف في المؤمنين أجر أوقع ولھذا ؛ بتائب فليس وإال ؛ اآلية ھذه. عليه نصت كما ؛  دينه

 قوم على النفاق نزل لقد:  قال ثم سلمف علينا قام حتى حذيفة فجاء عبدهللا حلقة في كنا:  قال األسود عن البخاري روى. أعلم

ْركِ  فِي اْلُمَنافِقِينَ  إِنَّ {:  يقول تعالى هللا إن!  هللا سبحان:  األسود قال ، منكم خير  وجلس عبدهللا فتبسم. } النَّارِ  ِمنَ  اأْلَْسَفلِ  الدَّ
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 ما عرف وقد ضحكه من عجبت:  حذيفة فقال. فأتيته بالحصى فرماني أصحابه فتفرق عبدهللا فقام ؛ المسجد ناحية في حذيفة

 من أي} اْلُمْؤِمِنينَ  َمعَ  َفأُولَِئكَ { معنى:  الفراء وقال. عليھم هللا فتاب تابوا ثم منكم خيرا كانوا قوم على النفاق أنزل لقد:  قلت

 من الياء وحذفت. المؤمنون ھم:  يقل ولم} اْلُمْؤِمِنينَ  َمعَ  َفأُولَِئكَ {:  فقال عليھم غضبا كالمھم عن حاد:  القتبي وقال. المؤمنين

َباِنَيةَ  َسَنْدعُ { و} اْلُمَنادِ  ُيَنادِ  َيْومَ { ومثله ، بعدھا الالم وسكون لسكونھا ؛ اللفظ في حذفت كما الخط في} ُيْؤتِ {  َيْدعُ  َيْومَ { و} الزَّ

اعِ   .الساكنين اللتقاء الواوات حذفت} الدَّ

ُ  َيْفَعلُ  َما{ - 147 ُ  َوَكانَ  َوآَمْنُتمْ  َشَكْرُتمْ  إِنْ  ُكمْ بَِعَذابِ  هللاَّ ً  َشاِكراً  هللاَّ  }َعلِيما

 ، المؤمن الشاكر يعذب ال أنه تعالى فنبه ؛ وآمنتم شكرتم إن عذابكم في له منفعة أي:  التقدير. للمنافقين التقرير بمعنى استفھام

 ، له كن فيه كن من أربع:  مكحول وقال. سلطانه من ينقص ال فعلھم على عقوبتھم وتركه ، ملكه في يزيد ال عباده تعذيبه وأن

ُ  َيْفَعلُ  َما{ :  تعالى هللا قال ، واالستغفار والدعاء واإليمان فالشكر:  له الالتي فاألربع ؛ عليه كن فيه كن من وثالث  ِبَعَذاِبُكمْ  هللاَّ

ُ  َكانَ  َوَما{:  تعالى هللا وقال} َوآَمْنُتمْ  َشَكْرُتمْ  إِنْ  َبُھمْ لِيُ  هللاَّ ُ  َكانَ  َوَما فِيِھمْ  َوأَْنتَ  َعذِّ َبُھمْ  هللاَّ  َما قُلْ {:  تعالى وقال} َيْسَتْغفُِرونَ  َوُھمْ  ُمَعذِّ

 ُ َما َنَكثَ  َفَمنْ {:  تعالى هللا قال ؛ والنكث والبغي فالمكر:  عليه الالتي الثالث وأما. } ُدَعاُؤُكمْ  لَْوال َربِّي ِبُكمْ  َيْعَبأ  َعلَى َيْنُكثُ  َفإِنَّ

يِّئُ  اْلَمْكرُ  َيِحيقُ  َوال{:  تعالى وقال. } َنْفِسهِ  َما{:  تعالى وقال} ِبأَْھلِهِ  إاِلَّ  السَّ ُ  َوَكانَ {. } أَْنفُِسُكمْ  َعلَى َبْغُيُكمْ  إِنَّ ً  َشاِكراً  هللاَّ  أي} َعلِيما

 على منه شكر وذلك ، الجزيل الثواب هعلي ويعطي القليل العمل فيتقبل ؛ يثيبھم" يشكرھم" ومعنى. طاعته على عباده يشكر

 المعنى ھذا تقدم وقد ، العلف من تعطى ما فوق السمن من أظھرت إذا شكور دابة:  يقال ، الظھور اللغة في والشكر. عبادته

 .أعلم وهللا. مطر دون السحاب بظل وتنضر تخضر:  يقال ألنھا" بروقة من أشكر: " المثل في تقول والعرب. مستوفى
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