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 الجامع ألحكام القرآن

  المجلد الثاني عشر

  بسم هللا الرحمن الرحيم

 الحج سورة تفسير

 السورة مقدمة

. ومجاھد عباس ابن قاله ، آيات ثالث تمام إلى] 19:  الحج[} َخْصَمانِ  َھَذانِ {:  تعالى قوله:  آيات ثالث ىسو ، مكية وھي

 ھي: " أيضا عباس وابن الضحاك وقال] 22:  الحج[} اْلَحِريقِ  َعَذابَ { قوله إلى ،" آيات أربع أنھن" أيضا عباس ابن وعن

:  الحج[} َعقِيمٍ  َيْومٍ  َعَذابُ { إلى] 52:  الحج[} َنِبيٍّ  َوال َرُسولٍ  ِمنْ  َقْبلِكَ  ِمنْ  أَْرَسْلَنا َماوَ {:  آيات أربع إال -  قتادة وقاله - " مدنية

 ھو وھذا. مدني ومنھا مكي منھا ، مختلطة السورة:  الجمھور وقال. آيات عشر بالمدينة نزل ما النقاش وعد. مكيات فھن] 55

َھا ايَ { ألن ، ذلك تقتضي اآليات ألن ؛ األصح َھا َيا{ و ، مكي} النَّاسُ  أَيُّ  أعاجيب من وھي:  الغزنوي. مدني} آَمُنوا الَِّذينَ  أَيُّ

 .العدد مختلف ؛ ومتشابھا محكما ، ومنسوخا ناسخا ، وحربيا سلميا ، ومدنيا مكيا ، وحضرا سفرا ، ونھارا ليال نزلت ، السور

 سورة فضلت ، هللا رسول يا:  قلت قال عامر بن عقبة عن دارقطنيوال داود وأبو الترمذي رواه ما فضلھا في وجاء:  قلت

 إسناده ليس حسن حديث ھذا:  وقال. الترمذي لفظ" . يقرأھما فال يسجدھما لم ومن ، نعم: " قال ؟ سجدتين فيھا بأن الحج

 .بالقوي

 بأن الحج سورة فضلت: " قاال أنھما عمر وابن -  عنه هللا رضي - الخطاب بن عمر عن فروي ؛ ھذا في العلم أھل واختلف

 سفيان قول وھو ؛ واحدة سجدة فيھا أن بعضھم ورأى. وإسحاق وأحمد والشافعي المبارك ابن يقول وبه". سجدتين فيھا

 قال ؟ الصبح في قلت ؛ سجدتين الحج في سجد الخطاب بن عمر رأيت:  قال ثعلبة بن هللا عبد عن الدارقطني روى. الثوري

 .الصبح في

َھا َيا{ 1:  اآلية قُوا النَّاسُ  أَيُّ ُكمْ  اتَّ اَعةِ  َزْلَزلَةَ  إِنَّ  َربَّ  }َعِظيمٌ  َشْيءٌ  السَّ

َھا َيا{ نزلت لما وسلم عليه هللا صلى النبي أن حصين بن عمران عن الترمذي روى قُوا النَّاسُ  أَيُّ ُكمْ  اتَّ اَعةِ  َزْلَزلَةَ  إِنَّ  َربَّ  َشْيءٌ  السَّ

 هللا:  فقالوا ؟ ذلك يوم أي أتدرون: " فقال سفر في وھو اآلية ھذا عليه أنزلت:  قال} َشِديدٌ  هللاَِّ  َعَذابَ  لَِكنَّ وَ  - قوله إلى -  َعِظيمٌ 

 النار إلى وتسعون وتسعة تسعمائة قال النار بعث وما رب يا قال النار بعث ابعث آلدم هللا يقول يوم ذاك:  قال ؛ أعلم ورسوله

 إال قط نبوة تكن لم فإنه وسددوا قاربوا: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فقال ؛ يبكون لمسلمونا فأنشأ" . الجنة إلى وواحد

 في الرقمة كمثل إال واألمم مثلكم وما المنافقين من كملت وإال تمت فإن الجاھلية من العدد فيؤخذ - قال -  جاھلية يديھا بين كان

 أن ألرجو إني -  قال ثم ؛ فكبروا -  الجنة أھل ربع تكونوا أن ألرجو إني - قال ثم - البعير جنب في كالشامة أو الدابة ذراع

. ال أم الثلثين قال أدري ال:  قال. فكبروا" الجنة أھل نصف تكونوا أن ألرجو إني -  قال ثم ؛ فكبروا -  الجنة أھل ثلث تكونوا
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 أبدوا ما حتى القوم فيئس:  فيهو. حصين بن عمران عن الحسن وجه غير من روي قد ، صحيح حسن حديث ھذا:  قال

 مع كانتا ما خليقتين لمع إنكم بيده نفسي فوالذي وأبشروا اعملوا: " قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول رأى فلما ، بضاحكة

:  فقال ؛ يجدون الذي بعض القوم عن فسري:  قال" إبليس وبني آدم بني من مات ومن ومأجوج يأجوج كثرتاه إال شيء

 ھذا:  قال" الدابة ذراع في كالرقمة أو البعير جنب في كالشامة إال الناس في أنتم ما بيده محمد نفس فوالذي وأبشروا اعملوا"

 يقول: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال قال عنه هللا رضي الخدري سعيد أبي عن مسلم صحيح وفي. صحيح حسن حديث

 ألف كل من قال النار بعث وما قال النار بعث أخرج يقول - قال -  يديك في روالخي وسعديك لبيك فيقول آدم يا تعالى هللا

 .وتسعين وتسعة تسعمائة

: قال". شديد هللا عذاب ولكن بسكارى ھم وما سكارى الناس وترى حملھا ، حمل ذات كل وتضع الصغير يشيب حين فذاك قال

 وذكر". رجل ومنكم ألفا ومأجوج يأجوج من فإن أبشروا: " فقال ؟ الرجل ذلك أينا ، هللا رسول يا:  قالوا ؛ عليھم ذلك فاشتد

 حدثنا قال نافع بن محمد بن أحمد حدثنا:  قال النحاس جعفر أبو وذكر. حصين بن عمران حديث في تقدم ما بنحو الحديث

قُوا النَّاسُ  َھاأَيُّ  َيا{ قال عنه هللا رضي مالك بن أنس عن قتادة عن معمر أخبرنا قال الرزاق عبد حدثنا قال سلمة ُكمْ  اتَّ  إِنَّ  َربَّ

اَعةِ  َزْلَزلَةَ   فرفع ، له مسير في وھو وسلم عليه هللا صلى النبي على نزلت:  قال} َشِديدٌ  هللاَِّ  َعَذابَ  َولَِكنَّ  -  إلى -  َعِظيمٌ  َشْيءٌ  السَّ

 قم آدم يا وسلم عليه هللا صلى آلدم وجل زع هللا يقول يوم ھذا ھذا يوم أي أتدرون: " فقال أصحابه إليه ثاب حتى صوته بھا

 النبي فقال ؛ المسلمين على ذلك فكبر". الجنة إلى وواحد النار إلى وتسعون وتسعة تسعمائة ألف كل من النار أھل بعث فابعث

 في كالرقمة أو رالبعي جنب في كالشامة إال الناس في أنتم ما بيده نفسي فوالذي وأبشروا وقاربوا سددوا: " وسلم عليه هللا صلى

 ".واألنس الجن كفرة من ھلك ومن ومأجوج يأجوج كثرتاه إال شيء مع كانتا ما خليقتين معكم وإن الحمار ذراع

َھا َيا{:  تعالى قوله قُوا النَّاسُ  أَيُّ ُكمُ  اتَّ  تقدموا أن ونواھيه ، تتركوھا أن أوامره في اخشوه أي ؛ المكلفون النداء بھذا المراد} َربَّ

:  والمعنى. إلعادته معنى فال ، مستوفى فيه القول" البقرة" أول في تقدم وقد ؛ المكروه من االحتراس:  واالتقاء. عليھا

 .عقوبته عن بطاعته احترسوا

اَعةِ  َزْلَزلَةَ  إِنَّ {:  تعالى قوله ُسولُ  َيقُولَ  َحتَّى َوُزْلِزلُوا{ ومنه ؛ الحركة شدة الزلزلة} َعِظيمٌ  َشْيءٌ  السَّ ]. 214:  البقرة[} الرَّ

 تھويل في تستعمل اللفظة وھذه. حركھا أي ؛ قدمه هللا وزلزل. وتحرك عنه زال أي ؛ الموضع عن زل من الكلمة وأصل

 قول ھذا ؛ القيامة يوم قبل الدنيا في تكون التي ، الساعة شرائط إحدى ھي التي المعروفة الزلزلة ھي:  وقيل. الشيء

 .أعلم فا ، مغربھا من الشمس طلوع بعدھا ومن ، رمضان شھر من النصف في تكون الزلزلة ھذه إن:  قيل وقد. الجمھور

ا ُمْرِضَعةٍ  ُكلُّ  َتْذَھلُ  َتَرْوَنَھا َيْومَ { 2:  اآلية  بُِسَكاَرى ُھمْ  َوَما ُسَكاَرى النَّاسَ  َوَتَرى َحْملََھا َحْملٍ  َذاتِ  ُكلُّ  َوَتَضعُ  أَْرَضَعتْ  َعمَّ
ِ  ابَ َعذَ  َولَِكنَّ   }َشِديدٌ  هللاَّ

 ُكلُّ  َتْذَھلُ {:  وجل عز قوله ھذا ويقوي ؛ الزلزلة على الجمھور عند عائدة} َتَرْوَنَھا{ في الھاء} َتَرْوَنَھا َيْومَ {:  تعالى قوله

ا ُمْرِضَعةٍ   يوم في الزلزلة:  فرقة توقال. الدنيا في ھو إنما والحمل والرضاع} َحْملََھا َحْملٍ  َذاتِ  ُكلُّ  َوَتَضعُ  أَْرَضَعتْ  َعمَّ
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 سياق يقتضيه الذي وھو. الحديث..." ذلك يوم أي أتدرون: " وفيه ، ذكرناه الذي حصين بن عمران بحديث واحتجوا القيامة؛

 .الخدري سعيد أبي حديث في مسلم

 :  وأنشد. قطرب قاله ؛ تشتغل أي} َتْذَھلُ {:  قوله

 خليله نع الخليل ويذھل...  مقيله عن الھام يزيل ضربا

ا{. متقارب والمعنى ؛ تسلو وقيل ؛ تلھو وقيل. تنسى وقيل  عن تذھل أي ؛ المصدر بمعنى} ما{:  المبرد قال} أَْرَضَعتْ  َعمَّ

 حامال ماتت ما:  يقال أن إال. وإرضاع حمل البعث بعد ليس إذ ؛ الدنيا في الزلزلة ھذه أن على يدل وھذا:  قال. اإلرضاع

ً {:  وجل عز هللا قال كما ھذا:  ويقال. كذلك بعثت مرضعة ماتت ومن. للھول حملھا فتضع حامال تبعث  اْلِوْلَدانَ  َيْجَعلُ  َيْوما

 ً  في قبورھم من الناس يتحرك حتى ، الساعة قيام مع تكون:  وقيل. األولى النفخة مع تكون:  وقيل]. 17:  المزمل[} ِشيبا

ْتُھمُ {:  تعالى قال كما ؛ القيامة يوم أھوال عن عبارة ةاآلي في الزلزلة تكون أن ويحتمل. الثانية النفخة اءُ  اْلَبأَْساءُ  َمسَّ رَّ  َوالضَّ

 على التحريض اليوم ذلك ھول ذكر وفائدة". وزلزلھم اھزمھم اللھم: " السالم عليه قال وكما]. 214:  البقرة[} َوُزْلِزلُوا

 تسمى أن لذلك فيستسھل ، وقوعھا متيقن حاصلة ألنھا إما" شيء" بـ الزلزلة وتسمية. الصالح بالعمل واالستعداد له التأھب

 ، اآلن االسم يطلق لم وكأنه. عظيم شيء وقعت إذا ھي أي ؛ المآل على وإما. الموجدات يشبه اليقين إذ ؛ معدومة وھي شيئا

 :  قال كما ؛ الناس وتسكر المراضع تذھل ولذلك ، عظيم شيء إذا فھي كانت إذا أنھا المعنى بل

 أھل وقال. الخمر من} بُِسَكاَرى ُھمْ  َوَما{. والفزع الخوف من يدركھم ومما ھولھا من أي} ُسَكاَرى النَّاسَ  َوَتَرى{:  تعالى قوله

 بضم} النَّاسَ  َوَتَرى{ هللا عبد بن جرير بن عمرو بن ھرم زرعة أبي قراءة عليه يدل. سكارى كأنھم الناس وترى:  المعاني

 مثل ؛ سكران لجمع لغتان وھما} ُسكارى{ الباقون. ألف بغير} سكرى{ والكسائي حمزة وقرأ. إليك يلويخ تظن أي ؛ التاء

 قال. غيره أو وجع أو ھم من عنه يشغل ما بطروء الشيء عن الغفلة. والذھول. العنيف التحريك:  والزلزلة. وكسالى كسلى

 .بھا نزل الذي للكرب ولدھا تترك المعنى:  زيد ابن

ِ  فِي ُيَجاِدلُ  َمنْ  النَّاسِ  َوِمنَ { 3:  اآلية بِعُ  ِعْلمٍ  بَِغْيرِ  هللاَّ  }َمِريدٍ  َشْيَطانٍ  ُكلَّ  َوَيتَّ

 }السعير عذاب إلى ويھديه يضله فأنه تواله من أنه عليه كتب{ 4:  اآلية

 على قادر غير وجل عز هللا إن:  قال ، الحارث بن رالنض المراد:  قيل} ِعْلمٍ  ِبَغْيرِ  هللاَِّ  فِي ُيَجاِدلُ  َمنْ  النَّاسِ  َوِمنَ {:  تعالى قوله

هُ  َمنْ  أَنَّهُ  َعلَْيهِ  ُكِتبَ {. متمرد} َمِريدٍ  َشْيَطانٍ  ُكلَّ {. ذلك قوله في أي} َوَيتَِّبعُ {. ترابا وعاد بلي قد من إحياء  قتادة قال} َتَوالَّ

ِعيرِ  َعَذابِ  ىإِلَ  َوَيْھِديهِ  ُيِضلُّهُ  َفأَنَّهُ {. الشيطان تولى من أي: ومجاھد  .}السَّ
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َھا َيا{ 5:  اآلية ا اْلَبْعثِ  ِمنَ  َرْيبٍ  فِي ُكْنُتمْ  إِنْ  النَّاسُ  أَيُّ  ُمَخلََّقةٍ  ُمْضَغةٍ  ِمنْ  ُثمَّ  َعلََقةٍ  ِمنْ  ُثمَّ  ُنْطَفةٍ  ِمنْ  ُثمَّ  ُتَرابٍ  ِمنْ  َخلَْقَناُكمْ  َفإِنَّ
ُكمْ  لَِتْبلُُغوا ُثمَّ  ِطْفالً  ُنْخِرُجُكمْ  ُثمَّ  ُمَسّمىً  أََجلٍ  إِلَى َنَشاءُ  َما اأْلَْرَحامِ  فِي َوُنقِرُّ  لَُكمْ  لُِنَبيِّنَ  ُمَخلََّقةٍ  َوَغْيرِ   َوِمْنُكمْ  ُيَتَوفَّى َمنْ  َوِمْنُكمْ  أَُشدَّ

ً  ِعْلمٍ  َبْعدِ  َمنْ  َيْعلَمَ  لَِكْيال اْلُعُمرِ  أَْرَذلِ  إِلَى ُيَردُّ  َمنْ  تْ  اْلَماءَ  َعلَْيَھا أَْنَزْلَنا َفإَِذا َھاِمَدةً  اأْلَْرضَ  َوَتَرى َشْيئا  ُكلِّ  ِمنْ  َوأَْنَبَتتْ  َوَرَبتْ  اْھَتزَّ
 }َبِھيجٍ  َزْوجٍ 

َھا َيا{:  تعالى قوله  }ُمَسّمىً  – قوله إلى – اْلَبْعثِ  ِمنَ  َرْيبٍ  فِي ُكْنُتمْ  إِنْ  النَّاسُ  أَيُّ

 -:  مسألة عشرة اثنتا فيه

} َرْيبٍ  فِي ُكْنُتمْ  إِنْ {:  وقوله. األولى بالبداءة العالم على احتجاج ھذا} اْلَبْعثِ  ِمنَ  َرْيبٍ  فِي ُتمْ ُكنْ  إِنْ {:  تعالى قوله:  األلى

 الكوفيين عند وھي. البصريين عند} اْلَبْعثِ { في لغة وھي ؛ العين بفتح} الَبَعث{ الحسن أبي بن الحسن وقرأ. التوقيف متضمنة

ا{. اإلعادة من شك في كنتم إن الناس أيھا يا:  والمعنى. }َبَعث{ بتخفيف  ، البشر أصل ھو الذي أباكم خلقنا أي} َخلَْقَناُكمْ  َفإِنَّ

 وقد ، الماء من القليل وھو ، لقلته نطفة سمي ؛ المني وھو} ُنْطَفةٍ  ِمنْ {. ذريته خلقنا} ُثمَّ {. } ُتَرابٍ  ِمنْ { السالم عليه آدم يعني

. المغرب وبحر المشرق بحر أراد" . جورا يخشى ال النطفتين بين الراكب يسير حتى" الحديث ومنه ؛ منه الكثير على يقع

 أي ؛ العبيط الدم والعلق. الجامد الدم وھو} َعلََقةٍ  ِمنْ  ُثمَّ {. القطر دائمة نطوفة وليلة. وينطف ينطف نطف. القطر:  والنطف

" . مضغة الجسد في وإن أال" الحديث ومنه ؛ يمضغ ما قدر ليلةق لحمة وھي} ُمْضَغةٍ  ِمنْ  ُثمَّ {. الحمرة الشديد:  وقيل. الطري

 عنھا المتوفى عدة فذلك ،" الروح فيه ينفخ األربعة األشھر بعد العشر وفي: " عباس ابن قال. أشھر أربعة األطوار وھذه

 .وعشر أشھر أربعة ؛ زوجھا

 إذا النطفة أن عمر ابن وعن مسعود ابن عن لقمةع عن عامر عن داود حدثنا زائدة أبي بن زكريا بن يحيى روى:  الثانية

 ؟ تموت أرض بأي ، واألثر األجل ما ، سعيد أم شقي ، أنثى أم ذكر ، رب يا: " فقال بكفه ملك أخذھا الرحم في استقرت

 وتطأ رزقھا فتأكل فتخلق ، الكتاب أم في قصتھا فيجد فينطلق ، النطفة ھذه قصة فيھا تجد فإنك الكتاب أم إلى انطلق له فيقال

َھا َيا{ عامر قرأ ثم ؛ لھا قدر الذي المكان في فدفنت قبضت أجلھا جاء فإذا أثرھا ا اْلَبْعثِ  ِمنَ  َرْيبٍ  فِي ُكْنُتمْ  إِنْ  النَّاسُ  أَيُّ  َفإِنَّ

. نطفة رب أي فيقول املك بالرحم وكل قد هللا إن: " قال -  الحديث ورفع - مالك بن أنس عن الصحيح وفي. }ُتَرابٍ  ِمنْ  َخلَْقَناُكمْ 

 فما الرزق فما. سعيد أو شقي أنثى أو ذكر رب أي الملك قال قال خلقا يقضي أن هللا أراد فإذا. مضغة رب أي. علقة رب أي

 عليه هللا صلى هللا رسول سمعت:  قال الغفاري أسيد بن حذيفة عن أيضا الصحيح وفي". أمه بطن في كذلك فيكتب. األجل

 ولحمھا وجلدھا وبصرھا سمعھا وخلق فصورھا ملكا إليھا هللا بعث ليلة وأربعون اثنتان بالنطفة رم إذا: " يقول وسلم

 صلى هللا رسول حدثنا:  قال مسعود بن هللا عبد عن الصحيح وفي. الحديث وذكر..." أنثى أم أذكر رب أي يقول ثم وعظامھا

 ثم ذلك مثل علقة ذلك في يكون ثم يوما أربعين أمه بطن في خلقه يجمع أحدكم إن" المصدوق الصادق وھو وسلم عليه هللا

..." سعيد أو وشقي وعمله وأجله رزقه بكتب كلمات بأربع ويؤمر الروح فيه فينفخ الملك يرسل ثم ذلك مثل مضغة يكون

 ثم علقة يوما ينأربع ثم نطفة يوما أربعين أمه بطن في أحدكم يجمع: " فيه فإنه ؛ األول لألحاديث مفسر الحديث فھذا. الحديث

 عنھا المتوفى عدة وھذه ، الروح الملك ينفخ العشر وفي أشھر أربعة فھذه" الروح فيه فينفخ الملك يبعث ثم مضغة يوما أربعين



6 

 

 في يجمع ما:  األعمش سئل ، مسعود ابن فسره قد" أمه بطن في خلقه يجمع أحدكم إن: " وقوله. عباس ابن قال كما زوجھا

 المرأة بشرة في طارت بشرا منھا يخلق أن فأراد الرحم في النطفة وقعت إذا:  هللا عبد قال قال خيثمة حدثنا:  فقال ؟ أمه بطن

 .علقة كونھا وقت وھذا ، جمعھا فذلك ؛ الرحم في دما تصير ثم يوما أربعين تمكث ثم وشعر ظفر كل تحت

 التصوير عند كان المضغة في ما فعل عنه صدر ما وأن ، حقيقية ال مجازية نسبة للملك والتصوير الخلق نسبة:  الثالثة

:  فقال الخليقة جميع نسب عنھا وقطع ، الحقيقية الخلقة إليه أضاف قد سبحانه تراه أال ؛ واختراعه وخلقه هللا بقدرة والتشكيل

ْرَناُكمْ  ُثمَّ  َخلَْقَناُكمْ  َولََقدْ { } َمِكينٍ  َقَرارٍ  فِي ُنْطَفةً  َجَعْلَناهُ  ُثمَّ . ِطينٍ  ِمنْ  ُساللَةٍ  ِمنْ  ْنَسانَ اأْلِ  َخلَْقَنا َولََقدْ {:  وقال]. 11:  األعراف[} َصوَّ

َھا َيا{:  وقال]. 13 - 12:  المؤمنون[ ا اْلَبْعثِ  ِمنَ  َرْيبٍ  فِي ُكْنُتمْ  إِنْ  النَّاسُ  أَيُّ :  تعالى وقال. } ُنْطَفةٍ  ِمنْ  ُثمَّ  ُتَرابٍ  ِمنْ  َخلَْقَناُكمْ  َفإِنَّ

َرُكمْ {:  قال ثم]. 2:  التغابن[} ُمْؤِمنٌ  َوِمْنُكمْ  َكافِرٌ  َفِمْنُكمْ  َخلََقُكمْ  ِذيالَّ  ُھوَ {  لََقدْ {:  وقال]. 64:  غافر[} ُصَوَرُكمْ  َفأَْحَسنَ  َوَصوَّ

 ما مع ، اآليات من ذلك غير إلى]. 2:  العلق[} َعلَقٍ  ِمنْ  اأْلِْنَسانَ  َخلَقَ {:  وقال]. 4:  التين[} َتْقِويمٍ  أَْحَسنِ  فِي اأْلِْنَسانَ  َخلَْقَنا

 فينفخ الملك يرسل ثم: " قوله في القول وھكذا. العالمين رب إال المخلوقات من لشيء خالق ال أن البراھين قاطعات عليه دلت

 ال تعالى هللا بإحداث فإنه ؛ المعتادة األسباب سائر في القول وكذلك. والحياة الروح فيھا هللا خلق سبب النفخ أن أي" الروح فيه

 .وغيرھم الطبعيين الضالل أھل مذاھب من النجاة ففيه ، به وتمسك األصل ھذا فتأمل. بغيره

 ؛ الخامس في ودخوله أشھر أربعة تمام وذلك ، يوما وعشرين مائة بعد يكون فيه الروح نفخ أن العلماء يختلف لم:  الرابعة

 حمل على النفقات وجوب وفي ، التنازع عند االستلحاق في األحكام من إليه يحتاج فيما يعول وعليه. باألحاديث بيناه كما

 وھذا ، وعشر أشھر بأربعة الوفاة من المرأة عدة في الحكمة إنه:  قيل وقد. الجوف في الجنين بحركة لتيقنه وذلك ؛ المطلقات

 .حمل يظھر لم إذا المدة ھذه ببلوغ الرحم براءة يحقق الخامس في الدخول

 صلب في كانت لو كما فھي ، الرحم في تجتمع لم إذا المرأة ألقتھا إذا حكم بھا يتعلق وال ، يقينا بشيء ليست لنطفةا:  الخامسة

 ھذا وعلى. ولد أنه به يتحقق أحوال أول إلى واستحالت واجتمعت استقرت قد النطفة أن تحققنا فقد علقة طرحته فإذا ؛ الرجل

 وھذا. الولد أم حكم لھا به ويثبت ، العدة به وتنقضي ، الرحم به تبرأ ، حمل وضع المضغة من فوقھا فما العلقة وضع فيكون

 بظھور االعتبار وإنما ، العلقة بإسقاط اعتبار ال :  عنه هللا رضي الشافعي وقال. وأصحابه عنه هللا رضي مالك مذھب

 أم تكون وال العدة به تنقضي أنه لمنصوصوا ، والتخريج بالنقل فقوالن لحما وكان التخطيط خفي فإن ؛ والتخطيط الصورة

 .أولى فبغيره ، الجاري بالدم تنقضي العدة ألن:  قالوا. ولد

:  األعرابي ابن وقال. السقط} ُمَخلََّقةٍ  َوَغْيرِ { ، الخلق تامة} ُمَخلََّقةٍ {:  الفراء قال} ُمَخلََّقةٍ  َوَغْيرِ  ُمَخلََّقةٍ {:  تعالى قوله:  السادسة

 َوَغْيرِ { ، والرجلين واليدين الرأس فيھا هللا خلق التي المخلقة:  زيد ابن. بعد تصور لم} ُمَخلََّقةٍ  َوَغْيرِ { ، خلقھا بدأ قد }ُمَخلََّقةٍ {

 ألن ؛ مخلقة والمضغة والعلقة النطفة فإن االشتقاق أصل إلى رجعنا إذا:  العربي ابن قال. شيء فيھا يخلق لم التي} ُمَخلََّقةٍ 

ً  أَْنَشأَْناهُ  ُثمَّ {:  تعالى هللا قال كما الخلقة منتھى ھو الذي التصوير إلى رجعنا وإن ، تعالى هللا خلق الكل :  المؤمنون[} آَخرَ  َخْلقا

 ، خلق بعد خلقا خلق فقد األطوار عليه تتابع فما ، الكثرة معنى وفيه ، الخلق من التخليق:  قلت. زيد ابن قال ما فذلك] 14

ً  أَْنَشأَْناهُ  ُثمَّ {:  تعالى هللا قال ولھذا ؛ لوقمخ فھو نطفة كان وإذا :  قوله إن:  قيل وقد. أعلم وهللا] 14:  المؤمنون[} آَخرَ  َخْلقا
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 ، أجمع األعضاء له فيخلق مضغته سبحانه الرب يتم من منھم أي ؛ السقط إلى ال بعينه الولد إلى يرجع} ُمَخلََّقةٍ  َوَغْيرِ  ُمَخلََّقةٍ {

 وغير ، حيا كان ما المخلقة:  عباس ابن". الوقت لتمام المرأة تلد أن المخلقة: " وقيل. تمام غير ناقصا ديجاخ يكون من ومنھم

 :  قال. السقط المخلقة

 والحياء ويحك الحزم فأين...  البكاء المخلقة غير أفي

 بالمضغة وغيرھما واألوزاعي مالك وعند. الخلق تام ولد من تسقطه بما ولد أم تكون األمة أن على العلماء أجمع:  السابعة

 بني خلق من شيء له تبين قد كان إن:  حنيفة وأبو الشافعي وقال. مضغة أنھا علم إذا:  مالك قال. مخلقة غير أو مخلقة كانت

 يستھل لم فإن ؛ عليه يصلى صارخا استھل إذا المولود أن على وأجمعوا. ولد أم له فھي ذلك غير أو عين أو أصبع آدم

 وابن المسيب ابن وقال ؛ عليه يصلى أنه عمر ابن عن وروي. وغيرھم والشافعي حنيفة وأبي مالك عند عليه يصل لم صارخا

 وكفنوھم واغسلوھم سموھم ويقول ، السقط على بالصالة يأمر كان" أنه شعبة بن المغيرة عن وروي. وغيرھما سيرين

ا{ اآلية ھذه يتلوو ، وصغيركم كبيركم باإلسالم أكرم هللا فإن ؛ وحنطوھم  قال." } ُمَخلََّقةٍ  َوَغْيرِ  - إلى - ُتَرابٍ  ِمنْ  َخلَْقَناُكمْ  َفإِنَّ

 بعض وقال. له وجود فال خلقه يتبين لم وما ، يسمى الذي فھو خلقه تبين ما بالسقط أراد شعبة بن المغيرة لعل:  العربي ابن

 النبي عن عنه هللا رضي ھريرة أبي عن داود أبو وروى. رأشھ أربعة له وتمت الروح فيه نفخ متى عليه يصلى:  السلف

 أو حركة أو منه ذلك كان مولود فكل ؛ الصوت رفع:  االستھالل" . ورث المولود استھل إذا: " قال وسلم عليه هللا صلى

: الخطابي قال. يوالشافع واألوزاعي الثوري سفيان ذھب ھذا وإلى. الحياة داللة من فيه ما لوجود يورث فإنه تنفس أو عطاس

 سيرين بن محمد عن وروي. يستھل لم ما عطس أو تحرك وإن له ميراث ال:  مالك وقال. الرأي أصحاب قول وأحسنه

 .وقتادة والزھري والشعبي

 وقال. الغرة ففيه بطنھا ضرب إذا ولد أنه يعلم ما أو علقة أو مضغة من المرأة طرحته ما:  عنه هللا رضي مالك قال:  الثامنة

 عطس أو تحرك وسواء. الغرة ففيه صارخا يستھل فلم الجنين سقط إذا:  مالك قال. خلقه من يتبين حتى فيه شيء ال:  لشافعيا

 حياته علمت إذا:  األمصار فقھاء وسائر عنه هللا رضي الشافعي وقال. كاملة الدية ففيه صارخا يستھل حتى ، أبدا الغرة فيه

 .الدية ففيه حياته به تستيقن مما ذلك غيرب أو باستھالك أو بعطاس أو بحركة

:  تعالى هللا قال وقال ، حمل بأنه عليه واحتج ، الموضوع بالسقط تنقضي المرأة عدة أن إسماعيل القاضي ذكر:  التاسعة

 خلقا وجوده على فدل ، أباه يرث أنه ذلك على والدليل:  إسماعيل القاضي قال. } َحْملَُھنَّ  َيَضْعنَ  أَنْ  أََجلُُھنَّ  اأْلَْحَمالِ  َوأُوالتُ {

 .مخلقا يكون أن إال األحكام ھذه من شيء به يرتبط وال:  العربي ابن قال. وحمال ولدا وكونه

 ، قلناه ما صحة على يدل" أمه بطن في خلقه يجمع أحدكم إن: " والسالم الصالة عليه وقول االشتقاق من ذكرناه ما:  قلت

: تعالى قوله فيشملھا ، رحمھا في استقر ما وضعت حامال كانت أنھا ألقته إذا المرأة على يصدق والمضغة العلقة مسقطة وألن

 .بين وھذا ، كالمخطط متجسدا نطفة عن الولد مبدأ وضعت وألنھا] 4:  الطالق[} َحْملَُھنَّ  َيَضْعنَ  أَنْ  أََجلُُھنَّ  اأْلَْحَمالِ  َوأُوالتُ {

 بن يزيد عن النوفلي الملك عبد عن يزيد حدثنا مخلد بن خالد حدثنا شيبة أبي بن بكر أبو حدثنا ماجه ابن روى:  العاشرة

]". خلفي[ أخلفه فارس من إلي أحب يدي بين أقدمه لسقط: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال قال ھريرة أبي عن رومان
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 فارس ألف من إلي أحب: " فقال يرةھر أبي عن أبيه عن صالح أبي بن سھيل عن له الحديث علوم معرفة في الحاكم وأخرجه

 ".ورائي أخلفه

 ،} نخرج{ و} نقِر{ بنصب قرئ} اأْلَْرَحامِ  فِي َوُنقِرُّ {. خلقكم أطوار بتصريفنا قدرتنا كمال:  يريد} لَُكمْ  لُِنَبيِّنَ {:  عشرة الحادية

 ال بالرفع} نقر{:  الزجاج وقال. العطف على النصب:  حاتم أبو قال قال عاصم عن المفضل عن زيد أبي عن حاتم أبو رواه

:  وقيل. والصالح الرشد على ليدلھم وجل عز خلقھم وإنما ، نشاء ما األرحام في لنقر ذلك فعلنا:  المعنى ليس ألنه ؛ غير

 قراءة وھي. نقر ونحن:  المعنى ؛} ونقرُّ { بالرفع الفرقة ھذه وقرأت. الكالمين بين اعتراض فھو ؛ البعث أمر لھم لنبين المعنى

 واألجل. النون بكسر} ِنشاء ما{ وثاب ابن. وقرأ. سائغ ھذا على والرفع ، بالياء} يخرجكم{ و} ويقر{:  وقرئ. الجمھور

 ألنه نشاء من يقل ولم} َنَشاءُ  َما{ وقال. حيا ويخرج أمره يكمل من وثم يسقط من فثم ؛ جنين جنين بحسب يختلف المسمى

 .ما بلفظ عنھا فكنى جماد وھي المضغة ومن الحمل من نشاء ما حاماألر في يقر أي ؛ الحمل إلى يرجع

 ؛ الواحد باسم الجمع تسمي قد العرب فإن وأيضا. جنس اسم فھو ؛ أطفاال أي} ِطْفالً  ُنْخِرُجُكمْ  ُثمَّ {:  تعالى قوله:  عشرة الثانية

 :  الشاعر قال

 بأمير لي ليس العواذل إن...  ويلمنني حبھا في يلحينني

 أَوِ {:  تعالى هللا قال ؛ والجمع الواحد على فيقع ، والعدل كالرضا مصدرا يستعمل اسم وھو:  المبرد وقال. أمراء يقل ولم

ْفلِ   َفإِنْ {:  تعالى كقوله ، التمييز على نصب وھو:  الطبري وقال]. 31:  النور[} النَِّساءِ  َعْوَراتِ  َعلَى َيْظَھُروا لَمْ  الَِّذينَ  الطِّ

ً  ِمْنهُ  َشْيءٍ  َعنْ  مْ لَكُ  ِطْبنَ   الولد انفصال وقت من يطلق والطفل. طفال منكم واحد كل نخرج ثم المعنى:  وقيل]. 4:  النساء[} َنْفسا

. طفل وغلمان ، طفل وغالم ، طفل وجوار طفل وجاريتان ، طفل جارية:  ويقال. طفل أيضا وحشية كل وولد. البلوغ إلى

 الظبية:  والمطفلة. طفل ذات صارت المرأة وأطفلت. طفالت:  يقال وال. وأطفال فلتانوط وطفالن وطفلة طفل:  أيضا ويقال

:  يقال ؛ الناعم" الطاء في بالفتح" والطفل. ومطافيل مطافل] والجمع[ ، الناقة وكذلك. بالنتاج عھد قريبة وھي ، طفلھا معھا

 الشمس طفلت إذا العصر بعد" : بالتحريك" والطفل .ظالمه أقبل إذا الليل طفل وقد. طفل وبنان ، ناعمة أي طفلة جارية

 :  قال ؛ مطر" : أيضا" والطفل. للغروب

 الثريا طفل جاده لوھد

ُكمْ  لَِتْبلُُغوا ُثمَّ {:  تعالى قوله  نأل ؛] 73:  الزمر[} أَْبَواُبَھا َوفُِتَحتْ  َجاُءوَھا إَِذا َحتَّى{:  قوله في كالواو زائدة} ُثمَّ { إن:  قيل} أَُشدَّ

ُكمْ {. كالواو النسق حروف من ثم  أَْرَذلِ  إِلَى ُيَردُّ  َمنْ  َوِمْنُكمْ {. بيانه" األنعام" في مضى وقد. قواكم ونھاية عقولكم كمال} أَُشدَّ

ً  ِعْلمٍ  َبْعدَ  َيْعلَمَ  ال لَِكيْ {:  قال ولھذا ؛ يعقل ال حتى والخرف الھرم وھو ، وأدونه أخسه أي} اْلُعُمرِ  : يس سورة في قال كما} َشْيئا

ْرهُ  َوَمنْ { ْسهُ  ُنَعمِّ  البخل من بك أعوذ إني اللھم: " فيقول يدعو وسلم عليه هللا صلى النبي وكان]. 68:  يس[} اْلَخْلقِ  فِي ُنَنكِّ

 ، سعد عن النسائي أخرجه". القبر وعذاب الدنيا فتنة من بك وأعوذ العمر أرذل إلى أرد أن بك وأعوذ الجبن من بك وأعوذ

 .المعنى ھذا النحل في مضى وقد. الغلمان المكتب يعلم كما بنيه يعلمھن وكان:  وقال
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ا{:  األول في فقال البعث على أقوى داللة ذكر} َھاِمَدةً  اأْلَْرضَ  َوَتَرى{:  تعالى قوله  وقال. جمعا فخاطب} ُتَرابٍ  ِمنْ  َخلَْقَناُكمْ  َفإِنَّ

 منكري على االحتجاج حيث من متصل المعنى ولكن ، اللفظ عن اللفظ فانفصل ، واحدا فخاطب} اأْلَْرضَ  َوَتَرى{:  الثاني في

 :  األعشى قال. الدروس والھمود. دارسة:  وقيل. جريج ابن قال ؛ شيئا تنبت ال يابسة} َھاِمَدةً {. البعث

 ھمدا باليات ثيابك وأرى...  شاحبا لجسمك ما قتيلة قالت

. سكنت إذا أصواتھم وھمدت. وذھب بلي إذا األرض شجر ھمد:  يقال:  شمر وقال. ابتر ذات جافة أي} َھاِمَدةً {:  الھروي

. يھلك أي" الجوع من يھمد كاد حتى: " الحديث وفي. مطر يصبھا ولم عود وال نبت وال حياة فيھا يكون أال األرض وھمود

 .تھمد النار وھمدت. بلي إذا يھمد الثوب ھمد:  يقال

تْ  اْلَماءَ  َعلَْيَھا َزْلَناأَنْ  َفإَِذا{:  تعالى قوله  حركته أي ؛ فاھتز الشيء ھززت:  يقال ؛ الحركة شدة:  واالھتزاز. تحركت أي} اْھَتزَّ

. ھاز وكوكب. انقضاضه في الكوكب واھتز. بحدائه سيرھا في تحركت إذا ھي فاھتزت ھزيزا اإلبل الحادي وھز. فتحرك

:  وقيل. مجازا اھتزازا فسماه ؛ خفية إزالة بعض من بعضھا يزيل حتى ھامن يخرج ال النبات ألن ؛ بالنبات تھتز فاألرض

 :  الشاعر قال كما ، حركته شدة واھتزازه ، المبرد قال ؛ المضاف فحذف ، نباتھا اھتز

 خضر ورق في البان غصن اھتز كما...  مشت إن وتھتز قامت إذا تثنى

. الزيادة وأصله ، واحد والمعنى ؛ انتفخت:  وقيل. وزادت ارتفعت أي }َوَرَبتْ {. األرض في منه أظھر النبات في واالھتزاز

 صارت حتى ارتفعت أي} َوَرَبأتْ { إلياس بن وخالد القعقاع بن يزيد وقرأ. والربوة الربا ومنه ؛ زاد أي ربوا يربو الشيء ربا

 :  القيس امرؤ قال. الغةالمب على وربيئة رابئ فھو ؛ مشرف شيء على القوم يحفظ الذي وھو ، الربيئة بمنزلة

 ويتقي الضراء يمشي الغضا كذئب...  مخمال ذاك قبل ربيئا بعثنا

 رجل:  يقال ؛ الحسن والبھجة. يراه من يبھج أي. قتادة عن ؛ حسن أي} َبِھيجٍ {. لون أي} َزْوجٍ  ُكلِّ  ِمنْ {. أخرجت أي} َوأَْنَبَتتْ {

: قوله أن على دل باإلنبات األرض وصف ولما. بحسنه أعجبني وأبھجني. بھيج فھو وبھجة بھاجة" بالضم" بھج وقد. بھجة ذو

تْ {  .أعلم وهللا. النبات إلى ال األرض إلى يرجع} َوَرَبتْ  اْھَتزَّ

َ  بِأَنَّ  َذلِكَ { 7 - 6:  اآليتان اَعةَ  َوأَنَّ  ، َقِديرٌ  َشْيءٍ  ُكلِّ  َعلَى َوأَنَّهُ  اْلَمْوَتى ُيْحيِي َوأَنَّهُ  اْلَحقُّ  ُھوَ  هللاَّ  هللاََّ  َوأَنَّ  فِيَھا َرْيبَ  ال آتَِيةٌ  السَّ
 }اْلقُُبورِ  فِي َمنْ  َيْبَعثُ 

َ  ِبأَنَّ  َذلِكَ {:  تعالى قوله َھا َيا{:  قوله في واختياره اقتداره وفق على وتسخيرھا إليه الموجودات افتقار ذكر لما} اْلَحقُّ  ُھوَ  هللاَّ  أَيُّ

َ  ِبأَنَّ  َذلِكَ {:  ذلك بعد قال. }َبِھيجٍ  -  قوله إلى - اْلَبْعثِ  ِمنَ  َرْيبٍ  فِي ُكْنُتمْ  إِنْ  النَّاسُ   ُكلِّ  َعلَى َوأَنَّهُ  اْلَمْوَتى ُيْحِيي َوأَنَّهُ  اْلَحقُّ  ُھوَ  هللاَّ

اَعةَ  َوأَنَّ . َقِديرٌ  َشْيءٍ  َ  َوأَنَّ  فِيَھا َرْيبَ  ال آِتَيةٌ  السَّ  وإن سواه ما كل أن على بھذا وتعالى حانهسب فنبه. } اْلقُُبورِ  فِي َمنْ  َيْبَعثُ  هللاَّ

 وأن ؛ المطلق الغني المطلق الموجود ھو:  الحقيقي والحق. مصرف مسخر ألنه ؛ نفسه من له حقيقة ال فإنه حقا موجودا كان

]. 62:  الحج[} لُ اْلَباطِ  ُھوَ  ُدوِنهِ  ِمنْ  َيْدُعونَ  َما َوأَنَّ {:  السورة آخر في قال ولھذا ؛ وجوده وجوب عن وجود ذي كل وجود
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. أفعاله في بمعنى الحق:  وقيل. عباده على الحق ذو:  وقيل. تعالى هللا وھو ، يزول وال يتغير ال الذي الثابت الموجود والحق

َ  ِبأَنَّ {. وبين لكم وصف ما األمر أي ؛ رفع موضع في} َذلِكَ {:  الزجاج وقال :  وقال. الحق ھو هللا ألن أي} اْلَحقُّ  ُھوَ  هللاَّ

 أي} َقِديرٌ  َشْيءٍ  ُكلِّ  َعلَى َوأَنَّهُ { بأنه أي} اْلَمْوَتى ُيْحِيي َوأَنَّهُ {. الحق ھو بأنه ذلك هللا فعل أي ؛ نصبا} َذلِكَ { يكون أن ويجوز

اَعةَ  َوأَنَّ {. أراد ما على قادر وبأنه َ  ِبأَنَّ  َذلِكَ {:  قوله على عطف} آِتَيةٌ  السَّ  في عطفا وليس ، اللفظ حيث من} اْلَحقُّ  ُھوَ  هللاَّ

 َرْيبَ  ال{ آتية الساعة أن وليعلموا أي ؛ يتضمنه فعل إضمار من البد بل ، آتية الساعة بأن ذكر ما هللا فعل يقال ال إذ ؛ المعنى

َ  َوأَنَّ {. شك ال أي} فِيَھا  .والعقاب للثواب يريد} اْلقُُبورِ  فِي َمنْ  َيْبَعثُ  هللاَّ

ِ  فِي ُيَجاِدلُ  َمنْ  نَّاسِ ال َوِمنَ { 10 - 8:  اآليات ِ  َسبِيلِ  َعنْ  لُِيِضلَّ  ِعْطفِهِ  َثانِيَ  ، ُمنِيرٍ  ِكَتابٍ  َوال ُھدىً  َوال ِعْلمٍ  بَِغْيرِ  هللاَّ  فِي لَهُ  هللاَّ
ْنَيا َمتْ  بَِما َذلِكَ  ، اْلَحِريقِ  َعَذابَ  اْلقَِياَمةِ  َيْومَ  َوُنِذيقُهُ  ِخْزيٌ  الدُّ َ  َوأَنَّ  َيَداكَ  َقدَّ مٍ  لَْيسَ  هللاَّ  }لِْلَعبِيدِ  بَِظالَّ

 بن النضر في نزلت. الحجة بين نير أي} ُمنِيرٍ  ِكَتابٍ  َوال ُھدىً  َوال ِعْلمٍ  ِبَغْيرِ  هللاَِّ  فِي ُيَجاِدلُ  َمنْ  النَّاسِ  َوِمنَ {:  تعالى قوله

 ، األولى كاآلية الحارث بن النضر في نزلت أنھا على والمعظم. "عباس ابن قال ؛ ھشام بن جھل أبي في:  وقيل. الحارث

 أن ويجوز! ھذا فعلت أنت! ھذا فعلت أنت:  وتوبخه تذمه للرجل تقول كما ؛ الذم في للمبالغة والتكرير ، واحد فريق في فھما

 شيطان كل ويتبع علم بغير هللا في يجادل الحارث بن النضر إن:  قال فكأنه ؛ بزيادة آية كل في وصفه ألنه التكرير يكون

 زيد:  كقولك وھو". هللا سبيل عن ليضل ؛ منير وكتاب ھدى غير ومن علم غير من هللا في يجادل الحارث بن والنضر ، مريد

 إنكاره األولى باآلية فالمراد. آية عشرة بضع فيه نزلت:  قيل وقد. القشيري قال ؛ مفيد تكرار وھو ؛ يضربني وزيد يشتمني

 بنات المالئكة أن الحارث بن النضر قول من كان:  قيل وقد. هللا جھة من منزل القرآن وأن ، النبوة إنكاره وبالثانية ، البعث

 على نصب} ِعْطفِهِ  َثاِنيَ {. }النَّاسِ  َوِمنَ {:  قوله في والخبر. باالبتداء رفع موضع في} َمنْ {:  تعالى هللا في جدال وھذا ، هللا

. وتعظما مرحا عنقه لوى  ، الحارث بن النضر ھو: " قال أنه سعبا ابن عن روي:  أحدھما:  معنيين على ويتأول. الحال

 ؛ الذكر عن معرضا أي ، عطفه ثاني علم بغير هللا في يجادل من الناس ومن:  التقدير أن:  الفراء قول وھو:  اآلخر والمعنى

 وروى. واحد والمعنى. كفرا إليه يدعى عما معرضا:  عباس ابن. كفرا عنقه الويا:  وقتادة مجاھد وقال. النحاس ذكره

:  قال} هللاَِّ  َسِبيلِ  َعنْ  لُِيِضلَّ  ِعْطفِهِ  َثانِيَ {:  وجل عز قوله في عباس ابن عن حسان بن ھشام عن حسين بن مخلد عن األوزاعي

 في ينظر فالن:  قولھم ومنه ؛ الجانب والعطف:  المفضل وقال. العنق من انثنى ما العطف" : المبرد. البدعة صاحب ھو

 عطفه عني فالن ثنى:  ويقال. جانباه شيء كل عطفا وكذلك. وركه إلى رأسه لدن من الرجل وعطفا. جوانبه في أي ، طافهأع

 َولَّى{:  تعالى كقوله وھو ؛ كالمه في النظر عن ومول جداله في الحق عن معرض ھو أي:  فالمعنى. عنك أعرض إذا

ْوا{:  تعالى وقوله]. 7:  لقمان[} َيْسَمْعَھا لَمْ  َكأَنْ  ُمْسَتْكِبراً  } ِبَجانِِبهِ  َوَنأَى أَْعَرضَ {:  وقوله]. 5:  المنافقون[} ُرُؤوَسُھمْ  لَوَّ

ى أَْھلِهِ  إِلَى َذَھبَ  ُثمَّ {:  وقوله]. 83:  اإلسراء[  وقرئ. تعالى هللا طاعة عن أي} هللاَِّ  َسِبيلِ  َعنْ  لُِيِضلَّ {]. 33:  القيامة[} َيَتَمطَّ

ً  َعُدّواً  لَُھمْ  لَِيُكونَ {:  تعالى كقوله ؛ فيضل يجادل أي ؛ العاقبة الم والالم. الياء بفتح} لَِيِضل{  فكان أي]. 8:  القصص[} َوَحَزنا

ْنَيا فِي لَهُ {]. 55 - 54:  النحل[}  لَِيْكفُُروا. ُيْشِرُكونَ  ِبَربِِّھمْ  ِمْنُكمْ  َفِريقٌ  إَِذا{ ونظيره. كذلك لھم  بما لوذ ھوان أي} ِخْزيٌ  الدُّ

فٍ  ُكلَّ  ُتِطعْ  َوال{:  قال كما ؛ القيامة يوم إلى المؤمنين ألسنة على القبيح الذكر من له يجري . اآلية] 10:  القلم[} َمِھينٍ  َحالَّ

 بن النضر قتل وسلم عليه هللا صلى النبي فإن ؛ القتل ھھنا الخزي:  وقيل]. 1:  المسد[} َوَتبَّ  لََھبٍ  أَبِي َيَدا َتبَّتْ {:  تعالى وقوله
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َمتْ  ِبَما َذلِكَ {. جھنم نار أي} اْلَحِريقِ  َعَذابَ  اْلقَِياَمةِ  َيْومَ  َوُنِذيقُهُ {. األنفال آخر في تقدم كما ؛ صبرا بدر يوم الحارث  أي} َيَداكَ  َقدَّ

 التي اليد ألن ؛ ةالجمل عن باليد وعبر. والكفر المعاصي من يداك قدمت بما العذاب ذلك:  النار دخل إذا اآلخرة في له يقال

 .البقرة أول في تقدم كما ، ھذا بمعنى} َذلِكَ { و. للجملة وتبطش تفعل

َ  َيعبد َمنْ  النَّاسِ  َوِمنَ { 11:  اآلية ْنَيا َخِسرَ  َوْجِھهِ  َعلَى اْنَقلَبَ  فِْتَنةٌ  أََصاَبْتهُ  َوإِنْ  بِهِ  اْطَمأَنَّ  َخْيرٌ  أََصاَبهُ  َفإِنْ  َحْرفٍ  َعلَى هللاَّ  الدُّ
 }اْلُمبِينُ  اْلُخْسَرانُ  ُھوَ  َذلِكَ  اآْلِخَرةَ وَ 

َ  َيعبد َمنْ  النَّاسِ  َوِمنَ {:  تعالى قوله  قراءة على} َوْجِھهِ  َعلَى اْنَقلَبَ { والتمام ، باالبتداء رفع موضع في} ِمنَ } {َحْرفٍ  َعلَى هللاَّ

 هللا رسول يظھر أن قبل أسلم قد كان ربيعة بن يبةش يريد:  عباس ابن قال. المنافقين عن خبر اآلية وھذه. }َخِسرَ { الجمھور

 بصره فذھب اليھود من رجل أسلم:  الخدري سعيد أبو وقال. ربيعة بن شيبة ارتد إليه أوحى فلما ؛ وسلم عليه هللا صلى

 ديني في أصب لم نيإ:  فقال" يقال ال اإلسالم إن: " فقال! أقلني فقال وسلم عليه هللا صلى النبي فأتى باإلسالم فتشاءم وماله؛

 والفضة الحديد خبث النار تسبك كما الرجال يسبك اإلسالم إن يھودي يا: " فقال! وولدي ومالي بصري ذھب! خيرا ھذا

َ  َيعبد َمنْ  النَّاسِ  َوِمنَ {:  تعالى هللا فأنزل ؛" والذھب  عن جبير بن سعيد عن حصين أبي عن إسرائيل وروى. }َحْرفٍ  َعلَى هللاَّ

 قال خيله ونتجت غالما امرأته ولدت فإن المدينة يقدم الرجل كان:  قال" حرف على هللا يعبد من الناس ومن: " قال عباس ابن

 على يقدمون كانوا أعراب في نزلت:  المفسرون وقال". سوء دين ھذا قال خيله تنتج ولم امرأته تلد لم فإن ؛ صالح دين ھذا

 وقال. الحارث بن النضر في نزلت وقيل. ارتدوا شدة نالتھم وإن ، أقاموا رخاء نالوا فإن ؛ فيسلمون وسلم عليه هللا صلى النبي

 في ضعف على أنه وحقيقته. وغيره مجاھد قاله ؛ شك على} َحْرفٍ  َعلَى{ ومعنى. المنافقين في نزلت:  وغيره زيد ابن

 أعاله وھو ، الجبل حرف نهوم ؛ وحده وشفيره طرفه شيء كل وحرف. فيه مضطرب حرف على القائم كضعف عبادته،

 في الشكر على هللا وا عبد ولو ؛ الضراء دون السراء على يعبده أن وھو ، واحد وجه على أي} َحْرفٍ  َعلَى{:  وقيل. المحدد

 للنبي قال ربيعة بن شيبة أن وذلك ؛ شرط على} َحْرفٍ  َعلَى{:  وقيل. حرف على هللا وا عبد لما الضراء على والصبر السراء

 ؛ دينك إلى وأعدل بك أومن حتى وولدا وخيال وإبال ماال يرزقني أن ربك لي ادع:  أمره يظھر أن قبل وسلم عليه هللا صلى

 أسلم أن بعد رزقه كان ما منه فأخذ به أعلم وھو واختباره فتنته وجل عز هللا أراد ثم ؛ تمنى ما وجل عز هللا فرزقه له فدعا

َ  َيعبد َمنْ  النَّاسِ  َوِمنَ {:  فيه وتعالى كتبار هللا فأنزل اإلسالم عن فارتد  المنافق ھو:  الحسن وقال. شرط يريد} َحْرفٍ  َعلَى هللاَّ

} َخْيرٌ  أََصاَبهُ  َفإِنْ {:  بقوله ھذا وبين ؛ بكليته داخال ليس حرف على هللا يعبد الذي فھذا وبالجملة. قلبه دون بلسانه هللا يعبد

 أي} َوْجِھهِ  َعلَى اْنَقلَبَ {. به يختبر مما ذلك خالف أي} فِْتَنةٌ  أََصاَبْتهُ  َوإِنْ {. دينه لىع وأقام رضي معيشة ورخاء جسم صحة

ْنَيا َخِسرَ {. الكفر من عليه كان الذي وجھه إلى فرجع ارتد  قيس بن وحميد مجاھد قرأ} اْلُمِبينُ  اْلُخْسَرانُ  ُھوَ  َذلِكَ  َواآْلِخَرةَ  الدُّ

 على يوقف فال وعليه ، الحال على نصبا ، بألف} الدنيا خاِسرَ { – يعقوب عن وروي - سحاقإ أبي وابن والزھري واألعرج

 .فيھا له ثواب ال بأن واآلخرة ، ثناء وال غنيمة في الحظ بأن الدنيا وخسرانه. }َوْجِھهِ {
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ِ  ُدونِ  ِمنْ  َيْدُعو{ 12:  اآلية هُ  ال َما هللاَّ اللُ  ُھوَ  َذلِكَ  َيْنَفُعهُ  ال َوَما َيُضرُّ  }اْلَبِعيدُ  الضَّ

اللُ  ُھوَ  َذلِكَ {. يضر وال ينفع وال الذي الصنم يعبد الكفر إلى يرجع الذي ھذا أي} هللاَِّ  ُدونِ  ِمنْ  َيْدُعو{:  تعالى قوله } اْلَبِعيدُ  الضَّ

 .الطويل:  الفراء قال

هُ  لََمنْ  َيْدُعو{ 13:  اآلية  }اْلَعِشيرُ  َولَبِْئسَ  لَىاْلَموْ  لَبِْئسَ  َنْفِعهِ  ِمنْ  أَْقَربُ  َضرُّ

هُ  لََمنْ  َيْدُعو{:  تعالى قوله  اآلخرة في أي ؛ نفعه من أدنى ضره من يدعو وجھه على انقلب الذي ھذا أي} َنْفِعهِ  ِمنْ  أَْقَربُ  َضرُّ

ا{:  الىتع كقوله ؛ للكالم ترفيعا نفعه من أقرب ضره:  قال ولكنه ، أصال نفعا منه ير ولم ، النار دخل بعبادته ألنه اُكمْ  أَوْ  َوإِنَّ  إِيَّ

 ِمنْ  َوَيْعُبُدونَ {:  تعالى هللا قال كما  ؛ غدا لھم يشفعون أنھم توھم يعبدونھم:  وقيل]. 24:  سبأ[} ُمبِينٍ  َضاللٍ  فِي أَوْ  ُھدىً  لََعلَى

ُھمْ  ال َما هللاَِّ  ُدونِ  ُبوَنا إاِلَّ  َنْعُبُدُھمْ  َما{:  تعالى وقال]. 18:  يونس[} هللاَِّ  ْندَ عِ  ُشَفَعاُؤَنا َھُؤالءِ  َوَيقُولُونَ  َيْنَفُعُھمْ  َوال َيُضرُّ  إِلَى لُِيَقرِّ

 من أقرب ضره لمن وهللا يدعو أي ؛ والتأخير القسم الكالم معنى:  والزجاج والكسائي الفراء وقال]. 3:  الزمر[} ُزْلَفى هللاَِّ 

ه{ و. القسم جواب والالم} يدعو{ بـ نصب موضع في} َمن{ و. موضعھا غير في مقدمه فالالم. نفعه } أَْقَربُ { و. مبتدأ} َضرُّ

 الالم حق:  قلت. تأخير وال تقديم فيھا يكون أن يوجب ما التصرف من لالم وليس:  وقال الكالم تأخير النحاس وضعف. خبره

 :  الشاعر قال ؛ تؤخر وقد التقديم

 خواالاأل ويكرم العالء ينل...  خال جرير ومن ألنت خالي

 لمن يدعو والمعنى ؛ حذف الكالم في:  قال يزيد بن محمد عن سليمان بن علي لنا وحكى:  النحاس. تقدم وقد ؛ أنت لخالي أي

 الالم بعد ما ألن ، له معنى ال ألنه ؛ يزيد بن محمد على غلطا القول ھذا وأحسب:  النحاس قال. إلھا نفعه من أقرب ضره

 وهللا ، عندي اآلية في قيل ما أحسن وھو ، األخفش قول إال يزيد بن محمد مذھب أحسب اوم ، إله نصب يجوز فال مبتدأ

 .إلھه نفعه من أقرب ضره لمن يقول والمعنى ، محذوف وخبره مبتدأ} من{ و. يقول بمعنى} يدعو{:  قال أعلم،

 و ، يقول بمعنى} يدعو{:  فقال ابهإعر وكمل ، األخفش عن والمھدوي الزجاج عن هللا رحمه القشيري القول ھذا وذكر:  قلت

هُ { و ، مبتدأ} من{  ضره لمن يقول والتقدير ، محذوف} من{ وخبر ،} َمن{ صلة والجملة ، خبره} أَْقَربُ { و ، ثان مبتدأ} َضرُّ

 :  عنترة قول ومثله ؛ إلھه نفعه من أقرب

 األدھم لبان في بئر أشطان...  كأنھا والرماح عنتر يدعون

 أقرب ضره لمن الكافر يقول المعنى ولكن ؛ نفعه من أقرب ضره يقول ال معبودي الصنم يقول الذي والكافر : القشيري قال

َھا َيا{:  تعالى كقوله وھو. وإلھي معبودي المسلمين قول في نفعه من اِحرُ  أَيُّ  أيھا يا أي ؛] 49:  الزخرف[} َربَّكَ  لََنا اْدعُ  السَّ

 أي ؛ محذوفة ھاء وفيه ، الحال موضع في} َيْدُعو{ يكون أن يجوز:  الزجاج وقال. احراس يدعونك الذين أولئك عند الساحر

:  وقوله. }َيْدُعو{ على ھذا على ويوقف ، مضمرة ھاء} َيْدُعو{ ففي ؛ إياه دعائه حال في أي ، يدعوه البعيد الضالل ھو ذلك

هُ  لََمنْ {  أول فجعلھا والتوكيد لليمين الالم ألن وھذا} اْلَمْولَى لَِبْئسَ { وخبره ، بتداءباال مرفوع مستأنف كالم} َنْفِعهِ  ِمنْ  أَْقَربُ  َضرُّ

 ھو الذي أي ؛ عليه} َيْدُعو{ بوقوع النصب محل في ويكون ، الذي بمعنى" ذلك" يكون أن ويجوز:  الزجاج قال. الكالم
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هُ  لََمنْ {:  قوله ثم. الذي ما يأ} ُموَسى َيا ِبَيِمينِكَ  ِتْلكَ  َوَما{:  قال كما ؛ يدعو البعيد الضالل } اْلَعِشيرُ  لَِبْئسَ { و ، مبتدأ كالم} َضرُّ

 ؛ يضرب زيدا:  تقول كما ؛ الذي وھو المفعول قدم ؛ البعيد الضالل ھو الذي يدعو:  ھذا على اآلية وتقدير ؛ المبتدأ خبر

 :  وأنشد ؛ القول ھذا أغفلوا النحويين أن الزجاج وزعم. علي أبو واستحسنه

 طليق تحملين وھذا نجوت...  إمارة عليك لعباد ما عدس

 ھو الذي الفعل ھذا تكثير جھة على ، قبلھا ما على مكررة} َيْدُعو{ يكون أن يجوز:  والفراء أيضا الزجاج وقال. والذي أي

 ثم ، ضربت زيدا بتضر مثل ؛ يدعو يضره وال ينفعه ال ما هللا دون من يدعو أي ؛ أوال عديته قد إذ تعديه وال ، الدعاء

هُ  لَِمنْ { ويجوز:  الفراء قال. باألولى اكتفاء اآلخرة يدعو حذفت  ، نفعه من أقرب ضره من إلى يدعو أي ؛ الالم بكسر} َضرُّ

 نفعه؛ من أقرب ضره من يدعو أي ؛ صلة الالم:  والقفال أيضا الفراء وقال. إليھا أي} لََھا أَْوَحى َربَّكَ  ِبأَنَّ {:  وجل عز هللا قال

 والصاحب المعاشر أي} اْلَعِشيرُ  َولَِبْئسَ { التناصر في أي} اْلَمْولَى لَِبْئسَ {. مسعود بن هللا عبد قراءة في ھو وكذلك. يعبده أي

 .الوثن يعني:  مجاھد. والخليل

َ  إِنَّ { 14:  اآلية الَِحاتِ  َوَعِملُوا آَمُنوا الَِّذينَ  ُيْدِخلُ  هللاَّ َ  إِنَّ  اأْلَْنَھارُ  َتْحتَِھا ِمنْ  َتْجِري َجنَّاتٍ  الصَّ  }ُيِريدُ  َما َيْفَعلُ  هللاَّ

َ  إِنَّ {:  تعالى قوله الَِحاتِ  َوَعِملُوا آَمُنوا الَِّذينَ  ُيْدِخلُ  هللاَّ  وحال المشركين حال ذكر لما} اأْلَْنَھارُ  َتْحِتَھا ِمنْ  َتْجِري َجنَّاتٍ  الصَّ

َ  إِنَّ {. أيضا اآلخرة في المؤمنين حال ذكر والشياطين المنافقين  ؛ يشاء من ويعذب يشاء من يثيب أي} ُيِريدُ  َما َيْفَعلُ  هللاَّ

 .العبيد بفعل معلل الرب فعل أن ال ؛ عدله من سبق بما النار وللكافرين ، وبفضله الصدق وعده بحكم الجنة فللمؤمنين

ُ  َيْنُصَرهُ  لَنْ  أَنْ  َيُظنُّ  َكانَ  َمنْ { 15:  اآلية ْنَياال فِي هللاَّ َماءِ  إِلَى بَِسَببٍ  َفْلَيْمُددْ  َواآْلِخَرةِ  دُّ  َما َكْيُدهُ  ُيْذِھَبنَّ  َھلْ  َفْلَيْنُظرْ  ْلَيْقَطعْ  ُثمَّ  السَّ
 }َيِغيظُ 

ُ  َيْنُصَرهُ  لَنْ  أَنْ  َيُظنُّ  َكانَ  َمنْ {:  تعالى قوله ْنَيا فِي هللاَّ َما إِلَى ِبَسَببٍ  َفْلَيْمُددْ  َواآْلِخَرةِ  الدُّ  أحسن من:  النحاس جعفر أبو قال} ءِ السَّ

. أوتيه الذي النصر يقطع أن له يتھيأ وأنه وسلم عليه هللا صلى محمدا هللا ينصر لن أن يظن كان من المعنى أن فيھا قيل ما

َماءِ  إَِلى ِبَسَببٍ  َفْلَيْمُددْ {  َھلْ  َفْلَيْنُظرْ { له تھيأ إن لنصرا ليقطع ثم أي} ْلَيْقَطعْ  ُثمَّ {. السماء إلى بھا يصل حيلة فليطلب أي} السَّ

 والحيلة الكيد له يتھيأ لم إذا أنه الكالم في والفائدة. وسلم عليه هللا صلى النبي نصر من يغيظه ما وحيلته} َيِغيظُ  َما َكْيُدهُ  ُيْذِھَبنَّ 

ُ  َيْنُصَرهُ { في الكناية إن: " عباس ابن قال وكذا. النصر قطع إلى يصل لم ھذا مثل يفعل بأن  عليه هللا صلى محمد إلى ترجع} هللاَّ

 واالنقالب ، وسلم عليه هللا صلى وبمحمد با اإليمان ھو اإليمان ألن ؛ عليه دال الكالم فجميع ذكره يجر لم وإن وھو ، وسلم

 وسلم عليه هللا صلى محمدا يعادي ممن يظن كان من أي ؛ وسلم عليه هللا صلى محمد به أتى الذي الدين عن انقالب الدين عن

 من:  والمعنى} َمنْ { على تعود الھاء أن" أيضا عباس ابن وعن". وكذا كذا فليفعل محمدا ننصر ال أنا حرف على هللا يعبد ومن

 ؛ الرزق القول ھذا على والنصر". هللا عون من تخلو حياة في خير ال إذ ؛ نفسه فليقتل ، فليختنق يرزقه ال هللا أن يظن كان

. ممطورة أي ؛ منصورة أرض:  العرب قول ذلك ومن. هللا أعطاه أعطاني من أي ؛ هللا نصره ينصرني نم:  العرب تقول

 :  الفقعسي قال
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 ناصره الغيث الذي الشق تملك وال...  حقه فوق امرأ تعطي ال وإنك

ُ  َيْنُصَرهُ  َلنْ  أَنْ  َيُظنُّ  َكانَ  َمنْ {:  قال مجاھد عن نجيح أبي ابن روى وكذا  إن:  وقيل. عبيدة أبي قول وھو. يرزقه لن أي} هللاَّ

 إلى به يتوصل ما والسبب. بحبل أي} ِبَسَببٍ  َفْلَيْمُددْ {. دينه هللا ينصر لن أن يظن كان من:  والمعنى ؛ الدين على تعود الھاء

َماءِ  إِلَى{. الشيء :  النحاس قال. الالم بإسكان} ْقَطعْ ْليَ  ُثمَّ { الكوفيون وقرأ. المعروفة السماء ھي:  زيد ابن. البيت سقف إلى} السَّ

 لينظر ثم فليقطعه{ هللا عبد قراءة وفي. وتنفرد عليھا ، يوقف ألنھا ، والفاء الواو مثل ليست} ُثمَّ { ألن ؛ العربية في بعيد وھذا

} َما{:  وقيل. أخف ونليك الھاء فحذف ، يغيظه الذي كيده يذھبن ھل أي ؛ الذي بمعنى} َما{:  قيل. } يغيظه ما كيُده ُيذھبن ھل

 .غيظه كيده يذھبن ھل أي ؛ المصدر بمعنى

َناتٍ  آَياتٍ  أَْنَزْلَناهُ  َوَكَذلِكَ { 16:  اآلية َ  َوأَنَّ  َبيِّ  }ُيِريدُ  َمنْ  َيْھِدي هللاَّ

َ  َوأَنَّ {. القرآن يعني} َبيَِّناتٍ  آَياتٍ  أَْنَزْلَناهُ  َوَكَذلِكَ { :  تعالى قوله  الھداية وجود علق} ُيِريدُ  َمنْ  َيْھِدي{ هللا أن وكذلك أي} هللاَّ

 .سواه ھادي ال الھادي فھو ؛ بإرادته

ابِئِينَ  َھاُدوا َوالَِّذينَ  آَمُنوا الَِّذينَ  إِنَّ { 17:  اآلية َصاَرى َوالصَّ َ  إِنَّ  أَْشَرُكوا َوالَِّذينَ  َواْلَمُجوسَ  َوالنَّ  اْلقَِياَمةِ  َيْومَ  َبْيَنُھمْ  َيْفِصلُ  هللاَّ
َ  نَّ إِ   }َشِھيدٌ  َشْيءٍ  ُكلِّ  َعلَى هللاَّ

 موسى ملة إلى المنتسبون وھم ، اليھود} َھاُدوا َوالَِّذينَ {. وسلم عليه هللا صلى وبمحمد با أي} آَمُنوا الَِّذينَ  إِنَّ {:  تعالى قوله

اِبِئينَ {. السالم عليه  .النجوم يعبدون قوم ھم} َوالصَّ

:  قتادة قال. وظلمة نور:  أصلين للعالم أن القائلين النيران ة عبد ھم} َواْلَمُجوسَ {. عيسى ملة لىإ المنتسبون ھم} َوالنََّصاَرى{

 والميم ؛ النجاسات باستعمال لتدينھم النجوس األصل في المجوس:  وقيل. للرحمن وواحد للشيطان أربعة ، خمسة األديان

 ة عبد العرب ھم} أَْشَرُكوا َوالَِّذينَ {. مستوفى كله ھذا البقرة في ىمض وقد. واألين واأليم ، والغين كالغيم يتعاقبان والنون

َ  إِنَّ {.  األوثان  بأن الفصل ھذا:  وقيل. الجنة وللمؤمنين ، النار فللكافرين ؛ ويحكم يقضي أي} اْلقَِياَمةِ  َيْومَ  َبْيَنُھمْ  َيْفِصلُ  هللاَّ

َ  إِنَّ {. واالستدالل بالنظر المبطل عن المحق زيتمي واليوم ، ضرورية بمعرفة المبطل من المحق يعرفھم  َشْيءٍ  ُكلِّ  َعلَى هللاَّ

َ  إِنَّ { وقوله! سبحانه ، منھا شيء عنه يعزب فال ، وأقوالھم وحركاتھم خلقه أعمال من أي} َشِھيدٌ   في} إِنَّ { خبر} َبْيَنُھمْ  َيْفِصلُ  هللاَّ

 وزعم ؛ منطلق أخاه إن زيدا إن الكالم في يجوز وال:  الفراء وقال. عنده الخير إن ازيد إن:  تقول كما} آَمُنوا الَِّذينَ  إِنَّ {:  قوله

 على وحسابھم ، بينھم يفصل صبأ أو تنصر أو تھود ومن آمن من أي ؛ المجازاة معنى الكالم في ألن اآلية في جاز إنما أنه

 فرق ال ألنه:  قال ؛ منطلق أخاه إن زيدا إن يجوز ال:  قوله واستقبح ، القول ھذا الفراء على إسحاق أبو ورد. وجل عز هللا

 وقال. منطلق إنه زيدا إن:  فتقول بإن تأتي ثم ، منطلق ھو زيدا إن فتقول مبتدأ كل على تدخل} إِنَّ { و ، الذين وبين زيد بين

 :  الشاعر

 الخواتيم ترجى به عز سربال...  سربله هللا إن الخليفة إن
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َ  أَنَّ  َترَ  أَلَمْ { 18:  اآلية َماَواتِ  فِي َمنْ  لَهُ  َيْسُجدُ  هللاَّ ُوابُّ  َوالشََّجرُ  َواْلِجَبالُ  َوالنُُّجومُ  َواْلَقَمرُ  َوالشَّْمسُ  اأْلَْرِض  فِي َوَمنْ  السَّ  َوالدَّ
ُ  ُيِھنِ  َوَمنْ  اْلَعَذابُ  َعلَْيهِ  َحقَّ  َوَكثِيرٌ  النَّاسِ  ِمنَ  َوَكثِيرٌ  َ  نَّ إِ  ُمْكِرمٍ  ِمنْ  لَهُ  َفَما هللاَّ  }َيَشاءُ  َما َيْفَعلُ  هللاَّ

َ  أَنَّ  َترَ  أَلَمْ {:  تعالى قوله َماَواتِ  فِي َمنْ  لَهُ  َيْسُجدُ  هللاَّ  وتقدم. وعقلك بقلبك تر ألم أي ؛ القلب رؤية ھذه} اأْلَْرِض  فِي َوَمنْ  السَّ

 َواْلِجَبالُ  َوالنُُّجومُ  َواْلَقَمرُ { وكذا". من" على معطوفة} َوالشَّْمسُ {". النحل" في الجماد وسجود ،" البقرة" في السجود معنى

ُوابُّ  َوالشََّجرُ   ما ليعطف ينصب لم كيف ، اإلعراب من مشكل وھذا} اْلَعَذابُ  َعلَْيهِ  َحقَّ  َوَكِثيرٌ {:  قال ثم. }النَّاسِ  ِمنَ  َوَكِثيرٌ  َوالدَّ

الِِمينَ { مثل ؛ الفعل فيه عمل ما على الفعل فيه عمل ً  َلُھمْ  أََعدَّ  َوالظَّ ً  َعَذابا  لو أنه والفراء الكسائي فزعم] 31:  اإلنسان[ ؟} أَلِيما

 ِمنَ  َوَكِثيرٌ { قوله عند الكالم وتم ، وخبرا ابتداء فيكون ، السجود أبي وكثير المعنى ألن الرفع اختير ولكن ، حسنا لكان نصب

 وسقم وصحة وقوة ضعف من وجل عز هللا لتدبير النقيادوا التذلل السجود يكون أن على ، معطوفا يكون أن ويجوز. }النَّاسِ 

 تم:  وقيل. ونحوه ، العذاب عليه حق كثيرا وأھان:  تقدير على ينتصب أن ويجوز. شيء كل فيه يدخل وھذا ، وقبح وحسن

ُوابُّ { قوله عند الكالم  أنه عباس ابن عن روي وكذا. } اْلَعَذابُ  لَْيهِ عَ  َحقَّ  َوَكِثيرٌ { الجنة في} النَّاسِ  ِمنَ  َوَكِثيرٌ { فقال ابتدأ ثم} َوالدَّ

 السماوات في ما:  العالية أبو وقال. األنباري ابن ذكره ؛" العذاب عليه حق وكثير الجنة في الناس من وكثير المعنى: " قال

 وورد:  لقشيريا قال". مطلعه من فيرجع له يؤذن حتى ينصرف ال ثم ، يغيب حين  ساجدا يقع إال شمس وال قمر وال نجم

 .الساجد ھذا في والعقل الحياة تركيب ضرورته ومن ، حقيقي سجود فھذا ؛ الشمس حق في مسند خبر في ھذا

} لََھا لُِمْسَتَقرٍّ  َتْجِري َوالشَّْمسُ {:  تعالى قوله عند" يس" سورة في وسيأتي ، مسلم خرجه إليه أشار الذي المسند الحديث:  قلت

 .ومعنى لغة السجود معنى البقرة في تقدم وقد]. 38:  يس[

ُ  ُيِھنِ  َوَمنْ {:  تعالى قوله :  عباس ابن وقال. عنه الھوان دفع على أحد يقدر ال والكفر بالشقاء أھانه من أي} ُمْكِرمٍ  ِمنْ  لَهُ  َفَما هللاَّ

 ".النار إلى صار هللا بعبادة تھاون من إن"

َ  إِنَّ {:  تعالى قوله  والفراء والكسائي األخفش وحكى. عليه ألحد اعتراض فال النار إلى مصيرھم أن يريد} َيَشاءُ  َما َيْفَعلُ  هللاَّ

ُ  ُيِھنِ  َوَمنْ {  .إكرام أي} ُمْكِرمٍ  ِمنْ  لَهُ  َفَما هللاَّ

ِھمْ  فِي اْخَتَصُموا َخْصَمانِ  َھَذانِ { 21 -  19:  اآليات َعتْ  َكَفُروا َفالَِّذينَ  َربِّ  ُرُؤوِسِھمُ  َفْوقِ  ِمنْ  ُيَصبُّ  َنارٍ  ِمنْ  ثَِيابٌ  لَُھمْ  قُطِّ
 }َحِديدٍ  ِمنْ  َمَقاِمعُ  َولَُھمْ  ، َواْلُجلُودُ  ُبُطونِِھمْ  فِي َما بِهِ  ُيْصَھرُ  اْلَحِميُم،

 َھَذانِ { إن قسما يقسم ذر أبا سمعت:  قال عباد بن قيس عن مسلم خرج} َربِِّھمْ  فِي اْخَتَصُموا َخْصَمانِ  َھَذانِ {:  تعالى قوله

 وعتبة عنھم هللا رضي الحارث بن وعبيدة وعلي حمزة:  بدر يوم برزوا الذين في نزلت إنھا} َربِِّھمْ  فِي اْخَتَصُموا انِ َخْصمَ 

 على الثالث اآليات ھذه نزلت: " عباس ابن وقال. كتابه هللا رحمه مسلم ختم الحديث وبھذا. عتبة بن والوليد ربيعة ابنا وشيبة

 بن علي وقال. ذر أبو ذكر كما ، وسماھم ،" كافرين نفر وثالثة المؤمنين من نفر ثالثة في المدينةب وسلم عليه هللا صلى النبي

 ؛" وصاحباه ھو مبارزته في قصته يريد ؛ القيامة يوم هللا يدي بين للخصومة يجثو من ألول إني: " عنه هللا رضي طالب أبي

 الجنة بالخصمين المراد:  عكرمة وقال. وغيرھما يسار نب وعطاء يساف بن ھالل ذھب القول ھذا وإلى. البخاري ذكره

 .لرحمته خلقني الجنة وقالت. لعقوبته خلقني:  النار فقالت اختصمتا ؛ والنار
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 والنار الجنة احتجت: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال قال ھريرة أبى عن حديث والنار الجنة بتخاصم ورد وقد:  قلت

 من بك أعذب عذابي أنت لھذه تعالى هللا فقال والمساكين الضعفاء يدخلني ھذه وقالت والمتكبرون رونالجبا يدخلني ھذه فقالت

 حديث:  وقال والترمذي ومسلم البخاري خرجه". ملؤھا منكما واحدة ولكل أشاء من بك أرحم رحمتي أنت لھذه وقال أشاء

 قبل ونبينا ، كتابا منكم وأقدم ، منكم با أولى نحن ينللمؤمن قالوا الكتاب أھل ھم: " أيضا عباس ابن وقال. صحيح حسن

 وتركتموه نبينا تعرفون وأنتم ، كتاب من إليه أنزل وبما بنبيكم وآمنا بمحمد آمنا ، منكم با أحق نحن:  المؤمنون وقال. نبيكم

 عن البخاري رواه أصح األول لقولوا ، قتادة قول وھذا. اآلية ھذه فيھم وأنزلت ،" خصومتھم ھذه فكانت ؛ حسدا به وكفرتم

 عن زرارة بن عمرو عن ومسلم ، ذر أبي عن عباد بن قيس عن مجلز أبي عن ھاشم أبي عن ھشيم عن منھال بن حجاج

 بدر يوم مبارزتنا وفي اآلية ھذه نزلت فينا:  قال علي عن عباد بن قيس عن مجلز أبي عن التيمي سليمان ورواه ، ھشيم

. }َھَذانِ { من النون بتشديد} َخْصَمانِ  َھَذانِ { كثير ابن وقرأ. } اْلَحِريقِ  َعَذابَ  - قوله إلى -  َربِِّھمْ  فِي اْخَتَصُموا َخْصَمانِ  َھَذانِ {

 ، والنصارى اليھود واآلخر المسلمون الواحد الخصم أن وزعم ، دينين أھل فريقان أنھما على الخصمين الفراء وتأول

 من تأويل وھذا:  النحاس قال. لجاز" اختصما" قال ولو:  قال ، جمع ألنھم} اْخَتَصُموا{:  فقال:  قال ؛ ربھم دين في اختصموا

 ھاشم أبي عن وغيره الثوري سفيان رواه ، مشھور اآلية ھذه في الحديث ألن ؛ التفسير أھل بكتب وال بالحديث له دراية ال

 عبد بن الحارث بن وعبيدة وعلي حمزة في نزلت اآلية ھذه نإ قسما يقسم ذر أبا سمعت:  قال عباد بن قيس عن مجلز أبي عن

 قول وفيه. عباس ابن عن مجاھد عن العالء بن عمرو أبو روى وھكذا. عتبة بن والوليد ربيعة ابني وشيبة وعتبة المطلب

 أبي بن وعاصم رباح أبي بن وعطاء والحسن مجاھد قاله ؛" كانوا ملة أي من كلھم والكافرون كلھم المؤمنون أنھم" رابع

 به قال إذ ؛ والجزاء البعث في الخصومة في نزلت:  وقيل. وغيرھم فيھم المنزل يجمع بالعموم القول وھذا. والكلبي النجود

 .قوم وأنكره قوم

َعتْ {. ذكرھم تقدم الذين الفرق من يعني} َكَفُروا َفالَِّذينَ {:  تعالى قوله  النار وشبھت ؛ سويتو خيطت أي} َنارٍ  ِمنْ  ِثَيابٌ  لَُھمْ  قُطِّ

َعتْ { وقوله. كالثياب لھم لباس ألنھا بالثياب  من كان ما ألن الماضي بلفظ وذكر ؛ نار من ثياب اآلخرة في لھم تقطع أي} قُطِّ

ُ  َقالَ  َوإِذْ {:  تعالى هللا قال ؛ المحقق كالواقع منه فالموعود اآلخرة أخبار :  المائدة[} لِلنَّاسِ  تَ قُلْ  أَأَْنتَ  َمْرَيمَ  اْبنَ  ِعيَسى َيا هللاَّ

:  جبير بن سعيد وقال. النار إلى صاروا إذا ليلبسوھا لھم الثياب تلك اآلن أعدت قد يقال أن ويحتمل. تعالى هللا يقول أي] 116

 اآلنية في وليس] 50:  إبراھيم[} َقِطَرانٍ { في المذكورة السرابيل وھي أذيبت قد نحاس من الثياب فتلك ؛ نحاس من} َنارٍ  ِمنْ {

 ؛ عليھم لبسوھا إذا المقطوعة الثياب كإحاطة بھم أحاطت قد النار أن المعنى:  وقيل. منه حرا أشد يكون حمي إذا شيء

ً  اللَّْيلَ  َوَجَعْلَنا{ مثل ؛ كالثياب باإلحاطة ألنھا ثيابا الوجه ھذا من فصارت } يمُ اْلَحمِ  ُرُؤوِسِھمُ  َفْوقِ  ِمنْ  ُيَصبُّ {]. 10:  النبأ[} لَِباسا

 ليصب الحميم إن: " قال وسلم عليه هللا صلى النبي عن ھريرة أبي عن الترمذي وروى. جھنم بنار المغلى الحار الماء أي

". كان كما يعاد ثم الصھر وھو قدميه من يمرق حتى جوفه في ما فيسلت جوفه إلى يخلص حتى الحميم فينفذ رؤوسھم على

:  يقال ؛ منه ذاب ما والصھارة. الشحم إذابة والصھر} ُبُطوِنِھمْ  فِي َما ِبهِ {. يذاب} ُيْصَھرُ {. غريب صحيح حسن حديث:  قال

 :  قطاة فرخ يصف أحمر ابن قال. صھير فھو ، فذاب أذبته أي ، فانصھر الشيء صھرت

 ينصھر فما الشمس تصھره...  صفصف في ألقي لقى تروي
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 كل في يضم ولكن ؛ تذاب ال الجلود فإن ؛ الجلود تشوى أو ، الجلود رقوتح أي} َواْلُجلُودُ {. ذلك على فيصبر الشمس تذيبه أي

 :  الشاعر وقال. لبنا وسقاني أي ؛ قارصا ولبنا وهللا إي ، ثريدا فأطعمني أتيته:  تقول كما فھو ، به يليق ما شيء

 باردا وماء تبنا علفتھا

 وقد. الفيل رأس على به يضرب ، كالمحجن أيضا ومقمع ، مقمعة واحدةال ؛ ويدفعون بھا يضربون أي} َحِديدٍ  ِمنْ  َمَقاِمعُ  َولَُھمْ {

 طلع إذا إقماعا عني الرجل أقمعت:  السكيت ابن قال. فانقمع وأذللته قھرته أي ؛ بمعنى وأقمعته وقمعته. بھا ضربته إذا قمعته

 لھا مرزبة جھنم خزنة من ملك لك بيد" الحديث وفي. أيضا المرازب وھي ، المطارق المقامع:  وقيل. عنك فرددته عليك

 أي ، المضروب تقمع ألنھا بذلك وسميت ، نار من سياط المقامع:  وقيل". ألفا سبعين بھا فيھوي الضربة فيضرب شعبتان

 .تذ

 }اْلَحِريقِ  َعَذابَ  َوُذوقُوا فِيَھا أُِعيُدوا َغمٍّ  ِمنْ  ِمْنَھا َيْخُرُجوا أَنْ  أََراُدوا ُكلََّما{ 22:  اآلية

 لنا ذكر:  ظبيان أبو وقال. بالمقامع بالضرب} فِيَھا أُِعيُدوا{. النار من أي} َغمٍّ  ِمنْ  ِمْنَھا َيْخُرُجوا أَنْ  أََراُدوا ُكلََّما{:  تعالى قوله

 اإليھ الخزان فتعيدھم الخروج فيريدون أبوابھا أعلى إلى فيھا من فتلقي وتفور بھم تجيش حين النار من الخروج يحاولون أنھم

 َوُذوقُوا{ لھم ويقولون ، بالمقامع فيھا المالئكة أعادتھم شفيرھا إلى منھم خلص فمن ؛ فروا فيھا غمھم اشتد إذا:  وقيل. بالمقامع

 واالسم ، واحترق بالنار الشيء تحرق. االحتراق من االسم الحريق:  وقيل. والوجيع األليم مثل ؛ المحرق أي} اْلَحِريقِ  َعَذابَ 

 .األلم إدراكھم به والمراد ، توسع ھنا وھو ؛ الطعم إدراك معھا يحصل مماسة:  والذوق. يقوالحر الحرقة

َ  إِنَّ { 23:  اآلية الَِحاتِ  َوَعِملُوا آَمُنوا الَِّذينَ  ُيْدِخلُ  هللاَّ  َذَھبٍ  ِمنْ  أََساِورَ  ِمنْ  فِيَھا ُيَحلَّْونَ  اأْلَْنَھارُ  َتْحتَِھا ِمنْ  َتْجِري َجنَّاتٍ  الصَّ
 }َحِريرٌ  فِيَھا َولَِباُسُھمْ  ْؤلُؤاً َولُ 

َ  إِنَّ {:  تعالى قوله الَِحاتِ  َوَعِملُوا آَمُنوا الَِّذينَ  ُيْدِخلُ  هللاَّ  الكافر وھو الخصمين أحد ذكر لما} اأْلَْنَھارُ  َتْحِتَھا ِمنْ  َتْجِري َجنَّاتٍ  الصَّ

 واحدھا وأسورة ، أسورة جمع واألساور. صلة} ِمنْ } {َذَھبٍ  ِمنْ  اِورَ أَسَ  ِمنْ  فِيَھا ُيَحلَّْونَ {. المؤمن وھو اآلخر الخصم حال ذكر

 والتيجان األساور الدنيا في تلبس الملوك كانت لما:  المفسرون قال. وإسوار وكسرھا السين ضم:  لغات ثالث وفيه ؛ سوار

 وسوار ، فضة من وسوار ، ذھب من سوار:  أسورة ثالثة يده وفي إال الجنة أھل من أحد وليس ، الجنة ألھل ذلك هللا جعل

ةٍ  ِمنْ  أََساِورَ  َوُحلُّوا{:  اإلنسان سورة في وقال] 33:  فاطر[} َولُْؤلُؤاً  َذَھبٍ  ِمنْ  أََساِورَ  ِمنْ { :  فاطر وفي ھنا قال. لؤلؤ من } فِضَّ

 المؤمن من الحلية تبلغ":  يقول وسلم عليه هللا صلى خليلي سمعت ھريرة أبي حديث من مسلم صحيح وفي]. 21:  اإلنسان[

 القعقاع وابن نافع قرأ} َولُْؤلُؤاً {. يرده والقرآن ، نظر وفيه. بالفضة والرجال بالذھب النساء تحلى:  وقيل". الوضوء يبلغ حيث

 جميع في مكتوبة بأنھا واستدلوا ؛ لؤلؤا ويخلون معنى على ، بالنصب} لُْؤلُْؤاً { المالئكة سورة وفي ھنا وعاصم وشيبة

 ، للمصحف اتباعا} فاطر{ في والخفض ھنا بالنصب عمر بن وعيسى والجحدري يعقوب قرأ وكذلك. بألف ھنا مصاحفال

 ؛ القرآن كل في} اللؤلؤ{ يھمز ال بكر أبو وكان. الموضعين في بالخفض الباقون. ألف بغير وھناك بألف ھھنا كتبت وألنھا

 الجنة في يكون أن يبعد وال ؛ باللؤلؤ السوار ترصيع والمراد:  يالقشير قال. الصدف جوف من البحر من يستخرج ما وھو

 .مصمت لؤلؤ من سوار



18 

 

 وقال. الذھب على يقف ولم عليه وقف بالخفض} ولؤلؤٍ { قرأ من:  األنباري ابن وقال. نصه بل القرآن ظاھر وھو:  قلت

 ، قال كما وليس:  األنباري ابن قال. لؤلؤا ويحلون المعنى ألن ؛} ذھب من{ الكافي فالوقف} اللؤلؤ{ نصب من:  السجستاني

 أساور فيھا يحلون:  قلنا وكأنا ، األساور تأويل على نسقناه نصبناه وإذا ، األساور لفظ على نسقناه} اللؤلؤ{ خفضنا إذا ألنا

 .األول من لقطعه معنى فال ، الخفض في بمنزلته النصب في فھو ، ولؤلؤا

 الدنيا في مما أعلى وھو ، حرير وستورھم ولباسھم فرشھم من يلبسونه ما وجميع أي} َحِريرٌ  يَھافِ  َولَِباُسُھمْ {:  تعالى قوله

 ومن اآلخرة في يلبسه لم الدنيا في الحرير لبس من: " قال وسلم عليه هللا صلى النبي أن ھريرة أبي عن النسائي وروى. بكثير

 هللا رسول قال ثم -  اآلخرة في فيھا يشرب لم والفضة الذھب يةآن في شرب ومن اآلخرة في يشربه لم الدنيا في الخمر شرب

 بين وسلم عليه هللا صلى النبي سوى قد:  قيل فإن". الجنة أھل وآنية الجنة أھل وشراب الجنة أھل لباس:  وسلم عليه هللا صلى

 وإن اآلخرة في حرمھا منھا يتب لم إذا !نعم:  قلنا ؟ الجنة دخل إذا يحرمھا فھل ؛ اآلخرة في يحرمھا وأنه الثالثة األشياء ھذه

 في مقامه بطول أو النار في يعذب الذي الوقت في ذلك يحرم إنما:  يقال ال. الدنيا في عليه هللا حرم ما الستعجاله ؛ الجنة دخل

 ليست جنةوال ومؤاخذة عقوبة نوع الجنة في كان لمن الجنة لذات من شيء حرمان ألن ؛ فال الجنة دخل إذا فأما ، الموقف

 ظاھر من ويرده االحتمال ھذا يدفع ما جاء ما لوال ، محتمل ذكرتموه ما:  نقول فإنا. بوجه فيھا مؤاخذة وال ، عقوبة بدار

 يتب لم ثم الدنيا في الخمر شرب من" وسلم عليه هللا صلى النبي عن عمر ابن حديث من األئمة رواه وما. ذكرناه الذي الحديث

 ما وھو ، ذكرناه ما صحة على نص ورد قد بل ، يدفعه نص يرد حتى بالظاھر التمسك واألصل" . اآلخرة في حرمھا منھا

 صلى هللا رسول قال قال الخدري سعيد أبي عن السراج داود عن قتادة عن ھشام حدثنا:  مسنده في الطيالسي داود أبو رواه

 نص وھذا". ھو يلبسه ولم الجنة أھل لبسه الجنة دخل وإن اآلخرة في يلبسه لم الدنيا في الحرير لبس من: " وسلم عليه هللا

 فھو وسلم عليه هللا صلى النبي قول من" ھو يلبسه ولم الجنة أھل لبسه الجنة دخل وإن" كان فإن. صحيح وإسناده صريح

. أعلم وهللا ، بالرأي ليقا ال ومثله ، بالحال وأقعد بالمقال أعلى فھو ذكر ما على الراوي كالم من كان وإن ، البيان في الغاية

 ذلك وليس ، منه أرفع ھو من منزلة يشتھي ال وكما" والفضة الذھب آنية استعمل من"و" يتب ولم الخمر شرب من" وكذلك

 والحمد ، مستوفى التذكرة كتاب في كله ھذا ذكرنا وقد. عقوبة ذلك يكون وال حريرھا وال الجنة خمر يشتھي ال كذلك بعقوبة

 .الكھف سورة في ذكرناه وقد ، الجنة ثياب عن يتفتق وثمارھا الجنة شجر أن ھافي وذكرنا ، 

يِّبِ  إِلَى َوُھُدوا{ 24:  اآلية  }اْلَحِميدِ  ِصَراطِ  إِلَى َوُھُدوا اْلَقْولِ  ِمنَ  الطَّ

يِّبِ  إِلَى َوُھُدوا{:  تعالى قوله :  وقيل".  والحمد هللا إال إله ال يريد: " عباس ابن قال. ذلك إلى أرشدوا أي} اْلَقْولِ  ِمنَ  الطَّ

 وصراط. هللا صراط إلى أي} اْلَحِميدِ  ِصَراطِ  إَِلى َوُھُدوا{. القرآن وقراءة  ، الشھادة إلى ھدوا ، الدنيا في ھذا:  قيل ثم ، القرآن

 ھدانا الذي  الحمد غدا قولوني ألنھم ؛  الحمد وھو ، القول من الطيب إلى اآلخرة في ھدوا:  وقيل. اإلسالم وھو دينه:  هللا

 إلى الجنة في ھدوا وقد. القول طيب فھو يقولونه فما كذب وال لغو الجنة في فليس ؛ الحزن عنا أذھب الذي  الحمد ، لھذا

 .الحسنة البشارات من هللا من يأتيھم ما القول من الطيب:  وقيل. هللا أمر مخالفة من شيء الجنة في ليس إذ ، هللا صراط

 .الجنة طريق إلى أي} اْلَحِميدِ  ِصَراطِ  إِلَى َوُھُدوا{
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ونَ  َكَفُروا الَِّذينَ  إِنَّ { 25:  اآلية ِ  َسبِيلِ  َعنْ  َوَيُصدُّ  ُيِردْ  َوَمنْ  َواْلَبادِ  فِيهِ  اْلَعاِكفُ  َسَواءً  لِلنَّاسِ  َجَعْلَناهُ  الَِّذي اْلَحَرامِ  َواْلَمْسِجدِ  هللاَّ
 }أَلِيمٍ  َعَذابٍ  ِمنْ  ُنِذْقهُ  مٍ بُِظلْ  بِإِْلَحادٍ  فِيهِ 

 -:  مسائل سبع فيه

ونَ  َكَفُروا الَِّذينَ  إِنَّ {:  تعالى قوله:  األولى  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول صدوا حين العرب مشركي إلى الكالم أعاد} َوَيُصدُّ

 وقع فقد ، الناس من ألفراد صدھم يريد أن إال ؛ الجمع ذلك قبل صد لھم يعلم لم أنه وذلك ، الحديبية عام الحرام المسجد عن

 زائدة الواو:  وقيل. الماضي على المستقبل عطف حسن وبھذا. يصدون وھم أي ؛ المنع:  والصد. المبعث صدر في ذلك

ونَ { . ھلكوا إذا خسروا:  تقديره} َواْلَبادِ { قوله عند مقدر محذوف الخبر وإنما ، المقصود للمعنى مفسد وھذا. }إِنَّ { خبر} َوَيُصدُّ

ونَ { وجاء  ؛] 28:  الرعد[} هللاَِّ  ِبِذْكرِ  قُلُوُبُھمْ  َوَتْطَمِئنُّ  آَمُنوا الَِّذينَ {:  تعالى قوله جاء كما ؛ يديمونه فعل ھو إذ مستقبال} َوَيُصدُّ

 أبي عن ابيكت وفي:  النحاس قال. لجاز وصدروا كفروا الذين إن قال ولو. الصد شأنھم من كفروا الذين إن:  قال فكأنه

 الوجه ما أعرف ولست ، غلط وھذا:  جعفر أبو قال. }أَلِيمٍ  َعَذابٍ  ِمنْ  ُنِذْقهُ { الخبر - الوجه وھو -  يكون أن وجائز قال إسحاق

 والفعل سيما وال ، جواب بال الشرط لبقي} إن{ خبر كان ولو ، الشرط جواب فإنه وأيضا ، جزما} إنّ { بخبر جاء ألنه ؛ فيه

 .جواب من له بد فال مستقبل رطالش في الذي

 ؛ كله الحرم:  وقيل. غيره يذكر لم ألنه ؛ القرآن ظاھر وھو ، نفسه المسجد إنه:  قيل} اْلَحَرامِ  َواْلَمْسِجدِ {:  تعالى قوله:  الثانية

:  تعالى هللا قال ؛ عنه خارجا فنزل ، الحديبية عام عنه وأصحابه وسلم عليه هللا صلى هللا رسول صدوا المشركين ألن

وُكمْ {  وھذا]. 1:  اإلسراء[} اْلَحَرامِ  اْلَمْسِجدِ  ِمنَ  لَْيالً  ِبَعْبِدهِ  أَْسَرى الَِّذي ُسْبَحانَ {:  وقال] 25:  الفتح[} اْلَحَرامِ  اْلَمْسِجدِ  َعنِ  َوَصدُّ

 .ذلك من المقصود المھم بالذكر ھنا قصد لكنه ، صحيح

ا َجَعْلَناهُ  الَِّذي{:  الثالثة لَ  إِنَّ {:  تعالى كقوله وھو ؛ والعبادة والطواف للصالة أي} سِ لِلنَّ :  عمران آل[} لِلنَّاسِ  ُوِضعَ  َبْيتٍ  أَوَّ

 تعظيم في سواء:  يقول. عليھم يقدم ومن البادية أھل:  والبادي. المالزم المقيم:  العاكف} َواْلَبادِ  فِيهِ  اْلَعاِكفُ  َسَواءً {]. 96

 ھي إنما المساواة إن:  وقيل. إليه النازح من أحق مكة أھل فليس ؛ البالد من يأتيه والذي ضرالحا فيه النسك وقضاء حرمته

 مجاھد قول وھذا ؛ كله الحرم الحرام المسجد أن على وھذا. عليھا الطارئ من أولى فيھا المقيم ليس ، ومنازله دوره في

 المنزل رب وعلى ، وجد حيث النزول له القادم أن لىإ" وجماعة عباس وابن عمر عن وروي. القاسم ابن عنه رواه ؛ ومالك

 حتى أبواب بغير دورھم كانت ، األول الصدر في األمر كان وكذلك ، وغيره الثوري سفيان ذلك وقال". أبى أو شاء يؤويه أن

 من متاعھم حفظ ردتأ إنما:  فقال ؟ هللا بيت حاج وجه في بابا أتغلق:  وقال عمر عليه فأنكر بابا رجل فاتخذ ؛ السرقة كثرت

 أبواب بقلع الموسم في يأمر كان أنه أيضا عنه هللا رضي الخطاب بن عمر عن وروي. األبواب الناس فاتخذ فتركه ، السرقة

 ليست الدور أن مالك عن وروي. الدور في تضرب الفساطيط وكانت ، شاء حيث فينزل يقدم الذي يدخلھا حتى ، مكة دور

 .األمة من جمھور بھذا وقال. اليوم العمل ھو وھذا ؛ واالستبداد منھا االمتناع وألھلھا كالمسجد

 مكة فتح ھل:  أحدھما:  سببان وللخالف. للناس أم ألربابھا ملك ھي ھل مكة دور أن أحدھما:  أصلين على يبنى الخالف وھذا

 هللا رضي عمر فعل كما ؛ بعدھم جاء لمنو ألھلھا وأقرھا يقسمھا لم وسلم عليه هللا صلى النبي لكن ، مغنومة فتكون عنوة كان
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 التباع ذلك على فتبقى الكفار سائر دون إليھم إحسانا واسترقاقھم سبيھم عن عفا كما الخراج عن لھم وعفا السواد بأرض عنه

 بذھ وإليه -  صلحا فتحھا كان أو. واألوزاعي حنيفة وأبو مالك قال وبھذا. به أولى كان موضع إلى سبق ومن ، تكرى وال

 أمية بن صفوان دار اشترى أنه عمر عن وروي. شاؤوا كيف يتصرفون أمالكھم وفي ، بأيديھم ديارھم فتبقى -  الشافعي

 سورة من المحاربين آية في بيانه تقدم ما على ، اإلسالم في السجن في حبس من أول وھو ، سجنا وجعلھا آالف بأربعة

 لبيت ينبغي ال:  ويقول بمكة السجن يكره طاوس وكان. تھمة في حبس لموس عليه هللا صلى النبي أن روي وقد". المائدة"

 .رحمة بيت في يكون أن عذاب

 شيء يشبھھا مكة نعلم وال:  عبيد أبو قال. عنوة فتحت بأنھا الثابتة األخبار ظواھر تدل وعليه ؛ مالك قاله ما الصحيح:  قلت

 عنھما هللا رضي وعمر بكر وأبو وسلم عليه هللا صلى هللا رسول وفيت:  قال نضلة بن علقمة عن الدارقطني وروى. البالد من

 بن علقمة عن أيضا وروي. وعثمان:  رواية في وزاد. أسكن استغنى ومن سكن احتاج من ؛ السوائب إال مكة رباع تدعى وما

 عنھما هللا رضي مروع بكر وأبي وسلم عليه هللا صلى هللا رسول عھد على مكة بيوت تدعى كانت:  قال الكناني نضلة

 وسلم عليه هللا صلى النبي عن عمرو بن هللا عبد عن أيضا وروي. أسكن استغنى ومن سكن احتاج من ؛ تباع ال ، السوائب

 قال". نارا يأكل فإنما شيئا مكة بيوت أجر من أكل من - وقال -  ثمنھا وأكل رباعھا بيع فحرام مكة حرم تعالى هللا إن: " قال

 ، القداح زياد أبي ابن ھو وإنما يزيد أبي بن عبيدهللا قوله في أيضا ووھم ، فيه ووھم مرفوعا حنيفة أبو رواه اكذ:  الدارقطني

 وال رباعھا تباع ال مناخ مكة: " هللا رسول قال قال عمرو بن هللا عبد عن أيضا الدارقطني وأسند ، موقوف أنه والصحيح

 من يظلك بناء أو بيتا بمنى لك أبني أال ؛ هللا رسول يا قلت:  قالت عنھا هللا رضي عائشة عن داود أبو وروى". يوتھا تؤاجر

} ِدَياِرِھمْ  ِمنْ  أُْخِرُجوا الَِّذينَ {:  تعالى بقوله عنه هللا رضي الشافعي وتمسك". إليه سبق من مناخ ھو إنما ، ال: " فقال ؟ الشمس

 ".آمن فھو سفيان أبي دار دخل ومن آمن فھو بابه أغلق من: " الفتح يوم السالم عليه وقال. إليھم فأضافھا] 40:  الحج

 أي ؛ مقدم وھو} سواء{ الخبر:  وقيل. خبره} العاكف{ و ، االبتداء على وھو ، بالرفع} سواء{ الناس جمھور قرأ:  الرابعة

 وقرأ. سواء والبادي فيه لعاكفا متعبدا أو قبلة للناس جعلناه الذي:  والمعنى ، علي أبي قول وھو ؛ سواء والبادي فيه العاكف

 لجعل، ثانيا مفعوال يكون أن:  أحدھما:  وجھين أيضا يحتمل وذلك. األعمش قراءة وھي ، بالنصب} سواء{ عاصم عن حفص

 الضمير من حاال يكون أن:  الثاني والوجه. مستو معنى في ألنه الفاعل اسم عمل فأعمل ، مصدر ألنه به} اْلَعاِكفُ { ويرتفع

 للناس جعلناه الذي:  التقدير ، الناس على عطفا} البادي{ و ، بالخفض} العاِكف{ بالنصب} سواء{ فرقة وقرأت. اهجعلن في

 ياء بغير نافع وقرأ. بالياء ووصل ياء بغير عمرو أبو ووقف ، بالياء والوصل الوقف في كثير ابن وقراءة. والبادي العاكف

  .ذكرناه وقد ؛ مكة في واختلفوا ، الحرام المسجد نفس في ءاالستوا على الناس وأجمع. والوقف الوصل في

 أن إال ؛ الميل:  اللغة في واإللحاد. }أَلِيمٍ  َعَذابٍ  ِمنْ  ُنِذْقهُ { وجوابه ، شرط} بُِظْلمٍ  ِبإِْلَحادٍ  فِيهِ  ُيِردْ  َوَمنْ {:  تعالى قوله:  الخامسة

 ِبإِْلَحادٍ  فِيهِ  ُيِردْ  َوَمنْ {:  عباس ابن عن طلحة أبي ابن علي فروى ؛ ظلمال في واختلف. المراد ھو بالظلم الميل أن بين تعالى هللا

 ابن وقال. محرم غير ودخول ؛ شجره وقطع ، حمامه صيد معناه:  وقيل. والقتل الشرك:  عطاء وقال. الشرك:  قال} ِبُظْلمٍ 

 في أحدھما ، فسطاطان له كان ولذلك! وهللا وكال! وهللا وبلى! وهللا ال:  اإلنسان يقول أن فيه اإللحاد أن نتحدث كنا: " عمر

 للحرم صيانة ، الحل فسطاط دخل شأنه بعض أراد وإذا ، الحرم فسطاط دخل الصالة أراد إذا فكان ؛ الحرم في واآلخر الحل
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 الحل في ھماأحد فسطاطان العاص بن عمرو بن لعبد كان وكذلك. فيه الذنب هللا عظم حين ، وهللا وبلى وهللا كال قولھم عن

:  فقال ذلك في له فقيل ، الحرم في صلى يصلي أن أراد وإذا ، الحل في عاتبھم أھله يعاتب أن أراد فإذا ، الحرم في واآلخر

 ، الحسنات تضاعف كما بمكة تضاعف والمعاصي ، وهللا وبلى وهللا كال نقول أن الحرم في اإللحاد من أن لنتحدث كنا إن

. تقدم وقد. سواء الحرم األشھر وھكذا ؛ الحرام البلد حرمة بإسقاط والثانية المخالفة بنفس إحداھما ، معصيتين المعصية فتكون

 قول وھو". فيه إلحاد الحرم في الطعام احتكار: " قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن أمية بن يعلى عن داود أبو وروى

 .كله ھذا على يأتي والعموم. الخطاب بن عمر

 من ينويه ما على يعاقب اإلنسان أن على تدل اآلية ھذه أن إلى زيد وابن الضحاك منھم التأويل أھل من قوم ذھب:  السادسة

 وھو البيت بھذا رجل بقتل رجل ھم لو:  قالوا عمر وابن مسعود ابن عن ذلك نحو روي وقد. يعمله لم وإن بمكة المعاصي

 .هللا لعذبه" أبين بعدن"

 .تعالى هللا شاء إن ھناك بيانه يأتي ما على ، مبينا] 1:  القلم} َواْلَقلَمِ  نْ { سورة في المعنى ھذا جاء وقد ، صحيح ھذا:  قلت

ْھنِ  َتْنُبتُ {:  تعالى قوله في كزيادتھا زائدة} ِبإِْلَحادٍ { في الباء  :  الشاعر قول حملوا وعليه ؛] 20:  المؤمنون[} ِبالدُّ

 بالفرج ونرجو بالسيف نضرب...  الفلج أصحاب جعدة بنو نحن

 :  األعشى وقال. الفرج نرجو:  أراد

 أرماحنا عيالنا برزق ضمنت

 :  آخر وقال:  رزق أي

 زياد بني لبون القت بما...  تنمي واألنباء يأتيك ألم

. ذاك أرجو أي ، بذاك أرجو:  فقال شيء عن وسألته أعرابيا سمعت:  الفراء وقال. كثير وھو ، زائدة والباء ؛ القت ما أي

 :  الشاعر وقال

 والشبھان بالمرخ وأسفله...  صدرة الشث ينبت يمان بواد

 ، يلحد بأن المعنى ألن الباء دخلت:  الكوفيون وقال. بظلم إلحادا فيه يرد ومن:  عنده والمعنى ، األخفش قول وھو. المرخ أي

 من المعاصي يجمع والظلم اإللحاد وھذا. بإلحاد فيه الناس برد ومن:  التقدير يكون أن ويجوز. وتحذف تدخل أن مع والباء

 إال عليھا يحاسب لم يعملھا ولم سيئة نوى ومن. فيه السيئة نية على تعالى هللا توعد المكان حرمة فلعظم ؛ الصغائر إلى الكفر

 .آنفا ذكرناه وقد. وغيرھم الصحابة من وجماعة مسعود ابن قول ھذا. مكة في
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أْ  َوإِذْ { 26:  اآلية ً  بِي ُتْشِركْ  ال أَنْ  اْلَبْيتِ  َمَكانَ  إِلِْبَراِھيمَ  َناَبوَّ ائِفِينَ  َبْيتِيَ  َوَطھِّرْ  َشْيئا عِ  َواْلَقائِِمينَ  لِلطَّ كَّ ُجودِ  َوالرُّ  }السُّ

 - :  مسألتان فيه

ْأَنا َوإِذْ {:  تعالى قوله:  األولى :  يقال كما. له وبوأت منزال بوأته:  يقال ؛ ھيمإلبرا بوأنا إذ واذكر أي} اْلَبْيتِ  َمَكانَ  إِلِْبَراِھيمَ  َبوَّ

:  وقيل. الفراء قول وھذا ،] 72:  النمل[} لَُكمْ  َرِدفَ {:  كقوله ؛ للتأكيد صلة} إِلِْبَراِھيمَ {:  قوله في فالالم ؛ لك ومكنت مكنتك

ْأَنا{  السالم عليه إبراھيم مدة جاءت فلما ، وغيره بالطوفان درس قد وكان ، ليبنيه أصله أريناه أي} اْلَبْيتِ  َمَكانَ  إِلِْبَراِھيمَ  َبوَّ

 قواعده فرتب ؛ السالم عليه آدم أساس عن فكشفت ريحا هللا فبعث ، أثرا يطلب وجعل موضعه إلى فجاء ، ببنيانه هللا أمره

ْأَنا{:  وقيل". البقرة" في بيانه تقدم حسبما ؛ عليه  مكان إلبراھيم جعلنا أي ، علناج كنحو ؛ بالالم يتعدى فعل منزلة نازلة} َبوَّ

 :  الشاعر وقال. مبوأ البيت

 لحدا بيدي بوأته...  ماجد لي أخ من كم

 نقل على ، بالياء} ُيْشِركْ  الَ  أَنْ { عكرمة وقرأ. الجمھور قول في السالم عليه إلبراھيم مخاطبة ھي} ُتْشِركْ  ال أَنْ {:  الثانية

 مخففة" أن" إن:  وقيل. يشرك لئال بمعنى ، القراءة ھذه على الكاف نصب من بد وال : حاتم أبو قال. له قيل الذي القول معنى

ا{ مثل ؛ زائدة وقيل. مفسرة وقيل. الثقيلة من  قطان من أشرك من على طعن اآلية وفي]. 96:  يوسف[} اْلَبِشيرُ  َجاءَ  أَنْ  َفلَمَّ

} ُتْشِركْ  ال أَنْ { قول من الخطاب:  فرقة وقالت. أشركتم بل واتف فلم ، وأنتم بعده ممن أبيكم على الشرط كان ھذا أي ؛ البيت

 وتطھير. األصح وھو ؛ إلبراھيم ذلك أن على والجمھور. بالحج واألذان البيت بتطھير وأمر ؛ وسلم عليه هللا صلى لمحمد

ْجسَ  َفاْجَتِنُبوا{:  تعالى قال كما ؛ األوثان عن التطھير به عنى:  وقيل. والدماء األنجاس وجميع والبدع الكفر في عام البيت  الرِّ

 عليه إبراھيم يبنيه أن قبل وحوله البيت محل في أصنام لھم كانت والعمالقة جرھما أن وذلك ؛] 30:  الحج[} اأْلَْوَثانِ  ِمنَ 

 المسجد تنزيه في للعلماء ما مضى وقد. فيه التوحيد بإظھار أمر وھذا. صنم فيه يعبد أن عن بيتي نزه المعنى:  وقيل. السالم

 ، أعظمھا الصالة أركان من تعالى وذكر. المصلون ھم والقائمون". التوبة" سورة في كفاية فيه بما المساجد من وغيره الحرام

 .والسجود والركوع القيام وھو

نْ { 27:  اآلية  }َعِميقٍ  َفجٍّ  ُكلِّ  ِمنْ  َيأْتِينَ  َضاِمرٍ  ُكلِّ  َوَعلَى ِرَجاالً  َيأُْتوكَ  بِاْلَحجِّ  النَّاسِ  فِي َوأَذِّ

 -:  مسائل سبع فيه

نْ {:  تعالى قوله:  األولى نْ { الناس جمھور قرأ} ِباْلَحجِّ  النَّاسِ  فِي َوأَذِّ  وابن الحسن أبي بن الحسن وقرأ. الذال بتشديد} َوأَذِّ

 فعل أنه على} وأذن{ اعنھم حكى فإنه ، جني ابن على ھذا وتصحف:  عطية ابن. األلف ومد الذال بتخفيف}  وآذن{ محيصن

ْأَنا{ على عطفا جعله بأن ذلك على وأعرب ، ماض  ."التوبة" في تقدم وقد ، اإلعالم واألذان. }َبوَّ

:  قال ؟ صوتي يبلغ وما! رب يا:  قال ، بالحج الناس في أذن:  له وقيل ، البيت بناء من السالم عليه إبراھيم فرغ لما:  الثانية

 به ليثيبكم البيت ھذا بحج أمركم قد هللا إن! الناس أيھا يا:  وصاح قبيس أبي جبل هللا خليل إبراھيم فصعد ؛ اإلبالغ وعلي أذن

 أجاب فمن! لبيك اللھم لبيك:  النساء وأرحام الرجال أصالب في كان من فأجابه ؛ فحجوا ، النار عذاب من ويجيركم الجنة
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 وابن عباس ابن قاله ؛ ذلك على التلبية وجرت ؛ فمرتين مرتين أجاب وإن ، فمرة مرة أجاب إن ؛ اإلجابة قدر على حج يومئذ

 عليه إبراھيم أمر لما:  قال! ال قلت ؟ التلبية أصل كان ما أتدري: " عباس ابن لي قال قال الطفيل أبي عن وروي. جبير

 لبيك:  شيء كل فأجابه حجبال الناس في فنادى ؛ القرى له ورفعت رؤوسھا الجبال خفضت بالحج الناس في يؤذن أن السالم

 الصالة عليه محمدا وجل عز هللا خاطب ثم ،} السجود{ قوله عند تم السالم عليه إلبراھيم الخطاب إن:  وقيل". لبيك اللھم

نْ {:  فقال والسالم  مخاطبة} كْ ُتْشرِ  ال أَنْ { قوله من الخطاب إن:  ثالث وقول. الحج عليھم أن أعلمھم أي} ِباْلَحجِّ  النَّاسِ  فِي َوأَذِّ

 المخاطبة من فيه ما فكل ، وسلم عليه هللا صلى النبي على أنزل القرآن ألن ؛ النظر أھل قول وھذا. وسلم عليه هللا صلى للنبي

 ال أَنْ { وھو ، وسلم عليه هللا صلى للنبي المخاطبة أن على يدل آخر دليل وھھنا. ذلك غير على قاطع دليل يدل أن إال له فھي

 البيت مكان إلبراھيم بوأنا وإذ:  ھذا على فالمعنى ، غائب السالم عليه وإبراھيم ، لمشاھد مخاطبة وھذا ، بالتاء} يبِ  ُتْشِركْ 

 وقرأ. الحاء بفتح" بالحج" الناس جمھور وقرأ. وحده هللا يعبد كان إبراھيم أن وعلى تعالى هللا توحيد على الدالئل لك فجعلنا

 .أعلم وهللا. الدين شرائع من به أمر ما جملة من إبراھيم نداء إن:  وقيل. رھابكس القرآن كل في إسحاق أبي ابن

:  قال وإنما ، وراكب راجل بين ما البيت حج إلى الناس إجابة وعده} َضاِمرٍ  ُكلِّ  َوَعلَى ِرَجاالً  َيأُْتوكَ {:  تعالى قوله:  الثالثة

 وفيه ، نداءه أجاب ألنه ؛ إبراھيم أتى فكأنما حاجا الكعبة أتى فمن ، إبراھيم المنادي ألن الكعبة يأتون كانوا وإن} َيأُْتوكَ {

 ، َرْجل جمع الرجال:  وقيل. وصحاب وصاحب ، وتجار تاجر مثل راجل جمع} رجاالً {:  عطية ابن. إبراھيم تشريف

ْجل  مثل ؛ التشديدب ، رجال:  الجمع في يقال وقد. وصاحب وصحب وصحاب ، وتاجر وتجر تجار مثل ؛ راجل جمع والرَّ

 عن ورويت ، الجمع أبنية في قليل وھو ، الجيم وتخفيف الراء بضم} ُرَجاالً { وعكرمة إسحاق أبي ابن وقرأ. وكفار كافر

 مثل ورجالة ، أوجه خمسة راجل جمع في:  النحاس قال. كسالى مثل فھو ؛ فعالى وزن على} ُرَجالَى{ مجاھد وقرأ. مجاھد

 غير رجاال مجاھد عن روي والذي. ورجالة ، ورجل ، ورجلة ، قيام مثل ورجال ، رمةعك عن روي الذي وھو ، ركاب

 وقدم. قليل الجمع في وفعال ، فعال على لكان نون ولو ، وسكارى كسالى مثل منون غير يكون أن به واألشبه ، معروف

 قال. ضوامر معنى} َضاِمرٍ { معنى ألن} أِْتينَ يَ  َضاِمرٍ  ُكلِّ  َوَعلَى{. المشي في تعبھم لزيادة الذكر في الركبان على الرجال

 هللا فوصفھا ؛ ضمورا يضمر ضمر:  يقال ؛ السفر أتعبه الذي المھزول البعير:  والضامر. اللفظ على} يأتي{ ويجوز:  الفراء

 ورد. السفر طول فيھا أثر يأ} َعِميقٍ  َفجٍّ  ُكلِّ  ِمنْ  َيأْتِينَ {:  فقال الضمور سبب وذكر. مكة إلى عليه انتھت الذي بالمآل تعالى

ً  َواْلَعاِدَياتِ {:  قال كما ؛ أربابھا مع الحج لقصدھا لھا تكرمة اإلبل إلى الضمير  تكرمة الجھاد خيل في] 1:  العاديات[} َضْبحا

 .هللا سبيل في سعت حين لھا

 ھذا:  قولك من} رجاالً { فقول ؛ ناثاإل دون الحج إلى الرجال خروج الغالب ألن} ِرَجاالً { قال إنما:  بعضھم قال:  الرابعة

 وبدأ} ِرَجاالً {:  تعالى قال ولما. والنساء الرجال فيه فدخل ، الركبان يعني} َضاِمرٍ  ُكلِّ  َوَعلَى{:  لقوله ؛ بعد فيه وھذا ؛ رجل

 حججت ونأك ال أن إال فاتني شيء على آسى ما: " عباس ابن قال. الراكب حج من أفضل الراجل حج أن على ذلك دل بھم

. ماشيين السالم عليھما وإسماعيل إبراھيم حج:  نجيح أبي ابن وقال. }ِرَجاالً  َيأُْتوكَ { يقول وجل عز هللا سمعت فإني ، ماشيا

 .للناس والضمير ، والضحاك عبلة أبي ابن قراءة وھي} يأتون{ مسعود ابن أصحاب وقرأ
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 أن إلى آخرين في والشافعي مالك فذھب ؛ منھما األفضل في واختلفوا ، والمشي الركوب. جواز في خالف ال:  الخامسة

 أن إلى غيرھم وذھب. الركوب بأھبة الحج شعائر ولتعظيم النفقة ولكثرة ، وسلم عليه هللا صلى بالنبي اقتداء ، أفضل الركوب

 من مشاة وأصحابه موسل عليه هللا صلى النبي حج:  قال سعيد أبي ولحديث ، النفس على المشقة من فيه لما أفضل المشي

 أن في خالف وال. سننه في ماجه ابن خرجه ؛ الھرولة خلط ومشى" بأزركم أوساطكم اربطوا: " وقال ، مكة إلى المدينة

 .وسلم عليه هللا صلى بالنبي لالقتداء ؛ أفضل كلھا المناسك في مالك عند الركوب

 ال:  الموازية في مالك قال. ساقط بالبحر الحج فرض أن على اآلية ھذه من البحر ذكر بسقوط العلماء بعض استدل:  السادسة

 فيأتيھا بحر ضفة في ليست مكة أن وذلك ؛ فيه الفرض سقوط ذكره سقوط من يلزم أنه ال ، تأنس وھذا ، ذكرا للبحر أسمع

 ؛ الوصول حالتا تذكر فإنما ؛ ضامر على وإما راجال إما مكة إتيان في يصير أن البحر ركب لمن والبد ؛ السفن في الناس

 يلحق مرض أو شديد ھول أو وخوف عدو به اقترن إذا فأما. بالقوي وال بالكثير ليس البحر بمجرد الحج فرض وإسقاط

:  عطية ابن قال. يستطاع بسبيل ليس وأنه ، األعذار بھذه الوجوب سقوط على الناس وجمھور والشافعي فمالك ، شخصا

 .ضعيف وھذا ؛ األعذار ھذه من بشيء يسقط ال الوجوب أن ظاھره. كالما ىالمعن ھذا في االستظھار صاحب وذكر

. }األنبياء{ في مضى وقد. فجاج والجمع ، الواسعة الطريق:  والفج. بيانه} البقرة{ في مضى وقد ، ضعيف من وأضعف:  قلت

:  قال كأنه ؛ للجمال} يأِتين{ و للركبان وھذا} يأتون{ هللا عبد أصحاب وقرأ. }يأِتين{ الجماعة وقراءة. البعيد معناه والعميق

 :  ومنه ؛ القعر بعيدة أي عميقة بئر ومنه ؛ بعيد أي} َعِميقٍ  َفجٍّ  ُكلِّ  ِمنْ { يأتين ضامرة إبل وعلى

 المخترق خاوي األعماق وقاتم

 عن هللا عبد بن جابر سئل:  قال داود أبو فروى ؛ ال أم رؤيته عند يديه يرفع ھل ، البيت إلى الواصل في واختلفوا:  السابعة

 عليه هللا صلى هللا رسول مع حججنا وقد ، اليھود إال ھذا يفعل أحدا أن أرى كنت ما:  فقال يديه ويرفع البيت يرى الرجل

 مواطن سبع في األيدي ترفع: " قال أنه وسلم عليه هللا صلى النبي عن عنھما هللا رضي عباس ابن وروى. نفعله نكن فلم وسلم

 المبارك وابن الثوري ذھب ھذا عباس ابن حديث وإلى". والجمرتين والموقفين والمروة والصفا البيت واستقبال الصالة افتتاح

 وعن. البيت رؤية عند يديه يرفع عمر ابن وكان. مجھول راوية المكي مھاجرا ألن ؛ جابر حديث وضعفوا وإسحاق وأحمد

 .مثله عباس ابن

ِ  اْسمَ  َوَيْذُكُروا لَُھمْ  َمَنافِعَ  الَِيْشَھُدو{ 29 -  28:  اآليتان امٍ  فِي هللاَّ  ِمْنَھا َفُكلُوا اأْلَْنَعامِ  َبِھيَمةِ  ِمنْ  َرَزَقُھمْ  َما َعلَى َمْعلُوَماتٍ  أَيَّ
فُوا ُنُذوَرُھمْ  َوْلُيوفُوا َتَفَثُھمْ  ْلَيْقُضوا ُثمَّ  ، اْلَفقِيرَ  اْلَبائِسَ  َوأَْطِعُموا وَّ  }اْلَعتِيقِ  بِاْلَبْيتِ  َوْلَيطَّ

 -:  مسألة وعشرون ثالث فيه

} لَُھمْ  َمَنافِعَ {. الحضور والشھود. ليحضروا أي ؛ ليشھدوا وركبانا رجاال يأتوك بالحج أذن أي} لَِيْشَھُدوا{:  تعالى قوله:  األولى

 ما أي ، لھم نافعم ليحضروا أي ؛ عموم ھو وقيل. التجارة وقيل. المغفرة وقيل. الحرام والمشعر كعرفات ، المناسك أي

 وتجارة نسك من كله ذلك يجمع فإنه ؛ العربي ابن واختاره وعطاء مجاھد قال ؛ واآلخرة الدنيا أمر من تعالى هللا يرضي
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 َوَيْذُكُروا{:  ةالثاني}  َربُِّكمْ  ِمنْ  َفْضالً  َتْبَتُغوا أَنْ  ُجَناحٌ  َعلَْيُكمْ  لَْيسَ {:  بقوله المراد أن في خالف وال. وأخرى دنيا ومنفعة ومغفرة

 التسمية ذكر هللا اسم بذكر والمراد. والمعدودات المعلومات األيام في الكالم" البقرة" في مضى قد} َمْعلُوَماتٍ  أَيَّامٍ  فِي هللاَِّ  اْسمَ 

:  األنعام[} ُنُسِكيوَ  َصالِتي إِنَّ { الذبح عند قولك ومثل. ولك منك اللھم ، أكبر وهللا هللا باسم:  قولك مثل ؛ والنحر الذبح عند

 ".األنعام" في مضى وقد ؛ هللا اسم على الذبح الواجب أن الرب فبين ، أصنامھم أسماء على يذبحون الكفار وكان. اآلية] 162

 تأخيرا يؤخر أن إال ؛ وذبحه اإلمام صالة بعد:  عنه هللا رضي مالك فقال ؛ النحر يوم الذبح وقت في العلماء واختلف:  الثالثة

 فيه توقع ما ومقدار الصالة وقت دخول والشافعي. ذبح دون الصالة من الفراغ حنيفة أبو وراعى. به االقتداء فيسقط فيه ىيتعد

 قال قال البويطي عن الربيع وذكر. الطبري قول وھو ، عنه المزني رواية ھذه ، الصالة دون الوقت فاعتبر ؛ الخطبتين

. مالك كقول وھذا. الذبح حل الخطبة من وفرغ صلى فإذا ، يذبح ال ممن يكون أن إال اإلمام يذبح حتى أحد يذبح وال:  الشافعي

 صلى:  قال هللا عبد بن جابر لحديث ؛ مالك قول األقوال ھذه وأصح. إبراھيم قول وھو. فاذبح اإلمام انصرف إذا:  أحمد وقال

 ، نحر قد وسلم عليه هللا صلى النبي أن وظنوا فنحروا رجال فتقدم ، بالمدينة النحر يوم وسلم عليه هللا صلى هللا رسول بنا

 خرجه وسلم عليه هللا صلى النبي ينحر حتى ينحروا وال ، آخر بنحر يعيد أن نحر كان من وسلم عليه هللا صلى النبي فأمر

 حديث ذاوھ ، األنصاري زيد وأبي عمر وابن أشقر بن وعويمر وأنس وجندب جابر عن الباب وفي:  وقال والترمذي مسلم

 ، البراء بحديث حنيفة أبو احتج وقد. اإلمام يصلي حتى بالمصر يضحى أال العلم أھل عند ھذا على والعمل ، صحيح حسن

 يذكر ولم الصالة على الذبح فعلق. أيضا مسلم خرجه". المسلمين سنة وأصاب نسكه تم فقد الصالة بعد ذبح ومن: " وفيه

 ھذا يومنا في به نبدأ ما أول: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال قال ، أيضا البراء ثحدي وكذلك. يقيده جابر وحديث الذبح،

 أن العلماء بين خالفا أعلم ال:  البر عبد بن عمر أبو وقال. الحديث" سنتنا أصاب فقد ذلك فعل فمن فننحر نرجع ثم نصلي أن

 ."لحم شاة فتلك الصالة قبل ذبح من: " السالم يهعل لقوله ؛ مضح غير أنه المصر أھل من وكان الصالة قبل ذبح من

 ربيعة وقال. إليه األئمة أقرب أو ، اإلمام ذبح وقت يتحرى مالك مذھب فمشھور له أمام ال ومن البوادي أھل وأما:  الرابعة

. الفجر بعد من يھميجز:  الرأي أھل وقال. بعده ذبح إن ويجزيه ، يجزه لم الشمس طلوع قبل ذبح إن:  له إمام ال فيمن وعطاء

ِ  اْسمَ  َوَيْذُكُروا{:  تعالى بقوله وتمسكوا. الترمذي عنه ذكره ، المبارك ابن قول وھو  ِمنْ  َرَزَقُھمْ  َما َعلَى َمْعلُوَماتٍ  أَيَّامٍ  فِي هللاَّ

 يجزى ال أنه خالف وال. نقوال ، الشمس طلوع من أو الفجر طلوع من اليوم وھل. اليوم إلى النحر فأضاف ،} اأْلَْنَعامِ  َبِھيَمةِ 

 .النحر يوم من الفجر طلوع قبل األضحية ذبح

 ، حنبل بن وأحمد والثوري حنيفة أبو قال وبه. بعده ويومان النحر يوم ، ثالثة:  مالك فقال ؟ النحر أيام كم واختلفوا:  الخامسة

 قال وبه. بعده وثالثة النحر يوم ، أربعة:  الشافعي وقال. عنھما اختالف غير من مالك بن وأنس ھريرة أبي عن ذلك وروي

 مالك قول مثل أيضا عنھم وروي ، عنھم هللا رضي عمر وابن عباس وابن عنه هللا رضي علي عن ذلك وروي ، األوزاعي

 بن وجابر جبير بن سعيد وعن. سيرين ابن عن وروي ؛" الحجة ذي من العاشر وھو خاصة النحر يوم ھو: " وقيل. وأحمد

 كما:  إحداھا:  روايات ثالث ذلك في البصري الحسن وعن. أيام ثالثة منى وفي واحد يوم األمصار في النحر:  قاال أنھما زيد

 .أضحى فال المحرم ھالل أھل فإذا ؛ الحجة ذي من يوم آخر إلى:  والثالثة ، الشافعي قال كما:  والثانية ، مالك قال
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 إلى الضحايا:  الدارقطني خرجه مرفوعا مرسال حديثا ورويا ، الرحمن دعب بن سلمة وأبي يسار بن سليمان قول وھو:  قلت

 وما ، الثالثة منه المتيقن لكن ؛ قلة جمع وھذا ، اآلية} َمْعلُوَماتٍ  أَيَّامٍ  فِي{:  تعالى قوله ودليلنا ، يصح ولم ؛ الحجة ذي ھالل

 ال أن وأجمعوا ، أضحى يوم النحر يوم أن على العلماء معأج:  البر عبد بن عمر أبو قال. به يعمل فال متيقن غير الثالثة بعد

 الشافعي قول:  واآلخر. والكوفيين مالك قول:  أحدھما:  قوالن إال ھذه في عندي يصح وال ، الحجة ذي انسالخ بعد أضحى

 وال السنة في له أصل ال خالفھما ما ألن ؛ خالفھما بما لالشتغال معنى فال الصحابة عن مرويان القوالن وھذان ؛ والشاميين

 وستة النحر يوم األضحى أن وھو ، سادس قول قتادة عن روي وقد. لھما فمتروك ھذين عن خرج وما ، الصحابة قول في

 .له معنى فال الصحابة قول عن خارج أيضا وھذا ؛ بعده أيام

 فال تدخل ال أنھا المشھور في مالك عن ويفر ؛ أوال الذبح فيھا فيجوز األيام مع تدخل ھل النحر ليالي في واختلفوا:  السادسة

 وذكر ، األيام فذكر} أَيَّامٍ  فِي هللاَِّ  اْسمَ  َوَيْذُكُروا{:  تعالى لقوله ؛ الرأي وأصحاب أصحابه جمھور وعليه. بالليل الذبح يجوز

 األيام في داخلة الليالي:  ثور وأبو وإسحاق وأحمد والشافعي حنيفة أبو وقال. يجوز ال الليل في الذبح أن على دليل األيام

 يجز ولم ليال الھدي فأجاز ، والضحية الھدي بين تفريق وألشھب ، نحوه وأشھب مالك عن وروي. فيھا الذبح ويجزى

 .ليال الضحية

 وبھيمة. والغنم والبقر اإلبل ھنا واألنعام} اأْلَْنَعامِ  َبِھيَمةِ  ِمنْ {. رزقھم ما ذبح على أي} َرَزَقُھمْ  َما َعلَى{:  تعالى قوله:  السابعة

 .الجامع ومسجد ، األولى صالة كقولك فھو ، األنعام ھي األنعام

 يتصدق وأن وأضحيته ھديه من يأكل أن للرجل ويستحب. الجمھور عند الندب معناه أمر} ِمْنَھا َفُكلُوا{:  تعالى قوله:  الثامنة

:  السالم عليه ولقول. اآلية بظاھر واإلطعام األكل فأوجبت طائفة وشذت. الكل وأكل بالكل الصدقة تجويزھم مع ، باألكثر

 التصدق وال جميعه بيع يجوز ال أنه على يدل} َوأَْطِعُموا ِمْنَھا َفُكلُوا{:  تعالى قوله:  الكيا قال". وتصدقوا وادخروا فكلوا"

 .بجميعه

 ، الصيد جزاء:  ثالث من يأكل ال أنه عنه هللا رضي مالك مذھب ومشھور. أصحابھا منھا يأكل ال الكفارات دماء:  التاسعة

 السلف من جماعة ذلك على ووافقه ، تطوعا أو كان واجبا محله بلغ إذا ذلك سوى مما ويأكل ، األذى وفدية المساكين ونذر

 .األمصار وفقھاء

. الماجشون ابن قال وباألول ، مذھبنا في قوالن ؛ كامال ھديا يغرم أو أكل ما قدر يغرم فھل منه منع مما أكل فإن:  العاشرة

 أكل ما إال يغرم ال محله بلغ أن بعد منه فيأكل للمساكين ھديا نذر لو وكذلك غيره عليه شيء ال ، الحق وھو:  العربي ابن قال

 .فيه تعدى ما قدر فيغرم ، اللحم على ھو إنما والتعدي ، وقع قد النحر ألن - للمدونة خالفا -

 يجوز ال النذر أن على ذلك ويدل ، غيره أو ھديا أو دما كان إن النذر إخراج وجوب على يدل} ُنُذوَرُھمْ  َوْلُيوفُوا{:  تعالى قوله

 ، غيره وال لحم نقص غير من كامال به يأتي أن المطلوب ألن ؛ األذى وفدية الصيد جزاء وكذلك ، بالنذر وفاء منه يأكل أن

 .أعلم وهللا. كامل ھدي عليه كان ذلك من أكل فإن
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 ألن ؛ أصح واألول. طعاما يغرم أنه الملك عبد عن محمد كتاب ففي ؛ طعاما يغرم أو اللحم قيمة يغرم ھل:  عشرة الحادية

 .العبادة حكم التعدي حكم وليس ، عبادة تعذره عند كله الھدي مقابلة في ھو إنما الطعام

 منه أكل محله قبل شيء المساكين ونذر األذى فديةو الصيد جزاء ھو الذي المضمون الھدي ھذا من عطب فإن:  عشرة الثانية

:  إسحاق بن إسماعيل قال. شيئا قالئده من وال جلده وال لحمه من يبيع وال ، أحب ومن والفقراء األغنياء منه وأطعم صاحبه

 الھدي عطب افإذ. ويطعم صاحبه منه يأكل أن جاز ولذلك ، بدله عليه كان محله يبلغ أن قبل عطب إذا المضمون الھدي ألن

 غير من وينحر بالھدي ذلك يفعل أن خيف بدله عليه يكن لم لما ألنه ؛ يطعم وال منه يأكل أن يجز لم محله يبلغ أن قبل التطوع

 وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن األسلمي ناجية عن داود أبو وروى. العمل مضى وبذلك ، الناس على فاحتيط ، يعطب أن

 مالك قال الحديث وبھذا". الناس وبين بينه خل ثم دمه في نعله اصبغ ثم فانحره شيء منھا عطب إن" : وقال بھدي معه بعث

 سائقھا منھا يأكل ال:  التطوع الھدي في اتبعھم ومن الرأي وأصحاب ثور وأبو وإسحاق وأحمد ، قوليه أحد في والشافعي

 النھي ھذا وبظاھر". رفقتك أھل من أحد وال أنت منھا تأكل الو: " مسلم صحيح وفي. يأكلونھا الناس وبين بينھا ويخلى شيئا،

:  عمر أبو قال. رفقته أھل من أحد وال منھا يأكل ال:  فقاال ، المنذر ابن واختاره ، اآلخر قوله في والشافعي عباس ابن قال

 ھشام حديث في ذلك وليس. باسع ابن حديث في إال يوجد ال" رفقتك أھل من أحد وال أحد منھا يأكل وال" السالم عليه قوله

:  السالم عليه قوله في ويدخل. الفقھاء عند العمل وعليه ، عباس ابن حديث من أصح عندنا وھو. ناجية عن أبيه عن عروة بن

 كان وما ، منه يأكل فال واجبا أصله الھدي من كان ما:  ثور وأبو الشافعي وقال. وغيرھم رفقته أھل" الناس وبين بينھا خل"

 حنيفة أبو وقال. األوزاعي مذھب ونحوه. نسك عنده والقرآن والمتعة. وتصدق وادخر وأھدى منه أكل ونسكا عاتطو

 من يأكل ال:  مالك عن وحكي. اإلحرام بحكم وجب مما ذلك سوى مما يأكل وال ، والتطوع المتعة ھدي من يأكل:  وأصحابه

 للمساكين هللا جعله الصيد جزاء بأن مالك تمسك. واألوزاعي الشافعي لكقو ؛ الجبر دم من يأكل ال ھذا قياس وعلى. الفساد دم

:  البقرة[} ُنُسكٍ  أَوْ  َصَدَقةٍ  أَوْ  ِصَيامٍ  ِمنْ  َففِْدَيةٌ {:  األذى فدية في وقال]. 95:  المائدة[} َمَساِكينَ  َطَعامُ  َكفَّاَرةٌ  أَوْ {:  تعالى بقوله

". شاة انسك أو أيام ثالثة صم أو مسكين لكل مدين مساكين ستة أطعم: " ةعجر بن لكعب وسلم عليه هللا صلى وقال]. 196

 قوله إلى} هللاَِّ  َشَعائِرِ  ِمنْ  لَُكمْ  َجَعْلَناَھا َواْلُبْدنَ {:  قوله أصل على باق فھو الھدايا من ذلك غير وأما ، به مصرح المساكين ونذر

. مرقه من وشربا به جاء الذي الھدي من عنه هللا رضي وعلي وسلم عليه هللا صلى النبي أكل وقد]. 36:  الحج[} ِمْنَھا َفُكلُوا{

 وهللا. صحيح غير حنيفة أبو به تعلق فما ، واجبا ھذا على ھديه فكان ؛ والروايات األقوال أصح في قارنا السالم عليه وكان

 وتعالى سبحانه هللا فأمر ، نسكھا من تأكل نأ ترى ال كانت العرب أن ألجل الھدايا من األكل من سبحانه هللا أذن وإنما. أعلم

 .وسلم عليه هللا صلى وأحرم أھدى حين فعل وكذلك ، وبلغ شرع كذلك جرم فال ؛ بمخالفتھم وسلم عليه هللا صلى نبيه

 الضحايا لحوم يحرمون كانوا ألنھم ، لفعلھم ناسخ} ِمْنَھا َفُكلُوا{:  تعالى قوله:  العلماء بعض قال} ِمْنَھا َفُكلُوا{:  عشرة الثالثة

:  وسلم عليه هللا صلى النبي وبقول} ِمْنَھا َفُكلُوا{:  بقوله ذلك هللا فنسخ -  الھدايا في قلناه كما -  منھا يأكلون وال أنفسھم على

 .الكبد من أوال تأكل أن السنة من:  الزھري وقال. وھديه أضحيته من أكل السالم عليه وألنه" أضحيته من فليأكل ضحى من"

 عن القاسم ابن وقال. الثلث وأھله ھو ويأكل الثلث ويطعم بالثلث يتصدق أن يستحب أنه إلى العلماء أكثر ذھب:  عشرة الرابعة

 روى. العمل عليه وليس ، مسعود ابن عن وبلغني:  حديثه في مالك قال. موصوف معلوم قسم الضحايا في عندنا ليس:  مالك
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 فما:  قال" الشاة ھذه لحم أصلح ، ثوبان يا: " قال ثم بشاة وسلم عليه هللا صلى هللا رسول ضحى:  قال داود وأبو الصحيح

 بالنصف ويتصدق النصف يأكل:  قال فمرة ؛ الشافعي قول واختلف. الفرض في نص وھذا. المدينة قدم حتى منھا أطعمه زلت

:  تعالى لقوله ، ثلثا ويطعم ثلثا ويھدي ثلثا يأكل:  مرة وقال. شخصين فذكر} اْلَفقِيرَ  اْلَباِئسَ  َوأَْطِعُموا ِمْنَھا َفُكلُوا{:  تعالى لقوله

 .ثالثة فذكر] 36:  الحج[} َواْلُمْعَترَّ  اْلَقاِنعَ  َوأَْطِعُموا ِمْنَھا َفُكلُوا{

. علماءال كافة قول وھو ، بھا الخطاب عموم األصل إذ ؛ الحاضر بھا يخاطب كما باألضحية يخاطب المسافر:  عشرة الخامسة

 فلم ، بمنى الحاج المسافرين من مالك واستثنى. عليھم حجة والحديث ؛ علي عن وروي ، والنخعي حنيفة أبو ذلك في وخالف

 الحاج ألن ؛ عنھم هللا رضي السلف من وجماعة وعمر بكر أبي الخليفتين عن ذلك وروي. النخعي قال وبه ، أضحية عليه ير

 بأھل ليتشبھوا باألضحية أمروا إنما الحاج غير والناس ، ھديا جعله يضحي أن أراد فإذا. بالھدي األصل في مخاطب ھو إنما

 .أجرھم من حظ لھم فيحصل منى

 أنه صحيح وجه من عنھما هللا رضي عمر وابن علي عن روي. أقوال أربعة على االدخار في العلماء اختلف:  عشرة السادسة

 عن النھي من روي ما:  جماعة وقالت. وسيأتي ، وسلم عليه هللا صلى لنبيا عن وروياه. ثالث بعد الضحايا من يدخر ال

 منھا األكل يجوز:  فرقة وقالت ، األسلمي وبريدة الخدري سعيد أبو قال وبه. أحب وقت أي إلى فيدخر ؛ منسوخ االدخار

 نھيتكم إنما: " السالم عليه قوله وھي لعلة كان إنما النھي ألن ، يدخر فال إليھا حاجة بالناس كانت إن:  طائفة وقالت. مطلعا

 وھي:  أصولية مسألة ھنا وتنشأ. منسوخ ألنه ال ، موجبه الرتفاع المتقدم المنع ارتفع ارتفعت ولما" دفت التي الدافة أجل من

 والمرفوع ، اأبد به يحكم ال بالنسخ المرفوع أن أعلم. علته الرتفاع ورفعه بالنسخ الحكم رفع بين الفرق وھي:  عشرة السابعة

 البلد ذلك أھل عند يكن ولم ؛ األضحى زمان في محتاجون ناس بلدة أھل على قدم فلو ؛ العلة لعود الحكم يعود علته الرتفاع

 .وسلم عليه هللا صلى النبي فعل كما ثالث فوق يدخروھا أال عليھم لتعين الضحايا إال فاقتھم بھا يسدون سعة

 ھو كما ؛ معا واإلباحة المنع جاء وقد. ثابتة صحاح واإلباحة بالمنع الباب ھذا في ردةالوا بياألحاديث:  عشرة الثامنة

 ابن مولى عبيد أبي عن الصحيح وروى. الصحيح رواھا الخدري سعيد وأبي األكوع بن وسلمة عائشة حديث في منصوص

 قبل لنا فصلى:  قال ؛ عنه هللا رضي طالب أبي بن علي مع العيد صليت ثم:  قال الخطاب بن عمر مع العيد شھد أنه أزھر

. تأكلوھا فال ليال ثالث فوق نسككم لحوم تأكلوا أن نھاكم قد وسلم عليه هللا صلى هللا رسول إن:  فقال الناس خطب ثم الخطبة

 عمر ابن فكان:  سالم قال. ثالث فوق األضاحي لحوم تؤكل أن نھى قد وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن عمر ابن عن وروي

 عن نھيناكم كنا إنا: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال قال نبيشة عن داود أبو وروى. ثالث فوق األضاحي لحوم يأكل ال

". وجل عز  وذكر وشرب أكل أيام األيام ھذه أن إال واتجروا وادخروا فكلوا بالسعة هللا جاء تسعكم لكي ثالث فوق لحومھا

 بن علي المؤمنين أمير قول ويكون ، تضاد وال األحاديث تتفق حتى ھذا في قيل ما أحسن القول اوھذ:  النحاس جعفر أبو قال

 قدمت حين وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فعل كما ففعل ، محتاجين شدة في كانوا الناس ألن ، محصور وعثمان طالب أبي

 يزيد عن يعقوب بن الحارث حدثني قال ليث حدثنا قال أحمد حدثنا:  قال شريك بن إبراھيم حدثنا ما ھذا على والدليل. الدافة

 سفر من طالب أبي بن علي علينا قدم:  فقالت األضاحي لحوم عن عنھا هللا رضي عائشة سألت أنھا امرأته عن يزيد أبي بن

". الحجة ذي إلى الحجة ذي من كل: " فقال فسأله ، وسلم عليه هللا صلى هللا رسول يسأل حتى يأكل أن فأبى ، منه إليه فقدمنا
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 عن النھي يسمع لم مطلقا بالرخصة قال ومن. الرخصة يسمع لم ثالث بعد االدخار عن بالنھي قال من:  الشافعي وقال

 في االختالف" الكوثر" سورة في وسيأتي. أعلم وهللا. بمقتضاھما فعمل جميعا سمعھما الرخصة بالنھي قال ومن. االدخار

 .تعالى هللا شاء إن ، تقدم ذبح لكل ناسخة أنھاو وندبيتھا األضحية وجوب

:  يقال ؛ الفقر وشدة البؤس ناله الذي وھو ، البائس صفة من} اْلَفقِيرَ } {اْلَفقِيرَ  اْلَباِئسَ  َوأَْطِعُموا{:  تعالى قوله:  عشرة التاسعة

 لكن: " السالم عليه قوله ومنه ؛ فقيرا يكن لم وإن دھر نازلة به نزلت فيمن يستعمل وقد. بائس فھو ؛ افتقر إذا بأسا يبأس بئس

 َظلَُموا الَِّذينَ  َوأََخْذَنا{:  تعالى قوله ومنه ؛ اشتد إذ بأسا يبؤس بؤس وقد. شديد أي بئيس رجل:  ويقال". خولة بن سعد البائس

 يجوز الذي القدر وفي. وفرأ األجر كان أكثر األضحية بلحم التصدق كان وكلما. شديد أي] 165:  األعراف[} َبِئيسٍ  ِبَعَذابٍ 

 أي" واتجروا وادخروا فكلوا أال: " لقوله ؛ الثلثان وقيل" وأطعموا" ،" فكلوا: " لقوله ؛ النصف فقيل ؛ ذكرناه قد خالف أكله

 كلفاأل ؛ واإلطعام األكل بين بالفرق وقيل. مستحبان وقيل. واجبان فقيل ؛ واإلطعام األكل في واختلف. باإلطعام األجر اطلبوا

 .الشافعي قول وھو ؛ واجب واإلطعام مستحب

 ؛ الحج أمر من عليھم بقي ما والھدايا الضحايا نحر بعد ليقضوا ثم أي} َتَفَثُھمْ  ْلَيْقُضوا ُثمَّ {:  تعالى قوله:  عشرين الموفية

 من األخذ التفث:  األزھري وقال. أدرانھم عنھم ليزيلوا أي:  عرفة ابن قال. ونحوه شعث وإزالة الجمار ورمي كالحلق

 كالم في التفث:  شميل بن النضر وقال. اإلحرام من الخروج عند وھذا ؛ العانة وحلق اإلبط ونتف األظفار وقص الشارب

 وقال. التفسير وأھل عباس ابن قول من إال يعرف ال العرب كالم في التفث:  يقول األزھري وسمعت الشعث إذھاب العرب

 صح لو:  العربي ابن قال. عباس وابن عمر ابن رواه ،" كلھا الحج مناسك التفث:  وقيل. راماإلح قشف إزالة ھو: " الحسن

 بھا أحاطوا وال شعرا فيھا العربية أھل يجد لم غريبة اللفظة وھذه:  قال ، باللغة واإلحاطة الصحبة لشرف حجة لكان عنھما

 على يحرم ما وكل ، الشارب وأخذ األظفار قص إنه :  قال المثنى بن معمر عبيدة أبا فرأيت لغة التفث تتبعت لكني ؛ خبرا

 وقص والذبح والتقصير والحلق الرمي ھو التفث:  العين صاحب وقال. به يحتج شعر فيه يجيء ولم:  قال. النكاح إال المحرم

 إذا الرجل تفث:  ربقط وقال. العلماء قول من إال أخذوه أراه وال ، نحوه والفراء الزجاج وذكر. واإلبط والشارب األظفار

 :  الصلت أبي بن أمية قال. وسخه كثر

 وصئبانا قمال لھم يسلوا ولم...  تفثا يحلقوا لم رؤوسھم حفوا

 حقيقته وأما ، لغة التفث إلقاء صورة وھذه. التفث في الصحيح وھو ، مالك عن وھب ابن قال الذي ھو قطرب إليه أشار وما

 ما والنذر ؛ نذره ووفى تفثه أزال فقد ولبس وتنقى وتطھر وسخه وأزال رأسه وحلق ھديه المعتمر أو الحاج نحر فإذا الشرعية

 :  فقال آخر بيتا وذكر الماوردي تفسيره في ذكره قد الشعر من وذكر قطرب عن حكاه ما:  قلت. والتزمه اإلنسان لزم

 عليا انتظروا وما نجد إلى...  ساروا ثم ونحبا تفثا قضوا

 بن أمية قال. وأقذرك أوسخك ما أي ؛ أتفثك ما:  تستقذره للرجل العرب تقول ؛ الوسخ اللغة في التفث صلوأ:  الثعلبي وقال

 :  الصلت أبي
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 وصئبانا قمال عنھم وينزعوا...  تفثا يقذفوا لم آباطھم ساخين

 فيعلم بنفسك العناية عن اإلعراض منك تعالى هللا ليشھد:  قال ؟ المحرم شعث في المعنى ما الصلحاء لبعض قيل:  الماوردي

 .لطاعته بذلھا في صدقك

 وفاء ال: " السالم عليه لقوله ؛ معصية كان ما إال مطلقا النذر بوفاء أمروا} ُنُذوَرُھمْ  َوْلُيوفُوا{:  تعالى قوله:  والعشرون الحادية

فُوا{" صهيع فال يعصيه أن نذر ومن فليطعه هللا يطيع أن نذر من: " وقوله ،" هللا معصية في لنذر وَّ } اْلَعِتيقِ  ِباْلَبْيتِ  َوْلَيطَّ

 .ذلك في المتأولين بين خالف ال:  الطبري قال. الحج واجبات من ھو الذي اإلفاضة طواف ھو اآلية ھذه في المذكور الطواف

 طواف:  إسحاق بن إسماعيل قال. الوداع وطواف ، اإلفاضة وطواف ، القدوم طواف:  أطواف ثالثة للحج:  عشرة الثانية

 يسقط ال الذي الواجب والطواف:  قال. مكة من بالحج يحرم من كل وعن المكي وعن المراھق عن ساقط وھو ، سنة القدوم

فُوا ُنُذوَرُھمْ  َوْلُيوفُوا َتَفَثُھمْ  ْلَيْقُضوا ُثمَّ {:  تعالى هللا قال ؛ عرفة بعد يكون الذي اإلفاضة طواف وھو ، الوجوه من بوجه وَّ  َوْلَيطَّ

 قال. كله إحرامه من الحاج به يحل الذي وھو ، وجل عز هللا كتاب في المفترض الطواف ھو فھذا:  قال. }اْلَعِتيقِ  اْلَبْيتِ بِ 

 نافع وابن وھب ابن رواية وھي ، المدينة أھل عند مالك قول ھو اإلفاضة طواف في إسماعيل ذكره ما:  عمر أبو الحافظ

 أن مالك عن الحكم عبد وابن القاسم ابن روى وقد. والعراق الحجاز أھل فقھاء من مالعل أھل جمھور قول وھو. عنه وأشھب

. مكة القادم طواف الواجب الطواف:  مالك عن أيضا ورواه المدونة من موضع غير في القاسم ابن وقال. واجب القدوم طواف

 ، ذكره ثم بلده إلى رجع حتى منه شوطا أو السعي نسي أو ، منه شوطا نسي أو مكة دخوله حين في الطواف نسي من:  وقال

 النساء أصاب وإن. يھدي ثم ، والمروة الصفا بين ويسعى ويركع بالبيت يطوف حتى مكة إلى رجع النساء أصاب يكن لم فإن

 جميعا الطوافان الرواية ھذه فعلى. سواء اإلفاضة طواف نسي فيمن كقوله وھذا. وأھدى اعتمر ثم ، وسعى فطاف رجع

 طاف فيمن مالك عن وغيره القاسم ابن فروى الوداع بطواف المسمى وھو الصدر طواف وأما. أيضا والسعي ، واجبان

 مالك عليه أجمع مما وھذا. ذلك بعد تطوع يكون أن إال فيفيض بلده من يرجع أنه:  وضوء غير على اإلفاضة طواف

 من به تطوع شيئا حجه في فعل من أن أجمعوا ذلكوك. طوافه من عليه المفترض الواجب عن تطوعه يجزيه وأنه ، وأصحابه

 فإذا. الصالة بخالف ؛ للتطوع ال للواجب يصير ذلك تطوعه فإن ، وقته جاز قد الحج في واجب الشيء وذلك ، الحج عمل

 من كان ما إال ، اإلفاضة طواف عن ينوب أن أحرى مكة لدخول الطواف كان الحج في الفرض عن ينوب التطوع كان

 طواف أن فيھا ألن  ؛ ذلك بخالف مالك عن الحكم عبد ابن ورواية. للوداع بعده أو النحر يوم العقبة جمرة رمي بعد الطواف

 لم لمن السعي مع اإلفاضة طواف ينوب كما ، الھدي مع بلده إلى رجع لمن اإلفاضة طواف عن ينوب السعي مع الدخول

 واجب الدخول لطواف قيل إنما:  قال ھذا قال ومن. القدوم طواف عن أيضا الھدي مع مكة دخوله حين يسع ولم يطف

 ما على بلده من أحدھما نسي من يرجع أنه مالك عن روي قد وألنه ، بعض عن ينوب بعضھما ألن واجب اإلفاضة ولطواف

نْ {:  بقوله واحدا طوافا إال الحاج على يفترض لم وجل عز هللا وألن ، ذكرنا :  اآلية سياق في وقال ،} جِّ ِباْلحَ  النَّاسِ  فِي َوأَذِّ

فُوا{ وَّ  أبي بن عمرو عن الطبري وأسند. بتوقيف إال رتبة توجب ال وغيرھا اآلية ھذه في عندھم والواو} اْلَعِتيقِ  ِباْلَبْيتِ  َوْلَيطَّ

فُوا{:  تعالى قوله عن زھيرا سألت:  قال سلمة وَّ  ، واجب أنه على يدل وھذا. عالودا طواف ھو:  فقال} اْلَعِتيقِ  ِباْلَبْيتِ  َوْلَيطَّ

 .الواجب في إال يرخص وال ، تطوفه أن دون تنفر أن للحائض رخص السالم عليه ألنه ؛ الشافعي قولي أحد وھو
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 ، عتيق سيف:  يقال. القديم العتيق:  والحسن مجاھد فقال ؛ بالعتيق البيت صفة وجه في المتأولون اختلف:  والعشرون الثالثة

 من أعتقه هللا ألن عتيقا وقيل". األرض في وضع مسجد أول أنه" الصحيح وفي. النظر يعضده قول وھذا ؛ قدم أي عتق وقد

 قال قال الزبير بن هللا عبد عن الترمذي وفي. مجاھد الزبير ابن معناه قال ؛ الزمان انقضاء إلى بالھوان جبار عليه يتسلط أن

 روي وقد ، صحيح حسن حديث ھذا:  قال" جبار عليه يظھر لم ألنه العتيق البيت سمي إنما: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول

:  له قيل كسرھا حتى الكعبة على المنجنيق ونصبه يوسف بن الحجاج ذاكر ذكر فإن. مرسال وسلم عليه هللا صلى النبي عن

 فعصمت بالسوء الكعبة وقصدوا ، دينمعتق غير البيت ولحرمة متمردين بأنفسھم أتوا إذا ألنھم ؛ الجبابرة كفار عن أعتقھا إنما

 إن فإنھم حرمتھا اعتقدوا الذين المسلمون فأما. قسرا عنھا صرفھم وجل عز هللا أن على داللة ذلك كان ، أيديھم تنلھا ولم منھم

 الطائفة ھذه تعالى هللا فقصر ؛ األعداء كف في منھا يكون ما مثل هللا عند منزلتھا على الداللة من ذلك في يكن لم عنھا كفوا

. وأمر أدھى والساعة ، موعدھم الساعة وجعل  ، واالضطرار باإللجاء الصرف إلى يتجاوزه ولم ، والوعيد بالنھي الكف عن

 من المذنبين رقاب فيه يعتق وجل عز هللا ألن عتيقا سمي:  فرقة وقالت. قط موضعه يملك لم ألنه عتيقا سمي:  طائفة وقالت

 طرفة قال. الكرم والعتق. الكريم العتيق:  وقيل. جبير ابن قال ؛ الطوفان غرق من أعتق ألنه اعتيق سمي:  وقيل. العذاب

 :  الفرس أذن يصف

 ربرب وسط مذعورة كسامعتي...  فيھما العتق تعرف مؤللتان

 قال ماك ؛ الشيء جودة تقتضي مدح صفة العتيق يكون أن ويحتمل. الحرية كرم إلى الرق ذل من الخروج:  الرقيق وعتق

 قبل البيت هللا خلق:  مجاھد قال. الصحيح والحديث للنظر أصح األول والقول. الحديث ؛ عتيق فرس على حملت:  عمر

 .أعلم وهللا ؛ لھذا عتيقا وسمي ، عام بألفي األرض

مْ  َوَمنْ  َذلِكَ { 31 -  30:  اآليتان ِ  ُحُرَماتِ  ُيَعظِّ ْجسَ  َفاْجَتنُِبوا َعلَْيُكمْ  ُيْتلَى َما إاِلَّ  اأْلَْنَعامُ  لَُكمُ  أُِحلَّتْ وَ  َربِّهِ  ِعْندَ  لَهُ  َخْيرٌ  َفُھوَ  هللاَّ  الرِّ
ورِ  َقْولَ  َواْجَتنُِبوا اأْلَْوَثانِ  ِمنَ  ِ  ُحَنَفاءَ  ، الزُّ َّ ِ  ُيْشِركْ  َوَمنْ  بِهِ  ُمْشِرِكينَ  َغْيرَ  ِ َّ َما بِا َماءِ  ِمنَ  َخرَّ  َفَكأَنَّ يْ  َفَتْخَطفُهُ  السَّ  َتْھِوي أَوْ  رُ الطَّ
يحُ  بِهِ   }َسِحيقٍ  َمَكانٍ  فِي الرِّ

 -:  مسائل ثمان فيه

 في يكون أن ويحتمل. ذلك الواجب أو ، ذلك فرضكم:  بتقدير رفع موضع في يكون أن يحتمل} َذلِكَ {:  تعالى قوله:  األولى

 :  زھير قول البليغة اإلشارة ھذه ونحو ؛ ذلك امتثلوا:  بتقدير نصب موضع

 نطقا قائل ما إذا الندي وسط...  بخطته يعيا كمن ليسو ھذا

ورِ  َقْولَ  َواْجَتِنُبوا{:  الخامسة  ،} َكْھفِِھمْ  َعنْ  َتَزاَورُ { ومنه ؛ الحق عن أميل ألنه زورا وسمي. والكذب الباطل:  والزور} الزُّ

 خطيبا قام السالم عليه أنه الخبر وفي .وزور وباطل كذب فھو الحق عدا ما وكل. مائلة أي ؛ زوراء ومدينة ،] 17:  الكھف[

 .عنھا النھي في الوثن عبادة مع جمعت قد أنھا يعني. ثالثا أو مرتين قالھا" با الشرك الزور شھادة عدلت: " فقال
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 ليهع وينادي يعزره أن بالزور الشاھد على عثر إذا للحاكم وينبغي ، بالزور الشھادة على الوعيد تضمنت اآلية ھذه:  السادسة

 ؛ تقبل لم فيھا المبرز بھا المشھور العدالة أھل من كان فإن ؛ تاب إذا شھادته في الحكم ويختلف. أحد بشھادته يغتر لئال ليعرف

 في فشمر ذلك دون كان وإن. عليه ھو مما أكثر القربات من يفعل أن يستطيع ال إذ ؛ التوبة في حاله علم إلى سبيل ال ألنه

 الكبائر أكبر من إن: " قال أنه وسلم عليه هللا صلى النبي عن الصحيح وفي. شھادته قبل التقى في حاله وزادت العبادة

 زال فما فجلس متكئا وسلم عليه هللا صلى هللا رسول وكان". الزور وقول الزور وشھادة الوالدين وعقوق با اإلشراك

 .سكت ليته قلنا حتى يكررھا

َِّ  ُحَنَفاءَ {:  تعالى قوله:  السابعة  االستقامة على تقع األضداد من} ُحَنَفاءَ { ولفظة. الحق إلى مائلين مسلمين أو مستقيمين معناه} ِ

َِّ  ُيْشِركْ  َوَمنْ {. معه حجة ال تخصيص وھذا ؛ حجاجا} ُحَنَفاءَ {:  وقيل. الحال على نصب} ُحَنَفاءَ { و. الميل على وتقع َما ِبا  َفَكأَنَّ

َماءِ  ِمنَ  َخرَّ   من خر من بمنزلة فھو ؛ عذابا وال ضرا نفسه عن يدفع وال نفعا لنفسه يملك ال من بمنزلة القيامة يوم ھو أي} السَّ

ْيرُ  َفَتْخَطفُهُ { ومعنى. نفسه عن يدفع أن يقدر ال فھو ، السماء  وصعود روحه خروج عند ھذا:  وقيل. بمخالبھا تقطعه أي} الطَّ

:  والسحيق. التذكرة في ذكرناه وقد ، البراء حديث في كما ؛ األرض إلى بھا فيرمى لھا تحيف فال ، الدنيا سماء إلى بھا المالئكة

ً {:  تعالى قوله ومنه ؛ البعيد ِعيرِ  أِلَْصَحابِ  َفُسْحقا  ".فسحقا فسحقا: " والسالم الصالة عليه وقوله ،] 11:  الملك[} السَّ

ورِ  َقْولَ  َواْجَتِنُبوا{ :  تعالى قوله - الخامسة  َتَزاَورُ {  ومنه ، الحق عن أميل ألنه زورا وسمي. والكذب الباطل:  والزور}  الزُّ

 خطيبا قام السالم عليه أنه الخبر وفي.  وزور وباطل كذب فھو الحق عدا ما وكل.  مائلة أي ، زوراء ومدينة ،}  َكْھفِِھمْ  َعنْ 

 . عنھا النھي في الوثن عبادة مع جمعت قد أنھا عنيي.  ثالثا أو مرتين قالھا"  با الشرك الزور شھادة عدلت: " فقال

 عليه وينادي يعزه أن بالزور الشاھد على عثر إذا للحاكم وينبغي ، بالزور الشھادة على الوعيد تضمنت اآلية ھذه -السادسة

 تقبل لم فيھا المبرز ابھ المشھور العدالة أھل من كان فإن ، تاب إذا شھادته في الحكم ويختلف. أحد بشھادته يغتر لئال ليعرف

 في فشمر ذلك دون كان وإن.  عليه ھو مما أكثر القربات من يفعل أن يستطيع ال إذا ، التوبة في حاله علم إلى سبيل ال ألنه

 الكبائر أكبر إن: "  قال أنه وسلم عليه هللا صلى النبي عن" الصحيح" وفي.  شھادته قبلت التقى في حاله وزادت العبادة

 زال فما فجلس متكئا وسلم عليه هللا صلى هللا رسول وكان" .  الزور وقول الزور وشھادة الوالدين وعقوق اب اإلشراك

 .سكت ليته قلنا حتى يكررھا

ِ  ُحَنَفاءَ {  -  السابعة َّ  وتقع االستقامة على تقع األضداد من}  ُحَنَفاءَ {  ولفظة.  الحق إلى مائلين مسلمين أو مستقيمين معناه}  ِ

 . معه حجة ال تخصيص وھذا ، حجاجا}  ُحَنَفاءَ { :  وقيل.  الحال على نصب}  ُحَنَفاءَ {  و.  الميل على

َِّ  ُيْشِركْ  َوَمنْ {  تعالى قوله -الثامنة َما ِبا َماءِ  ِمنَ  َخرَّ  َفَكأَنَّ  عن يدفع وال نفعا لنفسه يملك ال من بمنزلة القيامة يوم ھو أي}  السَّ

ْيرُ  َفَتْخَطفُهُ {  ومعنى.  نفسه عن يدفع أن يقدر ال فھو,  السماء من خر من بمنزلة فھو ، اباعذ وال ضرا نفسه  تقطعه أي}  الطَّ

 في كما ، األرض إلى بھا فيرمى لھا يفتح فال ، الدنيا السماء إلى بھا المالئكة وصعود روحه خروج عند ھذا:  وقيل. بمخالبھا

ً { :  تعالى قوله ومنه ، البعيد:  والسحيق.  رةالتذك في ذكرناه وقد ، البراء حديث ِعيرِ  أِلَْصَحابِ  َفُسْحقا  الصالة عليه وقوله}  السَّ

 "فسحقا فسحقا: "  والسالم
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مْ  َوَمنْ  َذلِكَ { 33 - 32:  اآليتان ِ  َشَعائِرَ  ُيَعظِّ َھا هللاَّ  اْلَبْيتِ  إِلَى َمِحلَُّھا ُثمَّ  ُمَسّمىً  أََجلٍ  إِلَى َمَنافِعُ  فِيَھا لَُكمْ  ، اْلقُلُوبِ  َتْقَوى ِمنْ  َفإِنَّ
 }اْلَعتِيقِ 

 -:  مسائل سبع فيه

 في يكون أن ويجوز. هللا أمر ذلك أي ، باالبتداء رفع موضع في يكون:  قيل. أوجه ثالثة فيه} َذلِكَ {:  تعالى قوله:  األولى

 .ذلك ااتبعو أي ، نصب موضع في يكون أن ويجوز. محذوف ابتداء خبر على رفع موضع

مْ  َوَمنْ {:  تعالى قوله:  الثانية ِ  َشَعاِئرَ  ُيَعظِّ  ومنه ؛ وأعلم به أشعر أمر فيه تعالى  شيء كل وھو ، شعيرة جمع الشعائر} هللاَّ

 الدم يسيل حتى األيمن جانبھا في الطعن وھو البدنة إشعار ومنه. بھا يتعارفون التي عالمتھم أي ؛ الحرب في القوم شعار

 ھنا المراد:  قوم وقال. بالمناسك يتعلق ما سيما ال دينه أعالم هللا فشعائر. المشعورة بمعنى شعيرة تسمى فھي ، مةعال فيكون

 البدن شراء أصل أن وذلك ، لطيفة إشارة وفيه. وجماعة ومجاھد عباس ابن قال ؛ بھا والمغاالة بأمرھا واالھتمام البدن تسمين

 إال عمل له يظھر فال دونه بما اإلجزاء حصول مع عظمھا فإذا ، اإلخالص على يدل فال ، منه بد ال ما فعل على يحمل ربما

 .أعلم وهللا. القلوب تقوى من وھو ، الشرع تعظيم

َھا{ في الضمير:  الثالثة  فإن أي ؛ الشعائر إلى راجعة إنھا وقيل. لجاز فإنه قال ولو ، الكالم يتضمنھا التي الفعلة على عائد} إِنَّ

َھا{. الشعائر إلى الكناية فرجعت ، عليه الكالم لداللة المضاف فحذف ، الشعائر تعظيم } اْلقُلُوبِ { قرئ} اْلقُلُوبِ  َتْقَوى ِمنْ  َفإِنَّ

 عليه قال ولھذا ؛ القلب في التقوى حقيقة ألن القلوب إلى التقوى وأضاف} َتْقَوى{ ھو الذي بالمصدر فاعلة أنھا على بالرفع

 .صدره إلى وأشار" ھاھنا التقوى: " الحديث صحيح في والسالم الصالة

 ، ھديا ربھا يبعثھا لم إذا ، ذلك وغير والصوف والنسل والدر الركوب من البدن يعني} َمَنافِعُ  فِيَھا لَُكمْ {:  تعالى قوله:  الرابعة

 .عباس ابن قال ؛ المسمى األصل فھو بعثھا فإذا

 أن ھريرة أبي عن الصحيح وفي. فصيلھا ري بعد لبنھا وشرب ، الحاجة عند ركوبھا أيضا فيھا فالمنافع ھديا بدنا صارت فإذا

:  قال. بدنة إنھا:  قال" اركبھا: " فقال. بدنة إنھا:  فقال" اركبھا: " فقال بدنة يسوق رجال رأى" وسلم عليه هللا صلى هللا رسول

 عليه هللا صلى النبي سمعت:  فقال الھدي ركوب عن وسئل هللا عبد بن جابر عن وروي". الثالثة أو الثانية في" ويلك اركبھا"

 أبي بن عطاء قاله ؛ نحرھا القول ھذا على المسمى واألجل". ظھرا تجد حتى إليھا ألجئت إذا بالمعروف اركبھا: " يقول وسلم

 .رباح

 أحمد بظاھره أخذ وممن ".اركبھا: " والسالم الصالة عليه لقوله البدنة ركوب وجوب إلى العلماء بعض ذھب:  السادسة

 إن إال يركبھا ال أنه والمشھور. فادح غير ركوبا البدنة بركوب بأس ال:  مالك عن نافع ابن وروى. الظاھر وأھل واسحاق

 الحاجة عنده ركبھا إذا ثم. حنيفة وأبو الشافعي قال ذلك وبنحو. المطلق على يقضي والمقيد مقيد فإنه جابر لحديث إليھا اضطر

 وحجته ، النزول يلزمه ال أنه القاسم ابن ذكره ما خالف وھو ، مالك مذھب عليه يدل الذي وھو. القاضي إسماعيل لقا ؛ نزل

 ما صحة على يدل" ظھرا تجد حتى إليھا ألجئت إذا: " وقوله. استصحابه له فجاز الركوب له وسلم عليه هللا صلى النبي إباحة
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 هللا صلى النبي أن صريحا جاء وقد. مالك مذھب عن إسماعيل حكاه وما ؛ عنھما هللا رضي حنيفة وأبو الشافعي اإلمام قاله

 قيمة فعليه المباح الركوب نقصھا إن:  والشافعي حنيفة أبو وقال". اركبھا: " فقال ، جھد وقد بدنة يسوق رجال رأى وسلم عليه

 .به ويتصدق ذلك

 إحالل من مأخوذ} َمِحلَُّھا{:  فقول. الطواف وھو ، البيت إلى تنتھي أنھا يريد} يقِ اْلَعتِ  اْلَبْيتِ  إِلَى َمِحلَُّھا ُثمَّ {:  تعالى قوله

. العتيق بالبيت اإلفاضة طواف إلى ينتھي والسعي الجمار ورمي بعرفة الوقوف من كلھا الحج شعائر أن والمعنى. المحرم

 وھذا. الحرم إلى:  الشافعي وقال. مكة إلى ينتھي:  عطاء وقال. الموطأ في مالك قاله ؛ بنفسه مراد التأويل ھذا على فالبيت

 .أعلم وهللا. البيت ذكر خصوصية وإلغاء عمومھا مع الشعائر لتخصيص وجه وال ، البدن ھي الشعائر أن على بناء

ةٍ  َولُِكلِّ { 34:  اآلية ً  َجَعْلَنا أُمَّ ِ  اْسمَ  لَِيْذُكُروا َمْنَسكا  َوَبشِّرِ  أَْسلُِموا َفلَهُ  َواِحدٌ  إِلَهٌ  َفإِلَُھُكمْ  اأْلَْنَعامِ  يَمةِ َبھِ  ِمنْ  َرَزَقُھمْ  َما َعلَى هللاَّ
 }اْلُمْخبِتِينَ 

ةٍ  َولُِكلِّ {:  تعالى قوله ً  َجَعْلَنا أُمَّ  مذھب على المجتمعون القوم واألمة ، أمة منھا يخل لم أنه بين الذبائح تعالى ذكر لما} َمْنَسكا

. نسكا ينسك ذبح إذا نسك:  يقال. مجاھد قاله ؛ الدم وإراقة الذبح والمنسك. منسكا جعلنا مؤمنة جماعة ولكل أي ؛ واحد

 وقال. الطاعة أيضا والنسك]. 196:  البقرة[} ُنُسكٍ  أَوْ  َصَدَقةٍ  أَوْ {:  تعالى قوله ومنه ؛ نسك وجمعھا ، نسيكة والذبيحة

ةٍ  َولُِكلِّ {:  تعالى قوله في األزھري ً  َجَعْلَنا أُمَّ :  ويقال. نسك مكان أراد ، الموضع ھذا في النحر موضع على يدل إنه: }  َمْنَسكا

 كالم في المنسك:  الفراء وقال. بفتحھا الباقون ، السين بكسر عاصما إال الكوفيون قرأ. بھما وقرئ ، لغتان ، ومنسك منسك

 وقال. والسعي الجمار ورمي بعرفة وقوفال من إليھا الناس لترداد الحج مناسك وقيل. شر أو خير في المعتاد الموضع العرب

ةٍ  َولُِكلِّ { قوله في عرفة ابن ً  َجَعْلَنا أُمَّ :  وقيل. مذھبھم سلك إذا قومه نسك نسك:  يقال ؛ تعالى هللا طاعة من مذھبا أي: } َمْنَسكا

 ِمنْ  َرَزَقُھمْ  َما َعلَى هللاَِّ  اْسمَ  ْذُكُروالِيَ {:  تعالى لقوله ؛ أظھر األول والقول. قتادة قاله ؛ حجا وقيل. الفراء قاله ؛ عيدا منسكا

 من اللفظ رجع ثم. ذلك رازق ألنه ؛ له الذبح يكون وأن بذكره الذبح عند تعالى فأمر. رزقھم ما ذبح على ي} اأْلَْنَعامِ  َبِھيَمةِ 

 .له تخلص أن ينبغي إنما ذبيحةال في األمر فكذلك ، لجميعكم واحد فاإلله:  معناه بما الحاضرين إخبار إلى األمم عن الخبر

. وانقادوا أطيعوا له أي ؛ االستسالم يريد أن ويحتمل. وأسلموا آمنوا وإنعامه ولوجھه لحقه معناه} أَْسلُِموا َفلَهُ {:  تعالى قوله

. الجزيل لثواببا بشرھم أي ؛ األرض من انخفض ما والخبت. المؤمنين من الخاشع المتواضع:  المخبت} اْلُمْخِبِتينَ  َوَبشِّرِ {

 أبي ابن عن سفيان عنه روى فيما مجاھد وقال. ينتصروا لم ظلموا وإذا ، يظلمون ال الذين المخبتون:  أوس بن عمرو قال

 وجل عز هللا بأمر المطمئنون المخبتون:  نجيح

ُ  ُذِكرَ  إَِذا الَِّذينَ { 35:  اآلية ابِِرينَ  قُلُوُبُھمْ  َوِجلَتْ  هللاَّ الةِ  َواْلُمقِيِمي أََصاَبُھمْ  َما َعلَى َوالصَّ ا الصَّ  }ُيْنفِقُونَ  َرَزْقَناُھمْ  َوِممَّ

 - :  مسألتان فيه

 يقينھم لقوة وذلك ، ذكره عند والوجل بالخوف فوصفھم. مخالفته وحذرت خافت أي} قُلُوُبُھمْ  َوِجلَتْ {:  تعالى قوله:  األولى

} اْلُمْخِبِتينَ  َوَبشِّرِ {:  قوله اآلية ھذه أن وروي. وإدامتھا الصالة إقامةو بالصبر ووصفھم ، يديه بين وكأنھم ، لربھم ومراعاتھم
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 عمرو أبو وقرأ ، اإلضافة على بالخفض} الصالةِ { الجمھور وقرأ. عليھم هللا رضوان وعلي وعمر بكر أبي في نزلت

 :  سيبويه وأنشد. االسم لطول للتخفيف حذفھا وأن ، النون توھم على بالنصب} الصالة{

 ...العشيرة عورة الحافظو

َما{:  تعالى قوله نظير اآلية ھذه:  الثانية ُ  ُذِكرَ  إَِذا الَِّذينَ  اْلُمْؤِمُنونَ  إِنَّ ً  َزاَدْتُھمْ  آَياُتهُ  َعلَْيِھمْ  ُتلَِيتْ  َوإَِذا قُلُوُبُھمْ  َوِجلَتْ  هللاَّ  َوَعلَى إِيَمانا

لُونَ  َربِِّھمْ  ُ {:  الىتع وقوله ،] 2:  األنفال[} َيَتَوكَّ لَ  هللاَّ ً  اْلَحِديثِ  أَْحَسنَ  َنزَّ ً  ِكَتابا ُھمْ  َيْخَشْونَ  الَِّذينَ  ُجلُودُ  ِمْنهُ  َتْقَشِعرُّ  َمَثانِيَ  ُمَتَشاِبھا  َربَّ

 يفعله كما ال ؛ وبتهوعق سطوته من الخائفين ، با العارفين حالة ھذه]. 23:  الزمر[} هللاَِّ  ِذْكرِ  إِلَى َوقُلُوُبُھمْ  ُجلُوُدُھمْ  َتلِينُ  ُثمَّ 

 أن وزعم ذلك تعاطى لمن فيقال ، الحمير نھاق يشبه الذي النھاق ومن ، والزئير الزعيق من الطغام والمبتدعة العوام جھال

 تعالى با المعرفة في أصحابه حال وال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول حال تساوي أن تبلغ لم إنك:  وخشوع وجد ذلك

 هللا وصف وكذلك. هللا من خوفا والبكاء هللا عن الفھم المواعظ عند حالھم فكانت ذلك ومع ؛ لجالله ظيموالتع منه والخوف

 هللا قال ؛ طريقتھم على وال ھديھم على فليس كذلك يكن لم ومن ، كتابه وتالوة ذكره سماع عند المعرفة أھل أحوال تعالى

ْمعِ  ِمنَ  َتفِيضُ  أَْعُيَنُھمْ  َتَرى ُسولِ الرَّ  إِلَى أُْنِزلَ  َما َسِمُعوا َوإَِذا{:  تعالى ا الدَّ َنا َيقُولُونَ  اْلَحقِّ  ِمنَ  َعَرفُوا ِممَّ ا َربَّ  َمعَ  َفاْكُتْبَنا آَمنَّ

اِھِدينَ   والجنون المجانين أحوال تعاطى ومن ، فليستن مستنا كان فمن ؛ مقالھم وحكاية حالھم وصف فھذا]. 83:  المائدة[} الشَّ

 أحفوه حتى وسلم عليه هللا صلى النبي سألوا الناس أن مالك بن أنس عن الصحيح روى. فنون والجنون ؛ حاال أخسھم من فھو

 سمع فلما" ھذا مقامي في دمت ما لكم بينته إال شيء عن تسألوني ال سلوني: " فقال المنبر فصعد يوم ذات فخرج ، المسألة في

 رأسه الف إنسان كل فإذا وشماال يمينا ألتفت فجعلت:  أنس قال. حضر قد أمر] يدي[ بين يكون أن ورھبوا أرموا القوم ذلك

 . والحمد" األنفال" سورة في ھذا من بأشبع المسألة ھذه في القول مضى وقد. الحديث وذكر. يبكي ثوبه في

ِ  َشَعائِرِ  ِمنْ  لَُكمْ  َجَعْلَناَھا َواْلُبْدنَ { 36:  اآلية ِ  اْسمَ  ْذُكُرواَفا َخْيرٌ  فِيَھا لَُكمْ  هللاَّ  ِمْنَھا َفُكلُوا ُجُنوُبَھا َوَجَبتْ  َفإَِذا َصَوافَّ  َعلَْيَھا هللاَّ
ْرَناَھا َكَذلِكَ  َواْلُمْعَترَّ  اْلَقانِعَ  َوأَْطِعُموا  }َتْشُكُرونَ  لََعلَُّكمْ  لَُكمْ  َسخَّ

 - :  مسائل عشر فيه

 وخشبة ، وُثْمر وُثُمر ثمرة:  يقال كما. َبَدَنة واحدتھا ، لغتان} الُبُدنو{ إسحاق أبي ابن وقرأ} َواْلُبْدنَ {:  تعالى قوله:  األولى

 ھذا إن:  وقيل. السمن والبدانة ، تبدن ألنھا بدنة وسميت. لغتان} ُثْمر{ وقرئ} َثَمرٌ  لَهُ  َوَكانَ { التنزيل وفي. وخْشب وخُشب

" بتشديدھا" وبّدن. سمن إذا" الدال بضم" الرجل َبُدن:  يقالو. والدال الباء بفتح} َبَدن{ جمع البدن:  وقيل. باإلبل خاص االسم

 هللا صلى صفته خالف ألنه ؛ معنى له وليس} َبُدْنت{ وروي. وأسننت كبرت أي" بّدنت قد إني" الحديث وفي. وأسنّ  كبر إذا

 .ضخم أي ؛ بادن فھو وبدانة بدنا يبُدن الرجل بدن:  يقال. اللحم كثرة ومعناه ، وسلم عليه

 مالك وقال. ال:  والشافعي وعطاء مسعود ابن فقال ؛ ال أم البقر من اإلبل غير على تطلق ھل البدن في العلماء اختلف:  انيةالث

 فعلى ؛ ال أم تجزيه فھل ؛ البقرة على وقدر عليھا يقدر لم أو البدنة يجد فلم بدنة نذر فيمن الخالف وفائدة. نعم:  حنيفة وأبو

 في السالم عليه لقوله ؛ وعطاء الشافعي إليه ذھب ما والصحيح. تجزيه مالك مذھب وعلى. تجزيه ال وعطاء الشافعي مذھب

" بقرة قرب فكأنما الثانية الساعة في راح ومن بدنة قرب فكأنما األولى الساعة في راح من: " الجمعة يوم في الصحيح الحديث
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 َفإَِذا{:  تعالى قوله وأيضا. أعلم وهللا ؛ بدنة عليھا يقال ال البقرة نأ على يدل والبدنة البقرة بين السالم عليه فتفريقه. الحديث

 البدنة أن ودليلنا. يأتي ما على ؛ كالغنم ويذبح يضجع والبقر. باإلبل خاص الوصف فإن ؛ ذلك على يدل} ُجُنوُبَھا َوَجَبتْ 

 الدم بإراقة تعالى هللا إلى التقرب في بقرةال فإن وأيضا. جميعا فيھما توجد والضخامة ، الضخامة وھو البدانة من مأخوذة

 وليس ، ذلك على الشافعي وافقه حيث حنيفة ألبي حجة وھذا. كاإلبل سبعة على الضحايا في البقرة تجوز حتى ؛ اإلبل بمنزلة

 عام والھدي. ةالكعب إلى تھدى التي اإلبل ھي والبدن. شاذ قول وھو ، بدنة الغنم في يقال أنه شجرة ابن وحكى. مذھبنا في ذلك

 .والغنم والبقر اإلبل في

. ذكرھا تقدم التي المنافع به يريد" خير فيھا لكم: " وقوله. الشعائر بعض أنھا في نص} هللاَِّ  َشَعائِرِ  ِمنْ {:  تعالى قوله:  الثالثة

 .واآلخرة الدنيا خير في عمومه والصواب

ِ  اْسمَ  َفاْذُكُروا{:  الرابعة  قياما تنحر واإلبل. قوائمھا صفت قد أي} َصَوافَّ { و. هللا اسم على انحروھا أي} َصَوافَّ  َعلَْيَھا هللاَّ

 والسنبك ؛ الرابعة سنبك وثنى قوائم ثالثة على قام إذا صافن فھو الفرس صفن:  يقال ؛ الخيل في الوصف ھذا وأصل. معقولة

 أسلم بن وزيد ومجاھد واألعرج الحسن وقرأ. قوائم ثالث على فيقوم يديه إحدى تعقل نحره أرادوا إذا والبعير. الحافر طرف

 أيضا الحسن وعن. أحدا نحرھا على التسمية في به يشركون ال وجل عز  خوالص أي} َصَوافِيَ { األشعري موسى وأبو

 قراءة} صوافّ { و قياس غير على تخفيفا الياء حذفت لكن ، قبلھا التي بمعنى وھي ، مخففة وتنوينھا الفاء بكسر} صوافٍ {

 وابن عباس وابن مسعود وابن. صافية صوافي وواحد ، صافة صواف وواحد. يصف صف من ؛ وشدھا الفاء بفتح الجمھور

 إال فواعل على يجمع ال فاعال ألن ؛ صافنا واحدھا يكون وال. صافنة جمع بالنون} صوافِن{ علي بن محمد جعفر وأبو عمر

 رفعت قد التي ھي والصافنة. وخوالف وخالف ، وھوالك وھالك ، فوارسو فارس وھي ؛ عليھا يقاس ال مختصة حروف في

افَِناتُ {:  تعالى قوله ومنه. تضطرب لئال بالعقل يديھا إحدى  :  كلثوم بن عمرو وقال]. 31:  ص[} اْلِجَيادُ  الصَّ

 صفونا أعنتھا مقلدة...  عليه عاكفة الخيل تركنا

 :  ويروي

 صفونا نتھاأع مقلدة...  عليه نوحا جياده تظل

 :  آخر وقال

 كسيرا الثالث على يقوم مما...  كأنه يزال فما الصفون ألف

 :  األعشى وقال. رجله رفع الفرس على ضرب فإذا ، الرجل مقدم في عرق الصافن:  الجرمي عمرو أبو وقال

 صفن ما إذا القناء يرنو ق...  السحو كجذع كميت وكل

 بن مالك لي وقال. تصفھا ثم تقيدھا:  فقال الصواف عن شھاب ابن سأل أنه ذئب أبي ابن أخبرني:  وھب ابن قال:  الخامسة

 فخالف عطاء وشذ. وقياما باركة تنحر أن أجازا فإنھما والثوري حنيفة أبا إال ؛ ذلك استحباب على العلماء وكافة. مثله أنس
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 ومنه ؛ نحرھا بعد سقطت معناه} ُجُنوُبَھا َوَجَبتْ  اَفإِذَ {:  تعالى لقوله ؛ الجمھور عليه ما والصحيح. باركة نحرھا واستحب

 قائمة ابعثھا:  فقال باركة بدنته ينحر وھو رجل على أتى عمر ابن أن جبير بن زياد عن مسلم صحيح وفي. الشمس وجبت

 النبي أن طساب بن الرحمن عبد وأخبرني ، جابر عن الزبير أبي عن داود أبو وروى. وسلم عليه هللا صلى نبيكم سنة مقيدة

  . قوائمھا من بقي ما على قائمة اليسرى معقولة البدنة ينحرون كانوا وأصحابه وسلم عليه هللا صلى

 اإلبل تنحر أن واالختيار. معقولة ينحرھا أن بأسا أرى فال بدنته تنفلت أن تخوف أو إنسان ضعف فإن:  مالك قال:  السادسة

 أفضل باركة ونحرھا. عليھا يقوى وال عنھا يضعف أن يخاف أن إال تعرقب وال فتعقل ذلك يتعذر أن إال ؛ معقولة غير قائمة

 كان أسن فلما ، سنامھا على ويخرجھا صدرھا في فينحرھا أيده عنفوان في بيده الحربة يأخذ عمر ابن وكان. تعرقب أن من

 .غنموال البقر وتضجع. بخطامھا وآخر ، آخر رجل الحربة معه ويمسك ، لضعفه باركة ينحرھا

 النحر حل الفجر طلع فإذا. الفجر قبل تجوز ال األضحية وكذلك. بإجماع النحر يوم من الفجر قبل النحر يجوز وال:  السابعة

 ولو. معتمر لكل ومكة ، حاج لكل منى والمنحر. البالد سائر في األضحية بخالف ؛ إمامھم نحر انتظار عليھم وليس ، بمنى

 .تعالى هللا شاء إن ، منھما واحد يحرج لم بمنى والمعتمر بمكة الحاج نحر

 :  الخطيم بن قيس قال. سقط إذا الحائط ووجب ، سقطت إذا الشمس وجبت:  يقال} ُجُنوُبَھا َوَجَبتْ  َفإَِذا{:  تعالى قوله:  الثامنة

 واجب أول كان حتى السلم عن...  نھاھم أميرا عوف بنو أطاعت

 :  حجر بن أوس وقال

 الواجب للجبل واكب...  والـ البدرو الشمس تكسف ألم

 عن كنى كما الجنب على بالسقوط الموت عن كنى. ميتة جنوبھا على سقطت إذا يريد} ُجُنوُبَھا َوَجَبتْ  َفإَِذا{:  تعالى فقوله

 :  الشاعر قال. التصريح من أبلغ المواضع أكثر في والكنايات} َعلَْيَھا هللاَِّ  اْسمَ  َفاْذُكُروا{:  تعالى بقوله والذبح النحر

 والمعصم رأسه قلة بين ما...  ينشنه السباع جزر فتركته

 :  عنترة وقال

 فتجدال كبشھا قرني وضربت

 ، منھا الروح وخروج الدم نزف عالمة النحر بعد للجنب والوجوب. كثير ومثله ؛ األرض وھي ، الجدالة إلى مقتوال سقط أي

 ذلك ألن تبرد حتى تسلخ وال. يطبخ ثم الذبيحة من شيء وقطع بالسلخ تبتدأ إنما ألنھا ؛ األكل قرب وقت أي ، األكل وقت وھو

 .تزھق أن األنفس تعجلوا ال:  عنه هللا رضي عمر قال ولھذا ؛ التعذيب باب من

 إذا ؛ وامتثال أجر وفيه ھدية من اإلنسان يأكل أن يستحب العلماء وكل. الندب معناه أمر} ِمْنَھا َفُكلُوا{:  تعالى قوله:  التاسعة

 على االقتصار وله ، مستحبان واإلطعام األكل:  شريح بن العباس أبو وقال. تقدم كما ھديھم من يأكلون ال الجاھلية أھل كان
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 فيما وھذا ، يجزه لم جميعھا أكل وإن أجزاه جميعھا أطعم فإن ، واجب واإلطعام مستحب األكل:  الشافعي وقال. شاء أيھما

 مجاھد قال} َواْلُمْعَترَّ  اْلَقاِنعَ  َوأَْطِعُموا{. بيانه تقدم حسبما شيئا منھا يأكل أن يجوز فال الدماء واجبات فأما ؛ تطوعا كان

 في النون بفتح ، سأل إذا قنوعا يقنع الرجل قنع:  يقال. السائل} اْلَقاِنعَ { و. إباحة أمر} َوأَْطِعُموا{:  قوله:  والطبري وإبراھيم

 وقنعا قناعة ، يحمد حمد مثل ؛ يسأل ولم ببلغته واستغنى تعفف إذا ، قنع فھو قناعة يقنع ، مستقبلال في وكسرھا الماضي

 :  الشماخ قول األول ومن. الخليل قاله ؛ وقنعانا

 القنوع من أعف مفاقره...  فيغني يصلحه المرء لمال

 أنه رجاء أبى عن وروي. المسألة وترك لتعففوا الرضا وھي ، القناعة بمعنى القنوع ذكر من العرب من:  السكيت ابن وقال

 .لألول مخالف ھذا ومعنى} الَقِنع وأطِعموا{ قرأ

 بن محمد وقال. ساكنا أو كان سائال ، عندك ما يطلب بك يطيف الذي فھو المعتر وأما. رضي إذا قنع فھو الرجل قنع:  يقال

 :  زھير قال. سؤال غير من المعترض لمعترا:  الحسن أبي بن والحسن والكلبي وإبراھيم ومجاھد القرظي كعب

 والبذل السماحة المقلين وعند...  يعتريھم من رزق مكثريھم على

. المعتر كمعنى ومعناه} والمعتِريَ { قرأ أنه الحسن عن وروي. الزائر والعتر ، الفقير القانع أن سمعت ما أحسن:  مالك وقال

 .النحاس ذكره ؛ طلبه أو عنده الم تعرض إذا وعراه وعره واعتراه اعتره:  يقال

َ  َيَنالَ  لَنْ { 37:  اآلية ْقَوى َيَنالُهُ  َولَِكنْ  ِدَماُؤَھا َوال لُُحوُمَھا هللاَّ َرَھا َكَذلِكَ  ِمْنُكمْ  التَّ ُروا لَُكمْ  َسخَّ َ  لُِتَكبِّ  َوَبشِّرِ  َھَداُكمْ  َما َعلَى هللاَّ
 }اْلُمْحِسنِينَ 

 - :  مسائل خمس فيه

َ  َيَنالَ  لَنْ {:  تعالى قوله:  األولى  المسلمون فأراد ، البدن بدماء البيت يضرجون الجاھلية أھل كان: " عباس ابن قال} لُُحوُمَھا هللاَّ

 يصل لن:  المعنى ، القبول عن مجازيا تعبيرا عنه عبر ولكنه ، تعالى بالبارئ يتعلق ال والنيل. اآلية فنزلت" ذلك يفعلوا أن

 به أريد ما أي ؛ منكم التقوى إليه يصل ولكن ، دماءھا وال لحومھا يقبل لن:  عيسى ابن. إليه يصعد نل:  عباس ابن وقال. إليه

َ  َيَنالَ  لَنْ { والقراءة" . بالنيات األعمال إنما" الحديث ومنه ؛ عليه ويثيب ويسمعه إليه ويرفع يقبله الذي فذلك ، وجھه  و} هللاَّ

 .اللحوم إلى نظرا ، فيھما التاءب يعقوب وعن. فيھما بالياء} َيَنالُهُ {

َرَھا َكَذلِكَ {:  تعالى قوله:  الثانية  منا وأقوى أبدانا منا أعظم وھي تصريفھا من وتمكيننا بتذليلھا علينا سبحانه من} لَُكمْ  َسخَّ

 ، القدير العزيز يريدھا ما بحسب ھي وإنما ، التدبير من العبد إلى تظھر ما على ليست األمور أن العبد ليعلم ذلك ، أعضاء

 .عباده فوق القھار الواحد هللا ھو الغالب أن الخلق ليعلم الكبير الصغير فيغلب

َ  لُِتَكبُِّروا{:  الثالثة ِ  اْسمَ  َفاْذُكُروا{:  قائل من عز فقال قبلھا اآلية من عليھا اسمه ذكر سبحانه ذكر} َھَداُكمْ  َما َعلَى هللاَّ  ،} َعلَْيَھا هللاَّ

 فقھه من وھذا ؛ أكبر وهللا هللا باسم:  فيقول ھديه نحر إذا بينھما يجمع عنھما هللا رضي عمر ابن وكان. كبيرالت ھنا وذكر
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 ورأيته:  قال. أقرنين أملحين بكبشين وسلم عليه هللا صلى هللا رسول ضحى:  قال أنس عن الصحيح وفي. عنه هللا رضي

 .وكبر سمىو ، صفاحھما على قدمه واضعا ورأيته ، بيده يذبحھا

 قال فلو. ذلك استحباب على العلماء وكافة ؛ الصالة في كالتكبير متعينة التسمية:  ثور أبو فقال ؛ ھذا في العلماء اختلف وقد

. حبيب ابن قال ؛ هللا إال إله أوال ، فقط أكبر هللا:  قال لو وكذلك. جاز التسمية به وأراد تعالى هللا أسماء من اسم فيه أخر ذكرا

 وغيرھم أصحابنا من العلماء كافة وكره. الحسن بن ومحمد الشافعي قال ؛ تؤكل وال التسمية عن يجز لم التسمية يرد مل فلو

 الشافعي وأجاز. وحده هللا إال ھنا يذكر ال:  وقالوا ، ذكره أو الذبح في التسمية عند وسلم عليه هللا صلى النبي على الصالة

 صلى النبي على الصالة الشافعي وأجاز. وحده هللا إال ھنا يذكر ال:  وقالوا ، ذكره أو سلمو عليه هللا صلى النبي على الصالة

 .الذبح عند وسلم عليه هللا

 الصحيح رواه ما عليه والحجة ؛ حنيفة أبو ذلك وكره. جائز ؛ مني تقبل اللھم:  المضحي قول أن إلى الجمھور ذھب:  الرابعة

 واستحب. به ضحى ثم" محمد أمة ومن محمد وآل محمد من تقبل اللھم هللا باسم" قال ثم:  وفيه ، عنھا هللا رضي عائشة عن

َنا{ اآلية بنص ذلك يقول أن بعضھم ا َتَقبَّلْ  َربَّ ِميعُ  أَْنتَ  إِنَّكَ  ِمنَّ  ، وإليك منك اللھم:  قولھم مالك وكره]. 127:  البقرة[} اْلَعلِيمُ  السَّ

 ذبح:  قال هللا عبد بن جابر عن داود أبو رواه ما لھما والحجة ، والحسن أصحابنا من يبحب ابن ذلك وأجاز. بدعة ھذه:  وقال

ْھتُ  إِنِّي{:  قال وجھھما فلما ، أملحين موجوءين أقرنين كبشين الذبح يوم وسلم عليه هللا صلى النبي  َفَطرَ  لِلَِّذي َوْجِھيَ  َوجَّ

َماَواتِ  ً  َواأْلَْرضَ  السَّ . ذبح ثم" أكبر وهللا هللا باسم وأمته محمد عن ولك منك اللھم -  المسلمين أول وأنا:  لهقو إلى وقرأ - َحِنيفا

 .أعلم وهللا. بدعة إنه:  قوله يدل ھذا وعلى. يخالفه العمل رأى أو ، عنده يصح لم أو ، الخبر ھذا يبلغه لم مالكا فلعل

 ظاھر فأما. قبلھا التي اآلية في تقدم حسبما ؛ األربعة الخلفاء في لتنز أنھا روي} اْلُمْحِسِنينَ  َوَبشِّرِ {:  تعالى قوله:  الخامسة

 .محسن كل في العموم فيقتضي اللفظ

َ  إِنَّ { 38:  اآلية َ  إِنَّ  آَمُنوا الَِّذينَ  َعنِ  ُيَدافِعُ  هللاَّ انٍ  ُكلَّ  ُيِحبُّ  ال هللاَّ  }َكفُورٍ  َخوَّ

 مكة مؤمني بعض أراد ؛ الحبشة أرض إلى ھاجر من وھاجر الكفار وآذاھم بمكة كثروا لما المؤمنين بسبب نزلت أنھا روي

 ونھى بالمدافعة سبحانه فيھا فوعد. }َكفُورٍ {:  قوله إلى اآلية ھذه فنزلت ؛ ويحتال ويغدر ويغتال الكفار من أمكنه من يقتل أن

 غدرته بقدر استه عند لواء لغادرل ينصب" وأنه ؛ الغدر في التشديد} األنفال{ في مضى وقد. والغدر الخيانة عن نھي أفصح

 على الكفار تقدر فال ، قلوبھم من اإليمان يتمكن حتى توفيقھم يديم بأن المؤمنين عن يدفع المعنى:  وقيل". فالن غدرة ھذه يقال

 كافر قتل مث. بالحجة بإعالئھم المؤمنين عن يدفع:  وقيل. بقلوبھم يرتدوا ال حتى فيعصمھم إكراه جرى وإن ؛ دينھم عن إمالتھم

 كثير وابن عمرو أبو وقرأ. }ِدَفاعُ  َولَْوالَ } {ُيَدافِعُ { نافع وقرأ. رحمته إلى قبضه بأن المؤمن ذلك عن هللا فيدفع وإن ، نادر مؤمنا

 وعافاه ، اللص عاقبت مثل ؛ يدفع بمعنى ويدافع. }هللاَِّ  َدْفعُ  َولَْوالَ } {ُيَدافِعُ { والكسائي وحمزة عاصم وقرأ. }َدْفعُ  َولَْوالَ } {ُيَدفِعُ {

ً { أن الزھراوي وحكى. دفعا والمصدر ؛ هللا  .حسابا كحسب ؛ دفع مصدر} ِدَفاعا

  



40 

 

ُھمْ  ُيَقاَتلُونَ  لِلَِّذينَ  أُِذنَ { 39:  اآلية َ  َوإِنَّ  ُظلُِموا بِأَنَّ  }لََقِديرٌ  َنْصِرِھمْ  َعلَى هللاَّ

 - :  مسألتان فيه

َ  إِنَّ { قوله بيان ھذا:  قيل} ُيَقاَتلُونَ  ِذينَ لِلَّ  أُِذنَ {:  تعالى قوله:  األولى  بأن الكفار غوائل عنھم يدفع أي} آَمُنوا الَِّذينَ  َعنِ  ُيَدافِعُ  هللاَّ

 وقال. المحذوف على الكالم لداللة فحذف ؛ القتال في للقتال يصلحون للذين أذن أي ، إضمار وفيه ؛ وينصرھم القتال لھم يبيح

َ  إِنَّ { هللا فأنزل ؛ بمكة آذوھم إذ الكفار قتال في وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أصحاب استأذن:  الضحاك  ُكلَّ  ُيِحبُّ  ال هللاَّ

انٍ  ُھمْ  ُيَقاَتلُونَ  لِلَِّذينَ  أُِذنَ { نزلت ھاجر فلما} َكفُورٍ  َخوَّ  وھي. صفح وترك إعراض من القرآن في ما لكل ناسخ وھذا. }ُظلُِموا ِبأَنَّ

 وروى. المدينة إلى وسلم عليه هللا صلى هللا رسول ھجرة عند نزلت:  جبير وابن عباس ابن قال. القتال في نزلت آية أول

 ؛ ليھلكن نبيھم أخرجوا:  بكر أبو قال مكة من وسلم عليه هللا صلى النبي أخرج لما: " قال عباس ابن عن والترمذي النسائي

ُھمْ  نَ ُيَقاَتلُو لِلَِّذينَ  أُِذنَ {:  تعالى هللا فأنزل َ  َوإِنَّ  ُظلُِموا ِبأَنَّ ". قتال سيكون أنه علمت لقد:  بكر أبو فقال} لََقِديرٌ  َنْصِرِھمْ  َعلَى هللاَّ

:  فيه ليس ، مرسال جبير بن سعيد عن البطين مسلم عن األعمش عن سفيان عن واحد غير روى وقد. حسن حديث ھذا:  فقال

 .عباس ابن عن

 في موضوع لفظ وھو ؛ أبيح معناه} أُِذنَ {:  قوله ألن ؛ للمعتزلة خالفا ، الشرع من اإلباحة أن على دليل اآلية ھذه في:  الثانية

} ُيَقاَتلُونَ {. هللا أذن أي ؛ الھمزة بفتح} أَِذنَ { وقرئ. موضع وغير" البقرة" في المعنى ھذا تقدم وقد. ممنوع كل إلباحة اللغة

ُھمْ {:  قال ولھذا. المؤمنون وھم المشركون يقاتلھم أي ؛ التاء بفتح} لُونَ ُيَقاتَ { وقرئ. عدوھم يقاتلون أي التاء بكسر } ُظلُِموا ِبأَنَّ

 .ديارھم من أخرجوا أي

َنا َيقُولُوا أَنْ  إاِلَّ  َحقٍّ  بَِغْيرِ  ِدَياِرِھمْ  ِمنْ  أُْخِرُجوا الَِّذينَ { 40:  اآلية ُ  َربُّ ِ  َدْفعُ  َولَْوال هللاَّ َمتْ  بَِبْعٍض  مْ َبْعَضھُ  النَّاسَ  هللاَّ  َصَواِمعُ  لَُھدِّ
ِ  اْسمُ  فِيَھا ُيْذَكرُ  َوَمَساِجدُ  َوَصلََواتٌ  َوبَِيعٌ  ُ  َولََيْنُصَرنَّ  َكثِيراً  هللاَّ َ  إِنَّ  َيْنُصُرهُ  َمنْ  هللاَّ  }َعِزيزٌ  لََقِويٌّ  هللاَّ

 -:  مسائل ثمان فيه

 أَنْ  إاِلَّ {:  فقوله. وحده هللا ربنا:  لقولھم أخرجوا وإنما ؛ به ظلموا ما أحد ھذا} مْ ِدَياِرھِ  ِمنْ  أُْخِرُجوا الَِّذينَ {:  تعالى قوله:  األولى

َنا َيقُولُوا ُ  َربُّ  يقدرھا ، خفض موضع في تكون أن يجوز الفراء وقال. سيبويه قال ؛ هللا ربنا لقولھم لكن أي ؛ منقطع استثناء} هللاَّ

 ربنا يقولوا بأن إال حق بغير ديارھم من أخرجوا الذين:  عنده والمعنى ، الزجاج إسحاق أبي قول وھو ؛ الباء على مردودة

 .}ُيَقاَتلُونَ  لِلَِّذينَ {:  قوله من بدال خفض موضع في} أُْخِرُجوا الَِّذينَ { و. األوثان أھل أخرجھم ، بتوحيدھم أخرجوا أي هللا؛

 له تحل ولم الحرب في له يؤذن لم العقبة بيعة قبل وسلم عليه هللا صلى هللا رسول كان علماؤنا قال:  العربي ابن قال:  الثانية

 ، عليھم تعالى هللا حجة إلقامة ؛ أعوام عشرة مدة الجاھل عن والصفح األذى على والصبر هللا إلى بالدعاء يؤمر إنما ؛ الدماء

ا َوَما{:  قوله في بفضله به امتن الذي بوعده ووفاء ِبينَ  ُكنَّ  الطغيان في الناس فاستمر]. 15:  اإلسراء[} َرُسوالً  ثَ َنْبعَ  َحتَّى ُمَعذِّ

 ونفوھم دينھم عن فتنوھم حتى المھاجرين من قومه من اتبعه من اضطھدت قد قريش وكانت ، البرھان بواضح استدلوا وما

 قريش عتت فلما. األذى على صبر من ومنھم ، المدينة إلى خرج من ومنھم ، الحبشة أرض إلى فر من فمنھم ؛ بالدھم عن



41 

 

 واعتصم السالم عليه نبيه وصدق ، وعبده ووحده به آمن من وعذبوا ، السالم عليه نبيه وكذبوا أمره وردوا تعالى هللا على

ُھمْ  ُيَقاَتلُونَ  لِلَِّذينَ  أُِذنَ { وأنزل ، ظلمھم ممن واالنتصار واالمتناع القتال في لرسوله هللا أذن ، بدينه  -  قوله إلى - ُظلُِموا ِبأَنَّ

 .}اأْلُُمورِ 

 نسب تعالى هللا ألن ؛ وأكرھه ألجأه الذي إلى المكره الملجأ من الموجود الفعل نسبة أن على دليل اآلية ھذه في:  الثالثة

: التوبة[} َكَفُروا الَِّذينَ  أَْخَرَجهُ  إِذْ {:  تعالى قوله مثل اآلية وھذه. وإلزامه الذنب تقدير معنى في الكالم ألن ، الكفار إلى اإلخراج

 . والحمد" التوبة" في تقدم وقد ؛ واحد فيھما والكالم] 40

 ، األعداء قتال من والمؤمنين لألنبياء تعالى هللا شرعه ما لوال أي} ِبَبْعٍض  َبْعَضُھمْ  النَّاسَ  هللاَِّ  َدْفعُ  َولَْوال{:  تعالى قوله:  الرابعة

 الدين أھل ليتفرغ القتال أوجب بأن دفع ولكنه ، العبادات مواضع من تالديانا أرباب بينته ما وعطلوا الشرك أھل الستولى

 فليقاتل ، القتال في أذن:  قال فكأنه ؛ المتعبدات واجتمعت الشرائع صلحت وبه ، األمم في متقدم أمر فالجھاد. للعبادة

 كل في الحق على لتغلب والجھاد القتال لوال أي ؛ اآلية} النَّاسَ  هللاَِّ  َدْفعُ  َولَْوال{:  بقوله القتال في األمر ھذا قوي ثم. المؤمنون

 ھذه وأيضا. عنه يذب الذي الدين بقي لما القتال لوال إذ ؛ لمذھبه مناقض فھو الجھاد والصابئين النصارى من استبشع فمن. أمة

 في لھدم الدفع ھذا لوال أي ؛ ىالمعن لھذا ذكرت إنما باإلسالم الملل تلك نسخ وقبل وتبديلھم تحريفھم قبل اتخذت التي المواضع

 البناء ھدمت من} لَُھِدَمتْ {. المساجد السالم عليه محمد زمن وفي ، والبيع الصوامع عيسى زمن وفي ، الكنائس موسى زمن

:  قال أنه عنه هللا رضي طالب أبي بن علي عن وروي. اآلية تأويل في قيل ما أصوب ھذا:  عطية ابن قال. فانھدم نقضته أي

 أن إال بقوم قوم دفع فيه كان وإن وھذا. بعدھم فمن التابعين عن الكفار وسلم عليه هللا صلى محمد بأصحاب هللا دفع ولوال

 بعدل الظلمة ظلم هللا دفع ولوال:  فرقة وقالت. العدول بشھادة قوم ظلم هللا دفع لوال مجاھد وقال. تقدم كما ؛ أليق القتال معنى

 ، يغزو ال عمن يغزو وبمن ، المساجد في ليس عمن المساجد في بمن يدفع وجل عز هللا أن لوال : الدرداء أبو وقال. الوالة

 ؛ اآلية لمعنى المفسر التفصيل من ذلك غير إلى واألخيار الفضالء بدعاء العذاب هللا دفع ولوال:  فرقة وقالت. العذاب ألتاھم

 .فتأمله ، هعن ومدفوعا الناس من مدفوعا تقتضي بد وال اآلية أن وذلك

 أن يتركون وال ، نيرانھم وبيوت وبيعھم الذمة أھل كنائس ھدم من المنع اآلية ھذه تضمنت:  منداد خويز ابن قال:  الخامسة

 ومتى ، فيھا يصلوا وال يدخلوھا أن للمسلمين ينبغي وال ، ارتفاعا وال سعة ال البنيان في يزيدون وال ، يكن لم ما يحدثوا

 الذمة ألھل اإلسالم بالد في ما ينقض لم وإنما. والكنائس البيع من الحرب بالد في وجد ما وينقض. نقضھا وجب زيادة أحدثوا

 إظھار ذلك في ألن الزيادة من يمكنوا أن يجوز وال. الصيانة في عليھا عاھدوا التي وأموالھم بيوتھم مجرى جرت ألنھا ؛

 .وسلم عليه هللا صلى النبي بمسجد عنه هللا رضي عثمان ذلك فعل وقد ؛ بنيانه ليعاد المسجد ينقض أن وجائز. الكفر أسباب

 ؛ األعلى حديد مرتفع بناء وھي ، فوعلة وزنھا ، صومعة جمع} َصَواِمعُ { . وتشديدھا الدال بتخفيف} لَُھِدَمتْ { قرئ:  السادسة

:  وقيل. القول الحديد الرجال من معواألص. الفطنة حاد أي القلب أصمع ورجل. وحدده رأسھا رفع أي الثريدة صمع:  يقال

 استعمل ثم - قتادة قال - الصابئين وبعباد النصارى برھبان مختصة اإلسالم قبل وكانت. وغيرھم الناس من األذن الصغير ھو
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 ما مجاھد عن أدخل ثم ؛ اليھود كنائس ھي قيل:  الطبري وقال. النصارى كنيسة وھي ، بيعة جمع. والبيع. المسلمين مئذنة في

 .ذلك يقتضي ال

 بيوت الصلوات:  عبيدة أبو وقال. صلوتا بالعبرانية وھي ؛ اليھود كنائس ھي:  والحسن الزجاج قال} َوَصلََواتٌ {:  تعالى قوله

 قراءات تسع} صلوات{ وفي. صلوات فقيل فعربت صلوتا تسمى ، أسفارھم في فيھا يصلون البراري في للنصارى تبنى

 صلوث ، صليب جمع بواحدة بالباء صلوب ، فعولي وزن على صلولي ، صلوات ، صلوات ، صلوات:  عطية ابن ذكرھا

 الثاء بعد األلف وقصر والالم الصاد بضم صلوثا ، الواو بعد وألف والالم الصاد بضم صلوات ، فعول وزن على المثلثة بالثاء

:  النحاس وذكر]. ألف بعدھا بثالث منقوطة ثاء دھابع ياء بعدھا مكسورة وواو الالم وإسكان الصاد بكسر صلويثا[ ، المثلثة

 الصاد أفتح أدري وال ؛ بثالث معجمة بالثاء} وَصلُوث{ الضحاك عن وروي. }وصلوب{ قرأ أنه الجحدري عاصم عن وروي

 .ضمھا أم

 ابن. الصابئين جدمسا الصلوات:  العالية أبو". الكنائس الصلوات: " عباس ابن وقال. قراءات عشر ھنا تجيء ھذا فعلى:  قلت

 ، تعطل حيث من للصلوات الھدم استعير ھذا فعلى ؛ المساجد وتھدم العدو عليھم دخل إذا تنقطع المسلمين صلوات ھي:  زيد

 ھدم:  الحسن وقال. حقيقة الھدم يكون وغيرھم والزجاج عباس ابن قول وعلى. المضاف فحذف صلوات موضع أراد أو

 تقسيم األسماء بھذه القصد أن إلى خصيف وذھب. واحد لھا يسمع ولم الصغار وامعالص ھي:  قطرب ، تركھا الصلوات

 أنھا واألظھر:  عطية ابن قال. للمسلمين والمساجد ، لليھود والصلوات ، للنصارى والبيع ، للرھبان فالصوامع. األمم متعبدات

 لغة في بالنصارى مختصة فإنھا البيعة إال ، اتھامسمي في األمم تشترك األسماء وھذه. المتعبدات ذكر في المبالغة بھا قصد

 ؛ اإلشراك أھل وال المجوس اآلية ھذه في يذكر ولم. الدھر قديم على كتاب لھا التي األمم في ھي األسماء ھذه ومعاني. العرب

ِ  اْسمُ  فِيَھا ُيْذَكرُ {:  النحاس وقال. الشرائع أھل عند إال هللا ذكر يوجد وال ، حمايته يجب ما لھم ليس ھؤالء ألن  يجب الذي} هللاَّ

. يليھا الضمير ألن ؛ غيرھا على ال المساجد على عائدا} هللاَِّ  اْسمُ  فِيَھا ُيْذَكرُ { يكون أن النظر حقيقة على العرب كالم في

 أھل مساجد قدمت لم:  قيل فإن. الحق وإقامتھم شرائعھم وقت المعنى ويكون ؛ بعدھا وما} صوامع{ على يعود أن ويجوز

 أخر كما ؛ الذكر من المساجد وقرب الھدم من لقربھا وقيل. بناء أقدم ألنھا:  قيل ؟ المسلمين مساجد على ومصلياتھم الذمة

 ].32:  فاطر[} ِباْلَخْيَراتِ  َسابِقٌ  َوِمْنُھمْ  ُمْقَتِصدٌ  َوِمْنُھمْ  لَِنْفِسهِ  َظالِمٌ  َفِمْنُھمْ {:  قوله في السابق

ُ  ُصَرنَّ َولََينْ {:  تعالى قوله َ  إِنَّ {. ونبيه دينه ينصر من أي} َيْنُصُرهُ  َمنْ  هللاَّ  بمعنى يكون القوي:  الخطابي قال. قادر أي} لََقِويٌّ  هللاَّ

 بيناھما وقد ؛ يرام ال الذي الممتنع وقيل. الزجاج قال ؛ شريف جليل أي} َعِزيزٌ {. عليه قدر فقد شيء على قوي ومن ، القادر

 .الحسنى هللا أسماء شرح في األسنى الكتاب في

اُھمْ  إِنْ  الَِّذينَ { 41:  اآلية نَّ الةَ  أََقاُموا اأْلَْرِض  فِي َمكَّ َكاةَ  َوآَتُوا الصَّ ِ  اْلُمْنَكرِ  َعنِ  َوَنَھْوا بِاْلَمْعُروفِ  َوأََمُروا الزَّ َّ ِ  َعاقَِبةُ  َو
 }اأْلُُمورِ 

ُ  َولََيْنُصَرنَّ {:  قوله في يعني ،} َمنْ { على ردا نصب موضع في} الَِّذينَ {:  الزجاج قال } الَِّذينَ {:  غيره وقال. } َيْنُصُرهُ  َمنْ  هللاَّ

اُھمْ  إِنْ  الَِّذينَ { ويكون} ُيَقاَتلُونَ  لِلَِّذينَ  أُِذنَ {:  قوله على ردا خفض موضع في نَّ  هللا رسول أصحاب من أربعة} اأْلَْرِض  فِي َمكَّ
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 وقال". بإحسان والتابعون واألنصار المھاجرون المراد: " عباس ابن وقال. غيرھم ضاألر في يكن لم وسلم عليه هللا صلى

 ھذه ھم:  العالية وأبو الحسن وقال. الخمس الصلوات أھل ھم:  عكرمة وقال. وسلم عليه هللا صلى محمد أصحاب ھم:  قتادة

 على وجل عز هللا شرطه شرط ھو:  الضحاك وقال. ةالوال يعني:  نجيح أبي ابن وقال. الصالة أقاموا عليھم هللا فتح إذا األمة

 العلماء وعلى السلطان على واجب المنكر عن والنھي بالمعروف األمر:  هللا عبد بن سھل قال. حسن وھذا ؛ الملك أتاه من

 وجبت قد لحجةا فإن العلماء يأمروا وال ، عليه واجب له الزم ذلك ألن ؛ السلطان يأمروا أن الناس على وليس. يأتونه الذين

 .عليھم

ُبوكَ  َوإِنْ { 44 -  42:  اآليات َبتْ  َفَقدْ  ُيَكذِّ  َوُكذِّبَ  َمْدَينَ  َوأَْصَحابُ  ، لُوطٍ  َوَقْومُ  إِْبَراِھيمَ  َوَقْومُ  ، َوَثُمودُ  َوَعادٌ  ُنوحٍ  َقْومُ  َقْبلَُھمْ  َكذَّ
 }َنِكيرِ  َكانَ  َفَكْيفَ  أََخْذُتُھمْ  ُثمَّ  لِْلَكافِِرينَ  َفأَْملَْيتُ  ُموَسى

. واصبر بھم فاقتد ، المكذبين هللا أھلك أن إلى فصبروا كذبوا أنبياء قبلك كان أي ؛ وتعزية وسلم عليه هللا صلى للنبي تسليه ھذا

. موسى وقوم فيكون قبله ما على يعطفه لم فلھذا ، كذبوه فما إسرائيل بنو فأما. وقومه فرعون كذبه أي} ُموَسى َوُكذِّبَ {

 كيف فانظر أي ؛ التغيير بمعنى استفھام} َنِكيرِ  َكانَ  َفَكْيفَ {. فعاقبتھم} أََخْذُتُھمْ  ُثمَّ {. العقوبة عنھم أخرت أي} لِْلَكافِِرينَ  تُ َفأَْملَيْ {

 تغيير واإلنكار النكير:  الجوھري قال. قريش من بالمكذبين أفعل فكذلك ، والھالك بالعذاب النعم من فيه كانوا ما تغييري كان

 .المناكير واحد والمنكر ، رالمنك

لَةٍ  َوبِْئرٍ  ُعُروِشَھا َعلَى َخاِوَيةٌ  َفِھيَ  َظالَِمةٌ  َوِھيَ  أَْھلَْكَناَھا َقْرَيةٍ  ِمنْ  َفَكأَيِّنْ { 45:  اآلية  }َمِشيدٍ  َوَقْصرٍ  ُمَعطَّ

. بالكفر أي} َظالَِمةٌ  َوِھيَ {. كأين في الكالم" عمران لآ" في مضى وقد. أھلھا أھلكنا أي} أَْھلَْكَناَھا َقْرَيةٍ  ِمنْ  َفَكأَيِّنْ {:  تعالى قوله

لَةٍ  َوِبْئرٍ {. الكھف في تقدم} ُعُروِشَھا َعلَى َخاِوَيةٌ  َفِھيَ { لَةٍ  َوِبْئرٍ {:  الزجاج قال} َمِشيدٍ  َوَقْصرٍ  ُمَعطَّ  ِمنْ { على معطوف} ُمَعطَّ

 نافع سألت:  األصمعي وقال. }ُعُروِشَھا{ على معطوف} َوِبْئرٍ { أن إلى يذھب والفراء. بئر أھل ومن قرية أھل ومن أي} َقْرَيةٍ 

 فإن ورشا إال ؛ بھمزھما نافع عن الرواة وأكثر. فاھمزھما تھمزھما العرب كانت إن:  فقال ؟ والذئب البئر أيھمز نعيم أبي بن

لَةٍ { ومعنى. الھمز واألصل ، فيھما ھمز بغير عنه روايته . لھالكھم أھلھا من خالية:  وقيل. حاكالض قاله ؛ متروكة} ُمَعطَّ

 رفيع:  ومقاتل والضحاك قتادة قال} َمِشيدٍ  َوَقْصرٍ {. متقارب والمعنى ؛ وأرشيتھا دالئھا من معطلة:  وقيل. الماء غائرة: وقيل

 :  زيد بن عدي قال. طويل

 وكور ذراه في فللطير ـسا...  كلـ وجلله مرمرا شاده

 :  الراجز قال. الجص وھو الشيد من ؛ مجصص:  ومجاھد وعكرمة وعطاء جبير بن سعيد وقال. رفعه أي

 والشيد الطين بين الماء كحية...  غمرا امرأ كنت وإن تحسبني ال

 :  القيس امرؤ وقال

 بجندل مشيدا إال أطما وال
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 والمشيد:  الجوھري قالو. مبيوع بمعنى كمبيع مفعول بمعنى مفعل وھو. الكلبي وقال ؛" حصين أي} مِشيدٍ {:  عباس ابن وقال

 شيدا يشيده شاده:  تقول. المصدر وبالفتح ، بالط أو جص من الحائط به طليت شيء كل" : بالكسر" والشيد. بالشيد المعمول

 من ، للجمع والمشيد} َمِشيدٍ  َوَقْصرٍ {:  تعالى قوله من ، للواحد" المشيد: " الكسائي وقال. المطول" بالتشديد" والمشيد. جصصه

َدةٍ  ُبُروجٍ  فِي{:  تعالى هقول  إن:  ويقال. معطل مثلھا مشيد وقصر:  تقديره محذوف مضمر الكالم وفي]. 78:  النساء. [}ُمَشيَّ

 الريح تقر ال سفحه في والبئر ، بحال إليه يرتقى ال جبل قلة على مشرف فالقصر ، معروفان بحضرموت والقصر البئر ھذه

. وھؤالء ھؤالء فأھلكنا أي ؛ البوادي ملوك اآلبار وأصحاب ، الحضر ملوك القصور وأصحاب. أخرجته إال فيه سقط شيئا

 باليمن بعدن وكانت ، الرس البئر أن وغيرھما المقرئ الحسن بن محمد بكر وأبو الثعلبي ذكر فيما وغيره الضحاك وذكر

 صالح فمات ، صالح ومعھم العذاب من ونجوا ، بصالح آمن ممن آالف أربعة بھا نزل ، حضور له يقال بلد في ، بحضرموت

 له يقال رجال عليھم وأمروا ، البئر ھذه على وقعدوا حضور فبنوا مات حضره لما صالحا ألن ؛ حضرموت المكان فسمي

 وجعلوا ، عليھم عامال فيھم السيرة حسن وكان. جالس بن جلھس:  الثعلبي. الغزنوي ذكر فيما ؛ سويد بن جالس بن العلس

 من فيھا ما وجميع وباديتھا كلھا المدينة تسقي البئر وكانت ، كثروا حتى وتناسلوا دھرا فأقاموا ، سوادة بن سنحاريب وزيره

 وأبازن ، بھا موكلون كثيرون ورجال ، عليھا منصوبة كثيرة بكرات لھا كانت ألنھا ؛ ذلك وغير والبقر والغنم الدواب

 عليھا يسقون والقوام. للغنم وأخر ، للبقر وأخر ، للدواب وأخر ، سللنا تمأل كثيرة الحياض شبه وھي رخام من" بالنون"

 صورته لتبقى بدھن طلي الموت جاءه فلما ، أمروه الذي الملك عمر وطال. غيرھا ماء لھم يكن ولم ، يتداولون والنھار بالليل

 فسد، قد أمرھم أن ورأوا عليھم ذلك شق مات فلما. عليھم يكرم ممن وكان الميت منھم مات إذا يفعلون كانوا وكذلك ، تتغير ال

 ولكن أمت لم إني:  وقال فكلمھم ، كثيرة بأيام موته بعد الملك جثة في فدخل منھم الشيطان واغتنمھا ، بالبكاء جميعا وضجوا

 ئالل ورائه من ويكلمھم وبينھم بينه حجابا له يضربوا أن خاصته وأمر الفرح أشد ففرحوا ؛ صنيعكم أرى حتى عنكم تغيبت

 فذلك ؛ إلھھم وأنه أبدا يموت ال أنه وأخبرھم. يشرب وال يأكل ال الحجاب وراء من صنما فنصبوا. صورته في الموت يعرف

 وكلما ، له المصدق من أقل منھم المكذب المؤمن وكان ، بعضھم وارتاب منھم كثير فصدق ، لسانه على الشيطان به يتكلم كله

 اسمه كان ، اليقظة دون النوم في عليه ينزل الوحي كان نبيا إليھم هللا فبعث ، عبادته على فأصفقوا. وقھر زجر لھم ناصح تكلم

 ال الملك وأن ، بالخلق يتمثل ال هللا وأن ، أضلھم قد الشيطان وأن ، له روح ال صنم الصورة أن فأعلمھم ، صفوان بن حنظلة

 يغبھم وال بالموعظة يتعھدھم وھو وعادوه فآذوه ؛ ونقمته ربھم سطوة وحذرھم ونصحھم ووعظھم ،  شريكا يكون أن يجوز

 والبئر وأصبحوا الماء من رواء شباعا فباتوا ، النقمة أصابتھم ذلك فعند ؛ بئر في وطرحوه السوق في قتلوه حتى ، بالنصيحة

 الموت عمھم حتى ؛ عطشا البھائم وضجت ، والولدان النساء وضج بأجمعھم فصاحوا ، رشاؤھا وتعطل ماؤھا غار قد

 وشوك بالسدر وأموالھم جناتھم وتبدلت ، والضباع الثعالب منازلھم وفي ، السباع أرضھم في وخلفتھم ، الھالك وشملھم

 .نقماته يوجب ما على اإلصرار ومن ؛ سطواته من با نعوذ ، األسد وزئير الجن عزيف إال فيھا يسمع فال ، والقتاد العضاه

 وحاله -  وزعموا ذكروا فيما - مثله األرض في يبن لم ، إرم بن عامر بن شداد بناه فقصر المشيد القصر وأما. السھيلي قال

 ؛ أميال على منه يدنو أن يستطيع ال أحدا وإن ، العمران بعد وإقفاره ، األنيس بعد إيحاشه في المذكورة البئر ھذه كحال أيضا

 وما فبادروا كالسلك األھل وانتظام الملك وبھاء الرغد والعيش يمالنع بعد المنكرة واألصوات الجن عزيف من فيه يسمع لما

 ؛ المخالفة عاقبة وسوء المعصية مغبة من وتحذيرا وذكرا ، وتذكرة وعبرة موعظة اآلية ھذه في تعالى هللا فذكرھم ؛ عدوا
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:  قوله في" األنبياء" سورة في تقدم ما على بختنصر أھلكھم الذي إن:  وقيل. المآل سوء من به ونستجير ذلك من با نعوذ

 .قصورھم وخربت بئرھم فتعطلت]. 11:  األنبياء[} َقْرَيةٍ  ِمنْ  َقَصْمَنا َوَكمْ {

َھا بَِھا َيْسَمُعونَ  آَذانٌ  أَوْ  بَِھا َيْعقِلُونَ  قُلُوبٌ  لَُھمْ  َفَتُكونَ  اأْلَْرِض  فِي َيِسيُروا أََفَلمْ { 46:  اآلية  َتْعَمى َولَِكنْ  رُ اأْلَْبَصا َتْعَمى ال َفإِنَّ
ُدورِ  فِي الَّتِي اْلقُلُوبُ   }الصُّ

 كما بھم ينزل أن هللا عقاب ويحذروا ، فيتعظوا القرى ھذه فيشاھدوا مكة كفار يعني} اأْلَْرِض  فِي َيِسيُروا أََفلَمْ {:  تعالى قوله

 إن:  قيل وقد. األذن محله السمع أن كما محله ألنه لقلبا إلى العقل أضاف} ِبَھا َيْعقِلُونَ  قُلُوبٌ  لَُھمْ  َفَتُكونَ {. قبلھم بمن نزل

َھا{. صحيحة عنه أراھا وما ؛ حنيفة أبي عن وروي ؛ الدماغ محله العقل  ، عماد الھاء:  الفراء قال} اأْلَْبَصارُ  َتْعَمى ال َفإِنَّ

 أو األبصار على والتأنيث ، لخبرا على التذكير ، واحد والمعنى ، مسعود بن هللا عبد قراءة وھي ، فإنه يقال أن ويجوز

 الَِّتي اْلقُلُوبُ  َتْعَمى َولَِكنْ {. لھم ثابتة العيون أبصار أي} اأْلَْبَصارُ  َتْعَمى ال{. القصة فإن أو ، تعمى ال األبصار فإن أي القصة؛

ُدورِ  فِي  وقال. القلب في النافع بصروال ، ومنفعة بلغة جعل الناظر البصر:  قتادة وقال. واالعتبار الحق درك عن أي} الصُّ

 عميت فإن ؛ آلخرته قلبه في وعينان ، لدنياه رأسه في عينان:  أعين أربع إنسان لكل يعني ؛ أعين أربع عين لكل:  مجاھد

 وقال. شيئا نظره ينفعه فلم قلبه عينا وعميت رأسه عينا أبصرت وإن ، شيئا عماه يضره فلم قلبه عينا. وأبصرت رأسه عينا

} أَْعَمى َھِذهِ  فِي َكانَ  َوَمنْ { نزل لما:  ومقاتل عباس ابن قال. األعمى مكتوم أم ابن في اآلية ھذه نزلت:  جبير بنوا قتادة

َھا{ فنزلت ؟ أعمى اآلخرة في أفأكون أعمى الدنيا في فأنا ، هللا رسول يا:  مكتوم أم ابن قال] 72:  اإلسراء[  َتْعَمى ال َفإِنَّ

ُدورِ  فِي الَِّتي اْلقُلُوبُ  َتْعَمى َولَِكنْ  اأْلَْبَصارُ   .النار في اآلخرة في فھو اإلسالم عن بقلبه أعمى ھذه في كان من أي. }الصُّ

ُ  ُيْخلِفَ  َولَنْ  بِاْلَعَذابِ  َوَيْسَتْعِجلُوَنكَ { 47:  اآلية ً  َوإِنَّ  َوْعَدهُ  هللاَّ ا َسَنةٍ  َكأَْلفِ  َربِّكَ  ِعْندَ  َيْوما ونَ  ِممَّ  }َتُعدُّ

اِدقِينَ  ِمنَ  ُكْنتَ  إِنْ  َتِعُدَنا ِبَما َفأْتَِنا{:  قوله وھو ، الحارث بن النضر في نزلت} ِباْلَعَذابِ  َوَيْسَتْعِجلُوَنكَ {:  تعالى قوله } الصَّ

]. 32:  األنفال[} ِعْنِدكَ  ِمنْ  اْلَحقَّ  ُھوَ  َھَذا َكانَ  إِنْ  اللَُّھمَّ {:  قوله وھو ، ھشام بن جھل أبي في نزلت:  وقيل]. 70:  األعراف[

ُ  ُيْخلِفَ  َولَنْ {  في بھم نزل وقد ؛ شيء يفوته ال أنه هللا فأعملھم العذاب استعجلوا:  الزجاج قال. العذاب إنزال في أي} َوْعَدهُ  هللاَّ

 .بدر يوم الدنيا

ً  َوإِنَّ {:  تعالى قوله ا َسَنةٍ  َكأَْلفِ  َربِّكَ  ِعْندَ  َيْوما ونَ  ِممَّ  السموات فيھا هللا خلق التي األيام من يعني:  ومجاھد سعبا ابن قال} َتُعدُّ

 قال. طويلة أيام في به يأتيھم أنه قصيرة أيام في بالعذاب استعجلوه إذ هللا أعلمھم ؛ اآلخرة أيام من يعني:  عكرمة. واألرض

 في يوما وإن المعنى:  وقيل. نةس ألف اآلخرة في عذابھم أيام من يوم أي ؛ اآلخرة في عذابھم بامتداد لھم وعيد ھذا:  الفراء

 وحمزة كثير ابن وقرأ. قياسا النعيم يوم وكذلك ؛ وشدة خوف فيھا الدنيا سني من سنة كألف اآلخرة في والشدة الخوف

 واختاره ، الخطاب على بالتاء والباقون. } َوَيْسَتْعِجلُوَنكَ {:  لقوله عبيد أبو واختاره ، تحت المثناة بالياء} يعّدون مما{ والكسائي

 .حاتم أبو
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 }اْلَمِصيرُ  َوإِلَيَّ  أََخْذُتَھا ُثمَّ  َظالَِمةٌ  َوِھيَ  لََھا أَْملَْيتُ  َقْرَيةٍ  َمنْ  َوَكأَيِّنْ { 48:  اآلية

 .}اْلَمِصيرُ  َوإِلَيَّ {. اببالعذ أي} أََخْذُتَھا ُثمَّ {. عتوھا مع أمھلتھا أي} َظالَِمةٌ  َوِھيَ  لََھا أَْملَْيتُ  َقْرَيةٍ  َمنْ  َوَكأَيِّنْ {:  تعالى قوله

َھا َيا قُلْ { 51 -  49:  اآلية َما النَّاسُ  أَيُّ الَِحاتِ  َوَعِملُوا آَمُنوا َفالَِّذينَ  ، ُمبِينٌ  َنِذيرٌ  لَُكمْ  أََنا إِنَّ  ، َكِريمٌ  َوِرْزقٌ  َمْغفَِرةٌ  لَُھمْ  الصَّ
 }اْلَجِحيمِ  ابُ أَْصحَ  أُولَئِكَ  ُمَعاِجِزينَ  آَياتَِنا فِي َسَعْوا َوالَِّذينَ 

َھا َيا قُلْ {:  تعالى قوله َما{. مكة أھل يعني} النَّاسُ  أَيُّ . أولھا في اإلنذار البقرة في تقدم وقد. مخوف منذر أي} ُمِبينٌ  َنِذيرٌ  لَُكمْ  أََنا إِنَّ

الِ  َوَعِملُوا آَمُنوا َفالَِّذينَ {. دينكم أمر من إليه تحتاجون ما لكم أبين أي} ُمِبينٌ { . الجنة يعني} َكِريمٌ  َوِرْزقٌ  َمْغفَِرةٌ  لَُھمْ  َحاتِ الصَّ

 عبد وقال". معاندين:  الفراء. "عباس ابن قال ؛ مشاقين مغالبين أي} ُمَعاِجِزينَ {. آياتنا إبطال في أي} آَياِتَنا ِفي َسَعْوا َوالَِّذينَ {

 .اإلسالم عن مثبطين:  الزبير ابن هللا

 ؛ عليھم يقدر ال هللا أن وظنوا ، بعث ال أن ظنوا ألنھم يعجزوننا أنھم ظانين أي:  الزجاج. مسابقين معاندين:  األخفش وقال

ِزين{ عمرو وأبي كثير ابن قراءة معنى وكذلك. قتادة وقاله  يعجزون أنھم معناه يكون أن ويجوز. مشددا ألف بال} ُمَعجِّ

 إلى وسلم عليه هللا صلى محمدا اتبع من ينسبون أي:  وقيل .السدي قاله ؛ وباآليات السالم عليه بالنبي اإليمان في المؤمنين

 .وفسقته جھلته:  كقولھم ؛ العجز

ْيَطانُ  أَْلَقى َتَمنَّى إَِذا إاِلَّ  َنِبيٍّ  َوال َرُسولٍ  ِمنْ  َقْبلِكَ  ِمنْ  أَْرَسْلَنا َوَما{ 52:  اآلية تِهِ  فِي الشَّ ُ  َفَيْنَسخُ  أُْمنِيَّ  ُثمَّ  انُ الشَّْيطَ  ُيْلقِي َما هللاَّ
ُ  ُيْحِكمُ  ُ  آَياتِهِ  هللاَّ  }َحِكيمٌ  َعلِيمٌ  َوهللاَّ

 - :  مسائل ثالث فيه

ْيَطانُ  أَْلَقى{ و. وتال قرأ أي} َتَمنَّى{:  تعالى قوله:  األولى ِتهِ  فِي الشَّ  ابن قال. البقرة في تقدم وقد. وتالوته قراءته أي} أُْمِنيَّ

 عبد بن القاسم بن مسلمة ذكره} ُمَحدَّث َوالَ  َنِبيٍّ  َوال َرُسولٍ  ِمنْ  َقْبلِكَ  ِمنْ  أَْرَسْلَنا َوَما{ يقرأ كان أنه عباس ابن عن وجاء:  عطية

 ابن قراءة على - بالنبوة معتصمين المحدثين فوجدنا:  مسلمة قال. عباس ابن عن دينار بن عمرو عن سفيان ورواه ، هللا

 فيما وعصموا تكلموا فيما فأصابوا الباطنة بالحكمة ونطقوا ، خطرات يبالغ أنباء من عالية بأمور تكلموا ألنھم -  عباس

 .العالية البراھين من به تكلم وما ، سارية قصة في الخطاب بن كعمر نطقوا؛

 بن سفيان حدثنا حرب بن علي حدثنا هللا رحمه أبي حدثني وقد ، له الرد كتاب قي األنباري بكر أبو الخبر ھذا ذكر وقد:  قلت

:  بكر أبو قال} ُمَحدَّث َوالَ  َنِبيٍّ  َوال َرُسولٍ  ِمنْ  َقْبلِكَ  ِمنْ  أَْرَسْلَنا َوَما{ قرأ أنه عنھما هللا رضي عباس ابن عن عمرو عن عيينة

 .وحي األنبياء رؤيا ألن ؛ نومه في إليه يوحي الذي ھو والمحدث. قرآن ذلك أن على به يؤخذ ال حديث فھذا

 مرسلون فيھم عليھم هللا صلوات األنبياء أن يرون قوما أن:  إحداھما:  جھتين من مشكلة اآلية ھذه إن:  العلماء قال:  الثانية

:  تعالى قوله ھذا صحة على والدليل. مرسال يكون حتى نبي يقال أن يجوز ال أنه إلى يذھب وغيرھم. مرسلين غير وفيھم

 ، وجل عز هللا عن أنبأ} َنبِيٍّ { معنى وأن. الرسالة وسلم عليه هللا صلى للنبي فأوجب} َنِبيٍّ  َوال َرُسولٍ  ِمنْ  َقْبلِكَ  ِمنْ  أَْرَسْلَنا َوَما{
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 إليه السالم عليه جبريل بإرسال الخلق إلى أرسل الذي الرسول:  الفراء وقال. بعينه اإلرسال وجل عز هللا عن أنبأ ومعنى

 أن ، الصحيح ھو وھذا:  المھدوي قال. رسوال نبي كل وليس ينب رسول فكل ؛ مناما أو إلھاما نبوته تكون الذي والنبي ، عيانا

 أن الغفير الجم عليه والذي والصحيح:  قال الشفا كتاب في عياض القاضي ذكر وكذا. رسوال نبي كل وليس نبي رسول كل

 آدم أولھم ، عشر وثالثة ثالثمائة األنبياء من الرسل وأن ، ذر أبي بحديث واحتج ؛ رسوال نبي كل وليس نبي رسول كل

 :  وھي اإلشكال فيھا التي األخرى والجھة.وسلم عليه هللا صلى محمد وآخرھم

 حق:  قولھم عوامھم على الكفار به تموه مما وكان. يصح شيء منھا وليس ، اآلية ھذه نزول في المروية األحاديث:  الثالثة

 يجري أال ينبغي:  أيضا يقولون وكانوا ؟ عداوته في لغنابا وقد بالعذاب محمد يأتينا ال فلم ، شيء عن يعجزوا أال األنبياء

 السھو البشر على ويجوز ، يريد ما على تعالى هللا ھو بالعذاب واآلتي ، بشر أنھم سبحانه الرب فبين ؛ وغلط سھو عليھم

 الرحمن عبد بن بكر أبي عن الزھري عن يونس عن الليث روى. الشيطان حيل وينسخ آياته هللا يحكم أن إلى والغلط والنسيان

تَ  أََفَرأَْيُتمُ { بلغ فلما] 1:  النجم[} َھَوى إَِذا َوالنَّْجمِ { وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قرأ:  قال ھشام بن الحارث بن ى الالَّ . َواْلُعزَّ

الَِثةَ  َوَمَناةَ   ]20 - 19:  النجم[} اأْلُْخَرى الثَّ

 من ذلك إن: " فقال ؛ وفرحوا عليه فسلموا مرض قلوبھم في والذين شركونالم فلقيه" ُتْرَتَجى شفاعتھم إن: " فقال سھا

 األمر ھذا وفيه منقطع حديث وھذا:  النحاس قال. اآلية} َنِبيٍّ  َوال َرُسولٍ  ِمنْ  َقْبلِكَ  ِمنْ  أَْرَسْلَنا َوَما{:  تعالى هللا فأنزل" الشيطان

 المطلب عن زيد بن كثير عن الواقدي ذكره ما ھذا من وأقطع". العال قالغراني لھن وإنھن" فيه وزاد قتادة حديث وكذا. العظيم

 وكان ، عليه وسجد جبھته إلى فرفعه األرض من ترابا أخذ فإنه المغيرة بن الوليد إال كلھم المشركون سجد:  قال هللا عبد بن

: فقال ؛ وسلم عليه هللا صلى النبي عليه أفقر السالم عليه جبريل نزل حتى ، العاص بن سعيد أحيحة أبو إنه ويقال. كبيرا شيخا

ً  إِلَْيِھمْ  َتْرَكنُ  ِكْدتَ  لََقدْ { هللا وأنزل"! به جئتك ما"  سيما وال منقطع منكر حديث وھذا:  النحاس قال]. 74:  اإلسراء[} َقلِيالً  َشْيئا

 كالم تمام وسيأتي. خلف بن أمية ھو جبھته إلى ورفعھا تراب من قبضة أخذ الذي أن البخاري وفي. الواقدي حديث من

 كتب في وقع العال الغرانيق ھي فيه الذي الحديث وھذا:  عطية ابن قال. الباب أخر -  هللا شاء إن - الحديث على النحاس

 أن الحديث أھل مذھب يقتضي بل ؛ مشھور مصنف علمي في ذكره وال ، مسلم وال البخاري يدخله ولم ، ونحوھا التفسير

 ثم. الفتنة وقعت بھا ؛ مسموعة أللفاظ ھو إنما الشيطان إلقاء أن خالف وال. غيره وال السبب ھذا يعينون وال ، ألقى الشيطان

 األلفاظ بتلك تكلم وسلم عليه هللا صلى النبي أن القول مشھور وھو التفاسير في فالذي ، اإللقاء ھذا صورة في الناس اختلف

 صلى النبي على يجوز ال ھذا:  قال من والمتكلمين العلماء شيوخ من بالشرق لقي أنه عنه هللا رضي أبي وحدثني. لسانه على

 عليه هللا صلى النبي قول عند الكفار أسمعه بلفظ نطق الشيطان أن األمر وإنما ، التبليغ في المعصوم وھو وسلم عليه هللا

تَ  أََفَرأَْيُتمُ {: وسلم ى الالَّ الَِثةَ  َوَمَناةَ . َواْلُعزَّ  وسلم عليه هللا صلى النبي صوت من صوته وقرب] 20 - 19:  النجم[} َرىاأْلُخْ  الثَّ

 ألقى الذي:  وقيل. المعالي أبي اإلمام عن التأويل ھذا نحو روي وقد. قرأھا محمد:  وقالوا ، المشركين على األمر التبس حتى

 .ناعسا تاله ما ھو:  قتادة]. 26:  فصلت[} فِيهِ  َواْلَغْوا{:  وجل عز كقوله ؛ اإلنس شيطان

 طريقه فيما أجمعت األمة وأن ، وسلم عليه هللا صلى النبي صدق على الدليل ذكر أن بعد الشفا كتاب في عياض القاضي وقال

 لنا أن هللا أكرمك اعلم:  وغلطا سھوا وال عمدا وال قصدا ال ، عليه ھو ما بخالف شيء عن اإلخبار من فيه معصوم أنه البالغ
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 أن فيكفيك األول المأخذ أما. تسليمه على:  والثاني ، أصله توھين في:  أحدھما:  مأخذين الحديث ھذا مشكل على الكالم في

 والمؤرخون المفسرون وبمثله به أولع وإنما ؛ ثقة متصل سليم بسند رواه وال ، الصحة أھل من أحد يخرجه لم حديث ھذا

 النبي عن يروى نعلمه ال الحديث وھذا:  البزار بكر أبو قال. وسقيم صحيح كل الصحف من المتلقفون ، غريب بكل المولعون

 فيما" عباس ابن عن جبير بن سعيد عن بشر أبي عن شعبة رواه ما إال ؛ ذكره يجوز متصل بإسناد وسلم عليه هللا صلى

 ، خالد بن أمية إال شعبة عن يسنده ولم. القصة وذكر..." بمكة كان وسلم عليه هللا صلى النبي أن الحديث في الشك ، أحسب

 ال أنه هللا رحمه بكر أبو لك بين فقد ؛ عباس ابن عن صالح أبي عن الكلبي عن يعرف وإنما. جبير بن سعيد عن يرسله وغيره

 وال به يوثق ال الذي ، ذكرناه الذي فيه الشك وقوع مع عليه نبه ما الضعف من وفيه ، ھذا سوى ذكره يجوز طريق من يعرف

 والذي. هللا رحمه البزار إليه أشار كما ؛ وكذبه ضعفه لقوة ذكره وال عنه الرواية تجوز ال فما الكلبي ديثح وأما. معه حقيقة

 ؛ واإلنس والجن والمشركون المسلمون معه وسجد فسجد بمكة} والنَّْجمِ { قرأ وسلم عليه هللا صلى النبي أن:  الصحيح في منه

 .النقل طريق من توھينه ھذا

 أئمة أجاب فقد حال كل على ولكن ، صحته من هللا أعاذنا وقد. صح لو الحديث تسليم على مبني فھو نيالثا المأخذ وأما

 كان وسلم عليه هللا صلى النبي أن تسليمه على تأويله في ويترجح يظھر والذي. والسمين الغث منھا ؛ بأجوبة عنه المسلمين

 لتلك الشيطان ترصد فيمكن ، عنه الثقات رواه كما ؛ قراءته في تفصيال اآلي ويفصل ، ترتيال القرآن يرتل ربه أمره كما

 ، الكفار من إليه دنا من يسمعه بحيث وسلم عليه هللا صلى النبي نغمة محاكيا ، الكلمات تلك من اختلقه ما فيھا ودسه السكنات

 .وأشاعوھا وسلم عليه هللا صلى النبي قول من فظنوھا

 ذم في وسلم عليه هللا صلى النبي حال من وتحققھم ، هللا أنزلھا ما على ذلك قبل سورةال لحفظ المسلمين عند ذلك يقدح لم

 ، الفتنة ھذه وسبب والشبھة اإلشاعة لھذه وسلم عليه هللا صلى النبي حزن من روي ما فيكون ؛ منه عرف ما وعيبھا األوثان

 .اآلية} َنِبيٍّ  َوال لٍ َرُسو ِمنْ  َقْبلِكَ  ِمنْ  أَْرَسْلَنا َوَما{:  تعالى هللا قال وقد

 قلوب في الشيطان ألقى أي ؛ عنده بمعنى" في" إن:  حرب بن سليمان قال وقد. ھذا في قيل ما أحسن ، التأويل وھذا:  قلت

 ما معنى ھو وھذا. عندنا أي] 18:  الشعراء[} فِيَنا َولَِبْثتَ {:  وجل عز كقوله ؛ وسلم عليه هللا صلى النبي تالوة عند الكفار

 في نص اآلية ھذه إن:  قبله وقال ، العربي بن بكر أبو القاضي أشار وإليه ، الشرق علماء عن أبيه عن عطية ابن اهحك

 تعالى هللا أن وذلك ؛ قاله أنه إليه ينسب مما وسلم عليه هللا صلى النبي براءة في أصل ، مذھبنا صحة على دليل ، غرضنا

ْيَطانُ  أَْلَقى َتَمنَّى إَِذا إاِلَّ  َنِبيٍّ  َوال َرُسولٍ  ِمنْ  َقْبلِكَ  ِمنْ  أَْرَسْلَنا َوَما{: قال ِتهِ  فِي الشَّ  من أن تعالى هللا فأخبر. تالوته في أي} أُْمِنيَّ

:  تقول. المعاصي سائر يفعل كما نفسه قبل من فيه الشيطان زاد قوال تعالى هللا عن قالوا إذا أنبيائه في وسيرته رسله في سنته

 النبي أن ال ، وسلم عليه هللا صلى النبي قال الذي في زاد أنه الشيطان في نص فھذا ؛ كذا الكيس في وألقيت كذا دار في ألقيت

 فكره وصفاء قدره لجاللة الطبري إال لھذا ھدي وما:  قال أن إلى عياض كالم معنى ذكر ثم. به تكلم وسلم عليه هللا صلى

 بعدما وقرطس ، المرمى ھذا على وصوب ، الغرض ھذا إلى أشار وكأنه ؛ النظر في ساعده وشدة ، العلم في باعه وسعة

 .يريد لما فعال ولكنه ، سطرھا وال أحد رواھا لما ربك شاء ولو ، لھا أصل ال باطل كلھا كثيرة روايات ذلك في ذكر
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 اإلنسان سلب على قدرة انللشيط ليس إذ ؛ محال فھو كذا قال حتى أكرھه الشيطان أن قوم حكاه فما التأويالت من غيره وأما

 كان ولو ؛] 22:  إبراھيم[} لِي َفاْسَتَجْبُتمْ  َدَعْوُتُكمْ  أَنْ  إاِلَّ  ُسْلَطانٍ  ِمنْ  َعلَْيُكمْ  لِيَ  َكانَ  َوَما{:  عنه مخبرا تعالى هللا قال ، االختيار

 في والمجوس الثنوية قول فھو القوة هھذ للشيطان أن توھم ومن ، طاعة في قوة آدم بني من ألحد بقي لما القدرة ھذه للشيطان

 المشركين من الكلمتين سمع كان أنه يبعد ال:  قال سھوا لسانه على ذلك جرى قال ومن. الشيطان من والشر هللا من الخير أن

 وأنزل ، عليه يقرون وال عليھم السھو يجوز ھذا وعلى ؛ سھوا حفظه في كان ما السورة قراءة عند فجرى حفظه على وكانتا

 األنبياء على جرى ھذا مثل أن وبين ، قراءته بعض عن رجع إنه:  يقال لئال ؛ له وتسليه لعذره تمھيدا اآلية ھذه وجل عز هللا

 هللا صلى هللا رسول أتى قد كان األبيض له يقال شيطانا إن: " عباس ابن قال وقد ، تعالى هللا عن ينتفي إنما والسھو ، سھوا

 شفاعتھن وأن ، العال الغرانيق تلك:  وسلم عليه هللا صلى النبي قراءة في وألقى السالم عليه جبريل صورة في وسلم عليه

 المحققين العلماء الختيار غيره إلى عنه يعدل فال ، المعول عليه األول فالتأويل قبله مما أشبه كان وإن التأويل وھذا. لترتجى

 َوإِنْ {:  تعالى قوله الكتاب من وتوھينه أيضا ضعفه على يدل ومما.  والحمد ، تأويل كل عن مغن الحديث وضعف ، إياه

 ، يفتري حتى يفتنونه كادوا أنھم ذكر تعالى هللا ألن ؛ رووه الذي الخبر تردان فإنھما ؛ اآليتين] 73:  اإلسراء[} لََيْفِتُنوَنكَ  َكاُدوا

 قليال إليھم يركن لم حتى وثبته يفتري أن من عصمه عالىت هللا أن ومفھومه ھذا فمضمون. إليھم يركن لكان ثبته أن لوال وأنه

:  والسالم الصالة عليه قال وأنه ، آلھتھم بمدح واالفتراء الركون على زاد أنه الواھية أخبارھم في يروون وھم ، كثيرا فكيف

 قوله مثل وھذا. له حةص وال فكيف ؛ صح لو الحديث تضعف وھي ، اآلية مفھوم ضد وھذا. يقل لم ما وقلت هللا على افتريت

وَنكَ  َوَما أَْنفَُسُھمْ  إاِلَّ  ُيِضلُّونَ  َوَما ُيِضلُّوكَ  أَنْ  ِمْنُھمْ  َطاِئَفةٌ  لََھمَّتْ  َوَرْحَمُتهُ  َعلَْيكَ  هللاَِّ  َفْضلُ  َولَْوال{:  تعالى : النساء[} َشْيءٍ  ِمنْ  َيُضرُّ

 فما ، ذلك فعل إن به باإليمان ووعده ، إليھا بوجھه يقبل أن بآلھتھم مر إذ وثقيف قريش طالبته ولقد:  القشيري قال]. 113

 وقد. للتأكيد والالم إن ودخلت ، كادوا أي:  الزجاج وقال. ركن وال الرسول قارب ما:  األنباري ابن قال! ليفعل كان وال! فعل

:  قال} َتَمنَّى إَِذا إاِلَّ {:  وجل عز هقول في عباس ابن عن طلحة أبي بن علي عن روي". تال" ال ، حدث} َتَمنَّى{ معنى إن:  قيل

ْيَطانُ  أَْلَقى{ حدث إذا إال ِتهِ  فِي الشَّ ُ  َفَيْنَسخُ { حديثه في:  قال} أُْمِنيَّ ْيَطانُ  ُيْلقِي َما هللاَّ  قال. الشيطان يلقي ما هللا فيبطل:  قال} الشَّ

 رواھا ، التفسير في صحيفة بمصر حنبل بن محمد بن دأحم قال وقد. وأجله وأعاله اآلية في قيل ما أحسن من وھذا:  النحاس

 إذا كان وسلم عليه هللا صلى النبي أن:  عليه والمعنى. كثيرا كان ما قاصدا مصر إلى فيھا رجل رحل لو طلحة أبي بن علي

 هللا ويعلم ؛ المسلمون ليتسع يغنمك أن وجل عز هللا سألت لو:  فيقول الحيطة جھة على حديثه في الشيطان ألقى نفسه حدث

 والفراء الكسائي وحكى. عنھما هللا رضي عباس ابن قال كما الشيطان يلقي ما فيبطل ؛ ذلك غير في الصالح أن وجل عز

 وقاله أيضا عباس ابن عن وروي. تال إذا} تمنى{ أيضا وحكيا. اللغة في المعروف ھو وھذا ؛ نفسه حدث إذا} َتَمنَّى{ جميعا

 صلى النبي كان وإنما ، شيء في والوحي القرآن من التمني ھذا ليس:  مھدي بن الحسن أبو وقال. وغيرھما والضحاك مجاھد

 وذكر. الشيطان ووسوسة بقلبه الدنيا تمنى ، الحال سوء من بأصحابه ما ورأى ، المال من يداه صفرت إذا وسلم عليه هللا

 .الطبري اختيار وھو ؛ هحديث في الشيطان ألقى حدث إذا:  المعنى أن عباس ابن عن المھدوي

ْيَطانُ  ُيْلقِي َما لَِيْجَعلَ {:  تعالى قوله:  قلت  الشيطان إلقاء أن خالف ال:  عطية ابن قال وقد ، النفس حديث يرد ، اآلية} فِْتَنةً  الشَّ

 فيه المعنى لكان إسناده واتصل الحديث صح ولو:  النحاس قال. أعلم فا ؛ الفتنة وقعت بھا ، مسموعة أللفاظ ھو إنما

 يعني" العال والغرانيق" أسقط ثم ، الكالم وتم ؛ والعزى الالت أفرأيتم:  تقديره ويكون ، أسقط سھا معنى ويكون صحيحا،
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 أن منھا ؛ أجوبة روايته ففي ، العال الغرانيق فإنھن:  روى من وأما. المالئكة على الضمير يعود" شفاعتھم فإن" المالئكة

} أفرأيتم{ قبله ألن ؛ توبيخا ويكون ، حذف بغير يكون أن ويجوز ، كثيرة أشياء في العرب تستعمل اكم محذوفا القول يكون

:  يقرأ مما كان أنه القصة ھذه في روى وقد. الصالة في مباحا الكالم كان فقد الصالة في كان فإن ؛ عليھم احتجاجا ھذا ويكون

:  الحسن وقال. مجاھد عن معناه روى. لترتجى شفاعتھن وأن. العال انقةوالغر. األخرى الثالثة ومناة. والعزى الالت أفرأيتم

 والمالئكة األوثان] أن[ يعتقدون كانوا الكفار أن وذلك. المالئكة أنھا الغرانقة الكلبي فسر وبھذا ؛ المالئكة العال بالغرانيق أراد

َكرُ  أَلَُكمُ {:  هبقول السورة ھذه في عليھم ورد ، عنھم تعالى هللا حكى كما ، هللا بنات . قولھم من ھذا كل هللا فأنكر} اأْلُْنَثى َولَهُ  الذَّ

 ، بذلك الشيطان عليھم ولبس آلھتھم الذكر بھذا المراد أن على المشركون تأوله فلما ؛ صحيح المالئكة من الشفاعة ورجاء

 كثير نسخ كما ، للتلبيس سبيال بھما الشيطان وجد يناللت اللفظتين تلك تالوة ورفع ، آياته هللا وأحكم ، الشيطان ألقى ما هللا نسخ

ُ  َفَيْنَسخُ {:  لقوله ؛ سديد غير وھذا:  القشيري قال. تالوته ورفعت ؛ القرآن من ْيَطانُ  ُيْلقِي َما هللاَّ  وشفاعة ، يبطله أي} الشَّ

ُ {. باطلة غير المالئكة  .خلقه في" حكيم. "وسلم عليه هللا صلى نبيه إلى أوحى بما} َعلِيمٌ } {َحِكيمٌ  َعلِيمٌ  َوهللاَّ

ْيَطانُ  ُيْلقِي َما لَِيْجَعلَ { 53:  اآلية الِِمينَ  َوإِنَّ  قُلُوُبُھمْ  َواْلَقاِسَيةِ  َمَرضٌ  قُلُوبِِھمْ  فِي لِلَِّذينَ  فِْتَنةً  الشَّ  }َبِعيدٍ  ِشَقاقٍ  لَفِي الظَّ

ْيَطانُ  ُيْلقِي َما لَِيْجَعلَ {:  تعالى قوله  تلين فال} قُلُوُبُھمْ  َواْلَقاِسَيةِ {. ونفاق شرك أي} َمَرضٌ  قُلُوِبِھمْ  فِي لِلَِّذينَ {. ضاللة أي} فِْتَنةً  الشَّ

 عند أو الشيطان بوسواس والغلط والنسيان السھو عليھم يجوز األنبياء أن على دليل اآلية وفي:  الثعلبي قال. تعالى هللا ألمر

ُ  َفَيْنَسخُ {:  قوله معنى وھو ؛ صحيحال إلى ويرجع ينبه ثم ، يغلط حتى القلب شغل ْيَطانُ  ُيْلقِي َما هللاَّ ُ  ُيْحِكمُ  ُثمَّ  الشَّ . } آَياِتهِ  هللاَّ

 صلى النبي على فكذب ، العال الغرانيق تلك:  قولھم من إليه يضاف ما فأما ، أحدنا يغلط ما حسب على الغلط يكون إنما ولكن

 شعرا ينشد ثم القرآن بعض يقرأ أن يجوز ال كما ، األنبياء على ذلك يجوز وال ، األصنام تعظيم فيه ألن ؛ وسلم عليه هللا

الِِمينَ  َوإِنَّ {. قرآنا وظننته غلطت:  ويقول  ولرسوله وجل عز  ومشاقة وعصيان خالف لفي الكافرين أي} َبِعيدٍ  ِشَقاقٍ  لَفِي الظَّ

 .هوحد  والحمد" البقرة" في تقدم وقد. وسلم عليه هللا صلى

َ  َوإِنَّ  قُلُوُبُھمْ  لَهُ  َفُتْخبِتَ  بِهِ  َفُيْؤِمُنوا َربِّكَ  ِمنْ  اْلَحقُّ  أَنَّهُ  اْلِعْلمَ  أُوُتوا الَِّذينَ  َولَِيْعلَمَ { 54:  اآلية  ِصَراطٍ  إِلَى آَمُنوا الَِّذينَ  لََھادِ  هللاَّ
 }ُمْسَتقِيمٍ 

 ھو القرآن آيات من أحكم الذي أن أي} أَنَّهُ {. الكتاب أھل:  وقيل. المؤمنين من أي }اْلِعْلمَ  أُوُتوا الَِّذينَ  َولَِيْعلَمَ {:  تعالى قوله

َ  َوإِنَّ {. تخلص:  وقيل. وتسكن تخشع أي} قُلُوُبُھمْ  لَهُ  َفُتْخبِتَ  ِبهِ  َفُيْؤِمُنوا َربِّكَ  ِمنْ  اْلَحقُّ {  َوإِنَّ { حيوة أبو قرأ} آَمُنوا الَِّذينَ  لََھادِ  هللاَّ

 َ  .الھداية على يثبتھم أي} ُمْسَتقِيمٍ  ِصَراطٍ  إِلَى{. بالتنوين} آَمُنوا الَِّذينَ  ادِ لَھَ  هللاَّ

اَعةُ  َتأْتَِيُھمُ  َحتَّى ِمْنهُ  ِمْرَيةٍ  فِي َكَفُروا الَِّذينَ  َيَزالُ  َوال{ 55:  اآلية  }َعقِيمٍ  َيْومٍ  َعَذابُ  َيأْتَِيُھمْ  أَوْ  َبْغَتةً  السَّ

 وھو ؛ الدين من:  وغيره. جريج ابن قال ؛ القرآن من شك في يعني} ِمْنهُ  ِمْرَيةٍ  فِي َكَفُروا الَِّذينَ  َيَزالُ  َوال{:  تعالى قوله

 ثم بخير األصنام ذكر باله ما:  ويقولون ، وسلم عليه هللا صلى محمد لسان على الشيطان ألقى مما:  وقيل. المستقيم الصراط

اَعةُ  َتأِْتَيُھمُ  َحتَّى{. النحاس ذكره ؛ أعرف والكسر. الميم بضم} ُمْريةٍ  في{ السلمي الرحمن عبد أبو وقرأ. عنھا ارتد  أي} السَّ

 يوم سمي:  النحاس. القيامة يوم وھو له ليلة ال يوم عذاب:  الضحاك قال} َعقِيمٍ  َيْومٍ  َعَذابُ  َيأِْتَيُھمْ  أَوْ {. فجأة أي} َبْغَتةً {. القيامة
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 ولما ؛ ولد له يكون ال عمن عبارة اللغة في والعقيم. الضحاك قول معنى وھو ؛ مثله يوما بعده يعقب ليس ألنه عقيما القيامة

 ذلك بعد يكن لم ولما ، الوالدة كھيئة بالبعدية فيھا االتباع جعل ، وبعد قبل تتوالى األيام وكانت األبوين بين يكون الولد كان

 ألن ؛ عظمه في له مثل ال عقيم ومعنى ، بدر يوم عذاب لمرادا:  وقتادة ومجاھد عباس ابن وقال. بالعقيم وصف يوم اليوم

 معنى يكون وكذلك. له ليلة ال يوما فصار المساء قبل قتلوا بل ، الليل إلى فيه ينظروا لم ألنھم:  جريج ابن. فيه قاتلت المالئكة

 قوله ومنه ؛ خير كل من عقيما وكان ، حمةر وال رأفة فيه يكن لم ألنه:  وقيل. له ليلة ال ألنه ؛ القيامة يوم أنه الضحاك قول

يحَ  َعلَْيِھمُ  أَْرَسْلَنا إِذْ {:  تعالى  .رحمة وال بمطر تأتي وال فيھا خير ال التي أي] 41:  الذاريات[} اْلَعقِيمَ  الرِّ

ِ  َيْوَمئِذٍ  اْلُمْلكُ { 57 -  56:  اآليتان َّ الَِحاتِ  َوَعِملُوا آَمُنوا َفالَِّذينَ  َبْيَنُھمْ  َيْحُكمُ  ِ ِعيمِ  َجنَّاتِ  فِي الصَّ ُبوا َكَفُروا َوالَِّذينَ  ، النَّ  َوَكذَّ
 }ُمِھينٌ  َعَذابٌ  لَُھمْ  َفأُولَئِكَ  بِآياتَِنا

َِّ  َيْوَمِئذٍ  اْلُمْلكُ {:  تعالى قوله  المقدور اتساع ھو والملك. مدافع وال فيه له منازع ال وحده  ھو القيامة يوم يعني} َبْيَنُھمْ  َيْحُكمُ  ِ

الَِحاتِ  َوَعِملُوا آَمُنوا َفالَِّذينَ {:  فقال حكمه بين ثم. األمور تدبير له لمن ِعيمِ  َجنَّاتِ  فِي الصَّ ُبوا َكَفُروا َوالَِّذينَ . النَّ  َفأُولَئِكَ  ِبآياِتَنا َوَكذَّ

 .}ُمِھينٌ  َعَذابٌ  لَُھمْ 

 السالم عليه قال وقد ؛ المؤمن وسعادة الكافر بإھالك فيه حكم قدو ، بدر ليوم} يومئذٍ { بـ اإلشارة تكون أن يحتمل وقد:  قلت

 ".لكم غفرت فقد شئتم ما اعملوا فقال بدر أھل على اطلع هللا لعل يدريك وما: " لعمر

ِ  َسبِيلِ  فِي َھاَجُروا َوالَِّذينَ { 59 - 58:  اآليتان ُھمُ  َماُتوا أَوْ  قُتِلُوا ُثمَّ  هللاَّ ُ  لََيْرُزَقنَّ ً رِ  هللاَّ ً  ْزقا َ  َوإِنَّ  َحَسنا اِزقِينَ  َخْيرُ  لَُھوَ  هللاَّ  ، الرَّ
ُھمْ  َ  َوإِنَّ  َيْرَضْوَنهُ  ُمْدَخالً  لَُيْدِخلَنَّ  }َحلِيمٌ  لََعلِيمٌ  هللاَّ

 .الموتى سائر على وتشريفا لھم تفضيال وقتلوا ماتوا الذين المھاجرين ذكر أفرد

 سبيل في قتل من:  الناس بعض قال األسد عبد بن سلمة وأبو مظعون بن نعثما بالمدينة مات لما أنه اآلية ھذه نزول وسبب

 على يدل الشريعة وظاھر. حسنا رزقا جميعھم يرزق هللا وأن ، بينھم مسوية اآلية ھذه فنزلت ؛ أنفه حتف مات ممن أفضل هللا

 ما مزية للمقتول ولكن ؛ شھيد هللا لسبي في والميت هللا سبيل في المقتول إن:  العلم أھل بعض قال وقد. أفضل المقتول أن

ِ  إِلَى ُمَھاِجراً  َبْيِتهِ  ِمنْ  َيْخُرجْ  َوَمنْ {:  تعالى وبقوله ، باآلية واحتج ، سواء ھما:  بعضھم وقال. هللا ذات في أصابه  َوَرُسولِهِ  هللاَّ

ُ  َوَكانَ  هللاَِّ  َعلَى أَْجُرهُ  َوَقعَ  َفَقدْ  اْلَمْوتُ  ُيْدِرْكهُ  ُثمَّ  ً  َغفُوراً  هللاَّ  عن صرعت فإنھا ؛ حرام أم وبحديث ،] 100:  النساء[} َرِحيما

 حديث في وسلم عليه هللا صلى النبي وبقول ،" األّولين من أنت: " وسلم عليه هللا صلى النبي لھا فقال تقتل ولم فماتت دابتھا

 فقد أنفه حتف مات أو فمات حية لدغته أو فمات دابته عن فخر هللا سبيل في مھاجرا بيته من خرج من: " عتيك بن هللا عبد

 رجلين فيه ذكر حديث في عبيد بن فضالة عن المبارك ابن وذكر". المآب استوجب فقد قعصا مات ومن هللا على أجره وقع

 عنده؟ تجلس ولم الشھيد تركت:  له فقيل الميت عند فضالة فجلس ؛ ھناك مات واآلخر فمات بمنجنيق غزاة في أصيب أحدھما

ِ  َسِبيلِ  ِفي َھاَجُروا َوالَِّذينَ {:  تعالى قوله تال ثم ؛ بعثت حفرتيھما أي من أبالي ما:  الفق  وقال. كلھا اآلية} َماُتوا أَوْ  قُِتلُوا ُثمَّ  هللاَّ

 ميل فرأى ؛ متوفي واآلخر قتيل أحدھما رجلين بجنازتي فخرج األرباع على أميرا برودس فضالة كان:  عامر بن سليمان

 حفرتيھما أي من أبالي ما بيده نفسي فوالذي! القتيل مع تميلون الناس أيھا أراكم:  فقال ؛ حفرته إلى القتيل جنازة مع الناس
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ِ  َسِبيلِ  ِفي َھاَجُروا َوالَِّذينَ {:  تعالى قوله اقرؤوا ، بعثت  ما معنى وھو ، تفسيره في الثعلبي ذكره كذا. }َماُتوا أَوْ  قُِتلُوا ُثمَّ  هللاَّ

 الجھاد أي:  سئل أنه وسلم عليه هللا صلى هللا رسول عن ثبت بما فضل زيادة للمقتول إن:  قال من واحتج. المبارك ابن هذكر

 بتلك يكن لم من أنه علم الشھداء أفضل جواده وعقر دمه أھريق من كان وإذا". جواده وعقر دمه أھريق من: " قال ؟ أفضل

ُھمْ {. بالتخفيف الباقون. التكثير على بالتشديد} قتِّلوا{ الشام وأھل عامر ابن قرأ. مفضول الصفة  أي} َيْرَضْوَنهُ  ُمْدَخالً  لَُيْدِخلَنَّ

َ  َوإِنَّ {. اإلسراء في مضى وقد ، الباقون وضمھا. دخوال أي ؛ الميم بفتح} َمْدَخالً { المدينة أھل قراءة. الجنان  قال} َحلِيمٌ  لََعلِيمٌ  هللاَّ

 .عقابھم عن حليم ، مبنياتھ عليم:  عباس ابن

ُ  لََيْنُصَرنَّهُ  َعلَْيهِ  ُبِغيَ  ُثمَّ  بِهِ  ُعوقِبَ  َما بِِمْثلِ  َعاَقبَ  َوَمنْ  َذلِكَ { 60:  اآلية َ  إِنَّ  هللاَّ  }َغفُورٌ  لََعفُوٌّ  هللاَّ

 من قوم في نزلت:  مقاتل قال. عليك قصصنا الذي األمر ذلك أي ؛ رفع موضع في} ذلك} {َعاَقبَ  َوَمنْ  َذلِكَ {:  تعالى قوله

 الحرام الشھر في القتال يكرھون محمد أصحاب إن:  فقالوا المحرم من بقيتا لليلتين المسلمين من قوما لقوا مكة مشركي

 المسلمون فثبت عليھم فحملوا ، القتال إال المشركون فأبى ؛ الحرام الشھر في يقاتلوھم أال المسلمون فناشدھم ؛ عليھم فاحملوا

 نزلت:  وقيل. اآلية ھذه فنزلت ؛ شيء الحرام الشھر في القتال من المسلمين أنفس في وحصل ؛ المشركين على هللا ونصرھم

 ُعوقِبَ  َما ِبِمْثلِ  َعاَقبَ  َمنْ { فمعنى. بمثله هللا رسول فعاقبھم أحد يوم قتلوھم المسلمين من بقوم مثلوا ، المشركين من قوم في

 َسيَِّئةٍ  َوَجَزاءُ { مثل فھو ؛ الصورة في الفعلين الستواء عقوبة العقوبة جزاء فسمى ؛ لمهظ ما بمثل الظالم جازى من ي أ}ِبهِ 

 ُثمَّ {. تقدم وقد]. 194:  البقرة[} َعلَْيُكمْ  اْعَتَدى َما ِبِمْثلِ  َعلَْيهِ  َفاْعَتُدوا َعلَْيُكمْ  اْعَتَدى َفَمنِ { ومثل]. 40:  الشورى[} ِمْثلَُھا َسيَِّئةٌ 

 ، مكة من وأخرجوھم وأخرجوه به آمن من وآذوا نبيھم كذبوا المشركين أن وذلك ؛ وطنه من واإلزعاج بالكالم أي} هِ َعلَيْ  ُبِغيَ 

ُ  لََيْنُصَرنَّهُ {. إخراجھم على وظاھروا  إِنَّ {. عليھم بغوا الكفار فإن ؛ وأصحابه وسلم عليه هللا صلى محمدا هللا لينصرن أي} هللاَّ

 َ  .وستر الحرام الشھر في وقتالھم ذنوبھم المؤمنين عن عفا أي} رٌ َغفُو لََعفُوٌّ  هللاَّ

َ  بِأَنَّ  َذلِكَ { 61:  اآلية َھارِ  فِي اللَّْيلَ  ُيولِجُ  هللاَّ َھارَ  َوُيولِجُ  النَّ  }َبِصيرٌ  َسِميعٌ  هللاََّ  َوأَنَّ  اللَّْيلِ  فِي النَّ

َ  ِبأَنَّ  َذلِكَ {:  تعالى قوله  الليل أولج الذي أنا بأني ھو المظلوم نصر من عليك قصصت الذي ذلك أي} لنََّھارِ ا فِي اللَّْيلَ  ُيولِجُ  هللاَّ

 معنى" عمران آل" في مضى وقد. ه عبد ينصر أن على قدر ھذا على قدر من أي ؛ عليه أقدر ما على أحد يقدر فال النھار في

َ  َوأَنَّ {. النھار في الليل يولج  إال نملة دبيب وال ذرة مثقال عنه يعزب فال ، األفعال يبصرو األقوال يسمع} َبِصيرٌ  َسِميعٌ  هللاَّ

 .ويبصرھا ويسمعھا يعلمھا

َ  بِأَنَّ  َذلِكَ { 62:  اآلية َ  َوأَنَّ  اْلَباِطلُ  ُھوَ  ُدونِهِ  ِمنْ  َيْدُعونَ  َما َوأَنَّ  اْلَحقُّ  ُھوَ  هللاَّ  }اْلَكبِيرُ  اْلَعلِيُّ  ُھوَ  هللاَّ

َ  ِبأَنَّ  َذلِكَ {:  تعالى قوله  وعده بحكم النصر منه يستحقون والمؤمنون. حق وعبادته الحق فدينه ؛ الحق ذو أي} اْلَحقُّ  ُھوَ  هللاَّ

 عامر وابن كثير وابن نافع وقرأ. العبادات في لھا استحقاق ال التي األصنام أي} اْلَباِطلُ  ُھوَ  ُدوِنهِ  ِمنْ  َيْدُعونَ  َما َوأَنَّ { الحق

 أبو واختاره ، لقمان وفي ھنا الخبر على بالياء الباقون. حاتم أبو واختاره ، الخطاب على بالتاء} تْدُعونَ  َما َوأَنَّ { بكر وأبو

َ  َوأَنَّ {. عبيد  من الظالمون يقول عما المقدس ، واألنداد األشباه عن والعالي ، بقدرته شيء كل على العالي أي} اْلَعلِيُّ  ُھوَ  هللاَّ
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 والكبرياء. الكبرياء ذو الكبير:  وقيل. الشأن وكبر والجالل بالعظمة الموصوف أي} يرُ اْلَكبِ {. بجالله تليق ال التي الصفات

 .خلقه فناء بعد الباقي واآلخر ، القديم األول فھو ، وأزال أبدا المطلق الوجود له أي ؛ الذات كمال عن عبارة

َ  أَنَّ  َترَ  أَلَمْ { 63:  اآلية َماءِ  ِمنَ  أَْنَزلَ  هللاَّ ةً  اأْلَْرضُ  ُتْصبِحُ فَ  َماءً  السَّ َ  إِنَّ  ُمْخَضرَّ  }َخبِيرٌ  لَِطيفٌ  هللاَّ

َ  أَنَّ  َترَ  أَلَمْ {:  تعالى قوله َماءِ  ِمنَ  أَْنَزلَ  هللاَّ ةً  اأْلَْرضُ  َفُتْصِبحُ  َماءً  السَّ  قدر ھذا على قدر من أي ؛ قدرته كمال على دليل} ُمْخَضرَّ

تْ  اْلَماءَ  َعلَْيَھا أَْنَزْلَنا َفإَِذا{:  وجل عز هللا قال كما ؛ الموت بعد الحياة إعادة على . كثير ومثله]. 39:  فصلت[} َوَرَبتْ  اْھَتزَّ

 السماء من هللا أنزل! انتبه المعنى:  الخليل قال. وسيبويه الخليل عند خبر ھو وإنما ، منصوبا فيكون بجواب ليس} َفُتْصِبحُ {

 :  قال كما ؛ وكذا كذا فكان ماء

 سملق بيداء اليوم تخبرنك وھل...  فينطق القواء الربع تسأل ألم

 وقال. ينزل هللا أن تر ألم المعنى ألن عطف أو! تصبح كيف فتأمل ، رأيت قد أي ؛ تحقيق استفھام وقيل. فنطق سألته قد معناه

ةً  اأْلَْرضُ  ِبحُ َفُتصْ {. ماء السماء من ينزل وجل عز هللا أن اعلم:  الكالم في تقول كما ؛ خبر} َترَ  أَلَمْ {:  الفراء  ذات أي} ُمْخَضرَّ

 كذلك واستمرارھا بالنبات الماء نزول إثر استعجالھا عن عبارة وھو. وسباع بقل ذات أي ؛ ومسبعة مقلة:  تقول كما ؛ خضرة

} حُ َفُتْصبِ { قوله أخذ أنه:  ھذا ومعنى. وتھامة بمكة إال يكون ال ھذا:  قال أنه عكرمة عن وروي:  عطية ابن قال. عادة

 األقصى السوس] في[ ھذا شاھدت وقد ، البالد سائر في يتأخر االخضرار ذلك أن إلى وذھب المطر ليلة صباح به مقصودا

َ  إِنَّ {. رقيق ضعيف بنبات أخضرت قد الرياح نسفتھا التي الرملة األرض تلك أصبحت قحط بعد ليال المطر نزل  لَِطيفٌ  هللاَّ

} لَِطيفٌ {:  وقيل. عباده بأرزاق} لَِطيفٌ {. المطر تأخير عند القنوط من العبد عليه ينطوي بما} َخِبيرٌ {:  عباس ابن قال} َخِبيرٌ 

 .وفاقتھم بحاجتھم خبير ، األرض من النبات باستخراج

َماَواتِ  فِي َما لَهُ { 64:  اآلية َ  َوإِنَّ  اأْلَْرِض  فِي َوَما السَّ  }اْلَحِميدُ  اْلَغنِيُّ  لَُھوَ  هللاَّ

َماَواتِ  فِي َما لَهُ {:  تعالى قوله َ  َوإِنَّ {. وإتقانه تدبيره إلى محتاج وكل ؛ وملكا خلقا} اأْلَْرِض  فِي َوَما السَّ } اْلَحِميدُ  اْلَغِنيُّ  لَُھوَ  هللاَّ

 .حال كل في المحمود وھو ، شيء إلى يحتاج فال

َ  أَنَّ  َترَ  أَلَمْ { 65:  اآلية رَ  هللاَّ َماءَ  َوُيْمِسكُ  بِأَْمِرهِ  اْلَبْحرِ  فِي َتْجِري اْلفُْلكَ وَ  اأْلَْرِض  فِي َما لَُكمْ  َسخَّ  إاِلَّ  اأْلَْرِض  َعلَى َتَقعَ  أَنْ  السَّ
َ  إِنَّ  بِإِْذنِهِ   }َرِحيمٌ  لََرُؤوفٌ  بِالنَّاسِ  هللاَّ

َ  أَنَّ  َترَ  أَلَمْ {:  تعالى قوله رَ  هللاَّ  الدواب من إليه يحتاجون ما لعباده سخر أنه فأخبر ، أخرى نعمة ذكر} اأْلَْرِض  فِي َما لَُكمْ  َسخَّ

 االبتداء على رفعا} والفلك{ األعرج الرحمن عبد أبو وقرأ. جريھا حال في الفلك لكم وسخر أي} َواْلفُْلكَ {. واألنھار والشجر

 .خبره بعده وما



54 

 

َماءَ  َوُيْمِسكُ {.}اأْلَْرِض  فِي َما{ قوله على نسقا بالنصب الباقون :  الكوفيون وقال. تقع أن كراھية أي} اأْلَْرِض  ىَعلَ  َتَقعَ  أَنْ  السَّ

 بإرادته أي ، بإذنه فتقع ، بالوقوع لھا هللا بإذن إال أي} بِإِْذِنهِ  إاِلَّ {. حال بعد حاال فيھا السكون خلق لھا وإمساكه. تقع لئال

َ  إِنَّ {. وبحيلته  .لھم اسخرھ التي األشياء ھذه في أي} َرِحيمٌ  لََرُؤوفٌ  ِبالنَّاسِ  هللاَّ

 }لََكفُورٌ  اأْلِْنَسانَ  إِنَّ  ُيْحيِيُكمْ  ُثمَّ  ُيِميُتُكمْ  ُثمَّ  أَْحَياُكمْ  الَِّذي َوُھوَ { 66:  اآلية

 والثواب للحساب أي} ُيْحيِيُكمْ  ُثمَّ {. آجالكم انقضاء عند} ُيِميُتُكمْ  ُثمَّ {. نطفا كنتم أن بعد أي} أَْحَياُكمْ  الَِّذي َوُھوَ {:  تعالى قوله

 بن األسود يريد:  عباس ابن قال. ووحدانيته قدرته على الدالة اآليات من ظھر لما لجحود أي} لََكفُورٌ  اأْلِْنَسانَ  إِنَّ {. قابوالع

 كفر اإلنسان على الغالب ألن ذلك قال إنما:  وقيل. المشركين من وجماعة ھشام بن والعاص ھشام بن جھل وأبا األسد عبد

 ].13:  سبأ[} الشَُّكورُ  ِعَباِديَ  ِمنْ  َقلِيلٌ وَ {:  تعالى قال كما ؛ النعم

ةٍ  لُِكلِّ { 67:  اآلية ً  َجَعْلَنا أُمَّ  }ُمْسَتقِيمٍ  ُھدىً  لََعلَى إِنَّكَ  َربِّكَ  إِلَى َواْدعُ  اأْلَْمرِ  فِي ُيَناِزُعنَّكَ  َفال َناِسُكوهُ  ُھمْ  َمْنَسكا

ةٍ  لُِكلِّ {:  تعالى قوله ً  َجَعْلَنا أُمَّ  أحد ينازعنك ال أي} اأْلَْمرِ  فِي ُيَناِزُعنَّكَ  َفال{. به عاملون أي} َناِسُكوهُ  ُھمْ {. شرعا أي} َمْنَسكا

 ، الذبائح أم في الكفار جدال بسبب نزلت اآلية ھذه أن فرقة وروت. عصر كل في الشرائع كانت فقد ؛ ألمتك يشرع فيما منھم

 بسكاكينكم؛ أنتم قتلتم مما تأكلوه أن أحق هللا قتل ما فكان ، الميتة من هللا ذبح ما تأكلون وال ذبحتم ما تأكلون:  للمؤمنين وقولھم

 تعالى قوله في للعلماء ما السورة ھذه في تقدم وقد.  والحمد" األنعام" في ھذا مضى وقد. المنازعة ھذه بسبب اآلية فنزلت

} ً  .فيه ناسكون ھم لقال الموضع كان ولو ، المصدر المنسك أن يعطي} َناِسُكوهُ  ُھمْ {:  وقوله]. 34:  الحج[} َمْنَسكا

 فال قال فكيف نازعوه قد:  ويقال. }َجاَدلُوكَ  َوإِنْ { ھذا على ودل ؛ يجادلنك فال أي} اأْلَْمرِ  فِي ُيَناِزُعنَّكَ  َفال{:  الزجاج وقال

 ؛ أنت تضاربه فال فالن يضاربنك ال:  تقول ؛ بالقتال األمر قبل اآلية نزلت. أنت تنازعھم فال المعنى أن فالجواب ؛ ينازعنك

} األمر في َيْنِزعّنك َفالَ { مجلز أبو وقرأ. زيدا تضرب ال تريد وأنت زيد يضربنك ال:  يقال وال. المفاعلة باب في ھذا فيجري

 هللا صلى النبي دوالمرا ، للكفار القراءتين في النھي ولفظ. المنازعة من الجماعة وقراءة. دينك عن يغلبنك وال يستخلفنك ال أي

 .فيه اعوجاج ال قويم أي} ُمْسَتقِيمٍ {. دين أي} ُھدىً  لََعلَى إِنَّكَ {. به واإليمان ودينه توحيده إلى أي} َربِّكَ  إِلَى َواْدعُ {. وسلم عليه

ُ  َفقُلِ  َجاَدلُوكَ  َوإِنْ { 69 - 68:  اآليتان ُ  ، َتْعَملُونَ  بَِما أَْعلَمُ  هللاَّ  }َتْخَتلِفُونَ  فِيهِ  ُكْنُتمْ  فِيَما اْلقَِياَمةِ  َيْومَ  َنُكمْ َبيْ  َيْحُكمُ  هللاَّ

ُ  َفقُلِ {. مكة مشركي يريد ؛ محمد يا خاصموك أي} َجاَدلُوكَ  َوإِنْ {:  تعالى قوله  محمدا تكذيبھم من يريد} َتْعَملُونَ  ِبَما أَْعلَمُ  هللاَّ

 في وھو اإلسراء ليلة وسلم عليه هللا صلى النبي على نزلت اآلية ھذه: " مقاتل وقال. عباس ابن عن ؛ وسلم عليه هللا صلى

ُ {:  بقولك فدافعھم بالباطل} َجاَدلُوكَ  َوإِنْ { إليه هللا فأوحى ؛ الكبرى ربه آيات من رأى لما السابعة السماء } َتْعَملُونَ  بَِما أَْعلَمُ  هللاَّ

. العناد لصاحب جواب وال ؛ بتعنتھم االشتغال عن له انةصي مماراتھم عن باإلعراض تعالى هللا فأمره ؛ والتكذيب الكفر من

} ُ  ، آياتي خالفكم في يريد} َتْخَتلِفُونَ  فِيهِ  ُكْنُتمْ  فِيَما{. وقومه وسلم عليه هللا صلى النبي بين يريد} اْلقَِياَمةِ  َيْومَ  َبْيَنُكمْ  َيْحُكمُ  هللاَّ

 .الباطل من الحق حينئذ فتعرفون
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 القول بھذا ويدفع يناظر وال يجاب أال ومراء تعنتا جادل من على الرد في عباده هللا علمه حسن دبأ اآلية ھذه في:  مسألة

: بقوله واالكتفاء مخالفه عن السكوت يعني ؛ بالسيف منسوخة اآلية ھذه إن:  قيل وقد. وسلم عليه هللا صلى لنبيه هللا علمه الذي

} ُ  }َبْيَنُكمْ  َيْحُكمُ  هللاَّ

َ  أَنَّ  َتْعلَمْ  مْ أَلَ { 70:  اآلية َماءِ  فِي َما َيْعلَمُ  هللاَّ ِ  َعلَى َذلِكَ  إِنَّ  ِكَتابٍ  فِي َذلِكَ  إِنَّ  َواأْلَْرِض  السَّ  }َيِسيرٌ  هللاَّ

َ  أَنَّ  َتْعلَمْ  أَلَمْ {:  تعالى قوله َماءِ  فِي َما َيْعلَمُ  هللاَّ  أنتم ما أيضا يعلم أنه فاعلم وأيقنت ھذا محمد يا علمت قد وإذ أي} َواأْلَْرِض  السَّ

 عند مكتوب فھو العالم في يجري ما أي} ِكَتابٍ  فِي َذلِكَ  إِنَّ {. للغير تقرير استفھام إنه:  قيل وقد. بينكم يحكم فھو فيه مختلفون

 أن أمره الذي القلم كتاب إن المعنى:  وقيل. يسير على المختلفين بين الفصل إن أي} َيِسيرٌ  هللاَِّ  َعلَى َذلِكَ  إِنَّ {. الكتاب أم في هللا

 .يسير هللا على القيامة يوم إلى كائن ھو ما يكتب

ِ  ُدونِ  ِمنْ  َوَيْعُبُدونَ { 71:  اآلية لْ  لَمْ  َما هللاَّ ً  بِهِ  ُيَنزِّ الِِمينَ  َوَما ِعْلمٌ  بِهِ  لَُھمْ  لَْيسَ  َوَما ُسْلَطانا  }َنِصيرٍ  ِمنْ  لِلظَّ

لْ  لَمْ  َما هللاَِّ  ُدونِ  ِمنْ {. شقري كفار يريد} َوَيْعُبُدونَ {:  تعالى قوله ً  ِبهِ  ُيَنزِّ ". عمران آل" في تقدم وقد. وبرھانا حجة أي} ُسْلَطانا

الِِمينَ  َوَما ِعْلمٌ  ِبهِ  لَُھمْ  لَْيسَ  َوَما{  .}َنِصيرٍ  ِمنْ  لِلظَّ

َناتٍ  آَياُتَنا َعلَْيِھمْ  ُتْتلَى َوإَِذا{ 72:  اآلية  قُلْ  آَياتَِنا َعلَْيِھمْ  َيْتلُونَ  بِالَِّذينَ  َيْسُطونَ  َيَكاُدونَ  اْلُمْنَكرَ  َكَفُروا نَ الَِّذي ُوُجوهِ  فِي َتْعِرفُ  َبيِّ
ُئُكمْ  ارُ  َذلُِكمُ  ِمنْ  بَِشرٍّ  أََفأَُنبِّ ُ  َوَعَدَھا النَّ  }اْلَمِصيرُ  َوبِْئسَ  َكَفُروا الَِّذينَ  هللاَّ

. والعبوس الغضب أي} اْلُمْنَكرَ  َكَفُروا الَِّذينَ  ُوُجوهِ  فِي َتْعِرفُ {. القرآن يعني} َناتٍ َبيِّ  آَياُتَنا َعلَْيِھمْ  ُتْتلَى َوإَِذا{:  تعالى قوله

 وسطا ، بشتم أو بضرب ذلك كان ؛ به بطش إذا يسطو به سطا:  يقال ؛ البطش شدة والسطوة. يبطشون أي} َيْسُطونَ  َيَكاُدونَ {

: الضحاك. بھم يقعون أي:  كعب بن محمد". أيديھم إليھم يبسطون يسطون: " عباس ابن وقال }آَياِتَنا َعلَْيِھمْ  َيْتلُونَ  ِبالَِّذينَ {. عليه

ُئُكمْ  قُلْ {. شديدة أخذات أي ؛ سطوات ذو وهللا. القھر السطو وأصل. واحد والمعنى ، باليد أخذا يأخذونھم أي  َذلُِكمُ  ِمنْ  ِبَشرٍّ  أََفأَُنبِّ

 أنبكم ھل أي:  وقيل. النار ھو فقيل ؛ شر ھو الذي ما:  قالوا فكأنھم. النار ھو سمعونت الذي القرآن ھذا من أكره أي} النَّارُ 

 الرفع} النار{ في ويجوز. القرآن يتلون بالذين سطواتھم على لھم وعيدا ھذا فيكون ؛ النار ھو منكم القرآن تالي يلحق مما بشر

 يكون أو ، الثاني مثل فعل إضمار على أو ، أعني بمعنى والنصب. النار ھي أو ، النار ھو على فالرفع ؛ والخفض والنصب

ُ  َوَعَدَھا{. البدل على والخفض. النار ذلكم من أعرفكم أي ؛ المعنى على محموال } اْلَمِصيرُ  َوِبْئسَ {. القيامة في} َكَفُروا الَِّذينَ  هللاَّ

 .النار وھو إليه يصيرون الذي الموضع أي

َھا َيا{ 73:  اآلية ا أَيُّ ِ  ُدونِ  ِمنْ  َتْدُعونَ  الَِّذينَ  إِنَّ  لَهُ  َفاْسَتِمُعوا َمَثلٌ  ُضِربَ  سُ النَّ ً  َيْخلُقُوا لَنْ  هللاَّ  َوإِنْ  لَهُ  اْجَتَمُعوا َولَوِ  ُذَبابا
َبابُ  َيْسلُْبُھمُ  ً  الذُّ الِبُ  َضُعفَ  ِمْنهُ  َيْسَتْنقُِذوهُ  ال َشْيئا  }َواْلَمْطلُوبُ  الطَّ

َھا َيا{:  تعالى قوله ِ  ُدونِ  ِمنْ  َوَيْعُبُدونَ {:  بقوله متصل ھذا} لَهُ  َفاْسَتِمُعوا َمَثلٌ  ُضِربَ  النَّاسُ  أَيُّ لْ  لَمْ  َما هللاَّ ً  ِبهِ  ُيَنزِّ  وإنما. } ُسْلَطانا

 ففيه ؛ المضروب المثل فأين:  قيل فإن. أفھامھم إلى أقرب األمثال بضرب عليھم تعالى هللا حجج ألن} َمَثلٌ  ُضِربَ {:  قال

 مثال  جعلوا الكفار أن يعني ؛ قولھم فاستمعوا مثال لي ضربوا المعنى وإنما ، مثل ثم ليس:  األخفش قال:  األول:  نوجھا
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 أيھا يا المعنى وأن:  القتبي قول:  الثاني. الشبه ھذا خبر فاستمعوا عبادتي في شبيھا لي جعلوا قال فكأنه ؛ غيره بعبادتھم

 المعنى:  النحاس وقال. منه تستنقذه أن تستطع لم شيئا الذباب سلبھا وإن ذبابا تخلق أن تطعتس لم آلھة عبد من مثل الناس،

 الَِّذينَ  إِنَّ {. لمعبودكم شبھا لكم هللا بين أي ؛ فيه قيل ما أحسن من وھذا:  قال ، مثال دونه من يعبد ما وجل عز هللا ضرب

 والمراد. الخبر على بالياء} يدعون{ ويعقوب العالية وأبو السلمي وقرأ. بالتاء} نَ َتْدُعو{ العامة قراءة} هللاَِّ  ُدونِ  ِمنْ  َتْدُعونَ 

 عن صرفوھم الذين السادة:  وقيل. صنما وستون ثالثمائة وھي ، الكعبة حول وكانت ، هللا دون من وھم عبد الذين األوثان

ً  َيْخلُقُوا لَنْ {. أصوب واألول ؛ تعالى هللا معصية على حملوھم الذين الشياطين:  وقيل. وجل عز هللا طاعة  اسم الذباب} ُذَبابا

. حركته لكثرة به وسمي ؛ وغربان وأغربة غراب مثل على ؛ ذبان والكثير أذبة القليل والجمع ، واألنثى للذكر واحد

 وذباب. حدھا اإلبل أسنان وذباب. الذباب به يذب ما والمذبة. ذبانة تقل وال ، ذبابة الواحدة معروف والذباب:  الجوھري

 والتذبذب. بقية إال منه يبق لم إذا النھار وذبب. الدين من البقية والذبابة. إنسانھا العين وذباب. به يضرب الذي طرفه السيف

 يذكره لم مما وھذا". ذبذبه شر وقي من" الحديث وفي. لتردده الذكر والذبذب. الھواء في المعلق الشيء نوس والذبذبة. التحرك

َبابُ  َيْسلُْبُھمُ  َوإِنْ {. الحديث وفي:  ولهق -  أعني - ً  الذُّ  كانوا:  عباس ابن قال. التخليص واإلنقاذ االستنقاذ} ِمْنهُ  َيْسَتْنقُِذوهُ  ال َشْيئا

. فيأكله الذباب عليه فيقع طعاما لألصنام يجعلون كانوا:  السدي وقال. فيختلسه فيأتي فتجف بالزعفران أصنامھم يطلون

 والمطلوب الصنم عابد الطالب:  وقيل. بالعكس وقيل. الذباب والمطلوب اآللھة الطالب:  قيل} َواْلَمْطلُوبُ  الِبُ الطَّ  َضُعفَ {

َبابُ  َيْسلُْبُھمُ  َوإِنْ {:  قيل وقد. إليه المطلوب والصنم ، إليه بالتقرب الصنم ھذا إلى يطلب فالطالب ؛ الصنم ً  الذُّ  إلى راجع} َشْيئا

 والستقذاره وضعفه لمھانته:  تخصه أمور ألربعة الذباب وخص. معھا والوقار لھا الصبر يسلبھم حتى أبدانھم قرص في ألمه

 أذيته ودفع مثله خلق على وجل عز هللا دون من وه عبد من يقدر ال وأحقره الحيوان أضعف ھو الذي ھذا كان فإذا ؛ وكثرته

 .برھان وأوضح حجة أقوى من وھذا. مطاعين وأربابا معبودين آلھة يكونوا أن يجوز فكيف

َ  َقَدُروا َما{ 74:  اآلية َ  إِنَّ  َقْدِرهِ  َحقَّ  هللاَّ  َعِزيزٌ  لََقِويٌّ  هللاَّ

َ  َقَدُروا َما{:  تعالى قوله  في مضى وقد. له شركاء األصنام ھذه جعلوا حيث ؛ عظمته حق عظموه ما أي} َقْدِرهِ  َحقَّ  هللاَّ

َ  إِنَّ {". األنعام"  .تقدم} َعِزيزٌ  لََقِويٌّ  هللاَّ

ُ { 76 -  75:  اآليتان َ  إِنَّ  النَّاسِ  َوِمنَ  ُرُسالً  اْلَمالئَِكةِ  ِمنَ  َيْصَطفِي هللاَّ  َوإَِلى َخْلَفُھمْ  َوَما أَْيِديِھمْ  َبْينَ  َما َيْعلَمُ  ، َبِصيرٌ  َسِميعٌ  هللاَّ
 ِ  }اأْلُُمورُ  ُتْرَجعُ  هللاَّ

ُ {:  تعالى قوله  لتبليغ وسلم عليه هللا صلى محمدا اصطفى هللا بأن السورة ختم} النَّاسِ  َوِمنَ  ُرُسالً  الِئَكةِ اْلمَ  ِمنَ  َيْصَطفِي هللاَّ

. اآلية فنزلت ؛ بيننا من الذكر عليه أنزل أو:  قال المغيرة بن الوليد إن:  وقيل. بدعيا أمرا محمدا بعثه ليس أي ؛ الرسالة

َ  إِنَّ {. وتعالى سبحانه إليه االختيار أن وأخبر  َبْينَ  َما َيْعلَمُ {. لرسالته خلقه من يختاره بمن} َبِصيرٌ { عباده ألقوال} َسِميعٌ  هللاَّ

ِ  َوإِلَى َخْلَفُھمْ  َوَما{. قدموا ما يريد} أَْيِديِھمْ  ا{:  يس في قوله مثل ؛ خلفوا ما يريد} اأْلُُمورُ  ُتْرَجعُ  هللاَّ  َوَنْكُتبُ  اْلَمْوَتى ُنْحيِ  َنْحنُ  إِنَّ

 .خلفوا ما يريد} َوآَثاَرُھمْ { أيديھم بين ما يريد] 12:  يس[} ُمواَقدَّ  َما
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َھا َيا{ 77:  اآلية ُكمْ  َواْعُبُدوا َواْسُجُدوا اْرَكُعوا آَمُنوا الَِّذينَ  أَيُّ  }ُتْفلُِحونَ  لََعلَُّكمْ  اْلَخْيرَ  َواْفَعلُوا َربَّ

َھا َيا{:  تعالى قوله  يرھا لم الثانية السجدة وھذه ؛ بسجدتين فضلت أنھا السورة أول في تقدم} َواْسُجُدوا اْرَكُعوا آَمُنوا الَِّذينَ  أَيُّ

 والسجود الركوع وخص ؛ المفروضة الصالة بھا المراد وأن ، بالسجود الركوع قرن ألنه ؛ العزائم من حنيفة وأبو مالك

ُكمْ  َواْعُبُدوا{. وحده  مدوالح" البقرة" في مبينا والسجود الركوع في القول مضى وقد. للصالة تشريفا . أمره امتثلوا أي} َربَّ

 .الموضع ھذا غير من وجوبھا صح التي الواجبات عدا فيما ندب} اْلَخْيرَ  َواْفَعلُوا{

ِ  فِي َوَجاِھُدوا{ 78:  اآلية ينِ  فِي َعلَْيُكمْ  َجَعلَ  َوَما اْجَتَباُكمْ  ُھوَ  ِجَھاِدهِ  َحقَّ  هللاَّ اُكمُ  ُھوَ  إِْبَراِھيمَ  أَبِيُكمْ  ةَ ِملَّ  َحَرجٍ  ِمنْ  الدِّ  َسمَّ
ُسولُ  لَِيُكونَ  َھَذا َوفِي َقْبلُ  ِمنْ  اْلُمْسلِِمينَ  الةَ  َفأَقِيُموا النَّاسِ  َعلَى ُشَھَداءَ  َوَتُكوُنوا َعلَْيُكمْ  َشِھيداً  الرَّ َكاةَ  َوآُتوا الصَّ  َواْعَتِصُموا الزَّ

 ِ َّ  }النَِّصيرُ  َونِْعمَ  ْولَىاْلمَ  َفنِْعمَ  َمْوالُكمْ  ُھوَ  بِا

ِ  فِي َوَجاِھُدوا{:  تعالى قوله  ، به هللا أمر ما جميع امتثال إلى إشارة ھو:  وقيل. الكفار جھاد به عنى:  قيل} ِجَھاِدهِ  َحقَّ  هللاَّ

 ، وسوسته رد يف الشيطان وجاھدوا ، الھوى عن وردوھا هللا طاعة في أنفسكم جاھدوا أي ؛ عنه هللا نھى ما كل عن واالنتھاء

قُوا{:  تعالى بقوله منسوخة اآلية وھذه مقاتل وقال:  عطية ابن قال. كفرھم رد في والكافرين ، ظلمھم رد في والظلمة َ  َفاتَّ  َما هللاَّ

] 102:  عمران آل[} ُتَقاِتهِ  َحقَّ {. األخرى اآلية في وقوله} ِجَھاِدهِ  َحقَّ { قول إن:  هللا ھبة قال وكذا]. 16:  التغابن[} اْسَتَطْعُتمْ 

 َحقَّ { ألن ؛ الحكم أول من المراد ھو ھذا فإن ؛ النسخ تقدير إلى حاجة وال. األوامر ھذه في االستطاعة إلى بالتخفيف منسوخ

 وقال". أْيسَرهُ  دينكم خيرُ : " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال قال المسيب بن سعيد روى وقد. الحرج عنه ارتفع ما} ِجَھاِدهِ 

 النبي إلى يرفعه شريح بن حيوة روى كما ، اإلنسان على واجب ألنه ؛ نسخ فيه يقع أن يجوز ال مما وھذا. النحاس جعفر أبو

 النبي سأل رجال أن أمامة أبي عن غالب أبو روى وكما". وجل عز  نفسه جاھد من المجاھد: " قال وسلم عليه هللا صلى

 عند سأله ثم ، يجبه فلم الثانية الجمرة عند سأله ثم ، يجبه فلم األولى الجمرة عند ؟ أفضل الجھاد أي:  وسلم عليه هللا صلى

 سلطان عند عدل كلمة: " السالم عليه فقال ؛ ذا أنا:  فقال ؟" السائل أين: " وسلم عليه هللا صلى النبي فقال ؛ العقبة جمرة

 " .جائر

 أن عليكم وجب أي ؛ بالمجاھدة لألمر تأكيد وھذا ؛ أمره والتزام دينه نع للذب اختاركم أي} اْجَتَباُكمْ  ُھوَ {:  تعالى قوله

 .له اختاركم هللا ألن تجاھدوا

ينِ  فِي َعلَْيُكمْ  َجَعلَ  َوَما{:  تعالى قوله  }َحَرجٍ  ِمنْ  الدِّ

 - :  مسائل ثالث فيه

 مما وھي ؛ األحكام من كثير في تدخل يةاآل وھذه". األنعام" في تقدم وقد. ضيق من أي} َحَرجٍ  ِمنْ {:  تعالى قوله:  األولى

 حرج فال اذھب للنبي يقال كان:  نبي إال يعطھا لم ثالثا األمة ھذه أعطيت:  قال قتادة عن معمر روى. األمة ھذه بھا هللا خص

ينِ  فِي َعلَْيُكمْ  َجَعلَ  َوَما{:  األمة لھذه وقيل ، عليك  ُشَھَداءَ  لَِتُكوُنوا{:  األمة لھذه يلوق ، أمته على شھيد والنبي. }َحَرجٍ  ِمنْ  الدِّ

 .}لَُكمْ  أَْسَتِجبْ  اْدُعوِني{:  األمة لھذه وقيل ، تعطه سل:  للنبي ويقال. }النَّاسِ  َعلَى
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 وما ، ورباع وثالث مثنى النساء من أحل ما ھو:  عكرمة فقال ؛ تعالى هللا رفعه الذي الحرج ھذا في العلماء واختلف:  الثانية

 عن الجھاد وحط ، غيره على يقدر ال لمن اإليماء وصالة ، للمسافر واإلفطار ، الصالة قصر المراد:  وقيل. يمينك ملكت

 على كان الذي اإلصر وحط ، والدان له ومن والغريم ، غزوه في ينفق ما يجد ال الذي والعديم والمريض واألعرج األعمى

 وتأخيرھا األھلة تقديم في ھذا أن" البصري والحسن عباس ابن عن وروي. األشياء ھذه أكثر تفصيل مضى وقد. إسرائيل بني

 ،"أجزأھم النحر يوم وقفوا أو بيوم عرفة يوم قبل فوقفوا الحجة ذي ھالل الجماعة أخطأت فإذا ؛ والصوم واألضحى الفطر في

. الباب في الصحيح ھو ذكرناه وما. عنه هللا رضي أنس بن مالك موطأ شرح في المقتبس كتاب في بيناه فيه خالف على

 هللا صلى هللا رسول قال قال ھريرة أبي عن المنكدر بن محمد عن أيوب عن زيد بن حماد رواه لما ؛ واألضحى الفطر وكذلك

:  والمعنى. ذكرناه ما ولفظه ، والدارقطني داود أبو خرجه". تضحون يوم وأضحاكم ُتْفِطرون يوم فِطركم: " وسلم عليه

 ينسى مما أمر عن يسأل فما ، أشياء عن النحر يوم سئل السالم عليه أنه األئمة روى وقد. يلحقكم رجح غير من باجتھادكم

 ".حرج وال أفعل: " فيھا قال إال وأشباھھا بعض قبل بعضھا األمور تقديم من يجھل أو المرء

 فعليھم الحدود وأصحاب والسراق بةالسال وأما ، الشرع منھاج على استقام لمن ھو إنما الحرج رفع:  العلماء قال:  الثالثة

 هللا سبيل في الثنين رجل ثبوت إلزام من حرجا أعظم الشرع في وليس ، الدين بمفارقتھم أنفسھم على جاعلوه وھم ، الحرج

 .بحرج ليس العزم وجودة اليقين صحة ومع ؛ تعالى

. كملة قال كأنه ؛ الكاف حذف تقدير على انتصب:  الفراء. مأبيك ملة اتبعوا المعنى:  الزجاج قال} أَِبيُكمْ  ِملَّةَ {:  تعالى قوله

 المسلمين لجميع الخطاب:  وقيل. قاطبة العرب أبو ھو وإبراھيم. الملة مقام الفعل فأقام ، أبيكم فعل الخير وافعلوا المعنى: وقيل

اُكمُ  ُھوَ {. الولد على الوالد كحرمة المسلمين على إبراھيم حرمة ألن ؛ ولده من الكل يكن لم وإن ،  قال} َقْبلُ  ِمنْ  اْلُمْسلِِمينَ  َسمَّ

 أي} َھَذا َوفِي{. وسلم عليه هللا صلى النبي قبل من المسلمين سماكم ھو:  والمعنى ؛ إبراھيم إلى راجع} ُھوَ {:  والحسن زيد ابن

َنا{ : قوله معنى وھو:  زيد ابن قال. مسلم فھو وسلم عليه هللا صلى محمدا اتبع من أن حكمه وفي  َوِمنْ  لَكَ  ُمْسلَِمْينِ  َواْجَعْلَنا َربَّ

ِتَنا يَّ ةً  ُذرِّ  ابن عن طلحة أبي بن علي روى. األمة عظماء لقول مخالف القول وھذا:  النحاس قال]. 128:  البقرة[} لَكَ  ُمْسلَِمةً  أُمَّ

 لَِيُكونَ {. وغيره مجاھد قال ؛" لقرآنا ھذا وفي المتقدمة الكتب في أي ، قبل من المسلمين وجل عز هللا سماكم:  قال عباس

ُسولُ   َفأَقِيُموا{". البقرة" في تقدم كما ؛ بلغتھم قد رسلھم أن} النَّاسِ  َعلَى ُشَھَداءَ  َوَتُكوُنوا{. إياكم بتبليغه أي} َعلَْيُكمْ  َشِھيداً  الرَّ

الةَ  َكاةَ  َوآُتوا الصَّ َِّ  َواْعَتِصُموا الزَّ   .العالمين رب. والحمد مستوفى تقدم} النَِّصيرُ  َوِنْعمَ  اْلَمْولَى مَ َفِنعْ  َمْوالُكمْ  ُھوَ  ِبا
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  بسم هللا الرحمن الرحيم

 المؤمنون سورة تفسير

َكاةِ  ُھمْ  لَِّذينَ َوا ، ُمْعِرُضونَ  اللَّْغوِ  َعنِ  ُھمْ  َوالَِّذينَ  ، َخاِشُعونَ  َصالتِِھمْ  فِي ُھمْ  الَِّذينَ  ، اْلُمْؤِمُنونَ  أَْفلَحَ  َقدْ { 11 - 1:  اآليات  لِلزَّ
ُھمْ  أَْيَماُنُھمْ  َملََكتْ  َما أَوْ  أَْزَواِجِھمْ  َعلَى إاِلَّ  ، َحافُِظونَ  لِفُُروِجِھمْ  ُھمْ  َوالَِّذينَ  ، َفاِعلُونَ   َذلِكَ  َوَراءَ  اْبَتَغى َفَمنِ  ، َملُوِمينَ  َغْيرُ  َفإِنَّ
 ، اْلَواِرُثونَ  ُھمُ  أُولَئِكَ  ، ُيَحافُِظونَ  َصلََواتِِھمْ  َعلَى ُھمْ  َوالَِّذينَ  ، َراُعونَ  َوَعْھِدِھمْ  َماَناتِِھمْ أِلَ  ُھمْ  َوالَِّذينَ  ، اْلَعاُدونَ  ُھمُ  َفأُولَئِكَ 
 }َخالُِدونَ  فِيَھا ُھمْ  اْلفِْرَدْوسَ  َيِرُثونَ  الَِّذينَ 

 :  مسائل تسع فيه

 هللا خلق لما: " قال أنه وسلم عليه هللا صلى النبي عن أنس حديث من يھقيالب روى} اْلُمْؤِمُنونَ  أَْفلَحَ  َقدْ {:  تعالى قوله:  األولى

 حضرت:  قال السائب بن هللا عبد عن النسائي وروى". المؤمنون أفلح قد فقالت تكلمي لھا قال بيده أشجارھا وغرس عدن جنة

 ذكر جاء فلما ، المؤمنين سورة تحفافت يسره عن فوضعھما نعليه فخلع ، الكعبة قبل في فصلى الفتح يوم صلى هللا رسول

 عنه هللا رضي الخطاب بن عمر عن الترمذي وفي. بمعناه مسلم خرجه. فركع سعلة أخذته السالم عليھما عيسى أو موسى

 ساعة عنده فمكثنا يوما عليه وأنزل ؛ النحل كدوي وجھه عند سمع الوحي علي أنزل إذا وسلم عليه هللا صلى النبي كان: قال

 من آيات عشر علي أنزل - قال ثم -  عنا وأرض وارضنا تنقصنا وال زدنا اللھم: " وقال يديه فرفع القبلة فاستقبل عنه فسري

 من" معنى:  النحاس وقال. العربي ابن صححه ؛ آيات عشر ختم حتى" المؤمنون أفلح قد -  قرأ ثم -  الجنة دخل أقامھن

 والحج الوضوء فرض اآليات ھذه بعد نزل ثم. بعمله يقوم فالن:  قولت كما ؛ فيھن ما يخالف ولم عليھن أقام من" أقامھن

 وقد. والخير الثواب في أبقوا أي ؛ المجھول الفعل على األلف بضم} اْلُمْؤِمُنونَ  أَْفلَحَ  َقدْ { مصرف بن طلحة وقرأ. معھن فدخل

 .وحده  والحمد ، ومعنى لغة الفالح معنى" البقرة" أول في مضى

 إلى ينظر وسلم عليه هللا صلى النبي كان:  قال سيرين بن محمد عن خالد عن المعتمر روى} َخاِشُعونَ {:  تعالى لهقو:  الثانية

 وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فجعل. }َخاِشُعونَ  َصالِتِھمْ  فِي ُھمْ  الَِّذينَ { اآلية ھذه وجل عز هللا فأنزل ؛ الصالة في السماء

 ، اْلُمْؤِمُنونَ  أَْفلَحَ  َقدْ {:  تعالى هللا أنزل حتى وينظرون الصالة في يلتفتون المسلمون كان:  شيمھ رواية وفي. يسجد حيث ينظر

 حيث إلى المصلي حكم في للعلماء ما تقدم وقد. أمامھم ينظرون وجعلوا صالتھم على فأقبلوا ؛} َخاِشُعونَ  َصالِتِھمْ  فِي ُھمْ  الَِّذينَ 

 في ومعنى لغة الخشوع معنى أيضا وتقدم]. 144:  البقرة[} اْلَحَرامِ  اْلَمْسِجدِ  َشْطرَ  َوْجَھكَ  لِّ َفوَ { قول عند" البقرة" في ينظر

َھا{:  تعالى قوله عند أيضا البقرة  خشعت خشع فإذا ؛ القلب محله والخشوع]. 45:  البقرة[} اْلَخاِشِعينَ  َعلَى إاِلَّ  لََكِبيَرةٌ  َوإِنَّ

 يھاب إليھا وقام الصالة أقام إذا العلماء من الرجل وكان. البقرة أول بيناه حسبما ، لكھام ھو إذ ؛ لخشوعه كلھا الجوارح

. الصالة في جسده من بشيء يعبث أال ھو:  عطاء وقال. الدنيا من بشيء نفسه يحدث وأن شيء إلى بصره يمد أن الرحمن

 ذر أبو وقال". جوارحه لخشعت ھذا قلب خشع لو: " فقال الصالة في بلحيته يعبث رجال صلى وسلم عليه هللا صلى وأبصر

 وقال. الترمذي رواه". الحصى يحركن فال تواجھه الرحمة فإن الصالة إلى أحدكم قام إذا. "وسلم عليه هللا صلى النبي قال

 :  الشاعر
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 تخضع  اآلراب بھا ألن...  أجمع والفضل الخير الصالة أال

 يرفع الدين إذا قىيب ما وآخر...  ديننا شريعة من فرض وأول

 يقرع مواله باب كعبد وكان...  رحمة القته للتكبير قام فمن

 يخشع كان لو طوباه فيا نجيا...  صالته حين العرش لرب وصار

 ؟ المؤمنين سورة أتقرؤون:  قالت ؟ وسلم عليه هللا صلى هللا رسول خلق كان ما لعائشة قيل:  قال الجوني أن عمر أبو وروى

 هللا رضي عباس ابن عن النسائي وروى. }ُيَحافُِظونَ  – بلغ حتى - اْلُمْؤِمُنونَ  أَْفلَحَ  َقدْ { عليھا فقرئ ؛ اقرؤوا:  قالت. نعم قيل

 بن كعب وقال. ظھره خلف عنقه يلوي وال ، وشماال يمينا صالته في يلحظ وسلم عليه هللا صلى هللا رسول كان:  قال عنھما

 صالتي على أقبلت فإذا ، النظر وأسارقه -  وسلم عليه هللا صلى النبي من يعني -  منه ريباق أصلي ثم:  الطويل حديثه في مالك

 .بإعادة يأمره ولم ؛ الحديث... عني أعرض نحوه التفت وإذا إلي نظر

 ، األول والصحيح. قولين على ومكمالتھا فضائلھا من أو الصالة فرائض من ھو ھل ، الخشوع في الناس اختلف:  الثالثة

 أبي عن نفير بن جبير حديث من الترمذي رواه ، الصامت بن عبادة قاله ؛ الناس من يرفع علم أول وھو ، القلب لهومح

 من األشجعي مالك بن عوف عن أيضا نفير بن جبير حديث من النسائي خرجه وقد. غريب حسن حديث ھذا:  وقال ، الدرداء

 .القطان سعيد بن يحيى غير فيه تكلم أحدا نعلم وال ، الحديث أھل ندع ثقة صالح بن ومعاوية:  عيسى أبو قال. صحيحة طريق

:  فقال الرازي حاتم أبو عنه سئل ، األندلس قاضي الحمصي الحضرمي عمر أبو ويقال عمرو أبو صالح بن معاوية:  قلت

 وأبو حنبل بن أحمد مھدي بن الرحمن عبد ووثقه ، معين بن يحيى قول فيه واختلف. به يحتج وال حديثه كتب ، الحديث صالح

 إن:  الضحاك وقال. لإلعادة معنى فال والزكاة اللغو معنى" البقرة" في وتقدم. صحيحه في مسلم به واحتج ، الرازي زرعة

 ھو قال من وقول ؛ الشرك ھو:  قال من قول فيه يدخل جامع قول فھذا. كلھا المعاصي إنه:  الحسن وقال. الشرك ھنا اللغو

 وھي ؛ مؤدون أي} َفاِعلُونَ { ومعنى. بيانه} لُقمان{ في يأتي ما على ، المنكدر بن محمد عن أنس بن مالك روى كما ؛ الغناء

 :  الصلت أبي ابن أمية قال. العرب كالم في جاءت وقد ، فصيحة

 للزكوات والفاعلون مة...  األز السنة في الطعام المطعمون

 في عامة العشر اآليات ھذه أن القرآن غريب من: " العربي ابن قال} َحافُِظونَ  لِفُُروِجِھمْ  ُھمْ  َوالَِّذينَ {:  تعالى قوله:  الرابعة

 فإنما} َحافُِظونَ  لِفُُروِجِھمْ  ُھمْ  َوالَِّذينَ { قول إال ، فيھم عامة فإنھا لھم محتملة ھي التي القرآن ألفاظ كسائر ، والنساء الرجال

 أدلة من فرجھا المرأة حفظ عرف وإنما} أَْيَماُنُھمْ  َملََكتْ  َما أَوْ  أَْزَواِجِھمْ  َعلَى الَّ إِ { ، الزوجات دون خاصة الرجال بھا خاطب

 .األدلة من ذلك وغير وخصوصا عموما اإلحصان كآيات أخرى

 ولكنھا ، اآلية في داخلة غير ألنھا ؛ العلماء من إجماعا تملكه من يطأھا أن المرأة يحل فال اآلية في التأويل ھذا وعلى:  قلت

 والشعبي عتبة بن هللا عبد بن عبيدهللا عن وروي. الجمھور عند لغيره يجوز كما يتزوجھا أن له جاز له ملكھا بعد أعتقته لو
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 عندھم تملكھا ألن ؛ األمصار فقھاء من أحد ھذا يقل وال:  عمر أبو قال. نكاحھما على كانا ملكته حين أعتقته لو أنھا والنخعي

 ولو جديد بنكاح إال يراجعھا لم له ملكھا بعد أعتقته لو وأنھا ؛ للنكاح فسخ ھو وإنا بطالق ذلك وليس ، ابينھم النكاح يبطل

 .منه عدة في كانت

 اآلية ھذه فتال ، عميرة يجلد الرجل عن مالكا سألت:  قال العزيز عبد بن حرملة سمعت:  الحكم بن محمد قال:  الخامسة

 :  الشاعر يقول وفيه ؛ بعميرة الذكر عن يكنون ألنھم وھذا. }اْلَعاُدونَ { – قوله إلى - } َحافُِظونَ  لِفُُروِجِھمْ  ُھمْ  َوالَِّذينَ {

 حرج وال داء ال عميرة فاجلد...  به أنيس ال بواد حللت إذا

 من فضلة إخراج بأنه ويحتج ، يجوزه ورعه على حنبل بن وأحمد. المني من استفعال وھو ، االستمناء العراق أھل ويسميه

 وھي ، بنفسه كالفاعل إنه:  العلماء بعض وقال. تحريمه على العلماء وعامة. والحجامة القصد أصله ؛ الحاجة عند فجاز البدن

 ذو لكان جوازھا على الدليل قام ولو ؛ تقل لم ليتھا ويا ، قيلة صارت حتى الناس بين وأجراھا الشيطان أحدثھا معصية

 بعض مذھب على كافرة كانت ولو األمة نكاح:  قلنا ؛ األمة نكاح من خير إنھا:  قيل نفإ. لدناءتھا عنھا يعرض المروءة

 بالرجل فكيف الدنيء بالرجل أو الدليل في ضعيف االستمناء ولكن ، أيضا قائل به قال قد كان وإن ، ھذا من خير العلماء

 .الكبير

 َملََكتْ  َما أَوْ {. يجاوزون ال لھم هللا أحل الالتي أزواجھم من أي:  راءالف قال} أَْزَواِجِھمْ  َعلَى إاِلَّ {:  تعالى قوله:  السادسة

 االستنماء من قلناه وما الزنى تحريم يقتضي وھذا. مصدرية} َما{ و} أَْزَواِجِھمْ { على معطوفة خفض موضع في} أَْيَماُنُھمْ 

 نكاحھا من يخرج وال ، ولدھا به يلحق وال ، تورث وال ترث ال ، الزوجات مجرى تجري ال بھا المتمتع ألن ؛ المتعة ونكاح

 المتعة نكاح إن قلنا إن:  العربي ابن. كالمستأجرة وصارت عليھا عقدت التي المدة بانقضاء يخرج وإنما ، لھا يستأنف بطالق

 كانت لما متعةال نكاح تحريم من األمة عليه أجمعت الذي بالحق قلنا وإن. الزوجية اسم عليھا ينطلق أجل إلى زوجة فھي جائز

 .اآلية في تدخل فلم زوجة

. ألصحابنا قوالن ، الولد ويلحق للشبھة الحد يدفع أو الصريح كالزنى الولد يلحق وال الحد يجب ھل الخالف ھذا وفائدة:  قلت

 ، خيبر زمن موسل عليه هللا صلى هللا رسول حرمھا ثم مباحة كانت أنھا ذلك فمن ؛ أحوال والتحريم التحليل في للمتعة كان وقد

 في مضى وقد. العربي ابن أشار وإليه ، وغيره أصحابنا من منداد خويز ابن قاله ؛ بعد حرمھا ثم ؛ الفتح غزاة في حللھا ثم

 .مستوفى فيھا القول" النساء"

 ، لعدوانه الحد عليه وأوجب عاديا يحل ال ما نكح من فسمى} اْلَعاُدونَ  ُھمُ  َفأُولَِئكَ  َذلِكَ  َوَراءَ  اْبَتَغى َفَمنِ {:  تعالى قوله:  السابعة

 أن فوجب ؛" األعراف" في تقدم وكما] 166:  الشعراء[} َعاُدونَ  َقْومٌ  أَْنُتمْ  َبلْ {:  تعالى قوله بدليل ، ولغة قرآنا عاد والالئط

 .عليه غبار ال ظاھر وھذا ، عليھم الحد يقام

 ، َحافُِظونَ  لِفُُروِجِھمْ  ُھمْ  َوالَِّذينَ {:  تعالى قوله أن على منعقدا اإلجماع كان وإن ، متأوال أو جاھال يكن لم ما ، نظر فيه:  قلت

ُھمْ  أَْيَماُنُھمْ  َملََكتْ  َما أَوْ  أَْزَواِجِھمْ  َعلَى إاِلَّ  :  قال قتادة عن معمر روى فقد ؛ النساء دون الرجال به خص} َملُوِمينَ  َغْيرُ  َفإِنَّ
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 للرجل يحل كما يميني ملك لي يحل أراه كنت:  قالت ؟ ذلك على حملك ما:  فسألھا مرلع ذلك فذكر ؛ غالمھا امرأة تسررت

 على وجل عز هللا كتاب تأولت:  فقالوا وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أصحاب رجمھا في عمر فاستشار ؛ اليمين بملك المرأة

 أال العبد وأمر ، عنھا الحد ودرأ بذلك عاقبھا. أبدا دهبع لحر أحلك ال وهللا! جرم ال:  عمر فقال. عليھا رجم ال ، تأويله غير

:  فقالت وضيء لھا بغالم امرأة جاءته العزيز عبد ابن عمر حضرت أنا:  يقول أباه سمع أنه هللا عبد بن بكر أبي وعن. يقربھا

:  عمر فقال ؛ عمي بني عني هفإن ؛ فيطؤھا الوليدة له تكون الرجل بمنزلة أنا وإنما ، ذلك عن عمي بنو فمنعني استسررته إني

 يخرج من إلى فبيعوه به اذھبوا ولكن ؛ بالحجارة لرجمتك الجھالة من منزلتك لوال وهللا أما:  قال ؛ نعم قالت ؟ قبله أتزوجت

 لوقا. له المملوكة والوالئد األزواج سوى طلب من أي} اْبَتَغى{ بـ مفعول وھو ، سوى بمعنى} َوَراءَ { و. بلدھا غير إلى به

 مؤنثا مذكور كل إلى به يشار} َذلِكَ { و. ظرف} َوَراءَ { و ، محذوف االبتغاء فمفعول ؛ ذلك بعد ما ابتغى فمن أي:  الزجاج

 .وجازه الحد جاوز أي عدا من ؛ الحد المجاوزون أي} اْلَعاُدونَ  ُھمُ  َفأُولَِئكَ {. مذكرا أو كان

} أِلََماَناِتِھمْ { الجمھور قرأ} ُيَحافُِظونَ  َصلََواِتِھمْ  َعلَى ُھمْ  َوالَِّذينَ  ، َراُعونَ  َوَعْھِدِھمْ  َناِتِھمْ أِلََما ُھمْ  َوالَِّذينَ {:  تعالى قوله:  الثامنة

 معاشرة يعم وھذا. فعال قوال ودنياه دينه أمر من اإلنسان يحمله ما كل يجمع والعھد واألمانة. باإلفراد كثير وابن. بالجمع

 أو قول فيه تقدم فيما أمانة فھو عھد وكل ، العھد من أعم واألمانة. به والقيام حفظه ذلك وغاية ؛ ذلك وغير والمواعيد الناس

 .معتقد أو فعل

 على والمحافظة. الجميع معنى في فھو جنس اسم اإلفراد وھذا ؛ باإلفراد} َصالَِتِھمْ { والكسائي وحمزة} َصلََواِتِھمْ { الجمھور قرأ

 ُھمُ  أُولَِئكَ {:  قال ثم. مستوفى" البقرة" في تقدم وقد. وسجودھا ركوعھا وإتمام ، أوقاتھا أوائل يھاإل والمبادرة إقامتھا الصالة

 أبي عن الخبر وفي. الجنة من النار أھل منازل يرثون أي ؛ الوارثون فھم اآليات ھذه في ذكر بما عمل من أي} اْلَواِرُثونَ 

 فأما النار في ومسكنا الجنة في مسكنا إنسان لكل جعل تعالى هللا إن: " موسل عليه هللا صلى النبي عن عنه هللا رضي ھريرة

 أبي عن. بمعناه ماجة ابن خرجه". النار في منازلھم في الكفار ويجعل الكفار منازل ويرثون منازلھم فيأخذون المؤمنون

 فإذا النار في ومنزل الجنة في منزل نمنزال وله إال أحد من منكم ما: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال قال أيضا ھريرة

 يسمى أن ويحتمل. صحيح إسناده" . } اْلَواِرُثونَ  ُھمُ  أُولَِئكَ {:  تعالى قوله فذلك منزله الجنة أھل ورث النار فدخل مات

 اوأوسطھ الجنة ربوة والفردوس. الوجھين على مستعار اسم فھو ، غيرھم دون حصولھا حيث من وراثة الجنة على الحصول

 سألتم فإذا" مسلم حديث وفي. صحيح حسن حديث:  وقال ، حارثة أم النضر بن الربيع حديث من الترمذي خرجه. وأفضلھا

 عليه هللا صلى قوله:  حبان بن محمد حاتم أبو قال". الجنة أنھار تفجر ومنه الجنة وأعلى الجنة أوسط فإنه الفردوس فسلوه هللا

 كله وھذا. االرتفاع في يريد ، الجنة أعلى وھو العرض في الجنان وسط في الفردوس أن يريد" الجنة أوسط فإنه" وسلم

: وقيل. عربت رومية:  مجاھد قال فيما واللفظة. الجنة أنھار منه تتفجر التي الجنة جبل الفردوس إن:  ھريرة أبي قول يصحح

 والعرب ؛ الكرم وھو عربي ھو:  الضحاك وقال. اللغات بين وفاق فھو ذلك ثبت وإن ؛ حبشية:  وقيل. عربت فارسية ھي

 .الجنة معنى على فأنث} َخالُِدونَ  فِيَھا ُھمْ {. فراديس للكروم تقول
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 َفَخلَْقَنا َعلََقةً  ةَ النُّْطفَ  َخلَْقَنا ُثمَّ  ، َمِكينٍ  َقَرارٍ  فِي ُنْطَفةً  َجَعْلَناهُ  ُثمَّ  ، ِطينٍ  ِمنْ  ُساللَةٍ  ِمنْ  اأْلِْنَسانَ  َخلَْقَنا َولََقدْ { 14 - 12:  اآليات
ً  اْلُمْضَغةَ  َفَخلَْقَنا ُمْضَغةً  اْلَعلََقةَ  ً  اْلِعَظامَ  َفَكَسْوَنا ِعَظاما ً  أَْنَشأَْناهُ  ُثمَّ  لَْحما ُ  َفَتَباَركَ  آَخرَ  َخْلقا  }اْلَخالِقِينَ  أَْحَسنُ  هللاَّ

 - :  مسائل خمس فيه

. الطين من استل ألنه ، وغيره قتادة قاله ؛ والسالم الصالة عليه آدم ھنا اإلنسان} انَ اأْلِْنسَ  َخلَْقَنا َولََقدْ {:  تعالى قوله:  األولى

 نظير. له إال يصلح ال المعنى فإن ؛ األمر لشھرة يذكر لم كان وإن ، آدم ابن على عائدا} َجَعْلَناهُ  ُثمَّ {:  قوله في الضمير ويجيء

 صفوة ھذا على والساللة. وغيره عباس ابن قاله ؛ آدم ابن بالساللة المراد:  لوقي]. 32:  ص[} ِباْلِحَجابِ  َتَواَرتْ  َحتَّى{ ذلك

 من والسيف ، العجين من الشعر سللت:  يقال ؛ الشيء من الشيء استخراج وھو السل من فعالة والساللة. المني يعني ، الماء

 :  قوله ومنه ؛ فانسل الغمد

 تنسل ثيابك من ثيابي فسلي

 :  الشاعر قال. سال الظھر من يسل الماء به عنى ؛ وساللة سليل ولدوال ، ساللة فالنطفة

 حصين غير كان فرج ساللة...  غضنفرا األديم عضب به فجاءت

 :  آخر وقال

 بغل تجللھا أفراس سليلة...  عربية مھرة إال ھند وما

 بيناه حسبما ، ومني طين من فھو ولده فأما ؛ خالص طين من أي:  قلت. طين من وھو آدم األصل أن أي} ِطينٍ  ِمنْ {:  وقوله

 .الساللة ھو يخرج فالذي ؛ أصابعك بين من انسل عصرته إذا الطين الساللة:  الكلبي وقال. األنعام سورة أول في

 .ذلك على  والحمد ، الحج أول في األحكام من ذلك في وما والمضغة والعلقة النطفة في القول مضى قد} ُنْطَفةً {:  الثانية

ً  أَْنَشأَْناهُ  ُثمَّ {:  ثالثةال  ھو:  زيد وابن والضحاك العالية وأبو والشعبي عباس ابن فقال ؛ اآلخر الخلق في الناس اختلف} آَخرَ  َخْلقا

 خروج:  الضحاك. شعره نبات:  فرقة عن قتادة وقال. الدنيا إلى خروج:  عباس ابن وعن. جمادا كان أن بعد فيه الروح نفخ

 واإلدراك النطق من غيره وفي ھذا في عام أنه والصحيح:  عمر ابن عن وروي ؛ شبابه كمال:  مجاھد. شعرال ونبات األسنان

 .يموت أن إلى المعقوالت وتحصيل المحاولة وحسن

ُ  َفَتَباَركَ {:  تعالى قوله:  الرابعة ً { قوله إلى اآلية صدر سمع لما الخطاب بن عمر أن يروى} اْلَخالِقِينَ  أَْحَسنُ  هللاَّ  قال} آَخرَ  َخْلقا

 َخلَْقَنا َولََقدْ { ونزلت:  الطيالسي مسند وفي". أنزلت ھكذا: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسو فقال ؛ الخالقين أحسن هللا فتبارك

ُ  َتَباَركَ { فنزلت ؛ الخالقين أحسن هللا تبارك:  أنا قلت نزلت فلما ؛ اآلية} ِطينٍ  ِمنْ  ُساللَةٍ  ِمنْ  اأْلِْنَسانَ  . }اْلَخالِقِينَ  أَْحَسنُ  هللاَّ

 يأتي ما بمثل أتي:  وقال ارتد السبب وبھذا ، سرح أبي بن هللا عبد ذلك قائل أن وروي. جبل ابن معاذ ذلك قائل أن ويروى
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ً  هللاَِّ  َعلَى اْفَتَرى ِممَّنِ  أَْظلَمُ  َوَمنْ { نزل وفيه ؛ محمد ُ  أَْنَزلَ  َما ِمْثلَ  َسأُْنِزلُ  َقالَ  َوَمنْ  َشْيءٌ  لَْيهِ إِ  ُيوحَ  َولَمْ  إِلَيَّ  أُوِحيَ  َقالَ  أَوْ  َكِذبا } هللاَّ

. الصانعين أتقن} اْلَخالِقِينَ  أَْحَسنُ {. البركة من تفاعل} َفَتَباَركَ {:  تعالى وقوله". األنعام" في بيانه تقدم ما على] 93:  األنعام[

 :  الشاعر قول ومنه ؛ خلقه شيئا صنع لمن يقال

 يفري ال ثم يخلق القوم ـض...  وبعـ خلقت ما تقري وألنت

 أَْحَسنُ {:  قال إنما:  جريج ابن وقال. تعالى هللا إلى الخلق يضاف وإنما الناس عن اللفظة ھذه نفي إلى الناس بعض وذھب

 معنى في بشرال عن اللفظة تنفى وال. ذلك في بعضھم واضطرب ؛ يخلق أن السالم عليه لعيسى أذن قد تعالى ألنه} اْلَخالِقِينَ 

 .العدم من وإيجاد االختراع بمعنى منفية ھي وإنما ؛ الصنع

 تقول ما:  عمر فقال ؛ أعلم هللا:  فقالوا القدر ليلة عن الصحابة مشيخة سأل حين لعمر عباس ابن قال اآلية ھذه من:  الخامسة

 وجعل سبع من آدم ابن وخلق ، سبعا رضينواأل سبعا السموات خلق تعالى هللا إن المؤمنين أمير يا:  فقال ؟ عباس ابن يا

 لم الذي الغالم ھذا أتى ما بمثل تأتوا أن أعجزكم:  عنه هللا رضي عمر فقال. وعشرين سبع ليلة في فأراھا ، سبع في رزقه

: بقولهو ، اآلية بھذه" سبع من آدم ابن خلق" عباس ابن فأراد. شيبة أبي ابن مسند في بطول الحديث وھذا. رأسه شؤون تجتمع

ً  فِيَھا َفأَْنَبْتَنا{:  قوله" سبع في رزقه وجعل" ً . َحّبا ً  َوِعَنبا ً . َوَقْضبا ً  َوَحَداِئقَ . َوَنْخالً  َوَزْيُتونا ً  َوَفاِكَھةً . ُغْلبا ] 31 -  27:  عبس[} َوأَّبا

 ألنھا البقول القضب:  وقيل. ولق ھذا ؛ النساء منه ويسمن آدم ابن يأكله والقضب. لألنعام واألب ، آدم البن منھا السبع. اآلية

 أعظم من ھي إذ ؛ لألنعام ھي والسابعة ، آدم البن الباقية والست ، لألنعام واألب القضب:  وقيل. آدم ابن رزق فھي ؛ تقضب

 .آدم ابن رزق

ُكمْ  ُثمَّ { 16 - 15:  اآليتان ُتونَ  َذلِكَ  َبْعدَ  إِنَّ ُكمْ  ُثمَّ  ، لََميِّ  }ُتْبَعُثونَ  اْلقَِياَمةِ  َيْومَ  إِنَّ

ُكمْ  ُثمَّ {:  تعالى قوله  بعد بالبعث أخبر ثم.لمائتون المعنى ھذا في ويقال:  والنحاس. والحياة الخلق بعد ي أ}لََميُِّتونَ  َذلِكَ  َبْعدَ  إِنَّ

ُكمْ  ُثمَّ {:  فقال الموت  .}ُتْبَعُثونَ  اْلقَِياَمةِ  َيْومَ  إِنَّ

ا َوَما َطَرائِقَ  َسْبعَ  َفْوَقُكمْ  َخلَْقَنا َولََقدْ { 17:  اآلية  }َغافِلِينَ  اْلَخْلقِ  َعنِ  ُكنَّ

 جعل أي ، الشيء طارقت:  يقال أنه عنه وحكى. سموات سبع أي:  عبيدة أبو قال} َطَراِئقَ  َسْبعَ  َفْوَقُكمْ  َخلَْقَنا َولََقدْ {:  تعالى قوله

 ألنھا:  وقيل. طريقة شيء فوق شيء كل تسمي والعرب. بعض فوق بعضھا ألن طرائق للسموات فقيل ؛ بعض فوق بعضه

ا َوَما{. المالئكة طرائق  كلھم الخلق عن أي:  المفسرين أكثر وقال. السماء خلق عن:  العلماء بعض قال} َغافِلِينَ  اْلَخْلقِ  َعنِ  ُكنَّ

 .فتھلكھم عليھم تسقط أن من

ا َوَما{ المعنن يكون أن ويحتمل:  قلت  ما على ؛ القيوم الحي معنى وھو ؛ وحفظه بمصالحه القيام في أي} َغافِلِينَ  اْلَخْلقِ  َعنِ  ُكنَّ

 .تقدم
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َماءِ  ِمنَ  َوأَْنَزْلَنا{ 18:  اآلية اهُ  بَِقَدرٍ  َماءً  السَّ ا اأْلَْرِض  فِي َفأَْسَكنَّ  }لََقاِدُرونَ  بِهِ  َذَھابٍ  َعلَى َوإِنَّ

 -:  مسائل أربع فيه

 ونماء األبدان حياة ھو الذي الماء المنن أعظم ومن ؛ عليھم به آمتن ومما خلقه على تعالى هللا نعم من اآلية ھذه:  األولى

 فيھا وجعله ، فاألرض استودعه بأنه وأخبر وتعالى سبحانه هللا ذكر الذي ھذا:  قسمين على السماء من المنزل والماء. الحيوان

 وغيره عباس ابن عن وروي. اآلبار من يستخرج وما والعيون األنھار ماء وھو ؛ إليه الحاجة عند يجدونه الناس لسقي مختزنا

. السماء من وھو إال ماء األرض في ليس:  مجاھد وقال. والفرات مصر ونيل وجيحان سيحان:  األربعة األنھار أراد إنما أنه

 جعل قد تعالى هللا أن محالة وال ، العذب بالماء قوله يقيد أن فيمكن ، األرض في ثابت فاألجاج وإال ، إطالقه على ليس وھذا

َماءِ  ِمنَ  َوأَْنَزْلَنا{:  قوله إن:  قيل وقد. ماء السماء من وأنزل ماء األرض في  من أصله وأن ، العذب الماء إلى إشارة} َماءً  السَّ

 رضاأل إلى أنزله ثم ؛ والتصعيد الرفع بذلك طاب حتى ، السماء إلى البحر من تقديره وحسن بلطفه تعالى هللا رفعه ، البحر

 .ملوحته من به انتفع لما البحر ماء إلى األمر كان ولو ، به لنتفع

 َخَزاِئُنهُ  ِعْنَدَنا إاِلَّ  َشْيءٍ  ِمنْ  َوإِنْ {:  تعالى قوله ومنه ؛ أھلك كثر لو ألنه ، مصلح مقدار على أي} بَِقَدرٍ {:  تعالى قوله:  الثانية

لُهُ  َوَما ا{]. 21:  الحجر} َمْعلُومٍ  بَِقَدرٍ  إاِلَّ  ُنَنزِّ  في أي ؛ ووعيد تھديد وھذا. المختزن الماء يعني} لََقاِدُرونَ  بِهِ  َذَھابٍ  َعلَى َوإِنَّ

 أي} َغْوراً  َماُؤُكمْ  أَْصَبحَ  إِنْ  أََرأَْيُتمْ  قُلْ {:  تعالى كقوله وھذا ؛ مواشيھم وتھلك بالعطش الناس ويھلك ، وتغويره إذھابه قدرتنا

 ].30:  الملك[} َمِعينٍ  َماءٍ بِ  َيأِْتيُكمْ  َفَمنْ { غائرا

 قال سابق بن سعيد حدثنا:  فال سوادة بن جامع عن يونس بن إبراھيم بن إسحاق يعقوب أبي على قرئ:  النحاس ذكر:  الثالثة

:  قال وسلم عليه هللا صلى النبي عن عنھما هللا رضي عباس ابن عن عكرمة عن حيان بن مقاتل عن علي بن مسلمة حدثنا

 وھما والفرات ودجلة بلخ نھر وھو وجيحون الھند نھر وھو سيحون أنھار خمسة األرض إلى الجنة من وجل عز هللا أنزل"

 جناح على درجاتھا من درجة أسفل في الجنة عيون من واحدة عين من تعالى هللا أنزلھا مصر نھر وھو والنيل العراق نھرا

:  ثناؤه جل قوله وذلك معايشھم أصناف في للناس منافع فيھا وجعل رضاأل في وأجراھا الجبال فاستودعھا السالم عليه جبريل

َماءِ  ِمنَ  َوأَْنَزْلَنا{ اهُ  بَِقَدرٍ  َماءً  السَّ  من فرفع جبريل وجل عز هللا أرسل ومأجوج يأجوج خروج عند كان فإذا} اأْلَْرِض  فِي َفأَْسَكنَّ

ا{:  تعالى قوله فذلك السماء إلى ذلك فيرفع الخمسة األنھار وجميع والعلم القرآن األرض  فإذا} لََقاِدُرونَ  ِبهِ  َذَھابٍ  َعلَى َوإِنَّ

 ".والدنيا الدين خير أھلھا فقد األرض من األشياء ھذه رفعت

 في يأتي ما على ؛ منه ويتوضأ به يغتسل مطھر طاھر فھو مختزن غير أو كان مختزنا السماء من نزل ما كل:  الرابعة

 .بيانه" الفرقان"

 }َتأُْكلُونَ  َوِمْنَھا َكثِيَرةٌ  َفَواِكهُ  فِيَھا لَُكمْ  َوأَْعَنابٍ  َنِخيلٍ  ِمنْ  َجنَّاتٍ  بِهِ  لَُكمْ  َفأَْنَشأَْنا{ 19:  اآلية

 - :  مسألتان فيه
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 ثمرة األنھ واألعناب النخيل تعالى وذكر. وخلقناه به وأوجدناه ، النبات سبب ذلك جعلنا أي} َفأَْنَشأَْنا{:  تعالى قوله:  األولى

} فِيَھا لَُكمْ {. عليھا وتنبيھا لھا تشريفا فذكرھا ، الثمار أشرف أيضا وألنھا. الطبري قاله ؛ وغيرھما والمدينة بالطائف الحجاز

 ؛ وأنواع مراتب فيھا إذ خاصة واألعناب النخيل على يعود أن ويحتمل. والعنب الرطب غير من} َفَواِكهُ {. الجنات في أي

 .الثمرات لسائر أعم واألول

 بأكل يحنث ال:  حنيفة أبو وقال. أشبھھا وما الخضراء بالباقالء يحنث عندنا الرواية في ؛ فاكھة يأكل أال حلف من:  الثانية

 .الفاكھة من تعد ال األشياء ھذه ألن ؛ والفستق واللوز الجوز وكذلك. الفاكھة من ال القبول من ألنھا ، والجزر والخيار القثاء

 قبل التفكه جھة على تؤكل كلھا األشياء ھذه ألن ؛ البطيخ وكذلك. يحنث إجاصا أو تينا أو مشمشا أو خوخا أو اتفاح أكل وإن

 يحنث وال. البلدان بعض في إال يؤكل ال ذلك ألن اليابس البطيخ إال األشياء ھذه يابس وكذلك. فاكھة فكانت ؛ وبعده الطعام

 ھذه ألن ؛ يحنث فقاال صاحباه وخالفه. يحنث ال رطبا أو رمانا أو عنبا أكل وإن. هالفواك من يعد ال ألنه الھندي البطيخ بأكل

 كتخصيص ؛ معانيھا لكمال جل عز هللا كتاب في بالذكر لھا واإلفراد. التنعم وجه على وتؤكل ، الفواكه أعز من األشياء

 َوَنْخلٌ  َفاِكَھةٌ  فِيِھَما{:  فقال مرة الفاكھة على األشياء ھذه عطف:  قال بأن حنيفة أبو واحتج. المالئكة من وميكائيل جبريل

انٌ  ً  َوَفاِكَھةً {:  فقال األشياء ھذه على الفاكھة عطف ومرة] 68:  الرحمن[} َوُرمَّ  المعطوف غير والمعطوف] 31:  عبس[} َوأَّبا

 البلدان بعض في بھما يكتفى انوالرم والعنب. المنة موضع في مختلفين بلفظين الواحد الشيء ذكر بالحكمة يليق وال ، عليه

 .رطبھا فكذلك فاكھة يعد ال األشياء ھذه ويابس ، ويابسه رطبه بين فرق ال فاكھة كان ما وألن ؛ فاكھة يكون فال

ْھنِ  َتْنُبتُ  َسْيَناءَ  ُطورِ  ِمنْ  َتْخُرجُ  َوَشَجَرةً { 20:  اآلية  }لآِْلِكلِينَ  َوِصْبغٍ  بِالدُّ

 -:  مسائل ست فيه

 ويريد ؛ شجرة وثم بمعنى ، الفعل يظھر لم ألنه الرفع الفراء وأجاز. جنات على عطف شجرة} َوَشَجَرةً {:  تعالى قوله:  األولى

 والحفر بالسقي تعاھدھا وقلة ، البالد من وغيرھما والحجاز الشام أرض في منافعھا لعظيم بالذكر وأفردھا. الزيتون شجرة بھا

 ھذا من األصل في هللا أنبتھا أي} َسْيَناءَ  ُطورِ  ِمنْ {. الصفة موضع في} َتْخُرجُ {. جاراألش سائر في المراعاة من ذلك وغير

 عباس ابن قال ؛ السالم عليه موسى عليه هللا كلم الذي الجبل وھو الشام أرض من سيناء وطور. فيه هللا بارك الذي الجبل

:  زيد ابن وقال. العجم كالم من عرب مما ھو:  وقيل. عربال كالم في الجبل والطور. واألعراف البقرة في تقدم وقد ، وغيره

 أن التأويل ھذا على ويلزم ؛ الحسن معناه:  قتادة فقال ؛ سيناء في واختلف. أيلة إلى مصر من ممدود المقدس بيت جبل ھو

 وقال. الطور نونواي أن ويلزمھم ؛ شجر معناه:  فرقة عن معمر وقال. مبارك معناه:  مجاھد وقال. النعت على الطور ينون

 وقال. عنده لوجوده إليه الجبل أضيف بعينه حجر سيناء:  أيضا مجاھد وعن. أحد جبل تقول كما ؛ الجبل اسم ھو:  الجمھور

 العرب كالم في وفعالء ؛ فعالء وزن على السين بفتح الكوفيون وقرأ. حسن أي ؛ سيناء فھو الثمار يحمل جبل كل:  مقاتل

 في وليس ، فيه ھي لما مالزمة التأنيث وألف ، التأنيث ألف آخرھا في ألن ؛ والنكرة المعرفة في فالصر من يمنع ؛ كثير

 جعل ألنه اآلية ھذه في يصرف ولم ، حرباء كھمزة فيه فالھمزة ؛ فعالال جعل السين بكسر سيناء قرأ من ولكن ، فعالء الكالم

 .أعجمي اسم أنه األخفش وزعم  بقعة اسم
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ْھنِ  َتْنُبتُ {:  تعالى قوله:  الثانية :  تقول كما ؛ الدھن ومعھا تنبت:  والتقدير ، الباء وضم التاء بفتح} َتْنُبتُ { الجمھور قرأ} ِبالدُّ

 علي أبو فقال ؛ القراءة ھذه على التقدير في واختلف. الباء وكسر التاء بقسم عمرو وأبو كثير ابن وقرأ. بسالحه زيد خرج

ْھلَُكةِ  إِلَى ِبأَْيِديُكمْ  ُتْلقُوا َوال{ مثل ؛ زائدة الباء:  وقيل. محذوف فالمفعول ؛ الدھن ومعه اھاجن تنبت التقدير:  الفارسي } التَّ

 :  الشاعر وقال. عبيدة أبي مذھب وھذا] 195: البقرة[

 بالفرج ونرجو بالسيف نضرب

 :  آخر وقال

 بالسور يقرأن ال المحاجر سود...  أخمرة ربات ال الحرائر ھن

 وھو ، الجمھور قراءة في مضى كما المعنى فيكون ؛ بمعنى وأنبت نبت:  وقيل. تقدم وقد ؛ أيضا علي أبو قال ھذا ونحو

 :  زھير قول ومنه ، إسحاق وأبي الفراء مذھب

 البقل أنبت إذا حتى

 :  فيھا التي زھير قصيدة ويتھم ، أنبت ينكر واألصمعي

 البقل أنبت إذا حتى بھا قطينا...  بيوتھم حول الحاجات ذوي رأيت

ْھنِ  َتْنُبتُ { واألعرج والحسن الزھري وقرأ. نبت أي  أي ؛ الحال باء ھي:  والزجاج جني ابن قال. الباء ونصب التاء برفع} ِبالدُّ

 من تنبت ؛ اللين الماء الدھن:  درستويه ابن. الحال باء وھي} بالدھن تخرج{:  مسعود ابن قراءة وفي. دھنھا ومعھا تنبت

 الملك عبد بن سليمان وقرأ. ونصبه الباء بحذف} الدھن – الباء وكسر التاء بضم -  ُتْنِبت{ حيش بن زر وقرأ. باتاإلن

. عنھا بالصحة غنى ال التي النعم أركان من وھي ، اإلنسان على الزيت نعمة تعديه اآلية من والمراد. }بالدھان{ واألشھب

 .األقطار بحسب ختالفها على كله الزيت شجر الزيتون معنى في ويدخل

 ؛} ومتاعا{ قيس عبد بن عامر وقرأ. بالجمع} وأصباغ{ فرقة وقرأت. الجمھور قراءة} لآِْلِكلِينَ  َوِصْبغٍ {:  تعالى قوله:  الثالثة

 ؛ صبغ فھو به يؤتدم إدام وكل. ولباس ولبس ، ودباغ دبغ مثل ؛ وصباغ صبغ:  يقال ؛ األكل به يصطبغ الذي الزيت به ويراد

:  مقاتل وقال. فيه غمس إذا بالصبغ يلون الخبز ألن به اإلدام وشبه ، الثوب به يلون ما الصبغ وأصل. وغيره الھروي كاهح

 .الزيتون ھذا على فالصبغ ؛ ودھنا أدما الشجرة ھذه في تعالى هللا جعل وقد. الزيت والدھن ، الزيتون األدم

. إدام أنه األمراق من ذلك وغير والخل والرب والعسل والسمن كالزيت عاتالمائ من فيه يصطبغ ما كل أن خالف ال:  الرابعة

. وامرأتان رجال سبعة ، الصحابة من تسعة رواه" الخل اإلدام نعم: " فقال الخل على وسلم عليه هللا صلى هللا رسول نص وقد

 وأم وأنس جندب بن وسمرة يرةھر وأبو عباس وابن عبيدهللا وابنه وعمر وخارجة وعائشة جابر الصحيح في رواه وممن

 .ھانئ
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 أال حلف فمن ؛ إدام كله ذلك أن فالجمھور ؛ الجوامد من ذلك وغير والزيتون والتمر كاللحم جامدا كان فيما واختلف:  الخامسة

 أبي قول مثل يوسف أبي عن روي وقد. صاحباه وخالفه ؛ يحنث ال:  حنيفة أبو وقال. حنث جبنا أو لححا فأكل إداما يأكل

 وقيل. التنبيه في لقوله بإدام ليس أنه والمشھور ؛ وجھان التمر في الشافعي وعن. جميعا قولھم في بإدام ليس والبقل. حنيفة

 وسلم عليه هللا صلى النبي رأيت:  قال سالم بن هللا عبد بن يوسف عن داود أبو روى وقد. إدام كله ھذا أن والصحيح ؛ يحنث

 واآلخرة الدنيا إدام سيد: " وسلم عليه هللا صلى وقال". ھذه إدام ھذا: " فقال تمرة ليھاع فوضع شعير خبز من كسرة أخذ

 ، الموافقة وھي المؤادمة من مأخوذ اإلدام وألن ؛ عائشة حديث وساق" اإلدام باب" البخاري وترجم. عمر أبو ذكره". اللحم

 اإلدام حقيقة أن حنيفة وألبي". بالماء ولو ائتدموا: " المالس عليه عنه الحديث وفي. إداما فكان الخبز توافق األشياء وھذه

 بل الخبز يوافق ال وغيرھما والبيض اللحم وأما ، ونحوھما والزيت كالخل ؛ الفصل يقبل ال وجه على االجتماع في الموافقة

 ويؤكل يحتاج ال ما وكل ، ماإدا كان الخبز موافقة إلى األكل في يحتاج ما كل أن:  والحاصل. والعنب والتمر كالبطيخ يجاوزه

 .أعلم وهللا ، إداما يكون ال حدة على

 الزيت كلوا: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال قال عنه هللا رضي الخطاب بن عمر حديث من الترمذي روى:  السادسة

 فيه يذكر فربما ، فيه يضطرب وكان ، الرزاق عبد حديث من إال يعرف ال حديث ھذا". مباركة شجرة من فإنه به وادھنوا

 ، وسلم عليه هللا صلى النبي عن عمر عن أحسبه:  فقال الشك على رواه وربما ، وسلم عليه هللا صلى النبي عن عمر عن

 الزيتون أول ألن بالزيتون الطور خص:  مقاتل وقال. وسلم عليه هللا صلى النبي عن أبيه عن أسلم بن زيد عن:  قال وربما

 .أعلم وهللا. الطوفان بعد الدنيا في نبتت شجرة أول الزيتون إن : وقيل. منھا نبت

ا ُنْسقِيُكمْ  لَِعْبَرةً  اأْلَْنَعامِ  فِي لَُكمْ  َوإِنَّ { 27 -  21:  اآليات  َوَعلَى َوَعلَْيَھا ، َتأُْكلُونَ  َوِمْنَھا َكثِيَرةٌ  َمَنافِعُ  فِيَھا َولَُكمْ  ُبُطونَِھا فِي ِممَّ
ً  أَْرَسْلَنا َولََقدْ  ، ُتْحَملُونَ  اْلفُْلكِ  َ  اْعُبُدوا َقْومِ  َيا َفَقالَ  َقْوِمهِ  إِلَى ُنوحا  َكَفُروا الَِّذينَ  اْلَمأَلُ  َفَقالَ  ، َتتَّقُونَ  أََفال َغْيُرهُ  إِلَهٍ  ِمنْ  َلُكمْ  َما هللاَّ

لَ  أَنْ  ُيِريدُ  ِمْثلُُكمْ  َبَشرٌ  إاِلَّ  َھَذا َما َقْوِمهِ  ِمنْ  ُ  َشاءَ  َولَوْ  َعلَْيُكمْ  َيَتَفضَّ لِينَ  آَبائَِنا فِي بَِھَذا َسِمْعَنا َما َمالئَِكةً  أَلَْنَزلَ  هللاَّ  ُھوَ  إِنْ   ، اأْلَوَّ
ُبونِ  بَِما اْنُصْرنِي َربِّ  َقالَ  ، ِحينٍ  َحتَّى بِهِ  َفَتَربَُّصوا ِجنَّةٌ  بِهِ  َرُجلٌ  إاِلَّ   َجاءَ  َفإَِذا َوَوْحيَِنا بِأَْعُينَِنا اْلفُْلكَ  اْصَنعِ  أَنِ  إِلَْيهِ  َفأَْوَحْيَنا ، َكذَّ

نُّورُ  َوَفارَ  أَْمُرَنا ُھمْ  َظلَُموا الَِّذينَ  فِي ُتَخاِطْبنِي َوال ِمْنُھمْ  اْلَقْولُ  َعلَْيهِ  َسَبقَ  َمنْ  إاِلَّ  َوأَْھلَكَ  اْثَنْينِ  َزْوَجْينِ  ُكلٍّ  ِمنْ  فِيَھا َفاْسلُكْ  التَّ  إِنَّ
 }ُمْغَرقُونَ 

ا ُنْسقِيُكمْ  لَِعْبَرةً  اأْلَْنَعامِ  فِي لَُكمْ  َوإِنَّ {:  تعالى قوله  اْلفُْلكِ  َوَعلَى َوَعلَْيَھا ، َتأُْكلُونَ  َوِمْنَھا َكِثيَرةٌ  َمَنافِعُ  فِيَھا َولَُكمْ  ُبُطوِنَھا فِي ِممَّ

 في يحمل وإنما} ُتْحَملُونَ {. البحر في} ْلفُْلكِ ا َوَعلَى{. البر في األنعام وعلى أي} َوَعلَْيَھا{. النحل في فيھما القول تقدم} ُتْحَملُونَ 

 معه تعالى هللا فأنطقھا األول الزمان في بقرة ركب رجال أن وروي. األنعام بعض إلى الكناية ترجع أن فيجوز البر على البر

. المعنى على ردا وبالرفع ، اللفظ لىع ردا بالخفض قرئ} َغْيُرهُ  إِلَهٍ  ِمنْ  لَُكمْ  َما{. للحرث خلقت وإنما! لھذا نخلق لم إنا:  فقالت

 ".األعراف" في مضى وقد

لَ  أَنْ  ُيِريدُ  ِمْثلُُكمْ  َبَشرٌ  إاِلَّ  َھَذا َما{:  تعالى قوله  َولَوْ {. تبع له ونحن متبوعا يكون بأن عليكم ويشرف يسودكم أي} َعلَْيُكمْ  َيَتَفضَّ

ُ  َشاءَ   ما:  وقيل. دعوته بمثل أي} ِبَھَذا َسِمْعَنا َما{. ملكا رسول لجعل سواه شيء يعبد أال هللا شاء لو أي} َمالِئَكةً  أَلَْنَزلَ  هللاَّ
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لِينَ  آَباِئَنا فِي{. ربه برسالة أي ؛ بشرا بمثله سمعنا  ما أي ؛ زائدة} ِبَھَذا{ في والباء. عباس ابن قال ؛ الماضية األمم في أي} اأْلَوَّ

 ال جنون أي} ِجنَّةٌ  ِبهِ  َرُجلٌ  إاِلَّ { نوحا يعنون }ُھوَ  إِنْ {:  فقالوا بعض على بعضھم فعط ثم ، األولين أبائنا في كائنا ھذا سمعنا

 ھنا ھا بالحين يراد ليس:  الفراء وقال. جنونه يستبين حتى:  وقيل. موته انتظروا أي} ِحينٍ  َحتَّى ِبهِ  َفَتَربَُّصوا{. يقول ما يدري

ُبونِ  ِبَما اْنُصْرنِي َربِّ {:  كفرھم على تمادوا حين فقال. ما يوم إلى دعه:  كقول ھو إنما ، بعينه وقت  لم ممن انتقم أي} َكذَّ

 .بيانه تقدم ما على} اْلفُْلكَ  اْصَنعِ  أَنِ { السماء من رسال إليه أرسلنا أي} إِلَْيهِ  َفأَْوَحْيَنا{. رسالتي يسمع ولم يطعن

 قال. أدخلته إذا فيه وأسلكته كذا في فيه وأسلكته كذا في سلكته:  يقال ؛ ھافي واجعل فيھا أدخل أي} فِيَھا َفاْسلُكْ {:  تعالى قوله

 :  الھذلي ربع بن مناف عبد

 الشردا الجمالة تطرد كما شال...  قتائدة في أسلكوھم إذا حتى

 السفينة في نوج يحتمل لم:  الحسن وقال. ذكر وقد ؛ باإلضافة الباقون ، بالتنوين} ُكلٍّ  ِمنْ {  حفص قرأ} اْثَنْينِ  َزْوَجْينِ  ُكلٍّ  ِمنْ {

 والكالم السفينة في القول مضى وقد. الطين من خرج وإنما ، منھا شيئا يحمل فلم والدود والذباب البق فأما ، ويبيض يلد ما إال

 . والحمد ، مستوفى فيھا

ِ  ْمدُ اْلحَ  َفقُلِ  اْلفُْلكِ  َعلَى َمَعكَ  َوَمنْ  أَْنتَ  اْسَتَوْيتَ  َفإَِذا{ 28:  اآلية َّ اَنا الَِّذي ِ الِِمينَ  اْلَقْومِ  ِمنَ  َنجَّ  }الظَّ

َِّ  اْلَحْمدُ  َفقُلِ {. راكبين} اْلفُْلكِ  َعلَى َمَعكَ  َوَمنْ  أَْنتَ {. علوت أي} اْسَتَوْيتَ  َفإَِذا{:  تعالى قوله  تخليصه على هللا احمدوا أي} ِ

اَنا الَِّذي{. إياكم الِمِ  اْلَقْومِ  ِمنَ  َنجَّ  .بيانه الفاتحة في مضى وقد.  شاكر كل كلمة:   والحمد. الغرق ومن} ينَ الظَّ

ً  ُمْنَزالً  أَْنِزْلنِي َربِّ  َوقُلْ { 29:  اآلية  }اْلُمْنِزلِينَ  َخْيرُ  َوأَْنتَ  ُمَباَركا

ً  ُمْنَزالً  أَْنِزْلِني َربِّ  َوقُلْ {:  تعالى قوله  ؛ اإلنزال ھو الذي المصدر على ، الزاي وفتح ميمال بضم} ُمْنَزالً { العامة قراءة} ُمَباَركا

 ؛ الموضع على الزاي وكسر الميم بفتح} َمْنَزالً { والمفضل عاصم عن بكر وأبو حبيش بن زر وقرأ. مباركا إنزاال انزلني أي

 :  وقال. ومنزال نزوال نزلت:  تقول ؛ الحلول وھو النزول" والزاي الميم بفتح" المنزل:  الجوھري. مباركا موضعا أنزلني أي

 سجل منحدر العين فدم بكيت...  جمل منزلھا الدار ذكرتك أأن

:  ومجاھد عباس ابن قال. الترتيب أيضا والتنزيل ؛ تنزيال ونزله. بمعنى واستنزله غيره وأنزل. مصدر ألنه" المنزل" نصب

ا ِبَسالمٍ  اْھِبطْ {:  تعالى قوله مثل ؛ السفينة من خرج حين ھذا  حين:  وقيل]. 48:  ھود[} َمَعكَ  ِممَّنْ  أَُممٍ  َوَعلَى َعلَْيكَ  َرَكاتٍ َوبَ  ِمنَّ

ً { قول يكون ھذا فعلى ؛ دخلھا  .والنجاة بالسالمة يعني} ُمَباَركا

. قالوا وسلموا بيوتھم دخلوا وإذا بل ؛ ھذا يقولوا أن نزلوا وإذا ركبوا إذا لعباده وجل عز هللا من تعليم فاآلية وبالجملة:  قلت

 .المنزلين خير وأنت مباركا منزال أنزلني اللھم:  قال المسجد دخل إذا كان أنه عنه هللا رضي علي عن رويو
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ا َوإِنْ  آَليات َذلِكَ  فِي إِنَّ { 30:  اآلية  }لَُمْبَتلِينَ  ُكنَّ

 وأنه ، تعالى هللا قدرة كمال لىع دالالت أي} آَليات{. الكافرين وإھالك والسفينة نوج أمر في أي} َذلِكَ  فِي إِنَّ {:  تعالى قوله

ا َوإِنْ {. أعداءھم ويھلك أنبياءه ينصر  إليھم الرسل بإرسال لھم مختبرين أي ؛ قبلكم األمم مبتلين إال كنا ما أي} لَُمْبَتلِينَ  ُكنَّ

 ھذا تقدم وقد. برينالمخت معاملة نعاملھم أي:  وقيل. علما الرب يستجد أن ال ؛ حالھم للمالئكة فيتبين والعاصي المطيع ليظھر

ا إِنْ {:  وقيل. وغيرھا" البقرة" في المعنى  .كنا وقد أي} ُكنَّ

ً  َبْعِدِھمْ  ِمنْ  أَْنَشأَْنا ُثمَّ { 32 -  31:  اآليتان َ  اْعُبُدوا أَنِ  ِمْنُھمْ  َرُسوالً  فِيِھمْ  َفأَْرَسْلَنا ، آَخِرينَ  َقْرنا  أََفال َغْيُرهُ  إَِلهٍ  ِمنْ  لَُكمْ  َما هللاَّ
 }قُونَ َتتَّ 

ً {. نوح قوم ھالك بعد من أي} َبْعِدِھمْ  ِمنْ  أَْنَشأَْنا ُثمَّ {:  تعالى قوله  يعني} َرُسوالً  فِيِھمْ  َفأَْرَسْلَنا{. عاد قوم ھم:  قيل} آَخِرينَ  َقْرنا

:  قالوا. صالحا يعني} والً َرسُ  فِيِھمْ  َفأَْرَسْلَنا{ ثمود قوم ھم:  وقيل. عاد إال نوح قوم إثر في أنشأت أمة كانت ما ألنه ؛ ھودا

ْيَحةُ  َفأََخَذْتُھمُ { اآلية آخر تعالى قوله عليه والدليل ْيَحةُ  َظلَُموا الَِّذينَ  َوأََخذَ {:  نظيرھا ؛] 41:  المؤمنون[} الصَّ  ].67:  ھود[} الصَّ

 ، عشيرتھم من أي} ِمْنُھمْ { .أعلم وهللا ، ھم يكونوا أن يبعد فال ، شعيب قوم مدين أصحاب أيضا بالصيحة أخذ وممن:  قلت

 .أكثر قول إلى سكونھم ليكون ومنشأه مولده يعرفون

ُ  َوَقالَ { 35 -  33:  اآليات ُبوا َكَفُروا الَِّذينَ  َقْوِمهِ  ِمنْ  اْلَمأَل ْنَيا اْلَحَياةِ  فِي َوأَْتَرْفَناُھمْ  اآْلِخَرةِ  بِلَِقاءِ  َوَكذَّ  ِمْثلُُكمْ  َبَشرٌ  إاِلَّ  َھَذا َما الدُّ
ا َيأُْكلُ  ا َوَيْشَربُ  ِمْنهُ  َتأُْكلُونَ  ِممَّ ُكمْ  ِمْثلَُكمْ  َبَشراً  أََطْعُتمْ  َولَئِنْ  ، َتْشَرُبونَ  ِممَّ ُكمْ  أََيِعُدُكمْ  ، لََخاِسُرونَ  إِذاً  إِنَّ ً  َوُكْنُتمْ  ِمتُّمْ  إَِذا أَنَّ  ُتَرابا

 ً ُكمْ  َوِعَظاما  }ُمْخَرُجونَ  أَنَّ

ُبوا َكَفُروا الَِّذينَ  َقْوِمهِ  ِمنْ {. والرؤساء والقادة األشراف أي} َقْوِمهِ  ِمنْ  اْلَمأَلُ  َوَقالَ {:  تعالى قوله  بالبعث يريد} اآْلِخَرةِ  ِبلَِقاءِ  َوَكذَّ

ْنَيا اْلَحَياةِ  فِي َوأَْتَرْفَناُھمْ {. والحساب  َما{. التحفة مثل وھي ، بالترفة يؤتون وصاروا بطروا حتى الدنيا نعم عليھم وسعنا أي} الدُّ

ا َيأُْكلُ  ِمْثلُُكمْ  َبَشرٌ  إاِلَّ  َھَذا ا َوَيْشَربُ  ِمْنهُ  َتأُْكلُونَ  ِممَّ . كأنتم والشراب الطعام إلى محتاج ألنه عليكم له فضل فال} َتْشَرُبونَ  ِممَّ

ا َوَيْشَربُ { معنى أن الفراء وزعم  وال البصريين عند يجوز ال وھذا ؛ منه تشربون مما أي ، من حذف على} َتْشَرُبونَ  ِممَّ

 إلى يحتج ولم المفعول حذفت الذي بمعنى جعلتھا فإن ، عائد إلى يحتج لم مصدرا كان إذا} ما{ ألن ؛ البتة حذف إلى يحتاج

. عليكم له فضيلة رغي من إياه واتباعكم آلھتكم بترككم لمغبونون يريد} لََخاِسُرونَ  إِذاً  إِنَُّكمْ  ِمْثلَُكمْ  َبَشراً  أََطْعُتمْ  َولَِئنْ {. من إضمار

ُكمْ  أََيِعُدُكمْ { ً  َوُكْنُتمْ  ِمتُّمْ  إَِذا أَنَّ ً  ُتَرابا ُكمْ  َوِعَظاما  بوقوع نصب موضع في األولى} أنّ { و. قبوركم من مبعوثون أي} ُمْخَرُجونَ  أَنَّ

 عبد قراءة وفي:  الفراء قال. متم إذا مخرجون أنكم أيعدكم:  والمعنى. سيبويه مذھب ھذا ؛ منھا بدل والثانية ، عليھا} َيِعُدُكمْ {

ً  ترابا وكنتم متم إذا أيعدكم{ هللا  وأبو والجرمي الفراء وذھب. نادم أنك خرجت إن أظن:  كقولك وھو ؛} مخرجون أنكم وعظاما

 متم إذا مأنك أيعدكم المعنى:  األخفش وقال. حسنا تكريرھا كان الكالم طال لما ، للتوكيد مكررة الثانية أن إلى المبرد العباس

 اليوم فالمعنى ، القتال اليوم:  تقول كما ؛ مضمر بفعل رفع موضع في الثانية} أنّ { فـ ؛ إخراجكم يحدث وعظاما ترابا وكنتم

ً  وكنتم ِمتم إذا إنكم أيعدكم{ ويجوز:  إسحاق أبو وقال. القتال يحدث ً  ترابا  أيقول} أََيِعُدُكمْ { معنى ألن ؛} مخرجون إنكم وعظاما

 .إنكم
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 }ُتوَعُدونَ  لَِما َھْيَھاتَ  َھْيَھاتَ { 36:  آليةا

 ھي:  علي أبو وقال. البعث من يذكر ما يكون ال ھذا أن أي ؛ توعدون ما بعيد قالوا كأنھم ؛ للبعد كلمة ھي:  عباس ابن قال

 قراءة وھي" تاءال بفتح" لك ھيھات:  لغات عشر} ھيھات{ وفي:  األنباري ابن وقال. توعدون ما بعد أي ؛ الفعل بمنزلة

 عيسى عن يروى" والتنوين بالخفض" لك وھيھاتٍ . القعقاع بن جعفر أبي عن ويروى ؛" التاء بخفض" لك وھيھاتِ . الجماعة

 قرأ وبھا" والتنوين بالرفع" لك وھيھات. العالية وأبو عاصم بن نصر قرأ وبھا:  الثعلبي ؛" التاء برفع" لك وھيھاتُ . عمر ابن

ً . أيضا الثعلبي ذكره ؛ الشامي حيوة أبو  :  األحوص قال" والتنوين بالنصب" لك وھيھاتا

 رجوعھا إليك ھيھاتا وھيھات...  الصبا من مضين أياما تذكرت

 :  الفراء وأنشد ؛ أيھات أيھات:  السابعة واللغة

 نواصله بالعقيق خل وأيھات به...  ومن العقيق أيھات فأيھات

 ، بالنون" أيھان" يقول من العرب ومن:  األنباري ابن قال. بإسكان} ھيھاتْ  ھيھاتْ { الھمداني عيسى وقرأ:  المھدوي قال

 :  الفراء وأنشد. نون بال" أيھا" يقول من ومنھم

 وأبعدا أشت ما أيھا وكتمان...  كله والقنع األعيان دوني ومن

 وبعلبك عشر خمسة مثل مركبتان أداتان األنھم:  وقيل. وكيف أين مثل جعله التاء بفتح} ھيھاتَ { قال فمن. لغات عشر فھذه

 ، وربت ثمت كنصب نصبھا:  الفراء وقال. عشرة وسبع عشرة خمس:  تقول كما ؛ بالھاء الثاني على وتقف ، ھرمز ورام

 :  قال. وھؤالء أمس مثل جعله كسره ومن. قبلھا التي والفتحة لأللف إتباعا الفتح يكون أن ويجوز

 رجوعھا إليك ھيھات وھيھات

 فعلى ضمھا ومن. بالھاء شاء وإن بالتاء وقف نصبھا ومن. ھيھاه فيقول ؛ بالھاء عليھا وقف التاء كسر ومن:  الكسائي قال

 ونون خفض:  وقيل. بعدا بعدا قال كأنه ؛ التنكير إلى به ذھب جمع فھو بالتنوين} ھيھات{ قرأ ومن. وحيث وقط منذ مثل

 الجميع تاء فيھا التي التاء فتكون جماعة تكون أن} ھيھات{ في يجوز:  األخفش الوق. وطاق غاق:  بقولھم باألصوات تشبيھا

 شبه:  وقيل. فيبنيه للفعل اسما يجعله ولم ، البعد معنى فيه معربا اسما أخلصھا يكون أن جاز} ھيھاتٍ { قرأ ومن. للتأنيث التي

 ألن ؛ التاء على الوقف أستحب وكأني:  الفراء قال]. 198:  البقرة[} اتٍ َعَرفَ  ِمنْ  أََفْضُتمْ  َفإَِذا{:  تعالى كقوله ، الجمع بتاء التاء

 وأبو عمر بن وعيسى مجاھد وكان. ذلك أشبه وما وملكوت عرفات مثل فكأنھا ؛ حال كل على التاء يخفض من العرب من

} ھيھات{ على يقف كان أنه ضاأي عمرو أبي عن روي وقد. بالھاء} ھيھاه{ عليھا يقفون كثير وابن والكسائي العالء بن عمرو

 الثاني على وقف ، اآلخر من أحدھما يفرد ال واحدا حرفا جعلھما من. األنباري ابن قال. حرف ألنھا القراء بقية وعليه ، بالتاء

 اآلخر من أحدھما إفراد نوى ومن. تقدم ما على ، عشرة خمس يقول كما ، ھيھاه ھيھات:  فيقول ؛ األول على يقف ولم بالھاء

 .تاء الھاء أصل ألن ؛ والتاء بالھاء جميعا فيھما وقف
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ْنَيا َحَياُتَنا إاِلَّ  ِھيَ  إِنْ { 37:  اآلية  }بَِمْبُعوثِينَ  َنْحنُ  َوَما َوَنْحَيا َنُموتُ  الدُّ

ْنَيا َحَياُتَنا إاِلَّ  ِھيَ  إِنْ {:  تعالى قوله  بعد تعدنا التي اآلخرة الحياة ال فيه نحن ما إال الحياة ما أي ؛ الدنيا عن كناية} ِھيَ } {الدُّ

 نكون:  المعنى يكون أن منھا ؛ أجوبة ھذا ففي ؟ بالبعث يقرون ال وھم ونحيا نموت قالوا كيف:  يقال} َوَنْحَيا َنُموتُ {. البعث

:  قال كما ؛ ونموت فيھا نحيا الدنيا حياتنا إال ھي إن أي ؛ وتأخير تقديم فيه:  وقيل. الدنيا في نحيا ثم نطفا أي ، مواتا

 .الموت بعد} ِبَمْبُعوِثينَ  َنْحنُ  َوَما{. األوالد يعني} َوَنْحَيا{ ، األباء يعني} َنُموتُ {:  وقيل]. 43:  عمران آل[} َواْرَكِعي َواْسُجِدي{

ِ  َعلَى اْفَتَرى َرُجلٌ  إاِلَّ  ُھوَ  إِنْ { 41 -  38:  اآليات ً  هللاَّ ُبونِ  بَِما اْنُصْرنِي َربِّ  َقالَ  ، بُِمْؤِمنِينَ  لَهُ  َنْحنُ  َوَما َكِذبا ا َقالَ  ، َكذَّ  َقلِيلٍ  َعمَّ
ْيَحةُ  َفأََخَذْتُھمُ  ، َناِدِمينَ  لَُيْصبُِحنَّ  الِِمينَ  لِْلَقْومِ  َفُبْعداً  ُغَثاءً  َفَجَعْلَناُھمْ  بِاْلَحقِّ  الصَّ  }الظَّ

ِ  َعلَى{. اختلق يأ} اْفَتَرى{. الرسول يعنون} َرُجلٌ  إاِلَّ  ُھوَ  إِنْ {:  تعالى قوله ً  هللاَّ  اْنُصْرنِي َربِّ  َقالَ  ، ِبُمْؤِمِنينَ  لَهُ  َنْحنُ  َوَما َكِذبا

ُبونِ  ِبَما ا َقالَ {. تقدم} َكذَّ  أي ؛ القسم الم والالم ، كفرھم على} َناِدِمينَ  لَُيْصِبُحنَّ {. مؤكدة زائدة} ما{ و ، قليل عن أي} َقلِيلٍ  َعمَّ

ْيَحةُ  مُ َفأََخَذْتھُ {. ليصبحن وهللا  تعالى هللا أھلكھم التي الريح مع واحدة صيحة السالم عليه جبريل بھم صاح:  التفاسير في} الصَّ

 والقصب الحشيش من الشجر بالي من يحمله ما وھو ، السيل كغثاء ھامدين ھلكى أي} ُغَثاءً  َفَجَعْلَناُھمْ {. آخرھم عن فماتوا بھا

الِِمينَ  لِْلَقْومِ  َفُبْعداً {. وتفتت يبس مما  سقيا ومثله. المصدر على منصوب وھو ؛ هللا رحمة من لھم بعدا وقيل. لھم ھالكا أي} الظَّ

 .ورعيا له

ً  َبْعِدِھمْ  ِمنْ  أَْنَشأَْنا ُثمَّ { 44 - 42:  اآليات ةٍ  ِمنْ  َتْسبِقُ  َما ، آَخِرين قُُرونا  ُكلَّ  َتْتَرا َناُرُسلَ  أَْرَسْلَنا ُثمَّ  ، َيْسَتأِْخُرونَ  َوَما أََجلََھا أُمَّ
ةً  َجاءَ  َما ُبوهُ  َرُسولَُھا أُمَّ ً  َبْعَضُھمْ  َفأَْتَبْعَنا َكذَّ  }ُيْؤِمُنونَ  ال لَِقْومٍ  َفُبْعداً  أََحاِديثَ  َوَجَعْلَناُھمْ  َبْعضا

ً {. ھؤالء ھالك بعد من أي} َبْعِدِھمْ  ِمنْ  أَْنَشأَْنا ُثمَّ {:  تعالى قوله  ؛ إسرائيل بني يريد:  عباس ابن قال} آَخِرينَ {. أمما أي} قُُرونا

ةٍ  ِمنْ  َتْسِبقُ  َما{. فأھلكناھم أنبياءھم فكذبوا:  حذف الكالم وفي  وال لھا المؤقت الوقت أمة تسبق ما أي ؛ صلة} ِمنْ } {أََجلََھا أُمَّ

 ، تتواتر} َتْتَرى{ ومعنى]. 34:  األعراف[} ِدُمونَ َيْسَتقْ  َوال َساَعةً  َيْسَتأِْخُرونَ  ال أََجلُُھمْ  َجاءَ  َفإَِذا{:  تعالى قوله مثل ؛ تتأخره

 وبين واحد كل كل بين أن إال ؛ بعضا بعضھا أتبعت عليه كتبي وأترت:  األصمعي قال. وترھيبا ترغيبا بعضا بعضھم ويتبع

 فيه أدخل مصدر أنه على بالتنوين} تتًرى{ عمرو وأبو كثير ابن وقرأ. مھلة بغير التتابع المواترة:  غيره وقال. مھلة اآلخر

 يكون أن ويجوز. التنوين من المعوضة األلف على ھذا على فالوقف فال ؛ وشكرا حمدا:  كقولك ؛ الراء فتح على التنوين

 :  قال كما ؛ وعلقى أرطى مثل فيكون ، بجعفر ملحقا

 مكور وفي علقى في يستن

 سكرى مثل ؛ اللفظتين بين ورش وقرأ. الملحقة األلف على الوقف ينوي أن على ، اإلمالة جازت الوجه ھذا على وقف فإذا

 والتكالن التقوى مثل ؛ تاء الواو فقلبت ، والتواتر المواترة من وترى وأصله. وأسرى شتى مثل ؛ جمع اسم وھو ، وغضبى

 التاء بكسر} راً ِتتْ { يجوز ھذا وعلى:  النحاس. فردا فردا أرسلناھم فالمعنى ؛ الفرد وھو الوتر ھو:  وقيل. ونحوھا وتجاه

. متواترين أي الحال موضع في يكون أن ويجوز. واترنا} أَْرَسْلَنا ُثمَّ { معنى ألن ؛ المصدر على نصب وموضعھا ، األولى
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ً  َبْعَضُھمْ  َفأَْتَبْعَنا{  ما يوھ ، أعجوبة جمع كأعاجيب ؛ به يتحدث ما وھي أحدوثة جمع} أََحاِديثَ  َوَجَعْلَناُھمْ {. بالھالك أي} َبْعضا

 أي حديثا فالن صار:  يقال كما ؛ الخير في يقال وال} أََحاِديثَ  َجَعْلَناُھمْ { الشر في ھذا يقال إنما:  األخفش قال. منه يتعجب

ْقَناُھمْ  أََحاِديثَ  َفَجَعْلَناُھمْ {:  أخرى آية في قال كما ؛ ومثال عبرة قٍ  ُكلَّ  َوَمزَّ  ].19:  سبأ[} ُمَمزَّ

 :  دريد ابن قول ومنه ؛ ذلك بذكر مقيدا كان إذا ، حسن حديث فالن يقال وقد:  قلت

 وعى لمن حسنا حديثا فكن...  بعده حديث المرء وإنما

ً قَ  َوَكاُنوا َفاْسَتْكَبُروا َوَمأَلِهِ  فِْرَعْونَ  إِلَى ، ُمبِينٍ  َوُسْلَطانٍ  بِآياتَِنا َھاُرونَ  َوأََخاهُ  ُموَسى أَْرَسْلَنا ُثمَّ { 48 - 45:  اآليات  ْوما
ُبوُھَما ، َعابُِدونَ  لََنا َوَقْوُمُھَما ِمْثلَِنا لَِبَشَرْينِ  أَُنْؤِمنُ  َفَقالُوا َعالِيَن،  }اْلُمْھلَِكينَ  ِمنَ  َفَكاُنوا َفَكذَّ

 كما ؛ بالظلم لغيرھم قاھرين كبرينمت} َعالِينَ { ومعنى. تقدم} ُمِبينٍ  َوُسْلَطانٍ  ِبآياِتَنا َھاُرونَ  َوأََخاهُ  ُموَسى أَْرَسْلَنا ُثمَّ {:  تعالى قوله

} اْلُمْھلَِكينَ  ِمنَ { ومعنى. أيضا تقدم. اآلية} ِمْثلَِنا لَِبَشَرْينِ  أَُنْؤِمنُ  َفَقالُوا{] 4:  القصص[} اأْلَْرِض  فِي َعال فِْرَعْونَ  إِنَّ {:  تعالى قال

 .البحر في بالغرق أي

 }َيْھَتُدونَ  َعلَُّھمْ لَ  اْلِكَتابَ  ُموَسى آَتْيَنا َولََقدْ { 49:  اآلية

 وھارون ، الطور في عليه أنزلت التوراة ألن بالذكر موسى وخص ؛ التوراة يعني} اْلِكَتابَ  ُموَسى آَتْيَنا َولََقدْ {:  تعالى قوله

 ].48:  األنبياء[} انَ اْلفُْرقَ  َوَھاُرونَ  ُموَسى آَتْيَنا َولََقدْ {:  قال كما ؛ جاز} آَتْيَناُھَما َولََقدْ { قال ولو. قومه في خليفة

هُ  َمْرَيمَ  اْبنَ  َوَجَعْلَنا{ 50:  اآلية  }َوَمِعينٍ  َقَرارٍ  َذاتِ  َرْبَوةٍ  إِلَى َوآَوْيَناُھَما آَيةً  َوأُمَّ

هُ  َمْرَيمَ  اْبنَ  َوَجَعْلَنا{:  تعالى قوله  المكان الربوة} َوَمِعينٍ  َقَرارٍ  اتِ ذَ  َرْبَوةٍ  إِلَى َوآَوْيَناُھَما{. فيه القول" األنبياء" في تقدم} آَيةً  َوأُمَّ

 عن وروي ؛ الرملة أيضا وعنه. فلسطين ھريرة أبي قول في ھھنا بھا والمراد". البقرة" في تقدم وقد ؛ األرض من المرتفع

 : كعب قال. المقدس بيت:  وقتادة كعب وقال. دمشق:  سالم وابن المسيب وابن عباس ابن وقال. وسلم عليه هللا صلى النبي

 :  قال. ميال عشر بثمانية السماء إلى األرض أقرب وھي

 وشمال جنوب ريح تعاورني...  بربوة رمس تحت ھميدا فكنت

} َقَرارٍ  َذاتِ {. األرض من النشز:  قال} َرْبَوةٍ  إَِلى َوآَوْيَناُھَما{ جبير بن سعيد عن األفطس سالم وروى. مصر:  زيد ابن وقال

:  يقال. للعيون ظاھر جار ماء} َوَمِعينٍ {. الساكنون فيھا يستقر الثمار وألجل ، ثمار ذات:  وقيل. عليھا يستقر مستوية أي

 ھذا على فالميم ؛ العيون في الجاري الماء ھو:  الزجاج وقال. سليمان بن علي قاله ؛ ورغف رغيف:  يقال كما ؛ ومعن معين

 قال. مفعول بمعنى فعيل إنه:  وقيل. بالعين يرى الذي الماء إنه قال من قول في زائدة الميم وكذلك ، مبيع في كزيادتھا زائدة

 وأمعن ، وسھل جرى إذا معونا يمعن الماء معن:  األعرابي ابن. ومعيون معين فھو جرى إذا الماء من يقال:  سليمان بن علي

 .معنان ومياه ، وأمعنته أيضا



74 

 

َھا َيا{ 51:  اآلية ُسلُ  أَيُّ بَ  ِمنَ  ُكلُوا الرُّ يِّ ً  َواْعَملُوا اتِ الطَّ  }َعلِيمٌ  َتْعَملُونَ  بَِما إِنِّي َصالِحا

 - :  مسائل ثالث فيه

 وإن طيبا إال يقبل ال طيب هللا إن الناس أيھا: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال قال ھريرة أبي عن الصحيح روى:  األولى

َھا َيا{ فقال المرسلين به أمر بما المؤمنين أمر هللا يَِّباتِ  ِمنَ  ُكلُوا ُسلُ الرُّ  أَيُّ ً  َواْعَملُوا الطَّ  تعالى وقال} َعلِيمٌ  َتْعَملُونَ  بَِما إِنِّي َصالِحا

َھا َيا{  إلى يديه يمد أغبر أشعث السفر يطيل الرجل -  ذكر ثم - ] 172:  البقرة[} َرَزْقَناُكمْ  َما َطيَِّباتِ  ِمنْ  ُكلُوا آَمُنوا الَِّذينَ  أَيُّ

 ".لذلك يستجاب فأنى بالحرام وغذي حرام وملبسه حرام ومشربه حرام ومطعمه بر يا رب يا السماء

 َقالَ  الَِّذينَ {:  قال كما ؛ الرسل مقام أقامه وأنه ، وسلم عليه هللا صلى للنبي اآلية ھذه في والخطاب:  العلماء بعض قال:  الثانية

 الجمع ودل ، وسلم عليه هللا صلى للنبي مخاطبة ھذه:  الزجاج وقال. مسعود بن نعيم يعني] 173:  عمران آل[} النَّاسُ  لَُھمُ 

 من يأكل كان أنه روي ؛ السالم عليه لعيسى الخطاب:  الطبري وقال. الحالل من كلوا أي ؛ أمروا كذا كلھم الرسل أن على

 وسلم عليه هللا صلى حمدلم تقديره من ذكرناه ما لعيسى خطابه ووجه. البرية بقل من يأكل كان أنه عنه والمشھور. أمه غزل

 يا وقلنا:  المعنى فيكون. عليھا الكون لھم ينبغي التي طريقتھم ھذه ألن ؛ نبي كل بھا خوطب المقالة ھذه إن:  وقيل. له تشريفا

 أن بذلك اقترن وقد. بالمعنى تخاطبه فأنت ؛ الربا تجتنبوا أن ينبغي تجار يا:  لتاجر تقول كما ؛ الطيبات من كلوا الرسل أيھا

. عصره في واحد كل خوطب وإنما ، أجمعين عليھم هللا صلوات مجتمعين قط يخاطبوا فلم ، صنفه لجميع تصلح المقالة ھذه

 .أذاكم عنا كفوا:  الواحد للرجل تقول كما ھو:  الفراء قال

 الذي الوعيد في الكل شمل ثم ، الحرام وتجنب الحالل أكل بوجوب الخطاب في والمؤمنين النبيين بين تعالى هللا سوى:  الثالثة

 وقد. بأنفسھم الناس كل ظن فما معھم ھذا كان وإذا. وأنبيائه رسله على هللا صلى} َعلِيمٌ  َتْعَملُونَ  ِبَما إِنِّي{:  تعالى قوله تضمنه

 مد يةمشروع على دليل" يديه يمد" السالم عليه قوله وفي.  والحمد ، موضع غير في والرزق الطيبات في القول مضى

 على" لذلك يستجاب فأنى" السالم عليه وقوله.  والحمد فيه والكالم ھذا في الخالف مشى وقد ؛ السماء إلى الدعاء عند اليدين

 .وكرما ولطفا تفضال له هللا يستجيب أن يجوز لكن دعائه إلجابة أھال ليس أنه أي ؛ االستبعاد جھة

ُتكُ  َھِذهِ  َوإِنَّ { 54 - 52:  اآليات ةً  مْ أُمَّ ُعوا ، َفاتَّقُونِ  َربُُّكمْ  َوأََنا َواِحَدةً  أُمَّ  ، َفِرُحونَ  لََدْيِھمْ  بَِما ِحْزبٍ  ُكلُّ  ُزُبراً  َبْيَنُھمْ  أَْمَرُھمْ  َفَتَقطَّ
 }ِحينٍ  َحتَّى َغْمَرتِِھمْ  فِي َفَذْرُھمْ 

 -:  مسائل أربع فيه

ُتُكمْ  َھِذهِ  َوإِنَّ {:  تعالى قوله:  األولى  ؛ الدين ھنا واألمة. فالتزموه وملتكم دينكم ھو ذكره تقدم الذي ھذا:  المعنى} َواِحَدةً  ةً أُمَّ  أُمَّ

ا{:  تعالى قوله ومنه ؛ محامله تقدم وقد ةٍ  َعلَى آَباَءَنا َوَجْدَنا إِنَّ  :  النابغة وقال. دين على أي] 22:  الزخرف[} أُمَّ

 طائع ووھ أمة ذو يأثمن وھل...  ريبه لنفسك أترك فلم حلفت
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 زال لما نصب موضع في ھي:  الخليل قال. النون وتشديد وبفتحھا ، القطع على} إنّ { بكسر} ھذه وإن{ قرئ:  الثانية

 أن واعلموا:  تقديره مضمر بفعل متعلقة} أنّ {:  الفراء وقال. به تؤمنوا أن أمرتكم الذي دينكم ھذا بأن عالم أنا أي الخافض؛

َِّ  اْلَمَساِجدَ  َوأَنَّ {:  تعالى كقوله وھذا. واحدة أمتكم ألن فاتقون والتقدير ؛} َفاتَّقُونِ { بقوله تعلقةم سيبويه عند وھي. أمتكم ھذه ِ 

 أي ؛] 1:  قريش[} قَُرْيشٍ  إِلِيالفِ {:  وكقوله. غيره معه تدعوا فال  المساجد ألن أي ؛] 18:  الجن[} أََحداً  هللاَِّ  َمعَ  َتْدُعو َفال

 .قريش إليالف البيت ھذا رب فليعبدوا

َھا َيا{:  تعالى قوله أن تقوي اآلية وھذه:  الثالثة ُسلُ  أَيُّ  َيا{ قدرت وإذا. حضورھم بتقدير وأنه ، لجميعھم مخاطبة ھو إنما} الرُّ

َھا ُسلُ  أَيُّ ُعوا{ قوله واتصال اآلية ھذه اتصال فلق وسلم عليه هللا صلى لمحمد مخاطبة} الرُّ ُكمْ  َوأََنا{:  قوله نأ أما. }َفَتَقطَّ  َربُّ

ُعوا{. اتصال ذلك بعد فيحسن ؛ بالمعنى فيه داخلون فأممھم لألنبياء قيل كان وإن} َفاتَّقُونِ   أي ، األمم يعني ، افترقوا أي} َفَتَقطَّ

 .اللالض غاية وھذا وضاللته برأيه معجب منھم كال أن تعالى ذكر ثم. باالجتماع أمروا ما بعد أديانا دينھم جعلوا

 وإن ملة وسبعين اثنتين على افترقوا الكتاب أھل من قبلكم من إنّ  أالَ : " وسلم عليه هللا صلى قوله إلى تنظر اآلية ھذه:  الرابعة

 ، داود أبو خرجه. الحديث" الجماعة وھي الجنة في وواحدة النار في وسبعون اثنتان وسبعين ثالث على ستفترق األمة ھذه

 وھذا. عمرو بن هللا عبد حديث من خرجه" وأصحابي عليه أنا ما: " قال ؟ هللا رسول يا ھي ومن قالوا : وزاد الترمذي ورواه

 أن وأخبر ، ملال عليھا أطلق قد ألنه ، وقواعده الدين أصول في ھو إنما والحديث اآلية في منه المحذر االفتراق أن يبين

 ؛ النار عذاب وال الملل تعديد يوجب ال فإنه ، الفروع في يقال ال ھذا ومثل. النار لدخول موجب الملل تلك من بشيء التمسك

ً  ِشْرَعةً  ِمْنُكمْ  َجَعْلَنا لُِكلٍّ {:  تعالى هللا قال  ].48:  المائدة[} َوِمْنَھاجا

 صحفال فرقة فاتبعت الكتب فرقوا إنھم:  وقيل. زيد ابن قاله ؛ ألفوھا وضالالت وضعوھا كتبا يعني} ُزُبراً {:  تعالى قوله

 وكفر به آمن كتابا منھم فريق كل أخذ:  وقيل. قتادة قاله ؛ وبدل الكل حرف ثم ، اإلنجيل وفرقة الزبور وفرقة التوراة وفرقة

 كقطع قطعا أي ، الباء بفتح} ُزَبراً { عنه بخالف عمرو وأبو واألعمش. زبور جمع ، نافع قراءة الباء بضم} زبراً { و. سواه بما

. الدين من عندھم أي} لََدْيِھمْ  بَِما{. وملة فريق أي} ِحْزبٍ  ُكلُّ {]. 96:  الكھف. [}اْلَحِديدِ  ُزَبرَ  آُتوِني{:  ىتعال كقوله ؛ الحديد

 ِفي َفَذْرُھمْ {:  بقوله متصال شأنھم في وسلم عليه هللا صلى محمدا خاطب لقريش مثال اآلية وھذه. به معجبون أي} َفِرُحونَ {

 في والغمرة. وقت شيء فلكل ؛ عنھم العذاب بتأخير صدرك يضيق وال ، تقدم من بمنزلة ھم الذين ءھؤال فذر أي} َغْمَرِتِھمْ 

 وغمر. األرض يغطي ألنه الكثير الماء والغمر. القلب يغطي ألنه الحقد الغمر ومنه ؛ الستر وأصله ؛ ويعلوك يغمرك ما اللغة

 :  قال ؛ بالعطاء الناس يشمل الذي الرداء

 المال رقاب لضحكته غلقت...  ضاحكا تبسم إذا الرداء غمر

:  مجاھد قال} ِحينٍ  َحتَّى{:  تعالى وقوله. زحمتھم في أي ، الناس غمار في فالن ودخل. والضاللة الغفلة الحيرة ھنا المراد

 .يوم لك سيأتي:  يقال كما ؛ توقيت ال تھديد فھو ، الموت حتى
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َما أََيْحَسُبونَ { 56 - 55:  اآليتان ُھمْ  أَنَّ  }َيْشُعُرونَ  ال َبلْ  اْلَخْيَراتِ  فِي لَُھمْ  ُنَساِرعُ  ، َوَبنِينَ  َمالٍ  ِمنْ  بِهِ  ُنِمدُّ

َما أََيْحَسُبونَ {:  تعالى قوله ُھمْ  أَنَّ  من الدنيا في نعطيھم الذي أن محمد يا أيحسبون أي ؛ الذي بمعنى} َما} {َوَبِنينَ  َمالٍ  ِمنْ  ِبهِ  ُنِمدُّ

 أنه منھا ، أقوال ثالثة} أَنَّ { خبر وفي. الخيرات في إسراعا ليس ، وإمالء استدراج ھو إنما ، لھم وابث ھو واألوالد المال

َما{:  قال ، دقيقا قوال الضرير ھشام وقال. به وحذفت ، الخيرات في به لھم نسارع المعنى:  الزجاج وقال. محذوف  ھي} أَنَّ

 الكسائي ومذھب. التقدير ھذا على فيه حذف وال ،} اْلَخْيَراتِ  في{ فقال ھرأظ ثم ، فيه لھم نسارع:  المعنى فصار ؛ الخيرات

َما{ أن َما{ قال ومن. }َوَبِنينَ { قول على الوقف ويجوز ، حذف تقدير إلى يحتاج فال واحد حرف} أَنَّ  ضمير من بد فال حرفان} أَنَّ

} َيْحَسُبونَ { ألن ؛} َوَبِنينَ { على الوقف يحسن ال:  ختيانيالس وقال. }وبنين{ على الوقف يتم ولم} أنّ { اسم إلى الخبر من يرجع

 وال وخبرھا أن اسم من كافية} أنّ { ألن ؛ خطأ وھذا:  األنباري ابن قال} اْلَخْيَراتِ  فِي{ المفعولين فتمام ، مفعولين إلى يحتاج

 يكون أن على ، بالياء} ُيَساِرعُ { بكرة أبي بن وعبدالرحمن السلمي الرحمن عبد أبو وقرأ. ثان بمفعول} أنّ { بعد يؤتى أن يجوز

 المعنى ويكون ، حذف فيه يكون أن ويجوز. اإلمداد لھم يسارع أي ؛ حذف غير على يكون أن يجوز وھذا. إمدادنا فاعله

. األمداد يسارع يكون أن ويجوز. به حذف على أحدھا:  أوجه ثالثة وفيه} اْلَخْيَراتِ  فِي لَُھمْ  ُيَساَرعُ { وقرئ. لھم هللا يسارع

 وھو} الخيرات في لھم ُنْسِرعُ { النحوي الحر وقرأ:  المھدوي قال. النحاس ذكره ؛ فاعله يسم لم ما اسم} لَُھمْ { يكون أن ويجوز

ُھمْ {:  لقوله ؛ العامة قراءة والصواب:  الثعلبي قال. الجماعة قراءة معنى  .دراجواست لھم فتنة ذلك أن} َيْشُعُرونَ  ال َبلْ {. }ُنِمدُّ

ِھمْ  َخْشَيةِ  ِمنْ  ُھمْ  الَِّذينَ  إِنَّ { 60 - 57:  اآليات ِھمْ  بِآياتِ  ُھمْ  َوالَِّذينَ  ، ُمْشفِقُونَ  َربِّ ِھمْ  ُھمْ  َوالَِّذينَ  ، ُيْؤِمُنونَ  َربِّ  ُيْشِرُكوَن، ال بَِربِّ
ُھمْ  َوِجلَةٌ  َوقُلُوُبُھمْ  آَتْوا َما ُيْؤُتونَ  َوالَِّذينَ   }َراِجُعونَ  مْ َربِّھِ  إِلَى أَنَّ

 المسارعين المؤمنين بذكر ذلك عقب وتوعدھم الكفرة ذكر من فرغ لما} ُمْشفِقُونَ  َربِِّھمْ  َخْشَيةِ  ِمنْ  ُھمْ  الَِّذينَ  إِنَّ {:  تعالى قوله

 آَتْوا َما ُيْؤُتونَ  َوالَِّذينَ {. تعالى هللا خوفھم مما وجلون خائفون} ُمْشفِقُونَ { و. صفاتھم بأبلغ ذلك وذكر ، ووعدھم الخيرات في

 النبي زوج عنھا هللا رضي عائشة عن الترمذي وروى. منھم يقبل أال ويخافون اإلخالص يؤتون:  الحسن قال} َوِجلَةٌ  َوقُلُوُبُھمْ 

 قالت} َوِجلَةٌ  ُھمْ َوقُلُوبُ  آَتْوا َما ُيْؤُتونَ  َوالَِّذينَ { اآلية ھذه عن وسلم عليه هللا صلى هللا رسول سألت:  قالت وسلم عليه هللا صلى

 وھم ويتصدقون ويصلون يصومون الذين ولكنھم الصديق بنت يا ال: " قال ؟ ويسرقون الخمر يشربون الذين أھم:  عائشة

 عليھم ترد أن حسناتھم من كانوا أقواما أدركنا لقد:  الحسن وقال". الخيرات في يسارعون الذين أولئك منھم يقبل أال يخافون

 مقصورا} أََتْوا َما َيأُْتونَ  َوالَِّذينَ { والنخعي عباس وابن عنھا هللا رضي عائشة وقرأت. عليھا تعذبوا أن ئاتكمسي على منكم أشفق

 فيه يلزم من العرب من الھمز ألن ؛ الجماعة قراءة تخالف لم عائشة عن القراءة ھذه صحت ولو:  الفراء قال. اإلتيان من

 وشيء وشيء ، والواو الزاي بين بألف ويستھزئون ، السين بعد بألف الرجل سئل فيكتب ؛ كتب إذا الحاالت كل في األلف

 الخط ھذا على بالبناء اللفظ ھذا فيحتمل ، الياء بعد بألف} يؤتون{ يكتب أن ھؤالء مذھب في مستنكر فغير ، الياء بعد بألف

 من أعطوا ما يعطون الذين:  أحدھما:  تأويلين الباحتم الجماعة عليه ما وينفرد. }أتوا ما يأتون{ و} آتوا ما يؤتون{ قراءتين

 ؛ وجلة وقلوبھم آتوا ما العباد على األعمال يكتبون الذين المالئكة يؤتون والذين:  واآلخر. خائفة وقلوبھم والصدقة الزكاة

] 49:  يوسف[} َيْعِصُرونَ  َوفِيهِ  النَّاسُ  ُيَغاثُ  فِيهِ {:  وجل عز قوله في حذف كما ؛ معناه لوضوح الباب ھذا في مفعول فحذف

 في الوجود ھجائه على الحرف في األصل ويكون. تأويله لوضوح المفعول فاختزل ؛ والعنب السمسم يعصرون والمعنى
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 قال. األنباري ابن حكاه ؛ الخفاء في واللين المد حروف لتآخي واوا األلف فكتبت الھمزة من مبدلة بألف} يأتون{ اإلمام

 وعن وسلم عليه هللا صلى النبي عن المروية القراءة وھي} أتوا ما يأتون والذين{ عباس ابن قراءة من المعروف: النحاس

 والتائب فالتقي ؛ والخوف اإلشفاق نحو والوجل. الحديث في روي ما ؛ عملوا ما يعملون ومعناھا ، عنھا هللا رضي عائشة

 البخاري صحيح وفي. الخاتمة على تنبيه} َراِجُعونَ  َربِِّھمْ  إِلَى نَُّھمْ أَ {:  قوله وفي. الموت بعد عليه يطلع وما العاقبة أمر خوفه

 أصحاب وقال. بتخليطه الوعيد عليه ينفذ أن من خوف تحت يكون أن له فينبغي المخلط وأما". بالخواتيم األعمال وإنما"

 بتصحيح تطلب والطاعة ، التوبة حوھاتم المخالفة ألن ؛ مخالفته من وجله من وجال أكثر طاعته من العارف وجل:  الخواطر

 .راجعون ربھم إلى أنھم أجل من أو ، ألنھم أي} أَنَُّھمْ {. الفرض

 }َسابِقُونَ  لََھا َوُھمْ  اْلَخْيَراتِ  فِي ُيَساِرُعونَ  أُولَئِكَ { 61:  اآلية

} ُيَساِرُعونَ { وقرئ. والغرفات الدرجات أعلى لكبذ ينالوا كي ، الطاعات في أي} اْلَخْيَراتِ  فِي ُيْساِرُعونَ  أُولَِئكَ {:  تعالى قوله

:  الزجاج قال. محذوف فالمفعول ؛ إليھا سابقھم من يسابقون معنى على ويسارعون. إليھا سراعا يكونوا أي ، الخيرات في

 أول في الصالة أن بھذا ودل. أوقاتھا إلى يسبقون أنھم:  فيه قيل ما أحسن} َسابِقُونَ  لََھا َوُھمْ {. يسرعون من أبلغ يسارعون

 في فالالم ؛ وفاته سبقه فقد عنه تأخر من وكل ، إليه سابق فھو شيء في تقدم من وكل" البقرة" في تقدم كما ؛ أفضل الوقت

 :  سيبويه وأنشد. إليھا أوحى أي] 5:  الزلزلة[} لََھا أَْوَحى َربَّكَ  ِبأَنَّ { قال كما ؛ إلى بمعنى القول ھذا على" لھا"

 لسوائكا أھلھا من قصدت وما...  ناقتي اليمامة جو عن تجانف

 من وھم المعنى:  وقيل. الخيرات في سارعوا فلذلك ؛ السعادة هللا من لھم سبقت} َساِبقُونَ  لََھا َوُھمْ { معنى في عباس ابن وعن

 .سابقون الخيرات أجل

ً  ُنَكلِّفُ  َوال{ 62:  اآلية  }ُيْظلَُمونَ  ال َوُھمْ  بِاْلَحقِّ  َيْنِطقُ  بٌ ِكَتا َولََدْيَنا ُوْسَعَھا إاِلَّ  َنْفسا

ً  ُنَكلِّفُ  َوال{:  تعالى قوله  كتاب أراد إنه:  فيه قيل ما أظھر} ِباْلَحقِّ  َيْنِطقُ  ِكَتابٌ  َولََدْيَنا{". البقرة" في مضى قد} ُوْسَعَھا إاِلَّ  َنْفسا

 وفي. بالحق ينطق فھو ، بأمره العباد أعمال فيه كتبت ئكةالمال ألن نفسه إلى وأضافه ؛ المالئكة ترفعه الذي األعمال إحصاء

 عنى:  وقيل. أعلم وهللا. فيه بما تنطق النبيين أن والمراد ؛ الكتاب في يجوز النطق ولفظ. والظلم الحيف من وتأييس تھديد ھذا

 وكل ، أعلم فا ، القرآن} ِكَتابٌ  َدْيَناَولَ { بقوله اإلشارة:  وقيل. ذلك يجاوزون ال فھم ، شيء كل فيه أثبت وقد ، المحفوظ اللوح

 .أظھر واألول محتمل

 ُمْتَرفِيِھمْ  أََخْذَنا إَِذا َحتَّى ، َعاِملُونَ  لََھا ُھمْ  َذلِكَ  ُدونِ  ِمنْ  أَْعَمالٌ  َولَُھمْ  َھَذا ِمنْ  َغْمَرةٍ  فِي قُلُوُبُھمْ  َبلْ { 65 - 63:  اآليات
ُكمْ  اْلَيْومَ  َتْجأَُروا ال ، َيْجأَُرونَ  ُھمْ  إَِذا بِاْلَعَذابِ  ا إِنَّ  }ُتْنَصُرونَ  ال ِمنَّ

 إذا الماء غمره:  ويقال. القرآن عن وعماية وغفلة غطاء في أي:  مجاھد قال} َھَذا ِمنْ  َغْمَرةٍ  فِي قُلُوُبُھمْ  َبلْ {:  تعالى قوله

 غمار في دخل ومنه. الوجه تغطي نھاأل} غمرة{:  وقيل. الناس آراء يغمره غمر ورجل. دخله من يغطي غمر ونھر. غطاه

 من وصف مما أي ؛ وعمى حيرة في أي} َھَذا ِمنْ  َغْمَرةٍ  فِي قُلُوُبُھمْ  َبلْ {:  وقيل. الجمع من يغطيه فيما أي ، وخمارھم الناس
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 قال} َعاِملُونَ  لََھا ُھمْ  َذلِكَ  نِ ُدو ِمنْ  أَْعَمالٌ  َولَُھمْ {. بالحق ينطق الذي الكتاب من أو. قتادة قال ؛ المتقدمة اآليات في البر أعمال

 يعملوھا لم رديئة أعمال ولھم المعنى:  زيد وابن الحسن وقال. الحق دون من يعملوھا أن بد ال خطايا لھم أي:  ومجاھد قتادة

 أنه:  ثالثا تملويح. الشقوة من لھم سبق لما ، النار بھا فيدخلون ، المؤمنين أعمال دون يعملوھا أن بد ال ، عليه ھم ما دون من

 ؛ بدر يوم بالسيف يعني} ِباْلَعَذابِ  ُمْتَرفِيِھمْ  أََخْذَنا إَِذا َحتَّى{. متقارب والمعنى. الماوردي ذكره ؛ بالخالق الكفر مع الخلق ظلم

 للھما مضر على وطأتك أشدد اللھم: " صلى وسلم عليه هللا صلى النبي قال حين بالجوع يعني:  الضحاك وقال. عباس ابن قال

 األموال وھلك ، والجيف والكالب والميتة العظام أكلوا حتى والجوع بالقحط هللا فابتالھم". يوسف كسني سنين عليھم اجعلھا

 األعشى وقال. الثور يفعل كما بالتضرع الصوت رفع الجؤار وأصل. ويستغيثون يضجون أي} َيْجأَُرونَ  ُھمْ  إَِذا{. واألوالد

 :  بقرة يصف

 وتجأرا تضيف أن النكير وكان...  وليلة يوم ينب ثالثا فطافت

. األخفش حكاه} ُجَؤارٌ  لَهُ  َجَسداً  ِعْجالً { بعضھم وقرأ. صاح أي يجأر الثور جأر:  يقال ؛ الخوار مثل الجؤار:  الجوھري قال

 :  قال. منھم تقبل فال بالتوبة يصرخون:  قتادة. بالدعاء تضرع وجل عز هللا إلى الرجل وجأر

 جؤارا وطورا سجودا فطورا...  المليك صلوات نم يراوج

 القولين بين فجمع ؛ بمكة الذين ھم} َيْجأَُرونَ  ُھمْ  إَِذا{ ببدر قتلوا الذين ھم} ِباْلَعَذابِ  ُمْتَرفِيِھمْ  أََخْذَنا إَِذا َحتَّى{:  جريج ابن وقال

ُكمْ  اْلَيْومَ  َتْجأَُروا ال{. حسن وھو ، المتقدمين ا إِنَّ :  الحسن وقال. جزعكم ينفعكم وال تمنعون ال} ُتْنَصُرونَ  ال{. عذابنا من أي} ِمنَّ

 .ينفعكم لم تضرعتم إن إنكم أي ؛ اإلخبار النھي ھذا معنى:  وقيل. التوبة بقبول تنصرون ال

 }َتْھُجُرونَ  َساِمراً  بِهِ  ُمْسَتْكبِِرينَ  ، َتْنِكُصونَ  أَْعَقابُِكمْ  َعلَى َفُكْنُتمْ  َعلَْيُكمْ  ُتْتلَى آَياتِي َكاَنتْ  َقدْ { 67 - 66:  اآليتان

 قال. تقرأ أي" عليكم تتلى. "القرآن بھا يريد اآليات} َتْنِكُصونَ  أَْعَقاِبُكمْ  َعلَى َفُكْنُتمْ  َعلَْيُكمْ  ُتْتلَى آَياِتي َكاَنتْ  َقدْ {:  تعالى قوله

 : الشاعر قال. القھقرى ترجع أن وأصله ؛ تستأخرون:  اھدمج. وراءكم ترجعون} َتْنِكُصونَ { و بالقتل تعذبوا أن قبل:  الضحاك

 األعقاب على نكص وإنما ة...  النجا سبل على بأنھم زعموا

 ،} أَْعَقاِبُكمْ  َعلَى{ بدل} أدباركم على{ عنه هللا رضي طالب أبي بن علي قرأ. الحق عن لإلعراض استعارة ھنا وھو

 البلد أو المسجد أو الحرم على عائد ھو:  الجمھور قال} ِبهِ { في والضمير ، حال} ِبهِ  نَ ُمْسَتْكِبِري{ و. الكاف بضم} َتْنُكُصونَ {

 يعتقدون أنھم المعنى:  وقيل. نخاف فال الحرم أھل نحن يقولون أي ؛ األمر في لشھرته ذكر له يتقدم لم وإن ، مكة ھو الذي

 وقالت. الحق من االستكبار وليس ، لذلك فيستكبرون ؛ ازلوالمن الناس على الحقوق أعظم والحرم بالمسجد لھم أن نفوسھم في

 قال. به تؤمنوا فال وطغيانا كبرا آياتي سماع لكم يحدث:  والمعنى ؛ اآليات ذكرت حيث من القرآن عل عائد الضمير:  فرقة

 .تعالى هللا حرم أھل نحن ويقولون بالحرم يفتخرون أنھم:  والمعنى ، أولى األول والقول:  النحاس. جيد قول وھذا:  عطية ابن

 }َتْھُجُرونَ  َساِمراً {:  تعالى قوله
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 -:  مسائل أربع فيه

 مأخوذ ، بالليل يتحدثون الجماعة وھو ، سمارا ومعناه ، الحال على نصب} َساِمراً } {َتْھُجرونَ  َساِمرا{:  تعالى قوله:  األولى

:  الثوري قال. به التحدث فسمي ؛ القمر سمر في الكعبة حول يتحدثون وكانوا. اللون سمرة ومنه ؛ القمر ظل وھو السمر من

 جمع وھو} ُسّماراً { رجاء أبو وقرأ. فاختة قيل ومنه ؛ الفخت:  له ويقال ، اللون في السمرة ومنه ؛ السمر القمر لظل يقال

 :  قال كما ؛ سامر

 أحوالي والناس السمار ترى ألست

 كالحاضر ، الجمع بمعنى مفرد اسم فھو ؛ بالليل يسمرون الذين القوم من يعني ؛ السامر من زوجھا جاء إذا:  قيلة حديث وفي

 ُنْخِرُجُكمْ  ُثمَّ {:  تعالى قوله ومنه ؛ وإناثھا ذكورتھا ، اإلبل جمع والجامل ، البقر جمع والباقر ، الماء على النازلون القوم وھم

 األشجار على يقع ما وھو السمر من مأخوذ ؛ الليل سھر ومعناه ، روسام وسمر سمر قوم:  يقال. أطفاال أي] 5:  الحج[} ِطْفالً 

 :  الشاعر وقول ، حجاج للحاج يقال كما ؛ يسمرون الذين القوم وھم ، السمار أيضا السامر:  الجوھري قال. القمر ضوء من

 والسمر اللھو فيه طال وسامر

 كقول ، الوقت موضع وضع ألنه ؛ السمار بمعنى وھو راسام وحد:  وقيل. بذلك للسمر فيه يجتمع الذي المكان سمى كأنه

 :  الشاعر

 غمر ومجلس القيان عزف...  سمرا جئتھم إن دونھم من

 أفعله ال:  يقال ، فيھما يسمر ألنه ؛ والنھار الليل:  سمير وابنا. يسمرون وھم وجدتھم ليال جئتھم إن:  معناه ألن سمرا:  فقال

 في يسمرون الناس دام ما أي ؛ والقمر السمر أفعله وال. والنھار الليل وابناه ، الدھر السمير:  ويقال. أبدا سمير ابنا سمر ما

 :  الشنفرى قال. الليالي سمير أفعله وال. قمراء ليلة

 بالجرائر مبسال الليالي سمير...  تسرني حياة أرجو ال ھنالك

َمار  الصحراء في تجلس ألنھا ؛ بالنجوم معرفتھا أوجب وھذا ، تحدثت للسمر تجلس العرب وكانت. الرقيق اللبن" بالفتح" والسَّ

} َتْھُجُرونَ { و. بذلك هللا فعابھم ، وكفرھا أباطيلھا في مجالس الكعبة حول تسمر قريش وكانت. الغوارب من الطوالع فترى

:  ومعناه. ھدى إذا المريض ھجر من الجيم وضم التاء وبنصب. بالفحش نطق إذا ، أھجر من الجيم وكسر التاء بضم قرئ

 .وغيره عباس ابن عن ؛ القرآن وفي وسلم عليه هللا صلى النبي في القول من وسيء بھوس يتكلمون

 يعني ؛} َتْھُجُرونَ  َساِمراً  ِبهِ  ُمْسَتْكِبِرينَ { اآلية ھذه نزلت حين السمر كره إنما:  قال عباس ابن عن جبير بن سعيد روى:  الثانية

 الشيخ رأيت إذا:  يقول األعمش وكان. إذاية في وإما ھذيان في إما ، تعالى هللا طاعة غير في يسمرون اماأقو ذم تعالى هللا أن

 يحسن وال واألمراء الخلفاء بأيام فيتحدثون القمر ليالي في يجتمعون يعني ؛ القمر شيوخ من فإنه فاصفعه الحديث يكتب ولم

 .للصالة يتوضأ أن أحدھم
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 والحديث قبلھا النوم ويكره الليل ثلث إلى العشاء يؤخر وسلم عليه هللا صلى النبي كان:  قال برزة أبي عن مسلم روى:  الثالثة

 نام فمن:  عمر قال ولھذا ؛ وقتھا أفضل أو وقتھا كل عن للفوات يعرضھا فلئال قبلھا للنوم الكراھية أما:  العلماء قال. بعدھا

 فيه ورخص. مالك مذھب وھو ، وغيرھم عباس وابن هللا عبد وابنه عمر اقبلھ النوم كره وممن. ثالثا ؛ عينه نامت فال

 عن وروي. للصالة يوقظه من معه يجعل أن بعضھم وشرط. الكوفيين مذھب وھو ؛ وغيرھم موسى وأبو علي منه بعضھم،

 ختم وقد ، سالمة على فينام خطاياه كفرت قد الصالة فألن بعدھا الحديث كراھية وأما. الطحاوي ذھب وإليه ، مثله عمر ابن

. المؤمنين فعل من ھذا وليس ، والباطل اللغو خاتمتھا ويجعل بالھوس فيملؤھا وتحدث سمر ھو فإن ؛ بالعبادة صحيفته الكتاب

:  قيل وقد. الصبح صالة عن ينام وربما ، الليل آخر قيام عن فينام الليل آخر النوم غلبة مظنة الحديث في السمر فإن وأيضا

 ما يدري ال أحدكم فإن الرجل ھدأة بعد والسمر إياكم: " هللا رسول قال قال هللا عبد بن جابر روى لما بعدھا السمر هيكر إنما

 يضرب كان أنه عمر عن وروي". المصابيح وأطفؤوا اإلناء وخمروا السقاء وأوكوا األبواب أغلقوا خلقه من تعالى هللا يبث

:  قال أنه عمر ابن عن روي أنه حتى. كتابكم أريحوا! آخره ونوما الليل أول أسمرا : ويقول ، العشاء بعد الحديث على الناس

:  قيل وقد. وسلم عليه هللا صلى النبي إلى أوس بن شداد وأسنده. يصبح حتى صالة له تقبل لم العشاء بعد شعر بيت قرض من

 فقد فيه اإلنسان تحدث فإذا ، فيه يسكن أي ، سكنا الليل جعل تعالى هللا أن لما ھو إنما بعدھا الحديث كراھية في الحكمة إن

 الَِّذي َوُھوَ { فقال وجوده عليھا أجرى التي تعالى هللا حكمة مخالفة إلى قصد فكأنه ؛ المعاش متصرف ھو الذي النھار في جعله

ً  اللَّْيلَ  لَُكمُ  َجَعلَ  ً  َوالنَّْومَ  لَِباسا  ]47:  انالفرق[} ُنُشوراً  النََّھارَ  َوَجَعلَ  ُسَباتا

 المصالح وبتعليم بالعلم األھل ومسامرة ، العلم وتعليم واألذكار القرب قبيل من يكون ال بما تختص إنما الكراھة ھذه:  الرابعة

 قال وقد. ندبيته على بل ، ذلك جواز على يدل ما السلف وعن وسلم عليه هللا صلى النبي عن ورد فقد ؛ ذلك شابه وما

 قريبا جاء حتى علينا وراث الحسن انتظرنا:  قال خالد بن قرة أن وذكر" العشاء بعد والخير الفقه يف السمر باب: " البخاري

 كان حتى ليلة ذات وسلم عليه هللا صلى هللا رسول انتظرنا:  أنس قال ثم. ھؤالء جيراننا دعانا:  فقال فجاء ، قيامه وقت من

 فإن:  الحسن قال". الصالة انتظرتم ما صالة في تزالوا لم وإنكم صلوا قد الناس إن: " فقال خطبنا ثم فصلى فجاء الليل شطر

 أن الرحمن عبد بن بكر أبي حديث وذكر" واألھل الضيف مع السمر باب: " قال. الخير انتظروا ما خير في يزالون ال القوم

 الثواب من بالليل العساكر وحفظ الثغور حراسة في جاء وقد. أيضا مسلم أخرجه. الحديث... فقراء كانوا الصفة أصحاب

 .وحده  والحمد" عمران آل" آخر في جملة ذلك من مضى وقد. األخبار في مشھور ھو ما العظيم واألجر الجزيل

ُروا أََفلَمْ { 68:  اآلية بَّ لِينَ  آَباَءُھمُ  َيأْتِ  لَمْ  َما َجاَءُھمْ  أَمْ  اْلَقْولَ  َيدَّ  }اأْلَوَّ

بَّ  أََفلَمْ {:  تعالى قوله  قوال القرآن وسمى]. 82:  النساء[} القرآن يتدبرون أفال{:  تعالى كقوله وھو ؛ القرآن يعني} اْلَقْولَ  ُرواَيدَّ

لِينَ  آَباَءُھمُ  َيأْتِ  لَمْ  َما َجاَءُھمْ  أَمْ {. به خوطبوا ألنھم  ال ما جاءھم بل أي ؛ بل بمعنى} أَمْ {:  وقيل. عنه وأعرضوا فأنكره} اأْلَوَّ

 لم شيء وھو ، العذاب من أمان جاءھم أم المعنى وقيل:  عباس ابن وقال. له التدبر وتركوا أنكروه فلذلك ، به آلبائھم عھد

 .األعز فتركوا األولين آباءھم يأت
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 }ُمْنِكُرونَ  لَهُ  َفُھمْ  َرُسولَُھمْ  َيْعِرفُوا لَمْ  أَمْ { 69:  اآلية

 وقد ، فتجنبه الشر أخبرت قد أي ؛ الشر أم إليك أحب الخير:  فيقولون ، والتقبيح التوقيف معنى على العرب تستعمله ھذا

 ولكنھم عرفوه قد! بلى:  سفيان قال. العنت لوال والخير النجاة اتباعه ففي ؛ واألمانة الصدق أھل من وأنه رسولھم عرفوا

 !حسدوه

 }َكاِرُھونَ  لِْلَحقِّ  َوأَْكَثُرُھمْ  بِاْلَحقِّ  َجاَءُھمْ  َبلْ  ِجنَّةٌ  بِهِ  َيقُولُونَ  أَمْ { 70:  اآلية

. عنه الجنون أمارات لزوال ھكذا ھو فليس ، مجنون بأنه به اإليمان ترك في يحتجون أم أي} ِجنَّةٌ  ِبهِ  َيقُولُونَ  أَمْ {:  تعالى قوله

 .وتقليدا وبغيا حسدا} ِرُھونَ َكا لِْلَحقِّ { كلھم أي} َوأَْكَثُرُھمْ {. الحق والدين الحق والتوحيد القرآن يعني} ِباْلَحقِّ  َجاَءُھمْ  َبلْ {

َبعَ  َولَوِ { 71:  اآلية َماَواتُ  لََفَسَدتِ  أَْھَواَءُھمْ  اْلَحقُّ  اتَّ  }ُمْعِرُضونَ  ِذْكِرِھمْ  َعنْ  َفُھمْ  بِِذْكِرِھمْ  أََتْيَناُھمْ  َبلْ  فِيِھنَّ  َوَمنْ  َواأْلَْرضُ  السَّ

 صالح وأبو جريج وابن مجاھد منھم ، األكثرون قال ؛ وتعالى سبحانه هللا ھو ھنا} اْلَحقُّ } {اْلَحقُّ  اتََّبعَ  َولَوِ {:  تعالى قوله

 ؛ أھواءھم الحق وافق لو أي ، مجاز ھو:  قيل وقد. النحاس قاله ؛ الحق صاحب اتبع ولو:  العربية في وتقديره. وغيرھم

 إما ذلك على يجازون وال يعاقبون ال ثم وجل عز هللا ويعصون بالرسل يكفرون كانوا لو أي ؛ مجازا اتباعا موافقته فجعل

 لتنافت تعالى هللا مع آلھة اتخاذ من يقولون ما الحق كان ولو المعنى:  وقيل. واألرض السموات لفسدت جھال وإما عجزا

:  وقيل. فيھما من فسد فسدتا وإذا ، واألرض السموات وفسدت التدبير فاضطرب ، بعض يريده ال ما بعضھم وأراد اآللھة،

 أن الحق وسبيل ، وتتضاد تختلف الناس شھوات ألن ؛ العالم نظام لبطل ويشتھونه الناس يھواه بما أي} أَْھَواَءُھمْ  اْلَحقُّ  اتََّبعَ  لَوِ {

. واألرض السموات لفسدت يحبون بما القرآن نزل لو أي ؛ القرآن} اْلَحقُّ {:  وقيل. للحق االنقياد الناس وسبيل ، متبوعا يكون

 من بينھما وما يعني:  الكلبي وقال. الماوردي ؛ وجنھا األرض وإنس السموات مالئكة من يعقل من إلى إشارة} فِيِھنَّ  َوَمنْ {

 محموال مسعود ابن وقراءة الكلبي تأويل على فيكون} بينھما وما واألرض السموات لفسدت{ مسعود ابن قراءة وھي ؛ خلق

 من يعقل ما فساد على محموال يكون الجمھور قراءة في التنزيل اھروظ. وجماد حيوان من يعقل ال وما يعقل من فساد على

 من السموات في من على يعود الفساد من يكون ما ھذا فعلى ، والفساد الصالح في يعقل لما تابع يعقل ال ما ألن ؛ الحيوان

 ، الھوى باتباع:  أحدھما:  وجھين على يكون اإلنس وفساد. مستعبدة وھي وعبدت ، مربوبة وھي أربابا جعلت بأن المالئكة

 العقول بذوي مدبرون ألنھم ؛ التبع وجه على فيكون ذلك عدا ما فساد وأما. كفر وذلك ، هللا غير بعبادة:  الثاني. مھلك وذلك

 .عليھم المدبرين فساد فعاد

 ثوابھم ذكر فيه لھم بما أي:  قتادة وقال. انوسفي السدي قاله ؛ وعزھم شرفھم فيه بما أي} ِبِذْكِرِھمْ  أََتْيَناُھمْ  َبلْ {:  تعالى قوله

 }ُمْعِرُضونَ  ِذْكِرِھمْ  َعنْ  َفُھمْ {. الدين أمر من حاجة به لھم ما وذكر الحق ببيان أي:  عباس ابن. وعقابھم

ً  َتْسأَلُُھمْ  أَمْ { 72:  اآلية اِزقِينَ  َخْيرُ  َوُھوَ  َخْيرٌ  َربِّكَ  َفَخَراجُ  َخْرجا  }الرَّ

ً  َتْسأَلُُھمْ  مْ أَ {:  تعالى قوله  والكسائي حمزة وقرأ} َخْيرٌ  َربِّكَ  َفَخَراجُ {. وغيره الحسن قال ؛ به جئتھم ما على أجرا أي} َخْرجا

ً { وثاب بن ويحيى واألعمش  فإنھما حيوة وأبا عامر ابن إال باأللف} َفَخَراجُ { قرؤوا قد وكلھم. ألف بغير الباقون. بألف} َخَراجا
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اِزقِينَ  َخْيرُ  َوُھوَ {. خير ربك فرزق رزقا تسألھم أم:  نىوالمع. األلف بغير قرأ  ، رزقه مثل يرزق أن أحد يقدر ليس أي} الرَّ

 عرضوا وقد ، الدنيا عرض من خير إليه والدعاء له طاعتك على األجر من هللا يؤتيك ما أي:  وقيل. إنعامه مثل ينعم وال

 أن إال ، واحد والخراج والخرج. الحسن معناه قال ؛ ذلك إلى ھمتجب فلم قريش من رجل كأعين تكون حتى أموالھم عليك

 .العطاء والخراج ، الجعل الخرج:  حاتم أبو وقال. األخفش قال ؛ أحسن الكالم اختالف

 والخراج الخرج بين الفرق عن العالء بن عمرو أبا سألت:  شميل بن النضر وقال. االسم والخراج ، المصدر الخرج:  المبرد

 الثعلبي األول ذكر. األرض من والخراج ، الرقاب من الخرج أن وعنه. به تبرعت ما والخرج ، لزمك ما الخراج:  فقال

 .الماوردي والثاني

َراطِ  َعنِ  بِاآْلِخَرةِ  ُيْؤِمُنونَ  ال الَِّذينَ  َوإِنَّ  ، ُمْسَتقِيمٍ  ِصَراطٍ  إِلَى لََتْدُعوُھمْ  َوإِنَّكَ { 74 - 73:  اآليتان  }ُبونَ لََناكِ  الصِّ

 ألنه طريقا الدين فسمي ؛ الطريق اللغة في والصراط. قويم دين إلى أي} ُمْسَتقِيمٍ  ِصَراطٍ  إَِلى لََتْدُعوُھمْ  َوإِنَّكَ {:  تعالى قوله

َراطِ  َعنِ {. بالبعث أي} ِباآْلِخَرةِ  ُيْؤِمُنونَ  ال الَِّذينَ  َوإِنَّ {. إليھا طريق فھو الجنة إلى يؤدي . األول مثل ھو:  قيل} لََناِكُبونَ  الصِّ

 ؛ غيره إلى ومال عنه عدل إذا نكوبا ينكب الطريق عن نكب. النار إلى يصيروا حتى لناكبون الجنة طريق عن إنھم:  وقيل

 .النكباء الريح وشر. مجرى على تستقم لم إذا الريح نكبت ومنه

وا ُضرٍّ  ِمنْ  بِِھمْ  َما َوَكَشْفَنا َرِحْمَناُھمْ  َولَوْ { 75:  اآلية  }َيْعَمُھونَ  ُطْغَيانِِھمْ  فِي لَلَجُّ

وا{ وامتحناھم النار ندخلھم ولم الدنيا إلى رددناھم لو أي} ُضرٍّ  ِمنْ  بِِھمْ  َما َوَكَشْفَنا َرِحْمَناُھمْ  َولَوْ {:  تعالى قوله } ُطْغَيانِِھمْ  فِي لَلَجُّ

 َما َوَكَشْفَنا{ الدنيا في يعني} َرِحْمَناُھمْ  َولَوْ {:  جريج ابن لقا. يترددون:  األعمش قال} َيْعَمُھونَ {. معصيتھم في:  السدي قال

وا{ وجوع قحط من أي} ُضرٍّ  ِمنْ  ِبِھمْ   .ويخبطون يتذبذبون} َيْعَمُھونَ { الحد وتجاوزھم وضاللتھم} ُطْغَياِنِھمْ  فِي{ لتمادوا أي} لَلَجُّ

ِھمْ  َتَكاُنوااسْ  َفَما بِاْلَعَذابِ  أََخْذَناُھمْ  َولََقدْ { 76:  اآلية ُعونَ  َوَما لَِربِّ  }َيَتَضرَّ

 َفَما{. والجوع بالقتل:  وقيل. والجوع والحاجة باألمراض:  وقيل. بالجوع:  الضحاك قال} ِباْلَعَذابِ  أََخْذَناُھمْ  َولََقدْ {:  تعالى قوله

ُعونَ  َوَما{. خضعوا ما أي} لَِربِِّھمْ  اْسَتَكاُنوا  في نزلت:  عباس ابن قال. تصيبھم الشدائد في وجل عز  يخشعون ما أي} َيَتَضرَّ

:  وقال الميرة وبين مكة بين حال ، سبيله وسلم عليه هللا صلى هللا رسول وخلى وأسلم السرية أسرته لما أثال بن ثمامة قصة

 أكلوا حتى والجوع بالقحط يشاقر هللا وأخذ. وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فيھا يأذن حتى حنطة حبة اليمامة من يأتيكم ال وهللا

 أبو له فقال. ويأكلونه يشوونه ثم بالدم فيبلونه والوبر الصوف يأخذون كانوا:  قل ؟ العلھز وما قيل ؛ والعلھز والكالب الميتة

 ، بالسيف باءاآل قتلت إال أراك ما فوهللا:  قال". بلى" قال ؟ للعالمين رحمة بعثك هللا أن تزعم أليس! والرحم هللا أنشدك:  سفيان

وا ُضرٍّ  ِمنْ  ِبِھمْ  َما َوَكَشْفَنا َرِحْمَناُھمْ  َولَوْ {:  قوله فنزل ؛ بالجوع األبناء وقتلت  .}َيْعَمُھونَ  ُطْغَياِنِھمْ  فِي لَلَجُّ
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ً  َعلَْيِھمْ  َفَتْحَنا إَِذا َحتَّى{ 77:  اآلية  }ُمْبلُِسونَ  فِيهِ  ُھمْ  إَِذا َشِديدٍ  َعَذابٍ  َذا َبابا

ً  َعلَْيِھمْ  َفَتْحَنا إَِذا َحتَّى{:  تعالى قوله  أربعمائة الخزنة من عليه ، جھنم أبواب من باب ھو:  عكرمة قال} َشِديدٍ  َعَذابٍ  َذا َبابا

 ھو:  عباس ابن وقال. عليھم وجل عز هللا فتحه بلغوه إذا ؛ قلوبھم من الرحمة قلعت وقد ، أنيابھم كالحة ، وجوھھم سود ألف،

 ُھمْ  إَِذا{. مكة فتح وقيل. تقدم ما على ؛ الجوع من العلھز أكلوا حتى أصابھم الذي القحط ھو:  مجاھد. بدر يوم يفبالس قتلھم

 ".األنعام" في تقدم وقد. خير كل ومن الفرج من كاآليس ، يصنعون ما يدرون ال متحيرون يائسون أي} ُمْبلُِسونَ  فِيهِ 

َ  الَِّذي َوُھوَ { 78:  اآلية ْمعَ  مُ لَكُ  أَْنَشأ  }َتْشُكُرونَ  َما َقلِيالً  َواأْلَْفئَِدةَ  َواأْلَْبَصارَ  السَّ

َ  الَِّذي َوُھوَ {:  تعالى قوله ْمعَ  لَُكمُ  أَْنَشأ  ما أي} َتْشُكُرونَ  َما َقلِيالً {. قدرته وكمال نعمه كثرة عرفھم} َواأْلَْفِئَدةَ  َواأْلَْبَصارَ  السَّ

 .البتة تشكرون ال أي:  وقيل. قليال شكرا إال تشكرون

 }ُتْحَشُرونَ  َوإِلَْيهِ  اأْلَْرِض  فِي َذَرأَُكمْ  الَِّذي َوُھوَ { 79:  اآلية

 .للجزاء تجمعون أي" تحشرون وإليه. "وخلقكم وبثكم أنشأكم أي} اأْلَْرِض  فِي َذَرأَُكمْ  الَِّذي َوُھوَ {:  تعالى قوله

َھارِ  اللَّْيلِ  اْختاِلفُ  هُ َولَ  َوُيِميتُ  ُيْحيِي الَِّذي َوُھوَ { 89 - 80:  اآليات لُونَ  َقالَ  َما ِمْثلَ  َقالُوا َبلْ  ، َتْعقِلُونَ  أََفال َوالنَّ  َقالُوا ، اأْلَوَّ
ا ِمْتَنا أَإَِذا ً  َوُكنَّ ً  ُتَرابا ا َوِعَظاما ُ  ِمنْ  َھَذا َوآَباُؤَنا َنْحنُ  ُوِعْدَنا لََقدْ  ، لََمْبُعوُثونَ  أَإِنَّ لِينَ  َساِطيرُ أَ  إاِلَّ  َھَذا إِنْ  َقْبل  اأْلَْرضُ  لَِمنِ  قُلْ  ، اأْلَوَّ

ِ  َسَيقُولُونَ  ، َتْعلَُمونَ  ُكْنُتمْ  إِنْ  فِيَھا َوَمنْ  َّ ُرونَ  أََفال قُلْ  ِ َماَواتِ  َربُّ  َمنْ  قُلْ  ، َتَذكَّ ْبعِ  السَّ ِ  َسَيقُولُونَ  ، اْلَعِظيمِ  اْلَعْرشِ  َوَربُّ  السَّ َّ ِ 
ِ  َسَيقُولُونَ  ، َتْعلَُمونَ  ُكْنُتمْ  إِنْ  َعلَْيهِ  ُيَجارُ  َوال ُيِجيرُ  َوُھوَ  َشْيءٍ  ُكلِّ  َملَُكوتُ  بَِيِدهِ  َمنْ  لْ قُ  ، َتتَّقُونَ  أََفال قُلْ  َّ  }ُتْسَحُرونَ  َفأَنَّى قُلْ  ِ

 إنك أي ؛ والصلة األجر لك:  كقولك ؛ فينمختل جعلھما أي} َوالنََّھارِ  اللَّْيلِ  اْختاِلفُ  َولَهُ  َوُيِميتُ  ُيْحِيي الَِّذي َوُھوَ {:  تعالى قوله

:  وقيل. والظلمة النور في اختالفھما:  وقيل. اآلخر وزيادة أحدھما نقصان اختالفھما:  وقيل. الفراء قاله ؛ وتوصل تؤجر

 أََفال{. وھدى وضالل وشقاء سعادة من فيھما مضى ما اختالف:  خامسا ويحتمل. يوم بعد وليلة ليلة بعد يوما تكررھما

 بقولھم عيرھم ثم. البعث على قادر وأنه ، خلقه من شريك له يكون أن يجوز ال وأنه ، ووحدانيته وربوبيته قدرته كنه} َتْعقِلُونَ 

لُونَ  َقالَ  َما ِمْثلَ  َقالُوا َبلْ { أنھم عنھم وأخبر  قبل من أي} ْبلُ قَ  ِمنْ  َھَذا َوآَباُؤَنا َنْحنُ  ُوِعْدَنا لََقدْ {. يتصور وال يكون ال ھذا} اأْلَوَّ

لِينَ  أََساِطيرُ  إاِلَّ { ھذا ما أي} َھَذا إِنْ {. حقيقة له نر فلم ، وسلم عليه هللا صلى محمد مجيء  وقد ؛ وترھاتھم أباطيلھم أي} اأْلَوَّ

 بربوبيته يخبر} َتْعلَُمونَ  ُتمْ ُكنْ  إِنْ  فِيَھا َوَمنْ  اأْلَْرضُ  لَِمنِ { قالوه عما لھم جوابا محمد يا} قُلْ {:  تعالى هللا قال. كله ھذا تقدم

َِّ  َسَيقُولُونَ { فـ ؛ تحول ال التي وقدرته ، يزول ال الذي وملكه ووحدانيته ُرونَ  أََفال قُلْ {. ذلك من لھم بد وال} ِ  أفال أي} َتَذكَّ

 .قادر موتھم بعد الموتى إحياء على فھو ابتداء ذلك خلق على قدر من أن وتعلمون تتعظون

َماَواتِ  َربُّ  َمنْ  قُلْ {:  تعالى قوله ْبعِ  السَّ َِّ  َسَيقُولُونَ  ، اْلَعِظيمِ  اْلَعْرشِ  َوَربُّ  السَّ  تجعلون حيث تخافون أفال يريد} َتتَّقُونَ  أََفال قُلْ  ِ

 فوقھا وما السموات بريد} َشْيءٍ  ُكلِّ  َملَُكوتُ  بَِيِدهِ  َمنْ  قُلْ {. البنات ألنفسكم وكرھتم ، بناتي المالئكة أن زعمتم ؛ تكرھون ما لي

. شيء كل خزائن} َشْيءٍ  ُكلِّ  َملَُكوتُ {:  مجاھد وقال. ھو إال أحد يعلمه ال وما ، بينھن وما تحتھن وما واألرضين ، بينھن وما

 َوال ُيِجيرُ  َوُھوَ {". األنعام" في مضى وقد ؛ والرھبوت كالجبروت المبالغة صفات من والملكوت. شيء كل ملك:  الضحاك
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:  قيل ثم. أخافه من يؤمن ال أي} ُيَجارُ  َوال{. شاء من يؤمن} ُيِجيرُ {:  وقيل. منه يمنع وال يمنع أي} َتْعلَُمونَ  ُكْنُتمْ  إِنْ  َعلَْيهِ  ارُ ُيجَ 

. دافع وأمنه نصره من يدفعه لم وأمنه نصره أراد ومن ، مانع منه يمنعه لم وخوفه إھالكه هللا أراد من أي ؛ الدنيا في ھذا

 فكيف أي} ُتْسَحُرونَ  َفأَنَّى{. دافع العذاب مستوجبه عن يدفعه وال مانع الثواب مستحق من يمنعه ال أي ، اآلخرة في ھذا: وقيل

 وكل. التخييل ھو والسحر! ينفع وال يضر ال ما به تشركوا أن إليكم يخيل كيف أو. وتوحيده طاعته عن وتصرفون تخدعون

َِّ  َسَيقُولُونَ { عمرو أبو وقرأ انعبالص المقرين العرب على احتجاج ھذا . العراق أھل قراءة وھي ؛ األخيرين الموضعين في} ِ

َِّ { الباقون َِّ { أنه األول في خالف وال ،} ِ  رجعت} لَِمنِ { في الالم تقدمت فلما} فِيَھا َوَمنْ  اأْلَْرضُ  لَِمنِ  قُلْ { لـ جواب ألنه ؛} ِ

 فجاء الم بغير السؤال فن} هللا َسَيقُولُونَ { قرأ من وأما. ألف بغير المصاحف جميع يف مكتوب أنه خالف وال. الجواب في

َِّ { األول في وجاء ، لفظه على الجواب َِّ { قرأ من وأما. بالالم السؤال كان لما} ِ  الم السؤال في وليس األخيرين في بالالم} ِ

َماَواتِ  َربُّ  َمنْ { معنى فن ْبعِ  السَّ َِّ { الجواب فكان. العظيم العرش ورب السبع السموات لمن قل: } اْلَعِظيمِ  اْلَعْرشِ  َوَربُّ  السَّ  ؛} ِ

 :  الشاعر وقال. الثانية كعلة الثالثة وعلة. السؤال في الالم قدرت حين

 لخالد قلت الجرد الجياد ورب...  والقرى المزالف رب من قيل إذا

 من أن على ونبھت". البقرة" في تقدم وقد. عليھم الحجة وإقامة الكفار جدال زجوا على اآليات ھذه ودلت. المزالف لمن أي

 .والعبادة لأللوھية المستحق ھو واإلبداع واإليجاد واالختراع بالخلق ابتدأ

ُھمْ  ِباْلَحقِّ  أََتْيَناُھمْ  َبلْ { 92 - 90:  اآلية َخذَ  َما ، لََكاِذُبونَ  َوإِنَّ ُ  اتَّ  َخلَقَ  بَِما إِلَهٍ  ُكلُّ  لََذَھبَ  إِذاً  إِلَهٍ  ِمنْ  َمَعهُ  َكانَ  َوَما َوَلدٍ  ِمنْ  هللاَّ
ِ  ُسْبَحانَ  َبْعٍض  َعلَى َبْعُضُھمْ  َولََعال ا هللاَّ َھاَدةِ  اْلَغْيبِ  َعالِمِ  ، َيِصفُونَ  َعمَّ ا َفَتَعالَى َوالشَّ  }ُيْشِرُكونَ  َعمَّ

ُھمْ {. البعث ونفي الشريك إثبات من الكفار تقوله ما ال ، لصدقا بالقول أي} ِباْلَحقِّ  أََتْيَناُھمْ  َبلْ {:  تعالى قوله  أن} لََكاِذُبونَ  َوإِنَّ

ُ  اتََّخذَ  َما{:  تعالى هللا فقال. هللا بنات المالئكة  اتخذ ما:  والتقدير ؛ زائدة} ِمنْ } {إِلَهٍ  ِمنْ  َمَعهُ  َكانَ  َوَما{. صلة} ِمنْ } {َولَدٍ  ِمنْ  هللاَّ

 َولََعال{. بخلقه إله كل النفرد آلھة معه كانت لو:  والمعنى ؛ حذف الكالم وفي. خلق فيما إله معه كان وال ، زعمتم كما ولدا هللا

 وھذا. اإللھية يستحق ال المغلوب الضعيف وكان ، الملوك بين كالعادة الضعيف القوي وطلب ولغالب أي} َبْعٍض  َعلَى َبْعُضُھمْ 

 .الشريك منازعة الملك في األب ينازع الولد ألن ؛ أيضا الولد نفي على يدل الشريك نفي على يدل الذي

ِ  ُسْبَحانَ { ا هللاَّ َھاَدةِ  اْلَغْيبِ  َعالِمِ {. والشريك الولد عن له تنزيھا} َيِصفُونَ  َعمَّ ا َفَتَعالَى َوالشَّ  نافا وقرأ. وتقديس تنزيه} ُيْشِرُكونَ  َعمَّ

 رويس وروى.  الصفة على بالجر الباقون. الغيب عالم ھو أي ؛ ستئنافاال على بالرفع} عالم{ والكسائي وحمزة بكر وأبو

 .رفعا ابتدأ إذا} عالم{ و. خفضا وصل إذا} عالِم{ يعقوب عن

ا َربِّ  قُلْ { 94 - 93:  اآليتان الِِمينَ  اْلَقْومِ  فِي َتْجَعْلنِي َفال َربِّ  ، ُيوَعُدونَ  َما ُتِرَينِّي إِمَّ  }الظَّ

الِِمينَ  اْلَقْومِ  فِي َتْجَعْلِني َفال{. العذاب من يوعدون ما أريتني إن رب يا أي ، رب قل أي ؛ به يدعو ما علمه  نزول في أي} الظَّ

 و شرط} إن{ فـ ؛ ما إن إما أصل إن:  وقيل. زائدة" إّما" في" ما"و ؛ معترض النداء:  وقيل. منھم أخرجني بل ، بھم العذاب

الِِمينَ  اْلَقْومِ  فِي َتْجَعْلِني َفال{ والجواب ، يداتوك الشرطين بين فجمع ، شرط} ما{  فأخرجني عقوبة بھم أردت إذا أي ؛} الظَّ
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 الدعاء بھذا الرب أمره ھذا ومع ، العذاب بھم نزل إذا الظالمين القوم في يجعله ال تعالى هللا أن يعلم السالم عليه وكان. منھم

 .تعالى لربه راذاك األوقات كل في وليكون أجره ليعظم والسؤال

ا{ 95:  اآلية  }لََقاِدُرونَ  َنِعُدُھمْ  َما ُنِرَيكَ  أَنْ  َعلَى َوإِنَّ

 .ذلك من به آمن ومن هللا ونجاه ، والسيف بالجوع فيھم ذلك تعالى هللا أراه وقد ، مقدور المعلوم خالف أن على نبه

َئةَ  أَْحَسنُ  ِھيَ  ِبالَّتِي اْدَفعْ { 96:  اآلية يِّ  }َيِصفُونَ  بَِما أَْعلَمُ  َنْحنُ  السَّ

يَِّئةَ  أَْحَسنُ  ِھيَ  ِبالَِّتي اْدَفعْ {:  تعالى قوله  باق محكم فھو بينھم فيما األمة لھذه منھا كان فما ؛ األخالق ومكارم بالصفح أمر} السَّ

 بما أعلم نحن". بالقتال فمنسوخ أمورھم عن والصفح لھم التعرض وترك الكفار موادعة من فيھا كان وما. أبدا األمة في

 .أعلم تعالى وهللا ، موادعة آية أنھا يقتضي وھذا. والتكذيب الشرك من أي" يصفون

َياِطينِ  َھَمَزاتِ  ِمنْ  بِكَ  أَُعوذُ  َربِّ  َوقُلْ { 98 - 97:  اآليتان  }َيْحُضُرونِ  أَنْ  َربِّ  بِكَ  َوأَُعوذُ  ، الشَّ

 - :  مسألتان فيه

َياِطينِ  اتِ َھَمزَ  ِمنْ {:  تعالى قوله - :  األولى  ھمزة:  يقال ؛ والدفع النخس اللغة في والھمز. ھمزة جمع ھي" الھمزات"} الشَّ

 صدر في وسواسه في فيھمس يوسوس والشيطان. مواجھة واللمز ، القفا وراء من كالم الھمز:  الليث قال. دفعه ونخسه ولمزه

َياطِ  َھَمَزاتِ  ِمنْ  ِبكَ  أَُعوذُ {:  قوله وھو ؛ آدم ابن  كان:  الحديث وفي. تعالى هللا ذكر عن الشاغلة الشياطين نزغات أي} ينِ الشَّ

 ؛ ھوسا األسد وسمي. الكالم من الھمس فذلك وأخفاه الكالم أسر إذا:  الھيثم أبو قال. وھمسه ولمزه الشيطان ھمز من يتعوذ

 .}طه{ في تقدم وقد. وطئه صوت يسمع ال بخفه يمشي ألنه

 ال التي الغضب سورات وھي ، ھمزاته في الشيطان من بالتعوذ والمؤمنين وسلم عليه هللا صلى نبيه تعالى هللا أمر:  الثاينة

 فالنزغات. اآلية بھذه اتصلت فلذلك المحادة فتقع الكفار مع المؤمنين تصيب كانت التي ھي كأنھا ، نفسه فيھا اإلنسان يملك

 أول وفي ، مستوفى بيانه" األعراف" آخر في تقدم وقد ؛ يةاآل في منھا المتعوذ ھي الشيطان من الواردة الغضب وسورات

 من يؤرق كان خالدا أن حبان بن محمد عن أيوب عن سفيان حدثنا الطائي محمد بن حرب بن علي عن وروي. أيضا الكتاب

 ومن عباده شر ومن وعقابه هللا غضب من التامة هللا بكلمات يتعوذ أن فأمره ، وسلم عليه هللا صلى للنبي ذلك فذكر ؛ الليل

. الجنون يعني الموتة:  ماجة ابن قال ؛ الموتة وھمزه:  عمر قال داود أبي كتاب وفي. يحضرون وأن الشياطين ھمزات

 يكونوا أي ؛} َيْحُضرونِ  أن بك وعائذاً  ، الشياطين ھمزات من بك عائذاً  َربِّ { أبي قراءة وفي. وكيد الجنون من أيضا والتعوذ

 جابر عن مسلم صحيح وفي. ھمز فال حضور يكن لم وإذا ، للھمز معدين كانوا اإلنسان حضروا ا إذ فإنھم  ، أموري في معي

 عند يحضره حتى شأنه من شيء كل عند أحدكم يحضر الشيطان إن: " يقول وسلم عليه هللا صلى هللا رسول سمعت:  قال

 ال فإنه أصابعه فليلعق فرغ فإذا للشيطان يدعھا وال يأكلھال ثم أذى من بھا كان ما فليمط اللقمة أحدكم من سقطت فإذا طعامه

 ".البركة طعامه أي في يدري
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ً  أَْعَملُ  لََعلِّي ، اْرِجُعونِ  َربِّ  َقالَ  اْلَمْوتُ  أََحَدُھمُ  َجاءَ  إَِذا َحتَّى{ 100 - 99:  اآليتان َھا َكالَّ  َتَرْكتُ  فِيَما َصالِحا  َقائِلَُھا ُھوَ  َكلَِمةٌ  إِنَّ
 }ُيْبَعُثونَ  َيْومِ  إِلَى َبْرَزخٌ  َوَرائِِھمْ  َوِمنْ 

 أََساِطيرُ  إاِلَّ  َھَذا إِنْ  - قوله إلى - ِمْتَنا أَإَِذا{ قالوا أي ؛ المشركين ذكر إلى الكالم عاد} اْلَمْوتُ  أََحَدُھمُ  َجاءَ  إَِذا َحتَّى{:  تعالى قوله

لِينَ   تيقن الموت أحدھم جاء إذا حتى ذلك على مصرون ھم قال ثم ، شيء كل على قدرته وذكرھم عليھم احتج ثم. }اأْلَوَّ

 َقالَ {]. 50:  األنفال[} اْلَمالِئَكةُ  َكَفُروا الَِّذينَ  َيَتَوفَّى إِذْ  َتَرى َولَوْ {:  تعالى قال كما ؛ روحه تقبض التي المالئكة وعاين ضاللته

 أَْنفُِسِھمْ  فِي َوَيقُولُونَ {:  وجل عز هللا قال ؛ النفس في القول كوني وقد. ترك فيما صالحا يعمل كي الرجعة تمنى} اْرِجُعونِ  َربِّ 

ُبَنا لَْوال ُ  ُيَعذِّ  على جاء" ارجعني" يقل ولم وجل عز ربه مخاطب وھو} اْرِجُعونِ {:  قوله فأما]. 8:  المجادلة[} َنقُولُ  بَِما هللاَّ

 إلى ارجعون:  فقال المالئكة مخاطبة إلى رجع ثم:  قائلھم فقال ، أوال وجل عز با استغاثوا:  وقيل. للمخاطب الذكر تعظيم

 في المزني قال. وھكذا أرجعني أرجعني أرجعني أي ؛ التكرير جھة على} اْرِجُعونِ { معنى إن:  وقيل. جريج ابن قال ؛ الدنيا

 .الشرك أھل به المراد:  الضحاك قال. ألق ألق معناه:  قال] 24:  ق[} َجَھنَّمَ  فِي أَْلقَِيا{:  تعالى قوله

 أن على اآلية ودلت. يأتي ما على المنافقين سورة آخر في كما المؤمن يسألھا فقد بالكافر مختصا الرجعة سؤال ليس:  قلت

 نزول قبل ذلك فيعلموا ، الرجعة سأل لما ذلك ولوال ، هللا أعداء من أم هللا أولياء من أھو اضطرارا يعرف حتى يموت ال أحدا

 .واقهوذ الموت

ً  أَْعَملُ  لََعلِّي{:  تعالى قوله  به العمل وتركت ضيعت فيما أي} َتَرْكتُ  فِيَما{. هللا إال إله ال أن أشھد يريد:  عباس ابن قال} َصالِحا

 ، العذاب استيقن قد الرجعة يسأل الذي وھذا ؛ ترددا تتضمن} لََعلّ { و. فأتصدق المال من} َتَرْكتُ  فِيَما{ وقيل. الطاعات من

 أعمل أي ؛ التوفيق إلى وإما ، الدنيا إلى رده إلى إما يرجع فالتردد. تردد غير من قطعا الصالح العمل على نفسه يوطن وھو

 على األمر ليس أي ؛ رد كلمة ھذه} َكالَّ◌َ {. الدنيا إلى رد لو والتوفيق القدرة وجود من قطع على ليس إذ ؛ وفقتني إن صالحا

 بما وفى لما يطلب ما إلى أجيب لو:  وقيل. الريح أدراج في يطيح كالم ھو بل ، الدنيا إلى لرجوعا إلى يجاب أنه من يظنه ما

وا َولَوْ {:  قال كما ؛ يقول َھا َكالَّ {:  وقيل]. 28:  األنعام[} َعْنهُ  ُنُھوا لَِما لََعاُدوا ُردُّ  أي ؛ تعالى هللا إلى ترجع} َقاِئلَُھا ُھوَ  َكلَِمةٌ  إِنَّ

َھا{:  وقيل. يؤمن ال الكافر ھذا بأن وأخبر ، أجلھا جاء إذا نفسا يؤخر لن أنه أخبر وقد ، برهخ في خلف ال } َقاِئلَُھا ُھوَ  َكلَِمةٌ  إِنَّ

 بين حاجز أي} َبْرَزخٌ {. خلفھم من:  وقيل. أيديھم وبين أمامھم ومن أي} َبْرَزخٌ  َوَراِئِھمْ  َوِمنْ {. تنفع ال ولكن ، الموت عند

. الدنيا إلى والرجوع الموت بين الحاجز ھو البرز أن أيض مجاھد وعن. زيد وابن ومجاھد الضحاك قال ؛ والبعث الموت

 يوم إلى اإلمھال:  وقيل. الدنيا بقية:  قتادة. أجل:  السدي. حجاب. عباس ابن. واآلخرة الدنيا بين ما ھو:  الضحاك وعن

 بين حاجز وكل. متقاربة األقوال وھذه. سنة أربعون وبينھما ، النفختين بين ما األجل ھو:  الكلبي. عيسى ابن حكاه ؛ القيامة

 ؛ البعث إلى الموت وقت من واآلخرة الدنيا بين ما والبرزخ. الشيئين بين الحاجز البرزخ:  الجوھري قال. برزخ فھو شيئين

 أھل من يصر لم:  فقال! اآلخرة لأھ من صار فقد فالنا هللا رحم:  الشعبي بحضرة رجل وقال. البرز في دخل فقد مات فمن

 ، زمان ظرف ألنه} ُيْبَعُثونَ { إلى} َيْومِ { وأضيف. اآلخرة من وال الدنيا من وليس ، البرزخ أھل من صار ولكنه ، اآلخرة

 .المصدر باإلضافة والمراد
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ورِ  فِي ُنفِخَ  َفإَِذا{ 101:  اآلية  }َساَءلُونَ َيتَ  َوال َيْوَمئِذٍ  َبْيَنُھمْ  أَْنَسابَ  َفال الصُّ

ورِ  فِي ُنفِخَ  َفإَِذا{:  تعالى قوله  ال:  عباس ابن قال} َيَتَساَءلُونَ  َوال َيْوَمِئذٍ  َبْيَنُھمْ  أَْنَسابَ  َفال{. الثانية النفخة النفخ بھذا المراد} الصُّ

 وال أنت قبيلة أي من ؛ الدنيا في يتساءلون كما فيھا يتساءلون وال ، الدنيا في بھا يفتخرون كما اآلخرة في باألنساب يفتخرون

 ومن السموات في من يصعق حين األولى النفخة في ذلك أن عباس ابن وعن. أذھلھم ما لھول يتعارفون وال ، نسب أي من

 على بعضھم وأقبل ، ينظرون قيام ھم فإذا أخرى فيه نفخ ثم ، يتساءلون وال يومئذ بينھم أنساب فال هللا شاء من إال األرض في

:  فقال] 50:  الصافات[} َيَتَساَءلُونَ  َبْعٍض  َعلَى َبْعُضُھمْ  َفأَْقَبلَ {:  وقول اآلية ھذه عن عباس ابن رجل وسأل. ساءلونيت بعض

 َبْعٍض  َعلَى َبْعُضُھمْ  َفأَْقَبلَ {:  قوله أما. تساؤل وال أنساب فال ، حي األرض على يبقى ال ألنه ؛ األولى النفخة في يتساءلون ال

:  زادان عمر أبو وقال. الثانية النفخة اآلية ھذه في عنى إنما:  مسعود ابن وقال. تساءلوا الجنة دخلوا إذا فإنھم} لُونَ َيَتَساءَ 

 من! مسعود بن هللا عبد يا:  ، صوت بأعلى فناديت ، إليه سبقوني قد واليمنة الخير أصحاب فوجدت مسعود ابن على دخلت

 بيد يؤخذ:  يقول فسمعته جليس وبينه بيني كان ما حتى ، فدنوت ؛ ادنه:  فقال! يتنيوأقص ھؤالء أدنيت أعجمي رجل أني أجل

 فليأت حق له كان من ، فالن بن فالن ھذا:  مناد ينادي ثم واآلخرين األولين رؤوس على فينصب القيامة يوم األمة أو العبد

 َفال{:  مسعود ابن قرأ ثم ؛ ابنھا على أو أخيھا على أو زوجھا على أو أبيھا على الحق لھا يدور أن المرأة فتفرح ؛ حقه إلى

 أين فمن الدنيا فنيت قد رب يا:  فيقول" حقوقھم ھؤالء آت: " وتعالى سبحانه الرب فيقول} َيَتَساَءلُونَ  َوال َيْوَمِئذٍ  َبْيَنُھمْ  أَْنَسابَ 

 مثقال حسناته من فضلت  وليا كان فإن" بتهطل بقدر إنسان كل فأعطوا حسناته من خذوا: " للمالئكة الرب فيقول ؛ أوتيھم

َ  إِنَّ { مسعود ابن قرأ ثم ، الجنة بھا يدخله حتى تعالى هللا فيضاعفھا خردل من حبة ةٍ  ِمْثَقالَ  َيْظلِمُ  ال هللاَّ  َحَسَنةً  َتكُ  َوإِنْ  َذرَّ

ً  أَْجراً  لَُدْنهُ  ِمنْ  َوُيْؤتِ  ُيَضاِعْفَھا  فيقول ؛ طالبون وبقي حسناته فنيت! رب:  المالئكة قالت شقيا كان وإن]. 40:  النساء[} َعِظيما

 ".جھنم إلى صكا له وصكوا سيئاته إلى فأضيفوھا أعمالھم من خذوا: " تعالى هللا

 فِي أَْنفَُسُھمْ  َخِسُروا الَِّذينَ  َفأُولَئِكَ  َمَواِزيُنهُ  َخفَّتْ  َوَمنْ  ، اْلُمْفلُِحونَ  ُھمُ  َفأُولَئِكَ  َمَواِزيُنهُ  َثقُلَتْ  َفَمنْ { 105 -  102:  اآليتان
 }َخالُِدونَ  َجَھنَّمَ 

 .فيھما الكالم تقدم

ارُ  ُوُجوَھُھمُ  َتْلَفحُ { 105 - 104:  اآليتان ُبونَ  بَِھا َفُكْنُتمْ  َعلَْيُكمْ  ُتْتلَى آَياتِي َتُكنْ  أَلَمْ  ، َكالُِحونَ  فِيَھا َوُھمْ  النَّ  }ُتَكذِّ

ْتُھمْ  َولَِئنْ { ومنه ؛ بمعناه" تنفح" ويقال} النَّارُ  ُھمُ ُوُجوھَ  َتْلَفحُ {:  تعالى قوله  أن إال]. 46:  األنبياء[} َربِّكَ  َعَذابِ  ِمنْ  َنْفَحةٌ  َمسَّ

 فِيَھا َوُھمْ {. خفيفة] ضربة[ به ضربته إذا لفحة بالسيف ولفحته. أحرقته بحرھا والسموم النار لفحته:  يقال ؛ بأسا أبلغ} تلفح{

. أسنانه وبدت شفتاه تشمرت قد الذي:  والكالح. عبوس في تكشر الكلوح:  اللغة ھل وقال. عابسون:  عباس ابن قال} َكالُِحونَ 

 :  األعمش قال

 كلح الناب عن الشدق ساعة...  له مثل ال المقدم وله
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 َوُھمْ { أيضا عباس ابن وعن. شديد أي كالح ودھر. حواليه وما الفم به يراد ؛ كلحته أقبح وما. وكالحا كلوحا الرجل كلح وقد

 بدت وقد ، بالنار المشيط الرأس إلى تر ألم:  مسعود ابن وقال. صديده وسال شفتاه وتقلصت كلح كالذي يريد} َكالُِحونَ  فِيَھا

 - لقا - َكالُِحونَ  فِيَھا َوُھمْ {: "  قال وسلم عليه هللا صلى النبي عن الخدري سعيد أبي عن الترمذي وفي. شفتاه وقلصت أسنانه

 حسن حديث ھذا:  قال" سرته تضرب حتى السفلى شفته وتسترخي رأسه وسط تبل حتى العليا شفته فتقلص النار تشويه

 .غريب صحيح

َنا َقالُوا{ 108 - 106:  اآليات ا ِشْقَوُتَنا َعلَْيَنا َغلََبتْ  َربَّ ً  َوُكنَّ َنا ، َضالِّينَ  َقْوما ا ُعْدَنا َفإِنْ  ِمْنَھا أَْخِرْجَنا َربَّ  َقالَ  ، َظالُِمونَ  َفإِنَّ
 }ُتَكلُِّمونِ  َوال فِيَھا اْخَسأُوا

َنا َقالُوا{:  تعالى قوله  عاصما إال الكوفيون وقرأ} ِشْقَوُتَنا{ وعاصم عمرو وأبي المدينة أھل قراءة} ِشْقَوُتَنا َعلَْيَنا َغلََبتْ  َربَّ

 غلبت:  معناه في قيل ما وأحسن. والقصر بالمد ؛ وشقا شقاء:  ويقال. والحسن مسعود ابن عن مروية القراءة وھذه. }َشَقاَوُتَنا{

 أَْمَوالَ  َيأُْكلُونَ  الَِّذينَ  إِنَّ {:  وجل عز هللا قال كما ، إليھا يؤديان ألنھما ، شقوة واألھواء اللذات فسمى ؛ وأھواؤنا لذاتنا علينا

ً  اْلَيَتاَمى َما ُظْلما  في سبق ما:  وقيل. النار إلى يؤديھم ذلك ألن ؛] 10:  النساء[} َسِعيراً  َوَسَيْصلَْونَ  اراً نَ  ُبُطوِنِھمْ  فِي َيأُْكلُونَ  إِنَّ

ا{. بالخلق الظن وسوء بالنفس الظن حسن:  وقيل. الشقاوة من الكتاب أم في علينا وكتب علمك ً  َوُكنَّ  في كنا أي} َضالِّينَ  َقْوما

َنا{:  قولھم ذلك على ويدل ، إقرار ھو ماإن منھم اعتذار ھذا وليس. الھدى عن ضالين فعلنا  َفإِنَّا ُعْدَنا َفإِنْ  ِمْنَھا أَْخِرْجَنا َربَّ

ا{ الكفر إلى} ُعْدَنا َفإِنْ {. الموت عند طلبوھا كما الدنيا إلى الرجعة طلبوا} َظالُِمونَ   بعد فيجابون إليه بالعود ألنفسنا} َظالُِمونَ  َفإِنَّ

. طردته خسئا الكلب خسأت. أبعد أي ؛ اخسأ:  للكلب يقال كما ؛ جھنم في ابعدوا أي} ُتَكلُِّمونِ  َوال فِيَھا اْخَسأُوا{:  سنة ألف

 عن عروبة أبي بن سعيد حدثنا:  قال المبارك ابن وذكر. أيضا الكلب وانخسأ. يتعدى وال يتعدى ، خسوءا بنفسه الكلب وخسأ

 ثم ، عاما أربعين يجيبھم فال مالكا يدعون جھنم أھل إن:  قال اصيالع بن عمرو بن هللا عبد عن أيوب أبي عن يذكره قتادة

َنا{:  فيقولون ربھم يدعون ثم:  قال. مالك ورب مالك على دعوتھم وهللا ھانت:  قال. ماكثون إنكم:  عليھم يرد  َعلَْيَنا َغلََبتْ  َربَّ

ا ِشْقَوُتَنا ً  َوُكنَّ َنا. َضالِّينَ  َقْوما ا ُعْدَنا َفإِنْ  اِمْنھَ  أَْخِرْجَنا َربَّ  عليھم يرد ثم:  قال. مرتين الدنيا قدر عنھم فيسكت:  قال. }َظالُِمونَ  َفإِنَّ

 الحمير بصوت أصواتھم فشبه، جھنم نار من والشھيق الزفير إال ھو وما ، بكلمة بعدھا القوم َنَبس ما فوهللا:  قال. فيھا اخسؤوا

 النار في الكفار صوت:  قتادة وقال. الدرداء أبي حيث من بمعناه امرفوع الترمذي خرجه. شھيق وآخرھا زفير أولھا ،

:  القرظي كعب بن محمد وقال. الكالب كنباح نباح لھم يصير:  عباس ابن وقال. شھيق وآخره زفير أوله ، الحمار كصوت

 وفي ، التذكرة في بكمال رناهذك وقد ، المبارك ابن ذكره ، بطوله الخبر... بالخزنة استغاثوا النار أھل أن لي ذكر أو بلغني

ُبونَ  بَِھا َفُكْنُتمْ  َعلَْيُكمْ  ُتْتلَى آَياِتي َتُكنْ  أَلَمْ { ناداھم ثم ، هللا شاء ما عنھم مكث ثم:  آخره  اآلن قالوا صوته سمعوا فلما:  قال} ُتَكذِّ

َنا{:  ذلك عند فقالوا ربنا يرحمنا ا{ علينا كتب الذي بالكتا أي} ِشْقَوُتَنا َعلَْيَنا َغلََبتْ  َربَّ ً  َوُكنَّ َنا. َضالِّينَ  َقْوما  َفإِنْ  ِمْنَھا أَْخِرْجَنا َربَّ

ا ُعْدَنا  بعض على بعضھم وأقبل ، والرجاء الدعاء ذلك عند فانقطع} ُتَكلُِّمونِ  َوال فِيَھا اْخَسأُوا َقالَ { ذلك عند فقال} َظالُِمونَ  َفإِنَّ

 .عليھم وأطبقت ، بعض وجوه في بعضھم ينبح
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َنا َيقُولُونَ  ِعَباِدي ِمنْ  َفِريقٌ  َكانَ  إِنَّهُ { 111 - 109:  اآليات ا َربَّ اِحِمينَ  َخْيرُ  َوأَْنتَ  َواْرَحْمَنا لََنا َفاْغفِرْ  آَمنَّ َخْذُتُموُھمْ  ، الرَّ  َفاتَّ
 ً ُھمْ  َصَبُروا بَِما اْلَيْومَ  ُھمُ َجَزْيتُ  إِنِّي ، َتْضَحُكونَ  ِمْنُھمْ  َوُكْنُتمْ  ِذْكِري أَْنَسْوُكمْ  َحتَّى ِسْخِرّيا  }اْلَفائُِزونَ  ُھمُ  أَنَّ

َنا َيقُولُونَ  ِعَباِدي ِمنْ  َفِريقٌ  َكانَ  إِنَّهُ {:  تعالى قوله ا َربَّ  وفالن ، وصھيب وخباب بالل ھم:  مجاھد قال. اآلية} لََنا َفاْغفِرْ  آَمنَّ

َخْذُتُموُھمْ {. ھمب يھزؤون وأصحابه جھل أبو كان ؛ المسلمين ضعفاء من وفالن ً  َفاتَّ  والكسائي وحمزة نافع قراءة بالضم} ِسْخِرّيا

 من والمضمومة ، التھزؤ جھة من المكسورة فجعل ، بينھما عمرو أبو وفرق:  النحاس قال. الباقون وكسر. }ص{ وفي ھنا ھا

 كما ؛ واحد بمعنى لغتان ھما:  الكسائي لقا. الفراء وال الكسائي وال سيبويه وال الخليل التفريق ھذا يعرف وال ، السخرة جھة

 بمعنى الكسر وأن ، عمرو أبو ذكره الذي الفرق والفراء الكسائي عن الثعلبي وحكى. ولجي ولجي ، وعصي عصي:  يقال

 عن المعاني بين التفريق يؤخذ إنما:  المبرد وقال. بالفعل واالستبعاد التسخير بمعنى والضم ، بالقول والسخرية االستھزاء

 أَْنَسْوُكمْ  َحتَّى{. ھذا مثل في تستثقل الضمة ألن ؛ جميعا المعنيين في سخري في والكسر. يكون فال التأويل وأما ، العرب

 ألنھم المؤمنين إلى اإلساء وأضاف ، بھم استھزاء} َتْضَحُكونَ  ِمْنُھمْ  َوُكْنُتمْ {. ذكرى عن بھم باالستھزاء اشتغلتم أي} ِذْكِري

 ِبَما اْلَيْومَ  َجَزْيُتُھمُ  إِنِّي{. قلوبھم على الكفر استيالء إلى بالمؤمنين استھزائھم شؤم وتعدي ؛ ذكره عن غالھمالشت سببا كانوا

ُھمْ {. طاعتي على وصبروا ، أذاكم على} َصَبُروا  هللا من المدح ابتداء على الھمزة بكسر والكسائي حمزة قرأ} اْلَفاِئُزونَ  ُھمُ  أَنَّ

. بالجنة الفوز اليوم جزيتھم إني:  تقديره ، عليه الجزاء بوقوع نصبه ويجوز. الفائزون ھم ألنھم أي ؛ باقونال وفتح لھم تعالى

 إلى] 34:  المطففين[} َيْضَحُكونَ  اْلُكفَّارِ  ِمنَ  آَمُنوا الَِّذينَ  َفاْلَيْومَ {:  المطففين آخر في تعالى قوله ھذا معنى إلى وينظر:  قلت

 بالضعفاء واالستھزاء السخرية من التحذير:  ھذا من ويستفاد. تعالى هللا شاء إن ھناك بيانه يأتي ما على ، السورة آخر

 .وجل عز هللا من مبعد ذلك وأن ، يغني ال فيما بھم واالشتغال عليھم واإلزراء ، لھم واالحتقار والمساكين

ً  لَبِْثَنا َقالُوا ، ينَ ِسنِ  َعَددَ  اأْلَْرِض  فِي لَبِْثُتمْ  َكمْ  َقالَ { 114 - 112:  اآليات ينَ  فاْسأَلِ  َيْومٍ  َبْعضَ  أَوْ  َيْوما  إاِلَّ  لَبِْثُتمْ  إِنْ  َقالَ  ، اْلَعادِّ
ُكمْ  لَوْ  َقلِيالً   }َتْعلَُمونَ  ُكْنُتمْ  أَنَّ

 السؤال وھذا. الدنيا في حياتھم مدة عن لھم سؤال ھو:  وقيل. القبور في يعني:  قيل} اأْلَْرِض  فِي لَِبْثُتمْ  َكمْ  َقالَ {:  تعالى قوله

. وينونھا يخفضھا من العرب ومن ، مسلم جمع أنه على النون بفتح} ِسِنينَ  َعَددَ {. النار في أو القيامة عرصات في للمشركين

ً  لَِبْثَنا َقالُوا{  ما فنسوا النفختين بين عنھم رفع العذاب ألن:  وقيل. القبور في مكثھم مدة العذاب شدة أنساھم} َيْومٍ  َبْعضَ  أَوْ  َيْوما

 ليس أنه وذلك ؛ الثانية إلى األولى النفخة من العذاب من فيه كانوا ما أنساھم:  عباس ابن قال. قبورھم في العذاب من فيه كانوا

 فيكون العذاب عنه يمسك ثم ، األولى النفخة إلى يموت ساعة من عذب إال نبي بحضرة مات أو نبيا قتل أو نبي قتله أحد من

 فاْسأَلِ {. بصدده ھم ما إلى بالنسبة يسيرا ورأوه القبور وفي الدنيا في لبثھم مدة استقصروا:  وقيل. الثانية ينفخ حتى كالماء

ينَ   ، قتادة قول األول ؛ الدنيا في معنا كانوا الذين المالئكة فاسأل أو ، نسيناه قد فإنا ذلك يعرفون الذين الحساب سل أي} اْلَعادِّ

:  أحدھا:  معان ثالثة ويحتمل. األمر على}  اأْلَْرِض  فِي لَِبْثُتمْ  َكمْ  َقالَ { والكسائي وحمزة كثير ابن وقرأ ، مجاھد قول والثاني

 للملك أمرا يكون أن:  الثاني. مفھوما المعنى كان إذ ؛ الجماعة والمراد للواحد األمر مخرج الكالم فأخرج ؛ لبثتم كم قولوا

 أي ؛ الخبر على} َكمْ  َقالَ { الباقون. الثالث وھو ، لبثتم كم الكافر أيھا قل أراد أو. الدنيا في مكثھم قدر عن البعث يوم ليسألھم

 على} قال{ الباقون} َقلِيالً  إاِلَّ  لَِبْثُتمْ  إِنْ  َقالَ { أيضا والكسائي حمزة وقرأ. لبثتم كم لھم المالئكة قالت أو ، لھم تعالى هللا قال
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. متناھيا كان طال وإن القبور في مكثھم أن وذلك ؛ قليال إال األرض في لبثتم ما أي ؛ األول التأويل من ذكر ما على الخبر،

ُكمْ  لَوْ {. له نھاية ال ألنه ؛ النار في مكثھم إلى بالنسبة قليل ھو:  وقيل  .ذلك} َتْعلَُمونَ  ُكْنُتمْ  أَنَّ

َما أََفَحِسْبُتمْ { 115:  اآلية ً  َخلَْقَناُكمْ  أَنَّ  }ُتْرَجُعونَ  ال إِلَْيَنا ُكمْ َوأَنَّ  َعَبثا

َما أََفَحِسْبُتمْ {:  تعالى قوله ً  َخلَْقَناُكمْ  أَنَّ :  تعالى قوله مثل ؛ عليھا عقاب وال لھا ثواب ال البھائم خلقت كما مھملين أي} َعَبثا

 بن محمد هللا عبد أبو الحكيم الترمذي قال. ةفائد لغير مھمال كالبھائم يريد] 36:  القيامة[} ُسدىً  ُيْتَركَ  أَنْ  اأْلِْنَسانُ  أََيْحَسبُ {

 أحرار عبيد له اليوم فھم وه عبد فإن ، تركھا على ويعاقبھم العبادة على فيثيبھم ، ليعبدوه عبيدا الخلق خلق تعالى هللا إن:  علي

 السجون في أعداء وغدا ، لئام سقاط أباق عبيد اليوم فھم العبودية رفضوا وإن ؛ اإلسالم دار في ملوك ، الدنيا رق من كرام

ً { و. النيران أطباق بين  مفعول ألنه أو المصدر على نصب ھو:  عبيدة أبو وقال. وقطرب سيبويه عند الحال على نصب} َعَبثا

 .الرجوع من الجيم وكسر التاء بفتح} َتْرِجعون{ والكسائي حمزة قرأ. بأعمالكم فتجازون" ترجعون ال إلينا وأنكم. "له

ُ  َفَتَعالَى{ 116:  اآلية  }اْلَكِريمِ  اْلَعْرشِ  َربُّ  ُھوَ  إاِلَّ  إِلَهَ  ال اْلَحقُّ  اْلَملِكُ  هللاَّ

ُ  َفَتَعالَى{:  تعالى قوله  عبثا شيئا يخلق أن وعن ، واألنداد والشركاء األوالد عن الحق الملك هللا وتقدس تنزه أي} اْلَحقُّ  اْلَملِكُ  هللاَّ

 كثير ابن عن وروي محيصن ابن وقرأ. غيرھا القرآن في ليس} اْلَكِريمِ  اْلَعْرشِ  َربُّ  ُھوَ  إاِلَّ  هَ إِلَ  ال{. الحكيم ألنه ؛ سفھا أو

 . نعتا بالرفع" الكريم"

ِ  َمعَ  َيْدعُ  َوَمنْ { 118 - 117:  اآليتان ً  هللاَّ َما بِهِ  لَهُ  ُبْرَھانَ  ال آَخرَ  إِلَھا  َربِّ  َوقُلْ  ، اْلَكافُِرونَ  ْفلِحُ يُ  ال إِنَّهُ  َربِّهِ  ِعْندَ  ِحَساُبهُ  َفإِنَّ
اِحِمينَ  َخْيرُ  َوأَْنتَ  َواْرَحمْ  اْغفِرْ   }الرَّ

ً  هللاَِّ  َمعَ  َيْدعُ  َوَمنْ {:  تعالى قوله َما{ عليه له حجة ال أي} ِبهِ  لَهُ  ُبْرَھانَ  ال آَخرَ  إِلَھا . ويحاسبه يعاقبه ھو أي} َربِّهِ  ِعْندَ  ِحَساُبهُ  َفإِنَّ

 به جئت ما وجحد كذب من - بالفتح -} َيْفلَح ال{ وقتادة الحسن وقرأ} اْلَكافُِرونَ  ُيْفلِحُ  ال إِنَّهُ {. والشأن األمر ضمير ءالھا} إِنَّهُ {

 من الثعلبي وأسند. ألمته باالستغفار أمره:  وقيل. األمة به لتقتدي باالستغفار والسالم الصالة عليه نبيه أمر ثم. نعمتي وكفر

 في فقرأ مبتلى بمصاب مر أنه مسعود بن هللا عبد عن الصنعاني هللا عبد بن حنش عن ھبيرة بن هللا عبد نع لھيعة ابن حديث

َما أََفَحِسْبُتمْ { أذنه ً  َخلَْقَناُكمْ  أَنَّ  فأخبره، ؟" أذنه في قرأت ماذا: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فقال. فبرأ السورة ختم حتى} َعَبثا

 "لزال جبل على قرأھا موقنا رجال أن لو يدهب نفسي والذي: " فقال
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  بسم هللا الرحمن الرحيم

 النور سورة تفسير

َناتٍ  آَياتٍ  فِيَھا َوأَْنَزْلَنا َوَفَرْضَناَھا أَْنَزْلَناَھا ُسوَرةٌ { 1:  اآلية ُرونَ  لََعلَُّكمْ  َبيِّ  }َتَذكَّ

". النور سورة نساءكم علموا: " الكوفة أھل إلى عنه هللا رضي عمر وكتب. والستر العفاف أحكام ذكر السورة ھذه مقصود

} َوَفَرْضَناَھا{". والغزل النور سورة وعلموھن الكتابة تعلموھن وال الغرف النساء تنزلوا ال: " عنھا هللا رضي عائشة وقالت

 وقرأ. مختلفة فرائض يھاف أنزلنا أي:  وبالتشديد. األحكام من فيھا ما بعدكم من وعلى عليكم فرضنا أي ؛ الراء بتخفيف قرئ

 وفرائض. القوس فرضة ومنه ، القطع والفرض. نجما نجما اإلنزال في قطعناھا أي بالتشديد} َوَفَرْضَناَھا{:  عمرو أبو

. الفرائض من فيھا ما لكثرة ؛ التكثير على ھو:  وقيل. وبيناھا فصلناھا} َفَرْضَناَھا{ أيضا وعنه. النفقة وفرض الميراث

 :  زھير قال. سورة القرآن من السورة سميت ولذلك ؛ الشريفة للمنزلة اسم اللغة في والسورة

 يتذبذب دونھا ملك كل ترى...  سورة أعطاك هللا أن تر ألم

. واألخفش عبيدة أبو قاله ؛} أَْنَزْلَناَھا{ وخبرھا مبتدأ أنھا على بالرفع} ُسوَرةٌ { وقرئ. فيھا القول الكتاب مقدمة في مضى وقد

 ھذه أي ، موضع كل في بالنكرة يبتدأ وال نكرة ألنھا ؛ االبتداء خبر ألنھا بالرفع} ُسوَرةٌ {:  والمبرد والفراء الزجاج وقال

 ، لذلك االبتداء فحسن المحضة النكرة حد عن أخرجتھا لھا صفة بعدھا وما ابتداء} ُسوَرةٌ { قوله يكون أن ويحتمل. سورة

اِنَيةُ { قوله في الخبر ويكون اِني الزَّ  :الشاعر وقال. أنزلناھا سورة أنزلنا تقدير على ، بالنصب" سورةً " وقرئ. } َوالزَّ

 والمطرا الرياح وأخشى وحدي...  به مررت إن أخشاه والذئب

 يتقدم أن يجوز المكنى من والحال واأللف الھاء من حال ھي:  الفراء وقال. سورة اتل أي فعل بإضمار منصوبة تكون أو

 .عليه

انَِيةُ { 2 : اآلية انِي الزَّ ِ  ِدينِ  فِي َرْأَفةٌ  بِِھَما َتأُْخْذُكمْ  َوال َجْلَدةٍ  ِماَئةَ  ِمْنُھَما َواِحدٍ  ُكلَّ  َفاْجلُِدوا َوالزَّ ِ  ُتْؤِمُنونَ  ُكْنُتمْ  إِنْ  هللاَّ َّ  َواْلَيْومِ  بِا
 }اْلُمْؤِمنِينَ  ِمنَ  َطائَِفةٌ  َعَذاَبُھَما َوْلَيْشَھدْ  اآْلِخرِ 
 -:  مسألة وعشرون اناثن فيه

اِنَيةُ {:  تعالى قوله:  األولى اِني الزَّ  لوطء اسم وھو. والقتل السرقة اسم مثل ، الشرع قبل معروفا اللغة في الزنى كان} َوالزَّ

 طبعا مشتھى فرج في فرج إدخال ھو:  قلت شئت وإن. بمطاوعتھا نكاح شبھة وال نكاح غير من فرجھا في امرأة الرجل

 آلية ناسخة اآلية وھذه. ذلك في للعلماء وما وحقيقته الزنى حد في الكالم مضى وقد. الحد وجب ذلك كان فإذا ؛ شرعا محرم

 .باتفاق" النساء" سورة في اللتين األذى وآية الحبس

 تغريب بالسنة وثبت. لحرةا البكر البالغة الزانية وكذلك ، البكر البالغ الحر الزاني حد ھذا} َجْلَدةٍ  ِماَئةَ {:  تعالى قوله:  الثانية

 َعلَى َما ِنْصفُ  َفَعلَْيِھنَّ  ِبَفاِحَشةٍ  أََتْينَ  َفإِنْ {:  تعالى لقوله ؛ جلدة خمسون فالواجب المملوكات وأما. ذلك في الخالف على ؛ عام
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 دون الرجم فعليه األحرار من المحصن وأما. معناھا في العبد ثم ، األمة في وھذا] 25:  النساء[} اْلَعَذابِ  ِمنَ  اْلُمْحَصَناتِ 

 . والحمد ، إعادته عن فأغنى" النساء" في ممھدا كله ھذا مضى وقد. يرجم ثم مائة يجلد:  يقول من العلماء ومن. الجلد

اِنَيةُ { الجمھور قرأ:  الثالثة اِني الزَّ اِنَيةُ { الثقفي عمر بن عيسى وقرأ. بالرفع} َوالزَّ  ألنه ؛ بويهسي عند أوجه وھو ، بالنصب} الزَّ

 الناس وأجمع. والزاني الزانية] حكم[ عليكم يتلى فيما:  وتقديره ، ابتداء خبر:  عنده الرفع ووجه. اضرب زيدا:  كقولك عنده

: قوله في والخبر ، األوجه ھو عندھم الرفع فإن والزجاج والمبرد الفراء وأما. النصب سيبويه عند القياس كان وإن الرفع على

 ينبغي:  الخبر قدرت شئت وإن. النحاة أكثر قول وھو جيد قول وھو هللا بحكم مجلودان والزاني الزانية:  المعنى ألن }َفاْجلُِدوا{

 .ياء بغير} والزان{ مسعود ابن وقرأ. يجلدا أن

اِرقُ {:  تعالى قال كما للتأكيد ذكرھما:  فقيل ؛ منھما يكفي كان والزاني ، واألنثى الذكر وتعالى سبحانه هللا ذكر:  الرابعة  َوالسَّ

اِرَقةُ   والمرأة الواطئ ھو كان لما الرجل أن ظان يظن لئال ھنا ذكرھما يكون أن ويحتمل]. 38:  المائدة[} أَْيِدَيُھَما َفاْقَطُعوا َوالسَّ

 كفارة ال:  لوافقا. الشافعي منھم العلماء من جماعة أوقع الذي اإلشكال لھذا رفعا فذكرھا حد عليھا يجب فال بواطئة ليست محل

" . كفر" وسلم عليه هللا صلى النبي له فقال ؛ رمضان نھار في أھلي جامعت قال ألنه ؛ رمضان في الوطء في المرأة على

 .واطئة وال بمجامعة ليس والمرأة ، بالكفارة فأمره

اِنَيةُ { قدمت:  الخامسة  ، رايات الوقت وبغايا العرب ماءإل وكان فاش النساء زنى الزمان ذلك في كان حيث من اآلية في} الزَّ

 وعليھا أكثر المرأة في الشھوة ألن:  وقيل. أضر الحبل ألجل وھو أعر النساء في الزنى ألن:  وقيل. بذلك مجاھرات وكن

 بالنساء العار فإن وأيضا. كله الحياء ذھب زنت إذا لكنھا حياء فيھا ركب قد كان وإن شھوتھا لتردع تغليظا فصدرھا أغلب

 .واھتماما تغليظا ذكرھن فقدم والصيانة الحجب موضوعھن إذ ألحق

اِنَيةُ { قول في والالم األلف:  السادسة اِني الزَّ  الرجم مع بالجلد قال ومن. الزناة جميع في عامة أنھا يعطي وذلك ، للجنس} َوالزَّ

 طالب أبي بن علي وفعله ، الحسن أبي نب والحسن راھويه بن إسحاق قول وھو. الجلد مع فيقام حكم بزيادة جاءت السنة:  قال

 عامة غير أنھا على واستدلوا ، البكرين في خاصة ھي:  الجمھور وقال. بيانه" النساء" في مضى وقد بشراحة عنه هللا رضي

 .منھا واإلماء العبيد بخروج

. به القول على العلماء وأجمع يأتي ما على عليھما بذلك ُشھد إذا الزانيين على يجب ما على وتعالى سبحانه هللا نص:  السابعة

. جلدة مائة منھما واحد كل يضرب:  راھويه بن إسحاق فقال واحد ثوب في المرأة مع يوجد الرجل على يجب فيما واختلفوا

 قدر على وأحمد مالك قال وبه. يؤدبان:  الثوري وسفيان عطاء وقال. عنھما ذلك يثبت وليس وعلى عمر عن ذلك وروي

" ھود" في مضى وقد. األدب الحال ھذه على وجد من على يرى رأيناه ممن واألكثر:  المنذر ابن قال. األدب في مذاھبھم

 .وحده  والحمد ، المسألة ھذه في ما اختيار

 إن أي ، الجزاء معنى فيه:  المبرد وقال. للشرط مضارع واألمر أمر موضع ألنه الفاء دخلت} َفاْجلُِدوا{:  تعالى قوله:  الثامنة

اِرقُ { وھكذا ؛ الفاء دخلت ولھذا ، كذا به فافعلوا زان زنى اِرَقةُ  َوالسَّ  ].38:  المائدة[} أَْيِدَيُھَما َفاْقَطُعوا َوالسَّ
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 في:  الشافعي قال. العبيد في السادة:  والشافعي مالك وزاد. منابه ناب ومن اإلمام األمر بھذا المخاطب أن خالف ال:  التاسعة

 ثم ، المسلمين على واجبة الدين مراسم إقامة ألن للمسلمين الخطاب:  وقيل. القطع دون الجلد في:  مالك وقال .وقطع جلد كل

 .الحدود إقامة على االجتماع يمكنھم ال إذ عنھم ينوب اإلمام

 وال شديدا ال. سوطين بين سوطا يكون به يجلد أن يجب الذي والسوط. يجب بالسوط الجلد أن على العلماء أجمع:  العاشرة

 له فدعا ؛ وسلم عليه هللا صلى هللا رسول عھد على بالزنى نفسه على اعترف رجال أن أسلم بن زيد عن مالك وروى. لينا

 دون: " فقال ثمرته تقطع لم جديد بسوط فأتي" ھذا فوق: " فقال ، مكسور بسوط فأتي ، بسوط وسلم عليه هللا صلى هللا رسول

 روى ھكذا:  عمر أبو قال. الحديث..." فجلد وسلم عليه هللا صلى هللا رسول به فأمر. والن به ركب قد بسوط فأتي" ھذا

 عن كثير أبي بن يحيى عن معمر روى وقد ، الوجوه من بوجه اللفظ بھذا يستند أعلمه وال الموطأ رواة جميع مرسال الحديث

 .وسطا يريد. تام بسوط الخمر في قدامة عمر ضرب} المائدة{ في تقدم وقد. سواء مثله وسلم عليه هللا صلى النبي

 ما المرأة على ويترك ، يجرد:  وغيرھما حنيفة وأبو مالك فقال ؛ الزنى في المجلود تجريد في العلماء اختلف:  عشرة الحادية

 يجرد ال:  والنخعي الشعبي وقال. ترك شاء وإن جرد شاء إن مخير اإلمام:  األوزاعي وقال. الضرب يقيھا ما دون يسترھا

 .الثوري فال وبه مد وال تجريد األمة في يحل ال:  مسعود ابن قال. قميص عليه يترك ولكن

 يقام ال سواء كلھا الحدود في والمرأة الرجل:  مالك فقال ؛ والنساء الرجال ضرب كيفية في العلماء اختلف:  عشرة الثانية

 بن علي قول وھو ، واقف وھو الرجل يجلد أن يرون والشافعي الرأي وأصحاب. الظھر في إال عنده يجزى وال ؛ منھما واحد

 ممدود غير قائما مجردا التعزير وفي كلھا الحدود في الضرب:  والشافعي حنيفة وأبو الليث وقال. عنه هللا رضي طالب أبي

 إن:  الشافعي وقال. رووالف الحشو عنه وينزع. مالك عن التحصيل في المھدوي وحكاه. ثيابه وعليه يضرب فإنه القذف حد إال

 .مد صالحا مده كان

 الظھر، في إال تضرب ال كلھا الحدود:  مالك فقال ؛ الحدود في اإلنسان من تضرب التي المواضع في واختلفوا:  عشرة الثالثة

 رعم ابن وأشار. علي عن وروي ؛ األعضاء سائر وتضرب والفرج الوجه يتقى:  وأصحابه الشافعي وقال. التعزير وكذلك

 ضرب في واختلفوا. والمقاتل والعورة الوجه تسليم في واإلجماع:  عطية ابن قال. الزنى في جلدھا أمة رجلي إلى بالضرب

 وضرب. الرأس يضرب:  فقاال وابنه عمر عن وروي. الرأس يضرب:  يوسف أبو وقال. الرأس يتقى:  الجمھور فقال الرأس

 البينة: " السالم عليه وقوله ، الناس عليه أدرك ما مالك حجة ومن. حدا ال تعزيرا وكان رأسه في صبيا عنه هللا رضي عمر

 .وسيأتي" ظھرك في حد وإال

 قال وبه. إبطه تحت من يده الضارب يخرج وال ، يبضع وال يجرح ال مؤلما يكون أن ھو يجب الذي الضرب:  عشرة الرابعة

 سوطين بين بسوط فأتي حد في برجل عنه هللا رضي عمر وأتي. عنھما هللا رضي مسعود وابن علي قول وھو ، الجمھور

 تأخذه ال رجل إلى ألبعثنك:  فقال بشارب عنه هللا رضي وأتي. حقه عضو كل وأعط إبطك يرى وال اضرب:  للضارب وقال

 يضربه وھو عنه هللا رضي عمر فجاء الحد فاضربه الغد أصبحت إذا:  فقال العدوي األسود بن مطيع إلى فبعثه ھوادة فيك

" بعشرين عنه أقص: " عبيدة أبو قال. بعشرين عنه أقص:  فقال ؛ ستين فقال ؟ ضربته كم الرجل قتلت:  فقال شديدا ضربا
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 أن الفقه من الحديث ھذا وفي. العشرين تضربه وال بقيت التي بالعشرين قصاصا ضربته الذي الضرب ھذا شدة اجعل:  يقول

 :  ضرباوھي الحدود أشد في لماءالع اختلف وقد. خفيف ضرب الشارب ضرب

 بين ضرب ؛ مبرح غير ضرب سواء كلھا الحدود في الضرب:  سعد بن والليث وأصحابه مالك فقال:  عشرة الخامسة

 الضرب من أشد الزنى وضرب ؛ الضرب أشد التعزير:  وأصحابه حنيفة أبو وقال. عنه هللا رضي الشافعي قول ھو. ضربين

 القذف وضرب ، القذف ضرب من أشد الزنى ضرب:  الثوري وقال. القذف ضرب من أشد الشارب وضرب ، الخمر في

 يجب عمن تثقيل وال تخفيف منھا شيء في يرد ولم ، الجلدات عدد عل التوقيف بورود مالك احتج. الخمر ضرب من أشد

 كان لما الزنى بأن الثوري احتج. الزنى في منه أشد ضربا التعزير في ضرب فإنه ، عمر بفعل حنيفة أبو احتج. له التسليم

 مسائل وسبيل ، باالجتھاد إال الحد يثبت لم ألنه ؛ الخمر وكذلك. النكاية في أبلغ القذف يكون أن استحال الجلدات في عددا أكثر

 .التوقيف مسائل قوة يقوي ال االجتھاد

 إال يقيمه وال ، الحكام أيدي بين يقام أن يينبغ ذلك وغير والقذف والخمر الزنى في هللا أوجب الذي الحد:  عشرة السادسة

. عنھم هللا رضي ، ذلك من شيء لھم وقع كلما تفعل الصحابة كانت وكذلك. لذلك اإلمام يختارھم وخيارھم الناس فضالء

 شيء يتعدى ال بحيث ، وحالھا ومحلھا وقدرھا فعلھا على المحافظة تجب ، تعبدية وقربة شرعية بقاعدة قيام أنه ذلك وسبب

 بن حضين عن الصحيح روى. أمكن ما بكل مراعاته فيجب ، عظيمة وحرمته المسلم دم فإن ، أحكامھا وال شروطھا من

 ، رجالن عليه فشھد ؟ أزيدكم:  قال ثم ركعتين الصبح صلى قد بالوليد وأتي عفان بن عثمان شھدت:  قال ساسان أبي المنذر

 ، فاجلده قم علي يا:  فقال ؛ شربھا حتى يتقيأ لم إنه:  عثمان فقال ؛ يتقيأ رآه هأن آخر وشھد ، الخمر شرب أنه حمران أحدھما

 قم ، جعفر بن هللا عبد يا:  فقال -  عليه وجد فكأنه - قارھا تولى من حارھا ول:  الحسن فقال. فاجلده حسن يا قم:  علي فقال

 .فاجلده قم:  علي لإلمام عثمان قول فانظر. المائدة في تقدم وقد. الحديث..." يعد وعلي فجلده ، فاجلده

 في عمر فعل من ثمانين على الخمر في التوقيف وثبت ، والقذف الزنى في الجلد عدد على تعالى هللا نص:  عشرة السابعة

 في سالنا يتابع لم ما وھذا:  العربي ابن قال. كله ذلك في الحد يتعدى أن يجوز فال - المائدة في تقدم ما على - الصحابة جميع

 تتعين فحينئذ ؛ فعلوه منكر عن يتناھوا فال بالھوادة عليھا ويعطفون ضراوة يتخذوھا حتى ، المعاصي لھم احلولت وال الشر

 حرمة لھتك وعشرين الخمر حد ثمانين ؛ مائة فضربه رمضان في بسكران عمر أتي وقد. الذنب زيادة ألجل الحد ويزاد الشدة

 ثالثمائة الوالي فضربه بصبي رجل لعب وقد. الحرمات وھتك الجنايات تغليظ على باتالعقو تركب أن يجب فھكذا. الشھر

 وبيع بالمناكر والتظاھر ، بالمعاصي واالستھتار الحرمات بھتك ھذا زماننا رأى لو فكيف ، بلغه حين مالك ذلك يغير فلم سوط

 .الوكيل ونعم هللا وحسبنا ؛ داأح يجالس ولم كمدا لمات ، القضاة منصب في لھا العبيد واستيفاء الحدود

 بن الحسين القاضي حدثنا الدارقطني وروى. ثمانين إلى انتھى حتى الخمر حد في زيد -  أعلم وهللا - المعنى ولھذا:  قلت

 عبد أخبرني قال الزھري عن زيد بن أسامة حدثنا عيسى بن صفوان حدثنا الدورقي إبراھيم بن يعقوب حدثنا إسماعيل

 ، الوليد بن خالد منزل عن يسأل الناس يتخلل وھو حنين يوم وسلم عليه هللا صلى هللا رسول رأيت:  قال رأزھ بن الرحمن

 هللا صلى هللا رسول وحثا:  وقال. أيديھم في بما فضربوه عنده لمن وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فقال قال ، بسكران فأتي
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 فضرب ؛ يومئذ ضربھم من كان الذي فتوخى:  قال ، بسكران عنه هللا ضير بكر أبو أتي ثم:  قال. التراب عليه وسلم عليه

 قال ، عمر إلى الوليد بن خالد أرسلني:  قال الكلبي وبرة ابن عن الرحمن عبد بن حميد أخبرني ثم:  الزھري قال. أربعين

 بن خالد إن:  فقلت المسجد في متكئون معه وھم والزبير وطلحة وعلي عوف بن وعبدالرحمن عفان بن عثمان ومعه فأتيته

 ھم:  عمر فقال ؛ فيه العقوبة وتحاقروا الخمر في انھمكوا قد الناس إن:  ويقول السالم عليك يقرأ وھو إليك أرسلني الوليد

 ما صاحبك أبلغ:  عمر فقال قال ؛ ثمانون المفتري وعلى افترى ھذى وإذا ھذى سكر إذا نراه:  علي فقال. فسلھم عندك ھؤالء

 ، أربعين ضربه الذلة منه كانت الذي الضعيف بالرجل أتي إذا عمر وكان:  قال. ثمانين وعمر ثمانين خالد فجلد:  قال. قال

 لھم كالمنكل" لزدتكم الھالل تأخر لو: " وسلم عليه هللا صلى قوله المعنى ھذا ومن. وأربعين ثمانين أيضا عثمان وجلد:  قال

 عن سقيان عن يحيى بن حامد وروى". تعمقھم المتعمقون يدع وصاال لواصلنا الشھر لنا دم لو" رواية في. ينتھوا أن أبوا حين

 .سببا يذكر ولم عمرو أبو ذكره ؛ جلدة مائة الخمر في النجاشي ضرب عليا أن مروان أبي بن عطاء عن مسعر

 وال ، المحدود على شفقة الحدود إقامة عن تمتنعوا ال أي} هللاَِّ  ِدينِ  فِي َرْأَفةٌ  بِِھَما َتأُْخْذُكمْ  َوال{:  تعالى قوله:  عشرة الثامنة

 بِِھَما َتأُْخْذُكمْ  ال{:  جبير بن وسعيد والنخعي الشعبي وقال. التفسير أھل جماعة قول وھذا ، إيجاع غير من الضرب تخففوا

 ثم ؛ ليلة أربعين مطر من ألھلھا خير بأرض حد إقامة:  عنه هللا رضي ھريرة أبو وقال. والجلد الضرب في :  قالوا} َرْأَفةٌ 

 ، لغات ثالث ؛ فعالة وزن على} رآفة{ وقرئ. فعلة وزن على األلف بفتح} َرْأَفةٌ { وقرئ. الرحمة أرق والرأفة. اآلية ھذه قرأ

 ورؤفت به رأفت وقد. وكآبة كأبة مثل ؛ ورآفة رأفة:  ويقال. ورحم رق إذا رؤوف من ؛ األولى أشھرھا ، مصادر كلھا ھي

 .الرحيم العطوف:  تعالى هللا صفات من والرؤوف. هب

 في أي] 76:  يوسف[} اْلَملِكِ  ِدينِ  فِي أََخاهُ  لَِيأُْخذَ  َكانَ  َما{:  تعالى قال كما ؛ هللا حكم في أي} هللاَِّ  ِدينِ  فِي{:  عشرة التاسعة

" اآلخر واليوم با تؤمنون كنتم إن. "الحدود إقامة من به أمركم فيما وشرعه هللا طاعة في أي} هللاَِّ  ِدينِ  فِي{:  وقيل. حكمه

َِّ  ُتْؤِمُنونَ  ُكْنُتمْ  إِنْ {:  تعالى بقوله والحض التثبيت معنى على قررھم  كنت إن:  تحضه لرجل تقول كما وھذا. }اآْلِخرِ  َواْلَيْومِ  ِبا

 .الرجال أفعال ھذه أي ، كذا فافعل رجال

 قال. التأديب يستحق ال من إال التعذيب يشھد ال:  قيل} اْلُمْؤِمِنينَ  ِمنَ  َطائَِفةٌ  َعَذاَبُھَما ْلَيْشَھدْ وَ {:  تعالى قوله:  عشرين الموفية

 ؛ منه باب ھذا وأن ، الزنى على الشھادة على قياسا أربعة حضور من بد ال:  زيد ابن وقال. ألف إلى فوقه فما رجل:  مجاھد

 وقال. شھادة موضع فرآھا ، مالك قول مشھور وھذا ؛ اثنين من بد ال:  وعطاء رمةعك وقال. والشافعي والليث مالك قول وھو

 قوله مجاھد وحجة. الثالثة على زاد ما:  الربيع. عشرة وعنه ، فصاعدا واحد:  الحسن. الجمع أقل ألنه ، ثالثة:  الزھري

 تقاتل في ونزلت ،] 9:  الحجرات[} َطاِئَفَتانِ  َوإِنْ {:  وقوله ،] 122:  ةالتوب[} َطائَِفةٌ  ِمْنُھمْ  فِْرَقةٍ  ُكلِّ  ِمنْ  َنَفرَ  َفلَْوال{:  تعالى

 عباس ابن وقاله ؛ األلف إلى طائفة يسمى والواحد. }اْلُمْؤِمِنينَ  ِمنَ  َطاِئَفةٌ  َعَذاَبُھَما َوْلَيْشَھدْ {:  تعالى قوله فكذلك ؛ رجلين

 غير ضربة خمسين يضربھا أن ابنه وأمر ، ثوبا عليھا فألقى دتوول زنت قد له بجارية األسلمي برزة أبو وأمر. وإبراھيم

 .}اْلُمْؤِمِنينَ  ِمنَ  َطاِئَفةٌ  َعَذاَبُھَما َوْلَيْشَھدْ { تال ثم جماعة ودعا ، مؤلم لكن خفيف وال مبرح
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 وأن ، الناس ةبحضر والتوبيخ الزناة على اإلغالط بھا المقصود ھل. الجماعة بحضور المراد في اختلف:  والعشرون الحادية

 بالتوبة لھما الدعاء أو ، بعده من به فيعتبر حديثه ويشيع ، ألجله ويزدجر به يتعظ وحضره شھده ومن ، المحدود يدع ذلك

 .للعلماء قوالن ؛ والرحمة

 فيه فإن الزنى اتقوا الناس معاشر يا: " قال وسلم عليه هللا صلى النبي أن عنه هللا رضي حذيفة عن روي:  والعشرون الثانية

 في اللواتي وأما العمر وينقص الفقر ويورث البھاء فيذھب الدنيا اللواتي فأما اآلخرة في وثالثا الدنيا في ثالثا خصال ست

 أمتي أعمال إن: " قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن أنس وعن". النار في والخلود الحساب وسوء السخط فيوجب اآلخرة

 من النصف ليلة كان إذا: " قال وسلم عليه هللا صلى النبي وعن". الزناة على هللا غضب فاشتد مرتين جمعة كل علي تعرض

 أو خمر مدمن أو لوالديه عاقا أو كاھنا أو ساحرا خمسة إال شيئا با يشرك ال مؤمن لكل فغفر أمتي على هللا اطلع شعبان

 ".الزنى على مصرا

انِي{ 3:  اآلية انَِيةُ  ُمْشِرَكةً  أَوْ  َزانَِيةً  إاِلَّ  َيْنِكحُ  ال الزَّ مَ  ُمْشِركٌ  أَوْ  َزانٍ  إاِلَّ  َيْنِكُحَھا ال َوالزَّ  }اْلُمْؤِمنِينَ  َعلَى َذلِكَ  َوُحرِّ

 -:  مسائل سبع فيه

 :  التأويل من أوجه ستة على اآلية ھذه معنى في العلماء اختلف:  األولى

. بليغ حسن قبل بما المعنى ھذا واتصال. المؤمنين على محرم وأنه ، مرهأ وتبشيع الزنى تشنيع اآلية مقصد يكون أن:  األول

 تقسيم زاد ثم ، الطرفين كال وأخذا مبالغة القصة وردد. الجماع بمعنى النكاح فيكون ؛ يطأ ال أي} َيْنِكحُ  ال{:  بقوله ويريد

 من زانية إال زناه وقت في يطأ ال الزاني:  فالمعنى ؛ الزنى من المعاصي في أعم الشرك حيث من والمشرك المشركة

 وأنكر. الوطء اآلية ھذه في النكاح أن وأصحابه عباس ابن عن روي وقد. المشركات من منھا أحسن ھي من أو ، المسلمين

ً َزوْ  َتْنِكحَ  َحتَّى{ القرآن وفي ؛ قال كما وليس. التزويج بمعنى إال تعالى هللا كتاب في النكاح يعرف ال:  وقال الزجاج ذلك  جا

 ينحو ما الطبري وذكر". البقرة" في تقدم وقد ، الوطء بمعنى أنه وسلم عليه هللا صلى النبي بينه وقد] 230:  البقرة[} َغْيَرهُ 

 وأن ، عباس ابن عن الخطابي وحكاه. مكمل وال مخلص غير ولكن ، وعكرمة عباس وابن جبير بن سعيد عن التأويل ھذا إلى

 .قول فھذا ؛ الجھتين في زنى أنه ويفيد ، بزانية إال ىزن يكون ال أي الوطء معناه

 ، بمكة األسارى يحمل كان مرثد أبي بن مرثد أن جده عن أبيه عن شعيب بن عمرو عن والترمذي داود أبو رواه ما:  الثاني

 ؟ عناق أنكح ؛ هللا رسول يا:  فقلت وسلم عليه هللا صلى النبي فجئت:  قال ، صديقته وكانت عناق لھا يقال بغي بمكة وكان

اِنَيةُ { فنزلت ؛ عني فسكت:  قال  ، داود أبي لفظ". تنكحھا ال: " وقال علي فقرأھا فدعاني ؛} ُمْشِركٌ  أَوْ  َزانٍ  إاِلَّ  َيْنِكُحَھا ال َوالزَّ

 .يفسخ ال عليھا العقد فإن المسلمة الزانية فأما ، كافرة كانت إذ المرأة بھذه خاص ھذا:  الخطابي قال. أكمل الترمذي وحديث

 أم لھا يقال امرأة نكاح في وسلم عليه هللا صلى هللا رسول استأذن أيضا المسلمين من رجل في مخصوصة أنھا:  الثالث

 .ومجاھد العاصي بن عمرو قاله ؛ اآلية ھذه تعالى هللا فأنزل ؛ عليه تنفق أن وشرطت ، الزانيات بغايا من وكانت مھزول
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 صفة فنزلوا عشائر وال مساكن المدينة في لھم يكن ولم ، المھاجرين من قوما وكانوا الصفة ھلأ في نزلت أنھا:  الرابع

 ، بالفجور متعالنات بغايا بالمدينة وكان ، بالليل الصفة إلى ويأوون بالنھار الرزق يلتمسون رجل أربعمائة وكانوا المسجد

 ھذه فنزلت ؛ وكسوتھن طعامھن من ويأكلوا مساكنھن إلى افيأوو يتزوجوھن أن الصفة أھل فھم ؛ والطعام بالكسوة مخاصيب

 .صالح أبي ابن قال ؛ ذلك عن لھم صيانة اآلية

 من حكم وھذا:  قال ، المحدودة والزانية المحدود الزاني المراد:  قال أنه وذلك ، الحسن عن وغيره الزجاج ذكره:  الخامس

 .محدودة إال يتزوج أن محدود لزان يجوز فال هللا

 الزاني ينكح ال: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال:  قال ھريرة أبي عن داود أبي مصنف وفي. نحوه النخعي إبراھيم الوق

 ال معنى وھذا:  العربي ابن قال. بينھما عنه هللا رضي علي ففرق محدودة غير تزوج محدودا أن وروى". مثله إال المحدود

 ذلك، يكون أثر فبأي النساء من حد من نكاح على الرجال من حد من نكاح يوقف أن حيص وھل ، نقال يثبت لم كما نظرا يصح

 .الشريعة من يقاس أصل أي وعلى

 لظاھر بينھما فرق زانية غير تزوج إذا الزاني وأن ، المتأخرين الشافعي أصحاب بعض عن الِكَيا القول ھذا وحكى:  قلت

 من نفسھا تزوج أن للزانية ويجوز ، بالمشركة التزوج للزاني يجوز أن عليه هفيلزم بالظاھر عمل ھو وإن:  الكيا قال. اآلية

 دون خاص المشرك في منسوخة اآلية إن:  ھؤالء قال وربما ، بالكلية اإلسالم عن خروج وھو ، البعد غاية في وھذا ؛ مشرك

 .الزانية

اِني{:  قال المسيب بن سعيد عن سعيد بن يحيى عن مالك روى ؛ منسوخة أنھا:  السادس  ُمْشِرَكةً  أَوْ  َزاِنَيةً  إاِلَّ  َيْنِكحُ  ال الزَّ

اِنَيةُ   ابن وقاله ؛] 32:  النور[} ِمْنُكمْ  اأْلََياَمى َوأَْنِكُحوا{ بعدھا التي اآلية ھذه نسخت:  قال} ُمْشِركٌ  أَوْ  َزانٍ  إاِلَّ  َيْنِكُحَھا ال َوالزَّ

:  يقولون الفتيا وأھل. العلماء أكثر عليه القول وھذا:  النحاس جعفر أبو قال. المسلمين أيامى في الزانية دخلت:  قال ، عمرو

 بن ومالك وطاوس وعطاء زيد بن وجابر وسالم عمر ابن قول وھو. يتزوجھا أن ولغيره يتزوجھا أن فله بامرأة زنى من إن

 ابن قال. منسوخة ھي هللا شاء إن ، لمسيبا بن سعيد قال كما فيھا القول:  الشافعي وقال. وأصحابه حنيفة أبي قول وھو أنس

 الوطء به يراد أن يخلو ال النكاح أن عندي والذي:  العربي ابن قال. المناحي ھذه يضعف اآلية ھذه في اإلشراك وذكر:  عطية

 الرجل من طأينالو أن عن عبارة وذلك ، بزانية إال زنى يكون ال:  معناه فإن الوطء به أريد فإن ؛ العقد أو عباس ابن قال كما

 وھو ، عباس ابن عن يؤثر وھذا ؛ مشرك أو زان من إال يقع ال الزانية وطء:  اآلية تقدير ويكون ؛ الجھتين من زنى والمرأة

 .صحيح معنى

 غير نكح زان فھذا ؛ زنى الرجل جھة من ذلك فإن بنائمة مستيقظ أو ، بمجنونة عاقل أو ، بصبية بالغ زنى فإذا:  قيل فإن

 وإن. فيه ثبت واآلخر الحد فيه سقط أحدھما أن إال ، جھة كل من زنى ھو:  قلنا. تقدم الذي بابه عن المراد فيخرج ، زانية

 عليه حد ال أنه إال ، الزاني بمنزلة يكون يستبرئھا ولم بھا ودخل زنت قد التي الزانية متزوج أن:  معناه كان العقد به أريد

 أن اآلية في المراد ليس:  وقيل. إجماعا جائز فذلك يستبرئھا حتى بھا يدخل ولم عليھا عقد إذا وأما. ذلك في العلماء الختالف

 ال:  قال فكأنه ، زان فھو بزانية تزوج من أن المعنى ولكن ، زانية غير يتزوج أن يتصور قد إذ زانية إال قط ينكح ال الزاني
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 أيضا ھو كان إذا بذلك يرضى وإنما ، بزناھا راض وھو إال نيةالزا ينكح ال أنه وذلك ، الكالم فقلب زان إال الزانية ينكح

 .يزني

 يفسد لم الزوج زنى وإذا النكاح يفسد لم الرجل زوجة زنت وإذا. صحيح بالزانية التزوج أن على دليل اآلية ھذه في:  الثانية

 .وسيأتي. محكمة إنھا وقيل. منسوخة اآلية أن على وھذا ؛ زوجته مع نكاحه

 ، مكانه اآلخر من أحدھما زوج ثم ، جلدة مائة فجلدھما عنه هللا رضي بكر أبي زمن في بامرأة زنى رجال أن روي:  الثالثة

 ومثل. نكاح وآخره سفاح أوله:  عباس ابن وقال. عنھم هللا رضي وجابر مسعود وابن عمر عن ذلك مثل وروي. سنة ونفاھما

 أخذ وبھذا. حالل اشترى وما حرام سرق فما ثمرة منه فاشترى انالبست صاحب أتى ثم ثمرة حائط من سرق رجل مثل ذلك

 ثم بالمرأة الرجل زنى إذا:  قال أنه عنه هللا رضي مسعود ابن عن وروي. له حرمة ال الماء أن ورأوا ، حنيفة وأبو الشافعي

 النكاح ألن الفاسد مائه من يستبرئھا حتى ينكحھا ال أنه فرأى ؛ عنه هللا رضي مالك أخذ وبھذا. أبدا زانيان فھما ذلك بعد نكحھا

 .العزة بماء المھانة ماء ويمتزج بالحالل الحرام فيختلط ؛ السفاح ماء على يصب أال حرمته ومن حرمة له

 من وغرھم ستر بيت أھل إلى فتزوج به معلنا الفسوق من بغيره أو بالزنى معروفا كان من:  منداد خويز ابن قال:  الرابعة

 إال المجلود الزاني ينكح ال: " السالم عليه بقوله واحتج العيوب من كعيب وذلك ؛ فراقه أو معه البقاء في يارالخ فلھم نفسه

 لم من فأما ؛ غيره وبين بينه يفرق أن يجب الذي وھو ، بالفسق الشتھاره المجلود ذكر وإنما. منداد خويز ابن قال". مثله

 .فال بالفسق يشتھر

 وإذا ، زوجته وبين بينه النكاح فسد زنى من:  ھؤالء وعند ، منسوخة غير محكمة اآلية:  متقدمينال من قوم قال:  الخامسة

 إذا بطالقھا الرجل يؤمر ولكن ، بذلك النكاح ينفسخ ال:  ھؤالء من قوم وقال. زوجھا وبين بينھا النكاح فسد الزوجة زنت

 .النكاح يجوز فحينئذ التوبة ظھرت لو بل ، زانيال من وال بالزانية التزوج يجوز وال ، أثم أمسكھا ولو زنت،

مَ {:  تعالى قوله:  السادسة  البغايا أولئك نكاح أن التأويل أھل بعض فيزعم ؛ البغايا أولئك نكاح أي} اْلُمْؤِمِنينَ  َعلَى َذلِكَ  َوُحرِّ

 .عناق أشھرھن ومن ، السالم عليه محمد أمة على تعالى هللا حرمه

 أصحاب وقال. ثور وأبي والشافعي مالك قول وھذا. الحد فعليه الرجل زنى فحيثما ؛ كتابه في الزنى عالىت هللا حرم:  السابعة

 اإلسالم ودار الحرب دار:  المنذر ابن قال. يحد لم خرج ثم ھنالك وزنى بأمان الحرت دار في كان إذا المسلم الرجل في الرأي

اِني اِنَيةُ الزَّ {:  قوله ظاھر على الحد فعليه زنى ومن ، سواء  ].2:  النور[} َجْلَدةٍ  ِماَئةَ  ِمْنُھَما َواِحدٍ  ُكلَّ  َفاْجلُِدوا َوالزَّ

 َبداً أَ  َشَھاَدةً  لَُھمْ  َتْقَبلُوا َوال َجْلَدةً  َثَمانِينَ  َفاْجلُِدوُھمْ  ُشَھَداءَ  بِأَْرَبَعةِ  َيأُْتوا لَمْ  ُثمَّ  اْلُمْحَصَناتِ  َيْرُمونَ  َوالَِّذينَ { 5 - 4:  اآليتان
َ  َفإِنَّ  َوأَْصلَُحوا َذلِكَ  َبْعدِ  ِمنْ  َتاُبوا الَِّذينَ  إاِلَّ  ، اْلَفاِسقُونَ  ُھمُ  َوأُولَئِكَ   }َرِحيمٌ  َغفُورٌ  هللاَّ

 - :  مسألة وعشرون ست فيه
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:  وقيل. عنھا هللا رضي المؤمنين أم عائشة في قيل ما سببھا كان:  جبير بن سعيد قال. القاذفين في نزلت اآلية ھذه:  األولى

 يدل خبرا وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أخبار في نجد لم:  المنذر ابن وقال. النازلة تلك في ال عاما القذفة بسبب نزلت بل

 .مجمعون ذلك على العلم وأھل ، الحد يوجب الذي القذف على داال به مستغنى تعالى هللا كتاب وظاھر ، القذف تصريح على

 :  النابغة قال كما بالقول إذاية ألنه الرمي اسم له واستعير ، يسبون يريد} َيْرُمونَ  َوالَِّذينَ {:  لىتعا قوله:  الثانية

 اليد كجرح اللسان وجرح

 :  آخر وقال

 رماني الطوي أجل ومن بريئا...  ووالدي منه كنت بأمر رماني

 .رماھا أي ؛ السحماء بن بشريك امرأته قذف أمية ابن إن:  الحديث ومنه قذفا ويسمى

 في داخل الرجال وقذف. للنفوس وأنكى أشنع بالفاحشة ورميھن ، أھم ھن حيث من النساء اآلية في تعالى هللا ذكر:  الثالثة

 ذلك ونحو ، وغضاريفه شحمه ودخل الخنزير لحم تحريم على نصه نحو وھذا. ذلك على األمة وإجماع ، بالمعنى اآلية حكم

 ذلك على ويدل ، والنساء الرجال تعم بلفظھا فھي ؛ المحصنات واألنفس:  المعنى أن ھراويالز وحكى. واإلجماع بالمعنى

 أَْحَصَنتْ  َوالَِّتي{:  تعالى قال كما الفروج بالمحصنات أراد:  قوم وقال]. 24:  النساء. [}النَِّساءِ  ِمنَ  َواْلُمْحَصَناتُ {:  قوله

 الرجل قذف علھا ليعطف قذفت إذا األجنبية المرأة ذكر إنما:  وقيل. والنساء جالالر فروج فيه فيدخل] 91:  األنبياء[} َفْرَجَھا

 ھذا في العفائف والمحصنات. وثاب بن يحيى وكسرھا ، الصاد بفتح} المحَصناتُ { الجمھور وقرأ. أعلم وهللا ؛ زوجته

 . والحمد. ومراتبه اإلحصان ذكر" النساء" في مضى وقد. الموضع

 التكليف إذ ، التكليف أصال ألنھما ؛ والبلوغ العقل وھما ، القاذف في شرطان:  تسعة العلماء عند شروط للقذف:  الرابعة

 أبيه من بنفيه أو واللواط الزنى وھو ، الحد فيه يلزمه بوطء يقذف أن وھو به المقذوف الشيء في وشرطان. دونھما ساقط

 عفيفا كان بھا رمي التي الفاحشة عن والعفة والحرية واإلسالم وغوالبل العقل وھي المقذوف من وخمسة. المعاصي سائر دون

 ألجل اإلحصان معاني من يكونا لم وإن القاذف في شرطناھما كما والبلوغ العقل المقذوف في شرطنا وإنما. ال أم غيرھا من

 يوصف ال إذ ؛ والبلوغ العقل عدم من على مضرة وال ، المقذوف على الداخلة بالمضرة اإلذابة عن للزجر وضع إنما الحد أن

 .زنى بأنه منھما وال فيھما اللواط

. قذف ھو:  مالك فقال يصرح ولم عرض فإن للحد موجبا ورميا قذفا كان بالزنى صرح إذا أنه على العلماء اتفق:  الخامسة

 إنما القذف في الحد موضوع أن ھو مالك قال لما والدليل. القذف به أردت يقول حتى قذفا يكون ال:  حنيفة وأبو الشافعي وقال

 على والمعول كالتصريح قذفا يكون أن وجب بالتعرض المعرة حصلت فإذا ، بالمقذوف القاذف أوقعھا التي المعرة إلزالة ھو

ِشيدُ  اْلَحلِيمُ  أَلَْنتَ  إِنَّكَ {:  شعيب عن مخبرا تعالى قال وقد الفھم  بكالم ببالس له فعرضوا الضال السفيه أي] 87:  ھود[} الرَّ

:  الدخان[} اْلَكِريمُ  اْلَعِزيزُ  أَْنتَ  إِنَّكَ  ُذقْ {:  جھل أبي في تعالى وقال". ھود" في تقدم حسبما ، التأويالت أحد في المدح ظاھر

ً  أُمُّكِ  َكاَنتْ  َوَما َسْوءٍ  اْمَرأَ  أَُبوكِ  َكانَ  َما َھاُرونَ  أُْختَ  َيا{:  مريم عن حكاية وقال]. 49  ونفوا أباھا فمدحوا ؛] 28 : مريم[} َبِغّيا
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ً  َمْرَيمَ  َعلَى َوَقْولِِھمْ  َوِبُكْفِرِھمْ {:  تعالى قال ولذلك ؛ بذلك لمريم وعرضوا ، الزنى أي ، البغاء أمھا عن ً  ُبْھَتانا :  النساء[} َعِظيما

 أنت أي ، بغيا مكأ كانت وما سوء امرأ أبوك كان ما أي ؛ لھا التعريض ھو العظيم والبھتان ، معروف وكفرھم ،] 156

َماَواتِ  ِمنَ  َيْرُزقُُكمْ  َمنْ  قُلْ {:  تعالى وقال. الولد بھذا أتيت وقد بخالفھما ُ  قُلِ  َواأْلَْرِض  السَّ ا هللاَّ اُكمْ  أَوْ  َوإِنَّ  فِي أَوْ  ُھدىً  لََعلَى إِيَّ

 الھدى على ورسوله تعالى هللا وأن ، ھدى رغي على الكفار أن به المراد أن منه فھم قد اللفظ فھذا ؛] 24:  سبأ[} ُمِبينٍ  َضاللٍ 

 :قال لما الحطيئة عنه هللا رضي عمر حبس وقد. صريحه من يفھم ما التعريض ھذا من ففھم

 الكاسي الطاعم أنت فإنك واقعد...  لبغيتھا ترحل ال المكارم دع

 :  النجاشي قول سمع ولما. ويكسون ويسقين يطعمن أنھن في بالنساء شبھه ألنه

 خردل حبة الناس يظلمون وال...  بذمة يغدرون ال هقبيلت

 .كثير ومثله ؛ القبيلة ضعف الشاعر أراد وإنما ؛ كذلك الخطاب ليت:  قال

 بن وسعيد الزھري وقال. منھم امرأة أو الكتاب أھل من رجال قذف من على حد ال أنه على العلماء من الجمھور:  السادسة

 جلد المسلم تحت النصرانية قذف إذا أنه وھو:  ثالث قول وفيه. مسلم من ولد لھا كان إذا الحد عليه:  ليلى أبي وابن المسيب

 قذف وإذا. ذلك في يخالف لقيته وال أحدا أدرك ولم ، األول بالقول وقائلون مجمعون العلماء وجل:  المنذر ابن قال. الحد

 .خالفا ذلك في مأعل ال ؛ جلدة ثمانون المسلم على ما فعليه الحر المسلم النصراني

 ابن عن وروي. الزنى كحد بالرق يتشطر حد ألنه ؛ أربعين يجلد حرا قذف إذا العبد أن على العلماء من والجمھور:  السابعة

 قال وبه ؛ ثمانين حرا قذف اً  عبد محمد بن بكر أبو وجلد. ثمانين يجلد ذؤيب بن وقبيصة العزيز عبد بن وعمر مسعود

]. 25:  النساء[} اْلَعَذابِ  ِمنَ  اْلُمْحَصَناتِ  َعلَى َما ِنْصفُ  َفَعلَْيِھنَّ  ِبَفاِحَشةٍ  أََتْينَ  َفإِنْ {:  تعالى هللا بقول الجمھور احتج. األوزاعي

 نعم عظمت فيمن وأفحش ، عليه هللا نعم قلّت فيمن أخف كان ربما وأنه ، تعالى  الزنى حد أن ھناك فھمنا:  اآلخرون وقال

 لو:  قالوا وربما. والحرية بالرق تختلف ال والجناية المقذوف عرض على للجناية وجب لآلدمي فحق القذف حد وأما. عليه هللا

 .أقول وبه ، األول القول األمصار علماء عليه والذي:  المنذر ابن قال. الزنى من ذكر كما لذكر يختلف كان

 مملوكه قذف من: " السالم عليه ولقوله مرتبتھما لتباين عليه افترى إذا للعبد يجلد ال الحر أن على العلماء وأجمع:  الثامنة

 ثم بزنى ه عبد قذف من: " طرقه بعض وفي. ومسلم البخاري خرجه" قال كما يكون أن إال القيامة يوم الحد عليه أقيم بالزنى

 واستواء الملك الرتفاع اآلخرة في ذلك كان وإنما:  العلماء قال. الدارقطني ذكره" ثمانون الحد القيامة يوم عليه أقيم يثبت لم

 واقتص ، والحرمة الحدود في الناس تكافأ ذلك كان ولما ؛ بالتقوى إال فضل ألحد يكن ولم ، والعبد والحر والوضيع الشريف

 مكافأتھم من المالكين على الداخلة تدخل لئال الدنيا في يتكافؤوا لم وإنما. الظالم عن المظلوم يعفو أن إال لصاحبه واحد كل من

 .ھو إال إله ال ، العليم الحكيم من حكمة ؛ التسخير فائدة وتبطل ، منزلة في فضل وال حرمة لھم تصح فال ، لھم

. المنذر ابن واختاره البصري الحسن وقاله ؛ الحد فعليه حر ھو فإذا ا عبد يحسبه من قذف من:  والشافعي مالك قال:  التاسعة

 .عليه حد ال:  البصري الحسن وقال. الشافعي قول قياس وھو عمر ابن عن وروى دح الولد أم قذف ومن:  مالك قال
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: أشھب وقال. تعريض ألنه الحد عليه:  القاسم ابن فقال ؛ الفخذين بين وطئ من يا:  لرجل قال فيمن العلماء واختلف:  العاشرة

 .إجماعا زنى يعد ال فعل إلى نسبة ألنه فيه حد ال

 ليس:  ثور وأبو والشافعي حنيفة أبو وقال. مالك عند قذفا كان بالزنى البلوغ قبل وطؤھا يمكن صبية ىرم إذا:  عشرة الحادية

 عرض حماية طلب مالك لكن ، مشكلة محتملة والمسألة:  العربي ابن قال. ويعزر ، عليھا حد ال إذ بزنى ليس ألنه ؛ بقذف

 فلزمه لسانه بطرف ستره كشف القاذف ألن ؛ أولى ذوفالمق عرض وحماية القاذف ظھر حماية راعى وغيره ، المقذوف

: إسحاق قال. قاذفه ضرب عشرا بلغ إذا الصبي وكذلك ، قاذفھا يجلد:  تسع بنت الجارية في أحمد وقال:  المنذر ابن قال. الحد

 ألن ؛ يبلغ لم من قذف من يحد ال:  المنذر ابن قال. ذلك مثل تسعا جاوزت إذا والجارية ، الحد فعليه مثله يطأ غالما قذف إذا

 جاريتھا يأتي زوجھا أن فذكرت جاءته امرأة أن عنه هللا رضي علي حديث في:  عبيد أبو قال. األذى على ويعزر ، كذب ذلك

 الحديث ھذا في:  عبيد أبو قال. نغرة غيرى أھلي إلى ردوني:  فقالت. جلدناك كاذبة كنت وإن رجمناه صادق كنت إن:  فقال

 .الحد امرأته جارية واقع إذا الرجل على أن الفقه من

 الفاعل يكن لم إذا كله ھذا ووجه. جلدناك كاذبة كنت وإن:  قوله تسمع أال ؛ الحد قاذفه على كان قاذف بذلك قذفه إذا أيضا وفيه

 .كله ذلك في الحد عنه درئ شبھة وادعى جاھال كان فإن ، يقول وبما يأتي بما جاھال

 ؛ حده فيطلب يجيء حتى القاذف على شيء ال أنه بحاضر المقذوف وليس حاكم بحضرة رجال قذف لو رجال أن أيضا وفيه

 .لھا يعرض لم السالم عليه عليا أن ترى أال ؛ يصدقه لعله يدري ال ألنه

 ذبةكا كنت وإن:  يقول تراه أال بسماعه بالحد الحاكم أخذه حقه فطلب المقذوف جاء ثم رجل عنده قذف إذا الحاكم أن وفيه

 .الناس حقوق من ألنه وھذا جلدناك

:  قول عن شعبة سألني األصمعي قال:  عبيد أبو قال. وسيأتي ؛ اآلدميين حقوق من أو هللا حقوق من ھو ھل اختلف:  قلت

. تغل إذا تنغر ونغرت ، تنغر نغرت:  منه يقال وفورھا غليانھا وھو ، القدر نغر من مأخوذ ھو:  له فقلت ؛" َنِغرة َغْيَرى"

 أي فالن على يتنغر فالنا رأيت منه ويقال:  قال. تريد ما عنده تجد لم لما والغيرة الغيظ من يغلي جوفھا أن أرادت أنھا فمعناه

 .غيظا عليه جوفه يغلي

 أنه والصحيح:  العربي ابن قاله. مسروق قاله ؛ حدين حد وسلم عليه هللا صلى النبي أزواج من زوجة قذف من:  عشرة الثانية

 شرف ألن ؛ قذفھن من حد في زيادة شرفھن يقتضي وال ، اآلية} اْلُمْحَصَناتِ  َيْرُمونَ  َوالَِّذينَ {:  تعالى قوله لعموم ؛ واحد حد

 ، عنھا هللا رضي عائشة قذف فيمن الكالم وسيأتي. أعلم وهللا بتنقيص الحد في يؤثر نقصھا وال ، الحدود في يؤثر ال المنزلة

 .ال أم يقتل ھل

 رحمة ؛ الزنى ھو الحقوق سائر دون شھداء أربعة إلى يفتقر الذي} ُشَھَداءَ  بِأَْرَبَعةِ  َيأُْتوا لَمْ  ُثمَّ {:  تعالى قوله:  عشرة الثةالث

  ."النساء" سورة في تقدم وقد. لھم وسترا بعباده
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. شھادة تكن لم افترقت فإن احدو مجلس في ذلك يكون أن هللا رحمه مالك عند الشھادة الشھود أداء شرط من:  عشرة الرابعة

 أن الملك عبد ورأى. الحسن ابن قال وبه ؛ تعبد اجتماعھم أن مالك فرأى. ومفترقين مجتمعين شھادتھم تقبل:  الملك عبد وقال

 َيأُْتوا لَمْ  ُثمَّ {:  تعالى لقوله المنذر ابن واختاره ثور وأبي البتي عثمان قول وھو ؛ حصل وقد واجتماعھا الشھادة أداء المقصود

َھَداءِ  َيأُْتوا لَمْ  َفإِذْ {:  وقوله} ُشَھَداءَ  ِبأَْرَبَعةِ   .مجتمعين وال مفترقين يذكر ولم] 13:  النور[} ِبالشُّ

 على وال الشھود على حد ال أن يريان والشعبي البصري الحسن فكان ؛ يعدلوا لم أنھم إال الشھادة تمت فإن:  عشرة الخامسة

 أو عليه مسقوطا أحدھم كان فإن بالزنى أربعة عليه شھد إذا:  مالك وقال. الحسن بن ومحمد والنعمان مدأح قال وبه ؛ المشھود

 .يضربون:  بالزنى امرأة على يشھدون عميان أربعة في وإسحاق وأحمد الثوري سفيان وقال. جميعا يجلدون ا عبد

 على شيء وال الدية ربع يغرم:  طائفة فقالت ؛ نىالز في عليه المشھود رجم وقد الشھود أحد رجع فإن:  عشرة السادسة

 ؛ ليقتل عمدت قال إن:  الشافعي وقال. الرأي وأصحاب وأحمد ومالك ھاشم وأبو وعكرمة وحماد قتادة قال وكذلك. اآلخرين

 وعلى ، تليق:  البصري الحسن وقال. الحد وعليه ، الدية ربع وأخذوا عفوا شاؤوا وإن قتلوا شاؤوا إن بالخيار فاألولياء

 قال وبه قتل تعمدت قال وإن ، كاملة الدية فعليه غيره وأردت أخطأت قال إذا:  سيرين ابن وقال. الدية أرباع ثالثة اآلخرين

 .شبرمة ابن

 قول -  األول ؛ منھما شائبة فيه أو اآلدميين حقوق من أو هللا حقوق من ھو ھل القذف حد في العلماء واختلف:  عشرة السابعة

 اإلمام وبلغ تعالى له حقا كان إن أنه الخالف وفائدة. المتأخرين بعض قاله:  والثالث. والشافعي مالك قول:  والثاني. يفةحن أبي

 كان وإن. كالزنى بالرق الحد فيه ويتشطر ، تعالى هللا وبين بينه فيما التوبة القاذف ونفعت المقذوف ذلك يطلب لم وإن أقامه

 .المقذوف يحلله حتى التوبة القاذف تنفع ولم ، بعفوه ويسقط ، المقذوف بمطالبة إال ماإلما يقيمه فال لآلدمي حقا

 يسار بن مسلم بن هللا عبد وقرأ. الشھداء إلى األربعة إضافة على الجمھور قراءة} ُشَھَداءَ  ِبأَْرَبَعةِ {:  تعالى قوله:  عشرة الثامنة

 أو ، ألربعة النعت على جر موضع في يكون:  أوجه أربعة وفيه. }ُشَھَداء{ التنوين} ِبأَْرَبَعةٍ { جرير بن عمرو بن زرعة وأبو

 وسيبويه. مجموع والتمييز ، نكرة من الحال إذ ؛ نظر والتمييز الحال وفي ؛ تمييزا أو نكرة من حاال يكون أن ويجوز. بدال

 قراءة على وحبب القراءة ھذه جني بن مانعث الفتح أبو حسن وقد. الشعر في يجوز إنما إضافته وترك ، العدد تنوين أنه يرى

 .شھداء أربعة يحضروا لم ثم بمعنى نصب موضع في} شھداء{ يكون أن ويجوز:  النحاس قال. الجمھور

 نص في" النساء" في تقدم ما على المكحلة في كالمرود ذلك يرون معاينة على تكون أن األربعة شھادة حكم:  عشرة التاسعة

 المغيرة أمر في عمر فعل كما ؛ الثالثة جلد منھم واحد اضطرب وإن. مالك قول على ؛ واحد موطن في تكون وأن. الحديث

 وزياد ، الحارث بن هللا عبد:  الزھراوي وقال ؛ نافع وأخوه الحارث بن نفيع بكرة أبو بالزنى عليه شھد أنه وذلك ؛ شعبة بن

 عمر جلد ، يؤدھا ولم زياد وتوقف الشھادة ألداء جاؤوا لماف ، البجلي معبد بن وشبل ، معاوية مستلحق وھو ألم أخوھما

 .المذكورين الثالثة

 لغير الجلد استعير ثم ؛ بالجلود أو الجلود في المضاربة والمجالدة. الضرب الجلد} َفاْجلُِدوُھمْ {:  تعالى قوله:  عشرين الموفية

 :  الخطيم بن قيس قول ومنه. غيره أو سيف من ذلك
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 العب محراق بالسيف يدي كأن...  حاسرا حديقةال يوم أجالدھم

 بأنھم عليھم حكم ثم ، أعمارھم مدة يقتضي ھذا} أََبداً  َشَھاَدةً  لَُھمْ  َتْقَبلُوا َوال{. تمييز} َجْلَدةً {. المصدر على نصب} َثَماِنينَ {

 .وجل عز هللا طاعة عن خارجون أي ؛ فاسقون

 على خفض موضع في يكون أن ويجوز. االستثناء على نصب موضع في} َتاُبوا لَِّذينَ ا إاِلَّ {:  تعالى قوله:  والعشرون الحادية

َ  َفإِنَّ { القذف بعد من وأصلحوا تابوا الذين إال أبدا شھادة لھم تقبلوا وال المعنى. البدل  ثالثة اآلية فتضمنت. }َرِحيمٌ  َغفُورٌ  هللاَّ

 ما على الشعبي روي ما إال ؛ بإجماع جلده في عامل غير فاالستثناء. وفسقه ، أبدا شھادته ورد ، جلده:  القاذف في أحكام

 والحسن النخعي وإبراھيم القاضي شريح فقال ؛ الشھادة رد في عمله في الناس واختلف. بإجماع فسقه في وعامل. يأتي

 القاذف شھادة وأما. تعالى هللا عند فسقه يزول وإنما ، شھادته رد في االستثناء يعمل ال:  حنيفة وأبو الثوري وسفيان البصري

 القاذف تاب فإذا ، الشھادة رد في عامل االستثناء:  الجمھور وقال. األحوال من بحال وال نفسه وأكذب تاب ولو البتة تقبل فال

 ثم. ءالفقھا عامة قول وھو ، وبعده الحد قبل مطلقا شھادته قبلت بالتوبة زال فإذا الفسق لعلة ردھا كان وإنما ؛ شھادته قبلت

 في نفسه يكذب بأن إال تكون ال توبته أن ، وغيره والشعبي عنه هللا رضي الخطاب بن عمر فمذھب ؛ توبته صورة في اختلفوا

 ، استقبل فيما شھادته أجزت نفسه أكذب من:  المغيرة على شھدوا للذين قال فإنه ؛ عمر فعل وھكذا. فيه حد الذي القذف ذلك

 ال فكان يفعل أن بكرة أبو وأبى ، وتابا أنفسھما كلدة بن الحارث بن ونافع معبد بن الشبل فأكذب ؛ شھادته أجز لم يفعل لم ومن

 يصلح أن توبته:  - وغيره تعالى هللا رحمه مالك منھا - فرقة وقالت. المدينة أھل عن النحاس القول ھذا وحكى. شھادته يقبل

 ابن قول وھو ؛ مثله إلى العود وترك منه واالستغفار قذفه على الندم وحسبه بتكذيب قوله عن يرجع لم وإن حاله ويحسن

 عنه وزال شھادته وقبلت يحد لم توبته وظھرت تاب إذا ، الثالثة األحكام من االستثناء:  قال أنه الشعبي عن ويروى. جرير

 .اآلية] 82:  طه[} َتابَ  لَِمنْ  لََغفَّارٌ  َوإِنِّي{:  وجل عز هللا قال وقد ؛ الشھداء من يرضى ممن صار قد ألنه ؛ التفسيق

 ابن وقال. قذفه بنفس:  الماجشون ابن فقال ؛ القاذف شھادة تسقط متى تعالى هللا رحمھم علماؤنا اختلف:  والعشرون الثانية

 الحسن أبو الشيخ وقال. شھادته ترد لم غيره أو عفو مانع جلده من منع فإن ، يجلد حتى تسقط ال:  وسحنون وأشھب القاسم

 إن لعدل رجوع فأي وإال ، القذف في بالتكذيب تكون إنما التوبة بأن القول ورجح ؛ موقوفة األجل مدة في شھادته:  اللخمي

 .عدالته على وبقي وحد قذف

:  تعالى هللا رحمه مالك فقال ؛ تجوز شيء أي في التوبة بعد شھادته بجواز القول على أيضا واختلفوا:  والعشرون الثالثة

 ابن قول وھو ، مالك عن الحكم عبد وابن نافع رواه ؛ األشياء من شيء في حد من كل وكذلك ؛ مطلقا شيء كل في تجوز

 وابن مطرف قول وھو ؛ ذلك سوى فيما وتقبل ، خاصة فيه حد فيما شھادته تقبل ال أنه مالك عن الوقار وذكر. كنانة

 ما مثل في شھادته تجوز فال األشياء من شيء في حد من : سحنون قال. مثله وسحنون أصبغ عن العتبي وروى. الماجشون

 قذف في وال ، الزنى وجوه من شيء في شھادته تجوز فال زنى أو قذف في حد من:  الماجشون وابن مطرف وقال. فيه حد

 .الزنى في تجوز ال شھادته أن الزنى ولد على واتفقوا. مالك عن وروياه ؛ عدال كان وإن لعان وال
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 وجل حنيفة أبي وعند. وأصحابھما والشافعي مالك عند جميعھا إلى عاد معطوفة جمال تعقب إذا االستثناء:  عشرونوال الرابعة

 إلى ال خاصة الفسق إلى راجع االستثناء فإن ، شھادته تقبل ال ولھذا ؛ الفسق وھو مذكور أقرب إلى االستثناء يرجع أصحابه

 .الشھادة قبول

 حكم جملة لكل أو ، فيھا الذي للعطف الواحدة الجملة حكم في الجمل ھذه ھل:  أحدھما:  بانسب األصل ھذا في الخالف وسبب

 بعضھا المختلفة الجمل عطف لجواز ؛ الجمل عطف في الصحيح وھو ، مشرك ال محسن العطف وحرف االستقالل في نفسھا

 .النحو من يعرف ما على ، بعض على

 ألنه ، به يشبه ال أو ، الفقھاء عند جميعھا إلى يعود فإنه ، المتقدمة الجمل إلى عوده يف بالشرط االستثناء يشبه:  الثاني السبب

 قال ما فتعين ، ترجيح وال محتمل ذلك كل أن واألصل. الفقه أصول في يعرف ما على فاسد وھو اللغة في القياس باب من

 إلى الضمير عود فيھا المحاربة آية فإن ؛ األمرين الك وجل عز هللا كتاب في جاء قد بأنه اإلشكال ويتأيد. الوقف من القاضي

 من الوقف فتعين ، للوجھين محتملة القذف وآية ، باتفاق األخيرة إلى االستثناء رد فيھا خطأ المؤمن قتل وآية ، باتفاق الجميع

 بأن الجزئي الفقه ظرن جھة من هللا رحمھما والشافعي مالك قول ويترجح. أصولي كلي نظر وھذا:  علماؤنا قال. مين غير

 األمة وأجمعت. له التسليم يجب بخبر ذلك بين يفرق أن إال جميعا الشھادة قبول عن والنھي الفسق إلى راجع االستثناء:  يقال

 ؛ السابقة الجمل إلى يرجع االستثناء:  عبيد أبو قال. أعلم وهللا ؛ أولى ذلك دون ما يكون أن فيجب ، الكفر تمحو التوبة أن على

 كمن الذنب من التائب ألن ؛ شھادته قبلت تاب إذا الزاني ثم ، الزنى مرتكب من جرما بأعظم الزنى إلى نسب من وليس:  الق

 ؛ القرآن من مواضع في موجود االستثناء ھذا مثل أن مع ؛ أولى بالقبول العباد كان العبد من التوبة هللا قبل وإذا ، له ذنب ال

َ  ُيَحاِرُبونَ  الَِّذينَ  َجَزاءُ  اإِنَّمَ {:  تعالى قوله منھا  شك وال]. 34:  المائدة[} َتاُبوا الَِّذينَ  إاِلَّ { قوله إلى] 33:  المائدة[} َوَرُسولَهُ  هللاَّ

. شھادته تقبل أن وأصلح تاب إذا فحقه ، الكافر من جرما بأشد القاذف وليس:  الزجاج وقال ؛ الجميع إلى االستثناء ھذا أن

 في للمخالف الشعبي وقال. كافرا دام ما معناه فإن ؛ أبدا الكافر شھادة تقبل ال:  يقال كما ؛ قاذفا دام ما أي} َبداً أَ {:  وقوله: قال

: فقوله األصوليين من أقوام عند األخيرة الجملة إلى يرجع االستثناء كان إن ثم! شھادته تقبلون وال توبته هللا يقبل:  المسألة ھذه

 ثم. شھادتھم تقبل ال فلم الفسق زال فإذا ، لفسقھم شھادتھم تقبلوا ال أي ؛ بنفسھا مستقلة جملة ال تعليل" الفاسقون ھم وأولئك"

 من وشھرتھا القضية إشاعة مع ، نكير غير من الصحابة بحضرة المغيرة لقذفة عمر قال كما ، نفسه إكذابه القاذف توبة

 ، الصحابة عن ذلك علم يذھب أن يجز لم الكوفيون تأوله ما اآلية يلتأو كان ولو. األقطار من ذلك وغير الحجاز إلى البصرة

 وهللا ، قولھم فسقط ؛ الكتاب تأويل بتحريف القضاء عن السكوت يسعھم ولم ، أبدا القاذف توبة قبول يجوز ال:  لعمر ولقالوا

 .المستعان

 لم أو ، بالحد القاذف يطالب أن قبل المقذوف مات بأن القاذف يجلد لم إذا أنه خالف وال:  القشيري قال:  والعشرون الخامسة

 على معطوف الشھادة قبول عن النھي المسألة في الخصم عند ألن ؛ مقبولة فالشھادة ، المقذوف عفا أو ، السلطان إلى يرفع

 :  تعالى هللا قال ؛ الجلد
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 الحدود ألن ؛ حد حين منه شر يحد أن قبل ھو:  الشافعي قال ھذا وعند. }داً أَبَ  َشَھاَدةً  لَُھمْ  َتْقَبلُوا َوال َجْلَدةً  َثَماِنينَ  َفاْجلُِدوُھمْ {

 .أخسھما دون حاليه أحسن في شھادته ترد فكيف كفارات

:  والشافعي واألوزاعي الليث قول وھو. شھادته ترد القذف بنفس أنه الماجشون ابن عن تقدم وقد. خالف وال قال ھكذا:  قلت

 أو بالزنى له المقذوف بإقرار براءته تصح حتى شھادته تقبل فال الكبائر من ألنه ، يفسق بالقذف ألنه ؛ يحد لم وإن شھادته ترد

 .عليه البينة بقيام

َ  َفإِنَّ {. العمل وأصلحوا:  وقيل. التوبة إظھار يريد} َوأَْصلَُحوا{:  تعالى قوله:  والعشرون السادسة  تابوا حيث} َرِحيمٌ  َغفُورٌ  هللاَّ

 .توبتھم وقبل

ِ  َشَھاَداتٍ  أَْرَبعُ  أََحِدِھمْ  َفَشَھاَدةُ  أَْنفُُسُھمْ  إاِلَّ  ُشَھَداءُ  لَُھمْ  َيُكنْ  َولَمْ  أَْزَواَجُھمْ  َيْرُمونَ  َوالَِّذينَ { 10 - 6:  اآليات َّ  لَِمنَ  إِنَّهُ  بِا
اِدقِينَ  ِ  لَْعَنتَ  أَنَّ  َواْلَخاِمَسةُ  ، الصَّ ُ  ، َكاِذبِينَ الْ  ِمنَ  َكانَ  إِنْ  َعلَْيهِ  هللاَّ ِ  َشَھاَداتٍ  أَْرَبعَ  َتْشَھدَ  أَنْ  اْلَعَذابَ  َعْنَھا َوَيْدَرأ َّ  لَِمنَ  إِنَّهُ  بِا
ِ  َغَضبَ  أَنَّ  َواْلَخاِمَسةَ  ، اْلَكاِذبِينَ  اِدقِينَ  ِمنَ  َكانَ  إِنْ  َعلَْيَھا هللاَّ ِ  َفْضلُ  َولَْوال ، الصَّ َ  َوأَنَّ  َوَرْحَمُتهُ  َعلَْيُكمْ  هللاَّ ابٌ  هللاَّ  }َحِكيمٌ  َتوَّ

 - :  مسألة ثالثون فيه

 خبر وعلى ، االستثناء على النصب ويجوز. البدل على بالرفع} أَْنفُُسُھمْ } {أَْنفُُسُھمْ  إاِلَّ  ُشَھَداءُ  لَُھمْ  َيُكنْ  َولَمْ {:  تعالى قوله:  األولى

 حد عنه تزيل التي أحدھم فشھادة أي ؛ والخبر االبتداء على الكوفيين قراءة بالرفع} َشَھاَداتٍ  أَْرَبعُ  أََحِدِھمْ  َفَشَھاَدةُ {. }َيُكنْ {

 أن فعليھم:  والتقدير ؛ يشھد أن} َفَشَھاَدةُ { معنى ألن ؛ بالنصب} أربعَ { عمرو وأبو المدينة أھل وقرأ. شھادات أربع القذف

. بالشھادة منصوب أنه الثاني في خالف وال ؛ شھادات أربع أحدھم يشھد أن فاألمر أو ، شھادات أربع أحدھم يشھد

 .باالبتداء رفع} َواْلَخاِمَسةُ {

 حفص رواية في وعاصم وطلحة الرحمن عبد أبو وقرأ. أنه معناھا ألن المثقلة كمعنى المخففة ومعنى ؛ وصلتھا} أنّ { والخبر

 أي ؛} َعلَْيهِ  هللاَِّ  لَْعَنتَ  أَنَّ { في الخبرو ، االبتداء على بالرفع الباقون. الخامسة الشھادة وتشھد بمعنى ، بالنصب} َواْلَخاِمَسةَ {

 .عليه هللا لعنة قول الخامسة والشھادة

 وسلم عليه هللا صلى النبي عند امرأته قذف أمية بن ھالل أن عباس ابن عن داود أبو رواه ما وھو ، نزولھا سبب في:  الثانية

 على رجال أحدنا رأى إذا ، هللا رسول يا:  قال" ظھرك في حد أو البينة: " وسلم عليه هللا صلى النبي فقال ؛ سحماء بن بشريك

 إني بالحق بعثك والذي:  ھالل فقال" ظھرك في حد وإال البينة: " يقول وسلم عليه هللا صلى النبي فجعل البينة يلتمس امرأته

} أَْنفُُسُھمْ  إاِلَّ  ُشَھَداءُ  لَُھمْ  َيُكنْ  َولَمْ  أَْزَواَجُھمْ  َيْرُمونَ  َوالَِّذينَ { فنزلت ؛ الحد من ظھري يبرئ ما أمري في هللا ولينزلن ، لصادق

اِدقِينَ  ِمنَ { بلغ حتى فقرأ  ظاھرھا وتناول المحصنات يرمون الذين في المتقدمة اآلية نزلت لما:  وقيل. بكماله الحديث} الصَّ

 بالسيف ألضربنه وهللا بأربعة آتي حتى مھلهأ رجال امرأتي مع وجدت إن ، هللا رسول يا:  معاذ بن سعد قال وغيرھم األزواج

 ألفاظ وفي". مني أغير وهللا منه أغير ألنا سعد غيرة من أتعجبون: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فقال. عنه مصفح غير

 على بلويال سحماء بن بشريك زوجته فرمى الواقفي أمية بن ھالل ذلك بعد من جاء ثم. معناھا نحو ھذا ، مختلفة روايات سعد
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 هللا صلى هللا رسول فجمعھما ، ذلك عند اآلية ھذه فنزلت ؛ القذف حد ضربه على وسلم عليه هللا صلى النبي وعزم ، ذكرنا ما

 سائر قومي أفضح ال:  قالت ثم ؛ موجبة إنھا وقيل وعظت لما الخامسة عند المرأة فتلكأت ، وتالعنا المسجد في وسلم عليه

 كان ثم - المكروه النعت على - أورق جمل كأنه غالما وولدت ، بينھما وسلم عليه هللا صلى هللا سولر وفرق فالتعنت ؛ اليوم

 نازلة أن والمشھور. والعن امرأته فرمى العجالني عويمر أيضا وجاء. أبا لنفسه يعرف ال وھو ، بمصر أميرا ذلك بعد الغالم

 .األئمة خرجه مشھور صحيح حديث وھو ؛ قبل كانت أشقر بن عويمر نازلة:  وقيل. اآلية سبب وأنھا ، قبل كانت ھالل

 في قوله يستنكر الطبري قال. خطأ أمية بن وھالل ، عويمر لزوجه القاذف أن الصحيح:  صفرة أبي بن هللا عبد أبو قال

 رماھا ، وسلم عليه هللا صلى النبي مع أحدا شھد ، العجالني بن الجد بن زيد بن عويمر القاذف وإنما:  أمية بن ھالل الحديث

 أھل يقول كان كذلك ؛ العجالني بن الجد بن ة عبد ابن وھو ، لسوادھا ذلك لھا قيل ؛ أمه والسحماء ، السحماء بن بشريك

 بن عاصم فقال} اْلُمْحَصَناتِ  َيْرُمونَ  َوالَِّذينَ { الجمعة يوم الخطبة في الناس على وسلم عليه هللا صلى النبي قرأ:  وقيل. األخبار

 وسماه ، ثمانين جلد جرى بما فأخبر فتكلم ؛ رجال امرأته بطن على وجد منا رجال أن لو فداك هللا جعلني:  األنصاري عدي

 من الرجل فرغ فقد شھود أربعة يلتمس أن وإلى ، شھداء بأربعة ذلك عند ألحدنا فكيف ؛ شھادته تقبل فال فاسقا المسلمون

 ؛ يسترجع أمية بن ھالل فاستقبله ؛ مطيعا سامعا عاصم فخرج". عدي بن عاصم يا لتأنز كذلك: " السالم عليه فقال حاجته

 عدي، بن عاصم بنت ھذه وخولة ؛ بھا يزني خولة امرأتي بطن على السحماء بن شريك وجدت شر:  فقال ؟ وراءك ما:  فقال

:  الكلبي قال. بيانه تقدم حسبما فهخال والصحيح ، أمية بن ھالل ھو شريكا امرأته مع وجد الذي أن الطريق ھذا في كذا

 العجالني بين العن وسلم عليه هللا صلى النبي أن روي ما لكثرة ؛ العجالني عويمر شريكا امرأته مع وجد الذي أن واألظھر

 عم بني وشريك قيس بنت وخولة عويمر وكان ، السحماء وأمه ة عبد بن شريك ھو الزاني ھذا أن على واتفقوا. وامرأته

 ؛ المدينة إلى تبوك من وسلم عليه هللا صلى هللا رسول منصرف ، الھجرة من تسع سنة شعبان في القصة ھذه وكانت ، عاصم

 عويمر بين العن حين وسلم عليه هللا صلى هللا رسول حضرت:  قال جعفر بن هللا عبد عن الدارقطني وروى. الطبري قال

 البن ھو وقال بطنھا في الذي حملھا وأنكر ، تبوك غزوة من وسلم يهعل هللا صلى هللا رسول مرجع ، وامرأته العجالني

 عند العصر بعد بينھما فالعن ؛" فيكما القرآن نزل فقد امرأتك ھات: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول له فقال ؛ السحماء

 جعفر بن هللا عبد سمعت:  قال أنس أبي بن عمران عن عثمان بن الضحاك عن الواقدي طريقه في. خمل على المنبر

 .فذكره...... يقول

 الولد ھذا أو ، تزني رأيتھا أو زانية يا أو زنيت:  قال سواء ، رمي كل في عام} أَْزَواَجُھمْ  َيْرُمونَ  َوالَِّذينَ {:  تعالى قوله:  الثالثة

 وجماعة الفقھاء وعامة العلماء جمھور قول وھذا ؛ شھداء بأربعة يأت لم إن اللعان ويجب. عليه مشتملة اآلية فإن ؛ مني ليس

 ولدا أو حمال ينفي أو ؛ تزني رأيتك:  يقول أن إال يالعن ال:  يقول مالك وكان. ذلك مثل مالك عن روي وقد. الحديث أھل

 الحمل نفي أو بالرؤية تجب وإنما بالقذف تجب ال المالعنة إن:  مالك قول مثل والبتي سعيد بن ويحيى الزناد أبي وقول. منھا

 َيْرُمونَ  َوالَِّذينَ {:  قوله لعموم األول. والصحيح. القاسم ابن وقاله ، مالك عند المشھور ھو ھذا ؛ االستبراء دعوى عم

 وفي سيما ال ، عليه فلتعولوا ؛ رؤية غير من القذف بمجرد اللعان إليجاب يكفي القرآن وظاھر:  العربي ابن قال. }أَْزَواَجُھمْ 

 ذكر يكلفه ولم" بھا فأت فاذھب: " وسلم عليه هللا صلى النبي فقال ؟ رجال امرأته مع وجد جالر أرأيت:  الصحيح الحديث



107 

 

 رضي عمر ابن قاله ؛ األعمى العن ما اللعان شرط من الرؤية كانت ولو. امرأته قذف إذا يالعن األعمى أن وأجمعوا. الرؤية

 ومن لمالك والحجة. فرجھا في فرجه لمست:  يقول أن إال صحي ال األعمى لعان أن مالك عن القصار ابن ذكر وقد. عنھم هللا

 من فجاء ، عليھم تيب الذين الثالثة أحد وھو أمية بن ھالل جاء:  قال عنھما هللا رضي عباس ابن عن داود أبو رواه ما اتبعه

 عليه هللا صلى هللا لرسو على غدا ثم ، أصبح حتى يھجه فلم بأذنه وسمع بعينه فرأى ، رجال أھله عند فوجد عشاء أرضه

 صلى هللا رسول فكره بأذني وسمعت بعيني فرأيت ، رجال عندھم فوجدت عشاء أھلي جئت إني ، هللا رسول يا:  فقال وسلم

. الحديث وذكر ؛ اآلية} مْ أَْنفُُسھُ  إاِلَّ  ُشَھَداءُ  لَُھمْ  َيُكنْ  َولَمْ  أَْزَواَجُھمْ  َيْرُمونَ  َوالَِّذينَ { فنزلت ؛ عليه واشتد به جاء ما وسلم عليه هللا

. ذلك يتعدى أن يجب فال ، الرؤية في كانت إنما وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فيھا قضى التي المالعنة أن على نص وھو

 .}اْلُمْحَصَناتِ  َيْرُمونَ  َوالَِّذينَ {:  تعالى قوله لعموم ؛ حد رؤية يذكر ولم امرأته قذف ومن

 في علماؤنا واختلف. بعده واالستبراء الوطء عدم ذكر من بد وال الرؤية من أقوى ألنه ؛ يلتعن هفإن الحمل نفى إذا:  الرابعة

 والصحيح. حيض بثالث إال ينفيه ال:  أيضا مالك وقال. حيضة ذلك في يجزى :  قوليھما أحد ومالك المغيرة فقال ؛ االستبراء

 بيانه يأتي آخر لحكم العدد في حيض الثالث راعينا وإنما ، األمة ءاستبرا في كما بھا يقع الشغل من الرحم براءة ألن ؛ األول

. الحمل على يأتي الحيض ألن ؛ باالستبراء الولد ُينفى ال:  مرة قال أنه مالك عن اللخمي وحكى. تعالى هللا شاء إن الطالق في

 .تقدم ما على الحمل مدة أكثر ألنه سنين مسبخ إال الولد ينفى ال:  وقال. المغيرة وقاله ، المواز ابن كتاب في أشھب قال وبه

. الشافعي قال وبه. عدلين أو فاسقين ، كافرين أو مؤمنين ، ين عبد أو كانا حرين زوجين كل في يكون عندنا اللعان:  الخامسة

:  قيل وقد. اللعان الفبخ ؛ واحدة بيمين إال عنه األمة ولد ينتفي ال:  وقيل. ولده أم وبين بينه وال ، وأمته الرجل بين لعان وال

 زوجين من إال اللعان يصح ال:  حنيفة أبو وقال. الصواب وھو مالك مذھب تحصيل واألول. العن الولد أم ولد نفى إذا إنه

 واتفقوا. ولعانه قذفه صح يمينه صحت من فكل ، يمين الشافعي وعند وعندنا ، شھادة عنده اللعان ألن وذلك ؛ مسلمين حرين

 لم ألنه ؛ زوجين كل على تجب المالعنة أن على دليل". رجال امرأته مع وجد: " قوله وفي. مكلفين يكونا أن بد ال أنه على

 يخص ولم} أَْزَواَجُھمْ  َيْرُمونَ  َوالَِّذينَ {:  فقال الجواب ھذا على اللعان آية ونزلت ، امرأة من امرأه وال رجل من رجال يخص

 فإن وأيضا. ثور وأبي عبيد وأبي وإسحاق وأحمد الشافعي قول وھو ؛ المدينة وأھل مالك ذھب ھذا وإلى. زوج من زوجا

 وھو تعالى هللا قال ؛ شھادات ال أيمان واللعان. لعانه يجوز طالقه يجوز من فكل ؛ الطالق فأشبه النكاح فسخ يوجب اللعان

 إِنَّكَ  َنْشَھدُ  َقالُوا اْلُمَنافِقُونَ  َجاَءكَ  إَِذا{:  تعالى وقال. أيماننا أي] 107:  المائدة[} َشَھاَدِتِھَما ِمنْ  أََحقُّ  لََشَھاَدُتَنا{:  القائلين أصدق

َخُذوا{:  تعالى قال ثم]. 1:  المنافقون[} هللاَِّ  لََرُسولُ   ].16:  المجادلة[} أَْيَماَنُھمْ  اتَّ

 منھا ؛ ساق على تقوم ال حجج فھي حنيفة أبوو الثوري به احتج ما وأما". شأن ولھا لي لكان األيمان لوال: " السالم عليه وقال

 لعان بينھم ليس أربعة: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال:  قال عمرو بن هللا عبد جده عن أبيه عن شعيب بن عمرو حديث

". لعان نصرانيةوال المسلم بين وليس لعان واليھودية المسلم بين وليس لعان والعبد الحرة بين وليس لعان واألمة الحر بين ليس

 عن أبيه عن شعيب بن عمرو عن إمامان وھما جريج وابن األوزاعي عن وروي. كلھا ضعفھا طرق من الدارقطني أخرجه

: بقول الشھداء جملة من استثنوا لما األزواج أن النظر جھة من واحتجوا. وسلم عليه هللا صلى النبي إلى يرفعه ولم ، قوله جده

 ترديدھا في والحكمة ، رددت ما يمينا كانت فلو وأيضا. شھادته تجوز من إال يالعن أال وجب} أَْنفُُسُھمْ  إاِلَّ  َھَداءُ شُ  لَُھمْ  َيُكنْ  َولَمْ {
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 في والحكمة ؛ إجماعا بشھادة وليست تكرر فإنھا القسامة بيمين يبطل ھذا:  قلنا. الزنى في الشھود مقام األعداد في قيامھا

 دعواه إثبات في لنفسه يحلف الزوج أن شھادة ال يمين أنھا في والفيصل:  العربي ابن قال. لدماءوا الفروج في التغليظ تكرارھا

 في بعيد ھذا غيره على حكما يوجب بما لنفسه يشھد شاھدا أن الشريعة في يدعي أن ألحد يجوز وكيف ، العذاب من وتخليصه

 .النظر في معدوم األصل

 إذا ، وإيالؤه وظھاره طالقه يصح ممن ألنه ؛ يالعن:  والشافعي مالك فقال ؛ ألخرسا مالعنة في العلماء واختلف:  السادسة

: العربي ابن قال:  السابعة فينكر بلسانه ينطق قد وألنه ، الشھادة أھل من ليس ألنه ؛ يالعن ال:  حنيفة أبو وقال. عنه ذلك فھم

 تضمنه قد ذلك أن ونسي ؛ يالعن فإنه يتزوجھا أن قبل نىبالز زوجته قذف إذا الرجل إن:  فقال اآلية عموم حنيفة أبو رأى

 ، النسب فيه يلحق قذف في اللعان يكون وإنما ؛ زوجة غير محصنة رماھا وھذا} اْلُمْحَصَناتِ  َيْرُمونَ  َوالَِّذينَ {:  تعالى قوله

 .أجنبية قذف لو كما ، لعانا يوجب فال نسب فيه يلحق ال قذف وھذا

 عثمان وقال. يالعن لم وإال العن منه يتبرأ حمل أو ينفيه أن يريد نسب ھنالك كان فإن ؛ نظرت الطالق عدب قذفھا إذا:  الثامنة

 عليه ينتقض وھذا. بزوج ليست ألنھا ؛ الوجھين في يالعن ال:  حنيفة أبو وقال. بزوجة ليست ألنھا بحال يالعن ال:  البتي

 به يلحق ولد من وتبرئته النسب من االنتفاء يري وھو تقدم قد النكاح ألن ؛ ىأول ھذا بل ، آنفا ذكرناه كما الزوجية قبل بالقذف

 داخال مطلقا قذفا وكان به يحكم فلم فائدة للعان يكن لم تعلقه يخاف نسب وال يرجى حمل ھنالك يكن لم وإذا. اللعان من بد فال

 .فساده لظھور البتي قال ما وبطل الحد عليه فوجب ، اآلية} اْلُمْحَصَناتِ  َيْرُمونَ  َوالَِّذينَ {:  تعالى قوله عموم تحت

 بولد امرأته فتأتي غائبا الرجل يكون أن وھي ، واحدة مسألة في إال العدة انقضاء بعد وزوجته الرجل بين مالعنة ال:  التاسعة

 ونفي وفاتھا بعد قدم لو وكذلك .العدة بعد ھنا ھا يالعنھا أن فله فينفيه يقدم ثم ، عدتھا فتنقضي فيطلقھا يعلم ال وھو مغيبه في

 .بينھما الفرقة وقوع قبل ماتت ألنھا ويرثھا ، العدة من مدة بعد ميتة وھي لنفسه العن الولد

 أن بعد إال يالعن ال:  حنيفة أبو وقال. الشافعي قال وبه ؛ الوضع قبل العن بشرطه ذلك ووقع الحمل من انتفى إذا:  العاشرة

 الوضع، قبل العن وسلم عليه هللا صلى النبي بأن الصريح النص ودليلنا. األدواء من داء أو ريحا يكون أن يحتمل ألنه ، تضع

 .المكروه النعت على به فجاءت" لفالن فھو كذا به جاءت وإن ألبيه فھو كذا به جاءت إن: " وقال

 ال اللواط أن في أصله على وبناه ؛ يالعن ال:  حنيفة أبو وقال. العن] لزوجه[ الدبر في بالوطء قذف إذا:  عشرة الحادية

 في تقدم وقد} أَْزَواَجُھمْ  َيْرُمونَ  َوالَِّذينَ {:  تعالى قوله عموم تحت دخل وقد معرة فيه به الرمي ألن ؛ فاسد وھذا. الحد يوجب

 .الحد به يجب أنه] والمؤمنون األعراف"

 حد سقط لألم حد إن إنه:  بالزنى وأمھا زوجته قذف إذا لقا أنه الرجل ھذا أمر غريب من:  العربي ابن قال:  عشرة الثانية

 خص فإنه ؛ جدا باطل وھذا ، يحكى شيئا فيه لھم رأيت وما ، له وجه ال وھذا ؛ األم حد يسقط لم للبنت العن وإن ، البنت

 .عليه قاسه أصل وال أثر غير من األم بحد زوجة وھي البنت في اآلية عموم
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 وقال. العلم أھل وأكثر والشافعي حنيفة أبو قال وبھذا. لعان وال حد فال التعانه قبل زنت ثم وجتهز قذف إذا:  عشرة الثالثة

 ألن ؛ يرفعھا وال المتقدمة حصانته في يقدح ال قذف أن بعد المقذوف وزنى ، القاذف عن الحد يسقط ال:  والمزني الثوري

 يسقط لم القاذف يحد أن وقبل القذف بعد المقذوف فارتد مسلما ذفق لو كما. بعده ال القذف حال في والعفة الحصانة االعتبار

 والحد اللعان استيفاء قبل ظھر قد أنه ھو ودليلنا. اإلقامة وقت ال الوجوب بوقت معتبرة كلھا الحدود فإن وأيضا. عنه الحد

 ظاھرھما شاھدان شھد إذا كما ؛ الثاني في طرأ إذا فكذلك الحد ووجوب اللعان صحة منع االبتداء في موجودا كان لو معنى

 وأيضا. تلك بشھادتھما يحكم أن للحاكم يجز فلم خمرا شربا أو زنيا بأن فسقھما ظھر حتى بشھادتھما الحاكم يحكم فلم العدالة

 ؛"حمى المؤمن ظھر: " السالم عليه قال وقد ، واليقين القطع حيت من ال الظاھر طريق من يؤخذ واإلحصان بالعفة الحكم فإن

 .التوفيق وبا ، قاطع بدليل إال القاذف يحد الف

 تحمل ال صغيرة كانت فإن. العذاب لدرء وھي ، الحد لدفع ھو ؛ تالعنا تحمل ال كبيرة وھي امرأته قذف من:  عشرة الرابعة

 قال. تبلغ لم من قاذف على حد ال:  الماجشون ابن وقال. شيء يلزمھا لم أقرت لو ألنھا ھي تالعن ولم الحد لدفع ھو العن

 .تحمل ال التي الصغيرة زوج على لعان ال ھذا فعلى:  اللخمي

 قولي أحد وھو ؛ الثالثة الشھود وتحد يالعن الزوج فإن زوجھا أحدھم بالزنى امرأة على أربعة شھد إذا:  عشرة الخامسة

 ودليلنا. المرأة وحدت شھادتھم قبلت ابتداء والثالثة الزوج شھد إذا:  حنيفة أبو وقال. يحدون ال أنھم الثاني والقول. الشافعي

 أن يقتضي فظاھره ؛ حد شھداء بأربعة يأت ولم محصنا قذف من أن فأخبر. اآلية} اْلُمْحَصَناتِ  َيْرُمونَ  َوالَِّذينَ {:  تعالى قوله

 .أعلم وهللا ، الشھود أحد يكون أن عن فخرج لزوجته رام والزوج ، الرامي سوى شھداء بأربعة يأتي

 وھذا. أبدا ينفيه أن له:  ومجاھد شريح وقال. سكوته بعد نفيه له يكن لم ينفيه أن فترك حمل بامرأته ظھر إذا:  عشرة سادسةال

 .أعلم وهللا ، منه يقبل ال فإنه ينفيه ثم به أقر لو كما ؛ به رضى به العلم بعد سكوته ألن ؛ خطأ

 لنفيه فھل ؛ القذف من فأستريح تسقطه أو يفش ريحا يكون أن ترجو:  وقال وضعت أن إلى ذلك أخر فإن:  عشرة السابعة

 مضت حتى سكوته في عذر له يكن لم إذا:  نقول فنحن ، ذلك في اختلف فقد ؛ ذلك له يكن لم تجاوزھا فإذا ما مدة وضعه بعد

 من تمكنه العادة به جرت ما على نفيه أمكنه متى:  أيضا وقال. الشافعي قال وبھذا ؛ نفيه له ليس به راض فھو أيام ثالثة

 ، يوما أربعون فيه يعتبر:  ومحمد يوسف أبو وقال. مدة أعتبر ال:  حنيفة أبو وقال. ذلك بعد من نفيه له يكن لم يفعل فلم الحاكم

 نأ بد فال ، عليه محرم منه ليس ولد واستلحاق ، عليه محرم ولده نفي أن ھو لقولنا والدليل:  القصار ابن قال. النفاس مدة

 وقد ، القلة حد وآخر الكثرة حد أول ألنه ثالثة الحد جعلنا وإنما. ال أو نفيه له يجوز ھل ، ويفكر فيه ينظر لكي عليه يوسع

 من بأولى اعتبارھم فليس ومحمد يوسف أبو وأما. ھنا يكون أن ينبغي فكذلك ؛ المصراة حال بھا يختبر أيام ثالثة جعلت

 .المصراة مدة من الشريعة في شاھدا نحن ذكرنا وقد ، الشريعة في لھم شاھد ال ذإ ؛ والرضاع الوالدة مدة اعتبار

 أعرف فلست ، ألجنبي األجنبي وكذلك -  بالھاء -  زانيه يا ألجنبي أو لزوجھا امرأة قالت إذا:  القصار ابن قال:  عشرة الثامنة

 أبو وقال. الحسن بن ومحمد الشافعي قال وبه ، حرفا زاد وقد ، الحد قائله وعلى قذفا يكون عندي ولكنه ، ألصحابنا نصا فيه

 أن ھو قذفا الرجل في يكون أنه على والدليل. قذف أنه زان يا المرأته قال إذا أنه واتفقوا. قذفا يكون ال:  يوسف وأبو حنيفة
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 كان" التاء بفتح" زنيت ةللمرأ قال إذا أنه ترى أال. عربي أو أعجمي بلفظ كان سواء ، حكمه ثبت معناه منه فھم إذا الخطاب

 َوَقالَ {:  تعالى لقوله المذكر بخطاب المؤنث يخاطب أن جاز لما أنه يوسف وأبي حنيفة وألبي ، منه يفھم معناه ألن ؛ قذفا

 ، حكم بالمؤنث لخطابه يكن لم عليه تقدم إذا المذكر فعل يؤنث أن يجز لم ولما. قذفا للمؤنث زان يا قول يكون أن صلح} ِنْسَوةٌ 

 .أعلم وهللا

 .عليه اللعان فجرى فيه النسب ويلحق فراشا صارت ألنھا زوجته الفاسد النكاح في يالعن:  عشرة التاسعة

 الحد األجنبي على جعل تعالى هللا ألن ؛ عليه حد ال:  حنيفة أبو فقال ؛ االلتعان من أبى إذا الزوج في اختلفوا:  عشرين الموفية

 تؤخر ال الحدود ألن يالعن حتى أبدا ويسجن ، الزوج إلى الحد ينتقل لم األجنبي إلى اللعان ينتقل لم فلما ، اللعان الزوج وعلى

 يأت لم فإن ، لألجنبي كالشھود براءة له اللعان ألن ؛ حد الزوج يلتعن لم إن:  الفقھاء وجمھور والشافعي مالك وقال. قياسا

 على سكت سكت إن:  لقوله ؛ ھذا على يدل ما العجالني حديث وفي. يلتعن لم إن الزوج فكذلك ، حد شھداء بأربعة األجنبي

 .ُجلدت نطقتُ  وإن قُتلت قتلتُ  وإن غيظ

 ؛ يكن لم أو شھود له كان يالعن:  والشافعي مالك فقال ؛ شھوده مع يالعن أن للزوج ھل أيضا واختلفوا:  والعشرون الحادية

:  وأصحابه حنيفة أبو وقال. اللعان من فيه بد فال الولد ونفي الفراش رفع وأما ، الحد درء غير في عمل لھم ليس الشھود ألن

 .}أَْنفُُسُھمْ  إاِلَّ  ُشَھَداءُ  لَُھمْ  َيُكنْ  َولَمْ {:  تعالى لقوله ؛ نفسه غير شھود له يكن لم إذا للزوج اللعان جعل إنما

: السالم عليه لقوله ؛ منه النسب ونفي عنه الحد درء وفائدته ؛ الزوج وھو ، به هللا بدأ بما اللعان في البداءة:  والعشرون الثانية

 ؛ باطل وھذا. يجزى:  حنيفة أبو وقال. تعالى هللا رتبه ما عكس ألنه يجز لم قبله بالمرأة بدئ ولو". ظھرك في حد وإال البينة"

 لم ما فتنفي باللعان بدأت إذا لمرأةا ألن ؛ لنا المعنى بل ، به يقوى معنى وال إليه يرده أصل له وليس ، القرآن خالف ألنه

 .له وجه ال وھذا يثبت

 كالمرود فرجھا في الزاني فرج ورأيت تزني لرأيتھا با أشھد قل:  للمالعن الحاكم يقول أن اللعان وكيفية:  والعشرون الثالثة

 أربع اللفظين ھذين من شاء ما يردد. زناھا بعد وطئتھا وما زنت لقد:  فلت شئت وإن. رؤيتي بعد وطئتھا وما المكحلة في

 وما ، بعد وطئتھا وما استبرأتھا لقد با أشھد:  قال حمال نفى وإذا. حد منھا شيء عن أو األيمان ھذه عن نكل فإن ، مرات

 مث. عليھا ھذا قولي في الصادقين لمن وإني:  منھا يمين كل في ويقول مرات أربع بذلك فيحلف ؛ إليه ويشير ، مني الحمل ھذا

 عنه سقط ذلك قال فإذا. عنھا ذكرت فيما كاذبا كنت إن:  قال شاء وإن ، الكاذبين من كنت إن هللا لعنة علي:  الخامسة في يقول

 إنه با أشھد:  فيھا تقول ، أيمان أربعة با فحلفت بعده المرأة قامت التعانه من الرجل فرغ فإذا. الولد عنه وانتفى الحد

:  الخامسة في تقول ثم. منه ھذا حملي وإن:  قالت حامال كانت وإن. عني وذكر علي ادعاه فيما لكاذبينا لمن إنه أو لكاذب

 من شھادة كل في يقول بالقذف اللعان أوجب ومن. ذلك قول في الصادقين من كان إن أو ، صادقا كان إن هللا غضب وعلي

 فيما كاذبا كنت إن هللا لعنة علي:  الخامسة في ويقول. الزنى من فالنة به رميت فيما الصادقين لمن إني با أشھد:  األربع

 كان إن هللا غضب علي:  الخامسة في وتقول. الزنى من به رماني فيما لكاذب إنه با أشھد:  ھي وتقول. الزنى من به رميت

 بنت فالنة زوجي به رميت فيما قينالصاد لمن إني با أشھد المالعن يقول:  الشافعي وقال. الزنى من به رماني فيما صادقا
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 لم إن أخاف إني:  ويقول تعالى هللا ويذكره اإلمام يوعظه ثم ، مرات أربع ذلك يقول ، حاضرة كانت إن إليھا ويشير ، فالن

 لعنة وعلي قولك إن:  ويقول ، فيه على يده يضع من أمر ذلك على يمضي أن يريد رآه فإن ؛ هللا بلعنة تبوء أن صدقت تكن

. الزنى من فالنة به رميت فيما الكاذبين من كنت إن علي هللا لعنة:  ذلك يقول تركه أبى فإن ؛ موجبا الكاذبين من كنت إن هللا

 على يده يضع أن المتالعنين أمر حيث رجال أمر وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن عباس ابن عن داود أبو رواه بما احتج

 .وجبةم إنھا:  يقول الخامسة عند فيه

 ، لزوجته اللعان عليه:  مالك فقال ؛ ال أم يحد ھل ، سماه برجل امرأته قذف من حكم في العلماء اختلف:  والعشرون الرابعة

 وجل عز هللا ألن ؛ عليه حد ال:  الشافعي وقال. قذفه إلى ضرورة له يكن لم لمن قاذف ألنه ؛ حنيفة أبو قال وبه. للمرمي وحد

 بعينه رجال ذكر من بين يفرق ولم ،} أَْزَواَجُھمْ  َيْرُمونَ  َوالَِّذينَ {:  بقوله واحدا حدا إال بالزنى وجتهز رمى من على يجعل لم

 وظاھر:  العربي ابن قال. منھما واحد يحد فلم ؛ أمية بن ھالل وكذلك بشريك زوجته العجالني رمى وقد ؛ يذكر لم من وبين

 وبقي باللعان بالخالص الزوجة حد خص ثم ، مطلقين والزوجة األجنبي قذف في الحد وضع تعالى هللا ألن ؛ لنا القرآن

 المطالبة بعد إال اإلمام يقيمه ال القذف وحد ؛ يطلبه لم ألنه ھالل وال لشريك العجالني يحد لم وإنما. اآلية مطلق على األجنبي

 .ومنه منا إجماعا

 غير الجامع المسجد من باب على منھما واحد كل وخرج تفرقا عاجمي تالعنھما من المتالعنان فرغ إذا:  والعشرون الخامسة

 مسجد في إال اللعان يكن ال أنه في خالف وال. لعانھما ذلك يضر لم واحد باب من خرجا ولو ، صاحبه منه يخرج الذي الباب

 في اللعان يكون أن علمال أھل من جماعة استحب وقد. الحكام من مقامه يقوم من أو السلطان بحضرة الجمعة فيه تجمع جامع

 .المسلمة به تلتعن ما مثل كنيستھا من تعظمه الذي الموضع في المسلم زوجھا من النصرانية وتلتعن. العصر بعد الجامع

 يحل وال ، يتوارثان وال أبدا يجتمعان فال ، المتالعنين بين الفرقة تقع اللعان وبتمام:  أصحابه مالك قال:  والعشرون السادسة

 يوسف وأبو حنيفة أبو وقال. واألوزاعي الھذيل بن وزفر سعد بن الليث قول وھو ؛ بعده وال زوج قبل ال أبدا عتھامراج له

 فرق:  عمر ابن لقول ؛ الثوري قول وھو ؛ بينھما الحاكم يفرق حتى اللعان من فراغھما بعد الفرقة تقع ال:  الحسن بن ومحمد

 وقال". عليھا لك سبيل ال: " السالم عليه ولقوله ، إليه الفرقة فأضاف ؛ عنينالمتال بين وسلم عليه هللا صلى هللا رسول

 لدرء ھو فإنما المرأة التعان وأما:  قال. تلتعن لم أو التعنت ، امرأته فراش زال فقد وااللتعان الشھادة الزوج أكمل إذا: الشافعي

 وكان. الفراش رفع الحد ويسقط الولد ينفي الزوج لعان كان ولما. معنى الفراش زوال في اللتعانھا وليس ؛ غير ال عنھا الحد

 أن على ؛ الصحابة من أحد إليه يتقدمه لم قول وھذا. يطلق حتى الزوجين عصمة من شيئا ينقص التالعن يرى ال البتي عثمان

 وبقول. حكما أحدث دق عنده اللعان أن على فدل ؛ ذلك قبل يستحسنه ولم ، اللعان بعد يطلق أن للمالعن استحب قد البتي

 اللعان تمام نفس أن المذھب ومشھور. صفرة أبي بن محمد عن اللخمي وحكاه ، الطبري ذكره فيما زيد بن جابر قال عثمان

:  عويمر وبقول ، الفرقة وقوع يجب العنت أو العن إذا تعالى هللا كتاب في ليس بأنه المقالة ھذه أھل واحتج. فرقة بينھما

 ال وأنت ، ھذا قلت لم له يقل ولم عليه ذلك وسلم عليه هللا صلى النبي ينكر ولم:  قال ، ثالثا فطلقھا ؛ سكتھاأم إن عليھا كذبت

 إعالم وھذا". عليھا لك سبيل ال: " السالم عليه قوله وافقه ومن المشھور في لمالك والحجة. طلقت قد باللعان ألن ؛ إليه تحتاج
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 المباعدة، من بينھما تعالى هللا أوجب لما تنفيذا كان وإنما حكم باستئناف بينھما تفريقه وليس عنھا سبيله رفع اللعان تمام أن منه

 .اللغة في اللعان معنى وھو

 ولم ، الولد به ولحق الحد جلد نفسه أكذب فإن ، أبدا يتناكحان ال المتالعنين أن العلماء من الجمھور ذھب:  والعشرون السابعة

 بعد نفسه أكذب إذا المالعن أن عطاء عن المنذر ابن وذكر. اختالف وال فيھا شك ال التي السنة اھذ وعلى. أبدا إليه ترجع

 خاطبا وكان ، الولد به ولحق الحد جلد نفسه أكذب إذا:  ومحمد حنيفة أبو وقال. هللا من بلعنة تفرقا قد:  وقال ، يحد لم اللعان

 النكاح يعود:  وقالوا ، سلمة أبي بن وعبدالعزيز جبير بن وسعيد نوالحس المسيب بن سعيد قول وھو ؛ شاء إن الخطاب من

 إال يقل ولم ؛" عليھا لك سبيل ال: " السالم عليه قوله الجماعة وحجة. ذلك من شيء بين فرق ال ألنه ؛ الولد به لحق كما حالال

. أبدا يجتمعان فال بينھما فرق عناتال إذا أنھما السنة فمضت:  قال الزھري عن وجماعة إسحاق ابن وروى. نفسك تكذب أن

 وسلم عليه هللا صلى النبي عن عنھما هللا رضي عمر ابن عن جبير بن سعيد حديث من مرفوعا ورواه ، الدارقطني ورواه

 .أبدا:  علي عن. المتالعنان يجتمع أال السنة مضت:  قاال وعبد علي عن وروي". أبدا يجتمعان ال افترقا إذا المتالعنان: "قال

 :  أشياء أربعة إلى يفتقر اللعان:  والعشرون الثامنة

 .تقدم ما على شھادات أربع وھو:  األلفاظ عدد

 كان وإن ، المنبر فعند بالمدينة كان وإن ، والمقام الركن فعند بمكة كان إن ، بالبلدان البقاع أشرف به يقصد أن وھو:  والمكان

 يعتقدان الذي الموضع إلى بھما بعث كافرين كانا وإن ، مساجدھا ففي البلدان سائر في كان وإن ، الصخرة فعند المقدس ببيت

 بينھما يالعن فإنه الوثنيين مثل لھما دين ال كانا وإن ، النار بيت ففي مجوسيين كانا وإن ، فالكنيسة يھوديين كانا إن ، تعظيمه

 .حكمه مجلس في

 .العصر صالة بعد وذلك:  والوقت

 .مستحبان والمكان والزمان ، مشروطان الناس وجمع فاللفظ ؛ فصاعدا أنفس أربعة ھناك يكون أن وذلك:  الناس وجمع

:  قال ومن. اآلخر ورثه تمامه قبل أحدھما مات لو فعليه ، التعانھما بتمام إال يقع ال الفراق إن:  قال من:  والعشرون التاسعة

 تلتعن أن قبل أحدھما مات إن:  الشافعي قول وعلى. اآلخر ورثه لعانال وتمام ذلك قبل أحدھما فمات اإلمام بتفريق إال يقع ال

 .يتوارثا لم المرأة

 ، الطالق تفريق حكم اللعان فإن:  المدونة مذھب وھو ؛ بفسخ ليس عندنا اللعان تفريق:  القصار ابن قال:  ثالثين الموفية

 .فسخ اللعان تفريق أن على وھذا ؛ لھا شيء ال:  الجالب ابن مختصر وفي. الصداق نصف بھا المدخول لغير ويعطى
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 ِمنَ  اْكَتَسبَ  َما ِمْنُھمْ  اْمِرئٍ  لُِكلِّ  لَُكمْ  َخْيرٌ  ُھوَ  َبلْ  لَُكمْ  َشّراً  َتْحَسُبوهُ  ال ِمْنُكمْ  ُعْصَبةٌ  بِاأْلِْفكِ  َجاُءوا الَِّذينَ  إِنَّ { 22 - 11:  اآليات
 إِْفكٌ  َھَذا َوَقالُوا َخْيراً  بِأَْنفُِسِھمْ  َواْلُمْؤِمَناتُ  اْلُمْؤِمُنونَ  َظنَّ  َسِمْعُتُموهُ  إِذْ  لَْوال ، َعِظيمٌ  َعَذابٌ  لَهُ  ِمْنُھمْ  ِكْبَرهُ  َتَولَّى َوالَِّذي اأْلِْثمِ 
َھَداءِ  َيأُْتوا لَمْ  َفإِذْ  ُشَھَداءَ  بِأَْرَبَعةِ  َعلَْيهِ  َجاُءوا لَْوال  ، ُمبِينٌ  ِ  َفْضلُ  َولَْوال ، اْلَكاِذُبونَ  ُھمُ  هللاَِّ  ِعْندَ  َفأُولَئِكَ  بِالشُّ  َوَرْحَمُتهُ  َعلَْيُكمْ  هللاَّ
ْنَيا فِي ُكمْ  َواآْلِخَرةِ  الدُّ  ِعْلمٌ  بِهِ  لَُكمْ  لَْيسَ  َما بِأَْفَواِھُكمْ  َوَتقُولُونَ  بِأَْلِسَنتُِكمْ  َتلَقَّْوَنهُ  إِذْ  ، َعِظيمٌ  َعَذابٌ  فِيهِ  أََفْضُتمْ  َما فِي لََمسَّ

ً  وَنهُ َوَتْحَسبُ  نا ِ  ِعْندَ  َوُھوَ  َھيِّ  َيِعُظُكمُ  ، َعِظيمٌ  ُبْھَتانٌ  َھَذا ُسْبَحاَنكَ  بَِھَذا َنَتَكلَّمَ  أَنْ  لََنا َيُكونُ  َما قُْلُتمْ  َسِمْعُتُموهُ  إِذْ  َولَْوال ، َعِظيمٌ  هللاَّ
 ُ ُ  نُ َوُيَبيِّ  ، ُمْؤِمنِينَ  ُكْنُتمْ  إِنْ  أََبداً  لِِمْثلِهِ  َتُعوُدوا أَنْ  هللاَّ ُ  اآْلياتِ  لَُكمُ  هللاَّ  فِي اْلَفاِحَشةُ  َتِشيعَ  أَنْ  ُيِحبُّونَ  الَِّذينَ  إِنَّ  ، َحِكيمٌ  َعلِيمٌ  َوهللاَّ

ْنَيا فِي أَلِيمٌ  َعَذابٌ  لَُھمْ  آَمُنوا الَِّذينَ  ُ  َواآْلِخَرةِ  الدُّ ِ  َفْضلُ  َولَْوال ، َتْعلَُمونَ  ال َوأَْنُتمْ  َيْعلَمُ  َوهللاَّ َ  َوأَنَّ  َوَرْحَمُتهُ  ْيُكمْ َعلَ  هللاَّ  َرُؤوفٌ  هللاَّ
َھا َيا ، َرِحيمٌ  بُِعوا ال آَمُنوا الَِّذينَ  أَيُّ ْيَطانِ  ُخُطَواتِ  َتتَّ بِعْ  َوَمنْ  الشَّ ْيَطانِ  ُخُطَواتِ  َيتَّ  َفْضلُ  َولَْوال َواْلُمْنَكرِ  بِاْلَفْحَشاءِ  َيأُْمرُ  َفإِنَّهُ  الشَّ

 ِ َ  َولَِكنَّ  أََبداً  أََحدٍ  ِمنْ  ِمْنُكمْ  َزَكى َما هُ َوَرْحَمتُ  َعلَْيُكمْ  هللاَّ ُ  َيَشاءُ  َمنْ  ُيَزكِّي هللاَّ َعةِ  ِمْنُكمْ  اْلَفْضلِ  أُولُو َيأَْتلِ  َوال ، َعلِيمٌ  َسِميعٌ  َوهللاَّ  َوالسَّ
ِ  َسبِيلِ  فِي َواْلُمَھاِجِرينَ  َواْلَمَساِكينَ  اْلقُْرَبى أُولِي ُيْؤُتوا أَنْ  ُ  َيْغفِرَ  أَنْ  ُتِحبُّونَ  أاَل َوْلَيْصَفُحوا فُواَوْلَيعْ  هللاَّ ُ  لَُكمْ  هللاَّ  }َرِحيمٌ  َغفُورٌ  َوهللاَّ

 -:  مسألة وعشرون ثمان فيه

 الخبر ويكون ، الحال على نصبھا ويجوز. }إِنَّ { خبر}  ُعْصَبةٌ } {ِمْنُكمْ  ُعْصَبةٌ  ِباأْلِْفكِ  َجاُءوا الَِّذينَ  إِنَّ {:  تعالى قوله:  األولى

 هللا رضوان عائشة قصة في الطويل اإلفك حديث من األئمة رواه ما نزولھا وسبب. }اأْلِْثمِ  ِمنَ  اْكَتَسبَ  َما ِمْنُھمْ  اْمِرئٍ  لُِكلِّ {

:  قال. أتم وحديثه ، تعليقا البخاري وأخرجه. مختصرا وسيأتي ، ذكره عن اشتھاره أغنى ، مشھور صحيح خبر وھو ، عليھا

 مسروق حديث من سليمان أخيه عن كثير بن محمد عن أيضا وأخرجه ، عائشة عن أبيه عن عروة بن مھشا عن أسامة وقال

:  قال وائل أبي حديث من إسماعيل بن موسى وعن. عليھا مغشيا خرت عائشة رميت لما:  قالت أنھا عائشة أم رومان أم عن

 األنصار من امرأة ولجت إذ وعائشة أنا قاعدة أنا بينا:  قالت عائشة أم وھي رومان أم حدثتني قال األجدع بن مسروق حدثني

 كذا قالت ؟ ذاك وما:  قالت الحديث حّدث فيمن ابني قالت ؟ ذاك وما:  رومان أم فقالت بفالن وفعل بفالن هللا فعل:  فقالت

 فما عليھا مغشيا فخرت نعم قالت ؟ بكر وأبو:  قالت. نعم قالت ؟ وسلم عليه هللا صلى هللا رسول سمع:  عائشة قالت. وكذا

 يا:  فقلت"  ؟ ھذه شأن ما: " فقال وسلم عليه هللا صلى النبي فجاء فغطيتھا ثيابھا عليھا فطرحت بنافض حمى وعليھا إال أفاقت

 ال حلفت لئن ، وهللا:  فقالت عائشة فقعدت. نعم قالت" به ُتُحدث حديث في فلعل: " قال. بنافض الحمى أخذتھا ، هللا رسول

 شيئا يقل ولم وانصرف:  قالت. تصفون ما على المستعان وهللا وبنيه كيعقوب ومثلكم مثلي تعذروني ال قلت ولئن نيتصدقو

 الحفاظ من لقينا من بعض كان:  الحميدي هللا عبد أبو قال. بحمدك وال أحد بحمد ال هللا بحمد:  قالت. عذرھا هللا فأنزل

 وسلم عليه هللا صلى هللا رسول حياة في توفيت رومان أم بأن ذلك على واستدل ينأب الحديث ھذا في اإلرسال يقول البغداديين

 عائشة أن مليكة أبي بن هللا عبد بن عبيدهللا حديث من وللبخاري. خالف بال وسلم عليه هللا صلى النبي يشاھد لم ومسروق

 قال. فيھا نزل ألنه غيرھا من بذلك أعلم وكانت:  مليكة يأب ابن قال. الكذب الولق:  وتقول} ِبألسَنِتُكمْ  َتلِقُوَنه إذ{ تقرأ كانت

 وقال. ست سنة وذلك:  إسحاق ابن قال. المريسيع غزوة في اإلفك حديث كان:  الزھري عن راشد بن معمر وقال:  البخاري

 عليا أن أبلغك:  الملك عبد بن الوليد لي قال:  قال الزھري عن معمر حديث من البخاري وأخرج. أربع سنة:  عقبة بن موسى

 بن الرحمن عبد بن بكر وأبو الرحمن عبد بن سلمة أبو قومك من رجالن أخبرني قد ولكن ، ال قلت:  قال ؟ قذف فيمن كان
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 على المخرج كتابه في اإلسماعيلي بكر أبو وأخرجه. شأنھا في ُمَسلًّما عليٌّ  كان:  لھما قالت عائشة أن ھشام بن الحارث

 منھم كبره تولى الذي:  فقال الملك عبد بن الوليد عند كنت قال:  وفيه ، الزھري عن معمر حديث من آخر وجه من الصحيح

 عائشة سمعت يقول كلھم عتبة بن هللا عبد بن وعبيدهللا وعلقمة وعروة المسيب بن سعيد حدثني ، ال فقلت ؟ طالب أبي بن علي

 كبره تولى والذي:  عائشة عن عروة عن الزھري حديث من أيضا البخاري وأخرج. أبي بن هللا عبد كبره تولى والذي:  تقول

 .أبي بن هللا عبد منھم

 ابن. العشرة إلى الثالثة من أيضا وعنه. عباس ابن قال ؛ رجال ثالثة والعصبة. الكذب اإلفك} بِاأْلِْفكِ {:  تعالى قوله:  الثانية

 بعضھم يتعصب الذين الجماعة العرب وكالم اللغة في وأصلھا. عشر خمسة إلى عشرة من:  مجاھد. رجال أربعون:  عيينة

 خير ال وشرا. الجنة ھو فيه شر ال خيرا وإن. نفعه على ضره زاد ما والشر. ضره على نفعه زاد ما حقيقته والخير. لبعض

 في الكثير الثواب ھو وخيره ، الدنيا في قليل األلم من ضرره ألن ؛ خير فھو األولياء على النازل البالء فأما. جھنم ھو فيه

 لرجحان ؛} لَُكمْ  َخْيرٌ  ُھوَ  َبلْ  لَُكمْ  َشّراً  َتْحَسُبوهُ  ال{ قوله في لھم الخطاب إذ ، وصفوان وأھلھا عائشة تعالى هللا فنبه. األخرى

 .الشر جانب على والخير النفع

 من ودنا وقفل ، المريسيع غزوة ھيو المصطلق بني غزوة في معه بعائشة وسلم عليه هللا صلى هللا رسول خرج لما:  الثالثة

 الرحل إلى أقبلت شأنھا من فرغت فلما ، الجيش جاوزت حتى فمشت بالرحيل آذنوا حين قامت بالرحيل ليلة آذن المدينة

 ، أحدا تجد لم فلما وانصرفت فوجدته ، ابتغاؤه فحبسھا فالتمسته فرجعت ، انقطع قد ظفار جزع من عقد فإذا صدرھا فلمست

 أن رجاء مكانھا في اضطجعت أحدا تجد لم فلما ؛ منه بزوالھا يشعروا ولم ھودجھا الرجال فرفع ، اللحم قليلة بةشا وكانت

 كان أنه وذلك ؛ راجعون إليه وإنا  إنا:  المعطل بن صفوان قول إال يوقظھا ولم الموضع في فنامت ، إليھا فيرجع تفتقد

 وأخذ ، عائشة ركبت حتى عنھا وتنحى ناقته عن ونزل ، السترجاعه استيقظت إنھا:  وقيل. الساقة لحفظ الجيش وراء تخلف

 عبد ويشعله ويستوشيه فيه إليه يجتمع الذي وكان ، مقالتھم في اإلفك أھل فوقع ؛ الظھيرة نحر في الجيش بھا بلغ حتى يقودھا

:  وقال ، منھا نجا وال منه نجت ما وهللا:  الفق عائشة ناقة بزمام آخذا صفوان رأى الذي وھو ، المنافق سلول بن أبي بن هللا

 وھو ، الحديث اختصار ھذا. جحش بنت وحمنة أثاثة بن ومسطح ثابت بن حسان قالته من وكان. رجل مع باتت نبيكم امرأة

 ضربة بالسيف فضربه جاء اإلفك في حسان قول صفوان بلغ ولما. أكمل مسلم في وھو ، ومسلم البخاري في وإتقانه بكماله

 :  وقال رأسه على

 بشاعر ليس ھوجيت إذا غالم...  فإنني عني السيف ذباب تلق

 حسان جرح وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فأھدر ، وسلم عليه هللا صلى هللا رسول إلى به وجاؤوا ولببوه حسان جماعة فأخذ

 هللا رسول ساقة صاحبَ  ھذا صفوان وكان. علمأ وهللا يأتي ما على ؛ الكبر تولى ممن حسان أن على يدل وھذا. إياه واستوھبه

 إسحاق ابن ذكره ؛ النساء يأتي ال حصورا كان:  وقيل. الصحابة خيار من وكان ، لشجاعته غزواته في وسلم عليه هللا صلى

:  ابنيه يف وسلم عليه هللا صلى النبي وقول ، امرأته مع المروي حديثه ذلك على يدل ؛ ابنان له كان:  وقيل. عائشة طريق من
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 عنه هللا رضي شھيدا وقتل. بزنى يريد ؛ قط أنثى كنف كشف ما وهللا:  الحديث في وقوله". بالغراب الغراب من به أشبه لھما"

 .معاوية زمان في وخمسين ثمان سنة الروم ببالد:  وقيل ، عمر زمان في عشرة تسع سنة أرمينية غزوة في

 حسان إال اإلفك أھل من يسم ولم. باإلفك تكلم ممن يعني} اأْلِْثمِ  ِمنَ  اْكَتَسبَ  َما ِمْنُھمْ  اْمِرئٍ  لُِكلِّ  لَُكمْ {:  تعالى قوله:  الرابعة

 كانوا أنھم إال:  وقال ، مروان بن الملك عبد ذلك عن سأله وقد ، الزبير بن عروة قال ؛ الغير وجھل ؛ وعبد وحمنة ومسطح

 .}أربعة بةعص{ حفصة مصحف وفي. تعالى هللا قال كما ؛ عصبة

 وجه وھو:  الفراء قال. الكاف بضم} ُكْبَره{ ويعقوب األعرج حميد وقرأ} ِمْنُھمْ  ِكْبَرهُ  َتَولَّى َوالَِّذي{:  تعالى قوله:  الخامسة

 لعل:  عمي حين قالت وأنھا ، حسان أنه عائشة عن روي. أكبره أي ؛ وكذا كذا عظم تولى فالن:  تقول العرب ألن جيد؛

 وقال ، الصحيح وھو ؛ أبي بن هللا عبد أنه عنھا وروي. مسروق عنھا رواه ؛ بصره ذھاب به هللا أوعده الذي يمالعظ العذاب

 يكون أن حسان أنكر وقد. شيئا يقل لم إنه:  وقالت ، الفرية من حسان برأت عائشة أن البر عبد بن عمر أبو وحكى. عباس ابن

 :  قوله في ذلك من شيئا قال

 الغوافل لحوم من غرثى وتصبح...  بريبة نتز ما رزان حصان

 الفواضل والمكرمات الھدى نبي...  ومنصب دينا الناس خير حليلة

 زائل غير مجدھا المساعي كرام...  غالب بن لؤي من حي عقيلة

 وباطل شين كل من وطھرھا...  خيمھا هللا طيب قد مھذبة

 ليأنام إلي سوطي رفعت فال...  قلته أني بلغت ما كان فإن

 المحافل زين هللا رسول آلل...  ونصرتي حييت ما وودي فكيف

 المتطاول سورة عنھا تقاصر...  فضلھا الناس على عال رتب له

 الجمع ويمكن ، تعارض وھذا. الغوافل في وقعت أنك تريد ؛ كذلك لست:  له قالت ؛ رزان حصان:  أنشدھا لما أنه روي وقد

 .أعلم وهللا ؛ إليه ذلك فنسب إليه وأومأ بذلك عرض ويكون ، وتصريحا انص ذلك يقل لم حسانا إن:  يقال بأن

 :  المسألة وھي:  كان ذلك أي أعلم فا ؛ ال أم الحد جلد وھل ، ال أم اإلفك في خاض ھل فيه الناس اختلف وقد

 وحمنة، وحسان مسطحا:  أةوامر رجلين اإلفك في جلد وسلم عليه هللا صلى النبي أن وغيره إسحاق بن محمد فروى:  السادسة

 اآلخرة في وله ، جلدة ثمانين أبي ابن وسلم عليه هللا صلى هللا رسول جلد:  قال عباس ابن عن القشيري وذكر الترمذي وذكره

 عنه يثبت فلم مسطح وأما ، وحمنة حسان وضرب أبي ابن ضرب أنه األخبار في ثبت والذي:  القشيري قال. النار عذاب

 وسلم عليه هللا صلى النبي حد ھل اختلفوا:  وغيره الماوردي قال. تصريح غير من ويشيع يسمع كان نهولك ، صريح قذف
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 هللا يتعبده ولم ، ببينة أو بإقرار تقام إنما الحدود ألن اإلفك أصحاب من أحدا يحد لم أنه أحدھما:  قولين على ؛ اإلفك أصحاب

 .بكفرھم أخبره وقد ، لمنافقينا بقتل يتعبده لم كما ؛ عنھا بإخباره يقيمھا أن

 أي} ُشَھَداءَ  ِبأَْرَبَعةِ  َيأُْتوا لَمْ  ُثمَّ  اْلُمْحَصَناتِ  َيْرُمونَ  َوالَِّذينَ {:  يقول وجل عز هللا فإن ؛ القرآن لنص مخالف فاسد وھذا:  قلت

 أبي بن هللا عبد اإلفك أھل حد وسلم عليه هللا صلى النبي أن:  الثاني والقول. }َجْلَدةً  َثَماِنينَ  َفاْجلُِدوُھمْ {:  قولھم صدق على

 :  المسلمين من شاعر قال ذلك وفي ؛ جحش بنت وحمنة ثابت بن وحسان أثاثة بن ومسطح

 ومسطح ھجيرا قالوا إذ وحمنة...  أھله كان الذي حسان ذاق لقد

 يفصح القول من إفك في خاض كما...  خزية الحد في ذاق سلول وابن

 فأبرحوا الكريم العرش ذي وسخطة...  نبيھم زوج الغيب برجم تعاطوا

 وفضحوا عمموھا تبقى مخازي...  فجلدوا فيھا هللا رسول وآذوا

 تسفح المزن ذرى من قطر شآبيب...  كأنھا محصدات عليھم فصب

 أبو روى. أبي بن لعبد بحد يسمع ولم ، وحمنة ومسطح حسان حد الذي أن العلماء عند والمعروف األخبار من المشھور:  قلت

 من نزل فلما ؛ القرآن وتال ، ذلك فذكر وسلم عليه هللا صلى النبي قام عذري نزل لما:  قالت عنھا هللا رضي عائشة عن داود

 كتاب وفي. جحش بنت وحمنة أثاثة بن ومسطح ثابت بن حسان:  وسماھم ، حدھم فضربوا والمرأة بالرجلين أمر المنبر

 حد فلو ؛ عظيما عذابا اآلخرة في له أعد قد تعالى هللا ألن أبي بن هللا عبد يحد لم وإنما. علماؤنا قال". ثمانين ثمانين" الطحاوي

 كل وبكذب عنھا هللا رضي عائشة ببراءة شھد قد تعالى هللا أن مع عنه وتخفيفا اآلخرة في عذابه من نقصا ذلك لكان الدنيا في

 َيأُْتوا لَمْ  َفإِذْ {:  تعالى هللا قال كما ؛ المقذوف وبراءة القاذف كذب رإظھا مقصوده إذ ، الحد فائدة حصلت فقد ؛ رماھا من

َھَداءِ  ِ  ِعْندَ  َفأُولَِئكَ  ِبالشُّ  عليھم يبقى ال حتى القذف من عنھم صدر ما إثم عنھم ليكفر المسلمون ھؤالء حد وإنما. }اْلَكاِذُبونَ  ُھمُ  هللاَّ

 بن عبادة حديث في كما ؛" عليه أقيمت لمن كفارة إنھا" الحدود في وسلم ليهع هللا صلى قال وقد ، اآلخرة في ذلك من تبعة

 وقد ، ذلك من المتوقعة الفتنة لثائرة وإطفاء ، البنه واحتراما لقومه استئالفا أبي ابن حد ترك إنما:  يقال أن ويحتمل. الصامت

 .أعلم وهللا. مسلم صحيح في كما ؛ قومه ومن عبادة بن سعد من مبادئھا ظھر كان

 للمؤمنين وتعالى سبحانه هللا من عتاب ھذا} َخْيراً  ِبأَْنفُِسِھمْ  َواْلُمْؤِمَناتُ  اْلُمْؤِمُنونَ  َظنَّ  َسِمْعُتُموهُ  إِذْ  لَْوال{:  تعالى قوله:  السابعة

} لَْوالَ { و. دويالمھ قال ؛ بأمه يفجر ال المؤمن أن المؤمنون ظن:  زيد ابن قال. قالوا ما اإلفك أصحاب قال حين ظنھم في

 فيھم يبعد ذلك كان فإن ؛ أنفسھم على األمر والمؤمنات المؤمنين فضالء يقيس أن ينبغي كان أنه المعنى:  وقيل. ھال بمعنى

 عليھا دخل أنه وذلك ؛ وامرأته األنصاري أيوب أبي من وقع السديد النظر ھذا أن وروي. أبعد وصفوان عائشة في فذلك

 وهللا فعائشة:  قال وهللا ال:  قالت ذلك تفعلين أيوب أم يا أنت أكنت الكذب وذلك نعم فقال قيل ما أسمعت وبأي أبا يا:  له فقالت

 .جميعھم يفعله لم إذ المؤمنين عليه تعالى هللا عاتب الذي ھو ونحوه الفعل فھذا. نعم أيوب أم قالت ؛ منك أفضل
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 يقذف رجال سمعوا إذا المسلمين على هللا فأوجب. بإخوانھم} ِبأَْنفُِسِھمْ { معنى:  النحاس قال} ِبأَْنفُِسِھمْ {:  تعالى قوله:  الثامنة

 .نقله ومن ذلك ترك من وتواعد ويكذبوه عليه ينكروا أن به يعرفونه ال بقبيح ويذكره أحدا

 ، المؤمن حلھا التي حالصال ومنزلة ؛ اإلنسان حازھا التي اإليمان درجة أن في أصل اآلية إن:  العلماء قال ھذا وألجل:  قلت

 .مجھوال أو فاسدا أصله كان إذا شاع وإن محتمل خبر عنه يزيلھا ال المسلم بھا يستتر التي العفاف ولبسة

 بأربعة جاؤوا ھال أي ؛ ھال بمعنى} لَْوالَ { و. اإلفك ألھل توبيخ ھذا} ُشَھَداءَ  ِبأَْرَبَعةِ  َعلَْيهِ  َجاُءوا لَْوال{:  تعالى قوله:  التاسعة

 .القذف آية في السابقة اآلية على وإحالة األول الحكم على رد وھذا. االفتراء من زعموا ما على شھداء

َھَداءِ  َيأُْتوا لَمْ  َفإِذْ {:  تعالى قوله:  العاشرة  عن الرجل يعجز وقد. كاذبون هللا حكم في ھم أي} اْلَكاِذُبونَ  ُھمُ  هللاَِّ  ِعْندَ  َفأُولَِئكَ  ِبالشُّ

 رتب إنما سبحانه وھو ؛ تعالى هللا علم في ال كاذب األمر وظاھر الشرع حكم في ولكنه ، قذفه في صادق وھو ينةالب إقامة

 ذلك على يبني فإنما ، عليه ھو ما على باإلنسان تعلق الذي علمه مقتضى على ال الدنيا في شرعه الذي حكمه على الحدود

 .اآلخرة حكم

 الوحي إن الناس أيھا:  قال أنه عنه هللا رضي الخطاب بن عمر عن البخاري خرجه ما ويعضده المعنى ھذا يقوي ومما:  قلت

 هللا شيء سريرته من لنا وليس ؛ وقربناه أمناه خيرا لنا أظھر فمن ، أعمالكم من لنا ظھر بما اآلن نأخذكم وإنما انقطع قد

 الدنيا أحكام أن العلماء وأجمع. حسنة سريرته إن قال وإن ، نصدقه ولم نؤمنه لم سوءا لنا أظھر ومن ، سريرته في يحاسبه

 .وجل عز هللا إلى السرائر وأن ، الظاھر على

ِ  َفْضلُ  َولَْوال{:  تعالى قوله:  عشرة الحادية  تظھره ال محذوف والخبر ، سيبويه عند باالبتداء رفع} َفْضلُ }{َوَرْحَمُتهُ  َعلَْيُكمْ  هللاَّ

ُكمْ }{َوَرْحَمُتهُ  َعلَْيُكمْ  هللاَِّ  َفْضلُ  َولَْوال{ وجل عز هللا قال ؛ بعد مثله ذكر قد ألنه} لَْوالَ { جواب وحذف. العرب  ما بسبب أي} لََمسَّ

 في ويرحم الدنيا في عليكم ستر برحمته ولكنه ، بليغ تعالى هللا من عتاب وھذا. واآلخرة الدنيا في عظيم عذاب عائشة في قلتم

 أخذوا أي الحديث في القوم أفاض:  يقال ؛ العتاب عليه وقع الذي وھو ؛ الحديث في األخذ:  واإلفاضة تائبا أتاه من اآلخرة

 .فيه

 ، اإللقاء من ؛ القاف وضم الالم وسكون التاء بضم السميقع بن محمد قراءة} ِبأَْلِسَنِتُكمْ  َتلَقَّْوَنهُ  إِذْ {:  تعالى قوله:  عشرة الثانية

 وإظھار الواحدة التاء بحرف السبعة جمھور وقرأ. بتاءين ، التلقي من} تتلقونه إذ{ ودمسع وابن أبي وقرأ. بينة قراءة وھذه

 الذال بإظھار كثير ابن وقرأ. التاء في الذال بإدغام والكسائي وحمزة عمرو أبو وقرأ. التلقي من أيضا وھذا ؛ إدغام دون الذال

 َوالَ . َتَناُجْوا َفالَ { قرأ من قراءة في كاإلدغام وليست ، ساكنين اعاجتم تقتضي ألنھا ؛ قلقة قراءة وھذه ؛ التاء في التاء وإدغام

 وعائشة يعمر ابن وقرأ. الذال سكون مع تحسن ال ما ھنالك حسنت لين حرف وكونھا ، الساكنة األلف دونه ألن} َتَناَبُزوا

 قول من القراءة ھذه ومعنى ؛ القاف وضم الالم وكسر التاء بفتح} َتلِقُونه إِذْ { – األمر بھذا الناس أعلم وھم -  عنھما هللا رضي

 أنه وعندي:  عطية ابن قال. المتعدي غير على شاھدا بالمتعدي فجاؤوا ؛ عليه واستمر كذب إذا ولقا يلق الرجل ولق:  العرب

 اإلبل جاءت:  يقال ؛ اإلسراع الولق أصل:  عمرو وأبو الخليل وقال. الضمير فاتصل الجر حرف فحذف ؛ فيه تلقون إذ أراد

 :  قال. تسرع أي ؛ تلق
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 ولق الشأم من بأسراب جاؤوا...  طرق قد عليھم جيشا رأوا لما

 تلق الشأم من عنس به جاءت...  وزملق زلق الحصين إن

 :  الراجز قال ؛ يجامع أن قبل ينزل الذي وھو" الميم بتشديد" وزملق وزمالق ، ُھَدِبد مثال ؛ وزملق زلق رجل:  يقال

 وزملق زلق نالحصي إن

 .مشترك فھو ؛ ضربات أي ، ولقات بالسيف ولقه:  يقال. ولقا يلقه ولقه وقد. الطعن أخف أيضا والولق

 الحديث على عائد} َتْحَسُبوَنهُ { في والضمير. وتأكيد وإلزام مبالغة} َما ِبأَْفَواِھُكمْ  َوَتقُولُونَ {:  تعالى قوله:  عشرة الثالثة

ً { و. له واإلذاعة فيه والخوض نا  عليه قوله مثل وھذا. }َعِظيمٌ { الوزر في} هللاَِّ  ِعْندَ  َوُھوَ {. إثم فيه يلحقكم ال يسيرا شيئا أي} َھيِّ

 .إليكم بالنسبة أي" كبير في يعذبان وما ليعذبان إنھما: " القبرين حديث في السالم

ُ  َيِعُظُكمُ  ، َعِظيمٌ  ُبْھَتانٌ  َھَذا ُسْبَحاَنكَ  بَِھَذا َنَتَكلَّمَ  أَنْ  لََنا َيُكونُ  َما قُْلُتمْ  َسِمْعُتُموهُ  إِذْ  َولَْوال{:  تعالى قوله:  عشرة الرابعة  أَنْ  هللاَّ

ُ  َوُيَبيِّنُ  ، ُمْؤِمِنينَ  ُكْنُتمْ  إِنْ  أََبداً  لِِمْثلِهِ  َتُعوُدوا ُ  اآْلياتِ  لَُكمُ  هللاَّ  أن ليكمع ينبغي كان أي المؤمنين لجميع عتاب} َحِكيمٌ  َعلِيمٌ  َوهللاَّ

 عليه نبيه زوج من ھذا يقع أن عن تعالى هللا تنزھوا وأن ، والنقل الحكاية جھة على بعض من بعضكم يتعاطاه وال تنكروه

 يقال أن والغيبة ، فيه ليس ما اإلنسان في يقال أن البھتان وحقيقة ؛ بھتان بأنھا المقالة ھذه على تحكموا وأن. والسالم الصالة

 إلى العودة في تعالى وعظھم ثم. وسلم عليه هللا صلى النبي عن الحديث صحيح في جاء قد المعنى وھذا .فيه ما اإلنسان في

 .ونحوه أن كراھية:  بتقدير ، أجله من مفعول} أنْ { و. الحالة ھذه مثل

 .رجال كنت إن وكذا كذا تفعل أن لك ينبغي:  تقول كما ؛ وتوكيد توقيف} ُمْؤِمِنينَ  ُكْنُتمْ  إِنْ {:  عشرة الخامسة

ُ  َيِعُظُكمُ {:  تعالى قوله:  عشرة السادسة  عنه المقول القول نظير إال يكون ال مثله ألن ؛ عائشة في يعني} لِِمْثلِهِ  َتُعوُدوا أَنْ  هللاَّ

 سلمو عليه هللا صلى هللا رسول إذاية من ذلك في لما ؛ وسلم عليه هللا صلى النبي أزواج من مرتبته في كان فيمن أو ، بعينه

 .فاعله من كفر وذلك ؛ وأھله عرضه في

 تعالى هللا ألن قتل عائشة سب ومن ، أدب وعمر بكر أبا سب من:  يقول مالكا سمعت عمار بن ھشام قال:  عشرة السابعة

ُ  َيِعُظُكمُ {:  يقول  ابن قال. قتل القرآن خالف ومن ، القرآن خالف فقد عائشة سب فمن} ُمْؤِمِنينَ  ُكْنُتمْ  إِنْ  أََبداً  لِِمْثلِهِ  َتُعوُدوا أَنْ  هللاَّ

} ُمْؤِمِنينَ  ُكْنُتمْ  إِنْ {:  قوله وليس ، المؤمنين سائر في كما أدب عنھا هللا رضي عائشة سب من الشافعي أصحاب قال:  العربي

 سب في اإليمان بسل كان ولو". بوائقه جاره يأمن ال من يؤمن ال: " السالم عليه قال كما ھو وإنما ، كفر ذلك ألن عائشة في

 أھل فإن ؛ زعمتم كما ليس:  قلنا. حقيقة" مؤمن وھو يزني حين الزاني يزني ال: " قوله في سلبه لكان حقيقة عائشة سب من

 ؛ كافر فھو هللا كذب ومن ،  مكذب منه هللا برأھا بما سبھا من فكل تعالى هللا فبرأھا بالفاحشة المطھرة عائشة رموا اإلفك

 .األدب جزاؤه لكان منه هللا برأھا ما بغير عائشة سب رجال أن ولو. البصائر ألھل الئحة سبيل وھي ، مالك ولق طريق فھذا
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 وشيعانا وشيعا شيوعا الشيء شاع:  يقال ؛ تفشو أي} اْلَفاِحَشةُ  َتِشيعَ  أَنْ  ُيِحبُّونَ  الَِّذينَ  إِنَّ {:  تعالى قوله:  عشرة الثامنة

 رضي وصفوان عائشة العام اللفظ بھذا والمراد. والمحصنات المحصنين في أي} آَمُنوا الَِّذينَ  يفِ {. وتفرق ظھر أي وشيوعه؛

ْنَيا فِي أَلِيمٌ  َعَذابٌ  لَُھمْ {. السيء القول اآلية ھذه في الفاحشة:  وقيل. القبح المفرط القبيح الفعل:  والفاحشة. عنھما هللا  أي} الدُّ

 إن معناه:  الطبري وقال. كفارة للمؤمنين الحد أن بينا وقد. مخصوص فھو ، للمنافقين أي ؛ النار عذاب اآلخرة وفي. الحد

 .تائب غير مصرا مات

ُ {:  تعالى قوله:  عشرة التاسعة } َتْعلَُمونَ  ال َوأَْنُتمْ {. شيء كل ويعلم عليه والمجازاة الذنب ھذا عظم مقدار يعلم أي} َيْعلَمُ  َوهللاَّ

 ال خصومة في الناس من امرئ عضد شد رجل أيما: " قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن الدرداء أبي حديث من روي

 وأقدم حقا هللا عاند فقد يقام أن هللا حدود من حد دون بشفاعته قال رجل وأيما. عنھا ينزع حتى هللا سخط في فھو بھا له علم

 في بھا يشينه أن يرى بريء منھا وھو كلمة مسلم رجل عل شاعأ رجل وأيما. القيامة يوم إلى تتابع هللا لعنة وعليه سخطه على

 اْلَفاِحَشةُ  َتِشيعَ  أَنْ  ُيِحبُّونَ  الَِّذينَ  إِنَّ {:  تعالى هللا كتاب من مصداقه تال ثم - النار في بھا يرميه أن تعالى هللا على حقا كان الدنيا

 .اآلية" } آَمُنوا الَِّذينَ  فِي

َھا َيا{:  تعالى قوله:  عشرين الموفية ِبُعوا ال آَمُنوا الَِّذينَ  أَيُّ ْيَطانِ  ُخُطَواتِ  َتتَّ  تسلكوا ال:  المعنى ؛ ومذاھبه مسالكه يعني} الشَّ

 خطوت:  يقال ؛ المصدر" بالفتح" والخطوة. القدمين بين ما ھو خطوة الخطوات وواحد. الشيطان إليھا يدعوكم الذي الطريق

 .الجمعة يوم الناس رقاب يتخطى رجال رأى أنه الحديث ومنه ؛ فالن اإلين وتخطى. خطوات وجمعھا ، خطوة

 وال اھتدى ما أي ؛ الكاف بتخفيف} َزَكى َما{ الجمھور وقرأ. واألعمش عاصم وسكنھا. الطاء بضم} ُخُطوات{ الجمھور وقرأ

 أن أي ؛ حيوة وأبو الحسن ھاوشدد. صلح أي ؛ زكاء يزكو زكا:  يقال ؛ صلح ما أي} زكى ما{:  وقيل. رشدا عرف وال أسلم

َھا َيا{:  الكسائي وقال. بأعمالكم ال بفضله ھي إنما وھدايته وتطھيره لكم تزكيته ِبُعوا ال آَمُنوا الَِّذينَ  أَيُّ ْيَطانِ  ُخُطَواتِ  َتتَّ } الشَّ

ِ  َفْضلُ  الَولَوْ {:  وثانيا أوال لقوله جواب} أََبداً  أََحدٍ  ِمنْ  ِمْنُكمْ  َزَكى َما{:  وقوله ، معترض  .}َعلَْيُكمْ  هللاَّ

َعةِ  ِمْنُكمْ  اْلَفْضلِ  أُولُو َيأَْتلِ  َوال{:  تعالى قوله:  والعشرون الحادية  في نزلت اآلية ھذه أن الروايات من المشھور. اآلية} َوالسَّ

 البدريين مھاجرينال من وكان خالته بنت ابن كان أنه وذلك. أثاثة بن ومسطح عنه هللا رضي قحافة أبي بن بكر أبي قصة

 رضي بكر أبو وكان. لقب ومسطح ، عوف اسمه:  وقيل. مناف عبد بن المطلب بن عباد بن أثاثة بن مسطح وھو. المساكين

 ينفعه وال عليه ينفق أال بكر أبو حلف ، قال ما مسطح فيه وقال اإلفك أمر وقع فلما ؛ وقرابته لمسكنته عليه ينفق عنه هللا

 ضحكت لقد:  بكر أبو له فقال. أقول وال فأسمع حسان مجالس أغشى كنت إنما:  وقال فاعتذر مسطح فجاء ، أبدا بنافعة

 عن منافعھم قطعوا المؤمنين من جماعة إن:  عباس وابن الضحاك وقال. اآلية فنزلت ، يمينه على ومر ؛ قيل فيما وشاركت

 اآلية أن غير ؛ أصح واألول. جميعھم في اآلية فنزلت ؛ ةعائش شأن في تكلم من نصل ال وهللا:  وقالوا اإلفك في قال من كل

 هللا أن الصحيح في روي. الدھر غابر صفته ھذه في ينفع أال فيحلف وسعة فضل ذو يغتاظ بأال القيامة يوم إلى األمة تتناول

 لقرابته مسطح على ينفق وكان بكر أبو قال ، آيات العشر} ِمْنُكمْ  ُعْصَبةٌ  ِباأْلِْفكِ  َجاُءوا الَِّذينَ  إِنَّ {:  أنزل لما وتعالى تبارك

َعةِ  ِمْنُكمْ  اْلَفْضلِ  أُولُو َيأَْتلِ  َوال{:  تعالى هللا فأنزل ؛ لعائشة قال الذي بعد أبدا شيئا عليه أنفق ال وهللا:  وفقره :  قوله إلى} َوالسَّ
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ُ  َيْغفِرَ  أَنْ  ُتِحبُّونَ  أاَل{  أن ألحب إني وهللا:  بكر أبو فقال ؛ تعالى هللا كتاب في آية أرجى ھذه:  كالمبار بن هللا عبد قال. } لَُكمْ  هللاَّ

 .أبدا منه أنزعھا ال:  وقال عليه ينفق كان التي النفقة مسطح إلى فرجع ؛ لي هللا يغفر

 قوله بعد طحامس وصف تعالى هللا ألن ؛ األعمال يحبط ال كبيرا كان وإن القذف أن على دليل اآلية ھذه في:  والعشرون الثانية

} َعَملُكَ  لََيْحَبَطنَّ  أَْشَرْكتَ  لَِئنْ {:  تعالى هللا قال ، با الشرك غير األعمال يحبط وال ؛ الكبائر سائر وكذلك ؛ واإليمان بالھجرة

 ].65:  الزمر[

 تقدم كما ؛ وأتاه مينهي عن كفر أو ، يمينه عن وكفر أتاه منه أولى فعله فرأى يفعله ال شيء على حلف من:  والعشرون الثالثة

 في الباجي ذكره ؛ شھادته في ُجرحة أنھا ذلك وأّبد مندوبا أو السنن من سنة يفعل أال حلف من أن الفقھاء ورأى]. المائدة" في

 .المنتقى

 ؛ اليمين وھي األلية من ، يفتعل وزنھا ؛ يحلف معناه} َيأَْتلِ  َوال} {اْلَفْضلِ  أُولُو َيأَْتلِ  َوال{:  تعالى قوله:  والعشرون الرابعة

 إذا كذا في ألوت:  قولك من ؛ يقصر معناه:  فرقة وقالت". البقرة" في تقدم وقد} ِنَساِئِھمْ  ِمنْ  ُيْؤلُونَ  لِلَِّذينَ {:  تعالى قوله ومنه

 ].118:  عمران آل[} َخَباالً  َيأْلُوَنُكمْ  ال{:  تعالى قوله ومنه ؛ فيه قصرت

ُ  َيْغفِرَ  أَنْ  ُتِحبُّونَ  أاَل{:  الىتع قوله:  والعشرون الخامسة  اغفروا فكذلك ذنوبكم عن هللا عفو تحبون كما أي وحجة تمثيل} لَُكمْ  هللاَّ

 ".يرحم ال يرحم ال من: " السالم عليه قوله المعنى ھذا إلى وينظر ؛ دونكم لمن

. اللفظ بھذا العصاة بالقذفة هللا لطف حيث من ، تعالى هللا كتاب في آية أرجى ھذه:  العلماء بعض قال:  والعشرون السادسة

 قال وقد]. 47:  األحزاب[} َكِبيراً  َفْضالً  هللاَِّ  ِمنَ  لَُھمْ  ِبأَنَّ  اْلُمْؤِمِنينَ  َوَبشِّرِ {:  تعالى قوله وجل عز هللا كتاب في آية أرجى. وقيل

الَِحاتِ  َوَعِملُوا آَمُنوا َوالَِّذينَ {:  أخرى آية في تعالى } اْلَكِبيرُ  اْلَفْضلُ  ُھوَ  َذلِكَ  َربِِّھمْ  ِعْندَ  َيَشاُءونَ  َما لَُھمْ  اْلَجنَّاتِ  ْوَضاتِ رَ  فِي الصَّ

 َيا قُلْ {:  تعالى قوله الرجاء آيات ومن. تلك في المؤمنين به وبشر ، اآلية ھذه في الكبير الفضل فشرح ؛] 22:  الشورى[

ُ {:  تعالى وقوله]. 53:  الزمر[} أَْنفُِسِھمْ  َعلَى أَْسَرفُوا الَِّذينَ  ِعَباِديَ   أرجى:  بعضھم وقال]. 19:  الشورى[} بِِعَباِدهِ  لَِطيفٌ  هللاَّ

 ال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن وذلك ؛] 5:  الضحى[} َفَتْرَضى َربُّكَ  ُيْعِطيكَ  َولََسْوفَ {:  وجل عز هللا كتاب في آية

 .النار في أمته من أحد ببقاء يرضى

 :  القائل كقول ؛} ال{ فحذف ، يؤتوا أال أي} ُيْؤُتوا أن{:  ىتعال قوله

 قاعدا أبرح هللا يمين فقلت

 يعفو حتى الذنب محو فھو درس أي الربع عفا من} َوْلَيْعفُو{. }ال{ إضمار إلى حاجة ال عبيدة أبي قول وعلى. الزجاج ذكره

 .الربع أثر يعفو كما

ْنَيا فِي لُِعُنوا اْلُمْؤِمَناتِ  اْلَغافاِلتِ  اْلُمْحَصَناتِ  َيْرُمونَ  الَِّذينَ  إِنَّ { 23:  اآلية  }َعِظيمٌ  َعَذابٌ  َولَُھمْ  َواآْلِخَرةِ  الدُّ

 - :  مسألتان فيه
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 المحصنات كحكم القذف في المحصنين حكم أن على العلماء وأجمع". النساء" في تقدم} اْلُمْحَصَناتِ {:  تعالى قوله:  األولى

 عائشة رماة في ھي:  جبير بن سعيد فقال ؛ اآلية بھذه المراد فيمن واختلف.  والحمد السورة أول بيناه قدو ، واستدالال قياسا

 والضحاك عباس ابن قاله ؛ وسلم عليه هللا صلى النبي أزواج وسائر عائشة في ھي:  قوم وقال. خاصة عليھا هللا رضوان

 ُثمَّ  اْلُمْحَصَناتِ  َيْرُمونَ  َوالَِّذينَ {:  قال ألنه ؛ توبة له هللا جعل فقد ناتالمحص من غيرھن قذف ومن. التوبة تنفع وال. وغيرھما

 ھذا وقيل. الضحاك قاله ؛ توبة ألولئك يجعل ولم ، توبة لھؤالء هللا فجعل} َتاُبوا الَِّذينَ  إاِلَّ  -  قوله إلى - ُشَھَداءَ  ِبأَْرَبَعةِ  َيأُْتوا لَمْ 

 عام إنه:  وقيل. الصفة بھذه اتصف من كل بھا يراد أنه إال ، عائشة في نزلت:  وقيل. يتب ولم القذف على أصر لمن الوعيد

 ؛ والمؤنث المذكر ھذا في فدخل ؛ المحصنات األنفس يرمون الذين إن:  التقدير ويكون ؛ وأنثى ذكر من القذفة الناس لجميع

 .لتفجر خرجت إنما ھاجرت إذا ةللمرأ يقولون ألنھم ؛ مكة مشركي في نزلت:  وقيل. النحاس واختاره

ْنَيا فِي لُِعُنوا{:  تعالى قوله:  الثانية  باللعنة فالمراد القذفة من المؤمنين اآلية بھذه المراد كان إن:  العلماء قال} َواآْلِخَرةِ  الدُّ

 ألسنة على الحسن ناءالث عن والبعد العدالة رتبه عن وزوالھم ، لھم وھجرھم منھم المؤمنين واستيحاش الحد وضرب اإلبعاد

:  قال من قول وعلى. وأشباھه أبيّ  بن هللا عبد جانب في الشدائد ھذه تترتب لعائشة خاصة ھي:  قال من قول وعلى. المؤمنين

 أبو وقال. قبله ما يجب فاإلسالم أسلم ومن ؛ عظيم عذاب اآلخرة في ولھم ، مبعدون فإنھم ، كالم فال مكة مشركي في نزلت

 الذين إن:  التقدير ويكون ؛ وأنثى ذكر من القذفة الناس لجميع عام إنه اآلية ھذه تأويل في قيل ما أحسن من:  النحاس جعفر

 .المؤنث على المذكر غلب أنه إال ؛ يرمون الذين في وكذا ، والمؤنث المذكر ھذا في فدخل ، المحصنات األنفس يرمون

 }َيْعَملُونَ  َكاُنوا بَِما َوأَْرُجلُُھمْ  َوأَْيِديِھمْ  ُتُھمْ أَْلِسنَ  َعلَْيِھمْ  َتْشَھدُ  َيْومَ { 24:  اآلية

 ألن ؛ عبيد أبو واختاره ، بالياء} َيْشَھد{ وخلف والكسائي وحمزة ويحيى األعمش وقرأ. حاتم أبو واختاره ، بالتاء العامة قراءة

 القذف من يعملون كانوا بما بعض لىع بعضھم ألسنة تشھد يوم:  والمعنى ، والفعل االسم بين حال قد والمجرور الجار

 .الدنيا في عملوا بما الجوارح وتتكلم أي} َوأَْرُجلُُھمْ  َوأَْيِديِھمْ {. به تكلموا بما اليوم ذلك ألسنتھم عليھم تشھد:  وقيل. والبھتان

ُ  ُيَوفِّيِھمُ  َيْوَمئِذٍ { 25:  اآلية َ  أَنَّ  َوَيْعلَُمونَ  اْلَحقَّ  ِديَنُھمُ  هللاَّ  }اْلُمبِينُ  اْلَحقُّ  وَ ھُ  هللاَّ

ُ  ُيَوفِّيِھمُ  َيْوَمِئذٍ { مجاھد وقرأ. وجزاؤھم حسابھم أي :  عبيد أبو قال. وجل عز  نعت أنه على} الحق{ برفع} اْلَحقُّ  ِديَنُھمُ  هللاَّ

 حازم بن جرير أن وذلك ، أبيّ  لقراءة موافقة وتكون ، وجل عز  نعتا ليكون ؛ الرفع الوجه لكان الناس خالف كراھة ولوال

ُ  ُيَوفِّيِھمُ { أبيّ  مصحف في رأيت:  قال  بما احتج ألنه ؛ مرضي غير عبيد أبي من الكالم وھذا:  النحاس قال. } ِديَنُھمْ  الَحقُّ  هللاَّ

 ميوفيھ يومئذ:  القراءة تكون أن جاز كذا أبيّ  مصحف في أنه ھذا صح لو ألنه فيه أيضا حجة وال. األعظم للسواد مخالف ھو

 هللا ألن ؛ حسن والمعنى ، لدينھم نعتا" الحقّ " يكون} اْلَحقَّ  ِديَنُھمُ { قراءة وعلى. الحق من بدال" دينھم" يكون ، دينھم الحق هللا

 مجازاة ألن ؛] 17:  سبأ[} اْلَكفُورَ  إاِلَّ  ُنَجاِزي َوَھلْ {:  وجل عز قال كما ؛ بالحق يجازيھم أنه وأعلم المسيئين ذكر وجل عز

َ  أَنَّ  َوَيْعلَُمونَ {. والفضل باإلحسان للمحسن ومجازاته ، والعدل بالحق والمسيء للكافر وجل عز هللا  اسمان} اْلُمِبينُ  اْلَحقُّ  ُھوَ  هللاَّ

 .األسنى الكتاب في وخاصة ، موضع غير في ذكرناھما وقد. سبحانه أسمائه من
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َباتُ  لِْلَخبِيَثاتِ  َواْلَخبِيُثونَ  لِْلَخبِيثِينَ  اْلَخبِيَثاتُ { 26:  اآلية يِّ بِينَ  َوالطَّ يِّ ُبونَ  لِلطَّ يِّ َباتِ  َوالطَّ يِّ أُونَ  أُولَئِكَ  لِلطَّ ا ُمَبرَّ  لَُھمْ  َيقُولُونَ  ِممَّ
 }َكِريمٌ  َوِرْزقٌ  َمْغفَِرةٌ 

 والطيبون لطيبينل الطيبات وكذا ، للخبيثات الخبيثون وكذا ، الرجال من للخبيثين النساء من الخبيثات المعنى:  زيد ابن قال

 وكذا ، الرجال من للخبيثين القول من الخبيثات الكلمات المعنى:  المفسرين وأكثر وعطاء جبير وابن مجاھد وقال. للطيبات

 للطيبات الناس من والطيبون ، الناس من للطيبين القول من الطيبات الكلمات وكذا ، القول من للخبيثات الناس من الخبيثون

أُونَ  أُولَِئكَ { القول ھذا صحة على ودل. اآلية ھذه في قيل ما أحسن وھذا:  القرآن معاني كتاب في لنحاسا قال. القول من  ُمَبرَّ

ا اِني{:  قوله على مبنية اآلية ھذه إن:  وقيل. والخبيثات الخبيثون يقول مما وصفوان عائشة أي} َيقُولُونَ  ِممَّ  إاِلَّ  َيْنِكحُ  ال الزَّ

 القول ھذا واختار. والطيبات الطيبون وكذا ، العفائف والطيبات ، الزواني فالخبيثات ؛ اآلية] 3:  النور[} ِرَكةً ُمشْ  أَوْ  َزاِنَيةً 

أُونَ  أُولَِئكَ {. زيد ابن قول معنى وھو ، أيضا النحاس ا ُمَبرَّ : قال كما فجمع وصفوان عائشة:  وقيل. الجنس به يعني} َيقُولُونَ  ِممَّ

 .الفراء قاله ؛ أخوان والمراد] 11:  النساء[} ْخَوةٌ إِ  لَهُ  َكانَ  َفإِنْ {

أُونَ { و  لسان على هللا برأه بالفاحشة رمي لما السالم عليه يوسف إن:  التحقيق أھل بعض قال. به رموا مما منزھين يعني} ُمَبرَّ

 رميت لما عائشة وإن ، ليهع هللا صلوات عيسى ابنھا لسان على هللا برأھا بالفاحشة رميت لما مريم وإن ، المھد في صبي

 عن وروي. والبھتان القذف من بكالمه هللا برأھا حتى نبي وال صبي ببراءة لھا رضي فما ؛ بالقرآن تعالى هللا برأھا بالفاحشة

 جبريل نزل لقد:  امرأة أعطيتھن ما تسعا أعطيت لقد: " قالت عنھا هللا رضي عائشة عن جدته عن جدعان بن زيد بن علي

 بكرا تزوج وما بكرا تزوجني ولقد يتزوجني أن وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أمر حين راحته في بصورتي المالس عليه

 كان وإن ، بيتي المالئكة حفت ولقد ، بيتي في قبر ولقد ، حجري لفي رأسه وإن وسلم عليه هللا صلى توفي ولقد ، غيري

 البنة وإني ، جسده عن يبينني فما لحافه في معه وأنا عليه لينزل انك وإن ، عنه فينصرفون أھله في وھو عليه لينزل الوحي

 قوله تعني ؛ كريما ورزقا مغفرة وعدت ولقد ، طيب وعند طيبة خلقت ولقد ، السماء من عذري نزل ولقد ، وصديقه خليفته

 .الجنة وھو} َكِريمٌ  َوِرْزقٌ  َمْغفَِرةٌ  لَُھمْ {:  تعالى

َھا َيا{ 27:  اآلية ً  َتْدُخلُوا ال آَمُنوا ِذينَ الَّ  أَيُّ ُرونَ  لََعلَُّكمْ  لَُكمْ  َخْيرٌ  َذلُِكمْ  أَْھلَِھا َعلَى َوُتَسلُِّموا َتْسَتأْنُِسوا َحتَّى ُبُيوتُِكمْ  َغْيرَ  ُبُيوتا  }َتَذكَّ

 -:  مسألة عشرة سبع فيه

َھا َيا{ :  تعالى قوله:  األولى ً ُبُيوت َتْدُخلُوا ال آَمُنوا الَِّذينَ  أَيُّ  بالمنازل وفضله كرمه الذي آدم ابن سبحانه هللا خصص لما} ا

 أو خارج من فيھا ما على يطلعوا أن الخلق على وحجر ، االنفراد على بھا االستمتاع وملكھم ، األبصار عن فيھا وسترھم

 أبي عن مسلم صحيح يوف. عورة على منھم أحد يطلع لئال عليھم الستر إلى يرجع بما أدبھم ، أربابھا إذن غير من يلجوھا

 في اختلف وقد". عينه يفقؤوا أن لھم حل إذنھم غير من قوم بيت في اطلع من: " قال وسلم عليه هللا صلى النبي عن ھريرة

:  تعالى قوله نزول قبل وكان ، منسوخ والخبر ، الضمان فعليه فقأ فإن  ، ظاھره على ھذا ليس:  العلماء بعض فقال تأويله

 مخالفا كان إذا والخبر ، الحتم وجه على ال الوعيد وجه على خرج يكون أن ويحتمل] 126:  النحل[} َفَعاقُِبوا ُتمْ َعاَقبْ  َوإِنْ {

 جاء كما ؛ آخر شيئا يريد وھو الظاھر في بالكالم يتكلم وسلم عليه هللا صلى النبي كان وقد. به العمل يجوز ال تعالى هللا لكتاب
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 القطع به يرد ولم ، شيئا إليه يدفع أن بذلك أراد وإنما" لسانه فاقطع قم: " لبالل قال مدحه لما مرداس بن عباس أن الخبر في

 وقال. غيره بيت في ذلك بعد ينظر ال حتى عمل به يعمل أن والمراد العين فقء ذكر يكون أن يحتمل ھذا وكذلك. الحقيقة في

 .يأتي ما على أنس لحديث الىتع هللا شاء إن الصحيح وھو ؛ قصاص وال عليه ضمان ال:  بعضھم

 إني ، هللا رسول يا:  قالت األنصار من امرأة أن ثابت بن عدي عن وغيره الطبري رواه ما اآلية ھذه نزول سبب:  الثانية

 رجل عليّ  يدخل يزال ال وإنه عليّ  فيدخل األب فيأتي ولد وال والد ال ، أحد عليھا يراني أن أحب ال حال على بيتي في أكون

 الخانات أفرأيت ، هللا رسول يا:  عنه هللا رضي بكر أبو فقال. اآلية فنزلت ؟ أصنع فكيف ، الحال تلك على وأنا ھليأ من

ً  َتْدُخلُوا أَنْ  ُجَناحٌ  َعلَْيُكمْ  لَْيسَ {:  تعالى هللا فأنزل ؛ ساكن فيھا ليس الشام طرق في والمساكن  ].29:  النور[ } َمْسُكوَنةٍ  َغْيرَ  ُبُيوتا

 وھب ابن قال. االستئذان وھو ، االستئناس ھي غاية إلى بيتك ھو ليس بيت دخول في التحريم وتعالى سبحانه هللا مد:  لثةالثا

 َوُتَسلَُّموا َتْسَتأِْذُنوا َحتَّى{ جبير بن وسعيد عباس وابن أبيّ  قراءة في وكذا ؛ االستئذان أعلم وهللا نرى فيما االستئناس:  مالك قال

 ، أمكن وجه بأي أو بالتنحنح:  مجاھد قال. البيت في من تستعلموا أي ؛ تستعلموا} َتْسَتأِْنُسوا{ معنى إن:  وقيل. } َھاأَْھلِ  َعلَى

:  النساء[} ُرْشداً  ِمْنُھمْ  آَنْسُتمْ  َفإِنْ {:  تعالى قوله ومنه ؛ الطبري معناه وقال. ذلك إثر ويدخل ، به شعر قد أنه يعلم ما قدر ويتأنى

 :  الشاعر وقال. متمعل أي] 6

 اإلمساء دنا وقد عصرا...  القناص وأفزعھا نبأة آنست

 سورة أبي عن السائب بن واصل عن سليمان بن الرحيم عبد حدثنا شيبة أبي بن بكر أبو حدثنا:  ماجه ابن سنن وفي:  قلت

 وتحميدة وتكبيرة بتسبيحة الرجل يتكلم: " لقا ؟ االستئذان فما ، السالم ھذا ، هللا رسول يا:  قلنا قال األنصاري أيوب أبي عن

 ".البيت أھل ويؤذن ويتنحنح

 .وافقه ومن مجاھد قال كما ؛ االستئذان غير االستئناس أن في نص وھذا:  قلت

 ھو إنما ، الكاتب من وھم أو خطأ} َتْسَتأِْنُسوا َحتَّى{ جبير بن سعيد عن يقول الناس وبعض عباس ابن عن وروي:  الرابعة

 وصح ،} َتْسَتأِْنُسوا َحتَّى{ فيھا ثبت قد كلھا اإلسالم مصاحف فإن ؛ وغيره عباس ابن عن صحيح غير وھذا. }َتْسَتأِْنُسوا ىَحتَّ {

 عليه الصحابة أجمع لفظ في الكاتب على والوھم الخطأ وإطالق. خالفھا يجوز ال التي فھي ، عثمان مدة لدن من فيھا اإلجماع

:  فصلت[} َحِميدٍ  َحِكيمٍ  ِمنْ  َتْنِزيلٌ  َخْلفِهِ  ِمنْ  َوال َيَدْيهِ  َبْينِ  ِمنْ  اْلَباِطلُ  َيأِْتيهِ  ال{:  وجل عز قال وقد ؛ عباس ابن عن يصح ال قول

ا{:  تعالى وقال ،] 42 ْلَنا َنْحنُ  إِنَّ ْكرَ  َنزَّ ا الذِّ  يماتقد الكالم في أن عباس ابن عن روي وقد]. 9:  الحجر[} لََحافُِظونَ  لَهُ  َوإِنَّ

 عباس ابن عن القول ھذا ينفي ومما. عطية ابن قال. حاتم أبو حكاه وتستأنسوا أھلھا على تسلموا حتى:  والمعنى ؛ وتأخيرا

 يا أستأنس:  وسلم عليه هللا صلى للنبي عمر قال وقد. العرب كالم في الوجه بينة ، المعنى في متمكنة} َتْسَتأِْنُسوا{ أن وغيره

 فكيف ، وسلم عليه هللا صلى به األنس طلب أنه يقتضي وذلك. المشھور الحديث ، الغرفة باب على فواق وعمر ؛ هللا رسول

 .ھذا مثل في الرسول أصحاب عباس ابن يخّطئ
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 ، تأخير وال فيھا تقديم ال بابھا على اآلية وتكون ، السالم قبل يكون إنما االستئناس أن أيوب أبي حديث من ذكرنا قد:  قلت

 .أعلم وهللا. سلم لدخ إذا وأنه

 أحد يزيد أن أحب ال ، ثالث االستئذان:  مالك قال وھب ابن قال. عليھا يزاد ال مرات ثالث االستئذان في السنة:  الخامسة

 السالم:  الرجل يقول أن االستئذان وصورة. يسمع لم أنه استيقن إذا يزيد أن بأسا أرى فال ، يسمع لم أنه علم من إال ، عليھا

. الثالث بعد من ينصرف ثم ؛ ثالثا استأذن عنه سكت وإن ، انصرف بالرجوع أمر وإن ، دخل له أذن فإن ؛ أدخلأ عليكم

 الخطاب بن عمر مع استعمله الذي ، األشعري موسى أبي لحديث عليھا يزاد ال مرات ثالث االستئذان السنة إن:  قلنا وإنما

 فيه فإن ؛ صريح نص وھو ، الصحيح أخرجه مشھور حديث وھو. كعب بن أبيّ  ثم ، الخدري سعيد أبو موسى ألبي به وشھد

 رسول قال وقد ، فرجعت علي ترد فلم مرات ثالث بابك على فسلمت أتيت:  فقلت ؟ تأتينا أن منعك ما -  عمر يعني - فقال: 

 داود أبو رواه فما االستئذان صورة من ذكرناه ما وأما". فليرجع له يؤذن فلم ثالثا أحدكم استأذن إذا: " وسلم عليه هللا صلى هللا

 النبي فقال ؟ ألج:  فقال ، بيت في وھو وسلم عليه هللا صلى النبي على استأذن عامر بني من رجل حدثنا:  قال ربعي عن

:  فقال الرجل فسمعه" أأدخل عليكم السالم قل - له فقال - االستئذان فعلمه ھذا إلى أخرج: " لخادمه وسلم عليه هللا صلى

 وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فقال:  وقال الطبري وذكره. فدخل وسلم عليه هللا صلى النبي له فأذن ؟ أأدخل عليكم لسالما

 فأتى يوما الرمضاء آذته عمر ابن أن وروي. الحديث..."  ؟ أدخل عليكم السالم يقول لھذا قولي: " روضة لھا يقال له ألمة

. أدخل قولي:  لھا فقال ، فأعادت فأعاد ؛ بسالم ادخل:  المرأة فقالت ؟ أأدخل عليكم سالمال:  فقال قريش من المرأة فسطاطا

 .بشخصك ال بسالمك تريد أن اللفظ الحتمال ؛ بسالم:  قالت لما فتوقف ؛ فدخل ذلك فقالت

 ولذلك ؛ وفھم سمع ثالثا ركر إذا الكالم من الغالب ألن بثالث االستئذان خص إنما:  عليھم هللا رحمة علماؤنا قال:  السادسة

 الغالب كان وإذا. ثالثا عليھم سلم قوم على سلم وإذا ، عنه يفھم حتى ثالثا أعادھا بكلمة تكلم إذا وسلم عليه هللا صلى النبي كان

 ؛ قطعه يمكنه ال عذر عنه الجواب من يمنعه لعله أو ، اإلذن يريد ال المنزل رب أن ظھر ثالث بعد له يؤذن لم فإذا ؛ ھذا

 مشغوال كان عما ينقطع حتى اإللحاح يضره وربما ، المنزل رب تقلق قد ذلك على الزيادة ألن ؛ ينصرف أن للمستأذن فينبغي

. الحديث... " أعجلناك لعلنا: " فقال مستعجال فخرج عليه استأذن حين أيوب ألبي وسلم عليه هللا صلى النبي قال كما ؛ به

:  فقال عبادة بن سعد أتى وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فإن الثالث التسليمات سنة اأم:  قال شھاب ابن عن عقيل وروى

 هللا صلى هللا رسول فانصرف ، يردوا فلم" عليكم السالم: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال ثم ، يردوا فلم" عليكم السالم"

 رسول يا السالم وعليك:  فقال ، أدركه حتى أثره في دسع فخرج ؛ انصرف قد أنه عرف تسليمه سعد فقد فلما ؛ وسلم عليه

. بيته دخل حتى سعد مع وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فأنصرف ؛ سمعنا وهللا وقد ، تسليمك من نستكثر أن أردنا إنما هللا،

 كثير أبي بن يحيى عتسم:  قال األوزاعي عن مسلم بن الوليد رواه ؛ ذلك قبل من ثالثا التسليم أخذ فإنما:  شھاب ابن قال

 منزلنا في وسلم عليه هللا صلى هللا رسول زارنا:  قال سعد بن قيس عن زرارة بن أسعد بن الرحمن عبد بن محمد حدثني يقول

:  فقال ؟ وسلم عليه هللا صلى هللا لرسول تأذن أال فقلت:  قيس قال ، خفيا ردا سعد فرد قال" هللا ورحمة عليكم السالم: " فقال

 أبو قال. ذلك قبل من ثالثا التسليم أخذ فإنما شھاب ابن قال فيه وليس داود أبو أخرجه ، الحديث... السالم من علينا كثري ذره

 .سعد بن قيس يذكرا لم مرسال األوزاعي عن سماعة وابن الواحد عبد بن عمر ورواه:  داود
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 وذلك:  عليھم هللا رحمة علماؤنا قال. الناس به لالعم ترك االستئذان أن عنھما هللا رضي عباس ابن عن روي:  السابعة

 إذا وسلم عليه هللا صلى هللا رسول كان:  قال بسر بن هللا عبد عن داود أبو روى. أعلم وهللا ؛ وقرعھا األبواب الناس التخاذ

 أن وذلك" عليكم السالم معليك السالم: " فيقول األيسر أو األيمن ركنه من ولكن وجھه تلقاء من الباب يستقبل لم قوم باب أتى

 .ستور يومئذ عليھا يكن لم الدور

 أن األشعري موسى أبو رواه لما ؛ الباب دق شاء وإن ، ويستأذن منه شاء حيث يقف أن فله مردودا الباب كان فإن:  الثامنة

 هللا رسول له فقال بكر أبو بابال فدق البئر في رجليه فمد البئر قُف على بالمدينة حائط في كان وسلم عليه هللا صلى هللا رسول

 بن ويونس كيسان بن صالح وتابعه الزناد أبي بن الرحمن عبد رواه ھكذا". بالجنة وبشره له إيذن: " وسلم عليه هللا صلى

 الليثي عمرو بن محمد وخالفھم. موسى أبي عن نافع بن الرحمن عبد عن سلمة أبي عن الزناد أبي عن جميعا فرووه يزيد؛

 ، أصح األول وإسناده ؛ كذلك وسلم عليه هللا صلى النبي عن الحارث عبد بن نافع عن سلمة أبي عن الزناد أبي عن فرواه

 .اعلم وهللا

 كانت:  قال عنه هللا رضي مالك بن أنس روى فقد ؛ ذلك في يعنف وال ، يسمع بحيث خفيفا يكون أن الدق وصفة:  التاسعة

 .جامعه في الخطيب ثابت بن علي بن أحمد بكر أبو ذكره ؛ باألظافير تقرع وسلم عليه هللا صلى النبي أبواب

 من: " فقال وسلم عليه هللا صلى النبي على استأذنت:  قال عنھما هللا رضي هللا عبد بن جابر عن وغيرھما الصحيحان روى

 وسلم عليه هللا صلى النبي كره إنما:  ناعلماؤ قال. ذلك كره كأنه"! أنا أنا: " وسلم عليه هللا صلى النبي فقال ، أنا فقلت ؟" ھذا

 وأبو عنه هللا رضي الخطاب بن عمر فعل كما اسمه يذكر أن ذلك في الحكم وإنما ، تعريف بھا يحصل ال أنا قوله ألن ذلك

 وھو وسلم عليه هللا صلى النبي أتى أنه الخطاب بن عمر عن ثبت. والجواب السؤال كلفة إسقاط االسم ذكر في ألن ؛ موسى

 بن عمر إلى جاء موسى أبا أن مسلم صحيح وفي ؟ عمر أيدخل عليكم السالم ، هللا رسول يا عليك السالم:  فقال له مشربة في

 .الحديث... األشعري ھذا ، عليكم السالم ، موسى أبو ھذا ، عليكم السالم:  فقال الخطاب

 عليه فدققت شعبة منزل فأتيت البصرة قدمت:  قال الواسطي عاصم بن علي عن جامعه في الخطيب ذكر:  عشرة الحادية

 جابر عن المنكدر بن محمد حدثني:  فقال إليّ  خرج ثم أنا له يقال صديق لي ما ھذا يا:  فقال ؛ أنا قلت ؟ ھذا من:  فقال الباب

 أنا: " فقال ؛ أنا لتفق ؟" ھذا من: " فقال الباب عليه فطرقت لي حاجة في وسلم عليه هللا صلى النبي أتيت:  قال هللا عبد بن

 أبيه عن سالم بن محمد حدثنا شبة بن عمر عن وذكر. ھذا قوله أو ، ھذا قولي كره وسلم عليه هللا صلى هللا رسول كأن" أنا

 علي سمعت:  الخطيب قال. هللا إال الغيب يعلم ال:  فقال ؛ أنا فقلت ؟ ھذا من:  لي فقال الباب عبيد بن عمرو على دققت:  قال

 ھم أنا:  الشيخ يقول ، أنا الباب على الذي فقال ؟ ذا من فقال بابه دق إذا كان أنه الشيوخ بعض عن يحكي القاضي حسنالم بن

 .دق

 أم مولى الملك عبد أبي عن مسندا الخطيب بكر أبو رواه كما ؛ العبارة في عرفھم االستئذان في قوم لكل ثم:  عشرة الثانية

 قالت ؟ أندر:  قال بالباب قام فلما ، معي فجاء ھريرة أبي إلى موالتي أرسلتني:  قال بالخطا بن عمر بن عاصم بنت مسكين
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 المدينة، نزل أصبھان أھل من الدراوردي كان:  قال صالح بن أحمد عن وذكر. بالفارسية االستئذان باب عليه وترجم. أندرون

 .الدراوردي المدينة أھل فلقبه ، أندرون:  يدخل أن أراد إذا للرجل يقول فكان

 وجداية بلبن وسلم عليه هللا صلى هللا رسول إلى بعثه أمية بن صفوان أن حنبل بن كلدة عن داود أبو روى:  عشرة الثالثة

 أسلم بعدما وذلك" عليكم السالم فقل ارجع: " فقال أسلم ولم فدخلت ، مكة بأعلى وسلم عليه هللا صلى والنبي وضغابيس

 ابن وذكر". له تأذنوا فال بالسالم يبدأ لم من: " قال وسلم عليه هللا صلى النبي أن جابر عن زبيرال أبو وروى. أمية بن صفوان

 السالم فقلت ؛ بالمفتاح تأتي حتى ال فقل يسلم ولم ؟ أدخل الرجل قال إذا:  يقول ھريرة أبا سمعت:  قال عطاء أخبرني جريج

 فقد بعينك أما:  حذيفة فقال ؟ أأدخل عليكم السالم:  فقال البيت في ام إلى فنظر رجل جاءه حذيفة أن وروي. نعم قال ؟ عليكم

 .تدخل فلم باستك وأما دخلت

 الرجل رسول: " قال وسلم عليه هللا صلى النبي أن ھريرة أبي عن داود أبو رواه ما الباب ھذا في يدخل ومما:  عشرة الرابعة

 مع فجاء طعام إلى أحدكم دعي إذا: " السالم عليه قوله يبينه ، لدخولا في له أذن فقد إليه أرسل إذا أي ؛" إذنه الرجل إلى

 .ھريرة أبي عن أيضا داود أبو أخرجه". إذن له ذلك فإن الرسول

 حق قضيت فإذا ، عليه دخولك في لك إذنا رؤيته تعد وال ، تعين قد فالسالم العين على العين وقعت فإن:  عشرة الخامسة

 .رجعت وإال لك أذن فإن ؟ أدخل:  تقول عليه الوارد ألنك السالم

 أنك إال ، عليھا إذن فال أھلك فيه كان فإن تسكنه الذي بيتك فأما ، لك ليس بيت في ھي إنما كلھا األحكام ھذه:  عشرة السادسة

: فقالوا أختك أو أمك معك فيه كان فإن. عليھم سلمت من أحق فھم ، أھلك على فسلم بيتك دخلت إذا:  قتادة قال. دخلت إذا تسلم

 تحب ال حالة على يكونا فقد واألخت األم وأما. وبينھا بينك حشمة ال األھل ألن ؛ لدخولك ينتبھا حتى برجلك واضرب تنحنح

 يسار بن عطاء روى وقد. عليھما يدخل أن أراد إذا وأخته أمه على الرجل ويستأذن:  مالك قال القاسم ابن قال. فيھا تراھما أن

 فعاوده" عليھا استأذن: " قال ؟ أخدمھا إني:  قال" نعم" قال ؟ أمي على أستأذن:  وسلم عليه هللا صلى نبيلل قال رجال أن

 .الطبري ذكره" عليھا فاستأذن: " قال ؛ ال قال ؟" عريانة تراھا أن أتحب" قال ثالثا؛

 ، المباركات الطيبات التحيات ربنا من ناعلي السالم يقول:  علماؤنا فقال ؛ أحد فيه وليس نفسه بيت دخل فإن:  عشرة السابعة

 السالم فقل أحد فيه ليس بيتا دخلت إذا:  قتادة وقال. ضعيف وسنده ، وسلم عليه هللا صلى النبي عن وھب ابن رواه. السالم 

 ترك والصحيح:  العربي ابن قال. عليھم ترد المالئكة أن لنا وذكر:  قال. بذلك يؤمر فإنه ؛ الصالحين هللا عباد وعلى علينا

 .أعلم وهللا ، واالستئذان السالم

 .حسن قتادة قول:  قلت

ُ  لَُكمْ  أَْزَكى ُھوَ  َفاْرِجُعوا اْرِجُعوا لَُكمُ  قِيلَ  َوإِنْ  لَُكمْ  ُيْؤَذنَ  َحتَّى َتْدُخلُوَھا َفال أََحداً  فِيَھا َتِجُدوا لَمْ  َفإِنْ { 28:  اآلية  َتْعَملُونَ  بَِما َوهللاَّ
 }َعلِيمٌ 

 -:  مسائل أربع فيه
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 عن الطبري وحكى. الغير بيوت ھي التي للبيوت} فِيَھا َتِجُدوا{ في الضمير} أََحداً  فِيَھا َتِجُدوا لَمْ  َفإِنْ {:  تعالى قوله:  األولى

 في ھو وكذلك ، التأويل ھذا الطبري وضعف. متاع فيھا لكم يكن لم أي} أََحداً  فِيَھا َتِجُدوا لَمْ  َفإِنْ {:  قوله معنى:  قال أنه مجاھد

 .متاع فيھا للداخل كان إذا إذن دون تدخل إنما المسكونة غير البيوت أن رأى مجاھدا وكأن ؛ الضعف غاية

 قبلھا بما مرتبطة اآلية ھذه أن والصحيح. ضعيف كله وھذا ؛ والثياب البسط ھو الذي ، البيت متاع} المتاع{ لفظة ورأى

 وإال فادخلوا لكم أذن فإن ، وتسلموا تستأنسوا حتى بيوتكم غير بيوتا تدخلوا ال أمنوا الذين أيھا يا:  التقدير ؛ واألحاديث

 تدخلوھا فال لكم يأذن أحدا فيھا تجدوا لم فإن. عنھما هللا رضي عمر مع موسى وأبو ، سعد مع السالم عليه فعل كما ؛ فارجعوا

 أستأذن أن أدركتھا فما اآلية ھذه عمري طلبت لقد:  المھاجرين من رجل قال:  قال قتادة عن الطبري وأسند. إذنا تجدوا حتى

 .}لَُكمْ  أَْزَكى ُھوَ {:  تعالى لقوله ؛ مغتبط وأنا فارجع ارجع لي فيقول إخواني بعض على

 أن عليه يجب بل ، ربه من اإلذن يفتحه حتى للدخول بالتحريم أغلقه قد الشرع ألن ؛ مفتوحا أو مغلقا الباب كان سواء:  الثانية

 بن عمر عن علماؤنا روى فقد. انقالبه في وال إقباله في ال البيت على منه يطلع ال صفة على اإلذن ويحاول الباب يأتي

 في جحر في اطلع رجال أن سعد بن سھل عن الصحيح في وروي" فسق فقد بيت قاعة من عينيه مأل من: " قال أنه الخطاب

 هللا صلى هللا رسول له فقال ؛ رأسه به يرجل مدرى وسلم عليه هللا صلى هللا رسول عوم وسلم عليه هللا صلى هللا رسول باب

 هللا رسول أن أنس عن وروي". البصر أجل من اإلذن هللا جعل إنما عينك في به لطعنت تنظر أنك أعلم لو: " وسلم عليه

 ".جناح من عليك كان ما عينه قأتفف بحصاة فحذفته إذن بغير عليك اطلع رجال أن لو: " قال وسلم عليه هللا صلى

 يستأذن البلوغ دون مالك بن أنس كان وقد. والكبير الصغير من يجوز فإنه المنزل دخول في شرط اإلذن أن ثبت إذا:  الثالثة

 آخر في بيان مزيد لھذا وسيأتي. عنھم هللا رضي وغلمانھم أبنائھم مع الصحابة وكذلك ، وسلم عليه هللا صلى هللا رسول على

 .تعالى هللا شاء إن السورة

ُ {:  تعالى قوله:  الرابعة  والنظر للمعاصي غفلة على الدخول وطلب البيوت على التجسس ألھل توعد} َعلِيمٌ  َتْعَملُونَ  ِبَما َوهللاَّ

 .محظور في يقع ممن ولغيرھم ، يجوز وال يحل ال ما إلى

ً  َتْدُخلُوا أَنْ  ُجَناحٌ  َعلَْيُكمْ  لَْيسَ { 29:  اآلية ُ  لَُكمْ  َمَتاعٌ  فِيَھا َمْسُكوَنةٍ  َغْيرَ  ُبُيوتا  }َتْكُتُمونَ  َوَما ُتْبُدونَ  َما َيْعلَمُ  َوهللاَّ

 - :  مسألتان فيه

 سلم إال مسكونا وال خربا موضعا يأتي ال فكان ، األمر في تعمق االستئذان آية نزلت لما الناس بعض أن روي:  األولى

 ھي إنما االستئذان في العلة ألن أحد يسكنه ال بيت كل في االستئذان رفع فيھا تعالى هللا باحأ ، اآلية ھذه فنزلت ؛ واستأذن

 .الحكم زال العلة زالت فإذا الحرمات على الكشفة خوف ألجل

 قال. لةالساب طرق في التي الفنادق ھي:  ومجاھد وقتادة الحنفية بن محمد فقال ؛ البيوت بھذه المراد في العلماء اختلف:  الثانية

 بن محمد وعن. بمنفعتھا استمتاع أي ؛ لھم متاع وفيھا ، سبيل ابن كل إليھا ليأوي موقوفة ھي بل أحد يسكنھا ال:  مجاھد

 مكة وأن فيھا شركاء الناس وأن ، متملكة غير بأنھا القول على وھذا. مالك قول ويبينه مكة دور بھا المراد أن أيضا الحنفية



128 

 

 للناس وقالوا ، فيھا فجعلوھا بيوعھم جاؤوا ألنھم:  الشعبي قال. القيساريات حوانيت ھي:  والشعبي دزي ابن وقال. عنوة أخذت

 يعني ليس:  زيد بن جابر وقال. متاع أيضا ھذا ففي ؛ والغائط للبول الناس يدخلھا التي الخرب بھا المراد:  عطاء وقال. ھلم

 دار أو ، حاجة لقضاء يدخلھا خربة أو ، نھار أو ليل من قوم ينزله نزلم أما ؛ الحاجة من سواه ما ولكن ، الجھاز بالمتاع

 وھو ، المسلمين أئمة من إمام قول من حسن شرح وھذا:  النحاس جعفر أبو قال. متاع الدنيا منافع وكل متاع فھذا إليھا ينظر

 ].49:  األحزاب[} ُعوُھنَّ َفَمتِّ { ومنه. بك هللا أمتع ومنه ؛ المنفعة:  العرب كالم في والمتاع. للغة موافق

 وجاء المفصل طبق فقد االنتفاع جميع بأنه المتاع فسر من أما:  وقال العربي بن بكر أبو القاضي أيضا واختاره:  قلت

 والساكن ، العلم لطلب المدارس وھي الخانكات في يدخل فالطالب االنتفاع من له لما ھو إنما فيھا الداخل أن وبين ، بالفيصل

 على يؤتي وكل ؛ للحاجة الخالء يدخل والحاقن ، لالبتياع الدكان يدخل والزبون ، الفنادق أي ، الفناتق وھي الخانات يدخل

 أراد من لكل مباحة غير ، الناس بأموال محظورة القيساريات بيوت أن وذلك فقول والشعبي زيد ابن قول وأما. بابه من وجھه

 .الناس بدفع موكلون أربابھا بل ، ربھا له نأذ من إال يدخلھا وال ، بإجماع دخولھا

وا لِْلُمْؤِمنِينَ  قُلْ { 30:  اآلية َ  إِنَّ  لَُھمْ  أَْزَكى َذلِكَ  فُُروَجُھمْ  َوَيْحَفُظوا أَْبَصاِرِھمْ  ِمنْ  َيُغضُّ  }َيْصَنُعونَ  بَِما َخبِيرٌ  هللاَّ

 -:  مسائل سبع فيه

وايَ  لِْلُمْؤِمِنينَ  قُلْ {:  تعالى قوله:  األولى  غض:  يقال ؛ النظر أمر من به يتعلق ما الستر بذكر تعالى وصل} أَْبَصاِرِھمْ  ِمنْ  ُغضُّ

 :  الشاعر قال ؛ غضا يغضه بصره

 كالبا وال بلغت كعبا فال...  نمير من إنك الطرف فغض

 :  عنترة وقال

 مأواھا جارتي يواري حتى...  جارتي لي بدت ما طرفي وأغض

. المحلل دون المحرم منه المراد وأن ، بالعادة معلوم ذلك أن غير ، الفرج ويحفظ عنه البصر يغض ما تعالى هللا يذكر ولم

 يقول ؛ بصرك اصرف:  قال ؟ ورؤوسھن صدورھن يكشفن العجم نساء إن للحسن الحسن أبي بن سعيد وقال:  البخاري وفي

وا لِْلُمْؤِمِنينَ  قُلْ {:  تعالى هللا  َيْغُضْضنَ  لِْلُمْؤِمَناتِ  َوقُلْ { ؛ لھم يحل ال عما:  قتادة وقال} فُُروَجُھمْ  َوَيْحَفُظوا أَْبَصاِرِھمْ  ِمنْ  َيُغضُّ

 .عنه نھي ما إلى النظر من األعين خائنة] 31:  النور[} فُُروَجُھنَّ  َوَيْحَفْظنَ  أَْبَصاِرِھنَّ  ِمنْ 

} ِمنْ {:  وقيل]. 47:  الحاقة[} َحاِجِزينَ  َعْنهُ  أََحدٍ  ِمنْ  ِمْنُكمْ  َفَما{:  كقوله ؛ زائدة} ِمنْ } {أَْبَصاِرِھمْ  ِمنْ {:  تعالى قوله:  الثانية

 يمكن لم إذا فالبصر ؛ منه وضع أي فالن من فالن غض:  يقال ؛ النقصان الغض:  وقيل. يباح ما النظر من ألن ؛ للتبعيض

 .زيادةلل وال للتبعيض وليست ، للغض صلة} ِمنْ { فـ. ومنقوص منه موضوع فھو عمله من

 التحذير ووجب. جھته من السقوط كثر ذلك وبحسب ، إليه الحواس طرق وأعمر ، القلب إلى األكبر الباب ھو البصر:  الثالثة

 والجلوسَ  إياكم: " وسلم عليه هللا صلى قال وقد ؛ أجله من الفتنة يخشى ما وكل ، المحرمات جميع عن واجب وغضه ، منه
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" حقه الطريق فأعطوا المجلس إال أبيتم فإذا: " فقال. فيھا نتحدث بد مجالسنا من لنا ما ، هللا رسول يا:  فقالوا" الطرقات على

". المنكر عن والنھي بالمعروف واألمر السالم ورد األذى وكف البصر غض: " قال ؟ هللا رسول يا الطريق حق وما:  قالوا

 األولى لك فإنما النظرة النظرة تتبع ال: " لعلي وسلم عليه هللا صلى وقال. ومسلم البخاري خرجه ، الخدري سعيد أبو رواه

 ، مغازيھم بعض في كانا األشعري موسى وأبا غزوان أن رئاب بن ھارون حدثني:  قال األوزاعي وروى". الثانية لك وليست

 أبا فلقي ؛ ينفعك الو يضرك ما إلى للحاظة إنك:  فقال ، نفرت حتى عينه فلطم يده فرفع ، غزوان إليھا فنظر جارية فكشفت

 وكان:  األوزاعي قال. ذلك بعد كان ما وعليھا نظرة أول لھا فإن ، وتب هللا فاستغفر ، عينك ظلمت:  فقال فسأله موسى

 صلى هللا رسول سألت:  قال هللا عبد بن جرير عن مسلم صحيح وفي. عنه هللا رضي مات حتى يضحك فلم نفسه ملك غزوان

 النظرة ألن ؛ للتبعيض" من" إن:  يقول من قول يقوي وھذا. بصري أصرف أن فأمرني ؛ الفجاءة نظرة عن وسلم عليه هللا

 ؛ بھا مكلفا يكون فال مكتسبة تكون فال ، مقصودا يكون أن يتأتى ال وقوعھا إذ ، تكليف خطاب تحت تدخل فال تملك ال األولى

 ؛ أخته أو أمه أو ابنته إلى النظر الرجل يديم أن الشعبي كره قدول. تملك ألنھا ؛ الفرج في ذلك يقل ولم ، لذلك التبعيض فوجب

 .يرددھا شھوة نظر محرمة ذات إلى ينظر أن الرجل على وحرام ھذا زماننا من خير وزمانه

 ؛ الزنى عن أي} فُُروَجُھمْ  َوَيْحَفُظوا{:  وقيل. يحل ال من يراھا أن عن يستروھا أي} فُُروَجُھمْ  َوَيْحَفُظوا{:  تعالى قوله:  الرابعة

 معاوية بن حكيم بن بھز وروى. عام واللفظ مراد الجميع أن والصحيح. لجاز" فروجھم من: " قال لو القول ھذا وعلى

 أو زوجتك من إال عورتك احفظ: " قال ؟ نذر وما منھا نأتي ما عوراتنا ، هللا رسول يا قلت:  قال جده عن أبيه عن القشيري

:  فقال ؟ خاليا يكون فالرجل:  قلت". فافعل يراھا أال استطعت إن: " قال ؟ الرجل مع يكون الرجل:  قال". يمينك ملكت ما

 ما:  فقالت معه وحالھا وسلم عليه هللا صلى هللا رسول عنھا هللا رضي عائشة ذكرت وقد". الناس من منه يستحيا أن أحق هللا"

 .مني ذلك رأى وال ، منه ذلك رأيت

 درھم الرجل أنفق ما أطيب:  قال أنه عمر ابن عن روي وقد. مئزر بغير الحمام دخول نصا العلماء حرم ةاآلي بھذه:  الخامسة

 وكذلك ، بالمآزر للرجال جائز فدخوله. بالجحفة محرم وھو الحمام دخل أنه عباس ابن عن وصح. خلوة في للحمام يعطيه

 في ذلك أمكن إن غسلھن لھن واألفضل بھن واألولى ؛ يلحقھن مرض أو النفاس أو الحيض من كغسلھن للضرورة النساء

 أم عن أبيه عن معاذ بن سھل عن زبان حدثنا لھيعة ابن حدثنا موسى بن الحسن حدثنا منيع بن أحمد روى فقد ، بيوتھن

 فقالت ؟" داءالدر أم يا أين من: " فقال الحمام من خرجت وقد وسلم عليه هللا صلى هللا رسول لقيني:  تقول سمعھا أنه الدرداء

 بينھا ستر كل ھاتكة وھي إال أمھاتھا من أحد بيت غير في ثيابھا تضع امرأة من ما بيده نفسي والذي: " فقال ؛ الحمام من

 عليه هللا صلى هللا رسول قال قال عنھما هللا رضي عباس ابن عن طاوس عن البزار بكر أبو وخرج". وجل عز الرحمن وبين

 ھذا:  الحق عبد محمد أبو قال". فاستتروا: " قال ؟ الوسخ ينقي ، هللا رسول يا:  قالوا". الحمام له ليقا بيتا احذروا: " وسلم

 واإلباحة الحظر من ھذا في داود أبو خرجه ما وأما ، طاوس عن يرسلونه الناس أن على ؛ الباب ھذا في حديث إسناد أصح

 .يالترمذ خرجه ما وكذلك ، األسانيد لضعف شيء منه يصح فال

 توسطوا إذا واستسھالھم الناس على الجھل لغلبة ؛ والدين الفضل أھل على فحرام األزمان ھذه في الحمام دخول أما:  قلت

 بين ضاما عورته عن باديا وخارجه الحمام وسط منتصبا قائما الشيبة ذو البھي الرجل يرى حتى ، مآزرھم رمي الحمام
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 التي المظاھر عن خالية حماماتھم إذ المصرية بالديار سيما ال النساء من فكيف لرجالا بين أمر ھذا. عليه يغير أحد وال فخذيه

 .العظيم العلي با إال قوة وال حول وال ، سواتر الناس أعين من ھي

 :  شروط بعشرة فليدخل استتر فإن:  العلماء قال:  السادسة

 .ضاءالرح عن التطھير بنية أو التداوي بنية إال يدخل أال:  األول

 .الناس قلة أو الخلوة أوقات يعتمد أن:  الثاني

 .صفيق بإزار عورته يستر أن:  الثالث

 .محظور على بصره يقع لئال الحائط يستقبل أو األرض إلى نظره يكون أن:  الرابع

 هللا سترك استتر:  يقول ، برفق منكر من يرى ما يغير أن:  الخامس

 عورة ھما ھل الفخذين في اختلف وقد. جاريته أو امرأته إال ركبته إلى سرته من ، رتهعو من يمكنه ال أحد دلكه إن:  السادس

 .ال أم

 .الناس بعادة أو بشرط معلومة بأجرة يدخله أن:  السابع

 .الحاجة قدر على الماء يصب أن:  الثامن

 .كرائه على أديانھم يحفظون قوم مع اتفق وحده دخوله على يقدر لم إن:  التاسع

 نوادر في هللا عبد أبو الترمذي ذكر. البصر غض في وليجتھد فليستتر كله ذلك يمكنه لم فإن. جھنم به يتذكر أن:  العاشر

 يا:  قيل". الحمام له يقال بيتا اتقوا: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال قال عباس بن هللا عبد عن طاوس حديث من األصول

 ھريرة أبي حديث من وخرج". مستترين فادخلوه فاعلين بد ال كنتم إن: " فقال النار رويذكّ  الوسخ به يذھب إنه ، هللا رسول

 الجنة هللا سأل دخله إذا ألنه وذلك - الحمام بيت المسلم الرجل يدخله البيت نعم: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال قال

:  هللا عبد أبو قال. اآلخرة وينسيه الدنيا في يرغبه ألنه وذلك". العروس بيت الرجل يدخله البيت وبئس -  النار من به واستعاذ

 اآلخرة صارت فقد اليقين أھل فأما ؛ آخرتھم بھا ليذكروا الغفلة ألھل للذكر سببا فيھا بما الدنيا ھذه هللا صير ، الغفلة ألھل فھذا

 جنب في والضربين الصنفين من فيھا بما الدنيا دقت لقد ، يستفزه عروس بيت وال يزعجه حمام بيت فال أعينھم نصب

 بھا عوقب كتفلة أعينھم في الدنيا شدائد وجميع ، عظيمة مائدة من الطعام كنثارة أعينھم في الدنيا نعيم جميع إن حتى اآلخرة،

 .الدنيا أھل عقوبات جميع من الصلب أو القتل استوجب كان قد مسيء أو مجرم

َ  إِنَّ {. األنام دنس من وأبعد الدين في أطھر الفرج وحفظ البصر غض أي} مْ لَھُ  أَْزَكى َذلِكَ {:  تعالى قوله:  السابعة  أي} َخِبيرٌ  هللاَّ

 .ووعيد تھديد} َيْصَنُعونَ  ِبَما{. عالم
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 بُِخُمِرِھنَّ  َوْلَيْضِرْبنَ  ِمْنَھا َظَھرَ  امَ  إاِلَّ  ِزيَنَتُھنَّ  ُيْبِدينَ  َوال فُُروَجُھنَّ  َوَيْحَفْظنَ  أَْبَصاِرِھنَّ  ِمنْ  َيْغُضْضنَ  لِْلُمْؤِمَناتِ  َوقُلْ { 31:  اآلية
 َبنِي أَوْ  إِْخَوانِِھنَّ  أَوْ  ُبُعولَتِِھنَّ  أَْبَناءِ  أَوْ  أَْبَنائِِھنَّ  أَوْ  ُبُعولَتِِھنَّ  آَباءِ  أَوْ  آَبائِِھنَّ  أَوْ  لُِبُعولَتِِھنَّ  إاِلَّ  ِزيَنَتُھنَّ  ُيْبِدينَ  َوال ُجُيوبِِھنَّ  َعلَى

ابِِعينَ  أَوِ  أَْيَماُنُھنَّ  َملََكتْ  َما أَوْ  نَِسائِِھنَّ  أَوْ  أََخَواتِِھنَّ  َبِني أَوْ  إِْخَوانِِھنَّ  َجالِ  ِمنَ  اأْلِْرَبةِ  أُولِي َغْيرِ  التَّ ْفلِ  أَوِ  الرِّ  لَمْ  الَِّذينَ  الطِّ
َساءِ  َعْوَراتِ  َعلَى َيْظَھُروا ِ  إِلَى َوُتوُبوا ِزيَنتِِھنَّ  ِمنْ  ْخفِينَ يُ  َما لُِيْعَلمَ  بِأَْرُجلِِھنَّ  َيْضِرْبنَ  َوال النِّ ً  هللاَّ َھا َجِميعا  لََعلَُّكمْ  اْلُمْؤِمُنونَ  أَيُّ
 }ُتْفلُِحونَ 

 }يَنِتِھنَّ زِ  ِمنْ {:  تعالى قوله إلى} ِزيَنَتُھنَّ  ُيْبِدينَ  َوال فُُروَجُھنَّ  َوَيْحَفْظنَ  أَْبَصاِرِھنَّ  ِمنْ  َيْغُضْضنَ  لِْلُمْؤِمَناتِ  َوقُلْ {:  تعالى قوله

 -:  مسألة وعشرون ثالث فيه

 قُلْ {:  قوله فإن ؛ التأكيد طريق على بالخطاب ھنا اإلناث وتعالى سبحانه هللا خص} لِْلُمْؤِمَناتِ  َوقُلْ {:  تعالى قوله:  األولى

 في التضعيف وظھر. قرآنال في عام خطاب كل حسب ، المؤمنين من واألنثى الذكر يتناول عام قول ألنه ؛ يكفي} لِْلُمْؤِمِنينَ 

وا{ في يظھر ولم} َيْغُضْضنَ {  وبدأ. جوابا جزم موضع في وھما ، متحركة األول ومن ساكنة الثاني من الفعل الم ألن} َيُغضُّ

 :  فقال الشعراء بعض المعنى ھذا وأخذ. الموت رائد الُحمى أن كما ؛ للقلب رائد البصر ألن الفرج قبل بالغض

 آلف فالقلب العينان تألف فما...  رائد قلبلل العين أن تر ألم

 المرأة أقبلت إذا:  مجاھد وقال". قلبه في الحالوة هللا أورثه بصره غض فمن مسموم إبليس سھام من سھم النظر" الخبر وفي

: قال عمران أبي بن خالد وعن. ينظر لمن فزينھا عجزھا على جلس أدبرت فإذا ؛ ينظر لمن فزينھا رأسھا على الشيطان جلس

 المؤمنين وتعالى سبحانه هللا فأمر. به ينتفع فال األديم ينغل كما قلبه منھا نغل نظرة العبد نظر فربما النظرة النظرة تتبعن ال

 كعالقته به عالقتھا فإن ؛ الرجل إلى المرأة وال المرأة إلى ينظر أن للرجل يحل فال ؛ يحل ال عما األبصار بغض والمؤمنات

 إن: " يقول وسلم عليه هللا صلى هللا رسول سمعت:  قال ھريرة أبي عن مسلم صحيح وفي. منھا كقصده همن وقصدھا ؛ بھا

 النظر في الزھري وقال. الحديث..." النظر وزناھما تزنيان فالعينان محالة ال ذلك أدرك الزنى من حظه آدم ابن على كتب هللا

 النظر عطاء وكره. صغيرة كانت وإن إليھن النظر يشتھى ممن منھن شيء إلى النظر يصلح ال:  النساء من تحض لم التي إلى

 الخثعمية عن الفضل وجه صرف أنه السالم عليه عنه الصحيحين وفي. يشتري أن يريد أن إال بمكة يبعن الالتي الجواري إلى

 يجمع أن ھو والمذاء". نفاقال من والمذاء اإليمان من الغيرة: " السالم عليه وقال. إليھا ينظر الفضل وطفق ، سألته حين

 من ؛ النساء إلى الرجال إرسال ھو:  وقيل. المذي من مأخوذ ؛ بعضا بعضھم يماذي يخليھم ثم والرجال النساء بين الرجل

 تبدي أن اآلخر واليوم با تؤمن المرأة يحل فال ؛ تقذي أنثى وكل ، يمذي ذكر وكل. ترعى أرسلتھا إذا الفرس مذيت:  قولھم

 .منھا له اليأس لوقوع إليھا طبعه يتحرك أن آمن فھو ؛ التأبيد على عليه محرمة ھي لمن أو ؛ له تحل لمن إال زينتھا

:  مكتوم أم ابن عليھا دخل وقد ولميمونة لھا قال وسلم عليه هللا صلى النبي أن سلمة أم مولى نبھان عن الترمذي روى:  الثانية

 راويه ألن النقل أھل عند يصح ال الحديث ھذا:  قيل فإن". تبصرانه ألستما أنتما أفعمياوان: " قال ، أعمى إنه:  فقالتا" احتجبا"

 أزواجه على تغليظ السالم عليه منه ذلك فإن صحته تقدير وعلى. بحديثه يحتج ال ممن وھو موالھا نبھان سلمة أم عن

 وھو الثابت الصحيح الحديث معنى ويبقى. األئمة من وغيره داود أبو إليه أشار كما ؛ الحجاب أمر عليھن غلظ كما لحرمتھن
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 اعتدي أصحابي يغشاھا امرأة تلك: " قال ثم ؛ شريك أم بيت في تعتد أن قيس بنت فاطمة أمر وسلم عليه هللا صلى النبي أن

 يجوز المرأة أن على الحديث بھذا العلماء بعض استدل قد:  قلنا". يراك وال ثيابك تضعين أعمى رجل فإنه مكتوم أم ابن عند

 يكون ھذا فعلى. فال العورة وأما ؛ القرط ومعلق كالرأس المرأة من يطلع أن للرجل يجوز ال ما على الرجل من تطلع أن لھا

 قال. قبلھا اآلية في ھي كما للتبعيض} ِمنْ { وتكون ،} أَْبَصاِرِھنَّ  ِمنْ  َيْغُضْضنَ  لِْلُمْؤِمَناتِ  َوقُلْ {:  تعالى قوله لعموم مخصصا

 ؛ شريك أمر بيت في بقائھا من بھا أولى ذلك ألن مكتوم أم ابن ببت إلى شريك أم بيت من باالنتقال أمرھا وإنما:  العربي ابن

 بصرھا إمساك فكان ؛ أحد يراھا ال مكتوم أم ابن بيت وفي ، لھا الرائي فيكثر ، إليھا الداخل بكثرة مؤثرة شريك أم كانت إذ

 .أعلم وهللا ، ذلك في لھا رخصف ، وأولى ذلك من أقرب عنه

 من حذارا اآلية باقي في الناظرين من استثناه ما إال ، للناظرين زينتھن يبدين بأال النساء وتعالى سبحانه هللا أمر:  الثالثة

 ابن وزاد .الثياب ھو الزينة ظاھر:  مسعود ابن فقال ؛ ذلك قدر في الناس واختلف ؛ الزينة من يظھر ما ، استثنى ثم ، االفتتان

 بن والمسور وقتادة عباس ابن وقال. والثياب والكفان الوجه:  واألوزاعي وعطاء أيضا جبير بن سعيد وقال. الوجه جبير

 لكل المرأة تبديه أن فمباح ھذا ونحو ؛ والفتخ والقرطة الذراع نصف إلى والخضاب والسوار الكحل ھو الزينة ظاھر:  مخرمة

 آخر وذكر ، وسلم عليه هللا صلى النبي عن حديثا الذراع نصف معنى في قتادة عن الطبري روذك. الناس من عليھا دخل من

 أن عركت إذا اآلخر واليوم با تؤمن المرأة يحل ال: " قال أنه وسلم عليه هللا صلى النبي عن عنھا هللا رضي عائشة عن

 مأمورة المرأة أن اآلية ألفاظ بحكم لي ويظھر:  عطية ابن قال. الذراع نصف على وقبض" ھنا ھا إلى ويديھا وجھھا إال تظھر

 إصالح أو ، منه بد ال فيما حركة ضرورة بحكم يظھر فيما االستثناء ووقع ، زينة ھو ما لكل اإلخفاء في تجتھد وأن تبدي بأال

 .عنه المعفو فھو النساء في الضرورة إليه تؤدي مما الوجه ھذا على} َظَھرَ  َما{ فـ. ذلك ونحو شأن

 أن فيصلح ، والحج الصالة في وذلك وعبادة عادة ظھورھما والكفين الوجه من الغالب كان لما أنه إال ، حسن قول ھذا:  قلت

 هللا رضي بكر أبي بنت أسماء أن عنھا هللا رضي عائشة عن داود أبو رواه ما ذلك على يدل. إليھما راجعا االستثناء يكون

: لھا وقال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول عنھا فأعرض ، رقاق ثياب وعليھا وسلم عليه هللا صلى هللا رسول على دخلت عنھما

 االحتياط؛ جانب من أقوى فھذا. وكفيه وجھه إلى وأشار" ھذا إال منھا يرى أن يصلح لم المحيض بلغت إذا المرأة إن أسماء يا"

 خويز ابن قال وقد. سواه رب ال الموفق وهللا ، وكفيھا وجھھا من ظھر ما إال زينتھا من المرأة تبدي فال الناس فساد ولمراعاة

 مقبحة أو عجوزا كانت وإن ؛ ذلك ستر فعليھا الفتنة وكفيھا وجھھا من وخيف جميلة كانت إذا المرأة إن:  علمائنا من منداد

 .وكفيھا وجھھا تكشف أن جاز

 من فيه لما ؛ الحيوانية ومعنى الخلقة وجمال الزينة أصل فإنه وجھھا فالخلقية ؛ ومكتسبة خلقية:  قسمين على الزينة:  الرابعة

 ؛ والخضاب والكحل والحلي كالثياب ؛ خلقتھا تحسين في المرأة تحاوله ما فھي المكتسبة الزينة وأما. العلوم وطرق المنافع

 :  الشاعر وقال]. 31:  األعراف[} ِزيَنَتُكمْ  ُخُذوا{:  تعالى قوله ومنه

 عواطل خير فھن عطلن وإذا...  ترى ما حسنأ زينتھن يأخذن
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 ما وأما. فيه للعلماء ما ذكرنا وقد ؛ واألجانب المحارم من الناس لكل أبدا فمباح ظھر فما ؛ وباطن ظاھر الزينة من:  الخامسة

 من ھي:  ئشةعا فقالت ؛ السوار في واختلف. محلھم حل أو ، اآلية ھذه في تعالى هللا سماھم لمن إال إبداؤه يحل فال بطن

 ابن قال. الذراع في تكون وإنما الكفين عن خارج ألنھا ، الباطنة الزينة من ھي:  مجاھد وقال. اليدين في ألنھا الظاھرة الزينة

 .القدمين في كان إذا الباطنة الزينة من فھو الخضاب وأما:  العربي

 في عمرو أبو وقرأ. لألمر ھي التي الالم بسكون الجمھور قرأ} وِبِھنَّ ُجيُ  َعلَى ِبُخُمِرِھنَّ  َوْلَيْضِرْبنَ {:  تعالى قوله:  السادسة

 لتسكين تسكينھا وإنما ، لثقلھا الكسرة وحذفت ، الكسر األمر الم في األصل ألن ؛ األصل على بكسرھا عباس ابن رواية

 اآلية ھذه وسبب. سيبويه عند للماضي إتباعا واحدة حالة على بني أنه إال ، باألمر جزم موضع في" يضربن"و. وفخذ عضد

 يصنع كما:  النقاش قال. الظھر وراء من سدلنھا المقانع وھي باألخمرة رؤوسھن غطين إذا الزمان ذلك في كن النساء أن

 تضرب أن ذلك وھيئة ، الجيوب على الخمار بليّ  تعالى هللا فأمر ؛ ذلك على ستر ال واألذنان والعنق النحر فيبقى ؛ النبط

:  نزل لما ؛ األول المھاجرات نساء هللا رحم:  قالت أنھا عائشة عن البخاري روى. صدرھا لتستر جيبھا على مارھابخ المرأة

 هللا رضي الرحمن عبد أخيھا بنت حفصة عائشة على ودخلت. بھا فاختمرن أزرھن شققن} ُجُيوِبِھنَّ  َعلَى ِبُخُمِرِھنَّ  َوْلَيْضِرْبنَ {

 .يستر الذي بالكثيف يضرب إنما:  وقالت عليھا فشقته ؛ ھنالك وما عنقھا عن يشف بشيء اختمرت وقد عنھم

:  والجيوب. الِخمرة حسنة وھي ، وتخمرت المرأة اختمرت ومنه ؛ رأسھا به تغطي ما وھو ، الخمار جمع:  الخمر:  السابعة

 من الجيم ضم لقراءةا ومشھور. القطع وھو الجوب من وھو ؛ والقميص الدرع من القطع موضع وھو ، الجيب جمع

 ھذه يجيزون ال القدماء والنحويون. وشيوخ بيوت:  في ذلك كقراءتھم ؛ الياء بسبب بكسرھا الكوفيين بعض وقرأ". جيوبھن"

 حمزة عن روي ما فأما ؛ كسرة الضمة من تبدل أن على يجوز:  الزجاج وقال. وفلوس كفلس وبيوت بيت:  ويقولون القراءة

} ُجُيوِبِھنَّ  َعلَى{:  مقاتل وقال. يجوز ال ما إلى اإليماء على إال به ينطق أن أحد يقدر ال ، فمحال لكسروا الضم بين الجمع من

 .جيوبھن مواضع على يعني ؛ صدورھن على أي

 رضوان السلف ثياب في الجيوب كانت وكذلك. الصدر موضع الثوب في يكون إنما الجيب أن على دليل اآلية ھذه في:  الثامنة

 البخاري ترجم وقد. وغيرھم والصبيان الرجال من المصرية الديار وأھل باألندلس عندنا النساء يصنعه ما على ؛ عليھم هللا

 هللا صلى هللا رسول ضرب:  قال ھريرة أبي حديث وساق" وغيره الصدر عند من القميص جيب باب" عليه تعالى هللا رحمة

 الحديث،... " وتراقيھما ُثدّيھما إلى أيديھما اضطرت قد حديد من جبتان يھماعل رجلين كمثل والمتصدق البخيل مثل وسلم عليه

 رأيته فلو ؛ جيبه في ھكذا بإصبعيه يقول وسلم عليه هللا صلى هللا رسول رأيت فأنا:  ھريرة أبو قال:  وفيه ، بكماله تقدم وقد

 ثدييه إلى مضطرة يداه تكن لم منكبه في كان لو نهأل ؛ صدره في كان السالم عليه جيبه أن لك يبين فھذا. تتوسع وال يوسعھا

 .حسن استدالل وھذا. وتراقيه

 في وسلم عليه هللا صلى النبي قول ومنه ؛ العرب كالم في والسيد الزوج ھو والبعل} لُِبُعولَِتِھنَّ  إاِلَّ {:  تعالى قوله:  التاسعة

 كل فتعتق اإلماء من األوالد فيأتي ، الفتوحات بكثرة السراري رةكث إلى إشارة ؛ سيدھا يعني" بعلھا األمة ولدت إذا: " جبريل

 .العربي ابن قاله ؛ سببه من لھا حاصال العتق كان إذ بالعتق عليھا من الذي سيدھا وكأنه بولدھا أم
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 .أعلم وهللا. الحديث ھذا تأويالت أحسن من وھذا. إليه العتق فنسب" ولدھا أعتقھا: " مارية في السالم عليه قوله ومنه:  قلت

 بدأ المعنى ولھذا. ونظرا لذة له حالل بدنھا من محل كل إذ الزينة من وأكثر المرأة من الزينة يرى والسيد فالزوج:  مسألة

 َما أَوْ  ِھمْ أَْزَواجِ  َعلَى إاِلَّ  ، َحافُِظونَ  لِفُُروِجِھمْ  ُھمْ  َوالَِّذينَ {:  تعالى هللا قال ، ھذا من أعظم على يقع اطالعھم ألن ؛ بالبعولة

 ].6 - 5:  المؤمنون[} َملُوِمينَ  َغْيرُ  َفإِنَُّھمْ  أَْيَماُنُھمْ  َملََكتْ 

 به التلذذ له جاز إذا ألنه ؛ يجوز:  أحدھما:  قولين على ؛ المرأة فرج إلى الرجل نظر جواز في الناس اختلف:  العاشرة

 ذلك رأيت ما: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول مع حالھا ذكر يف عنھا هللا رضي عائشة لقول ؛ يجوز ال:  وقيل. أولى فالنظر

 أن له يجوز:  علمائنا من أصبغ قال وقد. العربي ابن قال ؛ األدب على محمول وھذا ، أصح واألول" مني ذلك رأى وال منه

 وكذلك. باطنه دون الفرج اھروظ الجسد سائر إلى ينظر أن له فيجوز والسيد الزوج أما:  منداد خويز ابن وقال. بلسانه يلحسه

 .سيدھا عورة إلى واألمة ، زوجھا عورة إلى تنظر أن يجوز المرأة

 إن:  وقيل. الناظر في أي ، العمى أي" الطمس يورث الفرج إلى النظر: " قال وسلم عليه هللا صلى النبي أن وروي:  قلت

 .أعلم وهللا. أعمى يولد بينھما الولد

 مراتبھم تختلف ولكن ، الزينة إبداء في بينھم وسوى المحارم بذوي ثنى بھم وبدأ األزواج تعالى هللا ذكر لما:  عشرة الحادية

 يبدى ما مراتب وتختلف. زوجھا ولد كشف من أحوط المرأة على واألخ األب كشف أن مرية فال. البشر نفوس في ما بحسب

 كانا أنھما عنھما هللا رضي والحسين الحسن عن إسماعيل ضيالقا ذكر وقد. الزوج لولد إبداؤه يجوز ال ما لألب فيبدى ؛ لھم

 ذلك في ذھبا والحسين الحسن أن أحسب:  إسماعيل قال. تحل لھن رؤيتھما إن:  عباس ابن وقال. المؤمنين أمھات يريان ال

 فِي َعلَْيِھنَّ  ُجَناحَ  ال{:  لىتعا قوله وھي ، وسلم عليه هللا صلى النبي أزواج في التي اآلية في يذكروا لم البعولة أبناء أن إلى

 ، اآلية ھذه إلى عباس ابن فذھب. اآلية} لُِبُعولَِتِھنَّ  إاِلَّ  ِزيَنَتُھنَّ  ُيْبِدينَ  َوال{:  النور سورة في وقال]. 55:  األحزاب[} آَباِئِھنَّ 

 .أخرى اآلية إلى والحسين الحسن وذھب

 ذكران من ، سفلوا وإن األوالد أوالد فيه ويدخل ، األزواج أوالد ذكور يريد} ولَِتِھنَّ ُبعُ  أَْبَناءِ  أَوْ {:  تعالى قوله:  عشرة الثانية

 ، األمھات وآباء اآلباء آلباء الذكران جھة من علوا وإن واألجداد البعولة آباء وكذلك. البنات وبني البنين كبني ؛ إناث أو كانوا

 من وھم ، أخواتھن وكذلك. البنات وأوالد البنين أوالد فيه فيستوي ؛ لنسف وإن البنات أبناء وكذلك. سفلوا وإن أبناؤھن وكذلك

 األخوات بني كبني إناث أو كانوا ذكران من سفلوا وإن األخوات وبنو األخوة بنو وكذلك. الصنفين أحد أو واألمھات اآلباء ولد

 في تقدم وقد ، محارم وھؤالء الوالدات في المعاني على ذلك فإن المناكح من حرم ما معنى في كله وھذا. األخوات بنات وبني

 ذكر اآلية في وليس. لھم يجوز ما إلى لھما النظر جواز في المحارم كسائر والخال العم أن على والجمھور". النساء"

 في يذكرھما لم:  عكرمة وقال. المحارم من والخال العم ليس وعكرمة الشعبي وعند. تقدم ما على كالنسب وھو الرضاع،

 .ألبنائھما تبعان ألنھما ةاآلي

 من المشركين نساء منه ويخرج ، المؤمنات اإلماء ھذا في ويدخل ، المسلمات يعني} ِنَساِئِھنَّ  أَوْ {:  تعالى قوله:  عشرة الثالثة

 قوله فذلك ؛ لھا أمة تكون أن إال مشركة امرأة يدي بين بدنھا من شيئا تكشف أن مؤمنة المرأة يحل فال ؛ وغيرھم الذمة أھل
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 ترى أو المسلمة النصرانية تقبل أن يكرھون القارئ وھشام نسي بن وعبادة جريج ابن وكان. }أَْيَماُنُھنَّ  َملََكتْ  َما أَوْ {:  تعالى

 أن بلغني أنه:  الجراح بن عبيدة أبي إلى عنه هللا رضي عمر وكتب:  نسي بن عبادة وقال". نسائھن أو" ويتأولون ؛ عورتھا

 عرية الذمية ترى أن يجوز ال فإنه ؛ دونه وحل ، ذلك من فامنع ؛ المسلمين نساء مع الحمامات يدخلن ةالذم أھل نساء

 فسود وجھھا تبيض أن إال تريد ال عذر غير من الحمام تدخل امرأة أيما:  وقال وابتھل عبيدة أبو قام ذلك فعند:  قال. المسلمة

 تصفھا لئال ؛ نصرانية أو يھودية تراھا أن للمسلمة يحل ال:  عنھما هللا رضي عباس ابن وقال. الوجوه تبيض يوم وجھھا هللا

 النقطاع ، فال غيرھا وأما ؛ سيدتھا إلى تنظر أن جاز لمسلمة أمة الكافرة كانت فإن. للفقھاء خالف المسألة ھذه وفي. لزوجھا

 .أعلم وهللا. ذكرناه ولما ، الكفر وأھل اإلسالم أھل بين الوالية

 جماعة قول وھو. والكتابيات المسلمات واإلماء العبيد يشمل اآلية ظاھر} أَْيَماُنُھنَّ  َملََكتْ  َما أَوْ {:  تعالى قوله:  شرةع الرابعة

 إلى المملوك ينظر أن بأس ال:  عباس ابن وقال. عنھما هللا رضي سلمة وأم عائشة مذھب من الظاھر وھو ، العلم أھل من

 وأما ؛ لغيرھا أو لھا مملوكا كان إذا ، نعم فقال ؟ الخصي يدي بين خمارھا المرأة أتلقي مالك سئل:  أشھب وقال. موالته شعر

 أن بواسع ليس:  مالك قال أشھب قال. شعرھا إلى فلينظر منظر وال له ھيئة ال ، تملكه َوْغداً  كبيرا فحال كان وإن. فال الحر

 ينظر:  مالك عن أشھب وقال. }أَْيَماُنُكمْ  َملََكتْ  َما أَوْ {:  تعالى هللا قال ؛ المرحاض الرجل على الزوجة أو الولد جارية تدخل

 إنما} أَْيَماُنُھنَّ  َملََكتْ  َما أَوْ { اآلية ھذه تغرنكم ال:  المسيب بن سعيد وقال. الزوج لغالم أحبه وال ، سيدته شعر إلى الوغد الغالم

 وروى. وعطاء مجاھد قول وھو. موالته شعر إلى المملوك ينظر أن يكره الشعبي وكان. العبيد بھا يعن ولم اإلماء بھا عني

 به غطت إذا ثوب فاطمة وعلى:  قال ، لھا وھبه قد بعبد فاطمة أتى وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن أنس عن داود أبو

 ذلك من تلقى ما وسلم عليه هللا صلى النبي رأى فلما ؛ رأسھا إلى يبلغ لم رجليھا به غطت وإذا ، رجليھا إلى يبلغ لم رأسھا

 ".وغالمك أبوك ھو إنما عليك بأس ال إنه: "قال

اِبِعينَ  أَوِ {:  تعالى قوله:  عشرة الخامسة َجالِ  ِمنَ  اأْلِْرَبةِ  أُولِي َغْيرِ  التَّ  أربت:  يقال ، الحاجة واإلربة الحاجة أولي غير أي} الرِّ

 َمآِربُ  فِيَھا َولِيَ {:  تعالى قوله ومنه. حوائج أي ؛ مأرب والجمع ؛ الحاجة : واألرب والمأربة واإلربة واإلرب. أربا آرب كذا

 :  طرفة وقال تقدم وقد] 18:  طه[} أُْخَرى

 مآربه ضاعت ثم يوما تقدم...  والخنا والحوب الجھل قال المرء إذا

اِبِعينَ  أَوِ {:  قوله معنى في الناس واختلف . األبله وقيل. النساء إلى به حاجة ال الذي األحمق ھو:  لفقي} اأْلِْرَبةِ  أُولِي َغْيرِ  التَّ

. الخصي وقيل. العنين وقيل. يشتھيھن وال للنساء يكترث ال ضعيف وھو ؛ بھم ويرتفق معھم فيأكل القوم يتبع الرجل:  وقيل

 وال له فھم ال فيمن جتمعوي ، المعنى متقارب كله االختالف وھذا. يدرك لم الذي والصبي ، الكبير الشيخ وقيل. المخنث وقيل

 من سمع ما منه سمع فلما ، وسلم عليه هللا صلى هللا رسول عند المخنث ھيت كان الصفة وبھذه. النساء أمر إلى بھا ينتبه ھمة

 عن وغيرھم الموطأ في ومالك داود وأبو مسلم حديثه أخرج. منه باالحتجاب أمر ، غيالن ابنة بادية:  المرأة محاسن وصف

 إن:  لمالك قلت قال مالك كاتب حبيب عن حبيب بن الملك عبد ذكر:  عمر أبو قال. عائشة عن عروة عن عروة بن ھشام

 وغربه كذلك ھو ، صدق:  مالك فقال ؟ ھيت كتابك في وليس" ھيت له يقال مخنثا أن: " غيالن ابنة حديث في زاد سفيان
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 وقال:  لمالك وقلت حبيب قال. مسجدھا من الشمال ذات يفةالحل ذي من موضع وھو الحمى إلى وسلم عليه هللا صلى النبي

 كاتب حبيب ذكره ما:  عمر أبو قال. كذلك ھو ، صدق:  مالك قال. تغنت تكلمت وإذا ، تبنت قعدت إذا:  الحديث في سفيان

 عن رواته من أحد عند معروف فغير" ھيتا يدعى مخنثا أن" عروة بن ھشام حديث يعني الحديث في قال أنه سفيان عن مالك

 ، الحديث تمام بعد جريج ابن عن ذكره وإنما" ھيتا يدعى مخنثا إن" الحديث نسق في يقل ولم ، غيره وال عيينة ابن ال ، ھشام

 حديث في غيره وال سفيان يقله لم ما ھذا ، تغنت تكلمت وإذا تبنت قعدت إذا:  الحديث في يقول أنه سفيان عن قوله وكذلك

 ، كذلك أنه مالك عن ويحكي سفيان عن يحكيه أنه والعجب ، الواقدي رواية من إال يوجد ال اللفظ ذاوھ ، عروة بن ھشام

 مالك كاتب وحبيب. أعلم وهللا ، أيضا غيره سفيان عن ذكره وال حبيب غير مالك عن يروه ولم ، مالك عن رواية فصارت

 قال المخنث ھيتا أن والكلبي الواقدي ذكر. به يجيء ما إلى يلتفت وال حديثه يكتب ال ، جميعھم عند ضعيف الحديث متروك

 أخته بيت في وھو له قال ، وسلم عليه هللا صلى هللا رسول عمة عاتكة وأمه ألبيھا سلمة أم أخو وھو المخزومي أمية بن لعبد

 فإنھا ، الثقفي سلمة بن نغيال بنت ببادية فعليك الطائف عليكم هللا فتح إن:  يسمع وسلم عليه هللا صلى هللا ورسول سلمة أم

 قال كما وھي ، المكفوء كاإلناء رجليھا بين ، تغنت تكلمت وإن تبنت جلست إن ، كاألقحوان ثغر مع ، بثمان وتدبر بأربع تقبل

 :  الخطيم بن قيس

 نزف وجھھا شف كأنما...  الھية وھي الطرف تغترق

 قضف وال جبلة فال قصد...  خلقتھا النساء شكول بين

 تنقصف تكاد رويدا قامت...  فإذا شأنھا كبر نع تنام

 افتتحت فلما:  قال. الحمى إلى المدينة عن أجاله ثم". هللا عدو يا إليھا النظر غلغلت لقد: " وسلم عليه هللا صلى النبي له فقال

 النبي قبض حتى المكان بذلك ھيت يزل ولم. الكلبي قول في ؛ بريھة منه له فولدت عوف بن الرحمن عبد تزوجھا الطائف

 إنه:  وقيل. بعد عثمان فيه كلم ثم ، فأبى فيه كلم عمر ولي فلما ، يرده أن فأبى فيه كلم بكر أبو ولي فلما ، وسلم عليه هللا صلى

 أمية أبي بن لعبد مولى ھيت وكان:  قال. مكانه إلى ويرجع فيسأل جمعة كل يدخل أن له فأذن ، واحتاج وضعف كبر قد

 عندھم فيه والصواب ، بالنون وبادنة بالياء بادية يقال:  عمر أبو قال. الخنث قبل ثم فمن ، أيضا ُطَويس له وكان ، المخزومي

 .بالياء الزبيري ذكره وكذلك ، أكثرھم قول وھو ، بالياء

 يتمحض ال} ْيرِ غَ { و. كالنكرة اللفظ فصار ، بأعيانھم مقصودين غير التابعين ألن} َغْيرِ { بـ التابعين وصف:  عشرة السادسة

:  الفاتحة[} عليھم المغضوب غير" في كالقول فيھا والقول. بدل ھو قلت شئت وإن. المعرفة على وصفا يجري أن فجاز نكرة

 يكون أن ويجوز. منھم اإلربة ذا إال للتابعين زينتھن يبدين أي ؛ استثناء فيكون بالنصب} َغْيرِ { عامر وابن عاصم وقرأ]. 7

اِبِعينَ { في ما الحال وذو. حاتم أبو قاله ؛ عنھن عاجزين يتبعونھن والذين أي ؛ حاال  .الذكر من} التَّ

ْفلِ  أَوِ {:  تعالى قوله:  عشرة السابعة  أو{ حفصة مصحف وفي. }الَِّذينَ { بـ نعته ذلك على والدليل ، الجمع بمعنى جنس اسم} الطِّ

 عوراتھن عن يكشفوا لم أي ؛ بالوطء يطلعوا معناه} َيْظَھُروا{ و. الحلم يراھق لم ما طفل:  ويقال. الجمع على} األطفال

. قھرته أي كذا على وظھرت ، علمته أي كذا على ظھرت:  يقال ؛ النساء يطيقوا أن يبلغوا لم:  وقيل. لصغرھن للجماع
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. وجفنات جفنة مثل ؛ الواو فتح عباس ابن عن وروي. الواو على الحركة الستثقال} َعْوَراتِ { من الواو سكون على والجمھور

 إال ؛ وجفنات جفنة:  تقول كما ، بنعت ليس ألنه ؛ القياس ھو وھذا:  النحاس. الواو بفتح} َعَوَراتِ { قيس لغة أنھا الفراء وحكى

 .المعنى لذھب ھذا قيل فلو ؛ ألفا قلبت قبلھا ما وتحرك تحركت إذا الواو ألن ، وأشباھه} عورات{ في أجود التسكين أن

 تكليف ال ألنه ؛ يلزم ال:  أحدھما:  قولين على منه والكفين الوجه سوى ما ستر وجوب في العلماء اختلف:  عشرة الثامنة

. الستر وجوب في البالغ حكم فحكمه راھق فإن ھي أيضا تشتھي وقد يشتھي قد ألنه ؛ يلزمه واآلخر. الصحيح وھو عليه،

 .العربي ابن قاله ؛ الحرمة بقاء والصحيح ، الصبي في كما قولين على أيضا فيه اختلف شھوته سقطت الذي الشيخ ومثله

 فإنھم ويديھا وجھھا إال ، عورة كلھا المرأة وأن ، والمرأة الرجل من عورة السوأتين أن على المسلمون أجمع:  عشرة التاسعة

 القول" األعراف" في مضى وقد. ترى أن يجوز ال ؛ عورة ركبته إلى سرته من:  الرجل في العلماء أكثر وقال. فيھما اختلفوا

 .مستوفى ھذا في

 أو رجال ظنوھا وكأنھم:  العربي ابن. الركبة إلى السرة من ھا عبد مع المرأة عورة:  الرأي أصحاب قال:  عشرين الموفية

 الزينة استثنى ثم ، يناليم وملك لألزواج اللذة استثنى ثم ، لذة أو لنظر اإلطالق على المرأة حرم قد تعالى وهللا ، امرأة ظنوه

 َما أَوْ {:  قوله الناس بعض تأول وقد. متباعد السداد عن واجتھاد فاسد نظر ھذا ولذلك لنا فما ، منھم العبد شخصا عشر الثني

 جدا عيدب ھذا بالنساء يلحقون ثم العبيد على يحملون فكيف ، المسيب بن سعيد منھم ؛ العبيد دون اإلماء على} أَْيَماُنُھنَّ  َملََكتْ 

 .المھدوي حكاه ؛ الرجال من اإلربة أولي غير التابعين أو اإلربة أولي غير من أيمانھن ملكت ما أو التقدير إن:  قيل وقد

 ؛ خلخالھا صوت لتسمع مشت إذا برجلھا المرأة تضرب ال أي} ِبأَْرُجلِِھنَّ  َيْضِرْبنَ  َوال{:  تعالى قوله:  والعشرون الحادية

 أن حضرمي زعم:  قال أنه أبيه عن المعتمر عن الطبري أسند. التستر والغرض  ، وأشد الزينة كإبداء ةالزين صوت فإسماع

 على الخلخال فوقع األرض برجلھا فضربت القوم على فمرت ساقھا في فجعلت جزعا واتخذت فضة من برتين اتخذت امرأة

 .الزجاج قاله ؛ إبدائھا من شھوةلل تحريكا أشد الزينة ھذه وسماع. اآلية ھذه فنزلت ؛ فصوت الجزع

 حرام فھو للرجال وتعرضا تبرجا منھن ذلك فعل ومن. مكروه فھو بحليھن فرحا منھن ذلك فعل من:  والعشرون الثانية

 .يجز لم تبرجا ذلك فعل وإن. كبيرة العجب فإن حرم تعجبا ذلك فعل إن ، الرجال من بنعله ضرب من وكذلك. مذموم

 وعشرين خمسة جمعت ھذه من ضمائر أكثر آية تعالى هللا كتاب في ليس:  تعالى هللا رحمه مكي قال:  والعشرون الثالثة

 .ومرفوع مخفوض من للمؤمنات ضميرا

ً  هللاَِّ  إِلَى َوُتوُبوا{:  تعالى قوله َھا َجِميعا  -:  مسألتان فيه} اْلُمْؤِمُنونَ  أَيُّ

 في فيھا الكالم مضى وقد متعين فرض وأنھا ، التوبة وجوب في األمة بين خالف وال. أمر} َوُتوُبوا{:  تعالى قوله:  األولى

 ، تعالى هللا حقوق أداء في وتقصير سھو من تخلون ال فإنكم هللا إلى وتوبوا:  والمعنى. ذلك إلعادة معنى فال وغيرھا" النساء"

 .حال كل في التوبة تتركوا فال
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. فيھا المنادى إعراب فيكون ، الكلمة نفس من الھاء تجعل أن ووجھه ؛ بضمھا عامر ابن وقرأ. الھاء بفتح} أَيُّهَ { الجمھور قرأ

 ضم جاز ولو ، االسم آخر يكون أن ينبغي فالمضموم ، أي من الثانية الياء ھو االسم آخر:  وقال جدا ذلك علي أبو وضعف

 النبي عن ثبت إذا أنه والصحيح. طويل كالم في ةبالكلم القترانھا" اللھم" في الميم ضم لجاز بالكلمة القترانھا ھنا ھا الھاء

 :  الفراء وأنشد. الحجة ھو القرآن فإن ، اللغة في الصحة اعتقاد إال فليس قراءة وسلم عليه هللا صلى

 اللعس الحسان البيض عن أفق...  النفس اللجوج القلب أيه يا

 يقف وبعضھم. لعس ونسوة وفتية ، لعساء شفة:  يقال ؛ لحيستم وذلك ، قليال السواد إلى تضرب كانت إذا الشفة لون:  اللعس

َھا{ يقف وبعضھم. }أيُّهَ {  العلة ذھبت الوقف كان فإذا ، الالم وسكون سكونھا ھي إنما الوصل في حذفھا علة ألن ؛ باأللف} أَيُّ

ْيدِ ا ُمِحلِّي َغْيرَ {:  تعالى قوله من} ُمِحلِّي{ على وقفت إذا الياء ترجع كما األلف فرجعت  االختالف وھذا]. 1:  المائدة[} لصَّ

َھا َيا{ في ھو كذلك ذكرناه الذي اِحرُ  أَيُّ  .}الثََّقالنِ  أيُّهَ {و. }السَّ

الِِحينَ  ِمْنُكمْ  اأْلََياَمى َوأَْنِكُحوا{ 32:  اآلية ُ  ُيْغنِِھمُ  فَُقَراءَ  َيُكوُنوا إِنْ  َوإَِمائُِكمْ  ِعَباِدُكمْ  ِمنْ  َوالصَّ ُ  ْضلِهِ فَ  ِمنْ  هللاَّ  }َعلِيمٌ  َواِسعٌ  َوهللاَّ

 -:  مسائل سبع فيه

 والخطاب ؛ التعفف طريق فإنه منكم له زوج ال من زوجوا أي ؛ والصالح الستر باب في تدخل المخاطبة ھذه:  األولى

 ھذا وفي. صلللو األلف وكانت ، ھمز بغير} وانكحوا{ لقال األزواج أراد لو إذ ؛ األول والصحيح. لألزواج وقيل. لألولياء

 البكر أو الثيب زوجت إذا:  حنيفة أبو وقال. العلماء أكثر قول وھو ؛ ولي بغير نفسھا تنكح أن لھا ليس المرأة أن على دليل

 .مستوفى" البقرة" في ھذا مضى وقد. جاز لھا كفء ولي بغير نفسھا

 خوف من المؤمن حال باختالف ذلك في الحكم يختلف : علماؤنا فقال ؛ أقوال ثالثة على األمر ھذا في العلماء اختلف:  الثانية

 فيھما أو الدنيا أو الدين في الھالك خاف وإذا. عنه العنت خشية وزوال الصبر على قوته ومن ، صبره عدم ومن ، العنت

 تعلق. ستحبم ھو:  حنيفة وأبو مالك وقال. مباح النكاح:  الشافعي فقال مطلقة الحال وكانت شيئا يخش لم وإن. حتم فالنكاح

 .والشرب كاألكل مباحا فكان لذة قضاء بأنه الشافعي

 ".مني فليس سنتي عن رغب من: " الصحيح بالحديث علماؤنا وتعلق

 مقلوب أيامى:  عمرو أبو قال. أيم واحدھم ؛ والنساء الرجال من لھم أزواج ال الذين أي} ِمْنُكمْ  اأْلََياَمى{:  تعالى قوله:  الثالثة

 عمرو أبو ذلك حكى ؛ ثيبا أو كانت بكرا ، لھا زوج ال التي المرأة ھي األصل في األيم أن على اللغة أھل واتفق. أيايم

 وامرأة أنا: " وسلم عليه هللا صلى النبي حديث وفي. تتزوج ال أقامت إذا المرأة تأيمت:  العرب تقول. وغيرھما والكسائي

 :  الشاعر وقال". الجنة في كھاتين فضله من هللا يغنيھم أو يبلغوا حتى الصغار ولدھا على تأيمت الخدين سفعاء

 أتأيم منكم أفتى كنت وإن...  تتأيمي وإن أنكح تنكحي فإن

 :  الشاعر قال. أنا وإمت ، ھي آمت وقد. األيمة بين أيم:  ويقال



139 

 

 إمت كما تئيم أن بسلمي رجاء...  صاحب كل المني حتى إمت لقد

 أبي بن أمية وقال. الرجال في كالمستعار وھو ، النساء في ذلك يكون ما وأكثر ؛ أيم وامرأة أيم رجل يقال:  عبيد أبو قال

 :  الصلت

 وناكح منھم أيم ـي...  علـ بني در 

اِنَيةُ {:  تعالى قوله لحكم ناسخة اآلية ھذه:  قوم وقال مَ  ُمْشِركٌ  أَوْ  َزانٍ  إاِلَّ  َيْنِكُحَھا ال َوالزَّ ]. 3:  النور[} اْلُمْؤِمِنينَ  ىَعلَ  َذلِكَ  َوُحرِّ

 . والحمد السورة أول في بيناه وقد

الِِحينَ {:  فقال المماليك حكم بين ثم ؛ واألحرار الحرائر} ِمْنُكمْ  اأْلََياَمى َوأَْنِكُحوا{:  تعالى قوله من المقصود:  الرابعة  ِمنْ  َوالصَّ

الِحِ { الحسن وقرأ. }َوإَِماِئُكمْ  ِعَباِدُكمْ   يرده ، بالنصب} َوإَِماَءُكمْ { ويجوز:  الفراء قال. للجمع اسم وعبيد ،} َعِبيِدُكمْ  ِمنْ  ينَ َوالصَّ

الِِحينَ { على  والعبيد اإلماء تزويج في الرغبة تكون أن ينبغي المعنى:  وقيل. اإليمان والصالح ؛ واإلناث الذكور يعني} الصَّ

:  النور[} َخْيراً  فِيِھمْ  َعلِْمُتمْ  إِنْ  َفَكاِتُبوُھمْ { قال كما ؛ استحباب وال فيه ترغيب ال ولكن ، تزويجھم فيجوز صالحين كانوا إذا

 من كتابة يستحب وإنما ، واستحباب الترغيب في ورد الخطاب ولكن ، خيرا العبد في أن يعلم لم وإن الكتابة تجوز قد ثم]. 33

 .خير فيه

 وال:  مالك قال. وغيرھما حنيفة وأبي مالك قول وھو ؛ النكاح على وأمته ه عبد يكره أن للسيد أن على العلماء أكثر:  الخامسة

 كانوا:  النخعي وقال. النكاح على العبد يكره أن للسيد ليس:  قال ثم ، الشافعي عن نحوه وروي. ضررا كان إذا ذلك يجوز

 ؛ النكاح على يجبر فال مكلف العبد : فقالوا الشافعي أصحاب تمسك. األبواب عليھم ويغلقون النكاح على المماليك يكرھون

 ، والمنفعة الرقبة ملك من للسيد حظا كان فيما المملوكية به تتعلق وإنما ، اآلدمية جھة من كامل العبد أن على يدل التكليف ألن

. لعبدھا السيدة تباح ال ذلك وألجل ، فيه له حق فال العبد بضع فأما ؛ ليستوفيه بضعھا في المملوكية حق له فإنه األمة بخالف

 مالكية أن في العظمى النكتة ولعلمائنا. عقده بتملك العبد يملكه فإنه ، الطالق أيضا وعمدتھم ، والعراق خراسان أھل عمدة ھذه

 موكولة العبد ومصلحة ، المصالح من ھو إنما وبابه والنكاح. بإجماع بإذنه إال يتزوج ال ولذلك ؛ السيد مالكية استغرقتھا العبد

 .للعبد ويقيمھا يراھا ھو ، السيد إلى

ُ  ُيْغِنِھمُ  فَُقَراءَ  َيُكوُنوا إِنْ {:  تعالى قوله:  السادسة  بسبب التزويج عن تمتنعوا ال أي ؛ األحرار إلى الكالم رجع} َفْضلِهِ  ِمنْ  هللاَّ

ُ  ُيْغِنِھمُ  فَُقَراءَ  َيُكوُنوا إِنْ { ؛ والمرأة الرجل فقر  من واعتصاما هللا رضا طلب للمتزوجين بالغنى وعد وھذا. }َفْضلِهِ  ِمنْ  هللاَّ

 الغني يطلب ال ممن عجبي:  عنه هللا رضي عمر وقال. اآلية ھذه وتال ؛ النكاح في الغنى التمسوا:  مسعود ابن وقال. معاصيه

ُ  ُيْغِنِھمُ  فَُقَراءَ  َيُكوُنوا إِنْ {:  تعالى هللا قال وقد ، النكاح في  عنھما هللا رضي عباس ابن عن المعنى ھذا ويور. }َفْضلِهِ  ِمنْ  هللاَّ

 المجاھد عونه هللا على حق كلھم ثالثة: " قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن عنه هللا رضي ھريرة أبي حديث ومن. أيضا

 ؛ يستغني ال كحالنا نجد فقد:  قيل فإن. سننه في ماجه ابن أخرجه". األداء يريد والمكاتب العفاف يريد والناكح هللا سبيل في

 وفي. النفس يغني أي ؛ يغنيه:  قيل وقد. الوعد لصدق واحدة لحظة في كان لو بل ، الدوام على ھذا يكون أن يلزم ال:  قلنا

 المال أن المعنى بل ، خلف فيه يقع ال وعد ليس:  قيل وقد". النفس غنى الغنى إنما العرض كثرة عن الغنى ليس"  الصحيح
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} َشاءَ  إِنْ  إِلَْيهِ  َتْدُعونَ  َما َفَيْكِشفُ { :  تعالى كقوله ؛ شاء إن فضله من هللا يغنھم المعنى:  وقيل. الغنى فارجوا ، ورائح غاد

ْزقَ  َيْبُسطُ {:  تعالى وقال ،] 41:  األنعام[  هللا يغنھم النكاح إلى فقراء يكونوا إن المعنى:  وقيل]. 12:  الشورى[} َيَشاءُ  لَِمنْ  الرِّ

 .الزنى عن عففواليت بالحالل

 صلى النبي زوج وقد. هللا على رزقه فإن ؛ مال لي وليس أتزوج كيف يقول وال ، الفقير تزويج على دليل اآلية ھذه:  السابعة

 دخلت ألنھا باإلعسار النكاح فسخ ذلك بعد لھا وليس ، واحد إزار إال له ليس لمن نفسھا له تھب أتته التي المرأة وسلم عليه هللا

 قال ؛ عليه صبر ال الجوع ألن ذلك بعد اإلعسار طرأ أو ، معسرا فخرج اليسار على دخلت إذا ذلك يكون وإنما ؛ عليه

 ؛ النفقة على يقدر ال فقيرا الزوج كان إذا الزوجين بين يفرق القاضي إن:  قال من على حجة اآلية ھذه:  النقاش وقال. علماؤنا

ُ  ُيْغنِِھمُ {:  قال تعالى هللا ألن  ھي وإنما ، النفقة عن عجز فيمن حكما اآلية ھذه وليس ، ضعيف انتزاع وھذا. يفرق يقل ولم} هللاَّ

َقا َوإِنْ {:  تعالى هللا قال ؛ بينھما يفرق فإنه بالنفقة وأعسر موسرا تزوج من فأما. فقيرا تزوج لمن باإلغناء وعد ُ  ُيْغنِ  َيَتَفرَّ  هللاَّ

 .بھا موعود حال كل في مأمولة تعالى هللا ونفحات]. 130:  النساء[} َسَعِتهِ  ِمنْ  ُكاّلً 

ً  َيِجُدونَ  ال الَِّذينَ  َوْلَيْسَتْعفِفِ { 34 - 33:  اآليتان ُ  ُيْغنَِيُھمُ  َحتَّى نَِكاحا ا اْلِكَتابَ  َيْبَتُغونَ  َوالَِّذينَ  َفْضلِهِ  ِمنْ  هللاَّ  أَْيَماُنُكمْ  َملََكتْ  ِممَّ
ِ  َمالِ  ِمنْ  َوآُتوُھمْ  َخْيراً  يِھمْ فِ  َعلِْمُتمْ  إِنْ  َفَكاتُِبوُھمْ  ً  أََرْدنَ  إِنْ  اْلبَِغاءِ  َعلَى َفَتَياتُِكمْ  ُتْكِرُھوا َوال آَتاُكمْ  الَِّذي هللاَّ نا  َعَرضَ  لَِتْبَتُغوا َتَحصُّ

ْنَيا اْلَحَياةِ  َ  َفإِنَّ  ُيْكِرْھُھنَّ  َوَمنْ  الدُّ َناتٍ  آَياتٍ  إِلَْيُكمْ  أَْنَزْلَنا َولََقدْ  ، َرِحيمٌ  َغفُورٌ  إِْكَراِھِھنَّ  َبْعدِ  ِمنْ  هللاَّ  ِمنْ  َخلَْوا الَِّذينَ  ِمنَ  َوَمَثالً  ُمَبيِّ
قِينَ  َوَمْوِعَظةً  َقْبلُِكمْ   }لِْلُمتَّ

 :  مسائل أربع فيه

 ؛ يراه ما إلى قودهي فإنه غيره بيد زمامه لمن ال ، نفسه أمر يملك لمن الخطاب} الَِّذينَ  َوْلَيْسَتْعفِفِ {:  تعالى قوله:  األولى

 .العلماء قولي أحد على ؛ والعبد واألمة -  واحدا قوال -  كالمحجور

 يجده وال النكاح عليه تعذر من كل اآلية بھذه تعالى هللا فأمر ؛ عفيفا يكون أن طلب ومعناه ؛ استفعل وزنه} واستعفف{:  الثانية

 ، به يتزوج ما فيرزقه ؛ فضله من باإلغناء وعد المال عدم كاحالن على الموانع أغلب كان لما ثم. يستعفف أن تعذر وجه بأي

 هللا صلى النبي عن ھريرة أبي عن النسائي وروى. النساء شھوة عنه تزول أو ، الصداق من باليسير ترضى امرأة يجد أو

 الذي والمكاتب العفاف يريد الذي والناكح هللا سبيل في المجاھد عونھم وجل عز هللا على حق كلھم ثالثة: " قال وسلم عليه

 ".األداء يريد

ً  َيِجُدونَ  ال{:  تعالى قوله:  الثالثة  المھر من المرأة به تنكح ما ھنا ھا النكاح:  وقيل. المضاف فحذف ؛ نكاح طول أي} ِنَكاحا

 وحملھم ؛ المفسرين من جماعة قاله ، اآلية في حذف ال ھذا فعلى يلبس لما اسم واللباس. به يلتحف لما اسم كاللحاف ؛ والنفقة

ُ  ُيْغِنَيُھمُ  َحتَّى{:  تعالى قوله ھذا على  وفي. به يتزوج الذي المال عدم من ھو إنما باالستعفاف المأمور أن فظنوا} َفْضلِهِ  ِمنْ  هللاَّ

 وجه بأي النكاح عليه تعذر من لكل متوجه باالستعفاف األمر بل ، ضعيف وذلك ؛ باالستعفاف المأمورين تخصيص القول ھذا

 .أعلم تعالى وهللا ، قدمناه كما ، تعذر
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 أمكن ما باالستعفاف فعليه الطول يجد لم وإن ، يتزوج أن له فالمستحب الطول وجد فإن النكاح إلى نفسه تاقت من:  الرابعة

 هللا لعبادة التخلي له فاألولى النكاح إلى نفسه تتق لم ومن. الصحيح الخبر في جاء كما ؛ وجاء له الصوم فإن بالصوم ولو

 في للحرة الطول عدم عند اإلماء نكاح جواز تقدم وقد". ولد وال له أھل ال الذي الحاذ الخفيف خيركم" الخبر وفي. تعالى

 ألنه اليمين ملك فيه يدخل وال محرم عداھما ما أن على دل درجة والنكاح العفة من له هللا يجعل لم ولما.  والحمد" النساء"

. أحمد على ردا االستمناء التحريم على ويبقى زيادة فيه فجاءت} أَْيَماُنُھمْ  َملََكتْ  َما أَوْ {:  تعالى قوله ووھ مباح آخر بنص

 ].المؤمنون] في ھذا تقدم وقد بنسخه المتعة نكاح عنه يخرج وكذلك

ا اْلِكَتابَ  َيْبَتُغونَ  َوالَِّذينَ {:  تعالى قوله  }َخْيراً  فِيِھمْ  َعلِْمُتمْ  إِنْ  وُھمْ َفَكاتِبُ  أَْيَماُنُكمْ  َملََكتْ  ِممَّ

 :  مسألة عشرة ست فيه

 إضمار على نصب موضع في وسيبويه الخليل وعند. رفع موضع في} اَلَّذِينَ } {اْلِكَتابَ  َيْبَتُغونَ  َوالَِّذينَ {:  تعالى قوله:  األولى

 فربما ؛ كتابته فالمستحب الكتاب طلب إن لعبدا أن به وصل سبق فيما واإلماء العبيد ذكر جرى ولما. أمرا بعده ألن ؛ فعل

 له يقال العزى عبد بن لحويطب غالم في نزلت:  قيل. له أعف فيكون ، أراد إذا ويتزوج ويكتسب يستقل أن بالكتابة يقصد

 له ووھب دينار مائة على حويطب فكاتبه ، اآلية ھذه تعالى هللا فأنزل ؛ فأبى يكاتبه أن مواله من طلب -  صبيح وقيل - صبح

 غالم القبطي صبيح ھو:  مكي وقال. النقاش وحكاه القشيري ذكره ؛ الحرب في بحنين وقتل ، فأداھا دينارا عشرين منھا

 الكتابة المملوك وطلب مملوك له من كل منھم يكاتب أن كافة المؤمنين أمر تعالى هللا فإن الجملة وعلى. بلتعة أبي بن حاطب

 .خيرا منه سيده وعلم

 كتابا يكاتب كاتب:  يقال ؛ وعبده السيد بين معاقدة ألنھا ، اثنين بين إال تكون ال مما مفاعلة ؛ سواء والمكاتبة الكتاب:  ةالثاني

 الكتاب ھو ھنا ھا الكتاب:  وقيل. والدفاع والجالد كالقتال مصدر اآلية في فالكتاب. ومقاتلة قتاال قاتل:  يقال كما ، ومكاتبة

 العتق يطلبون فالمعنى. كتابا بذلك أنفسھم وعلى عليه كتبوا العبد كاتبوا إذا كانوا أنھم وذلك الشيء يهف يكتب الذي المعروف

 .إليھم فيدفع الكتاب به يكتب الذي

:  حالتان ولھا. حر فھو أداه فإذا ؛ عليه منجما يؤديه مال على ه عبد الرجل يكاتب أن ھو:  الشرع في المكاتبة معنى:  الثالثة

:  قوالن وفيھا ؛ السيد ويأباھا العبد يطلبھا أن:  الثانية. وظاھرھا اآلية مطلق فھذا ؛ السيد ويجيبه العبد يطلبھا أن:  األولى

. السيد على واجب ذلك أن الظاھر أھل وجماعة مزاحم بن والضحاك دينار بن وعمرو ومسروق وعطاء لعكرمة:  األول

. بغيره الدليل يأتي حتى الوجوب على بمطلقه وأفعل ، األمر بمطلق أوجبھا من وتعلق. ذلك يجب ال:  األمصار علماء وقال

 أنس سأل سيرين بن محمد أبا سيرين بأن أيضا داود واحتج. الطبري واختاره ، عباس وابن الخطاب بن عمر عن ذلك وروي

: داود قال. أنس فكاتبه ،} َخْيراً  فِيِھمْ  َعلِْمُتمْ  إِنْ  َفَكاِتُبوُھمْ {:  وتال ، الدرة عليه عمر فرفع ؛ أنس فأبى مواله وھو الكتابة مالك بن

 من يبيعه أن سأله لو أنه على منعقد اإلجماع بأن الجمھور وتمسك. يفعله أال مباح له فيما أنس على الدرة ليرفع عمر كان وما

 ذلك يلزمه لم زوجني أو دبرني أو أعتقني له قال لو وكذلك. الثمن في له ضوعف وإن عليه يجبر ولم ، ذلك يلزمه لم غيره

 إذا لكن ، صحيح الوجوب يقتضي األمر مطلق:  وقولھم. تراض عن إال تصح فال معاوضة ألنھا ؛ الكتابة فكذلك ، بإجماع



142 

 

 علم وھو باطن أمر على الوجوب فعلق ؛ فيه الخير علم بشرط ھنا وتعليقه ، الوجوب عن صرفه تقتضي قرينة عن عري

 وھذا. عليه ويعول إليه فيه فيرجع ، باطن أمر وھو ؛ خيرا فيك أعلم لم:  السيد وقال ؛ كاتبني:  العبد قال اوإذ. بالخيرية السيد

 .بابه في قوي

:  والنخعي والحسن. واألداء المال:  مجاھد. المال:  وعطاء عباس ابن فقال} َخْيراً {:  تعالى قوله في العلماء واختلف:  الرابعة

 قول وھو ، نحوه الليث وعن. واألداء االكتساب على القوة ھو يقولون العلم أھل بعض سمعت:  مالك وقال. واألمانة الدين

 مال العبد ألن عندنا يصح ال المال إنه قال من وقول:  الطحاوي قال. والخير الصالة إقامة:  السلماني عبيدة وقال. الشافعي

 متعبدون أنھم على يعاملونكم أنھم وعلمتم ، والصدق الدين فيھم علمتم إن:  عندنا والمعنى. مال له يكون فكيف ، لمواله

 يقال أن أنكر المال ھنا الخير إن يقل لم من:  عمر أبو وقال. فكاتبوھم المعاملة في والصدق الكتابة من عليھم بما لكم بالوفاء

 عنده علمت يقال وإنما ، المال فيه علمت : يقال وال ؛ واألمانة والصالح الخير فيه علمت:  يقال وإنما ، ماال فيھم علمتم إن

  .المال

 .يأتي ما على ؛ المال الخير إن:  قال من قول يرد بريرة وحديث:  قلت

:  ويقول ، حرفة له تكن لم إذا ه عبد يكاتب أن يكره عمر ابن فكان ؛ له حرفة ال من كتابة في العلماء اختلف:  الخامسة

 بن عمير إلى الخطاب بن عمر كتب:  فقال حزام بن حكيم وروى. الفارسي سلمان عن ونحوه ؛ الناس أوساخ آكل أن أتأمرني

 ورخص. وإسحاق وأحمد األوزاعي وكرھه. الناس مسألة على أرقاءھم يكاتبوا أن المسلمين من قَِبلك َمن فإنه بعد أما:  سعد

 قال ؟ مال لي وليس أكاتب:  له قال مؤذنه حالتيا ابن أن عنه هللا رضي علي عن وروي. والشافعي حنيفة وأبو مالك ذلك في

 روي وقد. الرقاب في اجعلھا:  فقال عليا فأتيت ، مكاتبتي عن فضل ما فأعطوني ؛ عليّ  الصدقة على الناس حض ثم ؛ نعم

. خالفھا مافي ال السنة في والحجة. فسادھا من إليه يؤدي لما مكاتبتھا يكره لھا حرفة ال التي األمة وأن ، ذلك كراھة مالك عن

 كل سنين تسع في أواق تسع على كاتبوني أھلي إن:  فقالت بريرة علي دخلت:  قالت عنھا هللا رضي عائشة عن األئمة روى

 جاءت بريرة أن ترى أال ؛ معه شيء ال وھو ه عبد يكاتب أن للسيد أن على دليل فھذا. الحديث..." فأعينيني ، أوقية سنة

 ابن ذكره كذلك ؛ شيئا منھا تؤدي أن قبل كتابتھا أول في كان وذلك ، تعينھا أن وسألتھا لھاأھ كاتبت بأنھا تخبرھا عائشة

 البخاري أخرجه ؛ شيئا كتابتھا من قضت تكن ولم كتابتھا في تستعينھا جاءت بريرة أن أخبرته عائشة أن عروة عن شھاب

 عليه هللا صلى النبي يسأل ولم ، مال وال حرفة وال صنعة ذات غير وھي ، األمة كتابة جواز على دليل ھذا وفي. داود وأبو

 هللا صلى معلما مبينا بعث ألنه ؛ عليه حكمه ليقع عنه لسأل واجبا ھذا كان ولو ، مال أو واصب عمل أو كسب لھا ھل وسلم

 بالتأويل ليس ، الخير المال أن} َخْيراً  فِيِھمْ  َعلِْمُتمْ  إِنْ {:  تعالى قوله في تأول من أن على يدل ما الحديث ھذا وفي. وسلم عليه

 .أعلم وهللا. األمانة مع االكتساب على القوة ھو المذكور الخير وأن ، الجيد

.  والحمد العلماء بين فيه خالف ال ما وھذا. بريرة لحديث ؛ أنجم على وتكون ، وكثيره المال بقليل تكون الكتابة:  السادسة

 وأقلھا ؛ أجل من فيھا بد ال:  الشافعي قال. السيد كره وإن سعايته بقدر عليه نجمت الأج يذكر ولم درھم ألف على كاتبه فلو

 نجم على تجوز ال:  الشافعي وقال. واحد نجم على يجيزونھا العلم أھل فأكثر واحد نجم على وقعت إذا واختلفوا. أنجم ثالثة
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 ابن قال. كتابة وليست حر فأنت وكذا كذا أديت إذا:  قال كأنه ؛ صفة على عتق ذلك وإنما ، البتة حالة تجوز وال ، واحد

 :  العربي

 الكتابة أن النظر في والصحيح. كاختالفھم علمائنا قول واختلف ، قولين على حالة كانت إذا الكتابة في والسلف العلماء اختلف

 ؛ الصحابة فعلت وكما ، قيةأو عام كل في أواق تسع على أھلھا كاتبت حين بريرة حديث في األثر بھا ورد كما ؛ مؤجلة

 عند وكان حاال جعله إن المال فإن ؛ المعنى وعضده ، واألثر االسم استوسق فقد ، عليھا ويشھد تكتب ألنھا كتابة سميت ولذلك

 ، مال على عتقا كان معجل مال على كاتبه إذا:  منداد خويز ابن وقال. كتابة عقد ال مقاطعة وعقد مقاطعة مال فھو شيء العبد

 في للعبد فسحة ھو إنما فيھا األجل ألن ؛ القياس وھو ، قطاعة وسماھا الحالة الكتابة أصحابنا من غيره وأجاز. كتابة تكن ولم

 ؛ الحالة الكتابة وتجوز. عتقه للمكاتب ويتعجل يأخذه أن السيد على لوجب محله قبل عليه بالمنجم جاء لو أنه ترى أال. التكسب

 .الكوفيون قاله

 ال إنھا الشافعي قول وأما. قطاعة ويسمونھا ، جائزة إنھا:  يقولون واألصحاب ؛ الحالة الكتابة في نص مالك عن يرد مل:  قلت

 ؛ نجوم خمسة من أقل على يجوز ال:  يقول أن لغيره لجاز صحيحا كان لو ألنه ؛ بصحيح فليس أنجم ثالثة من أقل على تجوز

 وقضى وسلم عليه هللا صلى النبي بھا وعلم ، بريرة في وسلم عليه هللا صلى هللا ولرس عھد على كانت التي النجوم أقل ألنھا

 أواق خمسة وعليھا كتابتھا في تستعينھا عليھا دخلت بريرة أن عائشة عن البخاري روى. أولى الحجة بصواب فكان ، فيھا

 أواق خمسة وعليھا:  عائشة عن عروة عن شھاب ابن عن يونس عن الليث قال كذا. الحديث..." سنين خمس في عليھا نجمت

 بريرة جاءت:  قالت عنھا هللا رضي عائشة عن أبيه عن عروة بن ھشام عن أسامة أبو وقال. سنين خمس في عليھا نجمت

 وانقطاع التصاله أولى ھشام حديث أن غير ، تعارض الروايتين وظاھر. الحديث..." أواق تسع على أھلي كاتبت إني:  فقالت

 .أعلم وهللا ، غيره من وجده أبيه حديث في أثبت ھشاما وألن ؛ يونس حدثني الليث وقال:  البخاري لقول ؛ سيون حديث

". درھم مكاتبته من عليه بقي ما عبد المكاتب: " السالم عليه لقوله ؛ شيء الكتابة مال من عليه بقي ما عبد المكاتب:  السابعة

 كاتب عبد أيما: " قال وسلم عليه هللا صلى النبي أن أيضا عنه وروي. جده نع أبيه عن شعيب بن عمرو عن داود أبو أخرج

 وإسحاق وأحمد والثوري وأصحابھم حنيفة وأبي والشافعي مالك قول وھذا".  عبد فھو دنانير عشرة إال فأداھا دينار مائة على

 في عنھم يختلف لم ، سلمة وأم ئشةوعا ثابت بن زيد وعن ، وجوه من عمر ابن عن ذلك وروي. والطبري وداود ثور وأبي

 من وكل:  مالك قال. وعطاء وسالم والقاسم المسيب ابن قال وبه ، الخطاب بن عمر عن ذلك وروي. عنھم هللا رضي ذلك

 عمر عن ذلك وروي. النخعي قال وبه ؛ غريم فھو الشطر أدى إذا أنه علي عن روي آخر قول وفيھا. ذلك يقول ببلدنا أدركنا

 رق فال الشطر أدى إذا المكاتب بأن عنه اإلسناد من خير ، درھم عليه بقي ما عبد المكاتب بأن عنه واإلسناد ، عنه هللا رضي

 ابن وقال. يؤديه نجم بأول فيه تجري العتاقة أن أيضا وعنه. أدى ما بقدر منه يعتق أيضا علي وعن. عمر أبو فال ؛ عليه

 العبد وقيمة دينار مائتي الكتابة كانت لو:  مسعود ابن وعن. شريح قول وھذا ؛ مغري عتيق فھو الكتابة ثلث أدى إذا:  مسعود

 الربع وبقي األرباع الثالثة أدى إذا:  سابع وقول. أيضا النخعي قول وھو ؛ عتق قيمته ھي التي المائة العبد فأدى دينار مائة

 ، حر الكتابة عقد بنفس أنه السلف بعض عن وحكي. هعن جريج ابن رواه ، رباح أبي بن عطاء قاله ا عبد يعود وال غريم فھو

 دليل وفيه. وسلم عليه هللا صلى النبي عن لصحته بريرة حديث يرده القول وھذا. أبدا الرق إلى يرجع وال بالكتابة غريم وھو
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 سنته من إذ ؛ ذلك بيع أجاز ما العتق من شيء فيھا كان ولو ، بريرة بيعت ما ذلك ولوال ، عبد المكاتب أن على واضح

 أدوا حتى بالرق لجميعھم حكم وسلم عليه هللا صلى النبي فإن ؛ وجويرية سلمان كتابة وكذلك. الحر يباع أال عليھا المجمع

 ؛ المكاتب في ثابت بن زيد طالب أبي بن علي ناظر وقد. شيء عليه بقي ما عبد المكاتب أن في للجمھور حجة وھي. الكتابة

 روى وقد. شيء عليه بقي ما عبد ھو:  زيد فقال. ال علي فقال ؟ شھد لو شھادته مجيزا أو ، زنى لو راجمه أكنت:  لعلي فقال

 أدى ما بقدر منه يعتق المكاتب: " قال أنه وسم عليه هللا صلى هللا رسول عن عنھم هللا رضي عباس وابن علي عن النسائي

 أبو رواه بما ويعتضد ، علي عن روي لما حجة وھو. صحيح ادهوإسن". منه عتق ما بقدر ويرث أدى ما بقدر الحد عليه ويقام

 مكاتب إلحداكن كان إذا: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول لنا قال:  تقول سلمة أم سمعت قال سلمة أم مكاتب نبھان عن داود

 زوجاته، مع خطابا كوني أن يحتمل أنه إال. صحيح حسن حديث:  وقال الترمذي وأخرجه". منه فلتحتجب يؤدي ما عنده وكان

:  وحفصة لعائشة وبقوله ، له بأخوتھا حكم قد أنه مع" منه احتجبي: " لسودة قال كما ؛ حقھن في والورع باالحتياط أخذا

 ھذا تقدم وقد" مكتوم أم ابن عند اعتدي: " قيس بنت لفاطمة قال أنه مع ، مكتوم أم ابن يعني" تبصرانه ألستما أنتما أفعمياوان"

 .المعنى

 وتركه مطالبته عن السيد فوقف كلھا نجومه أو نجمان أو نجومه من نجم عليه حل إذا المكاتب أن على العلماء أجمع:  الثامنة

 .ثابتين ذلك على داما ما تنفسخ ال الكتابة أن بحال

 ال:  األوزاعي وقال. ليهإ فذلك مال له يظھر لم وإن ، ظاھر مال له كان إذا نفسه يعجز أن للعبد ليس:  مالك قال:  التاسعة

 ؛ يعلم لم أو الكتابة على قوة أو مال له علم ، نفسه يعجز أن له:  الشافعي وقال. األداء على قويا كان إذا نفسه تعجيز من يمكن

 كان ، له حل العجز قبل سيده منه قبضه ما فكل المكاتب عجز إذا:  مالك وقال. إليه فذلك الكتابة وأبطلت عجزت قد:  قال فإذا

 أو أعطى بما الرجوع أعانه من لكل كان بكتابته ذلك يف فلم رقبته فكاك على به أعين ما وأما. عليه صدقة من أو كسبه من

 كان فإن. فضلة منه وبقيت فكاكه به تم ولو لسيده حل عجز إن فذلك رقبته فكاك على ال صدقة أعانوه ولو. المكاتب منه تحلل

 ما إن:  العلم أھل أكثر وقال. القاسم ابن ذكر فيما مالك مذھب كله ھذا. منھا يحللونه أو صصبالح إليھم ردھا الفكاك بمعنى

 قول ھذا. كله ذلك أخذ له يطيب ، لسيده فھو غيرھا أو صدقة من عجزه بعد بيده فضل وما ، كتابته من منه السيد قبضه

 وھو ؛ الرقاب في أعطاه ما السيد يجعل:  الثوري قالو. شريح عن ورواية ، حنبل بن وأحمد وأصحابھما حنيفة وأبي الشافعي

 دون له فھو العجز بعد بيده فضل وما ، له فھو السيد منه قبض ما:  طائفة وقالت. شريح عن ورواية ، والنخعي مسروق قول

 .أربابه على رد الكتابة بحال أعطي ما:  إسحاق وقال. يملك العبد أن إلى ذھب من بعض قول وھذا ؛ سيده

 بيع في الناس واختلف. تقدمت كتابة بعد بيع فيھا وقع بريرة أن يتضمن وألفاظه طرقه اختالف على بريرة حديث:  عاشرةال

 لم ولو بالبيع المكاتب رضي إذا للعتق بيعه جواز وإلى". رضي إذا المكاتب بيع باب" البخاري ترجم وقد. ذلك بسبب المكاتب

 وربيعة الزناد وأبو شھاب ابن قال وبه ، البر عبد بن عمر أبو ارتضاه الذي وھو ، والداودي المنذر ابن ذھب ، عاجزا يكن

 حتى مكاتبا دام ما المكاتب بيع يجوز ال:  وأصحابھما حنيفة وأبو مالك وقال. منه عجز بالبيع رضاه ألن:  قالوا أنھم غير

. جائزة فغير كتابته بيع وأما جائز بيعه:  يقول راقبالع وكان ، بمصر الشافعي قول وھو ؛ بحال كتابته بيع يجوز وال ، يعجز

 واختلف. غرر بيع ألنه ؛ حنيفة أبو ذلك من ومنع. الكتابة لمشتري رقيقا كان وإال عتق أداھا فإن ؛ الكتابة بيع مالك وأجاز
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 وكان عتق أدى إنف ؛ كتابته في يمضي أن على المكاتب بيع يجوز:  طائفة وقالت. واإلجازة بالمنع ذلك في الشافعي قول

 المكاتب يباع ال:  األوزاعي وقال. ثور وأبو وأحمد والليث وعطاء النخعي قال وبه. له عبد فھو عجز ولو ، ابتاعه للذي والؤه

 رضي إذا المكاتب بيع إجازة بريرة حديث في:  عمر أبو قال. وإسحاق أحمد قول وھو ؛ عجزه قبل يباع أن ويكره ، للعتق إال

 لم بريرة ألن ؛ بالعجز إال جائز غير المكاتب بيع أن زعم من قول بخالف ؛ عليه حل قد نجم أداء عن عاجزا كني ولم بالبيع

 أم أنت أعاجزة وسلم عليه هللا صلى النبي لھا قال وال ، عليھا حل قد النجم بأن أخبرت وال ، نجم أداء عن عجزت أنھا تذكر

 سألھا قد وسلم عليه هللا صلى النبي لكان حل قد ما أداء عن بالعجز إال لمكاتبةوا المكاتب بيع يجز لم ولو. نجم عليك حل ھل

 حل قد واحد نجم أداء عن ولو عاجزة أنھا وسلم عليه هللا صلى علمه بعد إال شرائھا في ليأذن كان وما ، ال أم ھي أعاجزة

 ولم ، ھذا بريرة حديث من أصح حجة الباب ذاھ في أعلم وال. شيئا كتابتھا من قضت تكن لم أنھا الزھري حديث وفي. عليھا

 بيع من منع من استدل. عجزھا على دليل األخبار من شيء في وال ، يعارضه شيء وسلم عليه هللا صلى النبي عن يرو

 وقدروا ، عليھا راودتھم أنھا معناه أھلي كاتبت قولھا وأن ، انعقدت تكن لم المذكورة الكتابة إن قالوا أن منھا:  بأمور المكاتب

 ھي فاتفقت األداء عن عجزت بريرة إن:  وقيل. مساقھا تؤمل إذا ھذا خالف األحاديث وظاھر. يعقدوھا ولم وأجلھا مبلغھا

 إلى مفتقر غير المكاتب تعجيز إن:  يقول من قول على يتمشى إنما ھذا أن إال ؛ البيع صح وحينئذ ، الكتابة فسخ على وأھلھا

 ؛ السلطان من بد ال:  سحنون وقال. المعروف المذھب وھو ، يعدوھما ال الحق ألن ؛ عليه والسيد العبد اتفق إذا حاكم حكم

 تستعينھا عائشة جاءت بريرة أن روي ما عجزت أنھا صحة على ويدل. تعالى هللا حق ترك على يتواطأ أن خاف إنما وھذا

. فعلت كتابتك عنك أقضي أن أحبوا فإن أھلك إلى عيارج:  عائشة لھا فقالت ؛ شيئا كتابتھا من قضت تكن ولم كتابتھا في

 ھذه. أعلم وهللا ، به المطالبة وجبت ما إال الحقوق من يقضى ال ألنه ؛ عليھا استحق بعضھا أو كتابتھا جميع أن ھذا فظاھر

 لعل يقول أن إال المكاتب عبي له ليس قال لمن حجة أعلم وال:  المنذر ابن وقال. بيناه ما الدخل من وفيھا لھم ما أشبه التأويالت

 .بيعه المكاتب لمالك أن معانيه وأظھر:  الشافعي قال. عجزت بريرة

 ، أمته من كتابته في ولدوا الذين ولده كذلك. السيد من عتق ابتداء إلى يحتاج وال عتق كتابته أدى إذا المكاتب:  عشرة الحادية

 الكتابة قبل ولد لھما كان فإن ، المكاتبة ولد وكذلك بالحر اعتبارا بمثابته هأمت من اإلنسان ولد ألن ؛ برقه ويرقون بعتقه يعتقون

 .بشرط إال الكتابة في يدخل لم

ِ  َمالِ  ِمنْ  َوآُتوُھمْ {:  تعالى قوله:  عشرة الثانية  مما شيئا يعطوھم بأن إما الكتابة مال في بإعانتھم للسادة أمر ھذا} آَتاُكمْ  الَِّذي هللاَّ

 وقد. كتابته آخر من المكاتب عن يوضع:  مالك قال. الكتابة مال من شيئا عنھم يحطوا أو - السادة أيدي عنيأ - أيديھم في

:  الزھراوي قال. الكتابة ربع ذلك يكون أن عنه هللا رضي علي واستحسن. ألفا وثالثين خمسة من آالف خمسة عمر ابن وضع

: جبير ابن. عشرھا:  قتادة وقال. ثلثھا الحسن أبي بن والحسن مسعود ابن واستحسن. وسلم عليه هللا صلى النبي عن ذلك روي

 ، شيء اسم عليه يقع شيء أقل والشيء:  الشافعي قال. الثوري واستحسنه ، الشافعي قول وھو ؛ يحده ولم ، شيئا عنه يسقط

 ير ولم ، الندب على األمر ھذا ىتعال هللا رحمه مالك ورأى. السيد مات إن الورثة على الحاكم به ويحكم السيد عليه ويجبر

 القرآن في معلوم الندب على الواجب عطف أن ورأى ،} َوآُتوُھمْ {:  قوله في األمر بمطلق الشافعي احتج. حدا الوضعية لقدر

َ  إِنَّ {:  تعالى قال كما العرب ولسان : العربي ابن قال. مثله كان وما] 90:  النحل[} اْلقُْرَبى ِذي َوإِيَتاءِ  َواأْلِْحَسانِ  ِباْلَعْدلِ  َيأُْمرُ  هللاَّ
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 واجب غير األصل فجعل ؛ واجبة غير والكتابة ، واجبا اإليتاء الشافعي جعل ، القاضي إسحاق بن إسماعيل قبله وذكره

 ، أحكامه وجبت انعقد فإذا يجب ال كالنكاح ذلك يكون:  قيل فإن. محضة دعوى فصارت ، له نظير ال وھذا ، واجبا والفرع

 ،... يحطه أال وحلف ه عبد عفان بن عثمان كاتب وقد. الشافعي ألصحاب معنى فال المتعة تجب ال عندنا:  قلنا. المتعة منھا

 .طويل حديث في

 وأن ، المكاتبين على يتصدقوا أن في أجمعين للناس" وآتوھم" بقوله الخطاب إنما وبريدة والنخعي الحسن قال وقد:  قلت

 الذي وھو ؛ حظھم الصدقة مال من المكاتبين يعطوا بأن للوالة الخطاب إنما:  أسلم بن زيد وقال. رقابھم فكاك في يعينوھم

 أراد لو أنه ھذا ودليل. مكاتبه عن شيئا يضع أن المكاتب لسيد فليس القولين ھذين وعلى". الرقاب وفي" تعالى قوله تضمنه

 .كذا عنھم وضعوا لقال الكتابة نجوم من شيء حط

 الخير إلى مبادرة ، نجومه أول من ذلك يكون أن الخطاب بن عمر فرأى السادة بالخطاب المراد إن:  قلنا إذا:  عشرة الثالثة

 أول من وضع إذا أنه ذلك وعلة. نجم آخر من الوضع يكون أن وغيره تعالى هللا رحمه مالك ورأى. آخرھا يدرك أال خوفا

. وعلي عمر بن هللا عبد قول وھذا. الصدقة شبه وھي وضيعته إليه ادتفع ، السيد إلى وماله ھو فرجع العبد عجز ربما نجم

 في يكون إنما أبدا اإلسقاط ألن ؛ آخرھا في يكون أن عندي واألقوى:  العربي ابن قال. نجم كل من له يترك:  مجاھد وقال

 .الديون أخريات

 سواء ، شيئا ثمنه من يعطيه أن عليه يجب لم ثمنه بائعه وقبض الكتابة بعد منه رضا للعتق بيع إذا المكاتب:  عشرة الرابعة

 ؛ شاء ما أو نجما آخرھا من عنه يضع أو منھا فيؤتيه كتابته مكاتب إليه يؤدي كالسيد ذلك وليس ، عتق لغير أو لعتق باعه

 قد كانوا وإن ، يئاش قبضوا مما بإعطائھا بريرة موالي يأمر لم وسلم عليه هللا صلى النبي ألن كتابه في به هللا أمر ما على

 .للعتق باعوھا

 من وكذا كذا على كاتبتك لعبده السيد يقول أن صفتھا:  منداد خويز ابن فقال ؛ الكتابة عقد صفة في اختلفوا:  عشرة الخامسة

 ونحو لتقب قد العبد فيقول. حر وأنت أنجم عشرة في ألفا إلي أد له يقول أو. حر فأنت أديته إذا ، نجما وكذا كذا في ، المال

 ال وھذا:  العربي ابن قال. كاتبتك قد أو ، فعلت قد السيد فقال ، كاتبني العبد قال لو وكذلك. عتق أداھا فمتى ؛ األلفاظ من ذلك

 الباب ھذا ومسائل. إليه يحتاج ال معلوم فھو تركه وإن ، فحسن ذكره فإن ؛ له يشھد والحال يقتضيه ال القرآن لفظ ألن يلزم

 .للھداية الموفق وهللا ، كفاية عليھا اقتصر لمن فيھا ، جملة أصوله من ذكرنا وقد ، كثيرة وفروعه

 وترك ھلك إذا المكاتب أن] مالك فمذھب[: أقوال ثالثة على ذلك في العلماء واختلف ؛ المكاتب ميراث في:  عشرة السادسة

 ألن ؛ كتابته قضاء بعد المال من بقي ما ورثوا ، يھمعل كاتب أو كتابته في ولدوا ولد وله كتابته من عليه بقي مما أكثر ماال

 بذلك رجع ما عنھم أدى ولو ، بعتقه إال يعتقون وال ، ماال يخلف لم لو كتابته من بقي فيما السعي وعليھم ، كحكمه حكمھم

 .حاله جميع في له مساوون ألنھم بميراثه أولى فھم ؛ عليه يعتقون ألنھم ؛ عليھم

 حرا كان من ذلك في وسواء ولده جميع ويرثه ، حرا مات قد كأنه وجعل ، كتابته جميع مال من عنه يؤدى أنه:  الثاني والقول

 ھذا روي. كتابتھم عنھم تأدت حين كلھم الحرية في استووا قد ألنھم كتابته في ولدوا أو عليھم كاتب ومن ولده من موته قبل
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 وأبو الثوري سفيان الكوفة فقھاء قال وبه ، وإبراھيم وطاوس سنوالح عطاء عن التابعين ومن مسعود وابن علي عن القول

 .إسحاق ذھب وإليه ، حي بن صالح بن والحسن وأصحابه حنيفة

 يرثه وال ، لسيده فھو المال من يخلفه ما وكل ، ا عبد مات فقد كتابته جميع يؤدي أن قبل مات إذا المكاتب أن:  الثالث والقول

 ، لسيده وماله ا عبد مات فقد كتابته جميع يؤدي أن قبل مات لما ألنه ؛ كتابته في معه الذين وال راألحرا ال ، أوالده من أحد

 في يسعوا أن كتابته في ولدوا أو عليھم كاتب الذين ولده وعلى ، موته بعد عبد يعتق أن محال ألنه ؛ موته بعد عتقه يصح فال

 قول ھذا. رقوا ذلك يؤدوا لم وإن ، ألبيھم تبعا فيھا كانوا ألنھم عتقوا واأد فإن ، حصته قدر منھا عنھم ويسقط ، الكتابة باقي

 .وقتادة والزھري العزيز عبد بن وعمر ثابت بن وزيد الخطاب بن عمر قول وھو ، حنبل بن أحمد قال وبه ، الشافعي

ً َتَحصُّ  أََرْدنَ  إِنْ  اْلِبَغاءِ  َعلَى َفَتَياِتُكمْ  ُتْكِرُھوا َوال{:  تعالى قوله  ھذه أن عنھم هللا رضي عباس وابن هللا عبد بن جابر عن روي} نا

 الزنى على يكرھھما وكان ، مسيكة واألخرى معاذة تسمى إحداھما جاريتان له وكانت ، أبيّ  بن هللا عبد في نزلت اآلية

 من فعله فعل وفيمن فيه اآلية فنزلت وسلم عليه هللا صلى النبي إلى ذلك فشكتا الولد وكسب األجر ابتغاء عليه ويضربھما

 لعبد جارية أن جابر عن مسلم صحيح وفي. زوجھا في وسلم عليه هللا صلى النبي جادلت التي خولة أم ھذه ومعاذة. المنافقين

 هللا فأنزل وسلم عليه هللا صلى النبي إلى ذلك فشكتا ، الزنى على يكرھھما فكان أميمة لھا يقال وأخرى مسيكة لھا يقال أبيّ  بن

ً  أََرْدنَ  إِنْ {. }َرِحيمٌ  َغفُورٌ  -  قوله إلى -  اْلِبَغاءِ  َعلَى َفَتَياِتُكمْ  ُتْكِرُھوا َوال{ وجل عز نا  إذا الفتاة أن وذلك ، الفتيات إلى راجع} َتَحصُّ

 تحصنال تريد ال الفتاة كانت وإذا. اإلكراه عن ينھى أن ويمكن ، مكرھا السيد يكون أن ويتصور يمكن فحينئذ التحصن أرادت

. ھذه حالھم وفتيات سادة في أمر فھذا. للزني مريدة وھي فيھا يتصور ال اإلكراه ألن ؛ تكرھھا ال للسيد يقال أن يتصور فال

 فأما ؛ اإلكراه يصور الذي ھو ذلك ألن المرأة من التحصن إرادة تعالى هللا ذكر إنما:  فقال العربي ابن أشار المعنى ھذا وإلى

:  قوله بعضھم فقال ؛ المفسرين من كثير عن النظر ھذا وذھب. فحصلوه ، إكراه يتصور لم الزنى يف راغبة ھي كانت إذا

ً  أََرْدنَ  إِنْ { نا  األيامى وأنكحوا أي ؛ وتأخير تقديم الكالم في:  الفضل بن والحسين الزجاج قال ، األيامى إلى راجع} َتَحصُّ

 وهللا يضعف مما ذلك ونحو ، ملغى" أردن إن: " قوله في الشرط ھذا:  بعضھم وقال. تحصنا أردن إن عبادكم من والصالحين

 .الموفق

ْنَيا اْلَحَياةِ  َعَرضَ  لَِتْبَتُغوا{:  تعالى قوله  يفتدي الزاني كان:  وقيل. فيباع يسترق والولد بفرجھا األمة تكسبه الذي الشيء أي} الدُّ

َ  َفإِنَّ {. يقھرھن أي} ُيْكِرْھُھنَّ  َوَمنْ {. سيدھا إلى يدفعھا اإلبل من بمائة بھا المزني من ولده } َرِحيمٌ  َغفُورٌ  إِْكَراِھِھنَّ  َبْعدِ  ِمنْ  هللاَّ

 في اإلكراه في الكالم مضى وقد. لھن بزيادة} غفور لھن{ جبير وابن هللا عبد بن وجابر مسعود ابن وقرأ. بھن} َرِحيمٌ { لھن

 أمثال من لھم ضرب وفيھا المنيرات اآليات من إليھم أنزل فيما مهنع المؤمنين على تعالى عدد ثم.  والحمد" النحل"

 .فيه أولئك وقع مما التحفظ ليقع األمم من الماضين
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ُ { 35:  اآلية َماَواتِ  ُنورُ  هللاَّ َجاَجةُ  ُزَجاَجةٍ  فِي اْلِمْصَباحُ  ِمْصَباحٌ  فِيَھا َكِمْشَكاةٍ  ُنوِرهِ  َمَثلُ  َواأْلَْرِض  السَّ يٌّ  َكْوَكبٌ  اَكأَنَّھَ  الزُّ  ُدرِّ
ُ  َيْھِدي ُنورٍ  َعلَى ُنورٌ  َنارٌ  َتْمَسْسهُ  لَمْ  َولَوْ  ُيِضيءُ  َزْيُتَھا َيَكادُ  َغْربِيَّةٍ  َوال َشْرقِيَّةٍ  ال َزْيُتوَنةٍ  ُمَباَرَكةٍ  َشَجَرةٍ  ِمنْ  ُيوَقدُ   َمنْ  لُِنوِرهِ  هللاَّ
ُ  َوَيْضِربُ  َيَشاءُ  ُ  لِلنَّاسِ  اأْلَْمَثالَ  هللاَّ  }َعلِيمٌ  َشْيءٍ  بُِكلِّ  َوهللاَّ

ُ { :  تعالى قوله َماَواتِ  ُنورُ  هللاَّ  }َواأْلَْرِض  السَّ

. نور له كالم:  منه فيقال والح المعاني من صح فيما مجازا واستعمل. بالبصر المدركة األضواء:  العرب كالم في النور

 :  الشاعر قول ومنه ، المنير الكتاب: ومنه

 عمودا الصباح فلق ومن نورا...  الضحا شمس من عليه كأن نسب

 :  وقال. وقمره العصر وشمس ، البلد نور فالن:  يقولون والناس

 كواكب والملوك شمس فإنك

 :  آخر وقال

 يزيد بن خالد القبائل قمر...  بمقصد البالد من خصصت ھال

 :  آخر وقال

 وجمالھا نورھا منھا سار فقد...  ليلة مرو من هللا عبد سار إذا

 سبحانه وھو صدورھا وعنه ابتداؤھا منه األشياء جميع ونور األشياء أوجد ألنه المدح جھة من نور تعالى :  يقال أن فيجوز

 نور ھو:  المجسمة من وطائفة الجوالقي ھشام قال وقد. كبيرا علوا الظالمون يقول عما وتعالى جل المدركة األضواء من ليس

 إن ثم. الكالم علم من موضعه في يعرف ما على ونقال عقال تعالى هللا على محال كله وھذا. مكاألجسا ال وجسم ، كاألنوار ال

 الجسمية من أثبتوه لما نفي كاألجسام وال كاألنوار ال وقولھم ، ذلك بحقيقة عليه حكم نور أو جسم قولھم فإن ؛ متناقض قولھم

 إذا السالم عليه وقول ، اآلية ھذه منھا اتبعوھا ظواھر ذلك في عھمأوق والذي. الكالم علم في وتحقيقه ، متناقض وذلك ؛ والنور

:  فقال ؟ ربك رأيت ھل:  سئل وقد السالم عليه وقال". واألرض السموات نور أنت الحمد لك اللھم" يتھجد الليل من قام

 .األحاديث من ذلك غير إلى". نورا رأيت"

 وقامت ، أمورھا واستقامت ، أضواؤھا أنارت وبقدرته به أي نىالمع:  فقيل ؛ اآلية ھذه تأويل في العلماء واختلف

 أموره لجريان ؛ جملتھا وصالح أمرھا قوام به أي ؛ البلد أھل نور الملك:  يقال كما ؛ للذھن التقريب على فالكالم. مصنوعاتھا

 نورا العقل وخلق لموجوداتا أبدع الذي ھو إذ ، محضة حقيقة هللا صفة في وھو ، مجاز الملك في فھو. السداد سنن على

 مجاھد معناه قال. غيره رب ال وتعالى تبارك ، المبصرات ظھور بالضوء حصل كما حصل به الموجود ظھور ألن ؛ ھاديا
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 ؛ غياثنا فالن:  يقولون كما. والقرظي الضحاك قال وكذا. واألرض السموات منور أي:  عرفة ابن قال. وغيرھما والزھري

 :  جرير قال. مزودي أي ؛ ديزا وفالن. مغيثنا أي

 وريق نداك يرجو لمن ونبت...  وعصمة وغيث نور لنا وأنت

 بالشمس السموات مزين:  العالية وأبو والحسن كعب بن أبيّ . واألرض السموات في األمور مدبر:  مجاھد وقال. ورق ذو أي

 السموات أھل ھادي هللا المعنى:  وأنس عباس ابن وقال. والمؤمنين والعلماء باألنبياء األرض ومزين ، والنجوم والقمر

 .التأويل مع وأصح للمعاني أعم واألول. واألرض

 نورا كتابه تعالى هللا سمى وقد. نورا تسمى والدالئل ؛ المؤمن قلب في يقذفھا التي دالئله صفة أي} ُنوِرهِ  َمَثلُ {:  تعالى قوله

ً  ُنوراً  إِلَْيُكمْ  َوأَْنَزْلَنا{:  فقال ]. 15:  المائدة[} ُمِبينٌ  َوِكَتابٌ  ُنورٌ  هللاَِّ  ِمنَ  َجاَءُكمْ  َقدْ {:  فقال نورا نبيه وسمى] 174:  النساء[ }ُمِبينا

 وتحتمل. وواضعھا ومبينھا الداللة مثبت أنه تعالى هللا إلى اإلضافة ووجه. الرسول وكذلك ، ويبين يھدي الكتاب ألن وھذا

 مثل يريد أن وذلك ، بجملة جملة فيه التشبيه وقع بل ، به الممثل من بجزء المثال من جزء مقابلة فيه ليس آخر معنى اآلية

 على أنتم تتخذونه الذي النور من الجملة كھذه ، الجملة على الساطعة وبراھينه مخلوق كل صنعة وإتقانه ھداه ھو الذي هللا نور

. البشر أيھا منتھاكم ھو الذي كھذا الوضوح في هللا نور فمثل ؛ الناس أيدي بين الذي النور صفات أبلغ ھي التي ، الصفة ھذه

 إنارة أكثر فيھا والمصباح ، للضوء أجمع وھي ، المفسرين وجمھور جبير ابن قال ؛ النافذة غير الحائط في الكوة:  والمشكاة

 مفعلة وزن على وھو ؛ الماء فيھا يبرد كالدلو أدم من وعاء والمشكاة. الشيء فيه يجعل الوعاء وأصلھا ، غيرھا في منه

 :  الشاعر قال. والمصفاة كالمقراة

 المناقير بأطراف اقتياضا قيضا...  حجر في مشكاتان عينيه كأن

 والمصباح ، شفاف جسم ألنه} ُزَجاَجةٍ  فِي{:  وقال. القنديل ھي:  مجاھد وقال. الفتيلة فيه الذي القنديل عمود المشكاة:  وقيل

َھا{ بناره الفتيل:  والمصباح. الزجاج غير في منه أنور فيه يٌّ  َكْوَكبٌ  َكأَنَّ :  معنيين يحتمل وذلك. والضوء اإلنارة في أي} ُدرِّ

 التعاون في أبلغ التأويل وھذا. كذلك جوھرھا وجودة لصفائھا نفسھا في أنھا يريد أن وإما ، كذلك بالمصباح أنھا يريد أن إما

 .لزھرةا ھو الدري الكوكب:  الضحاك قال. النور على

 الثمار أعظم من والزيتون ؛ المنماة والمبارة. المضاف فحذف ، شجرة زيت من أي} ُمَباَرَكةٍ  َشَجَرةٍ  ِمنْ  ُيوَقدُ {:  تعالى قوله

 :  شمس عبد بن أمية بن عمرو أبي بن مسافر يرثي طالب أبي وقول. ذلك يقتضي والمعنى. كذلك والرمان ، نماء

 المحزون يقولھا وليت رو. .. عمـ أبي بن مسافر شعري ليت

 والزيتون الرمان نبع رك...  بو كما الغريب الميت بورك

 وھو ، بالزيت يسرج ، منافع الزيتونة في:  عباس ابن وقال. أعالھا إلى أسفلھا من تورق أغصانھما أن بركتھما من:  وقيل

 أول وھي. اإلبريسم به يغسل الرماد حتى ، فعةمن وفيه إال شيء فيه وليس ، وتفله بحطبه يوقد ووقود ، ودباغ ودھان إدام
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 نبيا سبعون لھا ودعا ، المقدسة واألرض األنبياء منازل في وتنبت ، الطوفان بعد نبتت شجرة وأول ، الدنيا في نبتت شجرة

 .مرتين هقال". والزيتون الزيت في بارك اللھم: " قال فإنه وسلم عليه هللا صلى محمد ومنھم ، إبراھيم منھم ؛ بالبركة

 وقتادة وعكرمة عباس ابن فقال} َغْرِبيَّةٍ  َوال َشْرقِيَّةٍ  ال{:  تعالى قوله في العلماء اختلف} َغْرِبيَّةٍ  َوال َشْرِقيَّةٍ  ال{:  تعالى قوله

 في شجرة أنھا أي ؛ عكسھا والغربية. سترا لھا ألن غربت إذا تصيبھا وال شرقت إذا الشمس تصيبھا التي الشرقية:  وغيرھم

 وال شرقية فتسمى للشرق خالصة فليست ، لزيتھا أجود وھو شيء الشمس عن يواريھا ال األرض من ومنكشف صحراء

 غير فھي ؛ بھا أحاطت قد دوحة في شجرة إنھا:  عباس ابن عن الطبري وقال. غربية شرقية ھي بل ، غربية فتسمى للغرب

 الصفة بھذه التي الثمرة ألن عباس ابن عن يصح ال قول وھذا:  ةعطي ابن قال. الغرب جھة من وال الشرق جھة من منكشفة

 لنوره، تعالى هللا ضربه مثل ھو وإنما ، الدنيا شجر من الشجرة ھذه ليست:  الحسن وقال. الوجود في مشاھد وذلك جناھا يفسد

 ، الشجرة من بدل ألنھا ؛ الدنيا جرش من بأنھا القرآن أفصح وقد:  الثعلبي. غربية وإما شرقية إما لكانت الدنيا في كانت ولو

 ، الشجر أفضل ھو الشأم وشجر ، غربي وال شرقي ال الشأم شجر فإن ؛ الشأم شجر من إنھا:  زيد ابن وقال. }َزْيُتوَنةٍ { فقال

 .عليه عطف} يَّةٍ َغْربِ  َوال{ ، والمنعوت النعت بين تحول ليست} ال{ و} َزْيُتوَنةٍ { لـ نعت} َشْرقِيَّةٍ { و ، المباركة األرض وھي

 المشكاة في اجتمع أي} ُنورٍ  َعلَى ُنورٌ {. وجودته وصفائه حسنه في مبالغة} َنارٌ  َتْمَسْسهُ  لَمْ  َولَوْ  ُيِضيءُ  َزْيُتَھا َيَكادُ {:  تعالى قوله

 صارتف المشكاة في األنوار ھذه واعتقلت. نور على نور لذلك فصار الزيت ضوء وإلى الزجاجة ضوء إلى المصباح ضوء

 ، الكتب وإنزاله الرسل كإرساله ؛ تنبيه بعد وتنبيه ، برھان بعد برھان وھي واضحة تعالى هللا براھين فكذلك يكون ما كأنور

 ضرب في لعباد تفضله وذكر ، عباده من وأسعد شاء من لنوره ھداه تعالى ذكر ثم. معتبر عقل له لمن فيھا تتكرر ومواعظ

ُ { السلمي الرحمن عبد وأبو ربيعة أبي بن عياش بن هللا عبد وقرأ. اإليمان إلى المؤدي ظروالن العبرة لھم لتقع األمثال } ُنورُ  هللاَّ

:  جبير وابن األحبار كعب فقال ؛ يعود من على} ُنوِرهِ { في الضمير عود في المتأولون واختلف. المشددة والواو النون بفتح

ُ {:  األنباري ابن قال. وسلم عليه هللا صلى محمد نور مثل أي ؛ وسلم عليه هللا صلى محمد على عائد ھو َماَواتِ  ُنورُ  هللاَّ  السَّ

 جبير وابن كعب بن أبي وقال. صلى محمد نور معنى على} ِمْصَباحٌ  فِيَھا َكِمْشَكاةٍ  ُنوِرهِ  َمَثلُ { تبتدئ ثم ، حسن وقف} َواأْلَْرِض 

 .} المؤمنين نور مثل{ أبيّ  قراءة وفي. المؤمنين على عائد ھو:  والضحاك أيضا

. واإليمان القرآن على عائد ھو:  الحسن وقال. }به آمن من نور مثل{ فيھا أن وروي. }المؤمن نور مثل{ قراءته في أن وروي

 لم من على الضمير عود فيھا األقوال وھذه:  عطية ابن قال. } َواألَْرِض {:  قوله على يوقف األقوال ھذه وعلى:  مكي قال

 قول وھو ، وسلم عليه هللا صلى محمد به الممثل:  قال من فعلى الممثل من بجزء المثال من جزء مقابلة وفيھا ، ذكر له يجر

 ، وھداه عمله من بھا يتصل وما النبوة ھو والمصباح صدره أو المشكاة ھو وسلم عليه هللا صلى هللا فرسول ؛ الحبر كعب

 والبراھين الحجج ھو والزيت ، به المتصل وسببه إليه هللا رسل المالئكةو ، الوحي ھي المباركة والشجرة ، قلبه والزجاجة

 ، والعلم اإليمان والمصباح ، صدره فالمشكاة ؛ أبيّ  قول وھو ، المؤمن به الممثل:  قال ومن. الوحي تضمنھا التي واآليات

 الحي كالرجل الناس في يمشي الحال أحسن على فھو:  أبيّ  قال. تضمنھا التي والحكمة الحجج ھو وزيتھا ، قلبه والزجاجة

 صدر في اإليمان ھو الذي نوره مثل:  الكالم فتقدير ؛ واإليمان القرآن ھو به الممثل إن:  قال ومن. األموات قبور في يمشي

. يماناإل تقابل ليست المشكاة ألن ؛ كاألولين التشبيه مقابلة في ليس القول وھذا. الجملة كھذه أي ؛ كمشكاة قلبه في المؤمن
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 وقد ، والمھدوي والماوردي الثعلبي ذكر فيما عباس ابن قول وھذا. تعالى هللا على عائد} ُنوِرهِ { في الضمير:  طائفة وقالت

 السموات أھل ھادي هللا:  والتقدير ؛ وجل عز  الھاء:  المھدوي قال. }األرض{ على القول ھذا على يوقف وال. معناه تقدم

 الھاء إن:  والحسن ، أسلم بن زيد قال وكذلك. عباس ابن عن ذلك وروي ؛ كمشكاة المؤمنين قلوب في ھداه مثل ، واألرض

 غيرھما فأما:  الترمذي علي بن محمد قال. }كمشكاة المؤمن قلب في ُنوره مثلُ { يقرآنھا مسعود وابن أبيّ  وكان. وجل عز 

 َشَرحَ  أََفَمنْ {:  يقول أخرى آية في وتصديقه ، المؤمن قلب نوره ذلك أن التأويل في وافقھما وقد ، ھكذا التنزيل في يقرأھا فلم

 ُ  ؛ وجل عز  الھاء يكون أن يجوز ال:  قالوا بأن األولون واعتل].22:  الزمر[} َربِّهِ  ِمنْ  ُنورٍ  َعلَى َفُھوَ  لإِْلِْسالمِ  َصْدَرهُ  هللاَّ

. قبلھا التي الكاف وكسر} مشكاة{ من األلف الدوري عمر أبو عنه روى فيما الكسائي وأمال. لنوره حدّ  ال وجل عز هللا ألن

جاجة{ و الزاي بفتح} َزجاجة{ عاصم بن نصر وقرأ يّ { عاصم عن وحفص عامر ابن وقرأ. لغة وھي ، كذلك} الزَّ  بضم} ُدرِّ

 مھموز، دريء أصله يكون أن وإما ، وصفائه لبياضه الدر إلى الكوكب ينسب أن إما:  وجھان القراءة ولھذه ، الياء وشد الدال

 خففوا فلعلھم ھمز بغير ، الدراري:  أسماؤھا تعرف ال التي العظام للنجوم ويقال. الھمزة وخففت ، الدفع وھو الدرء من فعيل

 ؛ الدرء من فعيل وھو ، والمد بالھمز} دريء{ عاصم عن بكر وأبو حمزة وقرأ. الدفع ھو الذي الدرء من واألصل ، الھمزة

 السكير مثل ؛ والدفع الدرء من والھمز الدال بكسر} ِدّريء{ عمرو وأبو الكسائي وقرأ. بعضا بعضھا يدفع أنھا بمعنى

 والكسائي عمرو أبي قراءة عبيد أبو وضعف:  النحاس قال. لمعانه من بعضا ضوئه بعض يدفع أي:  سيبويه قال. والفسيق

 يكن لم تأوله ما على التأويل كان وإذا. األفق إلى األفق من يجري وكبك أي ؛ دفعت أي درأت من تأولھا ألنه ، شديدا تضعيفا

 أن ينبغي وال. آدم بني من إنسان جاءني يقال ال أنه ترى أال ؛ الكواكب أكثر على مزية الكوكب لھذا كان وال ، فائدة الكالم في

 يزيد بن محمد عن روي ما على لھما التأويل لكنو ، البعيد التأويل ھذا وجاللتھما علمھما مع والكسائي عمرو أبي لمثل يتأول

 سعيد وحكى. القراءة لھذه صحيح تأويل وھذا. اندفع أن الحريق اندرأ:  يقال كما ؛ بالنور مندفع كوكب:  ذلك في معناھما أن

 أي دروءا يدرأ فالن علينا ودرأ:  الصحاح في الجوھري وقال. وعال ضوءه امتد إذا بضوئه الكوكب درأ:  يقال أنه مسعدة بن

 عمرو أبو قال. دروءا الكوكب درأ وقد. وتأللئه توقده لشدة ؛ وخمير سكير مثل ؛ فعيل على ، دريء كوكب ومنه. مفاجأة طلع

 وكان ، الدريء:  قال ؟ تسمونه ما الضخم الكوكب ھذا:  فقلت عرق ذات أھل من بكر بن سعد من رجال سألت:  العالء بن

 اسم العرب كالم في ليس ألنه ، تجوز ال لحن ھي:  قالوا جميعا اللغة فأھل حمزة قراءة فأما:  اسالنح قال. الناس أفصح من

 ياء؛ الواو من أبدل ، سبوح مثل ، فعول ھو وإنما فعيل ھو ليس:  فقال لحمزة فاحتج ھذا في عبيد أبو اعترض وقد. فعيل على

 .عتي:  قالوا كما

 في لقيل قال ما جاز ولو ، البتة يجوز ال ھذا ألن ؛ وأشده الغلط أعظم من واالحتجاج االعتراض وھذا:  النحاس جعفر أبو قال

:  جھتين إحدى من عتي يخلو ليس ألنه ؛ بين واضح بينھما والفرق ، ھذا من عتي وليس ، أحد يقوله ال وھذا ، سبيح سبوح

 فلما ، ضمة وقبلھا األسماء في طرفا تكون ال لواووا ، تغيير باب الجمع ألن ، الزما فيه البدل فيكون عات جمع يكون أن إما

 عتي كان وإن. ياء الواو فقلبت كسرة الضمة من أبدل حصين بحاجز ليس والساكن ضمة الساكن وقبل ساكن ھذه قبل كان

 عبيد أبو قال:  الجوھري قال. قلبھا يجوز فال طرفا ليست فعول في والواو ، طرف ألنھا قلبھا وجاز ، أولى بالواو كان واحدا

 من ھمزه ومن. فعيل العرب كالم في ليس ألنه تھمزه ولم فعلي على ، الدر إلى منسوبا يكون ، دري قلت الدال ضممت إن

يء{ بعضھم عن األخفش وحكى. الكسر إلى بعضه فرد فاستثقل سبوح مثل فعوال أراد فإنما القراء  وھمزھا ، درأته من} َدرِّ
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 الدال بفتح} َدّريء{ رجاء وأبو المسيب بن سعيد وقرأ:  الثعلبي قال. تأللئه من وذلك:  قال .األول مفتوحة فعيل على وجعلھا

 وسالم وأيوب ونافع شيبة قرأ" يوقد. "حجة فھما عنھما صح فإن ؛ فعيل الكالم في ليس ألنه خطأ ھذا:  حاتم أبو قال. مھموزا

 وأبو جعفر وأبو والسلمي الحسن وقرأ. الدال وضم القاف وتخفيف مضمومة بياء} ُيوَقدُ { وحفص الشام وأھل عامر وابن

 وھاتان:  النحاس قال. عبيد وأبو حاتم أبو واختارھا ، القاف مشددة كلھا الحروف مفتوحة} َتَوقَّدَ { البصري العالء بن عمرو

 و. له وعاء الزجاجة وإنما ، ويضيء ينير الذي ألنه ؛ الوصف بھذا أشبه وھو ، للمصباح جميعا ألنھما ؛ متقاربتان القراءتان

 تتوقد قراءته على واألصل} َتَوقَّدُ { عاصم بن نصر وقرأ. يوقد أوقد من مستقبل فعل ويوقد ، يتوقد توقد من ماض فعل} َتَوقَّدَ {

 تأنيث على القراءتان فھاتان. الزجاجة يعنون بالتاء} ُتوَقد{ الكوفيون وقرأ. عليھا تدل األخرى ألن التاءين إحدى حذف

 .الزجاجة

 َعلَى ُنورٌ  َنارٌ  َتْمَسْسهُ  لَمْ  َولَوْ  ُيِضيءُ  َزْيُتَھا َيَكادُ {. فيه القول تقدم} َغْرِبيَّةٍ  َوال َشْرقِيَّةٍ  ال َزْيُتوَنةٍ  ُمَباَرَكةٍ  َشَجَرةٍ  ِمنْ {:  تعالى قوله

 ابن عن مالك أبي عن روى السدي أن اتمح أبو وحكى. القراءة ھذه إال يعرف ال أنه عبيد أبو وزعم. النار تأنيث على} ُنورٍ 

 .عنده المؤنث سبيل وكذا ، حقيقي غير تأنيث أنه على التذكير:  يزيد بن محمد قال. بالياء} نار يمسسه لم ولو{ قرأ أنه عباس

 قلبه في تعالى هللا جعله الذي النور والمصباح ، قلبه والزجاجة ، وسلم عليه هللا صلى محمد جوف المشكاة:  عمر ابن وقال

 كما النور وسلم عليه هللا صلى محمد قلب في تعالى هللا فأوقد ؛ شجرته وھو إبراھيم من أصله أن أي ؛ مباركة شجرة يوقد

 صلوات محمد والمصباح ، إسماعيل والزجاجة ، إبراھيم المشكاة:  كعب بن محمد وقال. السالم عليه إبراھيم قلب في جعله

ً {:  فقال سراجا سماه كما مصباحا تعالى هللا سماه ؛ أجمعين عليھم هللا ً  ِبإِْذِنهِ  هللاَِّ  إَِلى َوَداِعيا ] 46:  األحزاب[} ُمِنيراً  َوِسَراجا

 ، السالم عليه إبراھيم ھي:  وقيل. واألولياء األنبياء منه وكثر نسله في بورك ، السالم عليه آدم وھي مباركة شجرة من يوقد

 حنيفا كان وإنما نصرانيا وال يھوديا يكن لم أي} َغْرِبيَّةٍ  َوال َشْرقِيَّةٍ  ال{. صلبه من كانوا األنبياء ثرأك ألن مباركا تعالى هللا سماه

 محاسن يكاد أي} ُيِضيءُ  َزْيُتَھا َيَكادُ {. المشرق فبل تصلي والنصارى المغرب قبل تصلي اليھود ألن ذلك قال وإنما. مسلما

 شبه:  الضحاك وقال. نبي نسل من نبي} ُنورٍ  َعلَى ُنورٌ {. إليه تعالى هللا أوحى أن قبل للناس تظھر وسلم عليه هللا صلى محمد

. إبراھيم من النبوة فورث ، قلبھما في كان بالمصباح وسلم عليه هللا صلى والنبي بالزجاجة هللا وعبد بالمشكاة المطلب عبد

 ، تنزيل وأغصانھا ، مروءة وفرعھا ، نبوة أصلھا شجرة ، انواإليم الھدى وعشيرة والرضوان التقى شجرة أي} َشَجَرةٍ  ِمنْ {

 ھذا إن قال الفقھاء بعض أن األمر غريب ومن:  العربي بن بكر أبو القاضي قال. وميكائيل جبريل وخدمھا ، تأويل وورقھا

 المطلب عبد فشبه ، شةالحب بلغة الكوة ھي فالمشكاة ؛ هللا عبد وابنه ولعبدالمطلب ومحمد إلبراھيم تعالى هللا ضربه مثل

 وكأنه ، أصالبھما من يعني كالمصباح ومحمد ؛ الزجاجة وھو بالقنديل هللا عبد وشبه ، الزجاجة وھو القنديل فيھا بالمشكاة

 يعني ، المباركة الشجرة ھو السالم عليه إبراھيم من النبوة إرث يعني} ُمَباَرَكةٍ  َشَجَرةٍ  ِمنْ  ُيوَقدُ { المشتري وھو دري كوكب

 يتكلم إبراھيم يكاد:  يقول} َنارٌ  َتْمَسْسهُ  لَمْ  َولَوْ  ُيِضيءُ  َزْيُتَھا َيَكادُ {. نصرانية وال يھودية ال ، غربية وال شرقية ال حنيفية

 عن عدول كله وھذا:  القاضي قال. وسلم عليه هللا صلى محمد ثم إبراھيم} ُنورٍ  َعلَى ُنورٌ {. إليه يوحي أن قبل من بالوحي

 .فيه المرء يتوسع أن التمثيل في يمتنع وليس ، الظاھر
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 أن يمكن وال ، لنوره تعالى هللا ضربه مثل ھذا وأن ، األول القول عدا ما باآلية ارتباطه لعدم األقوال جميع في وكذلك:  قلت

 ذلك ولوال ، فسھمأن ومن بأنفسھم إال يفھمون ال لقصورھم الخلق ألن خلقه ببعض إال لخلقه تنبيھا مثال المعظم لنوره يضرب

 الصافي الزيت يكاد كما المؤمن قلب في وھداه هللا نور مثل ھذا:  عباس ابن قال. العربي ابن قاله ، وحده هللا إال هللا عرف ما

 جاءه فإذا ، العلم يأتيه أن قبل بالھدى يعمل يكاد المؤمن قلب كذلك ، ضوءه زاد النار مسته فإن ، النار تمسه أن قبل يضيء

 أن أحد يخبره أن قبل من ،} َربِّي َھَذا{:  المعرفة تجيئه أن قبل من إبراھيم كقول ؛ نور على ونورا ھدى على ھدى زاده العلم

 للقرآن مثل ھذا إن قال ومن]. 131:  البقرة[} اْلَعالَِمينَ  لَِربِّ  أَْسلَْمتُ {:  ربه له فقال ، ھدى زاد ربه أنه هللا أخبره فلما ؛ ربا له

 القرآن فالمصباح ينقص وال به يھتدى القرآن فكذلك ينقص وال به يستضاء المصباح ھذا أن كما:  قال مؤمنال قلب في

 تكاد} َنارٌ  َتْمَسْسهُ  لَمْ  َولَوْ  ُيِضيءُ  َزْيُتَھا َيَكادُ {. الوحي شجرة المباركة والشجرة وفھمه لسانه والمشكاة المؤمن قلب والزجاجة

 الدالئل من لھم أقام ما مع ، لخلقه تعالى هللا من نور القرآن أن يعني} ُنورٍ  َعلَى ُنورٌ { .يقرأ لم ولو تتضح القرآن حجج

 هللا أراد من إال يناله ال وأنه عزيز المذكور النور ھذا أن أخبر ثم. نور على نورا بذلك فازدادوا ، القرآن نزول قبل واإلعالم

ُ  َيْھِدي{:  فقال ھداه ُ  َوَيْضِربُ  اءُ َيشَ  َمنْ  لُِنوِرهِ  هللاَّ ُ {. األفھام إلى تقريبا األشباه يبين أي} لِلنَّاسِ  اأْلَْمَثالَ  هللاَّ } َعلِيمٌ  َشْيءٍ  ِبُكلِّ  َوهللاَّ

 فضرب السماء دون من تعالى هللا نور يخلص كيف ، محمد يا:  قالوا اليھود أن عباس ابن عن وروي. والضال بالمھدي أي

 .لنوره مثال ذلك تعالى هللا

ُ  أَِذنَ  ُبُيوتٍ  فِي{ 38 - 36:  اتاآلي  َوال تَِجاَرةٌ  ُتْلِھيِھمْ  ال ِرَجالٌ  ، َواآْلَصالِ  بِاْلُغُدوِّ  فِيَھا لَهُ  ُيَسبِّحُ  اْسُمهُ  فِيَھا َوُيْذَكرَ  ُتْرَفعَ  أَنْ  هللاَّ
ِ  ِذْكرِ  َعنْ  َبْيعٌ  الةِ  َوإَِقامِ  هللاَّ َكاةِ  َوإِيَتاءِ  الصَّ ً  َيَخافُونَ  الزَّ ُ  لَِيْجِزَيُھمُ  ، َواأْلَْبَصارُ  اْلقُلُوبُ  فِيهِ  َتَتَقلَّبُ  َيْوما  َعِملُوا َما أَْحَسنَ  هللاَّ

ُ  َفْضلِهِ  ِمنْ  َوَيِزيَدُھمْ   }ِحَسابٍ  بَِغْيرِ  َيَشاءُ  َمنْ  َيْرُزقُ  َوهللاَّ

ُ  أَِذنَ  ُبُيوتٍ  فِي{:  تعالى قوله  َعنْ  َبْيعٌ  َوال ِتَجاَرةٌ  ُتْلِھيِھمْ  ال ِرَجالٌ  ، َواآْلَصالِ  ِباْلُغُدوِّ  فِيَھا لَهُ  حُ ُيَسبِّ  اْسُمهُ  فِيَھا َوُيْذَكرَ  ُتْرَفعَ  أَنْ  هللاَّ

الةِ  َوإَِقامِ  هللاَِّ  ِذْكرِ  َكاةِ  َوإِيَتاءِ  الصَّ  }الزَّ

 - :  مسألة عشرة فيه

ُ  أَِذنَ  ُبُيوتٍ  فِي{:  تعالى قوله:  األولى } فِي{ قول من الفاء في واختلف. تقدم وقد ؛ وتكسر متض} ُبُيوتٍ { في الباء} ُتْرَفعَ  أَنْ  هللاَّ

 أبا سمعت:  األنباري ابن قال. }َعلِيمٌ { على يوقف التأويل ھذا فعلى ؛} لَهُ  ُيَسبِّحُ { بـ:  وقيل. }مصباح{ بـ متعلقة ھي:  فقيل

 فِي{:  علي بن محمد كيمالح الترمذي وقال. بيوت في وھي قال كأنه ؛ والكوكب والزجاجة للمصباح حال ھو يقول العباس

 يجالس فإنه المسجد في جلس من" أنه األخبار جاءت وبذلك ؛ ترفع أن هللا أذن بيوت في هللا:  يقول كأنه ، منفصل} ُبُيوتٍ 

 زارني ي عبد اسمه تبارك هللا قال المسجد إلى مشى إذا المؤمن أن" التوراة عن يحكى فيما الخبر في جاء ما وكذا". ربه

 حسن للرجال رافعة أو} ُيَسبِّحُ { بـ متعلقة} في{ جعلت إن:  األنباري ابن قال". الجنة دون قرى له أرضى ولن قراه وعلي

ُ {:  قوله على الوقف . }َعلِيمٌ { على يوقف فال وعليه} ُيوَقدُ { بـ متعلقة ھي:  الرماني وقال]. 282:  البقرة[} َعلِيمٌ  َشْيءٍ  بُِكلِّ  َوهللاَّ

 إال واحدة مشكاة يكون وال ، البيوت وجمع والمشكاة المصباح توحيد في} ُيوَقدُ { بـ متعلقة البيوت كان إذا هالوج فما:  قيل فإن

َھا َيا{:  تعالى كقوله ؛ بالجمع ويختم التوحيد:  يفتح الذي المتلون الخطاب من ھذا:  قيل. واحد بيت في ِبيُّ  أَيُّ  َطلَّْقُتمُ  إَِذا النَّ
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} ُنوراً  فِيِھنَّ  اْلَقَمرَ  َوَجَعلَ {:  تعالى كقوله ھو:  وقيل. البيوت من واحد كل إلى رجع:  وقيل. ونحوه] 1 : الطالق[} النَِّساءَ 

  المخصوصة المساجد أنھا - األول:  أقوال خمسة على ھنا البيوت في الناس واختلف. منھا واحدة في ھو وإنما] 16: نوح[

 ھي:  الثاني. والحسن ومجاھد عباس ابن قاله ؛ األرض ألھل النجوم تضيء كما ءالسما ألھل تضيء وأنھا ، بالعبادة تعالى

 كلھا؛ البيوت ھي:  الرابع. أيضا مجاھد عن ؛ وسلم عليه هللا صلى النبي بيوت:  الثالث. أيضا الحسن عن ؛ المقدس بيت بيوت

 إال يبنھا لم التي األربعة المساجد أنھا:  خامس وقول. المساجد أنھا قويي} َواآْلَصالِ  ِباْلُغُدوِّ  فِيَھا لَهُ  ُيَسبِّحُ {:  وقوله. عكرمة قاله

 ].التوبة" في ذلك تقدم وقد. بريدة ابن قال ؛ قباء ومسجد المدينة ومسجد أريحا وبيت الكعبة:  نبي

 فليحبني وجل عز هللا أحب من: " قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول عن مالك بن أنس رواه لما ؛ األول القول األظھر:  قلت

 هللا أذن أبنيته هللا أفنية فإنھا المساجد فليحب القرآن أحب ومن القرآن فليحب أصحابي أحب ومن أصحابي فليحب أحبني ومن

 مساجدھم في ھم حوائجھم في وجل عز وهللا صالتھم في ھم أھلھا محفوظ محفوظة أھلھا ميمون ميمونة فيھا وبارك رفعھا في

 ".ورائھم من وهللا

ُ  أَِذنَ {:  تعالى قوله:  الثانية  بذلك اقترن فإن ؛ حظر دون والتمكين العلم اإلذن وحقيقة. وقضي أمر معناه} أَِذنَ } {ُتْرَفعَ  أَنْ  هللاَّ

 اْلَقَواِعدَ  يمُ إِْبَراھِ  َيْرَفعُ  َوإِذْ {:  تعالى قوله ومنه. وعكرمة مجاھد قال ؛ وتعلى تبنى معناه:  قيل} ُتْرَفعَ { و. أقوى كان وإنقاذ أمر

 المعنى ھذا وفي". الجنة في بيتا له هللا بني ماله من مسجدا بنى من: " وسلم عليه هللا صلى وقال] 127:  البقرة[} اْلَبْيتِ  ِمنَ 

 من وتطھر ، شأنھا ويرفع ، تعظم} ُتْرَفعَ { معنى:  وغيره البصري الحسن وقال. المساجد بنيان على تحض كثيرة أحاديث

 عن سننه في ماجه ابن وروى".  النار من الجلد ينزوي كما النجاسة من لينزوي المسجد إن" الحديث ففي ؛ األقذارو األنجاس

 أمرنا:  قالت عائشة عن وروي". الجنة في بيتا له هللا بنى المسجد من أذى أخرج من: " هللا رسول قال قال الخدري سعيد أبي

 .وتطيب تطھر وأن الدور في مساجدال نتخذ أن وسلم عليه هللا صلى هللا رسول

 عن سلمة بن حماد فروى. آخرون وأباحه قوم فكرھه ؛ ذلك في اختلف ؟ وتنقش تزين فھل بنيانھا المراد إن:  قلنا إذا:  الثالثة

 في الناس يتباھى حتى الساعة تقوم ال: " قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن أنس عن وقتادة أنس عن قالبة أبي عن أيوب

 لَُتَزْخِرفُنَّھا:  عباس ابن وقال". قليال إال يعمرونھا ال ثم بھا يتباھون: " أنس وقال - البخاري وفي. داود أبو أخرجه". المساجد

 رسول قال قال الدرداء أبي حديث من األصول نوادر في هللا عبد أبو الحكيم الترمذي وروى. والنصارى اليھود زخرفت كما

 المساجد تعظيم فيه بأن ذلك أباح من احتج". عليكم فالدبار مصاحفكم وحليتم مساجدكم زخرفتم إذا: " وسلم عليه هللا صلى هللا

ُ  أَِذنَ  ُبُيوتٍ  فِي{:  قوله في بتعظيمھا أمر تعالى وهللا  هللا صلى النبي مسجد بنى أنه عثمان عن وروي. تعظم يعني} ُتْرَفعَ  أَنْ  هللاَّ

 مسجد نقش أنه العزيز عبد بن عمر عن وروي. الذھب بماء المساجد بنقش بأس ال:  حنيفة أبو قال. وحسنه بالساج وسلم عليه

 أن وذكر. ذلك أحد عليه ينكر ولم ، خالفته قبل واليته زمن في وذلك ، وتزيينه عمارته في وبالغ وسلم عليه هللا صلى النبي

 عليھما داود بن سليمان أن وروي. مرات ثالث الشام خراج مثل تزيينه وفي دمشق مسجد عمارة في أنفق الملك عبد بن الوليد

 .تزيينه في وبالغ المقدس بيت مسجد بنى السالم
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. تعظيمھا من وذلك ؛ نبينه ما على ذلك وغير السيئة واألقوال الكريھة الروائح عنه وتنزه المساجد عنه تصان ومما:  الرابعة

 ھذه من أكل من: " تبوك غزوة في قال وسلم عليه هللا صلى هللا لرسو أن عنھما هللا رضي عمر ابن حديث من صح وقد

 ھذه من أكل من: " قال سلم عليه هللا صلى النبي عن هللا عبد بن جابر حديث وفي". المساجد يأتين فال - الثوم يعني -  الشجرة

 وقال". آدم بنو منه يتأذى مما تتأذى ئكةالمال فإن مسجدنا يقربن فال والكراث والثوم البصل أكل من: " مرة وقال" الثوم البقلة

 ، والثوم البصل ھذا ، خبيثتين إال أراھما وال شجرتين تأكلون الناس أيھا إنكم ثم: " خطبته في عنه هللا رضي الخطاب بن عمر

 فليمتھما كلھماأ فمن ، البقيع إلى فأخرج به أمر المسجد في رجل من ريحھما وجد إذا وسلم عليه هللا صلى هللا رسول رأيت لقد

 من كل أن القياس ففي به يتأذى أنه المسجد من إخراجه في العلة كانت وإذا:  العلماء قال. صحيحه في مسلم خرجه". طبخا

 عاھة أو ، صناعته لسوء تريمه ال قبيحة رائحة ذا كان أو ، عليھم سفيھا اللسان ذرب يكون بأن المسجد في جيرانه به تأذى

 مجتمع يجتنب وكذلك. تزول حتى موجودة العلة كانت ما إخراجه لھم كان الناس به يتأذى ما وكل. وشبھه كالجذام مؤذية

 كريھة رائحة له مما ، معناه في وما الثوم أكل من ، أشبھھا وما والوالئم العلم كمجالس غيرھا أو لصالة كان حيث الناس

 شاھدت وقد:  البر عبد بن عمر أبو قال. به يتأذى مما ذلك أن وأخبر ، والكراث والثوم البصل بين جمع ولذلك. الناس تؤذي

 بلسانه المسجد في يؤذيھم أنه عليه واتفقوا جيرانه شكاه رجل في أفتى هللا رحمه ھشام بن الملك عبد بن أحمد عمر أبا شيخنا

 إلى واستطالته جنونه مع يلسب ال إذ الصالة معھم يشاھد وأال ، عنه وإبعاده المسجد من بإخراجه فأفتى ؛ فيه فشوور ويده

 ھو:  وقال ، الثوم بحديث فاستدل ؛ القول فيه وراجعته ذلك من به أفتى فيما بالدليل وطالبته أمره يوما فذاكرته ، منه السالمة

 .المسجد في الجماعة شھود من يمنع وصاحبه ، الثوم أكل من أذى أكثر عندي

 الكذب منه عرف من يخرج ھذا فعلى". ريحه نتن من الملك عنه فيتباعد كذبةال ليكذب الرجل إن" المرسلة اآلثار وفي:  قلت

 .يؤذي ذلك فإن بالباطل والتقول

 هللا رسول مسجد على النھي خرج إنما:  بعضھم وقال. عمر ابن لحديث ؛ سواء كلھا المساجد أن على العلماء أكثر:  الخامسة

 ، أصح واألول". مسجدنا يقربن فال: " جابر حديث في ولقوله ؛ فيه زولهون السالم عليه جبريل أجل من وسلم عليه هللا صلى

 عنه هللا رضي أنس عن بإسناده الثعلبي روى وقد. تعليل الحكم في الصفة وذكر ، المسجدية وھي الحكم في الصفة ذكر ألنه

 وأعناقھا العنبر من قوائھا بيض نجائب نھاكأ الدنيا بمساجد القيامة يوم هللا يأتي: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال:  قال

 يسوقونھا وأئمتھا يقودونھا فيھا والمؤذنون وقوامھا األخضر الزبرجد من وأزمتھا المسك من ورؤوسھا الزعفران من

 مرسلون وأنبياء مقربون مالئكة ھؤالء الموقف أھل فيقول الخاطف كالبرق القيامة عرصات فتجوز بھا متعلقون وعمارھا

 وفي" وسلم عليه هللا صلى محمد أمة من الصلوات على والمحافظون المساجد أھل ولكنھم أنبياء وال بمالئكة ھؤالء ما فينادي

َما{:  التنزيل ِ  َمَساِجدَ  َيْعُمرُ  إِنَّ َِّ  آَمنَ  َمنْ  هللاَّ  إذا: " وسلم عليه هللا صلى النبي وقال. مسجد كل في عام وھذا]. 18:  التوبة[} ِبا

َما{:  يقول تعالى هللا إن" باإليمان له فاشھدوا المسجد يعتاد لرجلا رأيتم َِّ  آَمنَ  َمنْ  هللاَِّ  َمَساِجدَ  َيْعُمرُ  إِنَّ :  التوبة[} اآْلِخرِ  َواْلَيْومِ  ِبا

 .تقدم وقد]. 18

 الجمل إلى دعا الذي جلللر وسلم عليه هللا صلى لقوله ؛ االشتغال وجميع والشراء البيع عن أيضا المساجد وتصان:  السادسة

 هللا صلى النبي أن أبيه عن بريدة بن سليمان حديث من مسلم أخرجه". له بنيت لما المساجد بنيت إنما وجدت ال: " األحمر
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 بنيت إنما وجدت ال: " وسلم عليه هللا صلى النبي فقال ؟ األحمر الجمل إلى دعا من:  فقال رجل قام صلى لما وسلم عليه

 مفسرا جاء وكذا. القرآن وقراءة واألذكار الصلوات غير المسجد في يعمل أال األصل أن على يدل وھذا". له نيتب لما المساجد

 فقال ، المسجد في يبول فقام أعرابي جاء إذ وسلم عليه هللا صلى هللا رسول مع المسجد في نحن بينما:  قال أنس حديث من

 ثم ، بال حتى فتركوه". دعوه تزرموه ال: " وسلم عليه هللا صلى النبي فقال ؛ مه مه:  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أصحاب

 هللا لذكر ھي إنما القذر وال البول ھذا من لشيء تصلح ال المساجد ھذه إن: " له فقال دعاه وسلم عليه هللا صلى هللا رسول إن

. عليه فشنه ماء من بدلو فجاء القوم من رجال فأمر:  قال. وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال كما أو". القرآن وقراءة والصالة

 الحكم بن لمعاوية وسلم عليه هللا صلى وقوله. }اْسُمهُ  فِيَھا َوُيْذَكرَ {:  الحق قول الكتاب من ھذا على يدل ومما. مسلم خرجه

 هللا رسول قال كما أو". القرآن ةوقراء والتكبير التسبيح ھو إنما الناس كالم من شيء فيھا يصلح ال المساجد ھذه إن: " السلمي

 رجل صوت عنه هللا رضي الخطاب بن عمر وسمع وحسبك ، صحيحه في مسلم خرجه بطوله الحديث. وسلم عليه هللا صلى

 فقام شيء عن يسأله غالمه فأتاه مسجده في جالسا أيوب بن خلف وكان! أنت أين أتدري ؟ الصوت ھذا ما:  فقال المسجد في

 .اليوم أتكلم أن فكرھت ، وكذا كذا منذ الدنيا بكالم المسجد في تكلمت ما:  فقال ذلك في له فقيل ؛ وأجابه المسجد من وخرج

 تناشد عن نھى أنه وسلم عليه هللا صلى هللا رسول عن جده عن أبيه عن شعيب بن عمرو حديث من الترمذي روى:  السابعة

 وجابر بريدة عن الباب وفي:  قال. الصالة قبل الجمعة يوم الناس تحلقي وأن ، فيه والشراء البيع وعن ، المسجد في األشعار

 بحديث يحتجون غيرھما وذكر وإسحاق محمدا رأيت:  إسماعيل بن محمد قال. حسن وحديث عمر بن هللا عبد حديث وأنس

 مريم ابن عيسى أن ويور. وإسحاق أحمد يقول وبه ؛ المسجد في والشراء البيع العلم أھل من قوم كره وقد. شعيب بن عمرو

 ، األفاعي أبناء يا:  ويقول ضربا عليھم يسعى جعل ثم ، مخراقا رداءه فجعل المسجد في يتبايعون قوم على أتى السالم عليھما

 .اآلخرة سوق ھذا أسواقا هللا مساجد اتخذتم

 أجرة بغير كان فلو ، بأجرة كان إذا وھذا. البيع باب من أنه ورأى ، المساجد في الصبيان تعليم أصحابنا بعض كره وقد:  قلت

 وقد ، المساجد تنظيف عدم إلى ذلك فيؤدي ؛ والوسخ األقذار عن يتحرزون ال الصبيان أن وھو ، آخر وجه من أيضا لمنع

 ورفع حدودكم وإقامة سيوفكم وسل ومجانينكم صبيانكم مساجدكم جنبوا: " فقال وتطييبھا بتنظيفھا وسلم عليه هللا صلى أمر

 بني مولى الدمشقي كثير بن العالء إسناده في". المطاھر أبوابھا على واجعلوا الجمع في وأجمروھا وخصوماتكم اتكمأصو

 طالب أبي بن علي حديث من أيضا أحمد أبو وذكر. الحافظ الجرجاني عدي بن أحمد أبو ذكره ؛ عندھم ضعيف وھو ، أمية

 أمير يا:  له فقيل ؛ بإخراجه فأمر المسجد ناحية في خياطا فرأى مؤمنينال أمير عثمان مع العصر صليت:  قال عنه هللا رضي

:  يقول وسلم عليه هللا صلى هللا رسول سمعت إني:  عثمان فقال. أحيانا ويرش األبواب ويغلق المسجد يكنس إنه ، المؤمنين

 .الحديث ذاھب وھو ، الثقفي مجيب بن محمد إسناده في ، محفوظ غير حديث ھذا". مساجدكم من صناعكم جنبوا"

 وقد:  الترمذي قال. قبل ذكرناه ما صحته على يدل ؛ معنى صحيح فھو لينا طريقه كان وإن المعنى ھذا في ورد ما:  قلت

 في وسلم عليه هللا صلى النبي عن روي وقد. المسجد في والشراء البيع في رخصة التابعين من العالم أھل بعض عن روي

 .المسجد في الشعر إنشاد في رخصة حديث غير
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 الشعر إلى ينظر أن وھو ، التفصيل واألولى. مطلقا مجيز ومن ، مطلقا مانع فمن ، ذلك في فاختلف األشعار تناشد أما:  قلت

 أو ، حسان شعر كان كما عنھما الذب أو وسلم عليه هللا صلى رسوله على أو وجل عز هللا على الثناء يقتضي مما كان فإن

 :  القائل كقول ؛ وغيرھا المساجد في حسن فھو ، منھا والتقلل الدنيا في والزھد والوعظ لخيرا على الحض يتضمن

 أحدا ربي غير أبغي لست وذريني...  صمدا فردا أقصد كي نفس يا طوفي

 ملتحدا دونه من تجدي إن فما...  الناس ودعي وجليسي أنسي فھو

 فيه ما فأقل ذلك من سلم ولو ، بالباطل والتزين والكذب الفواحش عن يخلو ال الغالب في الشعر ألن ؛ يجز لم كذلك يكن لم وما

ُ  أَِذنَ  ُبُيوتٍ  فِي{:  تعالى لقوله ؛ ذلك عن منزھة والمساجد ، والھذر اللغو  كقول ؛ المسجد في إنشاده يجوز وقد. }ُتْرَفعَ  أَنْ  هللاَّ

  :  القائل

 وتحدرا متنه في الندى تعلى...  الندى يضربه القرد العداب كفحل

 :  اآلخر وقول

 غضابا كانوا وإن رعيناه...  قوم بأرض السماء سقط إذا

 بما وغيرھا الجائزة األشعار ذكر وسيأتي. والكذب الفواحش عن خال ألنه ؛ يجوز ثناء وال حمد فيه يكن لم وإن النوع فھذا

 عنھا هللا رضي عائشة عن أبيه عن عروة بن ھشام حديث من الدارقطني روي وقد. تعالى هللا شاء إن" الشعراء" في كفاية فيه

 هللا عبد عن الباب وفي". قبيح وقبيحه حسن حسنه كالم ھو: " فقال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول عند الشعراء ذكر:  قالت

 .السنن في ذكره. وسلم عليه هللا صلى النبي عن عباس وابن ھريرة وأبي العاص بن عمرو بن

 وهللا. ذلك في األحاديث على يقفوا لم وكأنھم ؛ غيره به يتكلم لم وأنه الشافعي عن الكالم ھذا يأثرون افعيالش وأصحاب:  قلت

 .أعلم

 ، المتقدم بريرة لحديث ؛ قصده بنقيض عليه دعي صوته للرافع مصلحة يقتضي مما كان فإن الصوت رفع وأما:  الثامنة

 عليك هللا ردھا ال فليقل المسجد في ضالة ينشد رجال سمع من: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال:  قال ھريرة أبي وحديث

 أبو وأجاز. وغيره العلم في المسجد في الصوت رفع كرھوا حتى ، وجماعة مالك ذھب ھذا وإلى". لھذا تبن لم المساجد فإن

 وھذا. ذلك من لھم بد ال ألنھم : قالوا ؛ والعلم الخصومة في الصوت رفع أصحابنا من مسلمة بن ومحمد وأصحابه حنيفة

 الوقار بمالزمة:  أحدھما:  لوجھين ذلك من بد لھم بل ، ممنوع ، ذلك من لھم بد ال:  وقولھم ، الحديث لظاھر مخالف

 كما ، يخصه موضعا لذلك فليتخذ ذلك من يتمكن لم إذا أنه:  والثاني. نقيضه من والتحرز بالبال ذلك وبإحضار ، والحرمة

 هللا صلى هللا رسول مسجد في يعني -  شعرا ينشد أو يلغط أن أراد من:  وقال ، البطيحاء تسمي رحبة بنى يثح عمر فعل

 البطيحاء بنى ولذلك ، المسجد في الشعر إنشاد يكره كان عمر أن على يدل وھذا. الرحبة ھذه إلى فليخرج - وسلم عليه

 .خارجه
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 - البخاري في ألن ؛ فجائز له بيت ال ومن الغرباء من امرأة أو رجل من ذلك إلى احتاج لمن المسجد في النوم وأما:  التاسعة

 أبي بن الرحمن عبد وقال ، الصفة في فكانوا وسلم عليه هللا صلى النبي على عكل من رھط قدم:  أنس عن قالبة أبو وقال

 صلى النبي مسجد في له أھل ال بأعز شاب وھو ينام كان أنه عمر ابن عن الصحيحين وفي. فقراء الصفة أصحاب كان: بكر

 أھلھا اتھمھا التي السوداء قصة في عائشة حديث وأدخل] المسجد في المرأة نوم باب[ وترجم:  البخاري لفظ. وسلم عليه هللا

 المسجد في رباح أبي بن عطاء مبيت كان:  ويقال. الحديث..." حفش أو المسجد في خباء لھا وكان:  عائشة قالت ، بالوشاح

 .سنة عينأرب

 فليقل المسجد أحدكم دخل إذا: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال:  قال أسيد أبي عن أو أحمد عن مسلم روى:  العاشرة

 إذا: " قوله بعد زاد أنه إال ؛ كذلك داود أبو خرجه". فضلك من أسألك إني اللھم فليقل خرج وإذا رحمتك أبواب لي افتح اللھم

 عن ماجه ابن وروى. الحديث..." لي افتح اللھم ليقل ثم وسلم عليه هللا صلى النبي على وليصل ليسلمف:  المسجد أحدكم دخل

 هللا باسم: " قال المسجد دخل إذا وسلم عليه هللا صلى هللا رسول كان:  قالت وسلم عليه هللا صلى هللا رسول بنت فاطمة

 اللھم هللا رسول على والصالة هللا باسم قال خرج وإذا رحمتك وابأب لي وافتح ذنوبي لي اغفر اللھم هللا رسول على والسالم

 دخل إذا: " قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن ھريرة أبي عن وروى" . وفضلك رحمتك أبواب لي وأفتح ذنوبي لي اغفر

 هللا صلى النبي على فليسلم رجخ وإذا رحمتك أبواب لي افتح اللھم وليقل وسلم عليه هللا صلى النبي على فليصل المسجد أحدكم

 له فقلت مسلم بن عقبة لقيت:  قال شريح بن حيوة عن داود أبو وخرج". الرجيم الشيطان من اعصمني اللھم وليقل وسلم عليه

 با أعوذ: " قال المسجد دخل إذا كان أنه وسلم عليه هللا صلى النبي عن العاصي بن عمرو بن هللا عبد عن حدثت أنك بلغني

 .اليوم سائر مني حفظ الشيطان قال ذلك قال فإذا:  قال. نعم قال" الرجيم الشيطان من القديم وسلطانه الكريم وبوجھه عظيمال

 أن قبل ركعتين فليركع المسجد أحدكم دخل إذا: " قال وسلم عليه صلى هللا رسول أن قتادة أبي عن مسلم روى:  عشرة الحادية

 هللا رسول فقال فجلست قال ، الناس ظھراني بين جالس وسلم عليه هللا صلى هللا رسولو المسجد دخلت:  قال وعنه" يجلس

:  قال. جلوس والناس جالسا رأيتك ، هللا رسول يا:  فقلت ؟" تجلس أن قبل ركعتين تركع أن منعك ما: " وسلم عليه هللا صلى

 عن بھا يتميز مزية للمسجد وسلم عليه هللا صلى جعلف:  العلماء قال". ركعتين يركع حتى يجلس فال المسجد أحدكم دخل فإذا"

 .والترغيب الندب على بالركوع األمر أن على العلماء وعامة. يركع حتى يجلس أال وھو ، البيوت سائر

 على المسجد دخول لحرم قالوه ما على األمر كان ولو ، باطل وھذا ؛ الوجوب على ذلك أن إلى وأصحابه داود ذھب وقد

 األوزاعي عن يزيد بن إبراھيم روى فقد:  قيل فإن. أعلم وهللا ، أعلم فيما به قائل وال ، يتوضأ حتى األصغر ثالحد المحدث

 دخل إذا: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال قال ھريرة أبي عن الرحمن عبد عن سلمة أبي عن كثير أبي بن يحيى عن

 في ركعتيه من جاعل هللا فإن ركعتين يركع حتى يجلس فال بيته أحدكم دخل وإذا ركعتين يركع حتى يجلس فال المسجد أحدكم

 ذلك قال ؛ لھا أصل ال البيت دخول عند الركوع في الزيادة ھذه:  قيل. والبيت المسجد بين التسوية يقتضي وھذا ،" خيرا بيته

 وال ، الحميد عبد بن سعد إال عنه روى لمأع ال ھذا وإبراھيم ، لمسلم تقدم الذي قتادة أبي حديث ھذا في يصح وإنما. البخاري

 .الحق عبد محمد أبو قاله ؛ الواحد الحديث ھذا إال له أعلم
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 من - الداري يعني -  تميم حمل:  قال عنه هللا رضي ھند أبي عن جده عن أبيه عن أبي حدثني زبان بن سعيد روى:  الثانية

 فنشط فقام البزاد أبو له يقال غالما فأمر الجمعة ليلة ذلك وافق المدينة لىإ انتھى فلما ، ومقطا وزيتا قناديل المدينة إلى الشام

 رسول وخرج ، فأسرجھا البزاد أبا أمر الشمس غربت فلما ؛ الفتيل فيھا وجحل والزيت الماء فيھا وصب القناديل وعلق المقط

:  فقال ؛ هللا رسول يا الداري تميم:  قالوا ؟" ھذا فعل من: " فقال ؛ تزھر بھا ھو فإذا المسجد إلى وسلم عليه هللا صلى هللا

 رسول يا ابنة لي:  الحارث بن نوفل قال". لزوجتكھا ابنة لي كانت لو إنه أما واآلخرة الدنيا في عليك هللا نور اإلسالم نورت"

" تحتھا من واحدة بنقطة وتشديدا والباء الزاي بفتح" زبان. إياھا فأنكحه ؛ أردت ما بھا فافعل نوفل بنت المغيرة تسمى هللا

 بياضة ابن مولى ھذا ھند وأبو ، ھند أبي بن زبان بن قائد بن زبان بن سعيد عثمان أبو فھو ، وحده سعيد به بالتسمي ينفرد

 عن ماجه ابن وروى. أعلم وهللا. القماط مقلوب فكأنه ، الحبل وھو ، المقاط جمع:  والمقط. وسلم عليه هللا صلى النبي حجام

 من: " قال وسلم عليه هللا صلى النبي أن أنس عن وروي. الداري تميم المساجد في أسرج من أول:  قال الخدري يدسع أبي

 غبار كنس وإن فيه الضوء ذلك دام ما له ويستغفرون عليه يصلون العرش وحملة المالئكة تزل لم سراجا مسجد في أسرج

 ، فيه الشموع ونصب القناديل بتعليق القرآن فيه يقرأ الذي البيت ينور أن ويستحب:  العلماء قال". العين الحور نقد المسجد

 .المساجد أنوار في رمضان شھر في ويزاد

 ھم:  فقيل ؛ المسبحين تعالى هللا وصف في العلماء اختلف} ِرَجالٌ  ، َواآْلَصالِ  ِباْلُغُدوِّ  فِيَھا لَهُ  ُيَسبِّحُ {:  تعالى قوله:  عشرة الثالثة

:  الصحابة من كثير وقال. الدنيا أمور من شيء هللا وذكر الصالة عن يشغلھم ال الذين ، رضاءه الطالبون ، هللا أمر المراقبون

 األسواق أھل هللا عبد بن سالم ورأى. وبادروا شغل كل تركوا بالصالة النداء سمعوا إذا الذين األسواق أھل في اآلية ھذه نزلت

ِ  ِذْكرِ  َعنْ  َبْيعٌ  َوال ِتَجاَرةٌ  ُتْلِھيِھمْ  ال{:  بقول هللا أراد الذين ھؤالء:  فقال الصالة إلى مقبلون وھم  ابن عن ذلك وروي. }هللاَّ

 وكان. فاعله يسم لم ما على الباء بفتح} فِيَھا لَهُ  ُيَسبِّحُ { والحسن عنه بكر أبي رواية في وعاصم عامر بن هللا عبد وقرأ. مسعود

 بفتح} يسبح{ قرأ فمن. عاصم عن عمرو أبو روى وكذلك ؛ الباء بكسر} يسبِّح{ ؤونيقر وحمزة عمرو وأبو عمر وابن نافع

 على ھذا على فيوقف ؛ رجال يسبحه بمعنى ؛ الظاھر عليه دل مضمر بفعل} ِرَجالٌ { يرتفع أن أحدھما:  معنيين على كان الباء

 :  وأنشد. ھذا مثل سيبويه ذكر وقد. }اآْلَصالِ {

 الطوائح تطيح مما ومختبط.. . لخصومة ضارع يزيد ليبك

} ِرَجالٌ { يرتفع أن:  اآلخر والوجه. عمرو ضربه معنى على ؛ عمرو زيد ضرب:  تقول ھذا وعلى. ضارع يبكيه:  المعنى

 كأنه ؛} ُتْرَفعَ { في الضمير من حال} فِيَھا لَهُ  ُيَسبِّحُ { و. رجال ترفع أن هللا أذن بيوت في أي ؛} ُبُيوتٍ  فِي{ والخبر ، باالبتداء

 على يقف لم الباء بكسر} ُيَسبِّحُ { قرأ ومن. التقدير ھذا على} اآْلَصالِ { على يوقف وال ، فيھا له مسبحا  ؛ ترفع أن:  قال

 في} َواآْلَصالِ  اْلُغُدوِّ { في القول تقدم وقد. فيه إضمار وال فاعله إلى مضطر والفعل ، للرجال فعل} ُيَسبِّحُ { ألن ؛} اآْلَصالِ {

 .وحده  والحمد" ألعرافا" آخر
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:  قوله عليه ويدل ؛ صالة القرآن في تسبيح كل:  عباس ابن وقال. يصلي معناه:  قيل}  فِيَھا لَهُ  ُيَسبِّحُ {:  قوله:  عشرة الرابعة

 واآلصال ، بحالص صالة فالغدو ؛ المفروضة الصالة أراد:  المفسرين أكثر وقال. والعشي بالغداة أي ،} َواآْلَصالِ  ِباْلُغُدوِّ {

 .يجمعھا اآلصال اسم ألن ؛ والعشائين والعصر الظھر صالة

 صالة إلى متطھرا بيته من خرج من: " قال وسلم عليه صلى هللا رسول أن أمامة أبي عن داود أبو روى:  عشرة الخامسة

 ال صالة إثر على وصالة مرالمعت فأجره إياه إال ينصبه ال الضحا تسبيح إلى خرج ومن المحرم الحاج كأجر فأجره مكتوبة

 المساجد إلى الظلم في المشائين بشر: " قال وسلم عليه هللا صلى النبي عن بريدة عن وخرج". عليين في كتاب بينھما لغو

 راح أو المسجد إلى غدا من: " قال وسلم عليه هللا صلى النبي عن ھريرة أبي عن مسلم صحيح وفي". القيامة يوم التام بالنور

 في الجتھد زيارته يحب من زار لو أحدكم أن كما" الزيادة من الصحيح غير في". راح أو غدا كلما الجنة في نزال له هللا أعد

 من: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال قال عنه هللا رضي ھريرة أبي حديث من مسلم وخرج. الثعلبي ذكره ؛" كرامته

 واألخرى خطيئة تحط إحداھما خطوتاه كانت هللا فرائض من فريضة ليقضي هللا بيوت من بيت إلى مشى ثم بيته في تطھر

 في وصالته بيته في صالته على تزيد جماعة في الرجل صالة: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال وعنه". درجة ترفع

 الصالة إال يريد ال لصالةا إال ينھزه ال المسجد أتى ثم الوضوء فأحسن توضأ إذا أحدھم أن وذلك درجة وعشرين بضعا سوقه

 كانت ما الصالة في كان المسجد دخل فإذا المسجد يدخل حتى خطيئة بھا عنه وحط درجة بھا له رفع إال خطوة يخط فلم

 تب اللھم له اغفر اللھم ارحمه اللھم يقولون فيه صلى الذي مجلسه في دام ما أحدكم على يصلون والمالئكة تحبسه ھي الصالة

 بن لسعيد قيل:  زريق بن حكيم وقال". يضرط أو يفسو: " قال ؟ يحدث ما:  رواية في". فيه يحدث لم ما فيه ذيؤ لم ما عليه

 فله دفنھا شھد ومن ، قيراط فله جنازة على صلى من:  فقال ؟ المسجد في الجلوس أم إليك أحب الجنازة أحضور المسيب

 بن الحكم عن وروي. عليه تب اللھم أرحمه اللھم له اغفر اللھم:  ولتق المالئكة ألن إلي أحب المسجد في والجلوس ؛ قيراطان

 واتخذوا أضيافا الدنيا في كونوا: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول صاحب عمير

 ال ما وتجمعون تسكنون ال ما ونتبن. األھواء بكم تختلف وال والبكاء التفكر وأكثروا الرقة قلوبكم وعودوا بيوتا المساجد

: يقول وسلم عليه هللا صلى هللا رسول سمعت فإني بيتك المسجد ليكن:  البنه الدرداء أبو وقال". تدركون ال ما وتؤملون تأكلون

 ".الصراط على والجواز والراحة الروح له تعالى هللا ضمن بيته المساجد كانت ومن المتقين بيوت المساجد إن"

 وقال. األنبياء مجالس كانت أنھا بلغني فإنه ؛ فالزمھا بالمساجد عليك أن:  الحبحاب بن شعيب إلى األزدي صادق أبو وكتب

 أھم إني: " يقول وتعالى تبارك هللا أن بلغني:  دينار بن مالك وقال. الناس من الكرام مجالس المساجد:  الخوالني إدريس أبو

:  قال أنه السالم عليه عنه وروي". غضبي فيسكن اإلسالم وولدان القرآن لساءوج المساجد عمار إلى فأنظر عبادي بعذاب

". حاجة بھم  فليس تجالسوھم فال وحبھا الدنيا ذكرھم حلقا حلقا فيھا فيقعدون المساجد يأتون رجال الزمان آخر في سيكون"

 وحرمتھا المساجد تعظيم من مضى وقد. خيرا إال يقول أن حقه فما ، ربه يجالس فإنما مسجد في جلس من:  المسيب ابن وقال

 كان إن الدخول وقت يسلم أن المسجد حرمة من:  فقال ، خصلة عشرة خمس ذلك في العلماء بعض جمع وقد. كفاية فيه ما

 ، يجلس أن قبل ركعتين يركع وأن ، الصالحين هللا عباد وعلى علينا السالم:  قال أحد المسجد في يكن لم وإن ، جلوسا القوم

 وال ، تعالى هللا ذكر بغير صوتا فيه يرفع وال ، ضالة فيه يطلب وال ، سيفا وال سھما فيه يسل وال ، يبيع وال فيه يشتري وأال
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 بين يمر وال ، الصف في أحد على يضيق وال ، المكان في ينازع وال ، الناس رقاب يتخطى وال ، الدنيا بأحاديث فيه يتكلم

 عن ينزه وأن ، جسده من بشيء يعبث وال ، أصابعه يفرقع وال ، فيه يتمخط وال ، يتنخم وال ، يبصق وال ، مصل يدي

 حق أدى فقد الخصال ھذه فعل فإذا. عنه يغفل وال تعالى هللا ذكر يكثر وأن ، الحدود وإقامة ، والمجانين والصبيان النجاسات

 هللا إلى يشكوھم السماء إلى بأھله ارتفع مسجدا أن" برالخ وفي. الرجيم الشيطان من وحصنا له حرزا المسجد وكان ، المسجد

 من: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال قال الشعبي عامر عن الدارقطني وروي". الدنيا أحاديث من فيه يتحدثون لما

 بن الكبير عبد رويهي ھذا". الفجأة موت يظھر وأن طرقا المساجد تتخذ وأن لليلتين فيقال قبال الھالل يرى أن الساعة اقتراب

:  حاتم أبو وقال. أعلم وهللا ، مرسال الشعبي عن يرويه وغيره. أنس عن الشعبي عن ذريح بن العباس عن شريك عن المعافي

 في مر من: " قال وسلم عليه هللا صلى النبي عن موسى أبي عن البخاري وفي. األبدال من يعد كان ثقة معافي بن الكبير عبد

 هللا صلى هللا وسول قال قال أنس عن مسلم وخرج". مسلما بكفه يعقر ال نصالھا على فليأخذ بنبل أسواقنا أو مساجدنا من شيء

 علي عرضت: " قال وسلم عليه هللا صلى النبي عن ذر أبي وعن". دفنھا وكفارتھا خطيئة المسجد في البزاق: " وسلم عليه

 في تكون النخاعة أعمالھا مساوي في ووجدت الطريق عن يماط ذىاأل أعمالھا محاسن في فوجدت وسيئھا حسنھا أمتي أعمال

 دمشق مسجد في األسقع بن واثلة رأيت:  قال الحميري سعد أبي عن فضالة بن الفرج عن داود أبو وخرج". تدفن ال المسجد

 بن فرج. يفعله وسلم عليه صلى هللا رسول رأيت ألني:  قال ؟ ھذا فعلت لم:  له فقيل ؛ برجله مسحه ثم الحصير على بصق

 عليه هللا صلى هللا رسول أن والصحيح. حصر وسلم عليه هللا صلى هللا رسول مسجد في يكن فلم وأيضا ، ضعيف فضالة

 .عليه الحصير فحمل ھذا أراد إنما واثلة ولعل ، اليسرى بنعله ودلكه األرض على بصق إنما وسلم

 وال عليھن جمعة ال إذ ؛ المساجد في لھن حظ ال النساء أن على دل بالذكر موخصھ} ِرَجالٌ {:  تعالى قال لما:  عشرة السادسة

:  قال وسلم عليه هللا صلى النبي عن عنه هللا رضي هللا عبد عن داود أبو روى. أفضل بيوتھن في صالتھن وأن ، جماعة

 ".بيتھا في صالتھا من أفضل مخدعھا في وصالتھا حجرتھا في صالتھا من أفضل بيتھا في المرأة صالة"

 ما أعظم ألنھا بالذكر التجارة خص} هللاَِّ  ِذْكرِ  َعنْ  َبْيعٌ  َوال ِتَجاَرةٌ {. تشغلھم ال أي} ُتْلِھيِھمْ  ال{:  تعالى قوله:  عشرة السابعة

. }َبْيعٌ  َوال{ : لقول الشراء بالتجارة أراد:  له قيل. تشمله والتجارة البيع ذكر كرر فلم:  قيل فإن. الصالة عن اإلنسان بھا يشتغل

وا لَْھواً  أَوْ  ِتَجاَرةً  َرأَْوا َوإَِذا{:  تعالى قوله نظيره  الجالب ھم التجار:  الكلبي وقال. الواقدي قال] 11:  الجمعة[} إِلَْيَھا اْنَفضُّ

 ، عباس ابن وقال ؛ الصالة حضور يعني:  عطاء فقال ؛ تأويله في اختلف} هللاَِّ  ِذْكرِ  َعنْ {. المقيمون ھم والباعة ، المسافرون

 واآلية. ويمجدونه يوحدونه أي ؛ الحسنى بأسمائه ذكره عن:  وقيل. سالم بن يحيى ذكره ؛ األذان عن وقيل. المكتوبة:  وقال

 في ليصلوا وقاموا حوانيتھم أغلقوا وقد بالسوق عمر بن هللا عبد جاز:  سالم قال. عمر ابن قال ؛ األسواق أھل في نزلت

 الذين ھم:  وسلم عليه هللا صلى النبي عن ھريرة أبو وقال. اآلية} َبْيعٌ  َوال ِتَجاَرةٌ  ُتْلِھيِھمْ  ال ِرَجالٌ {:  نزلت يھمف:  فقال جماعة

 سمع فإذا بياعا أحدھما ، وسلم عليه هللا صلى النبي عھد في كانا رجلين إن:  وقيل. هللا فضل من يبتغون األرض في يضربون

 السيوف يعمل قينا اآلخر وكان. يرفعه لم باألرض كان وإن ، وضعا يضعه وال طرحه بيده لميزانا كان فإن بالصالة النداء

 ؛ األذان سمع إذا ظھره وراء من ألقاھا رفعھا قد كان وإن ، موضوعة أبقاھا السندان على مطرقته كانت إذا فكان ، للتجارة

 .بھما اقتدى من كل وعلى عليھما ثناء ھذا تعالى هللا فأنزل
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الةِ  َوإَِقامِ {:  تعالى قوله:  عشرة لثامنةا . تكرارا يكون ألنه ؛ الصالة غير" هللا ذكر عن" بقوله المراد أن على يدل ھذا} الصَّ

 إحداھما، فحذفت ساكنة ألف وبعدھا ألفا الواو فانقلبت القاف على الواو حركة فقلبت إقواما واألصل ، إقامة الصالة أقام:  يقال

 ترى أال ؛ حذفھا يجز لم تضف لم وإن ، حذفھا فجاز الھاء مقام المضاف قام أضيفت فلما ، فتجحف تحذفھا اللئ الھاء وأثبتت

 فإن ، وزنة ووزن ، وعدة وعد األصل ألن ؛ واوا حذفت قد ألنك ، الھاء حذف يجوز فال ، زنة ووزن ، عدة وعد:  تقول أنك

 :  الفراء وأنشد ، الھاء حذفت أضفت

 وعدوا الذي األمر عد وأخلفوك...  فانجردوا البين اأجدو الخليط إن

 القيامة يوم هللا يأتي: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال قال أنس حديث من وروي. أضاف لما الھاء فحذف ، عدة يريد

 األخضر لزبرجدا من وأزمتھا المسك من ورؤوسھا الزعفران من وأعناقھا العنبر من قوائمھا بيض نجب كأنھا الدنيا بمساجد

 أھل فيقول الخاطف كالبرق القيامة عرصات فتجوز بھا متعلقون وعمارھا يسوقونھا وأئمتھا يقودونھا فيھا والمؤذنون وقوامھا

 على والمحافظون المساجد أھل ولكنھم أنبياء وال بمالئكة ھؤالء ما فينادى مرسلون أنبياء أو مقربون مالئكة ھؤالء الموقف

 اإلسالم من يبقى ال زمان الناس على يأتي: " قال أنه عنه هللا رضي علي وعن". وسلم عليه هللا صلى حمدم أمة من الصلوات

 منھم ، علماؤھم الزمن ذلك أھل شر ، خراب هللا ذكر من وھي مساجدھم يعمرون ، رسمه إال القرآن من وال ، اسمه إال

 .علموا ما واجباتب يعملون وال يعلمون أنھم يعني" تعود وإليھم الفتنة تخرج

َكاةِ  َوإِيَتاءِ {:  تعالى قوله:  عشرة التاسعة  هللا طاعة ھنا الزكاة:  عباس ابن وقال. الحسن قاله ؛ المفروضة الزكاة:  قيل} الزَّ

ً  َيَخافُونَ {. مال مؤمن لكل ليس إذ ؛ واإلخالص تعالى  ھوله من يعني} ْبَصارُ َواأْلَ  اْلقُلُوبُ  فِيهِ  َتَتَقلَّبُ {. القيامة يوم يعني} َيْوما

 ھي فال ، الحناجر إلى أماكنھا من انتزاعھا القلوب فتقلب. وأبصارھم الكفار قلوب والمراد ، التحول والتقلب. الھالك وحذر

 الطمع بين القلوب تتقلب:  وقيل. البصر بعد والعمى الكحل بعد فالزرق األبصار تقلب وأما. تخرج ھي وال أماكنھا إلى ترجع

 قلوب إن:  وقيل. بھم يؤخذ ناحية أي وإلى ، كتبھم يعطون ناحية أي من تنظر واألبصار ، الھالك من والخوف اةالنج في

 ِغَطاَءكَ  َعْنكَ  َفَكَشْفَنا{:  تعالى قوله مثل وذلك ؛ اليقين لرؤيتھم أبصارھم وكذلك ، الشك من عليه كانت عما تتحول الشاكين

 على تقلب:  وقيل. اآلخرة في ينفعھم ال ذلك أن إال ؛ رشدا يراه غيا الدنيا في يراه كان فما] 22 : ق[} َحِديدٌ  اْلَيْومَ  َفَبَصُركَ 

 في]. 110:  األنعام[} َوأَْبَصاَرُھمْ  أَْفِئَدَتُھمْ  َوُنَقلِّبُ { ،] 66:  األحزاب[} النَّارِ  فِي ُوُجوُھُھمْ  ُتَقلَّبُ  َيْومَ {:  تعالى كقوله جھنم جمر

 ، وجيبھا القلوب تقلب إن وقيل. مرة وتنضجھا مرة النار تلفحھا بأن تقلب:  وقيل. النار لھب على تقلبھا نىالمع جعل من قول

ُ  لَِيْجِزَيُھمُ {. األھوال نواحي إلى بھا النظر األبصار وتقلب  الجزاء يذكر ولم ، الحسنات على الجزاء فذكر} َعِملُوا َما أَْحَسنَ  هللاَّ

 ال قوم صفة في أنه:  الثاني. الرغبة ذكر على فاقتصر ، ترغيب أنه:  أحدھما:  ألمرين عليھا ييجاز كان وإن السيئات على

 بعشر الحسنة من يضاعفه ما:  أحدھما:  وجھين يحتمل} َفْضلِهِ  ِمنْ  َوَيِزيَدُھمْ {. مغفورة صغائرھم فكانت ؛ الكبائر منھم تكون

ُ {. جزاء غير من به يتفضل ما:  الثاني. أمثالھا  إذ ؛ أعطاه ما على يحاسبه أن غير من أي} ِحَسابٍ  ِبَغْيرِ  َيَشاءُ  َمنْ  َيْرُزقُ  َوهللاَّ

 بن هللا عبد فحضر ، قباء مسجد ببناء وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أمر اآلية ھذه نزلت لما أنه وروي. لعطائه نھاية ال

 نعم: " قال ؟ وقاعدا قائما فيھا وصلى:  قال" رواحة ابن يا نعم":  قال ؟ المساجد بنى من أفلح قد ، هللا رسول يا:  فقال رواحة
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 في طالقة من شرا عبد أعطي فما السجع عن كف رواحة ابن يا نعم: " قال ؟ ساجدا إال  يبت ولم:  قال" رواحة ابن يا

 .الماوردي ذكره ؛" لسانه

ْمآنُ  َيْحَسُبهُ  َعةٍ بِقِي َكَسَرابٍ  أَْعَمالُُھمْ  َكَفُروا َوالَِّذينَ { 39:  اآلية ً  َيِجْدهُ  لَمْ  َجاَءهُ  إَِذا َحتَّى َماءً  الظَّ َ  َوَوَجدَ  َشْيئا  َفَوفَّاهُ  ِعْنَدهُ  هللاَّ
ُ  ِحَساَبهُ   }اْلِحَسابِ  َسِريعُ  َوهللاَّ

 بن شيبة في نزلت:  مقاتل قال. الكافر مثل ضرب المؤمن مثل ضرب لما} ِبقِيَعةٍ  َكَسَرابٍ  أَْعَمالُُھمْ  َكَفُروا َوالَِّذينَ {:  تعالى قوله

:  الضحاك. الكتاب أھل في:  سھل أبو. كفر وسلم عليه هللا صلى خرج فلما ، للدين متلمسا يترھب كان ، شمس عبد بن ربيعة

 المفاوز في كالماء ، الحر اشتداد في النھار نصف يرى ما:  والسراب. الجيران ونفع الرحم كصلة ؛ للكافر الخير أعمال في

 وسمي. والسماء األرض بين كأنه يصير حتى األرض عن يرتفع أنه إال كالماء ضحا يكون الذي واآلل. باألرض صقيلت

 وال ، أيضا اآلل ويسمي. األرض في وسار مضى أي الفحل سرب:  ويقال. كالماء يجري أي يسرب ألنه سرابا السراب

 :  الشاعر قال. العطشان به فيغتر والحر البرية في إال يكون

 صلد رابية فوق آل لرقراق...  سقائه في الذي كمھريق فكنت

 :  آخر وقال

 متألق بالفال سراب لمع...  عھودھم كانت الحرب كففنا فلما

 :  القيس امرؤ وقال

 السراب لماع الطول أمق...  خرق بكل المطي أنض ألم

 من انبسط ما والقاع. النحاس حكاه ؛ واحد وقاع عةقي:  عبيدة أبو وقال الھروي قاله ؛ وجار جيرة مثل ؛ القاع جمع والقيعة

. قيعان وجمعه ، الماء فيه يستقر الذي المنخفض الموضع القاع وأصل. السراب يكون وفيه ، نبت فيه يكن ولم واتسع األرض

 مثل والقيعة ؛ قبلھا ما لكسر ياء الواو صارت ، وقيعان وأقواع أقوع والجمع ؛ األرض من المستوي والقاع:  الجوھري قال

ْمآنُ  َيْحَسُبهُ {. جمع ھو:  يقول وبعضھم. الواو من أيضا وھو ، القاع  َحتَّى{. ماء السراب يحسب أي} َماءً {. العطشان أي} الظَّ

ً  َيِجْدهُ  لَمْ  َجاَءهُ  إَِذا  فإذا لھمأعما ثواب على يعولون ، للكفار تعالى هللا ضربه مثل وھذا. فيھا ماء ال أرضا ووجد قدره مما} َشْيئا

 ماء ال أرضا إال السراب صاحب يجد لم كما شيئا يجدوا لم أي ؛ بالكفر محبطة أعمالھم ثواب وجدوا تعالى هللا على قدموا

َ  َوَوَجدَ {. بموت أو يھلك فھو فيھا؛  :  القيس امرؤ قال. عمله جزاء أي} ِحَساَبهُ  َفَوفَّاهُ {. بالمرصاد هللا وجد أي} ِعْنَدهُ  هللاَّ

 الحسابا القى أنه وأيقن...  حثيثا يھوي برامد فولى

:  المھدوي. } بِقِيعاتٍ { وقرئ. متقارب والمعنى ؛ حشره عند هللا أمر وجد:  وقيل. عمله على بالجزاء هللا وعد وجد:  وقيل

 أن وزويج. النساء يقرب ال للذي ، وعزھاة عزه رجل مثل تكون أن ويجوز. العين فتحه من مشبعة األلف تكون أن ويجوز

 ، ھمز بغير" الظمآن" وشيبة جعفر وأبي نافع عن وروي. والوقف الوصل في بالتاء ھذا على ويكون ، قيعة جمع يكون
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 ابتداء} َكَفُروا َوالَِّذينَ {:  وقوله. الظمان قلت الھمزة خففت وإن ، ظمآن فھو ظمأ يظمأ ظمئ:  يقال ؛ الھمز عنھما والمشھور

 الَِّذينَ { من بدال} أَْعَمالُُھمْ { تكون أن ويجوز. }الَِّذينَ { عن خبر والجملة ، الخبر} َكَسَرابٍ { من والكاف .ثان ابتداء} أَْعَمالُُھمْ {

 .المضاف فحذف ، كسراب كفروا الذين وأعمال أي ؛} َكَفُروا

يٍّ  َبْحرٍ  فِي َكُظلَُماتٍ  أَوْ { 40:  اآلية  َيَدهُ  أَْخَرجَ  إَِذا َبْعٍض  َفْوقَ  َبْعُضَھا ُظلَُماتٌ  َسَحابٌ  ْوقِهِ فَ  ِمنْ  َمْوجٌ  َفْوقِهِ  ِمنْ  َمْوجٌ  َيْغَشاهُ  لُجِّ
ُ  َيْجَعلِ  لَمْ  َوَمنْ  َيَراَھا َيَكدْ  لَمْ   }ُنورٍ  ِمنْ  لَهُ  َفَما ُنوراً  لَهُ  هللاَّ

يٍّ  َبْحرٍ  فِي َكُظلَُماتٍ  أَوْ {:  تعالى قوله :  الزجاج قال. كظلمات أو ةبقيع كسراب أعمالھم أي للكفار آخر مثال تعالى ضرب} لُجِّ

 وقال]. 19:  البقرة[} َكَصيِّبٍ  أَوْ { في القول من تقدم حسبما لإلباحة} أَوْ { فـ بالظلمات مثل شئت وإن بالسراب مثل شئت إن

 ھمأعمال من أيضا الكفر ألن أعمالھم على الكفر ونسق كفرھم ذكر في والثانية الكفار أعمال ذكر في األولى اآلية:  الجرجاني

لَُماتِ  ِمنَ  ُيْخِرُجُھمْ {:  تعالى قال وقد  أو} َكُظلَُماتٍ  أَوْ {:  علي أبو وقال اإليمان إلى الكفر من أي] 257:  البقرة[} النُّورِ  إِلَى الظُّ

 فعند : القشيري قال. المحذوف المضاف إلى تعود فالكناية} َيَدهُ  أَْخَرجَ  إَِذا{:  تعالى قوله المضاف ھذا على ودل ظلمات كذي

 ھذا:  رواية في عباس ابن وقال. للكافر علي أبي وعند ، الكافر لكفر الجرجاني وعند ، الكفار ألعمال وقع التمثيل الزجاج

يٍّ  َبْحرٍ  فِي{. الكافر قلب مثل  والتج. لجج والجمع ، الماء معظم واللجة. قعره يدرك ال الذي وھو ، اللجة منسوب ھو:  قيل} لُجِّ

 إذا األمر والتج". الذمة منه برئت فقد التج إذا البحر ركب من: " قال أنه النبي عن روي ما ومنه ؛ أمواجه تتالطم إذا البحر

ةً  َحِسَبْتهُ {:  تعالى وقوله. واختلط عظم  فأما". الالم بضم" اللجة خاضت أي السفينة ولججت. عمق له ما أي] 44:  النمل[} لُجَّ

 :  النجم أبو قال. وصخبھم أصواتھم أي الناس لجة سمعت:  وليق الناس فأصوات" الالم بفتح" اللجة

 فل عن فالنا أمسك لجة في

 الموج فوق من أي} َمْوجٌ  َفْوقِهِ  ِمنْ {. موج اللجي البحر ذلك يعلو أي} َمْوجٌ  َيْغَشاهُ {. وعظمت اختلطت أي األصوات وانتجت

 موج يغشاه المعنى:  وقيل. السحاب وخوف الريح وفوخ الموج خوف فيجتمع ؛ سحاب الثاني الموج ھذا فوق ومن ، موج

 موجه توالى إذا يكون ما أخوف وھو ، بعض فوق بعضه كأن حتى بعضا بعضه يتبع الموج:  المعنى فيكون ؛ موج بعده من

:  يالثان. بھا يھتدي التي النجوم غطى قد أنه:  أحدھما:  وجھين من للخوف أعظم وھو. سحاب الموج ھذا فوق ومن وتقارب

 كثير ابن عن والبزي محيصن ابن قرأ} َبْعٍض  َفْوقَ  َبْعُضَھا ُظلَُماتٌ {. منه ينزل الذي والمطر السحاب مع تنشأ التي الريح

:  المھدوي قال. والتنوين بالرفع الباقون. والتنوين بالجر} ُطلَُماتٍ { منونا} َسَحابٌ { قنبل. والخفض باإلضافة} ُظلَُماتٍ  َسَحابُ {

 رحمة سحاب:  يقال كما ؛ إليھا فأضيف الظلمات ھذه وقت يرتفع السحاب فألن باإلضافة} ُظلَُماتٍ  َسَحابُ  َفْوقِهِ  نْ مِ { قرأ من

" سحاب"و. منھا البدل أو األولى }ظلمات{ لـ التأكيد على} ُظلَُمات{ جر} ُظلَُماتٍ  َسَحابٌ { قرأ ومن. المطر وقت في ارتفع إذا

 ابن قال. ظلمات ھذه أو ظلمات ھي:  التقدير محذوف ابتداء خبر فظلمات} ظلماتٌ  َسَحابٌ { قرأ ومن. الخبر" فوقه من"و ابتداء

 ثم حسن} َسَحابٌ  َفْوقِهِ  ِمنْ { قول على والوقف ، للموج صلة} سحاب فوقه من{ قول ألن ؛ تام غير} موج فوقه ِمنْ {:  األنباري

 على} ظلماتٍ { قرؤوا أنھم مكة أھل عن وروي. بعض فوق بعضھا ظلمات ھي معنى على} َبْعٍض  َفْوقَ  َبْعُضَھا ُظلَُماتٌ { تبتدئ

 الظلمات بھذه المراد:  قيل ثم. السحاب على الوقف يحسن ال المذھب ھذا فعلى بعض فوق بعضھا ظلمات كظلمات أو معنى
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 المراد:  وقيل. كوكبا وال شيئا الظلمات ھذه في كان من يبصر فال ؛ البحر وظلمة الليل وظلمة الموج وظلمة السحاب ظلمة

 فوق وبالموج ، قلبه اللجي وبالبحر ، الكافر أعمال بالظلمات أراد:  وقيل. بعض فوق بعضھا شدائد أي ؛ الشدائد بالظلمات

 عباس ابن عن معناه روي. قلبه على والطبع والختم الرين وبالسحاب ، والحيرة والشك الجھل من قلبه يغشى ما الموج

:  كعب ابن أبيّ  وقال. يراھا يكد لم يده أخرج إذا البحر في الظلمات صاحب أن كما ، اإليمان نور بقلبه بصري ال أي وغيره؛

 إلى القيامة يوم ومصيره ، ظلمة ومخرجه ، ظلمة ومدخله ، ظلمة وعمله ، ظلمة كالمه:  الظلمات من خمس في يتقلب الكافر

 .المصير وبئس النار في الظلمات

 ولم يرھا لم المعنى:  عبيدة وأبو الزجاج قال. الظلمات شدة من أي} َيَراَھا َيَكدْ  لَمْ {. الناظر يعني} َيَدهُ  أَْخَرجَ  َذاإِ {:  تعالى قوله

 كدت ما:  تقول كما ؛ يرھا لم أي ، صلة كاد:  الفراء وقال. يراھا أن يطمع لم} َيَكد لم{ ومعنى. الحسن قول معنى وھو ؛ يكد

:  وقيل. وشدة يأس بعد رآه وقد ، الظلمة من أراك كدت ما:  تقول كما ؛ الجھد بعد من إال يرھا لم يعني:  المبرد وقال. أعرفه

:  النحاس. راكبا يكون المنتعل وكاد يطير النعام وكاد أميرا يكون العروس كاد:  يقال كما ير ولم الرؤية من قرب معناه

ُ  َيْجَعلِ  لَمْ  َوَمنْ {. قريبة وال بعيدة رؤية يرھا فلم رؤيتھا يقارب لم إذاف ، رؤيتھا يقارب لم المعنى أن ھذا في األقوال وأصح  هللاَّ

 هللا يجعل لم ومن ، دين من له فما دينا له هللا يجعل لم من أي:  عباس ابن وقال. األمور عليه أظلمت حين به يھتدي} ُنوراً  لَهُ 

:  الزجاج وقال]. 28:  الحديد[} ِبهِ  َتْمُشونَ  ُنوراً  لَُكمْ  َوَيْجَعلْ {:  تعالى كقوله ؛ الجنة إلى يھتد لم القيامة يوم به يمشي نورا له

 في الدين يلتمس كان ، ربيعة بن عتبة في نزلت:  سليمان بن مقاتل وقال. يھتد لم هللا يھده لم من:  والمعنى الدنيا في ذلك

 الصوف ويلبس الجاھلية في يترھب وكان ، ربيعة بن شيبة في:  الماوردي. اإلسالم في كفر ثم ، المسوح ولبس ، الجاھلية

 .اإلسالم في فكفر ، الدين ويطلب

 أسلم وكان ، جحش بن هللا عبد في نزلت:  قيل وقد. وغيرھما باآلية المراد ھما يكونا أن يبعد فال ، كافرا مات وكالھما:  قلت

 تعالى هللا إن: " وسلم عليه هللا صلى النبي قال أنس وقال:  الثعلبي وذكر. إسالمه بعد تنصر ثم الحبشة أرض إلى وھاجر

 وخلق عمر نور من أمتي من المؤمنين وخلق بكر أبي نور من وعائشة عمر وخلق نوري من بكر أبا وخلق نور من خلقني

ُ  َيْجَعلِ  لَمْ  َوَمنْ { فنزلت". نور من له فما وعائشة وعمر بكر أبا ويحب يحبني لم فمن عائشة نور من أمتي من المؤمنات  لَهُ  هللاَّ

 .}ُنورٍ  ِمنْ  لَهُ  َفَما ُنوراً 

َ  أَنَّ  َترَ  أَلَمْ { 42 -  41:  اآليتان َماَواتِ  فِي َمنْ  لَهُ  ُيَسبِّحُ  هللاَّ ْيرُ  َواأْلَْرِض  السَّ ُ  َوَتْسبِيَحهُ  َصالَتهُ  َعلِمَ  َقدْ  ُكلٌّ  َصافَّاتٍ  َوالطَّ  َوهللاَّ
ِ  ، َيْفَعلُونَ  بَِما َعلِيمٌ  َّ ِ َماَواتِ  ُمْلكُ  َو ِ  َوإِلَى َواأْلَْرِض  السَّ  }اْلَمِصيرُ  هللاَّ

َ  أَنَّ  َترَ  أَلَمْ {:  تعالى قوله َماَواتِ  فِي َمنْ  لَهُ  ُيَسبِّحُ  هللاَّ ْيرُ  َواأْلَْرِض  السَّ  الحجة في زاد اآليات وضوح ذكر لما} َصافَّاتٍ  َوالطَّ

 وأيدھم بعثھم وقد ، الرسل بعثة فله ؛ الكمال على قادرا صانعا لھا نأ على بتغييرھا تدل مصنوعاته أن وبين ، والبينات

 أَنَّ {. الكل والمراد ؛ تعلم ألم:  ومعناه ، وسلم عليه هللا صلى للنبي} َترَ  أَلَمْ { في والخطاب. والنار بالجنة وأخبروا ، بالمعجزات

 َ َماَواتِ  فِي َمنْ  لَهُ  ُيَسبِّحُ  هللاَّ ْيرُ {. واإلنس الجن من} اأْلَْرِض وَ {. المالئكة من} السَّ  الصالة:  وغيره مجاھد قال} َصافَّاتٍ  َوالطَّ

 بأجنحتھا ضربھا إن:  وقيل. سجود وال ركوع فيھا ليس صالة للطير:  سفيان وقال. الخلق من سواه لما والتسبيح لإلنسان
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} اتٍ َصافّ { ومعنى. الصنعة أثر من المخلوق في يرى ما ھنا ھا التسبيح:  وقيل. النقاش حكاه ؛ تسبيح أصواتھا وإن ، صالة

ْيرُ { الجماعة وقرأ. الھواء في األجنحة مصطفات  مع بمعنى} والَطير{ ويجوز:  الزجاج وقال. }َمنْ { على عطفا بالرفع} والطَّ

 ، وزيد أنا قمت قلت فإن:  قال. الرفع من أجود وھو:  قال. زيد مع بمعنى -  وزيدا قمتُ  - يخبر وسمعته:  النحاس قال. الطير

 ؛ وتسبيحه صالته هللا علم قد كل:  المعنى يكون أن يجوز} َوَتْسِبيَحهُ  َصالَتهُ  َعلِمَ  َقدْ  ُكلٌّ {. النصب ويجوز ، الرفع األجود كان

ُ {:  قال ولھذا. المسبح وتسبيح المصلي صالة علم أي  ھذه ومن. بيحھمتس وال طاعتھم عليه يخفي ال أي} َيْفَعلُونَ  ِبَما َعلِيمٌ  َوهللاَّ

 ومسبح مصل كل علم قد المعنى:  قيل وقد. بعده ما يفسره فعل بإضمار والكوفيين البصريين عند} كل{ نصب يجوز الجھة

 أن النحويين بعض وذكر. الفاعل مسمى غير} وتسبيُحه صالُته ُعلِمَ  قد كلٌّ { الناس بعض وقرأ. كلفه الذي وتسبيحه نفسه صالة

 يكون أن ويجوز. وتسبيحه صالته هللا علمه قد كل:  تقديره يكون أن فيجوز ؛} وتسبيحه صالَته مَ َعلَّ  قد كل{ قرأ بعضھم

 من ألن ؛ الخصوص والمراد اإلفھام ھو الذي التعليم فيكون ؛ نفسه صالة أي وتسبيحه صالته غيره علم قد كل:  المعنى

 ھنا والصالة. المھدوي قاله بالتعليم االستدالل عن فعبر ، ستدلالم منه استدل قد كل المعنى يكون أن ويجوز. يعلم لم من الناس

رَّ  َيْعلَمُ { كقول ؛ تأكيدا وكرر ، التسبيح بمعنى  .القشيري قاله ؛ تسبيحا تسمى قد والصالة. }َوالنَّْجَوى السِّ

َ  أَنَّ  َترَ  أَلَمْ { 44 -  43:  اآليتان ً  ُيْزِجي هللاَّ ً  َيْجَعلُهُ  مَّ ثُ  َبْيَنهُ  ُيَؤلِّفُ  ُثمَّ  َسَحابا لُ  ِخاللِهِ  ِمنْ  َيْخُرجُ  اْلَوْدقَ  َفَتَرى ُرَكاما  ِمنَ  َوُيَنزِّ
َماءِ  ُ  ُيَقلِّبُ  ، بِاأْلَْبَصارِ  َيْذَھبُ  َبْرقِهِ  َسَنا َيَكادُ  َيَشاءُ  َمنْ  َعنْ  َوَيْصِرفُهُ  َيَشاءُ  َمنْ  بِهِ  َفُيِصيبُ  َبَردٍ  ِمنْ  فِيَھا ِجَبالٍ  ِمنْ  السَّ  ْيلَ اللَّ  هللاَّ
َھارَ   }اأْلَْبَصارِ  أِلُولِي لَِعْبَرةً  َذلِكَ  فِي إِنَّ  َوالنَّ

َ  أَنَّ  َترَ  أَلَمْ {:  تعالى قوله ً  ُيْزِجي هللاَّ ً  ُيْزِجي{. قلبك بعيني تر ألم أي ؛ آخر شيئا حججه من ذكر} َسَحابا  إلى يسوق أي} َسَحابا

 تيسرت إذا - ممدودا - زجاء يزجو الخراج زجا ومنه. تسوقه أي ولدھا تزجي والبقرة ، السحاب تزجي والريح. يشاء حيث

 :  النابغة وقال. جبايته

 رمق بھا ما نفس حشاشة أزجي...  وطني ومن أھلي من أتيتك إني

 :  أيضا وقال

 البرد جامد عليه الشمال تزجي...  سارية الجوزاء من عليه أسرت

} ُيَولِّفُ { وقرئ. تألف:  تقول ، الھمز التأليف في واألصل. ويكثف ويتصل ليقوى ؛ انتشائه عند يجمعه أي} َبْيَنهُ  ُيَؤلِّفُ  ُثمَّ {

َحابَ  َوُيْنِشئُ {:  قال ولھذا ؛ جمع معناه ولكن ، اللفظ في واحد والسحاب. تخفيفا بالواو  إال يقع ال} َبْينَ { و]. 12:  الرعد[} السَّ

 ، جمع ألنه بينه جلست قد الشجر:  تقول كما ؛ السحاب لجماعة ناھ} بينه{ أن فالجواب ؟ بينه جاز فكيف ، فصاعدا الثنين

 على مشتمل ألنه بينه يقال أن فجاز واحدا السحاب يكون أن وھو:  آخر وجواب. الفراء معناه قال ؛ اللفظ على الكناية وذكر

 :  قال كما ، كثيرة قطع

 فحومل الدخول بين... 
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 ؛ كثيرة أماكن الكوفة ألن الكوفة بين أدور زلت ما:  تقول وكما. مواضع على الهالشتم واحد وھو ، الدخول على} بين{ فأوقع

 :  يروى وكان يجوز ال ھذا أن األصمعي وزعم. وغيره الزجاج قال

 وحومل الدخول بين... 

ً  َيْجَعلُهُ  ُثمَّ { ً  َيَرْوا َوإِنْ {:  تعالى كقوله ؛ بعضا بعضه يركب ، مجتمعا أي} ُرَكاما َماءِ ا ِمنَ  ِكْسفا ً  لسَّ } َمْرُكومٌ  َسَحابٌ  َيقُولُوا َساقِطا

 الشيء وارتكم. بعض على بعضه وألقى جمعه إذا ركما يركمه الشيء ركم:  منه يقال ؛ الشيء جمع والركم]. 44:  الطور[

 بفتح -  ريقالط ومرتكم. أشبھه وما السحاب وكذلك. المتراكم الرمل:  والركام. المجموع الطين والركمة. اجتمع إذا وتراكم

 قول ومنه. العقيلي األشھب أبو قاله ؛ البرق أنه:  أحدھما:  قوالن} اْلَوْدقَ { في} ِخاللِهِ  ِمنْ  َيْخُرجُ  اْلَوْدقَ  َفَتَرى{. جادته - الكاف

 :  الشاعر

 السحاب خلل من الودق خروج...  منھا وخرجن عجاجة أثرنا

 :  اعرالش قول ومنه. الجمھور قاله ؛ المطر أنه:  الثاني

 إبقالھا أبقل أرض وال...  ودقھا ودقت مزنة فال

 :  القيس امرؤ وقال

 وتنھمالن وتوكاف وسكب...  وديمة وسح ودق فدمعھما

 إلى العير ودق:  المثل وفي. منه دنوت إليه وودقت. قطر أي ؛ ودقا يدق المطر وودق. وادقة فھي السحابة ودقت:  يقال

 الحافر لذات ويقال. به استأنست ودقا به وودقت. مودق والموضع. عليه لحرصه للشيء عخض لمن يضرب. منه دنا أي الماء؛

:  والوديقة. وداق وبھا ، أيضا ووديق ، ودوق وفرس ودوق وأتان. واستودقت وأودقت ، ودقا تدق ودقت:  الفحل أرادت إذا

 إن:  قال كعبا أن" البقرة" في تقدم وقد. نهم القطر ومخارج فرجه وھي ، والجبال الجبل مثل ؛ خلل جمع وخالل. الحر شدة

 والضحاك عباس ابن وقرأ. األرض من عليه يقع ما ألفسد السماء من الماء ينزل حين السحاب ال لو ؛ المطر غربال السحاب

لُ {. وسطھم أي ؛ القوم خالل في كنت:  وتقول. التوحيد على} خلله من{ العالية وأبو َماءِ  ِمنَ  َوُيَنزِّ } َبَردٍ  ِمنْ  فِيَھا ِجَبالٍ  نْ مِ  السَّ

 فالمفعول ، بردا البرد جبال من ينزل أي ، إضمار وفيه ؛ بردا منھا ينزل فھو ، برد من جباال السماء في هللا خلق:  قيل

 ؛ خفض موضع في} َبَردٍ { و. البرد ھي عنده فالجبال ؛ برد جبال من:  عنده التقدير ألن ؛ الفراء قول ھذا ونحو. محذوف

 ؛ برد فيھا جباال السماء في خلق تعالى هللا إن:  وقيل. جبال بتنوين ، فيھا برد جبال من:  المعنى قوله على يكون أن بويج

 مثل أو ، جبال قدر السماء من وينزل المعنى:  وقيل. صلة} ِمن{ و. برد فيھا جبال من السماء من وينزل:  التقدير فيكون

 ، الجبال بعض البرد ألن للتبعيض والثانية ، السماء من اإلنزال ابتداء ألن للغاية ألولىا} من{ فـ ؛ األرض إلى برد من جبال

 ، الموضعين في زائدة} َبَرد{ و الجبال في} ِمن{ إن:  األخفش وقال. البرد من الجبال تلك جنس ألن الجنس لتبيين والثالثة

 َمنْ  َعنْ  َوَيْصِرفُهُ  َيَشاءُ  َمنْ  ِبهِ  َفُيِصيبُ {. أعلم وهللا. الجبالك يكون بردا السماء من ينزل أي ؛ نصب موضع في والبرد والجبال

 }َيَشاءُ 
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 الرعد يسبح من سبحان:  الرعد يسمع حين قال من أن] الرعد[و". البقرة" في مضى وقد. نعمة وصرفه نقمة إصابته فتكون

 َيْذَھبُ { السحاب في الذي البرق ذلك ضوء أي} َبْرقِهِ  َسَنا َيَكادُ {. الرعد ذلك في يكون مما عوفي خيفته من والمالئكة بحمده

 :  الشماخ قال. وضوئه بريقه شدة من} ِباأْلَْبَصارِ 

 البصير إال ضوءھا ليبصر...  سناھا رفعت إذا كادت وما

 :  القيس امرؤ وقال

 المفتل الذبال في السليط أھان...  راھب مصابيح أو سناه يضيء

" سناء" مصرف بن طلحة قرأ وكذلك. ممدود الرفعة من والسناء. به يتداوى نبت أيضا والسنا. البرق ضوء -  مقصور -  فالسنا

 كان فإذا ؛ اللمع وھو -  مقصور - السنا:  المبرد قال. الشرف اسم عليه فأطلق ؛ والصفاء الضوء شدة من المبالغة على بالمد

 وھو:  يحيى بن أحمد قال} ُبَرقِه َسَناءُ { مصرف بن طلحة وقرأ. االلتماع وھو واحد وأصلھما ممدود فھو والحسب الشرف من

} باألبصار ُيذِھب{ القعقاع وابن الجحدري وقرأ. الواحدة المرة والبرقة ، البرق من المقدار البرقة:  النحاس قال. برقة جمع

 ، والھاء الياء بفتح} ِباأْلَْبَصارِ  َھبُ َيذْ { الباقون. زائدة صلة} باألبصار{ في الباء وتكون ، اإلذھاب من ؛ الھاء وكسر الياء بضم

 .الصواعق نزول من ومحذر ، المطر بقوة وبشير ، السحاب تكاثف على دليل والبرق. لإللصاق والباء

ُ  ُيَقلِّبُ {:  تعالى قوله َھارَ  اللَّْيلَ  هللاَّ  ھو:  وقيل. تھماوزياد نقصھما تقليبھما:  وقيل. اآلخر بعد بأحدھما يأتي أن تقليبھما:  قيل} َوالنَّ

. النقاش قاله ؛ القمر بضوء ومرة السحاب بظلمة مرة الليل وكذا ؛ أخرى الشمس وبضوء مرة السحاب بظلمة النھار تغيير

 ، والنھار الليل تقلب من ذكرناه الذي في أي} َذلِكَ  فِي إِنَّ {. وضر ونفع وشر خير من فيھما تقدر ما باختالف تقليبھما:  وقيل

 .خلقي من البصائر ألھل أي} اأْلَْبَصارِ  أِلُولِي{ اعتبارا أي} لَِعْبَرةً { والشتاء والصيف المطر وأحوال

ُ { 46 - 45:  اآليتان  َيْمِشي َمنْ  َوِمْنُھمْ  ِرْجلَْينِ  َعلَى َيْمِشي َمنْ  َوِمْنُھمْ  َبْطنِهِ  َعلَى َيْمِشي َمنْ  َفِمْنُھمْ  َماءٍ  ِمنْ  َدابَّةٍ  ُكلَّ  َخلَقَ  َوهللاَّ
ُ  َيْخلُقُ  أَْرَبعٍ  لَىعَ  َ  إِنَّ  َيَشاءُ  َما هللاَّ َناتٍ  آَياتٍ  أَْنَزْلَنا لََقدْ  ، َقِديرٌ  َشْيءٍ  ُكلِّ  َعلَى هللاَّ ُ  ُمَبيِّ  }ُمْسَتقِيمٍ  ِصَراطٍ  إِلَى َيَشاءُ  َمنْ  َيْھِدي َوهللاَّ

ُ {:  تعالى قوله ُ { والكسائي وحمزة واألعمش بوثا بن يحيى قرأ} َماءٍ  ِمنْ  َدابَّةٍ  ُكلَّ  َخلَقَ  َوهللاَّ  الباقون. باإلضافة} ُكلِّ  َخالِقُ  َوهللاَّ

 إحدى:  ھذا في يقال أن ينبغي وال ، بخبرين وجل عز هللا أخبر. صحيحان القراءتين في المعنيين إن:  قيل. الفعل على} خلق{

:  وجل عز هللا قال كما ؛ العموم على خالق يقال وإنما ، مخصوص لشيء} خلق{ إن:  قيل وقد. األخرى من أصح القراءتين

َِّ  اْلَحْمدُ { الخصوص وفي]. 24:  الحشر[} اْلَباِرئُ  اْلَخالِقُ { َماَواتِ  َخلَقَ  الَِّذي ِ  الَِّذي ُھوَ {:  وكذا] 1:  األنعام[} َواأْلَْرضَ  السَّ

ُ { يكون أن يجب فكذا]. 189:  األعراف[} َواِحَدةٍ  َنْفسٍ  ِمنْ  َخلََقُكمْ   وجه على دب ما كل والدابة. } َماءٍ  ِمنْ  َدابَّةٍ  ُكلَّ  َخلَقَ  هللاَّ

 الجن ھذا في يدخل لم} َماءٍ  ِمنْ {". البقرة" في تقدم وقد. للمبالغة والھاء ؛ داب فھو يدب دب:  يقال ؛ الحيوان من األرض

 وقد". نار من والجن نور من خلقوا الئكةالم إن" الصحيح في بل ، ماء من خلقوا أنھم يثبت ولم ، نشاھدھم لم ألنا ؛ والمالئكة

 كل خلقة أن أراد:  النظرة جمھور وقال. الذكور أمنية أراد:  النقاش قال. نطفة من أي} ماء من{:  المفسرون وقال. تقدم

 غزاة في سأله الذي للشيخ وسلم عليه هللا صلى النبي قول يتخرج ھذا وعلى ؛ والطين الماء من آدم خلق كما ماء فيھا حيوان
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 بل ، والمالئكة الجن يستثني ال:  قوم وقال. الحديث" . ماء من نحن: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فقال ؟ أنتما ممن:  بدر

 خلق ثم ، الماء العالم من تعالى هللا خلق ما أول إذ ؛ الماء من الريح وخلق ، الماء من النار وخلق ؛ الماء من خلق حيوان كل

 .شيء كل منه

 الدود من ونحوه ، والحوت للحيات البطن على المشي} َبْطِنهِ  َعلَى َيْمِشي َمنْ  َفِمْنُھمْ {:  تعالى قوله ھذا صحة على ويدل:  تقل

 ؛} أكثر على يمشي من ومنھم{ أبي مصحف وفي. الحيوان لسائر واألربع. مشى إذا والطير لإلنسان الرجلين وعلى. وغيره

 القول في اكتفى إنما:  النقاش قال لكن ؛ إجماع يثبته لم قرآن ولكنه ؛ والخشاش كالسرطان انالحيو جميع الزيادة بھذه فعم

 وكثرة ، مشيه قوام وھي ، أربع على اعتماده إنما الحيوان جميع ألن ؛ أكثر على يمشي ما ذكر عن أربع على يمشي ما بذكر

 األرجل تلك أن والظاھر:  عطية ابن قال. جميعھا إلى يهمش في الحيوان ذلك يحتاج ال ، خلقته في زيادة بعضه في األرجل

 ما الكتاب في ليس:  بعضھم وقال. تصرفه في تتحرك كلھا وھي ، الحيوان تنقل في إليھا محتاج ھي بل باطال ليست الكثيرة

 يمشي من ومنھم : إضمار فيه وقيل. أربع من أكثر على يمشي ما منھا ليس يقل لم إذ ؛ أربع من أكثر على المشي من يمنع

 اجتمع لما يعقل من فغلب ؛ يعقل ال وما يعقل من تشمل} َداّبة{ و. أعلم وهللا. أبي مصحف في وقع كما ؛ أربع من أكثر على

 أي ؛ الصانع ثبوت إلى باالختالف فأشار} َيْمِشي َمنْ {:  وقال. }َفِمْنُھمْ { قال ولذلك ؛ والمتعبد المخاطب ألنه ؛ يعقل ال من مع

لُ  َواِحدٍ  ِبَماءٍ  ُيْسَقى{:  كقوله وھو ؛ واحد جنس من كانوا بل ، اختلفوا لما مختارا صانعا للجميع أن ال لو  َعلَى َبْعَضَھا َوُنَفضِّ

َ  إِنَّ {]. 4:  الرعد. [}آَلياتٍ  َذلِكَ  فِي إِنَّ  اأْلُُكلِ  فِي َبْعٍض   .}َقِديرٌ { خلقه يريد مما} َشْيءٍ  ُكلِّ  َعلَى هللاَّ

ا َوَيقُولُونَ { 47:  اآلية ِ  آَمنَّ َّ ُسولِ  ِبا  }بِاْلُمْؤِمنِينَ  أُولَئِكَ  َوَما َذلِكَ  َبْعدِ  ِمنْ  ِمْنُھمْ  َفِريقٌ  َيَتَولَّى ُثمَّ  َوأََطْعَنا َوبِالرَّ

ا َوَيقُولُونَ {:  تعالى قوله َِّ  آَمنَّ ُسولِ  ِبا . إخالص وال يقين غير من لرسولوبا با آمنا بألسنتھم يقولون ، المنافقين يعني} َوِبالرَّ

 .}ِباْلُمْؤِمِنينَ  أُولَِئكَ  َوَما َذلِكَ  َبْعدِ  ِمنْ  ِمْنُھمْ  َفِريقٌ  َيَتَولَّى ُثمَّ {. وكذبوا} َوأََطْعَنا{ ويقولون أي} َوأََطْعَنا{

ِ  إِلَى ُدُعوا َوإَِذا{ 50 - 48:  اآليات  إِلَْيهِ  َيأُْتوا اْلَحقُّ  لَُھمُ  َيُكنْ  َوإِنْ  ، ُمْعِرُضونَ  ِمْنُھمْ  يقٌ َفرِ  إَِذا َبْيَنُھمْ  لَِيْحُكمَ  َوَرُسولِهِ  هللاَّ
ُ  َيِحيفَ  أَنْ  َيَخافُونَ  أَمْ  اْرَتاُبوا أَمِ  َمَرضٌ  قُلُوبِِھمْ  أَفِي ، ُمْذِعنِينَ  الُِمونَ  ُھمُ  أُولَئِكَ  َبلْ  َوَرُسولُهُ  َعلَْيِھمْ  هللاَّ  }الظَّ

 -:  مسائل أربع فيه

 كانت بشر اسمه المنافقين من رجال إن:  وغيره الطبري قال} َبْيَنُھمْ  لَِيْحُكمَ  َوَرُسولِهِ  هللاَِّ  إِلَى ُدُعوا َوإَِذا{:  تعالى هقول:  األولى

 المنافق وكان ، وسلم عليه هللا صلى هللا رسول عند التحاكم إلى اليھودي فدعاه أرض في خصومة اليھود من رجل وبين بينه

 بن المغيرة في نزلت:  وقيل. فيه اآلية فنزلت األشرف بن كعب فلنحكم علينا يحيف محمدا إن:  وقال ذلك من فأبى ، مبطال

 إلى عليا يحاكم أن المغيرة فامتنع وأرض ماء في خصومة عنه هللا رضي طالب أبي بن علي وبين بينه كان أمية بني من وائل

 ألن ليحكما يقل ولم} لَِيْحُكمَ {:  وقال. الماوردي ذكره ، اآلية فنزلت ؛ يبغضني إنه:  وقال ، وسلم عليه هللا صلى هللا رسول

 .كالم واستفتاح  إعظاما هللا بذكر بدأ وإنما ، وسلم عليه هللا صلى الرسول به المعني
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:  يقال. بالحق يحكم السالم عليه أنه لعلمھم ؛ منقادين طائعين أي} ُمْذِعِنينَ  إِلَْيهِ  َيأُْتوا اْلَحقُّ  لَُھمُ  َيُكنْ  َوإِنْ {:  تعالى قوله:  الثانية

:  األعرابي وابن األخفش. مسرعين:  ومجاھد ، خاضعين} ُمْذِعنين{:  النقاش وقال. إذعانا يذعن فالن لحكم فالن أذعن

ُ  َيِحيفَ  أَنْ  ونَ َيَخافُ  أَمْ {. وعدله نبوته في شك لھم حدث أم} اْرَتاُبوا أَمِ {. وريب شك} َمَرضٌ  قُلُوِبِھمْ  أَفِي{. مقرين  َعلَْيِھمْ  هللاَّ

 :  المدح في جرير كقوله ؛ الذم في وأبلغ التوبيخ في أشد ألنه االستفھام بلفظ وأتي. والظلم الحكم في يجور أي} َوَرُسولُهُ 

 راح بطون العالمين وأندى...  المطايا ركب من خير ألستم

الُِمونَ  ُھمُ  أُولَِئكَ  َبلْ {  .تعالى هللا حكم عن إلعراضھم ؛ لكافرونا المعاندون أي} الظَّ

. إليھما فذلك ذميين بين كان وإذا. فيه الذمة ألھل حق وال والمسلم المعاھد بين الحكم كان إذا للمسلمين يكون القضاء:  الثالثة

 ]المائدة" في تقدم كما ؛ أعرض شاء وإن حكم شاء فإن اإلسالم قاضي جاءا فإن

 خصمه وبين بينه ليحكم رسوله إلى دعي من ذم سبحانه هللا ألن الحاكم إلى الداعي إجابة وجوب ىعل دليل اآلية ھذه:  الرابعة

 ما ، يجيب أن الحاكم مجلس إلى دعي من كل على واجب:  منداد خويز ابن قال. اآلية} َمَرضٌ  قُلُوِبِھمْ  أَفِي{:  فقال الذم بأقبح

 صلى هللا رسول أن الحسن أبي بن الحسن عن الزھراوي وأسند. عليه دعىوالم المدعي بين عداوة أو فاسق الحاكم أن يعلم لم

. أيضا الماوردي ذكره". له حق وال ظالم فھو يجب فلم المسلمين حكام من حاكم إلى خصمه دعاه من: " قال وسلم عليه هللا

 أن ويحتمل ، يصح فال" له حق فال: " قوله وأما صحيح فكالم" ظالم فھو" قوله فأما:  باطل حديث وھذا:  العربي ابن قال

 .الحق غير على أنه يريد

َما{ 51:  اآلية ِ  إِلَى ُدُعوا إَِذا اْلُمْؤِمنِينَ  َقْولَ  َكانَ  إِنَّ  }اْلُمْفلُِحونَ  ُھمُ  َوأُولَئِكَ  َوأََطْعَنا َسِمْعَنا َيقُولُوا أَنْ  َبْيَنُھمْ  لَِيْحُكمَ  َوَرُسولِهِ  هللاَّ

َما{:  تعالى قوله } َوأََطْعَنا َسِمْعَنا َيقُولُوا أَنْ {. ورسوله وحكم هللا كتاب إلى أي} َوَرُسولِهِ  هللاَِّ  إِلَى ُدُعوا إَِذا اْلُمْؤِمِنينَ  َقْولَ  انَ كَ  إِنَّ

 مؤمنين كانوا لو وھؤالء ، قولھم ھذا أي ؛ يكرھون فيما ذلك كان وإن ، واألنصار المھاجرين بطاعة أخبر:  عباس ابن قال

 َقالُوا أَنْ  إاِلَّ  َقْوَلُھمْ  َكانَ  َوَما{ نحو} َيقُولُوا أَنْ {:  قوله في واسمھا ، كان خبر على نصب فالقول. وأطعنا سمعنا لونيقو لكانوا

َنا  َمنْ  ُنَكلِّمُ  َكْيفَ {:  تعالى كقوله ؛ الكالم في صلة وكان ، المؤمنين قول إنما:  وقيل]. 147:  عمران آل[} ُذُنوَبَنا لََنا اْغفِرْ  َربَّ

ً  اْلَمْھدِ  فِي َكانَ  َما{ طالب أبي بن علي. الفاعل مسمي غير} َبْيَنُھمْ  لَِيْحُكمَ { القعقاع ابن وقرأ]. 29:  مريم. [}َصِبّيا } َقْولَ  َكانَ  إِنَّ

 .بالرفع

َ  ُيِطعِ  َوَمنْ { 52:  اآلية َ  َوَيْخشَ  َوَرُسولَهُ  هللاَّ ْقهِ  هللاَّ  }ُزونَ اْلَفائِ  ُھمُ  َفأُولَئِكَ  َوَيتَّ

َ  ُيِطعِ  َوَمنْ {:  تعالى قوله َ  َوَيْخشَ {. حكم به أمر فيما} َوَرُسولَهُ  هللاَّ ْقهِ  هللاَّ  ؛ الجزم نية على القاف بإسكان} َوَيتَّْقهِ { حفص قرأ} َوَيتَّ

 :  الشاعر قال

 وغادي مؤتاب هللا ورزق...  معه هللا فإن يتق ومن
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 والبستي نافع عن وقالون يعقوب الكسرة واختلس. بكر وأبو عمرو أبو الھاء كنوأس. آخر بحذف جزمه ألن ، الباقون وكسرھا

 النبي مسجد في قائم ھو بينما عمر أن أسلم ذكر} اْلَفاِئُزونَ  ُھمُ  َفأُولَِئكَ {. الباقون الھاء كسرة وأشبع. وحفص عمرو أبي عن

 رسول محمدا أن وأشھد هللا إال إله ال أن أشھد أنا:  وليق وھو رأسه على قائم الروم دھاقين من رجل وإذا وسلم عليه هللا صلى

 وكثيرا واإلنجيل والزبور التوراة قرأت إني نعم:  قال ؟ سبب لھذا ھل:  قال.  أسلمت:  قال ؟ شأنك ما:  عمر له فقال. هللا

. فأسلمت هللا عند من أنه علمتف ، المتقدمة الكتب في ما كل فيھا جمع القرآن من آية يقرأ أسيرا فسمعت ، األنبياء كتب من

َ  ُيِطعِ  َوَمنْ {:  تعالى قوله قال ؟ اآلية ھذه ما: قال َ  َوَيْخشَ { السنن في} َوَرُسولَهُ { الفرائض في} هللاَّ  عمره من مضى فيما} هللاَّ

ْقهِ {  هللا صلى النبي قال:  عمر فقال. الجنة وأدخل النار من نجا من والفائز} اْلَفاِئُزونَ  ُھمُ  َفأُولَِئكَ {:  عمره من بقي فيما} َوَيتَّ

 ".الكلم جوامع أوتيت: " وسلم عليه

ِ  َوأَْقَسُموا{ 53:  اآلية َّ َ  إِنَّ  َمْعُروَفةٌ  َطاَعةٌ  ُتْقِسُموا ال قُلْ  لََيْخُرُجنَّ  أََمْرَتُھمْ  لَئِنْ  أَْيَمانِِھمْ  َجْھدَ  بِا  }َتْعَملُونَ  بَِما َخبِيرٌ  هللاَّ

َِّ  أَْقَسُمواوَ {:  تعالى قوله  أتوه وسلم عليه هللا صلى النبي لحكم كراھتھم بين لما فإنه ، المنافقين ذكر إلى عاد} أَْيَماِنِھمْ  َجْھدَ  ِبا

 أي. اآلية ھذه فنزلت ؛ لجاھدنا بالجھاد أمرتنا ولو ، فخرجنا وأموالنا ونسائنا ديارنا من نخرج أن أمرتنا لو وهللا:  فقالوا

 حلف من:  مقاتل وقال. يحلفوا أن قدروا ما طاقة أي} أَْيَماِنِھمْ  َجْھدَ {. ويطيعون المستأنف في معك يخرجون نھمأ با وأقسموا

 قُلْ {. بليغا إقساما:  تقديره المصدر مذھب على منصوب} َجْھدَ { و. ھذا بيان" األنعام" في مضى وقد. اليمين في أجھد فقد با

 ، القلب بإخالص معروف وقول ، معروفة طاعة منكم ليكن أو ؛ أيمانكم من بكم أولى} َمْعُروَفةٌ  اَعةٌ طَ {. الكالم وتم} ُتْقِسُموا ال

 دون الكذب منكم المعروف أي ؛ والتكذيب الكذب وھي طاعتكم عرفت قد المعنى:  مجاھد وقال. اليمين إلى حاجة وال

َ  إِنَّ {. اإلخالص  .بالفعل ومخالفتكم بالقول مطاعتك من} َتْعَملُونَ  ِبَما َخِبيرٌ  هللاَّ

َ  أَِطيُعوا قُلْ { 54:  اآلية ُسولَ  َوأَِطيُعوا هللاَّ َما َتَولَّْوا َفإِنْ  الرَّ لَ  َما َعلَْيهِ  َفإِنَّ ْلُتمْ  َما َوَعلَْيُكمْ  ُحمِّ  َعلَى َوَما َتْھَتُدوا ُتِطيُعوهُ  َوإِنْ  ُحمِّ
ُسولِ   }اْلُمبِينُ  اْلَبالغُ  إاِلَّ  الرَّ

َ  أَِطيُعوا قُلْ {:  تعالى قوله ُسولَ  َوأَِطيُعوا هللاَّ  إحدى فحذف ، تتولوا فإن أي} َتَولَّْوا َفإِنْ {. النفاق وترك الطاعة بإخالص} الرَّ

ْلُتمْ  َما َوَعلَْيُكمْ {. الرسالة تبليغ من أي} ُحمِّلَ  َما َعلَْيهِ  َفإِنََّما{. وعليھم يقل ولم} َوَعلَْيُكمْ { بعده أن ھذا على ودل. التاءين  أي} ُحمِّ

ُسولِ  َعلَى َوَما{. بطاعته مقرونا االھتداء جعل} َتْھَتُدوا ُتِطيُعوهُ  َوإِنْ {. وغيره عباس ابن عن ؛ له الطاعة من  اْلَبالغُ  إاِلَّ  الرَّ

 .}اْلُمِبينُ { التبليغ أي} اْلُمِبينُ 

ُ  َوَعدَ { 55:  اآلية ُھمْ  الَِحاتِ الصَّ  َوَعِملُوا ِمْنُكمْ  آَمُنوا الَِّذينَ  هللاَّ َننَّ  َقْبلِِھمْ  ِمنْ  الَِّذينَ  اْسَتْخلَفَ  َكَما اأْلَْرِض  فِي لََيْسَتْخلَِفنَّ  لَُھمْ  َولَُيَمكِّ
ُھمْ  لَُھمْ  اْرَتَضى الَِّذي ِديَنُھمُ  لَنَّ ً  َخْوفِِھمْ  َبْعدِ  ِمنْ  َولَُيَبدِّ ً  بِي ُيْشِرُكونَ  ال َيْعُبُدوَننِي أَْمنا  ُھمُ  َفأُولَئِكَ  َذلِكَ  َبْعدَ  َكَفرَ  َوَمنْ  َشْيئا

 }اْلَفاِسقُونَ 

 وسلم عليه هللا صلى النبي أصحاب بعض أن اآلية ھذه سبب إن:  وقيل. مالك قاله ؛ عنھما هللا رضي وعمر بكر أبي في نزلت

:  العالية أبو الوق. اآلية فنزلت ؛ أسلحتھم يضعون ال وأنھم ، أنفسھم على الخوف من فيه كانوا وما ، العدو مكافحة جھد شكا

 أمر ثم ، وجھرا سرا هللا إلى يدعون ، وأصحابه ھو خائفا إليه أوحي بعدما سنين عشر بمكة وسلم عليه هللا صلى رسول مكث
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 نأمن يوم علينا يأتي أما ، هللا رسول يا:  رجل فقال. السالح في ويمسون يصبحون خائفين فيھا وكانوا ، المدينة إلى بالھجرة

 عليه ليس محتبيا العظيم المأل في منكم الرجل يجلس حتى يسيرا إال تلبثون ال: " السالم عليه فقال ؟ الحالس ونضع فيه

 داللة اآلية ھذه في فكان:  النحاس قال. وأمنوا السالح فوضعوا العرب جزيرة على نبيه هللا وأظھر ، اآلية ھذه ونزلت". حديدة

 تتضمن ھذه:  النقاش كتاب في الضحاك قال. الوعد ذلك أنجز وعز جل هللا نأل ؛ وسلم عليه هللا صلى هللا رسول نبوة على

 الخالفة: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال وقد. الصالحات وعملوا اإليمان أھل ألنھم وعلي وعثمان وعمر بكر أبي خالفة

 الخلفاء خالفة على دليل اآلية ھذه علماؤنا لقا:  وقال واختاره ، أحكامه في العربي ابن ذھب القول ھذا وإلى". ثالثون بعدي

 في أحد يتقدمھم لم ألنھم ، لھم ارتضى الذي الدين على وكانوا ، أمانتھم ورضي استخلفھم هللا وأن ، عنھم هللا رضي األربعة

 يكن لم وإذا ، فيھم عدالو فنفذ ؛ الدين حوزة عن وذبوا ، المسلمين بسياسة وقاموا ، لھم األمر فاستقر ، ھذا يومنا إلى الفضيلة

. بعده فيما يكون وال ، ھذا يومنا إلى مثلھم بعدھم وليس ، إذا يكون ففيمن ، ورد وعليھم ، نفذ وفيھم ، نجز لھم الوعد ھذا

 وسلم عليه هللا صلى هللا رسول مولى سفينة رواه بما واحتجوا. عباس ابن عن القشيري القول ھذا وحكى. عنھم هللا رضي

 خالفة عليك أمسك:  سفينة قال". ملكا تكون ثم سنة ثالثون بعدي الخالفة: " يقول وسلم عليه هللا صلى هللا سولر سمعت: قال

 األمة لجميع وعد ھذا:  قوم وقال. ستا علي وخالفة ، سنة عشرة اثنتي عثمان وخالفة ، عشرا عمر وخالفة ، سنتين بكر أبي

 ومغاربھا مشارقھا فرأيت األرض لي زويت: " والسالم الصالة عليه الق كما ؛ اإلسالم كلمة تحت كلھا األرض ملك في

 في أنھا اآلية في والصحيح:  قال حيث تفسيره في عطية ابن القول ھذا واختار" . منھا لي زوي ما أمتي ملك وسيبلغ

. والمغرب وخراسان راقوالع الشام في جرى كالذي ؛ أھلھا ويجعلھم البالد يملكھم أن ھو واستخالفھم ، الجمھور استخالف

 وعلى بقدره أحد كل في الوعد فنفذ ، الشريعة وعموم الدعوة وإقامة والخالفة النبوة في عام وعد ھذا لھم قلنا:  العربي ابن قال

 ذكر ثم. الخلفاء من تقدم من إال الكريمة الموعدة فيه تنفذ محل للخالفة وليس ، واألئمة والقضاة المفتين في حتى ؛ حاله

 نوزع قد وعلي ، غيلة فقتال وعثمان عمر فأما ، وحده بكر أبي في إال يصح ال األمر ھذا قيل فإن:  معناه وانفصاال راضااعت

 ، لألمن مذھبا الحرب في نزاله يكن فلم علي وأما ، كان وجه بأي الموت من السالمة األمن ضمن في ليس:  قلنا. الخالفة في

 وسلم عليه هللا صلى النبي أصحاب كان كما ال ، باختياره لنفسه اإلنسان ملك شرطه إنما الحرب رفع األمن شرط من وليس

 فھذا ؛ طالبين فصاروا مطلوبين وكانوا ، قاھرين فصاروا مقھورين كانوا أنھم الحال وحقيقة:  كالمه آخر في قال ثم. بمكة

 .والعز األمن نھاية

 جميع ذلك في شاركھم بل ، اآلية عموم من بھا يخصوا حتى عنھم هللا رضي األربعة بالخلفاء تختص لم الحال ھذه:  قلت

 عن تعالى هللا أخبر حتى ، الخندق وخاصة وغيرھا أحد في المسلمين قريش إغزاء إلى ترى أال. وغيرھم بل المھاجرين

َِّ  َوَتُظنُّونَ  اْلَحَناِجرَ  اْلقُلُوبُ  َوَبلََغتِ  ْبَصارُ اأْلَ  َزاَغتِ  َوإِذْ  ِمْنُكمْ  أَْسَفلَ  َوِمنْ  َفْوقُِكمْ  ِمنْ  َجاُءوُكمْ  إِذْ {:  فقال جميعھم ُنوَنا ِبا  ُھَنالِكَ . الظُّ

 المؤمنين وأّمن ، خيرا ينالوا لم الكافرين رد هللا إن ثم]. 11 - 10:  األحزاب[} َشِديداً  ِزْلَزاالً  َوُزْلِزلُوا اْلُمْؤِمُنونَ  اْبُتلِيَ 

ُھمْ {:  بقوله المراد وھو ، وأموالھم وديارھم أرضھم وأورثھم } َقْبلِِھمْ  ِمنْ  الَِّذينَ  اْسَتْخلَفَ  َكَما{:  وقوله. }اأْلَْرِض  فِي لََيْسَتْخلَِفنَّ

 ُيْسَتْضَعفُونَ  َكاُنوا الَِّذينَ  اْلَقْومَ  َوأَْوَرْثَنا{:  فقال وديارھم أرضھم وأورثھم ، بمصر الجبابرة هللا أھلك إذ ، إسرائيل بني يعني

 ومكنھم أمنھم تعالى هللا إن ثم ، خائفين مستضعفين الصحابة كان وھكذا]. 137:  األعراف[} َوَمَغاِرَبَھا اأْلَْرِض  قَ َمَشارِ 

 يجب ممن بخبر إال يكون ال التخصيص إذ ؛ مخصوصة غير وسلم عليه هللا صلى محمد ألمة عامة اآلية أن فصح ، وملكھم



173 

 

 لما وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن باألمن خوفھم تبديل معنى في وجاء. العمومب التمسك المعلوم األصل ومن ، التسليم له

 في منكم الرجل يجلس حتى قليال إال تلبثون ال: " السالم عليه فقال ؟ السالح ونضع فيه نأمن يوم علينا يأتي أما:  أصحابه قال

 صنعاء من الراكب يسير حتى األمر ھذا هللا ليتمن وهللا" : وسلم عليه هللا صلى وقال". حديدة عليه ليس محتبيا العظيم المأل

 هللا صلى أخبر كما فكان ؛ صحيحه في مسلم خرجه". تستعجلون ولكنكم غنمه على والذئب هللا إال يخاف ال حضرموت إلى

 .فكان سيكون عما إخبار ألنھا ؛ النبوة معجزة فاآلية. وسلم عليه

ُھمْ {:  تعالى قوله  فوعدوا ذلك تعالى هللا سألوا المھاجرين ألن ؛ مكة أرض يعني:  أحدھما:  قوالن فيه} اأْلَْرِض  فِي لََيْسَتْخلَِفنَّ

 مكة أرض ألن ؛ الصحيح وھو:  العربي ابن قال. والعجم العرب بالد:  الثاني. النقاش معناه قال ؛ إسرائيل بنو وعدت كما

 عليه هللا صلى هللا رسول له يرثي". خولة بن سعد البائس لكن: " وسلم عليه هللا صلى النبي قال ، المھاجرين على محرمة

ُھمْ { في والالم". ثالثا نسكه قضاء بعد بمكة المھاجر يمكث: " أيضا الصحيح في وقال. بمكة مات أن وسلم  جواب} لََيْسَتْخلَِفنَّ

 ملوكھا فيجعلھم األرض في ليستخلفنھم وهللا الصالحات وعملوا آمنوا للذين هللا قال:  مجازھا ، قول الوعد ألن ؛ مضمر قسم

 وقراءة. وديارھم أرضھم وأورثھم والشام بمصر الجبابرة أھلك ، إسرائيل بني يعني} َقْبلِِھمْ  ِمنْ  الَِّذينَ  اْسَتْخلَفَ  َكَما{. وسكانھا

 عن والمفضل بكر وأبو عمر بن عيسى وقرأ. }نَُّھمْ لََيْسَتْخلِفَ {:  وقوله. }َوَعدَ {:  لقوله ؛ والالم التاء بفتح} اْسَتْخلَفَ  َكَما{ العامة

َننَّ {. المجھول الفعل على الالم وكسر التاء بضم} اسُتخلِف{ عاصم  قال كما ؛ اإلسالم وھو} لَُھمْ  اْرَتَضى الَِّذي ِديَنُھمُ  لَُھمْ  َولَُيَمكِّ

ً  اأْلِْسالمَ  لَُكمُ  َوَرِضيتُ {:  تعالى  رسول سمعت:  قال األسود بن المقداد عن عامر بن سليم رويو. تقدم وقد] 3:  المائدة[} ِدينا

 ذليل ذل أو عزيز بعز اإلسالم كلمة هللا أدخله إال مدر وال حجر بيت األرض ظھر على ما: " يقول وسلم عليه هللا صلى هللا

 والعجم؛ العرب بالد باألرض المراد إن:  قال لمن حجة الماوردي ذكره". بھا فيدينون بذلھم وأما أھلھا من فيجعلھم بعزھم أما

ُھمْ {. آنفا تقدم ما على:  الثاني القول وھو لَنَّ  وھي ، أبدل من ؛ بالتخفيف بكر وأبو ويعقوب كثير وابن محيصن ابن قرأ} َولَُيَبدِّ

 هللا قال ، نالقرآ في ما أكثر ألنھا ؛ عبيد أبي اختيار وھي ، بدل من ؛ بالتشديد الباقون. حاتم أبي واختيار ، الحسن قراءة

ِ  لَِكلَِماتِ {:  تعالى ْلَنا َوإَِذا{:  وقال]. 64:  يونس[} َذلِكَ  هللاَّ  وحكى:  النحاس قال. لغتان وھما ، ونحوه] 101:  النحل[} آَيةً  َبدَّ

 أشد غلطا بعده ذكر وقد ؛ عاصم على غلط وھذا ، مشددة} وليبّدلّنھم{ واألعمش عاصم قرأ:  قال الفراء عن الجھم بن محمد

:  يقال وأنه ، فرقا والتخفيف التثقيل بين أن يحيى بن أحمد وزعم:  النحاس قال. التخفيف الناس سائر عن حكى أنه وھو ، منه

 أزله أي ، الدرھم ھذا لي أبدل:  تقول كما ؛ صحيح القول وھذا:  النحاس قال. غيره وجعلت أزلته وأبدلته ، غيرته أي بدلته

 وقد. أكثر ذكره والذي ؛ اآلخر موضع أحدھما يستعمل قد أنه غير ؛ غيرت أي ، بعدنا بدلت قد:  وتقول. غيره وأعطني

. ھناك فتأمله ؛ العين إزالة معناه بدل أن على السنة من الدليل" إبراھيم" سورة في وذكرنا ،  والحمد" النساء" في ھذا مضى

َنا عَسىَ { وقرئ  هللا عبادتھم حال في أي ؛ الحال موضع في ھو} َيْعُبُدوَنِني{. ومثقال فامخف] 32:  القلم[} ُيْبِدلََنا أَنْ  َربُّ

ً  ِبي ُيْشِرُكونَ  الَ {. عليھم الثناء طريق على استئنافا يكون أن ويجوز. باإلخالص  إلھا يعبدون ال ، أحدھا:  أقوال أربعة فيه} َشْيئا

 يحبون ال ، الرابع. عباس ابن قاله ؛ غيري يخافون ال ، الثالث. أحدا بعبادتي يراؤون ال ، الثاني. النقاش حكاه ؛ غيري

} اْلَفاِسقُونَ  ُھمُ  َفأُولَِئكَ {:  تعالى قال ألنه ؛ النعمة كفران والمراد. النعم بھذه أي} َذلِكَ  َبْعدَ  َكَفرَ  َوَمنْ {. مجاھد قال غيري؛

 .وقبله اإلنعام ھذا بعد فاسق با والكافر
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الةَ ال َوأَقِيُموا{ 56:  اآلية َكاةَ  َوآُتوا صَّ ُسولَ  َوأَِطيُعوا الزَّ  }ُتْرَحُمونَ  لََعلَُّكمْ  الرَّ

 .تأكيدا بالعبادة األمر فأعاد ؛ تقدم

ارُ  َوَمأَْواُھمُ  اأْلَْرِض  فِي ُمْعِجِزينَ  َكَفُروا الَِّذينَ  َتْحَسَبنَّ  ال{ 57:  اآلية  }اْلَمِصيرُ  َولَبِْئسَ  النَّ

 بالتاء} َتْحَسَبنَّ { العامة وقراءة. بالنصرة ووعد وسلم عليه هللا صلى للنبي تسلية ھذا} َكَفُروا الَِّذينَ  َتْحَسَبنَّ  ال{:  تعالى قوله

 ، األرض في هللا معجزين أنفسھم كفروا الذين يحسبن ال بمعنى ، بالياء} َيْحَسَبنَّ { حيوة وأبو وحمزة عامر ابن وقرأ. خطابا

 وسلم؛ عليه هللا صلى للنبي الفعل يكون أن يجوز:  علي وأبو الفراء وقال. الزجاج قول ذاوھ. مفعولين إلى يتعدى الحسبان ألن

 األول القول وعلى. ثان مفعول} ُمْعِجِزينَ { و ، أول مفعول} الَِّذينَ { فـ. األرض معجزين كفروا الذين محمد يحسبن ال أي

 أھل من أحدا علمت وما:  النحاس قال. ثان مفعول} ُمْعِجِزينَ { ادمر محذوف وھو ، أول مفعول} أنفسھم{ فاعل} َكَفُروا الَِّذينَ {

. ليحسبن واحد بمفعول إال يأت لم ألنه ؛ لحن ھي:  يقول من فمنھم ؛ حمزة قراءة يخطئ وھو إال كوفيا وال بصريا العربية

 قال. بيناه وقد ، األول ولالمفع يحذف أنه على ، ضعفه على وأجازه ؛ ضعيف ھو:  الفراء وقال. حاتم أبو ھذا قال وممن

 وال المعنى ويكون:  قال. نصب موضع في} َكَفُروا الَِّذينَ { يكون:  القراءة ھذه في يقول سليمان بن علي وسمعت:  النحاس

 .األرض في معجزين كفروا الذين الكافر يحسبن

} ُمْعِجِزينَ {و. الكافر القول ھذا وفي. وسلم عليه هللا صلى النبي ھناك الفاعل ألن ؛ علي وأبو الفراء قاله لما موافق وھذا:  قلت

 .المرجع أي} اْلَمِصيرُ  َولَِبْئسَ  النَّارُ  َوَمأَْواُھمُ {. تقدم وقد. فائتين معناه

َھا َيا{ 58:  اآلية اتٍ  َثالثَ  ِمْنُكمْ  ُحلُمَ الْ  َيْبلُُغوا لَمْ  َوالَِّذينَ  أَْيَماُنُكمْ  َملََكتْ  الَِّذينَ  لَِيْسَتأِْذْنُكمُ  آَمُنوا الَِّذينَ  أَيُّ  اْلَفْجرِ  َصالةِ  َقْبلِ  ِمنْ  َمرَّ
ِھيَرةِ  ِمنَ  ثَِياَبُكمْ  َتَضُعونَ  َوِحينَ  افُونَ  َبْعَدُھنَّ  ُجَناحٌ  َعلَْيِھمْ  َوال َعلَْيُكمْ  لَْيسَ  لَُكمْ  َعْوَراتٍ  َثالثُ  اْلِعَشاءِ  َصالةِ  َبْعدِ  َوِمنْ  الظَّ  َطوَّ
ُ  ُيَبيِّنُ  َكَذلِكَ  َبْعٍض  ىَعلَ  َبْعُضُكمْ  َعلَْيُكمْ  ُ  اآْلياتِ  لَُكمُ  هللاَّ  }َحِكيمٌ  َعلِيمٌ  َوهللاَّ

 -:  مسائل ثمان فيه

َھا َيا{:  قال ألنه ؛ عامة قبلھا والتي خاصة اآلية ھذه ، العلماء قال:  األولى ً  َتْدُخلُوا ال آَمُنوا الَِّذينَ  أَيُّ  َحتَّى ُبُيوِتُكمْ  َغْيرَ  ُبُيوتا

 بعض اآلية ھذه في فخص} أَْيَماُنُكمْ  َملََكتْ  الَِّذينَ  لَِيْسَتأِْذْنُكمُ {:  فقال ھنا خص ثم] 27:  النور[} أَْھلَِھا َعلَى َوُتَسلُِّموا ِنُسواَتْسَتأْ 

 يدخل فال ، األوقات بعض اآلية ھذه في وخص. عموما األوقات جميع في األولى في القول يتأول أيضا وكذلك ، المستأذنين

 لھا غالم عليھا دخل ، مرثد بنت أسماء في نزلت:  مقاتل قال. االستئذان بعد إال منظر ذا أو كان وْغداً  ؛ أمة وال عبد فيھا

 .وسيأتي ؛ عمر على مدلج دخول نزولھا سبب:  وقيل. اآلية عليه فنزلت ؛ وسلم عليه هللا صلى هللا رسول إلى فاشتكت كبير،

 :أقوال ستة على} لَِيْسَتأِْذْنُكمُ { تعالى بقوله دالمرا في العلماء اختلف:  الثانية

 .جبير وابن المسيب ابن قاله ، منسوخة أنھا:  األول

 .لھم نظرا بھذا أمروا إنما:  قال ، قالبة أبو قاله ؛ واجبة غير ندب أنھا:  الثاني



175 

 

 .السلمي الرحمن عبد أبو قاله ؛ النساء بھا عنى:  الثالث

 .النساء دون الرجال في ھي:  عمر ابن وقال:  الرابع

 .عباس ابن عن المھدوي حكاه الوجوب لعاد الحال عاد ولو ، أبواب وال لھم غلق ال كانوا إذ ، واجبا ذلك كان:  الخامس

. والشعبي زيد بن وجابر القاسم منھم ؛ العلم أھل أكثر قول وھو ؛ والنساء الرجال على ثابتة واجبة محكمة أنھا:  السادس

 عمر ابن وقول - واللواتي الالتي - للنساء يكون إنما ، العرب كالم في للنساء يكون ال} الَِّذينَ { ألن السلمي لقو وأضعفھا

 ، بدليل ذلك يقع فإنما النساء معھم يدخل أن يجوز كان وإن ، العرب كالم في للرجال} الَِّذينَ { ألن ، النظر أھل يستحسنه

 سمع يزيد أبي بن عبيدهللا عن داود أبو فروى عباس ابن قول وأما. سليم أبي بن ليث إسناده في أن غير ، ظاھره على والكالم

 رواه وكذلك:  داود أبو قال. علي تستأذن ھذه جاريتي آلمر وإني االستئذان آية الناس أكثر بھا يؤمر لم آية:  يقول عباس ابن

 التي اآلية ھذه في ترى كيف ، عباس ابن يا:  الواق العراق أھل من نفرا أن عكرمة وروى". به يأمر" عباس ابن عن عطاء

َھا َيا{ وجل عز هللا قول ، أحد بھا يعمل وال أمرنا بما فيھا أمرنا  َيْبلُُغوا لَمْ  َوالَِّذينَ  أَْيَماُنُكمْ  َملََكتْ  الَِّذينَ  لَِيْسَتأِْذْنُكمُ  آَمُنوا الَِّذينَ  أَيُّ

اتٍ  َثالثَ  ِمْنُكمْ  اْلُحلُمَ  ِھيَرةِ  ِمنَ  ِثَياَبُكمْ  َتَضُعونَ  َوِحينَ  اْلَفْجرِ  َصالةِ  ْبلِ قَ  ِمنْ  َمرَّ  لَْيسَ  لَُكمْ  َعْوَراتٍ  َثالثُ  اْلِعَشاءِ  َصالةِ  َبْعدِ  َوِمنْ  الظَّ

افُونَ  َبْعَدُھنَّ  ُجَناحٌ  َعلَْيِھمْ  َوال َعلَْيُكمْ   رحيم حليم هللا إن:  عباس ابن الق} َحِكيمٌ  َعلِيمٌ { إلى القعنبي قرأ:  داود أبو قال. }َعلَْيُكمْ  َطوَّ

 على والرجل الرجل يتيمة أو الولد أو الخادم دخل فربما ، حجال وال ستور لبيوتھم ليس الناس وكان ، الستر يحب بالمؤمنين

 .بعد بذلك يعمل أحدا أر فلم ، والخير بالستور هللا فجاءھم ، العورات تلك في باالستئذان هللا فأمرھم ، أھله

 حال على كانت أنھا على ولكن ، اآلية نسخ على دليل فيه ليس فإنه ؛ جبير وابن سعيد قول يرد وھو ، حسن متن اھذ:  قلت

 البوادي في المسلمين مساكن من كثير في ثابت لليوم حكمھا بل ، كان كما قائم فحكمھا الحال ذلك مثل كان فإن ، زالت ثم

َھا َيا{ الشعبي عن عائشة أبي بن موسى عن سفيان عن وكيع وروى. ونحوھا والصحارى  َملََكتْ  الَِّذينَ  لَِيْسَتأِْذْنُكمُ  آَمُنوا الَِّذينَ  أَيُّ

 .المستعان وجل عز هللا:  قال ؛ بھا يعملون ال الناس إن:  قلت. بمنسوخة ليست:  قال} أَْيَماُنُكمْ 

َھا َيا{:  تعالى قوله من مأخوذ ثالثا االستئذان إن:  العلم أھل بعض قال:  الثالثة  أَْيَماُنُكمْ  َملََكتْ  الَِّذينَ  لَِيْسَتأِْذْنُكمُ  آَمُنوا الَِّذينَ  أَيُّ

اتٍ  َثالثَ  ِمْنُكمْ  اْلُحلُمَ  َيْبلُُغوا لَمْ  َوالَِّذينَ   هللا رسول وسنة ، والصبيان المماليك في القرآن فورد:  قال. دفعات ثالث:  يزيد قال} َمرَّ

 تفسير في العلماء عن معروف غير فإنه وجه له كان وإن ھذا من قاله ما:  البر عبد ابن قال. يعالجم في وسلم عليه هللا صلى

اتٍ  َثالثَ {:  قوله في جمھورھم عليه والذي ، بھا نزع التي اآلية  ذكره القول ھذا صحة على ويدل. أوقات ثالث في أي} َمرَّ

ِھيَرةِ  ِمنَ  َياَبُكمْ ثِ  َتَضُعونَ  َوِحينَ  اْلَفْجرِ  َصالةِ  َقْبلِ  ِمنْ { فيھا  .}اْلِعَشاءِ  َصالةِ  َبْعدِ  َوِمنْ  الظَّ

 عقلوا أنھم إال الحلم يبلغوا لم الذين واألطفال ، لھم بال ال إذ العبيد يكون بأن اآلية ھذه في عباده وجل عز هللا أدب:  الرابعة

 فيھا االنكشاف الناس عادة تقتضي التي األوقات وھي ، الثالثة األوقات ھذه في أھليھم على يستأذنون ، ونحوھا الكشفة معاني

 التجرد وقت القائلة ووقت. النھار ثياب ولبس النوم ثياب من الخروج ووقت النوم انتھاء وقت الفجر قبل فما. التعري ومالزمة

 فالتكشف ؛ ومللن التعري وقت العشاء صالة وبعد. حره واشتد شعاعه عال إذا فيھا يظھر النھار ألن ، الظھيرة وھي أيضا

 الخطاب بن عمر إلى مدلج له يقال األنصار من غالما بعث وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن يروي. األوقات ھذه في غالب
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 منه فانكشف وجلس عمر فاستيقظ ، ودخل ، فناداه الباب الغالم عليه فدق ، الباب عليه أغلق قد نائما فوجده ، ليدعوه ظھيرة

 إلى انطلق ثم ؛ بإذن إال الساعات ھذه في علينا الدخول عن وخدمنا ونساءنا أبناءنا نھى هللا أن دتود:  عمر فقال ، شيء

 .مكية وھي.  شكرا ساجدا فخر ، أنزلت قد اآلية ھذه فوجد وسلم عليه هللا صلى هللا رسول

 بن إسماعيل وذكر. مجاھد قال ؛ أحراركم من يحتلموا لم ينالذ أي} ِمْنُكمْ  اْلُحلُمَ  َيْبلُُغوا لَمْ  َوالَِّذينَ {:  تعالى قوله:  الخامسة

 وقرأ. اإلماء في اآلية وأن ، والتأخير التقديم على ، أيمانكم ملكت مما الحلم يبلغوا لم الذين ليستأذنكم:  يقول كان إسحاق

اتٍ  َثالثَ { و. يستحسنھا عمرو أبو وكان ، الضمة لثقل الحسن أبي بن الحسن وسكنھا ، الالم بضم الجمھور  على نصب} َمرَّ

 َقْبلِ  ِمنْ {:  بينة} َثالثَ { في والظرفية ، مواطن ثالثة في باالستئذان أمروا إنما ، ثالثا باالستئذان يؤمروا لم ألنھم ؛ الظرف

ِھيَرةِ  ِمنَ  ثَِياَبُكمْ  َتَضُعونَ  َوِحينَ  اْلَفْجرِ  َصالةِ   مرات ثالث يستأذن أن يجب وال. معناه مضى وقد. }اْلِعَشاءِ  َصالةِ  َبْعدِ  َوِمنْ  الظَّ

 عن بكر وأبو والكسائي حمزة وقرأ. } ثالث{ برفع} َعْوَراتٍ  َثالثُ { السبعة جمھور قرأ} لَُكمْ  َعْوَراتٍ  َثالثُ {. وقت كل في

:  اءالفر وقال. مردود ضعيف النصب:  حاتم أبو قال. }مرات ثالثَ { قوله في الظرف من البدل على بالنصب} ثالثَ { عاصم

 والخبر ، باالبتداء الكسائي عند والرفع. عورات ثالث الخصال ھذه:  المعنى ألن الرفع اخترت وإنما:  قال. إلي أحب الرفع

 ، بالنصب قرأ أنه إال ؛ العورة فيھا تكون التي الساعات والعورات:  قال. باالبتداء نصا وقال ، بالعائد يقل ولم ، بعده ما عنده

 ليستأذنكم المعنى:  الزجاج وقال. الفراء استبعده ولھذا ؛} مّرات ثالثَ {:  قوله على مردود أنه:  أحدھما:  قوالن فيه والنصب

 يجيء أن الصحيح في وبابه ، عورة جمع} َعْورات{ و. مقامه إليه المضاف وأقيم المضاف فحذف ؛ عورات ثالث أوقات

 اعتالله إلى داع فتحه ألن ؛ وبيضات كبيضة المعتل في العين نواوسك ، ذلك ونحو ، وجفنات كجفنة" العين بفتح" فعالت على

 :  الشاعر قول فأما ؛ لذلك يفتح فلم

 سبوح المنكبين بمسح رفيق...  متأوب رائح بيضات أبو

 .فشاذ

افُونَ {. متبذلين كنتم وإن ذنوايستأ أن غير من الدخول في أي} َبْعَدُھنَّ  ُجَناحٌ  َعلَْيِھمْ  َوال َعلَْيُكمْ  لَْيسَ {:  تعالى قوله:  السادسة } َطوَّ

 ، نكرة ألنه} طوافين{ نصب الفراء وأجاز. عليكم وطوافون خدمكم ھم إنما الكالم في كقولك:  الفراء قال. طوافون ھم بمعنى

 الختالف} ُضُكمْ َبعْ { وفي} َعلَْيُكمْ { في اللذين المضمرين من حاال يكون أن البصريون يجيز وال. معرفة} َعلَْيُكمْ { في والمضمر

افُونَ { فمعنى. لھما النعت على ، العاقلين عمرو على ونزلت يزيد مررت يجوز وال. العاملين  عليكم يطوفون أي} َعلَْيُكمْ  َطوَّ

 دخولھم من العورات الثالث في فمنع". الطوافات أو عليكم الطوافين من ھي إنما" الھرة في الحديث ومنه ؛ عليھم وتطوفون

 فبين ، للمدخل سھلة أي] 13:  األحزاب[} َعْوَرةٌ  ُبُيوَتَنا إِنَّ {:  قوله ومنه ، دونه مانع ال شيء كل العورة حقيقة ألن ؛ علينا

 َعلَْيِھمْ  َوال َعلَْيُكمْ  لَْيسَ {:  بقوله الجناح رفع ثم. نسخه وتعذر امتثاله فتعين ؛ العورة حال في الخلوة وھي ، لإلذن الموجبة العلة

افُونَ  َدُھنَّ َبعْ  ُجَناحٌ  ُ  ُيَبيِّنُ  َكَذلِكَ {. بعض على بعضكم يطوف أي} َبْعٍض  َعلَى َبْعُضُكمْ  َعلَْيُكمْ  َطوَّ  موضع في الكاف} اآْلياتِ  لَُكمُ  هللاَّ

ُ {. األشياء ھذه لكم يبين ما مثل بيانا متعبداته على الدالة آياته لكم هللا يبين أي ؛ نصب  .تقدم} َحِكيمٌ  َعلِيمٌ  َوهللاَّ
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 قال عنھما هللا رضي عمر بن هللا عبد عن مسلم صحيح وفي. العتمة يريد} اْلِعَشاءِ  َصالةِ  َبْعدِ  َوِمنْ {:  تعالى قوله:  السابعة

 فإنھا" رواية وفي". باإلبل يعتمون وھم العشاء إنھا أال صالتكم اسم على األعراب تغلبنكم ال: " يقول صلى هللا رسول سمعت

. العشاء يؤخر وسلم عليه هللا صلى النبي كان:  برزة أبي عن البخاري وفي". اإلبل بحالب تعتم وإنھا العشاء هللا كتاب في

 بين العصر يعني ، فصالھا:  الصحيح وفي. األولى العشاء على يدل وھذا. العشاء وسلم عليه هللا صلى النبي أخر:  أنس وقال

 جابر عن مسلم وفي". حبوا ولو ألتوھما والصبح العتمة في ما يعلمون ولو: " وغيره الموطأ وفي. والعشاء المغرب العشاءين

 صالتكم بعد العتمة يؤخر وكان ، صالتكم من نحوا الصلوات يصلي وسلم عليه هللا صلى هللا رسول كان:  قال سمرة ابن

 ، بالتاريخ اآلخر من األول امنھ يعلم ال ، متعارضة أخبار وھذه:  العربي بن بكر أبو القاضي وقال. الصالة يخف وكان شيئا،

 عمن فضال الصحابة أقوال من له مرد فال ، ثابت عتمة العشاء تسمية وعن عشاء المغرب تسمية عن السالم عليه ونھيه

 فا} اْلِعَشاءِ  َصالةِ  َبْعدِ  َوِمنْ {:  مالك قال القاسم ابن وقال. أثم فقد العتمة صالة قال من:  يقول عمر ابن كان وقد. عداھم

 يقال وال ، وولده أھله اإلنسان ويعلمھا به تعالى هللا سماھا بما تسمي أن وسلم عليه هللا صلى النبي فأحب العشاء صالة سماھا

 :  حسان قال وقد يفھم ال من خطاب عند إال عتمة

 وشاء نعم مروجھا خالل...  أنيس بھا يزال ال وكانت

 شاءالع ذھب إذا يؤرقني...  لطيف من ولكن ھذا فدع

 إذ كتابه في تعالى هللا سماھا عما بھا يعدل لئال كان إنما ، عتمة العشاء تسميتھم في األعراب اتباع عن النھي ھذا إن:  قيل وقد

 العتمة تسميتھا أن على وال ، التحريم جھة على وليس ، األولى ھو ما إلى إرشاد نھيُ  فكأنه ؛} اْلِعَشاءِ  َصالةِ  َبْعدِ  َوِمنْ {:  قال

 رضي وعمر بكر أبو بذلك تسميتھا أباح وقد ، ذلك عليھا أطلق قد وسلم عليه هللا صلى النبي أن ثبت قد أنه ترى أال. جوزي ال

 وھي ، دنيوية لفعلة اسم ھو ما عليھا يطلق أن عن الدينية الشريفة العبادة لھذه تنزيھا ذلك عن نھى إنما:  وقيل. عنھما هللا

 " .اإلبل بحالب تعتم فإنھا: " قوله لھذا ويشھد ؛ العتمة ويسمونھا الوقت ذلك يف يحلبونھا كانوا التي الحلبة

 مالك بن أنس عن غزية بن عمارة عن عياش بن إسماعيل حدثنا شيبة أبي بن عثمان حدثنا سننه في ماجه ابن روى:  الثامنة

 األولى الركعة تفوته ال ليلة أربعين ماعةج في صلى من: " يقول كان أنه وسلم عليه هللا صلى النبي عن الخطاب بن عمر عن

 : وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال قال عفان بن عثمان عن مسلم صحيح وفي". النار من عتقا بھا هللا كتب العشاء صالة من

 في طنيالدارق وروي". كله الليل قام فكأنما جماعة في الفجر صلى ومن الليل نصف قام فكأنما جماعة في العشاء صلى من"

 فأتم ركعات أربع بعدھا وصلى اآلخرة العشاء وصلى الوضوء فأحسن توضأ من:  قال كعب عن تبيع أو سبيع عن سننه

 .القدر ليلة بمنزلة له كن فيھن يقترئ ما ويعلم وسجودھن ركوعھن

ُ  ُيَبيِّنُ  َكَذلِكَ  َقْبلِِھمْ  ِمنْ  الَِّذينَ  أَْذنَ اْستَ  َكَما َفْلَيْسَتأِْذُنوا اْلُحلُمَ  ِمْنُكمُ  اأْلَْطَفالُ  َبلَغَ  َوإَِذا{ 59:  اآلية ُ  آَياتِهِ  لَُكمْ  هللاَّ  }َحِكيمٌ  َعلِيمٌ  َوهللاَّ

 لھم وأبيح ؛ المذكورة الثالثة األوقات في باالستئذان أمروا األطفال أن:  والمعنى. لثقلھا الضمة فحذف} الُحْلم{ الحسن قرأ

 كل في االستئذان في الرجال حكم على الحلم بلغوا إذا يكونوا أن اآلية ھذه في تعالى أمر ثم. ذكرنا كما ذلك غير في األمر

 األولى في وقال. فليستأذنوكم يقل ولم} َفْلَيْسَتأِْذُنوا{ وقال ، وحرامه حالله وإيضاح ألحكامه وجل عز هللا من بيان وھذا. وقت
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} َفْلَيْسَتأِْذُنوا اْلُحلُمَ  ِمْنُكمُ  اأْلَْطَفالُ  َبلَغَ  َوإَِذا{ لعطاء قلت:  جريج ابن وقال. نمتعبدي وال مخاطبين غير األطفال ألن} لَِيْسَتأِْذْنُكمُ {

 حد ما لألوزاعي قلت:  الفزاري إسحاق أبو وقال. عبيدا أو كانوا أحرارا ، احتلموا إذا يستأذنوا أن الناس على واجب:  قال

 أمه على الرجل يستأذن أي:  الزھري وقال. يستأذن حتى امرأة على يدخل ال قال ، سنين أربع:  قال ؟ يستأذن الذي الطفل

 .اآلية ھذه نزلت المعنى ھذا وفي

تِي النَِّساءِ  ِمنَ  َواْلَقَواِعدُ { 60:  اآلية ً  َيْرُجونَ  ال الالَّ َجاتٍ  َغْيرَ  ثَِياَبُھنَّ  َيَضْعنَ  أَنْ  ُجَناحٌ  َعلَْيِھنَّ  َفلَْيسَ  نَِكاحا  َوأَنْ  ةٍ بِِزينَ  ُمَتَبرِّ
ُ  لَُھنَّ  َخْيرٌ  َيْسَتْعفِْفنَ   }َعلِيمٌ  َسِميعٌ  َوهللاَّ

 - :  مسائل خمس فيه

:  قالوا كما ، الكبر قعود أنه على حذفھا ليدل ؛ ھاء بال ، قاعد واحدتھا القواعد} النَِّساءِ  ِمنَ  َواْلَقَواِعدُ {:  تعالى قوله:  األولى

 :  الشاعر قال. لحب حمل أنه الھاء بحذف ليدل ؛ حامل امرأة

 عقرا القواعد كن وإن حبلن...  نسوة بين بطنه في ما أن فلو

 .بالھاء ، قاعدة واحدة البيت إساس:  أيضا والقواعد. بالھاء ، ظھرھا على وحاملة ، بيتھا في قاعدة:  ذلك غير في وقالوا

 قال. العلماء أكثر قول ھذا ؛ والمحيض ولدال عن وقعدن ، السن من التصرف عن قعدن اللواتي العجز:  القواعد:  الثانية

 المرأة ألن ، بمستقيم ذلك وليس ؛ الولد عن قعدن الالتي:  عبيدة أبو وقال. كبرھا من تستقذرھا رأيتھا إذا التي ھي:  ربيعة

 .المھدوي قاله ، مستمتع وفيھا الولد عن تقعد

 يذھب ال إذ ؛ عنھن األنفس النصراف بذلك القواعد خص إنما} ِثَياَبُھنَّ  َيَضْعنَ  أَنْ  ُجَناحٌ  َعلَْيِھنَّ  َفلَْيسَ {:  تعالى قوله:  الثالثة

 .لھن المتعب التحفظ كلفة عنھم وأزيل ، لغيرھن يبح لم ما لھن فأبيح ، فيھن للرجال

 ابن عن وروي. الجلباب وھو : عباس ابن قال} ِمنْ { بزيادة} ِثَيابِِھنّ  ِمنْ  َيَضْعنَ  أَنْ { عباس وابن وأبي مسعود ابن قرأ:  الرابعة

 من أيست التي الكبيرة:  قوم وقال. خمارھا فوضعت كبرت للتي ، واضع امرأة:  تقول والعرب} َجالِبيِبِھنَّ  ِمنْ { أيضا مسعود

 تضع الكبيرة أن إال ؛ التستر في كالشابة أنھا والصحيح. الخمار وضع لھا يجوز ھذا فعلى ؛ بأس فال شعرھا بدا لو ، النكاح

 .وغيرھما جبير وابن مسعود ابن قاله ، والخمار الدرع فوق يكون الذي الجلباب

َجاتٍ  َغْيرَ {:  تعالى قوله:  الخامسة  أقبح من ذلك فإن ؛ إليھن لينظر بالزينة متعرضات وال مظھرات غير أي} ِبِزيَنةٍ  ُمَتَبرِّ

 حائل ال أي ؛ واألسوار السماء وبروج. مشيدة بروج:  ومنه ؛ للعيون والظھور التكشف:  والتبرج. الحق عن وأبعده األشياء

 .يسترھا دونھا

 الذھب وخاتم والخلخال والقرطين والتمائم والصباغ الخضاب في تقولين ما ، المؤمنين أم يا:  عنھا هللا رضي لعائشة وقيل

 أن لكنّ  يحل ال لمن متبرجات غير ينةالز لكنّ  هللا أحل ، واحدة امرأة قصة قصتكن ، النساء معشر يا:  فقالت ؟ الثياب ورقاق

َجاتٍ  َغْيرَ { ھذا وعلى. الجلباب وضع لھا يحل فال خرجت فإذا ، بيوتھن في ھذا:  عطاء وقال. محرما منكن يروا  غير} ُمَتَبرِّ
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 دخل إذا الإ ، بعيد وھذا ، الدرع فوق جلبان من بدلھا فال بيتھا في كانت إذا:  يقال أن يلزم ھذا وعلى. بيوتھن من خارجات

 لھن أفضل الشباب يلزم ما والتزامھن الثياب وضع عن واستعفافھن ، منھن الجميع تحفظ أن تعالى ذكر ثم. أجنبي عليھا

 الصحيح روى. يصفانھا رقيقين ثوبين المرأة تلبس أن التبرج من:  قيل ثم. سين بغير} يتعففن وأن{ مسعود ابن وقرأ. وخير

 البقر كأذناب سياط معھم قوم أرھما لم النار أھل من صنفان: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال قال ھريرة أبي عن

 ريحھا يجدن وال الجنة يدخلن ال المائلة البخت كأسنمة رؤوسھن مائالت مميالت عاريات كاسيات ونساء الناس بھا يضربون

 بأنھن وصفھن وإنما عليھن الثياب ألن كاسيات جعلھن وإنما:  العربي ابن قال" . وكذا كذا مسيرة من ليوجد ريحھا وإن

 .حرام وذلك ؛ محاسنھن ويبدي ، يصفھن رق إذا الثواب ألن عاريات

 هللا قال الذي التقوى لباس من عاريات الثياب من كاسيات أنھن:  والثاني. المعنى ھذا في للعلماء التأويلين أحد ھذا:  قلت

ْقَوى َولَِباسُ {:  فيه تعالى  :  وأنشدوا. }َخْيرٌ  َذلِكَ  التَّ

 كاسيا كان وإن عريانا تقلب...  التقى من ثياب يلبس لم المرء إذا

 عاصيا  كان فيمن خير وال...  ربه طاعة المرء لباس وخير

 علي يعرضون الناس رأيت نائم أنا بينا: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال قال الخدري سعيد أبي عن مسلم صحيح وفي

 يا ذلك أولت ماذا:  قالوا" يجره قميص وعليه الخطاب بن عمر ومر ذلك دون ما ومنھا الثدي يبلغ ما منھا قمص وعليھم

. }َخْيرٌ  َذلِكَ  التَّْقَوى َولَِباسُ {:  تعالى قوله من مأخوذ بالدين القميص وسلم عليه هللا صلى فتأويله". الدين: " قال ؟ هللا رسول

 :  شاعرھم قال كما ؛ بالثياب والعفاف الفضل عن تكني والعرب

 نقية طھارى عوف بني ثياب

 بالقميص الخالفة عن فعبر". تخلعه فال تخلعه أن أرادوك فإن قميصا سيلبسك هللا إن: " لعثمان وسلم عليه هللا صلى قال وقد

 .معروفة حسنة استعارة وھي

 ؛ متبرجات ويخرجن يتزين فإنھن ، الشباب وخاصة ، األزمان ھذه في بھن الالئق وھو ، التأويلين أصح التأويل ھذا:  قلت

 ذلك بل ، إليھا ينظر بمن تبالي وال ، زينتھا تبدي حيث ، وباطنا ظاھرا ، حقيقة التقوى من عاريات بالثياب كاسيات فھن

 ومما. الكھن ما أحد يعلم ولم ، ذلك فعلن لما التقوى من شيء عندھن كان فلو ، منھن الوجود في مشاھد وذلك ، مقصودھن

 عظام اإلبل من ضرب والبخت". البخت كأسنمة رؤوسھن: " قوله في الحديث بقية في وصفھن من ذكر ما التأويل ھذا يقوي

 ، معلوم مشاھد وھذا. رؤوسھن أوساط على شعورھن ضفائر من رفعن لما بھا رؤوسھن شبه ؛ األسنمة عظام ، األجسام

 .البخاري خرجه". النساء من الرجال على أضر فتنة بعدي تركت ما: " وسلم عليه هللا صلى قال. ملوم إليھن والناظر
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 أَوْ  ُبُيوتُِكمْ  ِمنْ  َتأُْكلُوا أَنْ  أَْنفُِسُكمْ  َعلَى َوال َحَرجٌ  اْلَمِريِض  َعلَى َوال َحَرجٌ  اأْلَْعَرجِ  َعلَى َوال َحَرجٌ  اأْلَْعَمى َعلَى لَْيسَ { 61:  اآلية
َھاتُِكمْ  ُبُيوتِ  أَوْ  آَبائُِكمْ  ُبُيوتِ  اتُِكمْ  ُبُيوتِ  أَوْ  أَْعَماِمُكمْ  ُبُيوتِ  أَوْ  أََخَواتُِكمْ  ُبُيوتِ  أَوْ  إِْخَوانُِكمْ  ُبُيوتِ  أَوْ  أُمَّ  أَوْ  أَْخَوالُِكمْ  ُبُيوتِ  أَوْ  َعمَّ
ً  َتأُْكلُوا أَنْ  ُجَناحٌ  َعلَْيُكمْ  لَْيسَ  َصِديقُِكمْ  أَوْ  َمَفاتَِحهُ  َملَْكُتمْ  َما أَوْ  َخاالتُِكمْ  ُبُيوتِ  ً  أَوْ  َجِميعا ً  َدَخْلُتمْ  َفإَِذا أَْشَتاتا  َعلَى َفَسلُِّموا ُبُيوتا

ِ  ِعْندِ  ِمنْ  َتِحيَّةً  أَْنفُِسُكمْ  َبةً  ُمَباَرَكةً  هللاَّ ُ  ُيَبيِّنُ  َكَذلِكَ  َطيِّ  }َتْعقِلُونَ  لََعلَُّكمْ  اآْلياتِ  لَُكمُ  هللاَّ

 - :  مسألة عشرة إحدى فيه

 ھي ھل -  أقربھا. ثمانية أقوال على اآلية ھذه تأويل في العلماء اختلف} َحَرجٌ  اأْلَْعَمى َعلَى لَْيسَ {:  تعالى لهقو:  األولى

 :  أقوال ثالثة فھذه ؛ محكمة أو ناسخة أو منسوخة

 ، انقطع شيء ھذا:  قال ، دزي بن الرحمن عبد قاله ؛ اآلية آخر إلى} أَْنفُِسُكمْ  َعلَى َوال{:  تعالى قوله من منسوخة أنھا:  األول

 فيه وليس جائع وھو البيت فدخل الرجل جاء فربما ، مرخاة الستور وكانت ، أغالق أبوابھم على ليس اإلسالم أول في كانوا

 قال. وانقطع ھذا فذھب ، يفتحھا أن ألحد يحل فال البيوت على األغالق صارت ثم ، منه يأكل أن وجل عز هللا فسوغ ؛ أحد

 .األئمة خرجه. الحديث.." بإذنه إال أحد ماشية أحد يحتلبن ال: " وسلم عليه هللا صلى

َھا َيا{ وجل عز هللا أنزل لما:  قال عباس ابن عن طلحة أبي بن علي روى. جماعة قاله ؛ ناسخة أنھا:  الثانية  ال آَمُنوا الَِّذينَ  أَيُّ

 أفضل من الطعام وأن ، بالباطل بيننا أموالنا نأكل أن نھانا قد وجل عز هللا إن:  مسلمونال قال} ِباْلَباِطلِ  َبْيَنُكمْ  أَْمَوالَُكمْ  َتأُْكلُوا

 -  إلى -  َحَرجٌ  اأْلَْعَمى َعلَى لَْيسَ {:  وجل عز هللا فأنزل ؛ ذلك عن الناس فكف ، أحد عند يأكل أن منا ألحد يحل فال ، األموال

 .بضيعته الرجل يوكل الرجل ھو:  قال. }َمَفاتَِحهُ  َملَْكُتمْ  َما أَوْ 

 ، سالم طلحة أبي أبيه اسم ، محمد أبا ويقال الحسن أبا يكنى ، الشام سكن ھاشم بني مولى ھو ھذا طلحة أبي بن علي:  قلت

 .أعلم وهللا ، عباس ابن ير لم إنه:  فقيل ؛ تفسيره في تكلم

 بن عتبة بن هللا عبد بن وعبيدهللا المسيب بن سعيد ھممن ؛ بقولھم يقتدي ممن العلم أھل من جماعة قاله ؛ محكمة أنھا:  الثالث

 صلى هللا رسول مع النفير في يوعبون المسلمون كان:  قالت عنھا هللا رضي عائشة عن عروة عن الزھري وروى. مسعود

 طيب غير عن لنا لوهأح إنما يقولون فكانوا ؛ فكلوا احتجتم إذا:  ويقولون ضمناھم إلى مفاتيحھم يدفعون فكانوا ، وسلم عليه هللا

" يوِعبون: " النحاس قال. اآلية آخر إلى} آَباِئُكمْ  ُبُيوتِ  أَوْ  ُبُيوِتُكمْ  ِمنْ  َتأُْكلُوا أَنْ  أَْنفُِسُكمْ  َعلَى َوال{:  وجل عز هللا فأنزل ؛ نفس

 أوعب يقال:  السكيت ناب وقال. بأجمعھم جاؤوھم إذا فالن لبني فالن بنو أوعب:  يقال  ؛ المغازي في بأجمعھم يخرجون أي

 إذا األنف في: " الحديث وفي. عنده ما بأقصى أي ؛ وعيب بركض الفرس وجاء. أحد منھم ببلدھم يبق فلم ؛ جالء فالن بنو

 ما كل يستوعب واسعا كان إذا وعيب بيت:  ويقال. استئصاله الشيء واستيعاب. شيء منه يترك لم إذا" الدية جدعه استوعب

 عن فيه لما ؛ اآلية في روي ما أجل من القول وھذا:  النحاس قال. زمن ضمن واحدھم ، الزمنى ھم والضمنى. فيه جعل

 الجھاد في عنھم تخلفھم ألجل منتظم كالم وھذا:  العربي ابن قال. بعينه شيء في نزلت اآلية أن التوفيق من والتابعين الصحابة

 هللا إن:  يقال أن المختار لكن. جدا بعيدا القول ھذا فكان ؛ اقتضاه قد} َمَفاِتَحهُ  ُتمْ َملَكْ  َما أَوْ {:  قوله لكن ، بأيديھم أموالھم وبقاء

 ؛ المشي من به التكليف في يشترط فيما األعرج وعن ، البصر فيه يشترط الذي بالتكليف يتعلق فيما األعمى عن الحرج رفع
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 ، وأركانھا الصالة وشروط كالصوم ؛ إسقاطه في مرضال يؤثر فيما المريض وعن ، العرج وجود مع األفعال من يتعذر وما

 ، مفيد بين وتفسير ، صحيح معنى فھذا. بيوتكم من تأكلوا أن في حرج عليكم وليس:  مبينا ذلك بعد قال ثم. ذلك ونحو والجھاد

 .نقل إلى اآلية تفسير في يحتاج وال ، والعقل الشرع ويعضده

 إليه يضطرھم ما كل في مرفوع عنھم الحرج أن على يدل الشريعة وأمر اآلية اھرفظ:  فقال عطية ابن أشار ھذا وإلى:  قلت

 قال ما فأما ، ھذا في عنھم مرفوع فالحرج ، األنقص منھم يقع أن العذر ويقتضي ، باألكمل اإلتيان فيه نيتھم وتقتضي ، العذر

 :  وھي ھنا الحرج في الناس

 معنى ، اآلية} أَْنفُِسُكمْ  َعلَى َوال{:  تعالى وقوله. تأخرھم في عليھم حرج ال أي ؛ الغزو في الحرج ھو:  زيد ابن قال:  الثانية

 األكل تتجنب المبعث قبل بالمدينة ومن العرب وكانت:  قالت. المطاعم معنى في كلھا اآلية:  فرقة وقالت. األول من مقطوع

 المريض ولرائحة ، األعرج من الجلسة والنبساط ، مىاألع من اليد لجوالن تقذرا ذلك يفعل كان فبعضھم ؛ األعذار أھل مع

 .مؤذنة اآلية فنزلت ، وكبر جاھلية أخالق وھي ؛ وعالته

 في الرؤية لعدم ، األكل في األصحاء درجة عن مقصرون ھم إذ ، األعذار أھل غير من تحرجا ذلك يفعل كان وبعضھم

 في عباس ابن وقال. معھم األكل إباحة في اآلية فنزلت ؛ المريض ولضعف ، األعرج في المزاحمة عن وللعجز ، األعمى

 الرجل كان:  وقيل. لھم مبيحة اآلية فنزلت ؛ عذرھم أجل من الناس مع األكل في تحرجوا األعذار أھل إن:  الزھراوي كتاب

 .اآلية فنزلت ؛ ذلك من األعذار أھل فتحرج ؛ قرابته بيوت إلى به ذھب شيئا فيه يجد فلم بيته إلى العذر أھل ساق إذا

 المخاطب وغير المخاطب اجتمع لما ولكن. الناس أيھا عليكم وال أي كالم ابتداء ھذا} أَْنفُِسُكمْ  َعلَى َوال{:  تعالى قوله:  الثالثة

 يفِ {:  قوله في داخلة ألنھا ذلك:  المسفرون فقال ؛ األبناء بيوت منھا وسقط القربات بيوت وذكر. الكالم لينتظم المخاطب غلب

:  النحاس قال. األوالد يذكر ولم بعد األقرباء ذكر ألنه". ألبيك ومالك أنت" الخبر وفي بيته الرجل ابن بيت ألن} ُبُيوِتُكمْ 

 ، لھؤالء مخالفا االبن يكون أال الظاھر في األولى بل ؛ تعالى هللا كتاب على تحكم ھذا:  فقال القول ھذا بعضھم وعارض

 تكن لم صح لو وأنه ، الحديث ھذا لوھي بقوي" ألبيك ومالك أنت" وسلم عليه هللا صلى النبي عن روي بما االحتجاج وليس

 ومالك ، ألبيك أنت:  المعنى إن قيل وقد. ألبيه المخاطب ذلك مال أن علم وسلم عليه هللا صلى النبي يكون قد إذ ؛ حجة فيه

 أَنْ  أَْنفُِسُكمْ  َعلَى َوال{:  تعالى قوله ووجه:  الحكيم الترمذي وقال .واالبن األب بين التوارث لھذا والقاطع. لك ومالك أي ؛ مبتدأ

 الذي الرجل ھذا أفادھم قد شيء ھناك والولد لألھل فيكون ؛ وأوالدكم أھاليكم فيھا التي مساكنكم يقول كأنه} ُبُيوِتُكمْ  ِمنْ  َتأُْكلُوا

 في عليه فليس ملكھم من شيء ھناك والولد للزوجة يكون أو ، القوت ذلك من معھم يأكل أن حرج عليه فليس ، المسكن له

 .حرج ذلك

َھاِتُكمْ  ُبُيوتِ  أَوْ  آَباِئُكمْ  ُبُيوتِ  أَوْ {:  تعالى قوله:  الرابعة اِتُكمْ  ُبُيوتِ  أَوْ  أَْعَماِمُكمْ  ُبُيوتِ  أَوْ  أََخَواِتُكمْ  ُبُيوتِ  أَوْ  إِْخَواِنُكمْ  ُبُيوتِ  أَوْ  أُمَّ  َعمَّ

 أن فله يأذنوا لم أو له أذنوا:  آخرون وقال. ذلك في له أذنوا إذا ھذا:  العلماء بعض قال} َخاالِتُكمْ  ُبُيوتِ  أَوْ  أَْخَوالُِكمْ  ُبُيوتِ  أَوْ 

 من ھذا يأكل أن العطف بذلك منھم النفوس تسمح عطفا القرابة تلك في ألن وذلك. منھم إذن ھي بينھم التي القرابة ألن ؛ يأكل

 كان فإذا ، مبذوال الطعام كان إذا استئذان غير من النسب جھة من األكل لنا أباح:  العربي ابن. علموا إذا كبذل ويسروا شيئھم
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 بإذن إال عنھم محرز غير وإن بمأكول ليس ما إلى وال ، االدخار إلى يجاوزوا أن يجوز وال ، أخذه لھم يكن لم دونھم محرزا

 .منھم

 وتحت بيته في الرجل ملكه ما ذلك وعظم. قبضتكم في وصار اختزنتم مما يعني} َمَفاِتَحهُ  لَْكُتمْ مَ  َما أَوْ {:  تعالى قوله:  الخامسة

 ابن قال. واألجراء والعبيد الوكالء اآلية في يدخل المفسرين جمھور وعند. ومجاھد وقتادة الضحاك تأويل ھو وذلك ؛ غلقه

 عن قتادة عن معمر وذكر. عليه قيم مما يأكل أن له جوزفي ؛ ماله على وخازنه ، ضيعته على الرجل وكيل عني:  عباس

 يخزن مما يأكل أن وللخازن:  العربي ابن. اليسير الشيء يطعم أن بأس فال ، خازن فھو المفتاح الرجل ملك إذا:  قال عكرمة

 بضم} ُملِّْكتم{ جبير بن سعيد وقرأ. األكل عليه حرم الخزن على أجرة له كانت إذا فأما ، أجرة له تكن لم إذا وھذا ؛ إجماعا

 قتادة وقرأ". األنعام" في مضى وقد ؛ مفتاح جمع ، والحاء التاء بين بياء} مفاتيحه{ أيضا وقرأ. وشدھا الالم وكسر الميم

 وسلم عليه هللا صلى هللا رسول مع خرج ، عمرو بن الحارث في اآلية ھذه نزلت:  عباس ابن وقال. اإلفراد على} مفتاحه{

 إذنك؛ بغير طعامك من آكل أن تحرجت:  فقال حاله عن فسأله مجھودا وجده رجع فلما ، أھله على زيد بن مالك فوخل غازيا

 .اآلية ھذه تعالى هللا فأنزل

]. 77:  الشعراء[} لِي َعُدوٌّ  َفإِنَُّھمْ {:  تعالى هللا قال ؛ العدو وكذلك ، الجمع بمعنى الصديق} َصِديقُِكمْ  أَوْ {:  تعالى قوله:  السادسة

 :  جرير وقال

 صديق وھن أعداء بأسھم...  قلوبنا ارتمين ثم الھوى دعون

ِبيِّ  ُبُيوتَ  َتْدُخلُوا ال{:  بقوله منسوخ ھذا إن:  قيل ثم. مودتك في وتصدقه مودته في يصدقك من والصديق } لَُكمْ  ُيْؤَذنَ  أَنْ  إاِلَّ  النَّ

 يحل ال: " السالم عليه وقوله ، اآلية] 28:  النور[} َتْدُخلُوَھا َفال أََحداً  فِيَھا ِجُدواتَ  لَمْ  َفإِنْ {:  تعالى وقوله ،] 53:  األحزاب[

 قتادة بيت دخلت:  قال معمر عن ثور بن محمد ذكر. أصح وھو ؛ محكمة ھي:  وقيل" . منه نفس بطيبة إال مسلم امرئ مال

 أَوْ {:  تعالى هللا قال ؛ أحسنت:  قال ؛ فأكلت بيتك في طبار أبصرت:  فقلت ؟ ھذا ما:  فقال ؛ آكله فجعلت رطبا فيه فأبصرت

 لم مؤامرته غير من صديقك بيت دخلت إذا:  قال} َصِديقُِكمْ  أَوْ {:  قوله في قتادة عن معمر عن الرزاق عبد وذكر. }َصِديقُِكمْ 

 هللا صلى وكان. االستئذان ھذا ماف! صديق لي أنت:  قال ؟ الحب ھذا من أشرب أال:  لقتادة قلت معمر وقال. بأس بذلك يكن

 والماء:  قالوا ؛ علماؤنا قاله ما على ، إذنه بغير طّيب فيھا ماء من ويشرب ببيرحا المسمى طلحة أبي حائط يدخل وسلم عليه

 به تطيب صاحبه نفس أن علم إذا وطعامه ثماره من األكل جاز إذنه بغير الصديق ماء من الشرب جاز وإذا. ألھله متملك

 ألن ؛ عندھا نام إذا وسلم عليه هللا صلى له حرام أم إطعام المعنى ھذا ومن. المودة من بينھما لما أو ، مؤنته ويسير فاھتهلت

 يقصد ولم ، ُخبنة األكل يتخذ لم ما كله وھذا. عارية ذلك في زوجته يد وأن ، للرجل ھو الطعام من البيت في ما أن األغلب

 .يسيرا اتافھ وكان ، ماله وقاية بذلك

 كتاب في عباس ابن قال. لصيق المودة قرب ألن ، الوكيدة المحضة بالقرابة الصديق اآلية ھذه في وجل عز هللا قرن:  السابعة

 - 100:  الشعراء[} َحِميمٍ  َصِديقٍ  َوال. َشافِِعينَ  ِمنْ  لََنا َفَما{ الجھنميين استغاثة ترى أال ؛ القرابة من كد أو الصديق:  النقاش

101.[ 
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 في فيه والعلة ھذا بيان مضى وقد. لقريبه القريب شھادة تجوز ال كما ، لصديقه الصديق شھادة عندنا تجوز ال ولھذا:  قلت

 .صديقي إذا أخي:  قال -  صديقك أم أخوك إليك أحب أيھم - المثل وفي". النساء"

ً جَ  َتأُْكلُوا أَنْ  ُجَناحٌ  َعلَْيُكمْ  لَْيسَ {:  تعالى قوله:  الثامنة ً  أَوْ  ِميعا  بني من حي وھم ، بكر بن ليث بني في نزلت إنھا:  قيل} أَْشَتاتا

 :  الشعراء بعض قول ومنه. يؤاكله من يجد حتى جائعا أياما ويمكث وحده يأكل ال منھم الرجل وكان ، كنانة

 وحدي آكله لست فإني أكيال...  له فالتمسي الزاد صنعت ما إذا

 بعض وكان. وحده يأكل ال كان فإنه ؛ وسلم عليه هللا صلى إبراھيم عن عندھم موروثه لسيرةا ھذه وكانت:  عطية ابن قال

 سيرة من خالفھا ما كل ومذھبة ، األكل سنة مبينة اآلية فنزلت ؛ ضيفه مع يأكل أن إال يأكل ال ضيف له كان إذا العرب

 إحضار وإن ، إلزامه في فأفرطت ، الخلق كرم نحو به نحت ، محرما العرب عند كان ما المنفرد أكل من ومبيحة العرب،

 .االنفراد يحرم بأال ولكن ، لحسن األكيل

ً {:  تعالى قوله:  التاسعة ً  أَوْ  َجِميعا ً }{أَْشَتاتا ً {  و. الحال على نصب} َجِميعا : يقال التفرق بمعنى المصدر والشت شت جمع} أَْشَتاتا

 اْلَمِريِض  َعلَى َوال َحَرجٌ  اأْلَْعَرجِ  َعلَى َوال َحَرجٌ  اأْلَْعَمى َعلَى لَْيسَ { باب صحيحه في البخاري ترجم وقد. تفرقوا أي القوم شت

 في أحوالھم اختلفت وإن جميعا األكل إباحة:  الباب ھذا في علماؤنا قاله فيما ومقصوده. -  واالجتماع النھد - و. اآلية} َحَرجٌ 

 والوالئم النھد في الطعام إلى تدعى التي الجماعات في سنة تلك ارتفص ، ذلك وسلم عليه هللا صلى النبي سوغ وقد. األكل

 ما:  والنھد. ووحدك الصديق أو القريب مع تأكل أن فلك صداقة أو قرابة أو بأمانة مفاتحه ملكت وما. السفر في اإلمالق وفي

 من يقال:  دريد ابن وقال. العين صاحب عن ؛ تناھدوا وقد ؛ بينھم ينفقونه النفقة في قدر على طعام أو مال من الرفقاء يجمعه

 ما:  النھد". ألخالقكم وأحسن للبركة أعظم فإنه نھدكم أخرجوا" الحسن حديث وفي:  الھروي. بينھم الشيء القوم تناھد:  ذلك

 قال. نالنو بكسر ؛ نھدك ھات:  تقول والعرب. وغيره السفر في بالسوية النفقة استقسام وھو ؛ المناھدة عند الرفقة تخرجه

 الرجل يأكل وقد ، نھمته قدر على واحد كل يأكل وإنما ، بالسواء يأكلون أنھم على لآلكلين يوضع لم النھد وطعام:  المھلب

 ألنھم النھد من أحسن فھو أحدھم طعام على يوم كل تجتمع الرفقة كانت وإن. بالورع أشبه تركھا إن:  قيل وقد. غيره من أكثر

 كانوا وإذا ماله من أكثر غيره ويأكل ماله عن يقصر أحدھم لعل يدري ال ثم ، ماله من منھم واحد كل ليصيب إال يتناھدون ال

:  السختياني أيوب وقال. إليه يقدم مما نفس بطيب يأكل والضيف أضيافا يكونون فإنما شرط بال ھذا عند ويوما ھذا عند يوما

 إلى أيضا يسبق ثم ، يأتيھم ثم الطعام ويھيئ فيذبح المنزل إلى بعضھم فيسبق السفر في يكونون كانوا القوم أن النھد كان إنما

 على بعضنا يتفضل ال شيئا بيننا نجعل فتعالوا مثله نصنع أن نحب كلنا تصنع الذي ھذا إن:  فقالوا ؛ ذلك مثل فيفعل المنزل

 يرضوا لم وإن ، أصحابه يخرجه ام على يزيد أن أفضلھم تحرى تناھدوا إذا الصلحاء وكان. بينھم النھد فوضعوا ، بعض

 .دونھم سرا فعله علموه إذا منه بذلك

ً  َدَخْلُتمْ  َفإَِذا{:  تعالى قوله:  العاشرة ُ  ُيَبيِّنُ  َكَذلِكَ  َطيَِّبةً  ُمَباَرَكةً  هللاَِّ  ِعْندِ  ِمنْ  َتِحيَّةً  أَْنفُِسُكمْ  َعلَى َفَسلُِّموا ُبُيوتا  لََعلَُّكمْ  اآْلياتِ  لَُكمُ  هللاَّ

 فيھا من على سلموا:  والمعنى ؛ المساجد أراد:  والحسن النخعي إبراھيم فقال ؛ أراد البيوت أي في المتأولون اختلف} ْعقِلُونَ تَ 

 يريد ؛ عليكم السالم يقول:  وقيل. هللا رسول على السالم:  المرء يقول أن فالسالم أحد المساجد في يكن لم فإن. ضيفكم من
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 ابن عن دينار بن عمرو عن معمر أخبرنا الرزاق عبد وذكر. الصالحين هللا عباد وعلى علينا لسالما:  يقول ثم ، المالئكة

ً  َدَخْلُتمْ  َفإَِذا{:  تعالى قوله في عنھما هللا رضي عباس  علينا السالم فقل المسجد دخلت إذا:  قال ، اآلية} أَْنفُِسُكمْ  َعلَى َفَسلُِّموا ُبُيوتا

 عباس وابن هللا عبد بن جابر قال. أنفسكم على فسلموا أي ؛ المسكونة البيوت بالبيوت المراد:  وقيل. الصالحين هللا عباد وعلى

 السالم:  يقول بأن نفسه على فيھا المرء ويسلم ، المسكونة غير البيوت ذلك في يدخل:  وقالوا. رباح أبي بن وعطاء أيضا

 وأطلق ؛ التخصيص على دليل وال ، الصحيح ھو البيوت في بالعموم قولال:  العربي ابن قال. الصالحين هللا عباد وعلى علينا

 كما سلم لنفسه بيتا دخل فإذا ، تقدم كما أستأذن لغيره بيتا دخل فإذا ، لنفسه أو للغير كان بيت كل العموم ھذا تحت ليدخل القول

 وخدمه أھله فيه كان فإن ، فارغا كان إذا وھذا. عمر ابن قال ؛ الصالحين هللا عباد وعلى علينا السالم:  يقول ، الخبر في ورد

 قال. الفارغ البيت عمر ابن حمل وعليه. الصالحين هللا عباد وعلى علينا السالم:  فليقل مسجدا كان وإن. عليكم السالم:  فليقل

 العبد تفارق ال فالمالئكة المالئكة المقصود كان إن فإنه ، السالم يلزم أال فارغا البيت كان إذا أختاره والذي:  العربي ابن

 وقال]. الكھف[ سورة في تقدم وقد. با إال قوة ال هللا شاء ما:  تقول بأن هللا ذكر لك يستحب بيتك دخلت إذا إنه أما بحال،

ً  َدَخْلُتمْ  إَِذا{:  قوله في القشيري  السالم يقول لممس ساكن فيه كان فإن ، بيت كل دخول في عام ھذا إن يقال أن واألوجه: }  ُبُيوتا

 ليس من البيت في كان وإن ، الصالحين هللا عباد وعلى علينا السالم يقول ساكن فيه يكن لم وإن ، وبركاته هللا ورحمة عليكم

 أبو إلى كتب:  قال منداد خويز ابن وذكر. الصالحين هللا عباد وعلى علينا السالم أو ، الھدى اتبع من على السالم قال بمسلم

 أن أسلم بن زيد عن ميسرة بن جعفر حدثنا قال وھب ابن حدثنا قال الحكم عبد بن هللا عبد بن محمد حدثنا قال صماأل العباس

 بيته يدخل حين سلم إذا أحدكم فإن هللا اسم واذكروا أھلھا على فسلموا بيوتا دخلتم إذا: " قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول

 يذكر ولم دخل إذا أحدكم يسلم لم وإذا عشاء وال ھنا ھا لكم مبيت ال ألصحابه الشيطان يقول طعامه على تعالى هللا اسم وذكر

 ".والعشاء المبيت أدركتم ألصحابه الشيطان قال طعامه على هللا اسم

 قال قال األشجعي مالك أبي عن داود أبي كتاب وفي. مسلم خرجه ، جابر حديث من مرفوع معناه ثبت الحديث ھذا:  قلت

 وباسم ولجنا هللا باسم الخروج وخير الولوج خير أسألك إني اللھم فليقل بيته الرجل ولج إذا: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول

 ".أھله على ليسلم توكلنا ربنا هللا وعلى خرجنا هللا

 واستجالب الدعاء فيھا ألن كةبالبر وصفھا. فحيوا معناه} َفَسلُِّموا{:  قوله ألن ؛ مصدر} َتِحيَّةً {:  تعالى قوله:  عشرة الحادية

 إلى إشارة} َذلِكَ { و. تشبيه كاف} َكَذلِكَ {:  قوله من والكاف. يستطيبھا سامعھا ألن بالطيب أيضا ووصفھا. عليه المسلم مودة

 .دينكم في إليه حاجة بكم ما سائر لكم يبين األشياء ھذه في دينكم سنة لكم بين كما أي ؛ السنن ھذه

ِ  آَمُنوا الَِّذينَ  اْلُمْؤِمُنونَ  َماإِنَّ { 62:  اآلية َّ  الَِّذينَ  إِنَّ  َيْسَتأِْذُنوهُ  َحتَّى َيْذَھُبوا لَمْ  َجاِمعٍ  أَْمرٍ  َعلَى َمَعهُ  َكاُنوا َوإَِذا َوَرُسولِهِ  بِا
ِ  ُيْؤِمُنونَ  الَِّذينَ  أُولَِئكَ  َيْسَتأِْذُنوَنكَ  َّ َ  لَُھمُ  َواْسَتْغفِرْ  ِمْنُھمْ  ِشْئتَ  لَِمنْ  َفأَْذنْ  َشأْنِِھمْ  ْعِض لِبَ  اْسَتأَْذُنوكَ  َفإَِذا َوَرُسولِهِ  بِا َ  إِنَّ  هللاَّ  هللاَّ

 }َرِحيمٌ  َغفُورٌ 

َما{:  تعالى قوله َِّ  آَمُنوا الَِّذينَ  اْلُمْؤِمُنونَ  إِنَّ  }ْسَتأِْذُنوهُ يَ  َحتَّى َيْذَھُبوا لَمْ  َجاِمعٍ  أَْمرٍ  َعلَى َمَعهُ  َكاُنوا َوإَِذا َوَرُسولِهِ  ِبا

 - :  مسألتان فيه
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َما{:  تعالى قوله:  األولى َما} {اْلُمْؤِمُنونَ  إِنَّ  إال ورسول با آمن من إيمان يكمل وال يتم ال:  المعنى ؛ للحصر اآلية ھذه في} إِنَّ

 ونحو ، الجمع وقت يف بزواله إفساده ھو فيريد أمر إكمال يريد الرسول يكون أن في معنت غير سامعا الرسول من يكون بأن

 بتأكيد السورة فختم ؛ وسلم عليه هللا صلى محمد على النزول وإنما ، بينات آيات أنزل أنه السورة أول في تعالى وبين. ذلك

 .القرآن كأوامر أوامره أن ليعلم ؛ السالم عليه متابعته في األمر

 إقامة من ، مصلحة إلذاعة فيه الناس تجمع إلى حاجة من لإلمام ما به المراد:  فقيل ؛ ھو ما الجامع األمر في واختلف:  الثانية

 كان فإذا]. 159:  عمران آل[} اأْلَْمرِ  فِي َوَشاِوْرُھمْ {:  تعالى هللا قال ؛ وللحروب باجتماعھم عدو لترھيب أو ، الدين في سنة

 ، بإذنه إال لعذر أحد يذھب فال ، اإلمرة إمام ھو إذنه يترقب الذي واإلمام. ذلك في للتشاور جمعھم وضره نفعه يشملھم أمر

 إذا يستأذن أن ينبغي الصالة وإمام. الجامع األمر من الجمعة:  والزھري مكحول وقال. السيئ الظن عنه ارتفع بإذنه ذھب فإذا

 من:  زياد قال لكذ كثر فلما ؛ المنبر على اإلمام يستأذنون كانوا:  سيرين ابن قال. المستأذن يرى كان إذا ، اإلمرة إمام قدمه

. اإلمام فاستأذن الجمعة يوم رعف صالح أبي بن سھل أن حتى بالمدينة ھذا كان وقد ، إذن دون فليخرج فيه على يده جعل

 من ألمر الرجل ذلك حبس في رأي له كان ربما فإنه ، النبوة مقعد في ھو الذي اإلمرة أمير يستأذن أن يقتضي اآلية وظاھر

 أن وروي. النبوة مقعد في ھو للذي الدين أجزاء من جزء على وكيل ألنه ؛ إليه ذلك فليس فقط الصالة مإما فأما. الدين أمور

 النبي فضرب ؛ حصن بن عيينة وقائدھا وغطفان ، سفيان أبو وقائدھا قريش جاءت حين الخندق حفر في نزلت اآلية ھذه

 العمل من لواذا يتسللون المنافقون فكان ، الھجرة من مسخ سنة شوال في وذلك ، المدينة على الخندق وسلم عليه هللا صلى

 في نزلت:  مقاتل وقال. إسحاق بن محمد قال وكذلك ، مالك عن الحكم عبد وابن أشھب روى ونحوه. كاذبة بأعذار ويعتذرون

 أنت ما هللا فو قانطل: " وقال له فأذن الرجعة في تبوك غزوة في وسلم عليه هللا صلى النبي استأذن ، عنه هللا رضي عمر

 فقال العمرة في عنه هللا رضي عمر استأذن إنما:  عنھما هللا رضي عباس ابن وقال. المنافقين يسمع أن بذلك يريد" بمنافق

 ".دعائك صالح في تنسنا ال حفص أبا يا: " له أذن لما السالم عليه

 ذلك وأن ، إسحاق وابن مالك عن اآلية نزول في رهذك ما العربي ابن واختار. األقوال جميع لتناوله األول والصحيح:  قلت

 :  أمران ذلك يبين والذي:  قال. الحرب في مخصوص

ُ  َيْعلَمُ  َقدْ {:  األخرى اآلية في قوله:  أحدھما  يتلوذون كانوا المنافقين أن وذلك]. 63:  النور[} لَِواذاً  ِمْنُكمْ  َيَتَسلَّلُونَ  الَِّذينَ  هللاَّ

 رسول له يأذن حتى منھم أحد يخرج بأال جميعھم هللا فأمر ، وسلم عليه هللا صلى هللا رسول ويتركون الجماعة عن ويخرجون

 .إيمانه يتبين وبذلك ؛ وسلم عليه هللا صلى هللا

 وقد ، إبقائه وال منعه في خيار لإلمام وليس ، يخطب واإلمام الحدث في إذن وأي} َيْسَتأِْذُنوهُ  َحتَّى َيْذَھُبوا لَمْ {:  قوله:  الثاني

 .الحرب في مخصوص أنه بذلك فبين ؛} ِمْنُھمْ  ِشْئتَ  لَِمنْ  َفأَْذنْ {:  قال

 أن شاء إن بالخيار وسلم عليه هللا صلى النبي فكان} ِمْنُھمْ  ِشْئتَ  لَِمنْ  َفأَْذنْ {. وأعلى وأحسن وأرفع أولى بالعموم القول:  قلت

ُ  َعَفا{:  بقوله منسوخة} ِمْنُھمْ  ِشْئتَ  لَِمنْ  نْ َفأْذَ {:  قوله:  قتادة وقال. منع شاء وإن يأذن ]. 43:  التوبة[} لَُھمْ  أَِذْنتَ  لِمَ  َعْنكَ  هللاَّ

َ  لَُھمُ  َواْسَتْغفِرْ { َ  إِنَّ {. عذرا لھم علمت إن الجماعة عن لخروجھم أي} هللاَّ  .}َرِحيمٌ  َغفُورٌ  هللاَّ
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ُسولِ  ُدَعاءَ  َتْجَعلُوا ال{ 63:  اآلية ً  َبْعِضُكمْ  َكُدَعاءِ  ُكمْ َبْينَ  الرَّ ُ  َيْعلَمُ  َقدْ  َبْعضا  ُيَخالِفُونَ  الَِّذينَ  َفْلَيْحَذرِ  لَِواذاً  ِمْنُكمْ  َيَتَسلَّلُونَ  الَِّذينَ  هللاَّ
 }أَلِيمٌ  َعَذابٌ  ُيِصيَبُھمْ  أَوْ  فِْتَنةٌ  ُتِصيَبُھمْ  أَنْ  أَْمِرهِ  َعنْ 

ُسولِ  ُدَعاءَ  َتْجَعلُوا ال{:  تعالى قوله ً  َبْعِضُكمْ  َكُدَعاءِ  َبْيَنُكمْ  الرَّ  قال كما عظموه بل! القاسم أبا يا:  بعيد من يصيح:  يريد} َبْعضا

ونَ  الَِّذينَ  إِنَّ {:  الحجرات في  المعنى:  ومجاھد جبير بن سعيد وقال. اآلية] 3:  الحجرات[} هللاَِّ  َرُسولِ  ِعْندَ  أَْصَواَتُھمْ  َيُغضُّ

 ال:  عباس ابن. ويفخموه يشرفوه أن أمرھم:  قتادة وقال. بتجھم محمد يا تقولوا وال ، ولين رفق في ، هللا رسول يا قولوا

ُ  َيْعلَمُ  َقدْ {. موجبة دعوته فإن بإسخاطه عليكم الرسول لدعاء تتعرضوا :  واالنسالل التسلل} لَِواذاً  ِمْنُكمْ  َيَتَسلَّلُونَ  الَِّذينَ  هللاَّ

} لَِواذاً {. الجمعة صالة عن يتسللون المنافقون فكان ؛ يراك من مخافة بشيء تستتر أن وھي ، المالوذة من واللواذ الخروج

 ؛ وسلم عليه هللا صلى هللا رسول من استتارا إليه ينضم ، ببعض بعضھم يلوذ أي ، متالوذين أي ؛ الحال موضع في مصدر

 يتسللون كانوا:  وقيل. فيه القول مضى وقد ، نقاشال حكاه ؛ الخطبة وحضور الجمعة يوم من أثقل المنافقين على يكن لم ألنه

 :  حسان قول ومنه ؛ الجھاد من فرارا لواذا:  الحسن وقال. ببعض بعضھم يلوذ عنه رجوعا الجھاد في

 الحلوم منھا وخف تحافظ لم...  لواذا منا تجول وقريش

 قبلھا ما النكسار ياء الواو انقلبت ؛ ولياذا لوذا وذيل والذ. ولواذا مالوذة يالوذ الوذ:  يقال. الوذ في لتحركھا واوھا وصحت

 .يعل أن يجوز ال فاعل ألن ؛ يعل لم فاعل مصدر كان فإذا ؛ االعتالل في لالذ اتباعا

 تبارك هللا أن ووجھھا. الوجوب على األمر أن على الفقھاء احتج اآلية بھذه} أَْمِرهِ  َعنْ  ُيَخالِفُونَ  الَِّذينَ  َفْلَيْحَذرِ {:  تعالى قوله

 ، مخالفته فتحرم} أَلِيمٌ  َعَذابٌ  ُيِصيَبُھمْ  أَوْ  فِْتَنةٌ  ُتِصيَبُھمْ  أَنْ {:  بقوله عليھا بالعقاب وتوعد ، أمره مخالفة من حذر قد وتعالى

. يھمعل يسلط جائر سلطان:  محمد بن جعفر. واألھوال الزالزل:  عطاء. عباس ابن قاله ؛ القتل ھنا والفتنة. أمره امتثال فيجب

. سالم بن يحيى قاله ؛ تعالى هللا أمر إلى عائد ھو قيل} أَْمِرهِ { في والضمير. الرسول مخالفة بشؤم القلوب على الطبع:  وقيل

: واألخفش عبيدة أبو وقال. أمره عن يعرضون أي} أَْمِرهِ  َعنْ  ُيَخالِفُونَ { ومعنى. قتادة قال ؛ السالم عليه رسوله أمر إلى:  وقيل

 : قال كما ؛ أمره بعد يخالفون:  والمعنى ؛ بزائدة ليست:  وسيبويه الخليل وقال. زائدة الموضع ھذا في} َعنْ {

 تفضل عن تنتطق لم... 

 أكثر عند يجوز وال. }َيْحذر{ بـ نصب موضع في} أن{ و. ربه أمر بعد أي] 50:  الكھف[} َربِّهِ  أَْمرِ  َعنْ  َفَفَسقَ {:  قوله ومنه

 .معھا تحذف الخفض حروف ألن ؛ جائز} أن{ في وھو ، زيدا حذر النحويين

ِ  إِنَّ  أاَل{ 64:  اآلية َّ َماَواتِ  فِي َما ِ ُئُھمْ  إِلَْيهِ  ُيْرَجُعونَ  َوَيْومَ  َعلَْيهِ  أَْنُتمْ  َما َيْعلَمُ  َقدْ  َواأْلَْرِض  السَّ ُ  َعِملُوا بَِما َفُيَنبِّ  َشْيءٍ  بُِكلِّ  َوهللاَّ
 }َعلِيمٌ 

َِّ  إِنَّ  أاَل{:  تعالى قوله َماَواتِ  فِي َما ِ  بمعنى ھنا} َيْعلَمُ { و. به يجازيكم فھو} َعلَْيهِ  أَْنُتمْ  َما َيْعلَمُ  َقدْ {. وملكا خلقا} َواأْلَْرِض  السَّ

ُئُھمْ {. التلوين خطاب:  له يقال وھذا خبر في رجع خطاب في كان ما بعد} إِلَْيهِ  ُيْرَجُعونَ  َوَيْومَ {. علم  يخبرھم أي} َعِملُوا ِبَما َفُيَنبِّ

ُ {. بھا ويجازيھم بأعمالھم  .وأحوالھم أعمالھم من} َعلِيمٌ  َشْيءٍ  ِبُكلِّ  َوهللاَّ
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