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  الجامع ألحكام القرآن

 المجلد العاشر

 الرحيم الرحمن هللا بسم

 الحجر سورة تفسير

 }ُمبِينٍ  َوقُْرآنٍ  َتابِ اْلكِ  آَياتُ  تِْلكَ  الر{ 1:  اآلية

 الكتاب:  وقيل. المبين بالكتاب قرنھما ثم ، واإلنجيل التوراة من المتقدمة الكتب لجنس اسم إنه:  فيه قيل} اْلِكَتابِ { و. معناه تقدم

 .االسمين بين له جمع ، القرآن ھو

 }ُمْسلِِمينَ  َكاُنوا لَوْ  َكَفُروا الَِّذينَ  َيَودُّ  ُرَبَما{ 2:  اآلية

 أن ويجوز. زيد يقوم وربما ، زيد قام ربما:  تقول الفعل على للدخول ھيأتھا" ما" لحقتھا فإذا ، الفعل على تدخل ال" رب"

 الباقون. الباء مخفف" ربما" وعاصم نافع وقرأ. الكافر يود شيء رب أي ؛ له صفة" يود"و ، شيء بمعنى نكرة" ما" تكون

 : الشاعر قال ؛ ربما يخففون الحجاز أھل:  حاتم أبو قال. لغتان وھما ، مشددة

 نجالء وطعنة بصرى بين...  صقيل بسيف ضربة ربَّما

َما:  فيھا وحكي. يثقلونھا وربيعة وقيس وتميم َتَما ، وَرَبَما َربَّ بَّ َبَتَما ورُّ  تستعمل أن وأصلھا. أيضا وتشديدھا الباء بتخفيف ، ورُّ

 : الشاعر قول ومنه. الكوفيون قاله ؛ مسلمين كانوا لو كثيرة أوقات في الكفار يود أي ؛ الكثير في تستعمل وقد القليل في

 تجدي ال عنك أنھا منھا قصاراك...  نظرة العين لك أھدت ربما أال

. أعلم وهللا ، بالعذاب لشغلھم ؛ كلھا في ال المواضع بعض في ذلك قالوا ألنھم ؛ الموضع ھذا في للتقليل ھي:  بعضھم وقال

 جابر حديث من القاسم أبو الطبراني وخرج. كان قد عيان كأنه الوعد لصدق ألنه ؛ وقع لما تكون إنما وھي" يود بمار: " قال

 هللا شاء ما النار في فيكونون بذنوبھم النار يدخلون أمتي من ناسا إن: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال:  قال هللا عبد بن

 أخرجه إال موحد يبقى فال نفعكم وإيمانكم تصديقكم من فيه تخالفونا كنتم ما نرى ما يقولونف الشرك أھل يعيرھم ثم يكونوا أن

 رأى إذا" الحسن قال. } ُمْسلِِمينَ  َكاُنوا لَوْ  َكَفُروا الَِّذينَ  َيَودُّ  ُرَبَما{ – وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قرأ ثم -  النار من هللا

 عند ھو إنما التمني ھذا:  الضحاك وقال. مسلمين كانوا أنھم تمنوا النار في ومارأوھم الجنة دخلوا وقد المسلمين المشركون

 .الكافرين وذل المؤمنين كرامة رأوا إذا القيامة في:  وقيل. الضاللة من الھدي لھم تبين حين الدنيا في المعاينة

ُعوا َيأُْكلُوا َذْرُھمْ { 3:  اآلية  }َيْعلَُمونَ  َفَسْوفَ  اأْلََملُ  َوُيْلِھِھمُ  َوَيَتَمتَّ

 :  مسألتان فيه



3 

 

ُعوا َيأُْكلُوا َذْرُھمْ {:  تعالى قوله:  األولى  أي كذا عن ألھاه:  يقال. الطاعة عن يشغلھم أي} اأْلََملُ  َوُيْلِھِھمُ {. لھم تھديد} َوَيَتَمتَّ

 .بالسيف منسوخة اآلية وھذه. صنعوا ما لوبا وذاقوا القيامة رأوا إذا} َيْعلَُمونَ  َفَسْوفَ {. يلھى الشيء عن ھو ولھي. شغله

 القلب وقساوة العين جمود الشقاء من أربعة: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال قال أنس عن البزار مسند في:  الثانية

 واشتد مزاجه فسد القلب من تمكن ومتى ، مزمن ومرض عضال داء األمل وطول" . الدنيا على والحرص األمل وطول

 على الحرص:  األمل وحقيقة. والعلماء الحكماء برئه من ويئس األطباء أعيا بل ، دواء فيه نجح وال داء يفارقه ولم ، عالجه

 أول نجا: " قال أنه وسلم عليه هللا صلى هللا رسول عن وروي. اآلخرة عن واإلعراض لھا والحب ، عليھا واالنكباب الدنيا

 مسجد درج على قام أنه عنه هللا رضي الدرداء أبي عن ويروى" . واألمل البخلب أخرھا ويھلك والزھد باليقين األمة ھذه

 ويأملون مشيدا ويبنون كثيرا يجمعون كانوا قبلكم كان من إن ، ناصح لكم أخ من تسمعون أال ، دمشق أھل يا: " فقال دمشق

 يشتري فمن ، ورجاال وخيال وماال أھال دالبال مألت قد عاد ھذه. غرورا وأملھم قبورا وبنيانھم بورا جمعھم فأصبح ، بعيدا

 :  وأنشد! بدرھمين تركتھم اليوم مني

 بأقصاھا يحظى أن ويزعم منه...  بعدت وإن أماال المؤمل ذا يا

 أدناھا نيل من ثقة في أصبحت...  وما ويك ترجوه بما تفوز أنى

 التراخي ويورث العمل عن يكسل فاألمل! عنه هللا رضي وصدق". العمل أساء إال األمل عبد أطال ما: " الحسن وقال

 بيان إلى يحتاج فال بالعيان شوھد قد أمر وھذا. الھوى إلى ويميل األرض إلى ويخلد ، والتقاعس التشاغل ويعقب ، والتواني

 .المسابقة على ويحث ، المبادرة على ويحيل ، العمل على يبعث األمل قصر أن كما ؛ ببرھان صاحبه يطلب وال

 }َمْعلُومٌ  ِكَتابٌ  َولََھا إاِلَّ  َقْرَيةٍ  ِمنْ  أَْھلَْكَنا َوَما{ 4:  اآلية

 .المحفوظ اللوح في لھم كتب مؤقت أجل أي

ةٍ  ِمنْ  َتْسبِقُ  َما{ 5:  اآلية  }َيْسَتأِْخُرونَ  َوَما أََجلََھا أُمَّ

 َجاءَ  َفإَِذا{:  تعالى قوله ونظيره. بلهق تتقدم وال ، عليه فتزيد أجلھا تتجاوز ال أي. أحد من جاءني ما:  كقولك ؛ صلة" من"

 ].34:  األعراف[} َيْسَتْقِدُمونَ  َوال َساَعةً  َيْسَتأِْخُرونَ  ال أََجلُُھمْ 

َھا َيا َوَقالُوا{ 6:  اآلية لَ  الَِّذي أَيُّ ْكرُ  َعلَْيهِ  ُنزِّ  }لََمْجُنونٌ  إِنَّكَ  الذِّ

اِدقِينَ  ِمنَ  ُكْنتَ  إِنْ  بِاْلَمالئَِكةِ  َتأْتِيَنا َما لَوْ { 7:  اآلية  }الصَّ

"  َما لَوْ " و. صدقه على داللة المالئكة إتيان منه طلبوا ثم ، االستھزاء وجھة على وسلم عليه هللا صلى لمحمد قريش كفار قاله

 مىواستو الشيء على استولى ومثله. لوال في الالم من بدل" لوما" في الميم:  الفراء وقال. وھال كلوال الفعل على تحضيض
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 زيد لوما:  تقول ، الخبر بمعنى" لوما" يجوز ھذا وعلى. صديقي أي ؛ وخلمي خلي فھو ، وخاللته خالمته ومثله ، عليه

 .واالستفھام الخبر في سواء ولوما لوال:  الكسائي قال. عمرو لضرب

 :  مقبل ابن قال

 َعَوري عبتما إذ فيكما ما ببعض...  عبتكما الدين ولوما الحياء لوما

 :  ذلك على اللغة أھل وأنشد. واحد وھال ولوال لوما النحاس وحكى. الحياء لوال ديري

 المقنعا الكمي لوال ضوطرى بني...  مجدكم أفضل النيب عقر تعدون

 .المقنعا الكمي تعدون ھال أي

لُ  َما{ 8:  اآلية  }ُمْنَظِرينَ  إِذاً  َكاُنوا َوَما بِاْلَحقِّ  إاِلَّ  اْلَمالئَِكةَ  ُنَنزِّ

لُ  َما{ والكسائي وحمزة حفص أقر لُ  َما{ والمفضل بكر أبو وقرأ. عبيد أبو واختاره} ِباْلَحقِّ  إاِلَّ  اْلَمالِئَكةَ  ُنَنزِّ . } اْلَمالِئَكةَ  ُنَنزِّ

ل ما" الباقون  اعتبارا محات أبو واختاره ، البزي التاء شدد وقد ، تخفيفا إحداھما حذفت بتاءين تتنزل ما:  وتقديره" المالئكة َيَنزَّ

لُ {:  بقوله وحُ  اْلَمالِئَكةُ  َتَنزَّ  إال:  الحسن وقال. مجاھد عن ؛ بالرسالة وقيل. بالقرآن إال" بالحق إال" ومعنى]. 4:  القدر[} َوالرُّ

 لو معنىال:  وقيل. توبة لھم قبلت وال أمھلوا لما بإھالكھم المالئكة تنزلت لو أي" منظرين إذا كانوا وما. "يؤمنوا لم إن بالعذاب

 الھمزة واستثقلوا ، أن إليھا فضم - حينئذ ومعناه - أن إذ" إذا" وأصل. ينظروا لم ذلك بعد فكفروا لك تشھد المالئكة تنزلت

 .فحذفوھا

ا{ 9:  اآلية ْلَنا َنْحنُ  إِنَّ ْكرَ  َنزَّ ا الذِّ  }لََحافُِظونَ  لَهُ  َوإِنَّ

ا{:  تعالى قوله ْلَنا َنْحنُ  إِنَّ ْكرَ  َنزَّ ا{. القرآن يعني} الذِّ :  البناني وثابت قتادة قال. منه ينقص أو فيه يزاد أن من} لََحافُِظونَ  لَهُ  َوإِنَّ

 بَِما{:  غيره في وقال ، محفوظا يزل فلم حفظه سبحانه فتولى ؛ حقا منه تنقص أو باطال الشياطين فيه تزيد أن من هللا حفظه

 الفقيه الشيخ أبيه عن عبدهللا القاسم أبو اإلمام الفقيه الشيخ أنبأنا. وغيروا فبدلوا ھمإلي حفظه فوكل ،] 44:  المائدة[} اْسُتْحفُِظوا

 بنت شھدة النساء فخر العالمة الشيخة على قرئ:  قال التلمساني الكومي معزوز بن خلف بن علي الحسن أبي المحدث اإلمام

 قيل ، وخمسمائة وستين أربع سنة من اآلخرة جمادى رآخ في السالم بدار بمنزلھا وذلك الدينوري الفرج بن أحمد نصر أبي

 تسعين سنة تسمعين وأنت عليه قراءة الزيني محمد بن طراد الفوارس أبو النقباء نقيب العامل األجل الشيخ أخبركم:  لھا

 عبدالعزيز بن عبدالملك بن عمر بن أحمد بن محمد بن عيسى علي أبو حدثنا إبراھيم بن عبدهللا بن علي أخبرنا ، وأربعمائة

 -  ذاك إذ أمير وھو - للمأمون كان:  يقول أكثم بن يحيى سمعت:  قال فھم بن الحسين حدثنا بالطوماري المعروف جريج بن

 والعبارة، الكالم فأحسن فتكلم:  قال ، الرائحة طيب الوجه حسن الثوب حسن يھودي رجل الناس جملة في فدخل ، نظر مجلس

:  فقال. ووعده ، وأصنع بك أفعل حتى أسلم:  له قال. نعم قال ؟ إسرائيلي:  له فقال المأمون عاهد المجلس تقوض فلما:  قال

 المجلس تقوض فلما ؛ الكالم فأحسن الفقه على فتكلم:  قال ، مسلما جاءنا سنة بعد كان فلما:  قال. وانصرف! آبائي ودين ديني
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 حضرتك من انصرفت:  قال ؟ إسالمك سبب كان فما:  قال. بلى:  له قال ؟ باألمس صاحبنا ألست:  وقال المأمون دعاه

 ، ونقصت فيھا فزدت نسخ ثالث فكتبت التوراة إلى فعمدت ، الخط حسن تراني وأنت ، األديان ھذه أمتحن أن فأحببت

 ، مني فاشتريت البيعة وأدخلتھا ، ونقصت فيھا فزدت نسخ فكتب اإلنجيل إلى وعمدت ، مني فاشتريت الكنيسة وأدخلتھا

 الزيادة فيھا وجدوا أن فلما ، فتصفحوھا الوراقين وأدخلتھا ، ونقصت فيھا وزدت نسخ ثالث فعملت القرآن إلى وعمدت

 تلك فحججت:  أكثم بن يحيى قال. إسالمي سبب ھذا فكان ، محفوظ كتاب ھذا أن فعلمت ؛ يشتروھا فلم بھا رموا والنقصان

:  قال ؟ موضع أي في:  قلت قال. وجل عز هللا كتاب في ھذا مصداق:  لي فقال الخبر له فذكرت عيينة بن سفيان فلقيت السنة

 ، فضاع إليھم حفظه فجعل ،] 44:  المائدة[} هللاَِّ  ِكَتابِ  ِمنْ  اْسُتْحفُِظوا َما{:  واإلنجيل التوراة في وتعالى تبارك هللا قول في

ا{:  وجل عز وقال ْلَنا َنْحنُ  إِنَّ ْكرَ  َنزَّ  أي" لحافظون له وإنا: " وقيل. يضع فلم علينا وجل عز هللا فحفظه} لََحافُِظونَ  لَهُ  إِنَّاوَ  الذِّ

ُ { نظيره. يقتل أو يكاد أن من" لحافظون له وإنا" أو. عليه نتقول أو علينا يتقول أن من وسلم عليه هللا صلى لمحمد  َوهللاَّ

". إن" خبر والجملة. الخبر" نزلنا"و باالبتداء رفعا موضعه يكون أن زيجو" نحن"و]. 67:  المائدة[} النَّاسِ  ِمنَ  َيْعِصُمكَ 

 ، جملة ھو وإنما بمعرفة ليس بعدھا الذي ألن فاصلة تكون وال ، نصب موضع في" إن" السم تأكيدا" نحن" يكون أن ويجوز

 .النكرات حكم فحكمھا للنكرات نعوتا تكون والجمل

لِينَ  ِشَيعِ  فِي َقْبلِكَ  ِمنْ  أَْرَسْلَنا َولََقدْ { 10:  اآلية  }اأْلَوَّ

:  الحسن. وقتادة عباس ابن قاله ؛ أممھم في أي ، األمة وھي شيعة جمع والشيع. فحذف ، رسال قبلك من أرسلنا ولقد:  المعنى

ً  َيْلِبَسُكمْ  أَوْ { : تعالى قوله ومنه ؛ الفرق الشيع فكأن. الكلمة المتفقة المتآلفة الناس من والطائفة الفرقة:  والشيعة. فرقھم في } ِشَيعا

 إن:  الكلبي وقال - ". األنعام" في تقدم كما - الكبار به يوقد الصغار الحطب وھو الشياع من مأخوذ وأصله]. 65:  األنعام[

 .القرى ھنا الشيع

 }َيْسَتْھِزُئونَ  بِهِ  َكاُنوا إاِلَّ  َرُسولٍ  ِمنْ  َيأْتِيِھمْ  َوَما{ 11:  اآلية

 .الرسل من قبلك بمن فعل فكذلك المشركون ھؤالء بك فعل كما أي ؛ وسلم عليه هللا صلى للنبي تسلية

 }اْلُمْجِرِمينَ  قُلُوبِ  فِي َنْسلُُكهُ  َكَذلِكَ { 12:  اآلية

لِينَ  ُسنَّةُ  َخلَتْ  َوَقدْ  بِهِ  ُيْؤِمُنونَ  ال{ 13:  اآلية  }األَوَّ

 وقتادة الحسن عن ؛ قومك من} اْلُمْجِرِمينَ  قُلُوبِ  فِي{. والشرك االستھزاءو والكفر الضالل أي} َنْسلُُكهُ  َكَذلِكَ {:  تعالى قوله

 لم كما ، بك يؤمنوا ال حتى قومك مشركي قلوب في نسلكه كذلك األولين شيع من تقدم من قلوب في سلكناه كما أي. وغيرھما

 الخيط كإدخال الشيء في الشيء إدخال : والسلك. التكذيب نسلك:  قال مجاھد عن جريج ابن وروى. برسلھم قبلھم من يؤمن

 غيره في والشيء ، دخله وأسلكه وسلكا سلوكا الطريق وسلك. إسالكا وأسلكه ، وسلوكا سلكا يسلكه سلكه:  يقال. المخيط في

 :  زيد بن عدي وقال. وأفعل فعل كله ؛ الجوھر في والخيط ، والرمح كذلك والشيء ، مثله

 عصيب يوم في سلكوك وقد
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 وقال. به فيكذبون قلوبھم في القرآن نسلك المعنى:  وقيل. والمعتزلة القدرية على رد اآلية وفي. الخيط" بالكسر" والسلك

 الذكر نسلك:  أيضا الحسن وعن. المعتزلة على حجة ألزم وھو ، التفسير أھل أكثر عليه الذي القول وقتادة ومجاھد الحسن

لِينَ  ُسنَّةُ  تْ َخلَ  َوَقدْ { . الغزنوي ذكره ؛ للحجة إلزاما . الھالك من ھؤالء أقرب فما ، الكفار بإھالك هللا سنة مضت أي} األَوَّ

لِينَ  ُسنَّةُ  َخلَتْ  َوَقدْ {: وقيل  .بأولئك يقتدون فھم ، والكفر التكذيب من ھؤالء فعل ما بمثل} األَوَّ

ً  َعلَْيِھمْ  َفَتْحَنا َولَوْ { 14:  اآلية َماءِ  ِمنَ  َبابا  }َيْعُرُجونَ  فِيهِ  َفَظلُّوا السَّ

َما لََقالُوا{ 15:  اآلية َرتْ  إِنَّ  }َمْسُحوُرونَ  َقْومٌ  َنْحنُ  َبلْ  أَْبَصاُرَنا ُسكِّ

 الكفر على ألصروا اآليات من اقترحوا ما إلى أجيبوا لو أي. الظلول والمصدر. بالنھار يفعله أي ، كذا يفعل ظل:  يقال

 لو أي. المصاعد والمعارج. صعد أي يعرج عرج من} َيْعُرُجونَ {. سحر إنه:  معجزال للقرآن قالوا كما ؛ بالخياالت وتعللوا

" عليھم" في الضمير:  وقيل. وغيره الحسن عن ؛ الكفر على ألصروا والمالئكة الملكوت وشاھدوا السماء إلى صعدوا

 المالئكة فيھا تصعد السماء في اأبواب يعاينوا حتى لھؤالء كشف لو أي. وتجيء تذھب ، للمالئكة" فظلوا" وفي. للمشركين

 عباس ابن قاله ؛ بالسحر سدت} ُسكَِّرتْ { ومعنى. وقتادة عباس ابن عن ؛ له حقيقة ال ما بأبصارنا رأينا:  لقالوا وتنزل

 من بنا دير:  المؤرج وقال. أخذت:  قتادة. عميت أيضا وعنه ؛ أبصارنا أغشيت:  الكلبي. سحرت:  الحسن وقال. والضحاك

 قول ومنه. وغطيت غشيت" سكرت: " العالء بن عمرو أبو وقال. خدعت:  جويبر. سكرى أبصارنا صارت أي ؛ انالدور

 :  الشاعر

 تسكر الحرور عين وجعلت...  مغفر عليھا شمس وطلعت

 :  حجر بن أوس قول ومنه. حبست" سكرت: " مجاھد وقال

 ساكره وال بطلق فليست...  ساھره ليلة على فصرت

 سكرت ، قولك من ھو ؛ أبصارنا سدت} أَْبَصاُرَنا ُسكَِّرتْ {:  عزيز ابن قال. منعت:  قولك يجمعھا متقاربة أقوال وھذه:  قلت

" سكرت" كثير ابن وقرأ. سكر إذا الشارب يلحق ما يلحقھا العين كأن ، الشراب سكر من ھو:  ويقال. سددته إذا النھر

 ، ظاھران" سكرت" في والتشديد والتخفيف:  المھدوي قال. ملئت سكرت:  ابياألعر ابن قال. بالتشديد والباقون ، بالتخفيف

 في متعديا سمع يكون أن يجوز:  علي أبو قال. يتعدى ال" سكر" أن والمعروف. معناه عن يؤدي والتخفيف للتكثير التشديد

 وقد. تحصيله لعدم سكرانال مجرى جرت كأنھا ، السكران بحال ألبصارھم عرض ما شبه فإنه" سكرت" قرأ ومن. البصر

 مجاھد قراءة من والمعروف:  النحاس وقال. الماوردي ذكرھما ، أخذت وبالتشديد ، الشراب سكر] من[ بالتخفيف إنه:  قيل

 غشيھا إذا أبصارھم سحرت:  يقال أنه عبيدة أبي عن عبيد أبو وحكى سحرت أي:  الحسن قال. بالتخفيف" سكرت" والحسن

 واألصل. متقاربة األقوال وھذه:  النحاس قال. الريح سكور من أخذه" سكرت" قرأ من:  الفراء وقال. ايبصرو ال حتى سمادير

 غطى ما غشيھم أي ؛ حسن قول وھذا. الشراب في السكر من ھو:  قال ، تعالى هللا رحمه العالء بن عمرو أبو قال ما فيھا

 .التحيير معنى إلى يرجع فھو ؛ وفتورھا اسكونھ الريح وسكور. عقله غطى ما السكران غشي كما أبصارھم
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َماءِ  فِي َجَعْلَنا َولََقدْ { 16:  اآلية ً  السَّ اَھا ُبُروجا نَّ اِظِرينَ  َوَزيَّ  }لِلنَّ

 ابن قال. والمنازل القصور:  والبروج. وحدانيته على بھا ليستدل قدرته كمال ذكر أصنامھم وعجز الكافرين كفر ذكر لما

 ، والجوزاء ، والثور ، الحمل:  البروج ھذه وأسماء. منازلھما أي ؛ والقمر الشمس بروج ماءالس في جعلنا أي:  عباس

 لمواقع المعرفة تعد والعرب. والحوت ، والدلو ، والجدي ، والقوس ، والعقرب ، والميزان ، والسنبلة ، واألسد ، والسرطان

 ، برجا عشر اثنا الفلك:  وقالوا. والجدب والخصب األوقاتو الطرقات على بھا ويستدلون ، العلوم أجل من وأبوابھا النجوم

 الحسن وقال. النساء في المعنى ھذا تقدم وقد. زينتھا بإظھار المرأة تبرج ومنه الظھور البروج وأصل. ونصف ميالن برج كل

. السيارة السبعة يعني  ، لحصا أبو قال ؛ العظام الكواكب:  وقيل. وارتفاعھا. لظھورھا بذلك وسميت ، النجوم البروج:  وقتادة

اَھا{. أعلم فا. السماء في هللا خلقھا ، الحرس فيھا وبيوتا قصورا أي ؛" بروجا: " قوم وقال نَّ  في قال كما ؛ السماء يعني} َوَزيَّ

ا َولََقدْ {:  الملك سورة نَّ َماءَ  َزيَّ ْنَيا السَّ اِظِرينَ {]. 5:  الملك[} ِبَمَصاِبيحَ  الدُّ  .والمتفكرين تبرينللمع} لِلنَّ

 }َرِجيمٍ  َشْيَطانٍ  ُكلِّ  ِمنْ  َوَحفِْظَناَھا{ 17:  اآلية

 بمعنى فھو القرآن في رجيم كل:  الكسائي وقال. تقدم وقد. والطرد اللعن الرجم:  وقيل. بالحجارة الرمي والرجم. مرجوم أي

 ثالث منھا حفظ عيسى تعالى هللا بعث فلما ، عيسى زمن إلى الشياطين من تحفظ لم كلھا السماوات أن الكلبي وزعم. الشتم

 رضي عباس ابن وقاله. بالشھب منھم وحرست بعثه بعد جميعھا فحفظ ، وسلم عليه هللا صلى هللا رسول مبعث إلى سماوات

 ، الكھنة على أخبارھا ويلقون يدخلونھا فكانوا ، السماء عن يحجبون ال الشياطين كانت وقد: " عباس ابن قال. عنه هللا

 ، به جاؤوا فيما صدقوھم قالوه مما شيئا رأوا فإذا ؛ باطل والتسع حق الكلمة ؛ األرض أھل بھا فيحدثون تسعا عليھا فيزيدون

 السماوات من منعوا وسلم عليه هللا صلى محمد ولد فلما ، سماوات ثالث من منعوا السالم عليھما مريم بن عيسى ولد فلما

 .يأتي ما على ؛ بشھاب رمي إال السمع تراقاس يريد أحد من منھم فما كلھا،

ْمعَ  اْسَتَرقَ  َمنِ  إاِلَّ { 18:  اآلية  }ُمبِينٌ  ِشَھابٌ  َفأَْتَبَعهُ  السَّ

 أي. السماع استرق ممن إال أي ، متصل ھو ، وقيل. منقطع استثناء فھو ، اليسيرة الخطفة أي ، السمع استرق من لكن أي

 من الخبر تسمع أن منه نحفظھا لم فإنا السمع استرق من إال ؛ وغيره الوحي من يئاش تسمع أن الشياطين من السماء حفظنا

ُھمْ {:  لقوله ؛ شيئا منه تسمع فال الوحي فأما ، الوحي سوى السماء أخبار ْمعِ  َعنِ  إِنَّ  وإذا]. 212:  الشعراء[} لََمْعُزولُونَ  السَّ

 تخبلھم أو فتقتلھم الشھب تتبعھم ثم ، عين طرفة من أسرع في كھنةال إلى يقذفونه فإنھم بوحي ليس شيء إلى الشياطين استمع

 .عباس وابن الحسن ذكره ؛

} َقَبسٍ  ِبِشَھابٍ {:  وقوله. ثاقب شھاب وكذلك. مضيء كوكب:  شھاب. ولحقه أدركه:  أتبعه} ُمِبينٌ  ِشَھابٌ  َفأَْتَبَعهُ {:  تعالى قوله

 :  الرمة ذو وقال. عزيز ابن قاله ؛ عود رأس في نار بشعلة] 7:  النمل[

 منقضب الليل سواد في مسوم...  عفرية إثر في كوكب كأنه
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 أحرقت إذا تعود وال فتحرقھم ، األرض ألھل قبس ، نار من لشعلة شھاب:  وقيل. النار يشبه ، لبريقه شھابا الكوكب وسمي

 تسترق أفواجا الشياطين تصعد:  عباس ابن قال. مكانه إلى عاد أحرق إذا فإنه الكوكب بخالف ، تعد لم النار أحرقت إذا كما

 يلتھب وھو أصحابه فيأتي ، فيلتھب هللا شاء ما أو أنفه أو جبھته فيصيب بالشھاب فيرمى ، فيعلو منھا المارد فينفرد السمع

 ؛ األرض أھل ابھ فيحدثون ، تسعا عليھا فيزيدون الكھنة من إخوانھم إلى أولئك فيذھب ، وكذا كذا األم من كان إنه:  فيقول

 في مرفوعا المعنى ھذا وسيأتي. كذبھم من به جاؤوا ما بكل صدقوھم كان قد قالوا مما شيئا رأوا فإذا. باطل والتسع حق الكلمة

 .تعالى هللا شاء إن" سبأ" سورة

 ؛ يقتل:  ئفةوطا الحسن وقال. يقتل وال ويخبل ويحرق يجرح الشھاب:  عباس ابن فقال. ال أم يقتل ھل الشھاب في واختلف

 إلى السمع من استرقوه ما إلقائھم قبل يقتلون أنھم:  أحدھما:  قوالن الجن إلى السمع إلقاء قبل بالشھب قتلھم في القول ھذا فعلى

 ما إلقائھم بعد يقتلون أنھم:  والثاني. الكھانة انقطعت ولذلك ، األنبياء غير إلى السماء أخبار تصل ال ھذا فعلى ؛ غيرھم

 ؛ اإلحراق وانقطع االستراق النقطع يصل لم ولو ، استراقه إلى يعودون ما ولذلك ؛ الجن من غيرھم إلى السمع من استرقوه

 ؛ المبعث قبل بالشھب رمي كان ھل واختلف". الصافات" في بيانه يأتي ما على أصح األول والقول:  قلت الماوردي ذكره

 وفي. تعالى هللا شاء إن" الجن" سورة في المسألة ھذه بيان وسيأتي. مبعثال بعد ذلك وإنما ، ال وقيل. نعم األكثرون فقال

 في الشعراء ألن ؛ مولده بعد حدث مما وسلم عليه هللا صلى النبي آيات من بالشھب والرمي:  الزجاج قال. أيضا" الصافات"

 انقضاض:  يقال أن يبعد وال. لسيلوبا بالبرق شبھوا كما به السريع الشيء يشبھوا ولم ، أشعارھم في يذكروه لم القديم

 وقال. وسلم عليه هللا صلى النبي ولد حين رجوما صار ثم ، للشياطين رجوما يكن لم ولكنه الزمان قديم في كان الكواكب

:  يقال أن ويجوز. الشيطان أدرك إذا نارا يصير ثم نرى كما ذلك يكون أن فيجوز ، الكواكب انقضاض نرى نحن:  العلماء

 الشعبي عامر عن داود أبو وذكر. الساطعة النار اللغة في والشھاب. سرى نجم أنه إلينا فيخيل الھوى من نار من شعلةب يرمون

 الثقفي عمرو بن ياليل عبد فأتوا ، قبل بھا ترجم تكن لم بنجوم الشياطين رجمت وسلم عليه هللا صلى النبي بعث لما:  قال

 تعجلوا، ال:  -  أعمى رجال وكان - لھم فقال. النجوم في رأوا لما أنعامھم وسيبوا رقيقھم أعتقوا وقد فزعوا قد الناس إن:  فقالوا

 ال نجوم ھي فإذا فنظروا. حدث من فھي تعرف ال كانت وإن ، الناس فناء عند فھي تعرف التي النجوم كانت فإن وانظروا

 .وسلم عليه هللا صلى بالنبي سمعوا حتى يلبثوا فلم. حدث من ھذا:  فقالوا ، تعرف

 }َمْوُزونٍ  َشْيءٍ  ُكلِّ  ِمنْ  فِيَھا َوأَْنَبْتَنا َرَواِسيَ  فِيَھا َوأَْلَقْيَنا َمَدْدَناَھا َواألَْرضَ { 19:  اآلية

 }بَِراِزقِينَ  لَهُ  لَْسُتمْ  َوَمنْ  َمَعايِشَ  فِيَھا لَُكمْ  َوَجَعْلَنا{ 20:  اآلية

 ؛ الماء وجه على بسطناھا:  عباس ابن قال. قدرته كمال على يدل ومما ، أيضا نعمه من ھذا} َمَدْدَناَھا َواألَْرضَ {:  تعالى قوله

:  الذاريات[} اْلَماِھُدونَ  َفِنْعمَ  َفَرْشَناَھا َواألَْرضَ {:  وقال. بسطھا أي] 30:  النازعات[} َدَحاَھا َذلِكَ  َبْعدَ  َواألَْرضَ {:  قال كما

 ُكلِّ  ِمنْ  فِيَھا َوأَْنَبْتَنا{. بأھلھا تتحرك لئال ثابتة جباال} َرَواِسيَ  فِيَھا َوأَْلَقْيَنا{. تقدم دوق. كالكرة أنھا زعم من على يرد وھو]. 48

 قال. الشيء مقدار به يعرف الوزن ألن" موزون" قال وإنما. جبير بن وسعيد عباس ابن قاله ؛ معلوم مقدر أي} َمْوُزونٍ  َشْيءٍ 

 :  الشاعر
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 ميزانه مخاصم لكل عندي...  ةِمرَّ  ذا لقائكم قبل كنت قد

 ھذا فعلى. منتثر غير منظوم أي ؛ موزون كالم ھذا:  ويقال ؛ معدود موزون:  مجاھد وقال. مقسوم يعني موزون:  قتادة وقال

ً  َوأَْنَبَتَھا{:  الحيوان في وجل عز هللا قال وقد. والمعادن والحيوانات الجواھر من يوزن ما األرض في أنبتنا أي ً  َنَباتا  آل[} َحَسنا

 والفضة الذھب من" موزون شيء كل من" الجبال في أي: "  وقيل. واإليجاد اإلنشاء اإلنبات من والمقصود]. 37:  عمران

 أنبتنا:  وقيل. زيد وابن الحسن عن معناه روي. وزنا يوزن ذلك كل ، والكحل الزرنيخ حتى ، والقصدير والرصاص والنحاس

 فِيَھا لَُكمْ  َوَجَعْلَنا{. له ثمن ال مما نفعا وأعم قدرا أجل ألنه األثمان فيه يوزن ما:  وقيل. يوزنو يكال مما الثمار األرض في

 :  جرير قول ومنه". الياء بسكون" معيشة واحدھا ؛ بھا يعيشون التي والمشارب المطاعم يعني} َمَعاِيشَ 

 والصناب بالمرقق لي ومن...  زيد آل معيشة تكلفني

 التصرف إنھا:  وقيل. الحسن قاله ؛ المالبس إنھا:  وقيل. األعراف في تقدم وقد". الياء بتحريك" مفعلة لىع معيشة واألصل

 وعنده. مجاھد قاله ؛ واألنعام الدواب يريد} ِبَراِزقِينَ  لَهُ  لَْسُتمْ  َوَمنْ {. الظاھر وھو:  الماوردي قال. الحياة مدة الرزق أسباب في

اُكمْ  َنْرُزقُُھمْ  َنْحنُ {:  فيھم هللا قال ذينال واألوالد العبيد ھم أيضا  العبيد يتناول أن يجوز" من" ولفظ] 31:  اإلسراء[} َوإِيَّ

 ودواب وإماء وعبيدا معايش فيھا لكم جعلنا أي. يعقل من غلب ، يعقل ال وما يعقل من اجتمع إذا ألنه ؛ اجتمعوا إذا والدواب

. الوحش به أراد:  وقيل. وغيره مجاھد معناه قال ؛ نصب موضع في التأويل ھذا ىعل" من" فـ. ترزقونھم وال نرزقھم وأوالدا

 َمنْ  َفِمْنُھمْ { مثل ؛ يعقل ال لما تكون ھذا على" من" فـ. الوحش:  قال} ِبَراِزقِينَ  لَهُ  لَْسُتمْ  َوَمنْ { منصور علينا قرأ:  سعيد قال

 عند قبح وفيه". لكم: " قوله في والميم الكاف على عطفا خفض محل في وھي. اآلية] 45:  النور[} َبْطنِهِ  َعلَى َيْمِشي

 يجوز وال. ويزيد به مررت مثل ؛ الجر حرف بإعادة إال المضمر على الظاھر عطف عندھم يجوز ال فإنه ؛ البصريين

 :  قال كما. الشعر في إال وزيد به مررت

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

 ".النساء" وسورة" البقرة" في المعنى ھذا مضى وقد

لُهُ  َوَما َخَزائُِنهُ  ِعْنَدَنا إاِلَّ  َشْيءٍ  ِمنْ  َوإِنْ { 21:  اآلية  }َمْعلُومٍ  بَِقَدرٍ  إاِلَّ  ُنَنزِّ

 المطر يعني ؛ خزائنه عندنا إال ومنافعھم الخلق أرزاق من شيء من وإن أي} َخَزاِئُنهُ  ِعْنَدَنا إاِلَّ  َشْيءٍ  ِمنْ  َوإِنْ {:  تعالى قوله

 السماء في أي ، المفاتيح الخزائن:  وقيل. شيء كل خزائن المطر:  الحسن قال. شيء كل نبات به ألن ، السماء من المنزل

لُهُ  َوَما{. واحد والمعنى. الكلبي قاله ؛ األرزاق مفاتيح  وعلى مشيئتنا سبح على إال ننزله ال ولكن أي} َمْعلُومٍ  بَِقَدرٍ  إاِلَّ  ُنَنزِّ

ُ  َبَسطَ  َولَوْ {:  قال كما ؛ إليه الخلق حاجة حسب ْزقَ  هللاَّ لُ  َولَِكنْ  اأْلَْرِض  فِي لََبَغْوا لِِعَباِدهِ  الرِّ ]. 27:  الشورى[} َيَشاءُ  َما ِبَقَدرٍ  ُيَنزِّ

 قوم فيمطر ، شاء كيف يقسمه هللا ولكن ، عام من مطرا أكثر عام ليس أنه وغيرھما عيينة بن والحكم مسعود ابن عن وروي

 .والقفار البحار في. المطر كان وربما ، آخرون ويحرم
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 خزانة في كان وما. يخزن خزن مصدر أيضا والخزانة ماله اإلنسان فيه يستر الذي الموضع وھو ، الخزانة جمع والخزائن

 أنه جده عن أبيه عن محمد بن جعفر وروى. يالقشير قاله ؛ عنده معد فكأنه الرب عليه يقدر ما فكذلك. له معدا كان اإلنسان

. } َخَزاِئُنهُ  ِعْنَدَنا إاِلَّ  َشْيءٍ  ِمنْ  َوإِنْ {:  تعالى قوله تأويل وھو. والبحر البر في هللا خلقه شيء كل مثال العرش في:  قال

} َشِديدٌ  َبأْسٌ  فِيهِ  اْلَحِديدَ  َوأَْنَزْلَنا{:  وقوله} أَْزَواجٍ  ةَ َثَمانِيَ  اأْلَْنَعامِ  ِمنَ  لَُكمْ  َوأَْنَزلَ {:  كقوله ؛ واإليجاد اإلنشاء بمعنى واإلنزال

 .السماء من تنزل إنما هللا أحكام ألن إنزاال وسماه ، اإلعطاء بمعنى اإلنزال:  وقيل]. 25:  الحديد[

َياحَ  َوأَْرَسْلَنا{ 22:  اآلية َماءِ  ِمنَ  َفأَْنَزْلَنا لََواقِحَ  الرِّ  }بَِخاِزنِينَ  لَهُ  أَْنُتمْ  َوَما ْيَناُكُموهُ َفأَْسقَ  َماءً  السَّ

 - :  مسائل خمس فيه

َياحَ  َوأَْرَسْلَنا{:  تعالى قوله -:  األولى  أيضا الجمع الريح معنى ألن ؛ بالتوحيد حمزة وقرأ. بالجمع" الرياح" العامة قراءة} الرِّ

 تفعل وكذلك. أخالق وثوب سباسب أرض:  يقال كما. جانب كل من الريح جاءت:  يقال كما. الواحد لفظ لفظھا كان وإن

 ألنھا ؛ حوامل لواقح ومعنى. جمع وھي} لََواقِحَ { بـ نعتھا تعالى هللا فألن العامة قراءة وجه وأما. اتسع شيء كل في العرب

 ثم وتصرفه هتقل أي ؛ السحاب تحمل ألنھا القحا الريح وجعل:  األزھري قال. والنفع والخير والسحاب والتراب الماء تحمل

ً  أََقلَّتْ  إَِذا َحتَّى{:  تعالى هللا قال ؛ تنزله أي ، فتستدره تمريه  لواقح ونوق القح وناقة. حملت أي] 57:  األعراف[} ِثَقاالً  َسَحابا

 احالري كأن ، القح نفسھا في وھي إال تلقح ال ولكنھا ، األصل وھو ملقحة بمعنى لواقح:  وقيل. بطونھا في األجنة حملت إذا

 وليل ، رضا فيھا أي ؛ راضية عيشة:  كقولھم ؛ الشجر يلقح ما منھا أي ؛ صحيح ذلك وكل ، لقح ذوات:  وقيل. بخير لقحت

 أي الفحل وألقحھا. القح فھي" بالفتح" ولقاحا لقحا" بالكسر" الناقة لقحت:  يقال. بالسحاب تأتي ما ومنھا. نوم فيه أي ؛ نائم

 وحكى. النوادر من وھو ، مالقح يقال وال لواقح ورياح:  الجوھري قال. للسحاب كالفحل فالرياح ؛ فحملته الماء إليھا ألقى

 القحة جمع ھو:  وقيل. زوائده حذفت ثم ، وملقح ملقحة جمع أنه إلى ذھب ، مالقح بمعنى لواقح:  عبيدة أبي عن المھدوي

 ، وحامل القح:  للجنوب تقول والعرب. حامال قحال معنى يكون أن ويجوز. النسب على اللقاح ذات معنى على ، والقح

 يرسل ثم ، السحاب فتثير المثيرة يرسل ثم ، قما األرض فتقم المبشرة هللا يرسل:  عمير بن عبيد وقال. وعقيم حامل وللشمال

 فيه اجتمع فإذا ، السحاب في فتمجه الندى تحمل التي المالقح الريح:  وقيل. الشجر فتلقح اللواقح يبعث ثم ، فتؤلفه المؤلفة

 الريح وھي الجنة من الجنوب الريح: "  يقول وسلم عليه هللا صلى هللا رسول سمعت:  قال ھريرة أبي وعن. مطرا صار

 عينا بھا هللا أنبع إال جنوب ھبت ما: " قال أنه السالم عليه عنه وروي" . للناس منافح وفيھا كتابه في هللا ذكرھا التي اللواقح

 والدبور ، تھيجه فالصبا ؛ فيھا األربع الرياح تعمل أن بعد إال السحاب من قطرة تقطر ال:  عياش بن بكر أبو وقال". غدقة

 .تفرقه والشمال ، تدره والجنوب ، تلقحه

:  تعالى هللا قال:  مالك قال -  ألشھب واللفظ - مالك عن عبدالحكم وابن وأشھب القاسم وابن وھب ابن روى -:  الثانية

َياحَ  ْلَناَوأَْرسَ {  يبس لو يكون حتى يحبب ولكن ، أكمامه في ييبس ما أدري وال ، ويسنبل يحبب أن عندي القمح فلقاح} لََواقِحَ  الرِّ

 قال. تورد بأن ذلك وليس ، يثبت ما ويثبت يسقط ما منھا يسقط ثم تثمر أن كلھا الشجر ولقاح. فيه األخير فساد يكن لم حينئذ

 الروح فيه ونفخ وخلق عقد إذا الولد وأن ، الحمل بلقاح الشجر لقاح تشبيه على التفسير ھذا في الكم عول إنما:  العربي ابن
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 هللا صلى النبي نھى" الحديث جاء وعليه ، اللقاح وھو حاملة كل فيه تشترك باسم سمي ألنه ؛ وتسنبله الثمر تحبب بمنزلة كان

 طلع من شيء يؤخذ أن وھو ، التلقيح النخل في العلم أھل عند اإلبار:  عبدالبر ابن قال" . يشتد حتى الحب بيع عن وسلم عليه

 .اإلناث طلع ظھراني بين فيدخل النخل] ذكور[

 وأصحابه مالك عند والمعتبر. إليھا منظورا مرئية الثمرة تكون حتى وغيره التين من الثمرة طلوع الثمار سائر في ذلك ومعنى

 من ظھوره الزرع في ذلك وحد. يسقط ما ويسقط يثبت ما نواره من يثبت أن يذكر ال اوفيم ، التذكير الثمار من يذكر فيما

 أبر وقد إباره فأخر إناثه طلع انشق إذا الحائط أن العلماء يختلف ولم. يحبب أن إباره أن عنه روي وقد. مالك قاله ؛ األرض

 أبر فإن. الحب في تغيبھا بعد ظاھرة وثمرته اإلبار وقت عليه جاء قد ألنه ؛ أبر ما حكم حكمه أن ، حاله مثل حال ممن غيره

 .بيعه جواز في الصالح لذلك تبعا الحائط سائر كان صالحه بدا إذا الحائط أن كما. له تبعا يؤبر لم ما كان الحائط بعض

 تؤبر أن بعد النخ ابتاع من: " يقول وسلم عليه هللا صلى هللا رسول سمعت:  قال عمر ابن عن كلھم األئمة روى-:  الثالثة

 لم إنما:  علماؤنا قال" . المبتاع يشترطه أن إال باعه للذي فماله عبدا ابتاع ومن. المبتاع يشترط أن إال باعھا للذي فثمرتھا

 ؛ تؤبر لم التي بخالف. غالبا سقوطھا أمن بھا يحاط موجودة عين ألنه ؛ بالشرط إال البيع في األصول مع المؤبر الثمر يدخل

 من المشھور ھو وھذا. كالجنين ألنھا ؛ استثناؤھا وال اشتراطھا للبائع يجز فلم ، وجود لھا يتحقق فلم مأمونا قوطھاس ليس إذ

  .الشافعي قول ھو ؛ استثناؤھا يجوز:  وقيل. مالك مذھب

 لھا ويرى ، مالك قول مشھور على طيبھا قبل الثمرة شراء األصل لمشتري جاز للبائع الثمر وبقي النخل اشتري لو-:  الرابعة

 وفقھاء الظاھر وأھل والثوري حنيفة وأبو الشافعي قال وبذلك. يجوز ال:  رواية في وعنه. بالعقد أفردت وإن التبعية حكم

 .صالحھا بدو قبل الثمرة بيع عن النھي أحاديث من األظھر وھو. الحديث

 اإلناث أيضا والمالقح. ملقح الواحد ، اإلبل من الفحول والمالقح ؛ المالقح بيع عن النھي الباب بھذا يتعلق ومما-:  الخامسة

 من ؛ ملقوحة الواحدة ، األجنة من النوق بطون في ما والمالقيح". القاف بفتح" ملقحة الواحدة ، أوالدھا بطونھا في التي

 أنه :  وسلم عليه هللا صلى النبي عن روي وقد. النھي جاء ھذا وفي. جن من والمجنون ، حم من كالمحموم ؛ لقحت: قولھم

 ، البطون في ما المضامين:  عبيد أبو قال" . والمالقيح المضامين عن ونھى. اإلناث بطون في ما بيع وھو المجر عن نھى"

 ظھور في ما المضامين إن:  بالعكس وقيل. وغيره المسيب بن سعيد قول وھو. الفحول أصالب في ما والمالقيح. األجنة وھي

 أن على مجمعون المسلمين فعلماء ، كان األمرين وأي. وغيره حبيب ابن قول وھو. اإلناث بطون في ما والمالقيح ، الجمال

 :  األعراب لبعض البطون في ما المالقيح بأن شاھدا ھشام ابن عن المزني وذكر. يجوز ال ذلك

 أزمن بعد تلقح ما تنتج...  األبطن في مالقحا منيتي

 :  الراجز قول شاھدا ذلك على الجوھري وذكر

 والمسائل التأنان من خيرا...  الھوامل طرد وجدنا إنا

 حامل ناب بطن في ملقوحة...  قابل وعام العام وعدة
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َماءِ  ِمنَ  َوأَْنَزْلَنا{:  تعالى قوله  أي} َماءً {. السماء جھة من:  وقيل. سماء يسمى فأظلك عالك ما وكل. السحاب من أي} السَّ

 وقد ، بالفرق وقيل. بمعنى وأسقى سقى:  وقيل. وأرضكم مواشيكم ولشرب لسقياكم المطر ذلك جعلنا أي} َفأَْسَقْيَناُكُموهُ {. قطرا

 ومثله. شئنا إذا ونمسكه شئنا إذا ننزله الماء لھذا الخازنون نحن أي ؛ عندكم خزائنه ليست أي} ِبَخاِزِنينَ  لَهُ  أَْنُتمْ  َوَما{. تقدم

َماءِ  ِمنَ  َوأَْنَزْلَنا{ َماءِ  ِمنَ  َوأَْنَزْلَنا{ ،] 48:  الفرقان[} َطُھوراً  اءً مَ  السَّ اهُ  ِبَقَدرٍ  َماءً  السَّ ا اأْلَْرِض  فِي َفأَْسَكنَّ  ِبهِ  َذَھابٍ  َعلَى َوإِنَّ

 .المطر بمانعين لستم:  سفيان وقال]. 18:  المؤمنون[} لََقاِدُرونَ 

ا{ 23:  اآلية  }ْلَواِرُثونَ ا َوَنْحنُ  َوُنِميتُ  ُنْحيِي لََنْحنُ  َوإِنَّ

ا{ نظيره. سوانا شيء يبقى وال ، عليھا ومن األرض أي  فملك]. 40:  مريم[} ُيْرَجُعونَ  َوإِلَْيَنا َعلَْيَھا َوَمنْ  اأْلَْرضَ  َنِرثُ  َنْحنُ  إِنَّ

 في اإلحياء:  وقيل. الوجه ھذا من وارثا هللا فكان ، الدعاوى انقطعت ماتوا فإذا أمالكا عباده ملك ولكن. تعالى  شيء كل

 ]25:  الحجر[} َيْحُشُرُھمْ  ُھوَ  َربَّكَ  َوإِنَّ {:  قوله في ھذا بعد ذكره فقد البعث فأما. األرحام في النطفة إحياء اآلية ھذه

 }اْلُمْسَتأِْخِرينَ  َعلِْمَنا َولََقدْ  ِمْنُكمْ  اْلُمْسَتْقِدِمينَ  َعلِْمَنا َولََقدْ { 24:  اآلية

 - :  مسائل ثالث فيه

 إلى الخلق في" المستقدمين: " تأويالت ثمان فيه} اْلُمْسَتأِْخِرينَ  َعلِْمَنا َولََقدْ  ِمْنُكمْ  اْلُمْسَتْقِدِمينَ  َعلِْمَنا َولََقدْ {:  تعالى قوله -:  لىاألو

" المستأخرين"و ، األموات" المستقدمين" - الثاني. وغيرھما وعكرمة قتادة قاله ؛ بعد يخلقوا لم الذين" المستأخرين"و ، اليوم

 عليه هللا صلى محمد أمة" المستأخرين"و ، محمد أمة تقدم من" المستقدمين: " الثالث. والضحاك عباس ابن قاله ؛ األحياء

 وقتادة الحسن قاله ؛ والشر المعصية في" المستأخرين"و ، والخير الطاعة في" المستقدمين" - الرابع. مجاھد قاله ؛ وسلم

 من" المستقدمين: " السادس. المسيب بن سعيد قاله ؛ فيھا" المستأخرين"و ، الحرب صفوف في" قدمينالمست" -  الخامس. أيضا

 ، الخلق آخر" المستأخرين"و ، الخلق أول" المستقدمين: " السابع. القرظي قاله ، يقتل لم من" المستأخرين"و ، الجھاد في قتل

 فإنه ؛ تعالى هللا معلوم ھذا وكل. النساء بسبب فيھا" المستأخرين"و ، الصالة صفوف في" المستقدمين: " الثامن. الشعبي قال

 رواه لما ؛ اآلية نزول سبب ھو الثامن القول أن إال. القيامة يوم إلى خالقه ھو وما خلق بمن وعالم ، ومعدوم موجود بكل عالم

 من حسناء وسلم عليه هللا صلى هللا لرسو خلف تصلي امرأة كانت: " قال عباس ابن عن الجوزاء أبي عن والترمذي النسائي

 الصف في يكون حتى بعضھم ويتأخر ، يراھا لئال األول الصف في يكون حتى يتقدم القوم بعض فكان ، الناس أحسن

 عن وروي} ْلُمْسَتأِْخِرينَ ا َعلِْمَنا َولََقدْ  ِمْنُكمْ  اْلُمْسَتْقِدِمينَ  َعلِْمَنا َولََقدْ { وجل عز هللا فأنزل ، إبطه تحت من نظر ركع فإذا المؤخر،

 .أصح وھو. عباس ابن يذكر ولم الجوزاء أبي

 يعلم لو: "  وسلم عليه هللا صلى النبي قال ؛ األول الصف فضل وعلى الصالة في الوقت أول فضل على يدل ھذا -:  الثانية

 الصف في فنزل الزوال عند الرجل جاء افإذ" . الستھموا عليه يستھموا أن إال يجدوا لم ثم األول والصف النداء في ما الناس

 الزوال عند جاء فإن. اإلمام ومجاورة ، األول والصف ، الوقت أول:  الفضل في مراتب ثالث حاز ، اإلمام مجاور األول

 فإن. والمجاورة األول الصف فضل وفاته الوقت أول فضل حاز فقد ، األول الصف عن نزل فيما أو اآلخر الصف في فنزل

 مجاورة وفاته ، األول الصف وفضل الوقت أول فضل حاز فقد اإلمام يلي ما دون األول الصف في ونزل الزوال وقت جاء
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. اإلمام ومجاورة األول الصف فضيلة وحاز ، الوقت أول فضيلة فاته فقد األول الصف في ونزل الزوال بعد جاء فإن. اإلمام

" والنھى األحالم أولو منكم ليلني: " وسلم عليه هللا صلى قال كما يھ وإنما ، أحد لكل تكون ال اإلمام ومجاورة. وھكذا

 بأمر حقه ألنه ؛ الموضع إلى وھو وتقدم أخر غيره نزلھا فإن ، صفته ھذه كانت لمن يكون أن ينبغي اإلمام يلي فيما. الحديث

 .العربي ابن قاله ؛ تأخر أو تقدم اإلمام موضع ھو كالمحراب ، الشرع صاحب

 من الرجل أن كعب عن روي وقد. فيكبر يتقدم ثم ؛ فالن يا تقدم ، فالن يا تأخر:  عنه هللا رضي عمر قول يحمل يهوعل:  قلت

 في كذلك وجده أنه ويذكر ، ذلك رجاء المسجد من المؤخر الصف يتوخى كعب وكان. خلفه لمن فيغفر ساجدا ليخر األمة ھذه

 .تعالى هللا شاء إن الباب لھذا بيان زيادة" الصافات" سورة في وسيأتي. األصول نوادر في الحكيم الترمذي ذكره. التوراة

 القيام فإن ؛ القتال في األول الصف فضل على تدل فكذلك ، الصالة في األول الصف فضل على اآلية ھذه تدل وكما -:  الثالثة

 أحد يكن ولم. به خفاء وال فيه خالف وال ، أفضل إليه فالتقدم ؛ عمل يوازيه ال تعالى هللا من نفسه العبد وبيع ، العدو نحر في

 نتقي البأس احمر إذا وهللا كنا:  البراء قال. الناس أشجع كان ألنه ، وسلم عليه هللا صلى هللا رسول يدي بين الحرب في يتقدم

 .وسلم عليه هللا صلى النبي يعني ، به يحاذي للذي منا الشجاع وإن ، به

 }َعلِيمٌ  َحِكيمٌ  إِنَّهُ  َيْحُشُرُھمْ  ُھوَ  َربَّكَ  َوإِنَّ { 25:  اآلية

 .تقدم} َعلِيمٌ  َحِكيمٌ  إِنَّهُ {. والجزاء للحساب أي} َيْحُشُرُھمْ  ُھوَ  َربَّكَ  َوإِنَّ {:  تعالى قوله

 }َمْسُنونٍ  َحَمأٍ  ِمنْ  َصْلَصالٍ  ِمنْ  اإلِْنَسانَ  َخلَْقَنا َولََقدْ { 26:  اآلية

. وغيره عباس ابن عن ؛ يابس طين من أي} َصْلَصالٍ  ِمنْ {. السالم عليه آدم يعني} اإلِْنَسانَ  اَخلَْقنَ  َولََقدْ {:  تعالى قوله

 أكثر قول وھو. عبيدة أبي عن ؛ الفخار فھو بالنار طبخ فإذا ، جف إذا يتصلصل فصار بالرمل خلط الحر الطين:  والصلصال

 :  اللغة أھل وأنشد. المفسرين

 الجوال المصلصل كعدو

 أو كان مطبوخا - أنتن إذا وأصل اللحم صل:  العرب قول من وھو:  قال. الكسائي واختاره ؛ المنتن الطين ھو:  جاھدم وقال

 :  الحطيئة قال. صلوال يصل - نيئا

 الصلول لديه اللحم يفسد ال...  قدره ذا يبذل فتى ذاك

 ثم ؛ طينا فصار بل ثم األجزاء متفرق أي ، باترا أول فكان. الحديد يصوت كما نقرته إذا يصوت أي ؛ ومصالل صالل وطين

 بيان" البقرة" في مضى وقد. الجمھور قول على ؛ صلصاال فصار يبس ثم ، متغيرا أي ؛ مسنونا حمأ فصار أنتن حتى ترك

 وحمئت. حمأتھا نزعت إذا" بالتسكين" حمأ البئر حمئت:  منه تقول ؛ بالتسكين الحمأة وكذلك ، األسود الطين:  والحمأ. ھذا

" الميم بسكون" الحمأة:  عبيدة أبو وقال. السكيت ابن عن ؛ الحمأة ألقيت إحماء وأحماتھا. حمأتھا كثرت" بالتحريك" حمأ البئر

 ابن قال. المتغير والمسنون. به سمي ثم ، والجزع الھلع مثل ، المصدر والحمأ. وتمر تمرة مثل ، حمء والجمع. الكمأة مثل
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:  قولھم من ؛ المتغير المنتن:  قاال ، وقتادة مجاھد قول ومثله". كالفخار صلصاال فجعل  ، المنتن بتلالم التراب ھو: " عباس

 : األسلت بن قيس أبي قول ومنه]. 15:  محمد[} آِسنٍ  َغْيرِ  َماءٍ { و] 259:  البقرة[} َيَتَسنَّهْ { ومنه ؛ تغير إذا الماء أسن قد

 العناقيد ماء على فت كالمسك...  أسن ذي غير رضابا صداي سقت

 له يقال الحجرين من يخرج وما. به حككته إذا الحجر على الحجر سننت:  قولھم من وأصله ، المتغير ھو:  الفراء وقال

 : الشاعر قال. المسن ومنه ؛ والسنين السنانة

 مسنون مرمر في تمشي...  الحمراء القبة إلى خاصرتھا ثم

 ؟ قال وما:  معاوية فقال. بابنتك يشبب حسان بن عبدالرحمن ترى أال:  ألبيه قال يةمعاو بن يزيد أن حكي. مملس محكول أي

 : قال فقال

 مكنون جوھر من ميزت...  الغواص لؤلوة مثل زھراء ھي

 ] :يقول إنه: [ يزيد فقال! صدق:  معاوية فقال

 دون المكارم من سناء في...  تجدھا لم نسبتھا ما وإذا

 من وھو ، المصبوب المسنون:  عبيدة أبو وقال. كذب:  معاوية فقال. البيت... خاصرتھا ثم:  قوله أين:  فقال! صدق:  فقال

:  قال عباس ابن عن طلحة أبي بن علي وروى. الصب والسن. صببته إذا الوجه على وغيره الماء سننت:  العرب قول

:  يقال ألنه ؛ حسن قول وھذا:  النحاس. رطب وھو إال مصبوبا يكون ال ألنه ؛ المصبوب بمعنى وھذا ؛" الرطب المسنون"

. يشنه وال وجھه على الماء يسن كان أنه عمر عن المروي األثر ومنه:  العالء بن عمرو أبو قال. صببته أي الشيء سننت

 وجهال سنة من أخذ. المصور المسنون:  سيبويه وقال. تفريق غير من صبه المھملة وبالسين ، الماء تفريق" بالشين" والشن

 : الرمة ذو وقال. صورته وھو

 ... مفرقة وجه سنة تريك

 ندب وال خال لھا ليس ملساء

 المدقق التراب الصلصال إن:  قيل وقد طول فيه كان إذا مسنون وجه:  قولھم من القائم المنصوب المسنون:  األخفش وقال

 لجنس مفسر حمإ ومن الصاد المين ىإحد من فأبدل صالل فأصله المنتن ھو الصلصال إن:  قال ومن المھدوي حكاه

 العرب من رجل من ھذا أخذت:  كقولك الصلصال
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 . . . . . من خلقناه والجان ) 27 (:  الحجر

 السالم عليه آدم قبل تعالى هللا خلقه إبليس يعني:  الحسن وقال آدم خلق قبل من أي(  قبل من خلقناه والجان: )  تعالى قوله

 لما: )  قال)  وسلم عليه هللا صلى(  هللا رسول أن أنس عن ثابت حديث من مسلم صحيح وفي عيناأل عن لتواريه جانا وسمي

 عرف أجوف رآه فلما ھو ما ينظر به يطيف إبليس فجعل يتركه أن هللا شاء ما تركه الجنة في السالم عليه آدم تعالى هللا صور

 من جزءا سبعين من جزء الجان منھا هللا خلق التي السموم نار : مسعود بن قال(  السموم نار من)  يتمالك ال خلقا خلق أنه

 تكون نار وھي منھا تكون والصواعق لھا دخان ال نار أنھا:  وعنه تقتل التي الحارة الريح السموم:  عباس بن وقال جھنم نار

 ذلك خرق تسمعون التي فالھدة أمرت ما إلى الصاعقة فھوت الحجاب أخترقت أمرا هللا أحدث فإذا والحجاب السماء بين

:  قال أيضا عباس بن وعن صوتھا السحاب انغطاط من تسمعون والذي حجاب دونھا نار السموم نار:  الحسن وقال الحجاب

 ذكروا الذين الجن وخلقت:  قال المالئكة بين من السموم نار من خلقوا الجن لھم يقال المالئكة أحياء من حي من إبليس كان

 مسلم خرج وقد الرأي جھة من يقال ال مثله إذ العذر يقطع سند إلى يحتاج فإنه نظر فيه ھذا:  قلت نار من مارج من القرآن في

 مارج من الجان وخلق نور من المالئكة خلقت) : )  وسلم عليه هللا صلى(  هللا رسول قال قالت عائشة عن عروة حديث من

 نار من مارج:  الجوھري وقال أعلم وهللا العموم يقتضي)  نور من ةالمالئك خلقت (:  فقوله لكم وصف مما آدم وخلق نار من

 أبو قال سمائم والجمع مسموم يوم فھو يومنا سم:  منه يقال تؤنث الحارة الريح والسموم الجان منھا خلق لھا دخان ال نار

 في لدخولھا سموما الحارة الريح سميتو:  القشيري بالنھار تكون وقد بالليل والحرور بالليل تكون وقد بالنھار السموم:  عبيدة

 البدن مسام

 . . . . . ربك قال وإذ ) 28(: الحجر

 سويت أي(  سويته فإذا)  طين من(  صلصال من بشرا خالق إني)  البقرة في تقدم(  للمالئكة ربك قال وإذا: )  تعالى قوله

 الحياة يخلق بأن العادة هللا أجرى لطيف جسم روحوال الشيء في الريح إجراء النفخ(  روحي من فيه ونفخت)  وصورته خلقه

: )  كقوله وتكريما تشريفا نفسه إلى أضافه خلقه من خلق فالروح خالق إلى خلق إضافة وحقيقته الجسم ذلك مع البدن في

 األحاديث]  كرةالتذ[  كتاب في وذكرنا مبينا النساء في تقدم وقد منه وروح ومثله)  هللا وشھر هللا وناقة وبيتي وسمائي أرضي

 إن قال ومن هللا شاء إن ذلك وسيأتي واحد لمسمى اسمان والروح النفس وأن لطيف جسم الروح أن على تدل التي الواردة

 سجود ال وتكريم تحية سجود وھو ساجدين له خروا أي(  ساجدين له فقعوا)  الحياة فيه ركبت فإذا:  أراد قال الحياة ھو الروح

 آدم من أفضل كانوا:  القفال وقال المعنى ھذا البقرة في تقدم وقد المالئكة على األنبياء ففضل يريد من يفضل أن و عبادة

 .لھم قبلة آدم وكان آدم عند  بالسجود أمروا:  وقيل المعتزلة مذھب وھو الجزيل للثواب لھم تعريضا له بالسجود وامتحنھم

 . . . . . كلھم المالئكة فسجد ) 30(:  الحجر

 ما:  لقوله بالسجود مأمورا كان إبليس أن شك ال األولى:  مسألتان فيه ) إبليس إال أجمعون كلھم المالئكة فسجد (:  تعالى ولهق

 فھو المالئكة من كان:  قيل ثم بيانه البقرة في تقدم كما واالستعظام االستكبار ذلك من منعه وإنما أمرتك إذ تسجد أال منعك

:  عباس بن وقال مستوفى كله ھذا البقرة في مضى وقد منقطع استثناء فھو المالئكة من يكن لم:  قوم وقال الجنس من استثناء
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 فآدم الكافر ومنھم المؤمن ومنھم يموتون والجن إبليس مع إال يموتون ال إبليس ولد والشياطين شياطين وليسوا الجن أبو الجان

 االستثناء الثانية ھناك فتأمله ھذا خالف البقرة في تقدم والذي الماوردي هذكر الشياطين أبو وإبليس الجن أبو والجان اإلنس أبو

 جانس وما حنطة قفيز إال أثواب عشرة أو ثوبا إال دينار علي لفالن:  قال لو حتى الشافعي عند صحيح الجنس غير الجنس من

 مالك وقال والمقدرات والموزونات كيالتالم ذلك في ويستوي والحنطة الثوب قيمة المبلغ من عنه يسقط وال مقبوال كان ذلك

 الحنطة من الدراھم استثنى لو حتى جائز المكيل من والموزون الموزون من المكيل استثناء:  عنھما هللا رضي حنيفة وأبو

 علي:  يقول أن مثل المقومات من والمكيالت الموزونات أو المكيالت من المقومات استثنى إذا فأما قبل الدراھم من والحنطة

 االستثناء:  الحسن بن محمد وقال المبلغ جميع المقر ويلزم االستثناء يصح ال دينارا إال أثواب عشرة أو ثوبا إال دنانير عشرة

 الجنس وغير الجنس في يستعمل االستثناء لفظ أن الشافعي لقول والدليل به أقر ما جملة المقر ويلزم يصح ال الجنس غير من

 كلھم المالئكة فسجد ومثله اللغو جملة من السالم فاستثنى سالما سالما قيال إال تأثيما وال لغوا فيھا معونيس ال:  تعالى هللا قال

:  الشاعر وقال ربه أمر عن ففسق الجن من كان إبليس إال:  تعالى هللا قال المالئكة جملة من ليس وإبليس إبليس إال أجمعون

 ومثله األنيس من البيض الجمال وھي والعيس الظباء ذكور وھي اليعافير فاستثنى سالعي وإال اليعافير إال أنيس بھا ليس وبلدة

 : النابغة قول

 . . . . . إبليس يا قال ) 32 (:  الحجر

 لبشر ألسجد أكن لم قال)  تكون أال في أي(  الساجدين مع تكون أال)  لك المانع ما أي(  لك ما ياإبليس قال (:  تعالى قوله

 األعراف في تقدم كما الطين تأكل والنار نار من ھو إذ منه خير وأنه وحسده تكبره بين(  مسنون حمإ من صلصال من خلقته

:  وقيل بالشھب مرجوم أي(  رجيم فإنك)  المالئكة جملة من أو عدن جنة من أو السماوات من أي(  منھا فأخرج قال)  بيانه

 .ص سورة في كما لعنتي أي(  اللعة عليك وإن)  عرافواأل البقرة في مستوفى كله ھذا تقدم وقد مشئوم ملعون

 . . . . . فأنظرني رب قال ) 36 (:  الحجر

 أھل وأنه تعالى هللا عند بمنزلته منه ثقته عن يكن لم إبليس من السؤال ھذا(  يبعثون يوم إلى فانظرني رب قال: )  تعالى قوله

 أال:  يبعثون يوم إلى اإلنظار بسؤاله وأراد السالمة من اآليس كفعل ئهبال في زيادة عذابه تأخير سأل ولكن دعاء له يجاب أن

 المعلوم الوقت يوم إلى)  المؤجلين من يعني(  المنظرين من فإنك: )  تعالى هللا قال والبعده فيه موت ال البعث يوم ألن يموت

 إبليس ويجھله بعلمه هللا استأثر الذي لمعلوما الوقت:  وقيل الخالئق تموت حين أي األولى النفخة به أراد:  عباس بن قال( 

 الثاني رسوله لسان على كلمه أحدھما:  قوالن تعالى هللا كالم وفي فان عليھا من كل:  تعالى هللا قال يبعث ثم إبليس فيموت

 والتقريب التكرمة وجه على ال الوعيد في تغليظا كلمه

 . . . . . بما رب قال ) 39 (:  الحجر

 يكون ھنا وتزيينه األعراف في والزينة اإلغواء معنى تقدم ) األرض في لھم ألزينن أغويتني بما رب قال ( : تعالى قوله

 طريق عن ألضلنھم أي(  أجمعين ألغوينھم)  ومعنى الطاعة فعل عن الدنيا بزينة بشغلھم وإما المعاصي بفعل إما:  بوجھين

 عليه هللا صلى(  هللا رسول قال قال الخدري سعيد أبي عن الھيثم أبي عن السمح بن دراج عن هللا عبد لھيعة بن وروى الھدى
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 وعزتي الرب فقال أجسادھم في أرواحھم دامت ما آدم بني أغوي أزال ال وجاللك وعزتك يارب قال إبليس إن) : )  وسلم

 ) مااستغفروني لھم أغفر أزال ال وجاللي

 . . . . . منھم عبادك إال ) 40 (:  الحجر

 العبادة لك أخلصوا الذين أي الالم بكسر الباقون وقرأ وأخلصتھم استخلصتھم الذين أي الالم بفتح الكوفة وأھل المدينة أھل قرأ

 أن واليحب يعمل الذي: )  فقال  المخلصين عن السالم عليه عيسى سألوا الحواريين أن ثمامة أبو حكى رياء أو فساد من

 ) الناس يحمده

 . . . . . صراط ذاھ قال ) 41 (:  الحجر

:  والكسائي مجاھد إلي بمعنى علي:  الحسن الجنة على به يھجم حتى بصاحبه يستقيم صراط ھذا معناه:  الخطاب بن عمر قال

 ھذا:  الكالم معنى فكان لبالمرصاد ربك إن:  وكقوله إلي ومصيرك علي طريقك:  تھدده لمن كقولك والتھديد الوعيد على ھذا

 بالبيان المستقيم الصراط على أدل أن علي المعنى:  وقيل العبودية طريق يعني بعمله كال أجازيف إلي مرجعه طريق

 صراط ھذا ويعقوب وحميد رجاء وأبو عباد بن بن وقيس والحسن وقتادة سيرين بن وقرأ والھداية بالتوفيق:  وقيل والبرھان

 :تعالى قوله يمال أن مستقيم ينال أن رفيع:  وقيل والحق الدين في رفيع أي مستقيم رفيع ومعناه وتنوينه علي برفع مستقيم علي

 . . . . . ليس عبادي إن ) 42 (:  الحجر

 أي:  عيينة بن وقال قلوبھم على يعني:  العلماء قال(  سلطان عليھم لك ليس عبادي إن: )  تعالى قوله األولى:  مسألتان فيه

 .واصطفاھم واختارھم واجتباھم هللا ھداھم الذين وھؤالء عليھم ويضيقه عفوي يمنعھم ذنب في يلقيھم أن في

 نبيه أصحاب من جملة وعن الشيطان فأزلھما:  بقوله السالم عليھما وحواء آدم صفة عن هللا أخبر قد:  يقول قائال لعل:  قلت

 إيمانھم والموضع قلوبھم على سلطان له ليس أنه وھو ذكر ما فالجواب كسبوا ما ببعض الشيطان استزلھم إنما:  بقوله

 في تقدم ما على تناول لما عقوبة آدم خروج يكن ولم األوبة وتمحوه التوبة تزيله بل القبول عدم إلى يؤول ذنب في واليلقيھم

 لك ليس:  سبحانه قوله إن ثم عمران آل في عنھم القول مضى فقد)  وسلم عليه هللا صلى(  النبي أصحاب وأما بيانه البقرة

 في تسلطه في يكون وقد واألحوال األوقات أكثر في يكون أن ويحتمل هللا حفظه فيمن خاصا يكون أن حتملي سلطان عليھم

 وأصحابه)  وسلم عليه هللا صلى(  النبي ونام نام حتى الصبي يھدي كما يھديه أتاه إذ ببالل فعل كما غمة وإزالة كربة تفريج

 عليه هللا صلى(  النبي لھم فقال صالتنا في بتفريطنا صنعنا ما كفارة ما:  وقالوا وفزعوا الشمس طلعت حتى يستيقظوا فلم

 ھؤالء على سلطانه أي المشركين الضالين أي(  الغاوين من اتبعك من إال)  عنھم ففرج)  تفريط النوم في ليس) : )  وسلم

 من القليل استثناء جواز على دليل قبلھا والتي اآلية وھذه الثانية مشركون به ھم والذين يتولونه الذين على سلطانه إنما دليله

 يستثني أن يجوز ال:  حنبل بن أحمد وقال تسعة إال عشرة:  يقول أو درھما إال عشرة:  يقول أن مثل القليل من والكثير الكثير

 والعباد العباد من نالغاوي استثناء فيھا فإن اآلية ھذه ودليلنا يصح فال الجملة من األكثر استثناء وأما دونه فما النصف قدر إال

 : تعالى قوله جائز الجملة من األكثر واستثناء الجملة من األقل استثناء أن على يدل وذلك الغاوين من
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 . . . . . لموعدھم جھنم وإن ) 43 (:  الحجر

 باب لكل)  بقط فوق طبق أطباق أي(  أبواب سبعة لھا)  اتبعه ومن إبليس يعني(  أجمعين لموعدھم جھنم وإن: )  تعالى قوله

 سمعت:  قال الغنوي ھارون أبو إبراھيم أخبرنا:  قال المبارك بن ذكر معلوم حظ أي(  مقسوم جزء منھم)  طبقة لكل أي( 

 ال قال أبوابنا مثل ھي قلنا جھنم أبواب كيف تدرون ھل:  يقول عنه هللا رضي عليا سمعت يقول الرقاشي هللا عبد بن حطان

 والنيران األرض على الجنان وضع هللا وأن األخرى على يديه إحدى ووضع:  الثعلبي ادز بعض فوق بعضھا ھكذا ھي

 وكل الھاوية وفوقھا السعير وفوقھا لظى وفوقھا الجحيم وفوقھا سقر وفوقھا الحطمة وفوقھا جھنم فأسفلھا بعض فوق بعضھا

 وھي الدركات أعلى جھنم أن العلماء من األكثر ليهع والذي التفسير ھذا وقع كذا:  قلت مرة سبعين يليه الذي من حرا أشد باب

 الحطمة ثم لظى ثم أبوابھا الرياح فتصفق أھلھا من تخلى التي وھي)  وسلم عليه هللا صلى(  محمد أمة من بالعصاة مختصة

 اليھود لثالثا وفي النصارى الثاني وفي المحمديون األعلى الدرك في:  الضحاك قال الھاوية ثم الجحيم ثم سقر ثم سعير ثم

 من كفر ومن فرعون وآل المنافقون السابع وفي العرب مشركو السادس وفي المجوس الخامس وفي الصابئون الرابع وفي

 العذاب أشد فرعون آل أدخلوا:  وقال النساء في تقدم وقد النار من األسفل الدرك في المنافقين إن:  تعالى هللا قال المائدة أھل

 من السوء العلماء عنه هللا رضي جبل بن معاذ وقسم العالمين من أحدا أعذبه ال عذابا أعذبه فإني منكم بعد يكفر فمن:  وقال

 صلى(  هللا رسول قال قال عمر بن حديث من الترمذي وروى]  التذكرة[  كتاب في ذكرناه األبواب تلك على تقسيما األمة ھذه

 لجھنم:  كعب بن أبي وقال غريب حديث:  قال)  أمتي على سيفه سل نلم منھا باب أبواب سبعة لجھنم) : )  وسلم عليه هللا

 فوقه الذي من حرا أشد باب كل سنة سبعين مسيرة بابين كل بين:  منبه بن وھب وقال للحرورية منھا باب أبواب سبعة

 هللا صلى(  النبي عن مالك بن أنس عن سفيان أبي عن الطويل سالم وروى التذكرة كتاب في كله ھذا ذكرنا وقد ضعفا بسبعين

 غفلوا وجزء هللا في شكوا وجزء با أشركوا جزء مقسوم جزء منھم باب لكل أبواب سبعة لھا:  تعالى قوله في)  وسلم عليه

 على عتوا وجزء هللا من بحظھم رغبتھم صيروا وجزء هللا بغضب غيظھم شفوا وجزء هللا على شھواتھم آثروا وجزء هللا عن

 الثنوية ھم با فالمشركون ثابتا كان فإن:  وقال له]  الدين منھاج[  كتاب في الحسن بن الحسين هللا عبد أبو ميالحلي ذكره هللا

 الذين ھم هللا عن والغافلون ال أم عنده من أنھا شريعته في ويشكون لھم إله ال أو إلھا لھم أن يدرون ال الذين ھم والشاكون

 وأمره هللا رسل لتكذيبھم المعاصي في المنھمكون ھم هللا على شھواتھم والمؤثرون يةالدھر وھم واليثبتونه أصال يجحدونه

 مذھبھم غير يذھب أو لھم ينصح من المعذبون إليه الداعين وسائر هللا أنبياء القاتلون ھم هللا بغضب غيظھم والشافون ونھيه

 تعالى هللا من حظھم جميع لھم فيه يرغبون ما نيعبدو فھم والحساب بالبعث المنكرون هللا من بحظھم رغبتھم والمصيرون

 أراد بما أعلم وهللا واليستدلون واليعتبرون يتفكرون فال باطال أو حقا فيه ھم ما يكون بأن يبالون ال الذين هللا على والعاتون

 جھنم وإن آليةا ھذه سمع لما عنه هللا رضي الفارسي سلمان أن ويروى الحديث ثبت إن)  وسلم عليه هللا صلى(  رسوله

 هللا رسول يا:  فقال فسأله)  وسلم عليه هللا صلى(  هللا رسول إلى به فجيء يعقل ال الخوف من أيام ثالثة فر أجمعين لموعدھم

 وعيون جنات في المتقين إن تعالى هللا فأنزل قلبي قطعت لقد بالحق بعثك الذي فو أجمعين لموعدھم جھنم وإن اآلية ھذه أنزلت

 يعلم ولم خلفه فصلت أعرابية امرأة به فمرت وحده المدينة مسجد في يصلي)  وسلم عليه هللا صلى(  النبي كان:  بالل وقال

 مغشيا األعرابية فخرت مقسوم جزء منھم باب لكل أبواب سبعة لھا اآلية ھذه)  وسلم عليه هللا صلى(  هللا رسول فقرأ بھا

 النبي فقال وجلست أفاقت حتى وجھھا على فصب بماء ودعا فانصرف تھاوجب)  وسلم عليه هللا صلى(  النبي وسمع عليھا
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 بل ياأعرابية: )  فقال نفسك تلقاء من تقوله أو المنزل هللا كتاب في شيء أھذا:  فقالت)  مالك ياھذه () :  وسلم عليه هللا صلى(

 جزء منھم باب لكل بل ياأعرابية: )  لقا منھا باب كل على يعذب أعضائي من عضو كل:  فقالت)  المنزل هللا كتاب من ھو

 يا أشھدك أعبد سبعة إال ومالي مال لي ما مسكينة امرأة إني وهللا:  فقالت)  أعمالھم قدر على منھا كل أھل يعذب مقسوم

 عرابيةاأل بشر هللا رسول يا: )  فقال جبريل فأتاه تعالى هللا لوجه حر جھنم أبواب من باب كل عن منھم عبد كل أن هللا رسول

 ) كلھا الجنة أبواب لھا وفتح كلھا جھنم أبواب عليھا حرم قد هللا أن

 . . . . . في المتقين إن(  45: )  الحجر

 ) 46:  45 الحجر (

 ھي(  وعيون)  بساتين أي(  جنات في ( والشرك الفواحش اتقوا الذين أي ) وعيون جنات في المتقين إن (:  تعالى قوله

 وفي والسلسبيل والزنجبيل الكافور:  اإلنسان سورة في المذكورة العيون وأما وعسل ولبن وخمر ءما:  األربعة األنھار

)  بھما وقرىء للياء مراعاة والكسر األصل على عيون من العين وضم هللا شاء إن وأھلھا ذكرھا فيأتي التسنيم:  المطففين

 وقرأ ادخلوھا قيل:  تقديره األمر على يدخل دخل من الخاء وضم األلف بوصل ادخلوھا العامة قراءة(  آمنين بسالم ادخلوھا

 أي أدخل من المجھول الفعل على الخاء وكسر األلف ووصل التنوين بضم ادخلوھا يعقوب عن ورويس العالية وأبو الحسن

 إذ التنوين على الھمزة حركة ألقوا ھنا ھا أنھم إال وشبھه الجنة ادخلوا برحمة مثل في التنوين كسر ومذھبھم إياھا هللا أدخلھم

 وآفة داء كل من بسالمة أي(  بسالم)  اللسان على فيثقل كسر إلى ضم من ثم ضم إلى كسر من انتقال فيه ولكن قطع ألف ھي

 .والزوال والعزل والعذاب الموت من أي(  آمنين)  لھم هللا من بتحية:  وقيل

 . . . . . في ما ونزعنا ) 47 (:  الحجر

 ) 48:  47 الحجر (

 غل من قلوبھم في ما هللا فيذھب العينين إحدى من فيشربون عينان لھم تعرض الجنة الجنة أھل يدخل ما أول:  عباس بن قال

 رضي علي عن ونحوه النعيم نضرة عليھم وتجري وجوھھم وتصفو ألوانھم فتشرق فيھا فيغتسلون األخرى العين يدخلون ثم

 والقول الغل من الجاھلية في بينھم كان ما يعني والصحابة وعلي وعمر بكر أبي يف نزلت:  الحسين بن علي وقال عنه هللا

 الحقد:  والغل ھؤالء من والزبير وطلحة أنا أكون أن أرجو:  عنه هللا رضي علي وقال اآلية سياق عليه يدل أظھر األول

 جزى:  قال كما يغل أغل:  الخيانة من ويقال يغل غل:  المغنم من السرقة وھو الغلول من ويقال يغل غل:  منه يقال والعداوة

 ينظر ال أي(  متقابلين سرر على إخوانا)  عمران آل في ھذا مضى وقد اذب ك باألمانة ل مغ زاء ج نوفل بنة حمزة عنا هللا

:  وقيل أحد قفا أحد يرى فال شاؤوا كيفما تدور األسرة:  وقيل وغيره مجاھد عن وتحاببا تواصال بعض قفا إلى بعضھم

 مكان فكأنه السرور من ھو:  وقيل وجدد جديد مثل سرير جمع وسرر بالود عليھن وأقبلوا األزواج عليھم أقبلت قد متقابلين

 إلى صنعاء بين ما والسرير والدر والزبرجد بالياقوت مكللة سرر على:  عباس بن قال أظھر واألول للسرور ممھد رفيع

 آمنين في المضمر من أو ادخلوھا في المضمر من أو المتقين من الحال على نصب اناوإخو أيلة إلى عدن بين ومابين الجابية
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 دليل(  بمخرجين عنھا ھم وما)  وتعب إعياء أي(  نصب فيھا يمسھم ال)  صدورھم في والميم الھاء من مقدرة حاال يكون أو

 نفاذ من له ما رزقنال ھذا إن دائم أكلھا باقون فيھا أھلھا وأن يزول ال دائم الجنة نعيم أن على

 . . . . . أني عبادي نبئ ) 49 (:  الحجر

 ) 50:  49 الحجر (

 من هللا عند ما الكافر يعلم ولو أحد بجنته طمع ما العقوبة من هللا عند ما المؤمن يعلم لو: )  السالم عليه قوله وزان اآلية ھذه

 يذكر أن أن لإلنسان ينبغي وھكذا الفاتحة في تقدم وقد ھريرة أبي حديث من مسلم أخرجه)  أحد رحمته من قنط ما الرحمة

 هللا صلى(  النبي أن الحديث في وجاء المرض في منه عليه أغلب الصحة في الخوف ويكون ويرجي فيخوف وغيره نفسه

 اآلية فنزلت عليھم ذلك فشق)  والنار الجنة أيديكم وبين أتضحكون: )  فقال يضحكون وھم الصحابة على خرج)  وسلم عليه

 منه يدخل الذي الباب من)  وسلم عليه هللا صلى(  النبي علينا اطلع:  قال عمر بن عن الثعلبي ولفظ والمھدوي الماوردي ذكره

: لنا فقال القھقري رجع الحجر عند كان إذا حتى أدبر ثم)  تضحكون أراكم ال تضحكون مالكم: )  فقال نضحك ونحن شيبة بنو

 ھو عذابي وأن الرحيم الغفور أنا أني عبادي نبىء رحمتي من عبادي تقنط لم يامحمد فقال يلجبر جاءني خرجت لما إني(

 أوساطھا األمور وخير إھمال والرجاء إياس فالقنوط)  األليم العذاب

 . . . . . ضيف عن ونبئھم ) 51 (:  الحجر

 ) 54:  51 الحجر (

 ذكرھم تقدم وقد لوط قوم وبھالك بالولد بشروه الذين المالئكة : إبراھيم ضيف ) إبراھيم ضيف عن ونبئھم (:  تعالى قوله

 إليك إلضافته ضيفا الضيف وسمي أحد يفوته لكيال أبواب أربعة لقصره وكان الضيفان أبا يكنى السالم عليه إبراھيم وكان

 يصلح اسم الضيف ألن الخبر جمع(  عليه دخلوا إذ)   والحمد يكفي ما ھود في الضيف حكم من مضى وقد عليك ونزوله

)  للغروب الشمس تضيف حيث)  الحديث ومنه أماله وأضافه ضافه كالمصدر والمؤنث والمذكر والتثنية والجمع للواحد

 ھذا قال وإنما خائفون فزعون أي(  وجلون منكم إنا قال)  سالما سلموا أي(  سالما فقالوا)  النحوية واإلضافة السھم وضيفوفة

 التوجل قالوا)  السالم رسم بالدھم في يكن ولم السالم أنكر:  وقيل ھود في تقدم ما على يأكلون ال رآھمو العجل قرب أن بعد

 أبشرتموني قال)  إسحاق وھو عالم:  الجمھور وقال مقاتل قاله حليم أي(  عليم بغالم نبشرك إنا)  تخف ال المالئكة قالت أي( 

 تبشرون فبم:  يقول حيث وإبراھيم ھود في تقدم وقد وزوجتي إياي برالك مس على أي مصدرية أن(  الكبر مسني أن على

 بكسر تبشرون وشيبة ونافع ألف بغير بشرتموني واألعمش التاء بضم توجل الحسن وقرأ حقيقي استفھام:  وقيل تعجب استفھام

 تبشرونني تقديره مشددة النون بكسر تبشرون محيصن وبن كثير بن وقرأ تعليله تقدم وقد أتحاجوني مثل والتخفيف النون

 .إضافة بغير النون بنصب تبشرون الباقون النون في النون فأدغم
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 . . . . . بالحق بشرناك قالوا(  55: )  الحجر

 الولد من اآليسين من أي(  القانطين من تكن فال)  منه بد ال الولد وأن فيه خلف ال بما أي(  بالحق بشرناك قالوا: )  تعالى وله

 ألف بال القنطين من وثاب بن ويحيى األعمش وقرأ باأللف القانطين من العامة وقراءة الكبر لفرط الولد من أيس قد وكان

 النون وفتح يحذر حذر مثل يقنط قنط:  قال من لغة من يكون أن ويجوز القانطين من مقصور وھو عمرو أبي عن وروي

 فإنه والمستقبل الماضي في النون فتح ومن يقنط قنط فيه يأت مول بالضم يقنط فيه وحكى بھما قرئ لغتان يقنط من وكسرھا

 المھدوي ذكره يقنط قنط:  قال من بلغة المستقبل وفي يقنط قنط:  قال من بلغة الماضي في فأخذ اللغتين بين جمع

 . . . . . يقنط ومن قال ) 56 (:  الحجر

 هللا رحمة من قنط أنه ال سنه لكبر الولد استبعد أنه يعني الصواب طريق عن الذاھبون المكذبون أي

 . . . . . خطبكم فما قال ) 57 (:  الحجر

 ) 60:  57 الحجر (

 األمر والخطب خطبكم فما:  قال بالولد بشراھم وھو للعادة خارق بأمر أخبروه إذ مالئكة أنھم علم لما األولى:  مسألتان فيه

 إضمار الكالم وفي ضالين مشركين أي(  مجرمين قوم إلى أرسلنا إنا اقالو)  به جئتم الذي وما وشأنكم أمركم فما أي الخطير

 بالتخفيف لمنجوھم والكسائي حمزة وقرأ(  لمنجوھم إنا)  دينه وأھل أتباعه(  لوط آل إال)  لنھلكھم مجرمين قوم إلى أرسلنا أي

 آل من استثنى(  امرأته إال)  التخليص اءواإلنج والتنجية حاتم وأبو عبيد أبو واختاره نجي من بالتشديد:  الباقون أنجى من

)  كفاية فيه بما ھود وسورة األعراف في لوط قوم قصة تقدمت وقد الھالك في بالمجرمين فالتحقت كافرة وكانت امرأته لوط

 ال إنك أغبارھاب الشول تكسع ال:  قال الباقي:  والغابر العذاب في الباقين لمن إنھا وكتبنا قضينا أي(  الغابرين لمن إنھا قدرنا

 قدر يقال:  الھروي الباقون وشدد النمل وفي ھنا بالتخفيف قدرنا والمفضل بكر أبو وقرأ اللبن بقايا األغبار الناتج من تدري

 علي له:  رجل قال فاذا نفي اإلثبات ومن إثبات النفي من االستثناء أن وغيرھم اللسان أھل بين خالف ال الثانية بمعنى وقدر

 وكانت نفي من مستثنى ألنه مثبت وھو األربعة من مستثنى الدرھم ألن بسبعة اإلقرار ثبت درھما إال أربعة إال دراھم عشرة

 دراھم خمسة علي:  قال لو وكذلك سبعة فصارت الستة إلى الدرھم فعاد العشرة وھو موجب من مستثناة ألنھا منفية األربعة

 االستثناء كأن سبعة إال ثمانية إال تسعة إال عشرة علي لفالن:  قال إذا وكذلك ثوثل دراھم أربعة عليه كان ثلثيه إال درھما إال

 ثمانية مجموعھا فيكون إثبات والثمانية إثبات العشرة ألن درھمان عليه فيكون الثاني إلى والثالث قبله ما إلى راجع الثاني

 غير ال باإلقرار الواجب القدر وھو درھمان ىويبق عشر ثمانية من تسقط عشر ستة فيكون نفي والسبعة نفي والتسعة عشر

 ثم المجرمين القوم من لوط آل فاستثنى امرأته إال أجمعين لمنجوھم إنا لوط آل إال مجرمين قوم إلى أرسلنا إنا:  سبحانه فقوله

 قال لو الطالق في الحكم وھكذا بينا كما المجرمين القوم إلى التأويل في فرجعت لوط آل من فاستثناھا امرأته إال:  قال

 وكذا الثالث وھي منه المستثنى من الباقي إلى رجعت الواحدة ألن ثنتين طلقت واحدة إال اثنتين إال ثالثا طالق أنت: لزوجته

 .فتفھمه ھذا من جاء ما كل
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 . . . . . آل جاء فلما ) 61 (:  الحجر

 ) 65:  61 الحجر (

 عليھم فخاف جماال ورأى شبابا كانوا:  وقيل أعرفكم ال أي ) منكرون قوم كمإن قال المرسلون لوط آل جاء فلما (:  تعالى قوله

 بالحق وأتيناك)  العذاب وھو بھم نازل أنه يشكون أي(  يمترون فيه كانوا بما جئناك بل قالوا)  اإلنكار ھو فھذا قومه فتنة من

 أدربارھم واتبع)  ھود في تقدم(  الليل من بقطع كبأھل فأسر)  ھالكھم في أي(  لصادقون وإنا)  بالعذاب:  وقيل بالصدق أي( 

 ويتباعدوا السير في ليجدوا االلتفات عن نھوا(  أحد منكم واليلتفت)  العذاب فيناله أحد منھم يتخلف لئال ورائھم من كن أي( 

:  مقاتل الشام نييع:  عباس بن قال(  تؤمرون حيث وامضوا)  يتخلف ال المعنى:  وقيل الصبح يفاجئھم أن قبل القرية عن

 إبراھيم ألن اليقين سمى وإنما اليقين له يقال بمكان الخليل أرض إلى مضى إنه:  وقيل تقدم وقد لوط قرى من قرية صفد يعني

 لوط جاء فلما جبريل وذھب حدا له وحد)  ھنا ھا من: )  قال بھم يخسف أين من:  لجبريل فقال شيعھم الرسل خرجت لما

 .اليقين فسمي)  با أيقنت: )  إبراھيم قال األرض اھتزت فلما العذاب ذلك تقباوار إبراھيم عند جلس

 . . . . . ذلك إليه وقضينا)  66 (:  الحجر

 ) 71:  66 الحجر (

 الذين القوم دابر فقطع نظيره(  مصبحين مقطوع ھؤالء دابر أن األمر ذلك)  لوط إلى أوحينا أي(  إليه وقضينا: )  تعالى قوله

 مستبشرين(  يستبشرون)  لوط مدينة أھل أي(  المدينة أھل وجاء)  تقدم وقد الصبح طلوع عند أي(  مصبحين)  ظلموا

 وال هللا واتقوا)  تخجلون أي(  تفضحون فال)  أضيافي أي(  ضيفي ھؤالء إن قال)  الفاحشة ركوب في منھم طمعا باألضياف

)  ھود في تقدم وقد والخجل الحياء وھو الخزاية من يكون أن ويجوز والھوان الذل وھو الخزي من يكون أن يجوز(  تخزون

 وقد الحسن عن الغرباء بفعلھم يقصدون وكانوا الفاحشة منھم نريد ألنا أحدا تضيف أن عن أي(  العالمين عن ننھك لم أو قالوا

 فاعلين كنتم إن بناتي ھؤالء قال)  شةبالفاح قصدناه إذا الناس من أحد في تكلمنا أن عن ننھك لم أو:  وقيل األعراف في تقدم

 ھود في ھذا بيان تقدم وقد الحرام إلى والتركنوا فتزوجوھن أي(

 . . . . . لفي إنھم لعمرك ) 72 (:  الحجر

 صلى(  محمد بحياة ھنا ھا تعالى هللا أقسم بأجمعھم المفسرون قال:  العربي بن بكر أبو القاضي قال األولى:  مسائل ثالث فيه

:  عياض القاضي قال وھكذا:  قلت يترددون حيرتھم وفي يعمھون سكرتھم في قريش من قومه أن له تشريفا)  وسلم عليه هللا

 العمر من العين ضم وأصله)  وسلم عليه هللا صلى(  محمد حياة بمدة جالله جل هللا من قسم أنه ھذا في التفسير أھل أجمع

: الجوزاء أبو قال والتشريف البر وغاية التعظيم نھاية وھذا وحياتك وقيل يامحمد وبقائك ومعناه االستعمال لكثرة فتحت ولكنھا

 هللا يقسم أن يمنع الذي ما:  العربي بن قال عنده البرية أكرم ألنه)  وسلم عليه هللا صلى(  محمد غير أحد بحياة هللا أقسم ما

 شرف من ضعفيه يؤتى فضل من للوط تعالى هللا يعطيه ام وكل هللا شاء ما التشريف من به ويبلغ لوط بحياة وتعالى سبحانه

 ذلك وأعطى التكليم وموسى الخلة إبراھيم أعطى سبحانه أنه ترى ال أو منه هللا على أكرم ألنه)  وسلم عليه هللا صلى(  لمحمد
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 حسن قاله ما:  قلت ضرورة لغير ذكر له يجر لم كالم إلى كالم من واليخرج أرفع محمد فحياة لوط بحياة أقسم فإذا لمحمد

 عبد نصر أبو القشيري قال لوط قصة في معترضا كالما)  وسلم عليه هللا صلى(  محمد بحياة سبحانه قسمه يكون كان فإنه

 وعظ لما:  وقيل يعمھون سكرتھم في كانوا أي لوط قوم إلى ذلك يرجع:  يقال أن ويحتمل:  تفسيره في الكريم عبد بن الرحيم

:  قيل فإن صباحا بھم يحل ما واليدرون يعمھون سكرتھم لفي إنھم لعمرك يالوط:  المالئكة قالت بناتي ءھؤال وقال قومه لوط

 ما على فضله على داللة وذلك إال به هللا أقسم شيء من ما:  له قيل ھذا في فما سينين وطور والزيتون بالتين تعالى أقسم فقد

 العين بضم[  والعمر والعمر عداده في ھو ممن أفضل يكن أن يجب)  لموس عليه هللا صلى(  نبينا فكذلك عداده في يدخل

 تعميرك هللا أسأل أي هللا عمرك:  وتقول االستعمال لكثرة بالفتح إال القسم في يستعمل ال أنه إال واحد معناھما لغتان]  وفتحھا

 ألن لعمري اإلنسان يقول أن العلماء من ركثي كره الثانية به أقسم مما لعمرك المعنى محذوف وخبره باالبتداء رفع ولعمرك

 ونحو الرجال ضعفة كالم من وذلك نفسه بحياة حلف ألنه لعمري يقول أن للرجل يكره:  النخعي إبراھيم وقال وحياتي معناه

 هللا كان وإن الذكران أھل كالم من وليس وعيشك بحياتك يقسمون والمؤنثين الرجال من المستضعفين إن:  مالك قال ھذا

 بن وقال غيره في واليستعمل سواه عليه يحمل فال لمكانه والرفعة المنزلة لشرف بيان فذلك القصة ھذه في به أقسم سبحانه

 الشرع لكن أقول وبه:  العربي بن قال العرب كالم من ھو:  قتادة وقال اآلية لھذه الكالم في لعمرك يصرف أن ينبغي:  حبيب

 .كثير كالمھا وفصيح العرب أشعار في ونحوه ولعمري لعمرك ب القسم:  قلت ليهإ القسم ورد االستعمال في قطعه قد

 لكالطول الفتى أخطأ ما الموت إن لعمرك:  آخر األقارع علي بطال نطقت لقد ن بھي علي عمري وما لعمري:  النابغة قال

 أعجبني هللا لعمر قشير بنو علي رضيت إذا:  آخر يلتقيان كيف هللا عمرك سھيال الثريا المنكح أيھا:  آخر باليد وثنياه المرخى

 مضى وقد الثالثة الزھراوي ذكره أزلي تعالى ھو وإنما عمر  يقال ال ألنه ھذا يجوز ال:  المعاني أھل بعض وقال رضاھا

 عليه هللا صلى(  بالنبي أقسم فيمن حنبل بن أحمد قول ھناك وذكرنا المائدة به الحلف ومااليجوز به يحلف فيما الكالم في

 إنھا يقول فليس الحقوق من بحق تعظيمه يجوز مما تعالى هللا بغير الحلف جوز من:  خويزمنداد بن قال الكفارة لزمته) وسلم

 تعالى وقوله:  قالوا تعظيمه عليه وجب بما مستخف الباطن في ألنه ملوما كان الكذب قصد من أنه إال كفارة بھا تتعلق يمين

 مالك مذھب وعلى بحياته نحلف أن يجوز أنه لنا التصريح بيان أراد فإنما نبيه بحياة تعالى هللا أقسم وإذا وحياتك أي لعمرك

 حل وأنت البلد بھذا أقسم ال وضحاھا والشمس ھوى إذا والنجم مسطور وكتاب والطور والزيتون والتين لعمرك:  قوله معنى

 وخالق به حللت الذي البلد وبرب المسطور الكتاب وبرب الزيتونو التين وخالق:  معناه ھذا كل ولد وما ووالد البلد بھذا

 تعالى هللا بغير اليمين جوز ومن:  خويزمنداد بن قال بالمخلوق ال سبحانه به حاصل والقسم فاليمين محمد وحق وحياتك عيشك

 حلفوا لما قال أنه ترى أال الكفار باءباآل الحلف عن نھي إنما:  وقال)  بآبائكم تحلفوا ال() :  وسلم عليه هللا صلى(  قوله تأول

:  خويزمنداد بن قال ظاھره على الحديث حمل ومالك)  الجاھلية في ماتوا الذين آبائكم من أكرم هللا عند للجبل: )  بآبائھم

(  بالنبي ايحلفو أن ھذا يومنا إلى)  وسلم عليه هللا صلى(  النبي عھد منذ جرت المسلمين أيمان بأن ذلك جوز من أيضا واستدل

 القبر ھذا حواه ما بحق لي احلف:  قال صاحبه أحدھم حاكم إذا ھذا يومنا إلى المدينة أھل أن حتى)  وسلم عليه هللا صلى

 ومايتلى والمحراب والمقام والركن العظام والمشاعر بالحرم وكذلك)  وسلم عليه هللا صلى(  النبي يعني القبر ھذا ساكن وبحق

 .فيه
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 مشرقين الصيحة فأخذتھم ) 73 (:  الحجر

 ) 74:  73 الحجر (

 أضاءت أي الشمس أشرقت يقال الشمس شروق وقت أي الحال على نصب(  مشرقين الصيحة فأخذتھم: )  تعالى قوله

 المراد وھو وأمسوا أصبحوا مثل الشمس شروق وقت في دخلوا أي القوم وأشرق بمعنى لغتان ھما:  وقيل طلعت إذا وشرقت

 عند الھالك تمام فكان الشمس شروق إلى وامتد الصبح عند كان العذاب أول:  وقيل الفجر شروق أراد:  وقيل اآلية ھذه في

 .سجيل ذكر وتقدم العذاب والصيحة أعلم وهللا ذلك

 . . . . . ذلك في إن ) 75 (:  الحجر

 الخدري سعيد أبي حديث من]  األصول نوادر[  في الحكيم الترمذي روى(  للمتوسمين: )  تعالى قوله األولى:  مسألتان فيه

 سعيد أبي عن الترمذي عيسى أبو وروي مجاھد قول وھو)  للمتفرسين: )  قال أنه)  وسلم عليه هللا صلى(  هللا رسول عن

 آليات ذلك في إن قرأ ثم هللا بنور ينظر فإنه المؤمن فراسة اتقوا()  وسلم عليه هللا صلى(  هللا رسول قال قال الخدري

 كلما أو:  الشاعر قال للناظرين:  الضحاك للمتفكرين للمتوسمين:  زيد وبن مقاتل وقال غريب حديث ھذا:  قال)  توسمينللم

 لعين أنيق ومنظر للصديق ملھى وفيھن:  زھير قال للمعتبرين:  قتادة وقال م يتوس ريفھم ع إلي بعثوا قبيلة عكاظ وردت

 قال مالك بن أنس عن ثابت حديث من الحكيم الترمذي وروى متقارب والمعنى رينللمتبص:  عبيدة أبو وقال المتوسم الناظر

 الوسم من تفعل التوسم:  العلماء قال)  بالتوسم الناس يعرفون عبادا وجل عز  إن) : )  وسلم عليه هللا صلى(  هللا رسول قال

 بن هللا عبد قول ومنه فيه ذلك ميسم رأيت إذا الخير فيه توسمت:  يقال غيرھا مطلوب على بھا يستدل التي العالمة وھي

 ت رأي لما ه توسمت:  آخر البصر ثابت أني يعلم وهللا أعرفه الخير فيك توسمت إني) :  وسلم عليه هللا صلى(  للنبي رواحة

: وأنشد ميالوس كأل طلب الرجل وتوسم بھا يعرف عالمة لنفسه جعل إذا الرجل واتسم ھاشم آل من المرء وقلت عليه ة اب مه

 وأصل قدمك إلى فرقك من إليك الناظر الواسم:  ثعلب وقال متوسم ظاعن من ة وجه ى عل غدوة النواعم كالدوم وأصبحن

 الخاطر وحدة القريحة بجودة يكون وذلك وغيره البعير جلد في بحديدة التأثير وھو الوسم من مأخوذ والتفكر التثبت التوسم

 روى الدنيا وفضول األخالق وكدورة المعاصي أدناس من وتطھيره الدنيا حشو من القلب وتفريغ:  غيره زاد الفكر وصفاء

 بالعالمات استدالل ھي بل:  وقيل كرامة أنھا الصوفية وزعمت والخير الصالح ألھل:  قال للمتوسمين عباس بن عن نھشل

:  الحسن قال النظر ببادىء واليدرك أحد للك يبدو فال يخفى ما ومنھا نظرة وبأول أحد لكل ظاھرا يبدو ما العالمات ومن

 الظاھرة الدالئل من فھذا الكفار يھلك أن على قادر لوط قوم أھلك الذي أن فيعلمون األمور يتوسمون الذين ھم المتوسمون

 أنھما الحسن بن ومحمد الشافعي عن وروي فقيه غير أو ھو أفقيه عرفت إال شيء عن أحد سألني ما:  عباس بن قول ومثله

 فسأله الرجل إلى حضر من فتبادر حدادا بل:  اآلخر وقال نجارا أراه:  أحدھما فقال المسجد باب على ورجل الكعبة بفناء كانا

 سمع من:  فقال فوقف القرآن يقرأ رجل على أتى أنه البجلي هللا عبد بن جندب عن وروي حداد اليوم وأنا نجارا كنت:  فقال

 غدا ويخرج اليوم القرآن عليك يقرأ ھذا إن:  فقال الرجل بھذا عرضت كأنك:  له فقلنا به هللا راءى راءى ومن به هللا سمع

 فتيان سيد ھذا:  فقال عبيد بن عمرو عليه دخل أنه البصري الحسن عن وروي مرداس واسمه الحرورية رأس فكان حروريا
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 يستثن ولم البصرة أھل فتيان سيد ھذا:  أليوب قالو إخوانه عامة ھجره حتى كان ما القدر من أمره فكان يحدث لم إن البصرة

 بن عمر أن وروي كذلك وكان رأسك في تكوى حتى تموت ال إنك:  يماريه وھو األزدي لداود قال أنه الشعبي عن وروي

 بن مالك:  قالوا ھذا أيھم:  وقال وصوبه النظر فيه فصعد األشتر فيھم مذحج من قوم على دخل عنه هللا رضي الخطاب

 عفان بن عثمان عن وروي كان ما الفتنة في منه فكان عصيبا يوما منه للمسلمين ألرى إني هللا قاتله له ما:  فقال لحارثا

 علي أحدكم يدخل:  عثمان قال إليه نظر فلما امرأة إلى فنظر بالسوق مر قد وكان عليه دخل مالك بن أنس أن:  عنه هللا رضي

 ومثله وصدق وفراسة برھان ولكن ال فقال)  وسلم عليه هللا صلى(  هللا رسول بعد أوحيا:  أنس له فقال الزنى أثر عينيه وفي

 مدارك من والتفرس التوسم أن ثبت إذا:  العربي بن بكر أبو قال الثانية أجمعين عنھم هللا رضي والتابعين الصحابة عن كثير

 كوني أيام ببغداد المالكي الشامي القضاة قاضي كان وقد سمفتر وال موسوم به يؤخذ وال حكم عليه يترتب ال ذلك فإن المعاني

 الشاشي بكر أبو األسالم فخر شيخنا وكان قاضيا كان أيام معاوية بن إياس طريق على جريا األحكام في بالفراسة يحكم بالشام

 وليست قطعا ةمدرك شرعا معلومة األحكام مدارك فإن صحيح وذلك وأعطانيه بخطه لي كتبه عليه الرد في جزءا صنف

 منھا الفراسة

 مقيم لبسبيل وإنھا ) 76 (:  الحجر

 ) 79:  76 الحجر (

 للمؤمنين آلية ذلك في إن)  الشام إلى يامحمد قومك طريق على أي(  مقيم لبسبيل)  لوط قوم قرى يعني(  وإنھا: )  تعالى قوله

 مثمر وشجر ورياض غياض أصحاب كانوا عيبش قوم يريد(  لظالمين األيكة أصحاب كان وإن)  للمصدقين لعبرة أي( 

 متى بقاد تجلو:  النابغة قال المقل وھو دوما كان شجرھم أن ويروى األيك والجمع الشجر جماعة وھي الغيضة:  واأليكة

 بكة بمنزلة ممدينتھ وليكة األيكة:  عبيدة أبو وقال البلدة اسم وقيل القرية اسم األيكة:  وقيل باإلثمد لثاته أسف بردا أيكة حمامة

 أصحاب وبقعة لوط قوم مدينة ويعني نفسه في واضح بطريق أي(  مبين لبإمام وإنھما)  وقومه شعيب خبر وتقدم مكة من

 عليھما يمر من بھما يعتبر األيكة

 . . . . . أصحاب كذب ولقد ) 80 (:  الحجر

 العقل والحجر محرما حراما أي محجورا وحجرا:  تعالى هللا قال الحرام ومنھا الكعبة حجر منھا:  معان على ينطلق الحجر

 أي ھنا المراد وھو ثمود ديار والحجر األنثى الفرس والحجر أفصح والفتح القميص حجر والحجر حجر لذي:  تعالى هللا قال

 وھم والشام الحجاز بين أرض ھي:  الطبري ثمود فيه الذي الوادي وھو وتبوك مكة بين ما وھي:  قتادة األزھري قاله المدينة

 األصول في واحد دين على ألنھم كلھم األنبياء كذب فقد نبيا كذب من ولكن وحده صالح وھو(  المرسلين: )  وقال صالح قوم

 أن عمر بن عن البخاري روى أعلم وهللا أيضا النبيين من تقدمه ومن تبعه ومن صالحا كذبوا:  وقيل بينھم التفريق يجوز فال

 قد:  فقالوا منھا يستقوا وال بئرھا من يشربوا أال أمرھم تبوك غزوة في الحجر نزل لما)  وسلم عليه هللا صلى(  هللا رسول

 بن عن الصحيح وفي العجين ذلك يطرحوا وأن الماء يھرقوا أن)  وسلم عليه هللا صلى(  هللا رسول فأمرھم واستقينا عجنا

 العجين به وعجنوا آبارھا من فاستقوا ثمود أرض الحجر على ) وسلم عليه هللا صلى(  هللا رسول مع نزلوا الناس أن عمر
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 تردھا التي البئر من يستقوا أن وأمرھم العجين اإلبل ويعلفوا استقوا ما يھريقوا أن)  وسلم عليه هللا صلى(  هللا رسول فأمرھم

 صلى(  هللا رسول لنا فقال جرالح على)  وسلم عليه هللا صلى(  هللا رسول مع مررنا:  قال عمر بن عن أيضا وروي الناقة

 زجر ثم)  أصابھم ما مثل يصيبكم أن حذرا باكين تكونوا أن إال أنفسھم ظلموا الذين مساكن تدخلوا ال) : )  وسلم عليه هللا

 الفقھاء بعضھا في واختلف العلماء استنبطھا مسائل ثمان أمرھا وأوضح حكمھا الشارع بين التي اآلية ھذه ففي:  قلت فأسرع

 المواضع تلك من شيئا اإلنسان دخل فإن الكفار مقابر دخول العلماء بعض حمل وعليھا المواضع تلك دخول كراھة ولھافأ

 صلى( هللا رسول قال وقد واإلسراع والخوف االعتبار من)  وسلم عليه هللا صلى(  النبي إليھا أرشد التي الصفة فعلى والمقابر

 بئر من استقوا ما بھرق)  وسلم عليه هللا صلى(  النبي أمر:  مسألة)  ملعونة فإنھا بابل أرض تدخلوا ال () :  وسلم عليه هللا

 .) اإلبل اعلفوه)  وقال هللا سخط من فرارا به االنتفاع يجزع فلم سخط ماء أنه ألجل به وخبز عجن ما وإلقاء ثمود

 تعلفه أن يجوز والشراب الطعام من استعماله جوزماالي إن:  مالك قال وثانيھا به يعجن وما النجس الماء حكم وھكذا:  قلت

) وسلم عليه هللا صلى(  هللا رسول أمر وثالثھا النحل يعلفه إنه:  النجس العسل في قال وكذلك عليھا تكليف ال إذ والبھائم اإلبل

 في أشد الحمر لحم أن على فدل خيبر يوم اإلنسية الحمر لحوم في أمر كما بطرحه يأمر ولم اإلبل الماء بھذا عجن ما بعلف

 ذلك يكن ولم والرقيق الناضح يعلف أن الحجام بكسب)  وسلم عليه هللا صلى(  هللا رسول أم وقد التنجيس في وأغلظ التحريم

 أمره في ورابعھا نفسه في تعبد كما فيه متعبد ألنه رقيقه يطعمه أن يأمره لم حراما كان ولو:  الشافعي قال والتنجيس لتحريم

 من ذلك منع لمن خالفا ليأكلوھا كالبه إلى النجاسة الرجل حمل جواز على دليل العجين اإلبل بعلف)  وسلم عليه هللا صلى(

 على دليل الناقة بئر من يستقوا أن)  وسلم عليه هللا صلى(  أمره وخامسھا إليھم واليحملھا عليھا الكالب تطلق:  وقال أصحابنا

 وذم الفساد أھل بغض على دليال األول في أن كما آثارھم وخفيت أعصارھم تقادمت نوإ والصالحين األنبياء بآثار التبرك

 بالمكروه والمقرون محبوب بالمحبوب المقرون لكن مؤاخذات غير الجمادات أن التحقق كان وإن ھذا وآثارھم ديارھم

 ديار الديار على أمر:  آخر الق وكما الكالب سود لحبھا أحب حتى السودان لحبھا أحب:  كثير قال كما مبغوض المبغوض

 العلماء بعض منع وسادسھا ارا الدي ن سك من ب ح ن ولك ي قلب شغفن الديار تلك وما الجدارا وذا الجدار ذا أقبل ى ليل

 مستثناة البقعة ھذه فصارت:  العربي بن قال غضب وبقعة سخط دار ألنھا فيھا الصالة تجوز ال:  وقال الموضع بھذا الصالة

 وال مائھا من الوضوء وال بترابھا التيمم يجوز فال)  وطھورا مسجدا األرض لي جعلت) : )  وسلم عليه هللا صلى(  هقول من

 في:  مواطن سبع في يصلى أن نھى)  وسلم عليه هللا صلى(  هللا رسول أن عمر بن عن الترمذي روى وقد فيھا الصالة

 وجابر مرثد أبي عن الباب وفي هللا بيت وفوق اإلبل معاطن وفي حمامال وفي الطريق وقارعة والمقبرة والمجزرة المزبلة

 المغضوبة الدار:  علماؤنا زاد وقد حفظه قبل من جبيرة بن زيد في تكلم وقد القوي بذاك ليس إسناده عمر بن حديث:  وأنس

 نجاسة عليه جدارا أو رجل وجه أو نائما فيه تستقبل موضعا أو المغضوبة واألرض تماثيل فيه الذي والبيت والبيعة والكنيسة

 أو المحققة النجاسة ألجل منع ما ومنه تعالى هللا لحق منع ما ومنه الغير لحق منع ما المواضع ھذه ومن:  العربي بن قال

 أبو وذكر المدونة في جائز ذلك فإن إليھا أو فيھا والمقبرة كالحمام طاھر ثوب فيه فرش إن النجاسة ألجل منع فما لغلبتھا

 دار ألنھا والمشركين المسلمين مقبرة وبين النجاسة ألجل والجديدة القديمة المقبرة بين علماؤنا وفرق الكراھة عنه مصعب

:  علتين لھا رأى كأنه ثوبا فرش وإن اإلبل أعطان في يصلى ال:  المجموعة في مالك وقال كالحجر سخط وبقعة عذاب

 في يفعل)  وسلم عليه هللا صلى(  النبي كان كما بأس فال واحدة كانت فإن تهصال المصلي على فتفسد ونفارھا بھا االستتار
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 تماثيل فيھا القبلة إلى الصالة القاسم بن وكره ضرورة من إال تماثيل فيه بساط على يصلى ال:  مالك وقال الصحيح الحديث

 وذلك:  العربي بن قال تجزي ال مغصوبةال الدار في الصالة أن مالك عن بعضھم وذكر أجزأه فعل فإن المغصوبة الدار وفي

:  قلت الملك يبطلھا ال قائمة فيھا المسجدية فإن ملكا كانت وإن واألرض بإذن إال تدخل ال الدار فإن األرض بخالف عندي

 هللا صلى(  قوله من وماروي صحيحة جائزة طاھر موضع بكل الصالة أن والخبر النظر عليه يدل الذي هللا شاء إن الصحيح

 الغفلة فيه أصابتكم الذي الموضع عن واخرجوا:  فقال الزھري عن معمر رواه وقد)  شيطان به واد ھذا إن () :  وسلم ليهع

 بالحجر مر حين السالم عليه وقوله ملعونة فإنھا بابل بأرض أصلي أن)  وسلم عليه هللا صلى(  هللا رسول نھاني:  علي وقول

 في مما ذلك غير إلى اإلبل معاطن في الصالة عن ونھيه)  باكين تكونوا أن إال لمعذبينا ھؤالء على تدخلوا ال: )  ثمود من

 ھذا في عندنا المختار:  عمر أبو الحافظ اإلمام قال مجيئھا الصحيح والدالئل عليھا المجتمع األصول إلى مردود فإنه الباب ھذا

 معنى وال ذلك من تمنع متيقنة نجاسة فيھا تكن لم ما كلھا فيھا يصلى أن جائز األرض بقاع من وغيره الوادي ذلك أن الباب

 في روي ما وكل الصالة فيه تقام أن اليجب ملعون وموضع شيطان موضع الصالة عن النوم موضع بأن اعتل من العتالل

 منسوخ ندناع ذلك كل المعنى ھذا في مما ذلك وغير اإلبل وأعطان بابل وبأرض المقبرة في الصالة عن النھي من الباب ھذا

)  وسلم عليه هللا صلى(  وقوله)  وطھورا مسجدا كلھا األرض لي جعلت () :  وسلم عليه هللا صلى(  قوله لعموم ومدفوع

 هللا صلى(  قال النقص وال التبديل وال النسخ عليھا يجوز ال العلم أھل عند وفضائله به خص ومما فضائله من ذلك إن:  مخبرا

 أحد يؤتھن لم)  فيھن قال تسع من أزيد إلى تنتھي وھي وأربعا ثالثا روي وقد ستا روي وقد)  خمسا أوتيت) : )  وسلم عليه

 مسجدا األرض لي وجعلت الغنائم لي وأحلت األمم خير أمتي وجعلت بالرعب ونصرت واألسود األحمر إلى بعثت قبلي

 بي وختم الكوثر وأعطيت يدي في فوضعت األرض تيحبمفا أتيت نائم أنا وبينا الكلم بجوامع وبعثت الشفاعة وأوتيت وطھورا

 على وجائز كلھا صحاح وھي غيره يذكر لم ما بعضھم ويذكر بعضھا يذكر وبعضھم الصحابة من جماعة رواھا)  النبيون

 روي ذلكوك رسوال يكون أن قبل نبيا كان ثم نبيا يكون أن قبل عبدا كان أنه ترى أال النقصان فيھا جائز وغير الزيادة فضائله

 ياخير:  يقوله رجال وسمع تأخر وما ذنبك من تقدم ما هللا لك ليغفر نزلت ثم)  بكم وال بي يفعل ما أدري ما: )  وقال عنه

 إسحاق بن يعقوب بن يوسف السيد: )  وقال)  متا بن يونس من خير أنا أحدكم يقولن ال: )  وقال)  إبراھيم ذاك: )  فقال البرية

 تزداد تزل لم)  وسلم عليه هللا صلى(  ففضائله)  فخر وال آدم ولد سيد أنا: )  كله ذلك بعد قال ثم)  لسالما عليھم إبراھيم بن

 هللا صلى(  وبقوله الزيادة فيھا وجائز النقصان وال االستثناء وال النسخ عليھا يجوز ال إنه:  قلنا ھنا ھا فمن هللا قبضه أن إلى

 كان إذا األرض من موضع كل وفي والحمام المقبرة في الصالة أجزنا)  وطھورا دامسج األرض لي جعلت () :  وسلم عليه

 ذكره)  مسجد كلھا األرض فإن فصل الصالة أدركتك حيثما (:  ذر ألبي)  وسلم عليه هللا صلى(  وقال األنجاس من طاھرا

 عن جبيرة بن زيد عن أيوب نب يحيى أخبرني:  قال وھب بن بحديث احتج من وأما موضع من موضعا يخص ولم البخاري

 واليعرف عليه وأنكروه جبيرة بن زيد به انفرد حديث فھو ذكرناه الذي الترمذي حديث عمر بن عن نافع عن حصين بن داود

 عمر بن مولى نافع بن هللا عبد إلى سعد بن الليث كتب وقد جبيرة بن زيد عن أيوب بن يحيى برواية إال مسندا الحديث ھذا

 عن الحلواني ذكره الباطل عليه قال قد إال نافع عن بھذا حدث من أعلم ال نافع بن هللا عبد إليه وكتب الحديث اھذ عن يسأله

 نھاني:  قال طالب أبي بن علي عن روي وقد غيرھا من المشركين مقبرة تخصيص فيه وليس الليث عن مريم أبي بن سعيد

 مجتمع ضعيف وإسناده ملعونة فإنھا بابل أرض في أصلي أن ونھاني المقبرة في أصلي أن)  وسلم عليه هللا صلى(  حبيبي
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 عن سماع له واليصح بمشھور ليس بصري الغفاري الرحمن عبد بن سعيد ھو علي عن رواه الذي صالح وأبو ضعفه على

 رواه اإلسناد حسن حديث مرفوع غير قوله من علي عن الباب وفي:  عمر أبو قال يعرفون ال مجھولون دونه ومن علي

 إلى علي مع خرجنا:  قال عنبس بن حجر العنبس أبو حدثني قال الكندي الحر أبي بن المغيرة حدثنا:  قال دكين بن الفضل

 أمير يا:  قالوا أحدا يكلم أن فأبى الصالة الصالة أمسيت المؤمنين ياأمير:  قلنا بابل بأرض وقع سويا جاوزنا فلما الحرورية

 معين بن يحيى قاله ثقة الحركوفي أبي بن والمغيرة بھا هللا خسف أرض في في أصلي ال ولكن بلى قال أمسيت قد المؤمنين

 عليه هللا صلى(  هللا رسول قال قال الخدري سعيد أبي عن الترمذي وروى علي أصحاب كبار من عنبس بن وحجر وغيره

 عن أبيه عن يحيى بن عمرو عن الثوري سفيان رواه:  الترمذي قاله)  والحمام المقبرة إال مسجد كلھا األرض () :  وسلم

 ولو حجة المرسل يرى ال من عند به االحتجاج فسقط:  عمر أبو قال وأصح أثبت وكأنه مرسال)  وسلم عليه هللا صلى(  النبي

 بھا أريد هوغير الحديث ھذا في المقبرة إن:  المدنيين لمذھب المنتحلين بعض قال كما نقول ولسنا ذكرنا ما الوجه له كان ثبت

 دون حمام أو مقبرة دون مقبرة إلى ذلك يرد أن جائز فغير والالم باأللف والحمام المقبرة:  قال فإنه خاصة المشركين مقبرة

 وال المعقول في وال القياس في له مدخل وال صحيح خبر وال سنة وال كتاب من عليه دليل ال قول فھو عليه توقيف بغير حمام

 يكون أن إما:  وجھين أحد من المشركين مقبرة خص من تخصيص يخلو وال الخبر عليه خرج وال الخطاب فحوى عليه دل

 كذلك فھو وأقدامھم بأجسامھم فيه ھم موضع كل ألن بالذكر المقبرة لخصوص معنى فال بأقدامھم إليھا الكفار اختالف أجل من

 عليه هللا صلى(  هللا رسول كان ما كذلك كان فلو سخط بقعة أنھا أجل من يكون أو له معنى ال بما يتكلم أن هللا رسول جل وقد

 مقبرة المقابر من يخص أن لقائل جاز ولو عليھا ويبني ويسويھا وينبشھا المشركين مقبرة في مسجده ليبني عليه)  وسلم

 لم القبرة في الصالة كره من وكل الحديث ھذا أجل من واالستثناء بالخصوص أولى المشركين مقبرة لكانت فيھا للصالة

(  لبينه فرق والمشركين المسلمين مقبرة بين كان ولو معھود إلى ال الجنس إلى إشارة والالم األلف ألن مقبرة من مقبرة يخص

 في ألن كذا حمام:  يقول أن آلخر لجاز كذا مقبرة:  يقول أن لجاھل ساغ ولو مبينا بعث ألنه يھمله ولم)  وسلم عليه هللا صلى

 ألن كذا طريق وال كذا مجزرة وال كذا مزبلة:  يقال أن جائز غير والمجزرة المزبلة:  قوله وكذلك والحمام ةالمقبر الحديث

 جائز نظيفا طاھرا طيبا الموضع كان إذا المشركين مقبرة على التيمم أن على العلماء وأجمع جائز غير هللا دين في التحكم

 براءة سورة في ھذا تقدم وقد جائزة ماضية صالته أن طاھر موضع على بيعة أو كنيسة في صلى من أن على أجمعوا وكذلك

 وردت وقد المقبرة كذلك وليس فيھا به ويكفر هللا يعصى بقعة ألنھا المقبرة من سخط بقعة تكون إلى أقرب الكنيسة أن ومعلوم

)  وسلم عليه هللا صلى(  النبي إلى وفدا خرجنا:  قال علي بن طلق عن النسائي روي مساجد والكنائس البيع باتخاذ السنة

)  مسجدا واتخذوھا بيعتكم فاكسروا أرضكم أتيتم فإذا: )  وفيه الحديث وذكر لنا بيعة بأرضنا أن وأخبرناه معه وصلينا فبايعناه

 كانت حيث الطائف مسجد يجعل أن أمره)  وسلم عليه هللا صلى(  النبي أن العاص أبي بن عثمان عن داود أبو وذكر

 المشركين مقبرة في مبنيا التقوى على أسس الذي)  وسلم عليه هللا صلى(  النبي بمسجد وحسبك براءة في تقدم وقد ھمطواغيت

 حنيفة وأبو الثوري مشركين أو لمسلمين كانت سواء المقبرة في الصالة كره وممن فيھا الصالة كره من على حجة وھو

 نجاسة فيه ليس موضع في المقبرة في صلى إذا أجزأه الشافعي وعند ديعي ال الثوري وعند وأصحابھم والشافعي واألوزاعي

 والتتخذوھا بيوتكم في صلوا: )  قال)  وسلم عليه هللا صلى(  هللا رسول أن ھريرة أبي ولحديث ذلك في المعلومة لألحاديث

)  عليھا والتجلسوا القبور إلى اتصلو ال: )  قال أنه)  وسلم عليه هللا صلى(  النبي عن الغنوي مرثد أبي ولحديث)  قبورا
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 موضع كل في الصالة من يمتنع أن واليجب للتأويل محتمالن ألنھما فيھما والحجة اإلسناد جھة من ثابتان حديثان وھذان

 خطل من حكيناه ما إال والمشركين المسلمين مقبرة بين المسلمين فقھاء من أحد يفرق ولم تأويال يحتمل ال بدليل إال طاھر

 فيه يصلى فال ليكرم والعذرة النتن فيه يلقى الحائط وثامنھا أثر صحيح في وال نظر في له وجه وال بمثله يشتغل ال الذي القول

 فيه يلقى الحائط في)  وسلم عليه هللا صلى(  النبي عن عباس بن عن مجاھد عن الدارقطني رواه لما مرات ثالث يسقى حتى

 الحيطان ھذه عن سئل أنه عمر بن عن نافع حديث من أيضا وخرجه)  فيه فصل مرات ثالث سقي إذا: )  قال والنتن العذرة

 عليه هللا صلى(  النبي إلى ذلك رفع فيھا فصل مرات ثالث سقيت إذا:  فقال فيھا أيصلى الزبل وھذا العذرات فيھا تلقى التي

 .أعلم وهللا اإلسناد في اختلفا)  وسلم

 . . . . . انوافك آياتنا وآتيناھم ) 81 (:  الحجر

 من خروجھا:  جمة آيات فيھا وكان الناقة والمراد بغدائنا أي غدائنا آتنا:  كقوله بآياتنا أي(  آياتنا وآتيناھم: )  تعالى قوله

 آيات لصالح كان أنه ويحتمل جميعا تكفيھم حتى لبنھا وكثرة ناقة تشبھھا لم حتى وعظمھا خروجھا عند نتاجھا ودنو الصخرة

 .يعتبروا لم أي ) معرضين عنھا فكانوا ( وغيره كالبئر لناقةا سوى أخر

 . . . . . من ينحتون وكانوا ) 82 (:  الحجر

 ) 84:  82 الحجر (

 التنزيل وفي به ينحت ما والمنحت البراية والنحاتة براه أي نحتا]  بالكسر[  ينحته نحته والنجر البري:  العرب كالم في النحت

 تسقط أن من أي(  آمنين)  قوتھم بشدة ألنفسھم بيوتا الجبال من يتخذون فكانوا وصنعون تنجرون أي تنحتون ما أتعبدون

 نصب وھو الصبح وقت في أي(  مصبحين الصيحة فأخذتھم)  العذاب من ك وقيل الموت من آمنين:  وقيل تخرب أو عليھم

 الجبال في والحصون األموال من(  يكسبون انواك ما عنھم أغنى فما)  واألعراف ھود في الصيحة ذكر تقدم وقد الحال على

 القوة من أعطوه ما وال

 . . . . . السماوات خلقنا وما ) 85 (:  الحجر

 ) 86:  85 الحجر (

 والمسيء المحسن ألجازي أي:  وقيل والفناء للزوال أي ) بالحق إال بينھما وما واألرض السماوات خلقنا وما (:  تعالى قوله

 الساعة وإن)  بالحسنى أحسنوا الذين ويجزي عملوا بما أساءوا الذين ليجزي األرض في وما السماوات في ما و:  قال كما

 عفوا واعف يامحمد عنھم تجاوز أي جميال ھجرا واھجرھم مثل(  الجميل الفصح فاصفح)  بعمله كل فيجزى لكائنة أي(  آلتية

:  لھم قال)  وسلم عليه هللا صلى(  النبي وأن ثقفتموھم حيث واقتلوھم فخذوھم:  قوله نسخه:  قتادة قال بالسيف نسخ ثم حسنا

 حق في بالصفح أمر وأنه بمنسوخ ليس:  وقيل ومجاھد عكرمة قاله)  بالزراعة أبعث ولم بالحصاد وبعثت بالذبح جئتكم لقد(

 العليم)  واألخالق للخلق مقدرال أي(  الخالق ھو ربك إن)  وغيره الحسن عن اإلعراض:  والصفح وبينھم بينه فيھا نفسه

 والنفاق الوفاق بأھل(
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 . . . . . سبعا آتيناك ولقد ) 87 (:  الحجر

 والحسن العالية وأبو أنس بن والربيع ھريرة وأبو طالب أبي بن علي قاله الفاتحة:  فقيل المثاني السبع في العلماء اختلف

 في تقدم وقد المعلى بن سعيد وأبي كعب بن أبي حديث من ثابتة وجوه من)  وسلم عليه هللا صلى(  النبي عن وروي وغيرھم

 وأم القرآن أم  الحمد) : )  وسلم عليه هللا صلى(  هللا رسول قال قال ھريرة أبي حديث من الترمذي وخرج الفاتحة تفسير

 زل من ب م دتك نش:  اعرالش وقال الفاتحة في تقدم وقد نص وھذا صحيح حسن حديث ھذا:  قال)  المثاني والسبع الكتاب

 واألنعام والمائدة والنساء عمران وآل البقرة:  الطول السبع ھي:  عباس بن وقال مثاني من السبع الكتاب أم رآن الق

 عن إسحاق أبي عن شريك أخبرنا حجر بن علي حدثنا النسائي روى التسمية بينھما ليس إذ معا والتوبة واألنفال واألعراف

 واألحكام العبر ألن مثاني وسميت الطول السبع:  قال(  المثاني من سبعا: )  وجل عز قوله في عباس بن عن جبير بن سعيد

 أنزل تعالى هللا بأن وأجيب ذاك إذ شيء الطول من ينزل ولم بمكة اآلية ھذه أنزلت:  وقالوا ھذا قوم وأنكر فيھا ثنيت والحدود

 ينزل لم وإن)  وسلم عليه هللا صلى(  محمدا آتاه فكأنما الدنيا السماء إلى أنزله فما نجوما منھا أنزله ثم الدنيا السماء إلى القرآن

 هللا جزى:  جرير وقال ومجاھد جبير بن وسعيد عمر بن هللا وعبد مسعود بن هللا عبد:  الطول السبع إنھا قال وممن بعد عليه

 قول ھذا مثاني متشابھا كتابا:  تعالى هللا قاله كله رآنالق المثاني:  وقيل ي والمثان ل ص للمف ا مضيع يمسي حين الفرزدق

 المطلب عبد بنت صفية وقالت فيه ثنيت والقصص األنباء ألن مثاني له وقيل عباس بن وقاله لك ما وأبو وطاوس الضحاك

:  وقيل القرآن أي المعظم ران الق ل بتنزي ص يخ به يھتدى ساطعا نورا كان فقد) :  وسلم عليه هللا صلى(  هللا رسول ترثي

 بن زياد قاله قرون وأنباء نعم وتعديد األمثال وضرب واإلنذار والتبشير والنھي األمر من القرآن أقسام المثاني بالسبع المراد

 أنه إال بذلك غيرھا تسمية من يمنع ما بالمثاني تسميتھا في ليس أنه الفاتحة في قدمنا وقد نص ألنه األول والصحيح مريم أبي

 والقرآن: )  تعالى قوله عنده الوقوف كان التأويل يحتمل ال شيء في نص وثبت)  وسلم عليه هللا صلى(  النبي عن ردو إذا

 الفاتحة في تقدم وقد اإلسالم بأصول يتعلق ما على شتمالھا ال العظيم القرآن الفاتحة أن وھو:  تقديره إضمار فيه(  العظيم

 ولي الھمام وبن القرم الملك إلى:  الشاعر قول ومنه العظيم القرآن المثاني من سبعا تيناكآ ولقد:  التقدير مقحمة الواو:  وقيل

 .الوسطى والصالة الصلوات على حافظوا:  قوله عند تقدم وقد م المزدح ي ف ة يب الكت ث

 . . . . . عينيك تمدن ال ) 88 (:  الحجر

 يتغن لم من منا ليس فإنه الناس أيدي في عما بالقرآن أغنيتك قد:  لمعنىا ) عينيك التمدن (:  تعالى قوله األولى:  مسألتان فيه

 المولى معارف وعنده الدنيا زخارف إلى بصره يطمح حتى القرآن من عنده بما يغنى ليس أنه رأى من منا ليس أي بالقرآن

 وأمتعة والجوھر والطيب البر فيھا واحد يوم في والنضير قريظة ليھود وأذرعات البصرى من قوافل سبع وافى إنه:  يقال

 المثاني من سبعا آتيناك ولقد تعالى هللا فأنزل هللا سبيل في وأنفقناھا بھا لتقوينا لنا األموال ھذه كانت لو:  المسلمون فقال البحر

 لم من منا ليس : ) السالم عليه قوله وأورد عيينة بن صار ھذا وإلى إليھا أعينكم تمدن فال السبع القوافل من لكم خير فھي أي

 أي النعم في أمثاال أي(  منھم أزواجا)  ومعنى الكتاب أول في المعنى ھذا تقدم وقد به يستغن لم من أي)  بالقرآن يتغن

 الدوام على الدنيا متاع إلى التشوف عن الزجر تقتضي اآلية ھذه الثانية أزواج فھم الغنى في بعض أمثال بعضھم األغنياء

 وليس اآلية فيه لنفتنھم الدنيا الحياة زھرة منھم أزواجا به متعنا ما إلى عينيك تمدن وال ومثله مواله ادةعب على العبد وإقبال



31 

 

 في عيني قرة وجعلت والطيب النساء دنياكم من إلي حبب: )  قال أنه)  وسلم عليه هللا صلى(  النبي عن روي فإنه كذلك

 إال عين له تقر وال الطيب على ويحافظ اإلنسانية وتشوف اآلدمية جبلة ءبالنسا يتشاغل والسالم الصالة عليه وكان)  الصالة

 األعمال على واإلقبال الرھبانية محمد دين في يكن ولم واولى ذلك من أحرى مناجاته أن ويرى المولى مناجاة لدى الصالة في

 من يأخذ اآلدمي على خفيفة الحرج عن خالصة سمحة حنيفية سبحانه هللا شرع وإنما عيسى دين في كان كما بالكلية الصالحة

 لرب والخلوص اللذات عن واالنكفاف الفضالء من والمخلصون القراء ورأى سليم بقلب هللا إلى ويرجع بشھواتھا اآلدمية

 مخالطته التجوز من مخالطة إلى المعاش في العبد واضطر الحرام من الدنيا على غلب لما أولى اليوم والسماوات األرض

) :  وسلم عليه هللا صلى(  قال وأعدل للعبد أصوب الدنيا عن والفرار أفضل القراءة فكانت مصانعته تحرم من ومصانعة

:  تعالى قوله)  الفتن من بدينه يفر القطر ومواقع الجبال شعف بھا يتبع غنما المسلم مال خير يكون زمان الناس على يأتي(

 في فلك الدنيا في به متعوا ما على التحزن المعنى:  وقيل يؤمنوا لم إن المشركين على تحزن وال أي ) عليھم والتحزن(

 جانبك ألن أي(  للمؤمنين جناحك واخفض)  العذاب أھل فھم العذاب إلى صاروا إن عليھم تحزن ال:  وقيل منه أفضل اآلخرة

 لتقريب وصفا ذلك فجعل الفرخ على قبضه ثم جناحه بسط نفسه إلى فرخه ضم إذا الطائر أن وأصله لھم وتواضع بك آمن لمن

 وجناح جناحك إلى يدك واضمم ومنه جانباه آدم بن من والجناحان ساكن وقور أي الجناح خافض فالن:  ويقال أتباعه اإلنسان

 .ولينا تواضعا أي جناحا سقم أخي على يمد وم ق لزعيم فتية وحسبك:  الشاعر وقال يده الطائر

 . . . . . أنا إني وقل ) 89 (:  الحجر

 ) 90:  89 الحجر (

 أنذرتكم:  آخر موضع في قال كما عليه يدل اإلنذار كان إذ المفعول فحذف عذابا المبين النذير أنا إني أي حذف الكالم في

:  وقيل شيء كمثله ليس:  كقوله المقتسمين على أنزلنا ما أنذرتكم أي زائدة الكاف:  وقيل وثمود عاد صاعقة مثل صاعقة

 بما فاصدع المستھزئين وكفيناك العذاب من أي المقتسمين على أنزلنا كما المعنى:  وقيل بالمقتسمين أنزلنا ما مثل أنذرتكم

 المقتسمين في واختلف تلقى كنت ما منھم تلقى كنت الذين الرؤساء أولئك كفيناك فإنا بغوا الذين المشركين عن وأعرض تؤمر

 مكة أعقاب فاقتسموا الموسم أيام المغيرة بن الوليد بعثھم رجال عشر ستة ھم : والفراء مقاتل قال األول:  سبعة أقوال على

 شاعر قالوا وربما ساحر قالوا وربما مجنون فإنه النبوة يدعي فينا الخارج بھذا تغتروا ال:  سلكھا لمن يقولون وفجاجھا وأنقابھا

 على حكما المغيرة بن الوليد نصبوا وكانوا ميتة شر هللا فأماتھم الطرق ھذه اقتسموا ألنھم المقتسمين وسموا كاھن قالوا وربما

 اقتسموا قريش كفار من قوم ھم:  قتادة قال الثاني أولئك صدق:  قال)  وسلم عليه هللا صلى(  النبي عن سألوه فإذا المسجد باب

 الكتاب أھل ھم:  عباس بن قال الثالث األولين أساطير وبعضه كھانة وبعضه سحرا وبعضه شعرا بعضه فجعلوا هللا كتاب

 ھذه:  بعضھم فيقول مستھزئين كانوا ألنھم مقتسمين وسموا الكتاب أھل ھم:  عكرمة قال وكذلك ببعضه وكفروا ببعضه آمنوا

 بن زيد قال السادس وحرفوه وبددوه ففرقوه كتابھم قسموا:  قتادة قال الخامس الرابع القول وھو لك السورة وھذه لي السورة

 ھم:  األخفش قال السابع وأھله لنبيتنه با تقاسموا:  تعالى قال كما مقتسمين فسموا قتله على تقاسموا صالح قوم دالمرا:  أسلم

 بن البختري وأبو ھشام بن جھل وأبو ربيعة ابنا وشيبة وعتبة وائل بن العاص إنھم:  وقيل عليھا تحالفوا أيمانا اقتسموا قوم

 الماوردي ذكره الحجاج بن ومنبه لفخ بن وأمية الحارث بن والنضر ھشام
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 . . . . . القرآن جعلوا الذين ) 91 (:  الحجر

 ) 91 الحجر (

 فرقة وكل فرقته أي تعضية الشيء عضيت من عضة العضين وواحد لنسألنھم وخبره مبتدأ ھو:  وقيل المقتسمين صفة ھذه

 واألصل عزة جمع في عزين:  قالوا كما نعضي جمعت ولذلك الواو فنقصت عضوة األصل في كانت:  بعضھم وقال عضة

 فرقوا:  وقيل ببعض وكفروا ببعض آمنوا:  عباس بن قال المقتسمين في ذكرناه ما إلى المعنى ويرجع وثبين ثبة وكذلك عزوة

 أي ى بالمعض ه الل ن دي س ولي:  رؤبة ھو الشاعر قال فرقته أي عضوته وشعرا وكھانة وسحرا كذبا فجعلوه فيه أقاويلھم

 عاضه:  للساحر يقولون وھم السحر قريش لغة في والعضين العضه ألن عضھة وأصله الھاء نقصانه:  ويقال بالمفرق

 صلى(  هللا رسول لعن:  الحديث وفي المعضه العاضه عقد في ت ا النافث من بربي أعوذ:  الشاعر قال عاضھة وللساحرة

 فيه الكذب ونوعوا القرآن على البھت أكثروا:  والمعنى والمستسحرة رةالساح:  وفسر والمستعضھة العاضھة)  وسلم عليه هللا

 سنة:  قالوا كما شفھة واألصل شفه النقصان في عضة ونظير ذلك غير إلى مفترى وأنه األولين وأساطير سحر:  فقالوا

 البھتان والعضيھة النميمة وھي العضه من ھو:  وقيل للتأنيث وھي العالمة ھاء وأثبتت األصلية الھاء فنقصوا سنھة واألصل

:  الكسائي قال بالبھتان جئت أي أعضت وقد بالبھتان رماه عضھا عضھه يقال فيه ليس ما فيه ويقول اإلنسان يعضه أن وھو

 بما آمنوا أي عضوه:  ويقال عضين القرآن جعلوا الذين:  تعالى قال وعزون عزة مثل عضون وجمعھا والبھتان الكذب العضة

 ويخرج الوادي شجر وھي العضاة من مأخوذ أنه إلى يذھب الفراء وكان إيمانھم كفرھم فأحبط بالباقي فرواوك منه أحبوا

 كالشوك

 أجمعين لنسألنھم فوربك ) 92 (:  الحجر

 ) 93:  92 الحجر (

 عدة وقال:  اريالبخ وفي الدنيا في عملوا عما ذكرھم جرى الذين ھؤالء لنسئلن أي(  أجمعين لنسألنھم فوربك: )  تعالى قوله

 .هللا إال إله ال عن يعملون كانوا عما أجمعين لنسألنھم فوربك:  قوله في العلم أھل من

 عن شريك عن موسى بن الفضل حدثنا قال معاذ بن الجارود حدثنا:  قال الحكيم الترمذي روى مرفوعا روي قد وھذا:  قلت

 عما أجمعين لنسألنھم فوربك:  قوله في)  وسلم عليه هللا ىصل(  هللا رسول عن مالك بن أنس عن نھيك بن بشير عن ليث

 تعالى هللا أن وذلك ووفائھا هللا إال إله ال صدق عن عندنا معناه:  هللا عبد أبو قال)  هللا إال إله ال قول عن (:  قال يعملون كانوا

 فإنما اللسان عمل أيضا القول يجوز قد انك وإن يقولون كانوا عما يقل ولم يعملون كانوا عما:  فقال العمل تنزيله في ذكر

)  هللا إال إله ال عن) )  وسلم عليه هللا صلى(  هللا رسول قال وإنما عمل والعمل قول القول أن اللغة أھل يعرفه ما به المعنى

 القلوب في وقر ما ولكن بالتمني الدين وال بالتحلي اإليمان ليس:  البصري الحسن قال كما لمقالھا والصدق بھا الوفاء عن أي

 يا:  قيل)  الجنة دخل مخلصا هللا إال إله ال قال من) : )  وسلم عليه هللا صلى(  هللا رسول قال ما ولھذا األعمال وصدقته

 عليه هللا صلى(  هللا رسول قال قال أيضا وعنه أرقم بن زيد رواه)  هللا محارم عن تحجزه أن: )  قال إخالصھا وما هللا رسول

 هللا رسول يا:  قالوا)  الجنة له وجبت إال شيئا بھا يخلط ال هللا إال إله بال أمتي من أحد يأتيني أال إلي عھد هللا إن ( ) : وسلم
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)  الجبابرة أعمال ويعملون األنبياء قول يقولون لھا ومنعا لھا وجمعا الدنيا على حرصا: )  قال هللا إال إله بال يخلط الذي وما

 صفقة يؤثروا لم ما هللا سخط من العباد تمنع هللا إال إله ال) : )  وسلم عليه هللا صلى(  هللا رسول قال لقا مالك بن أنس وروى

 نوادر في أسانيدھا)  كذبتم هللا وقال عليھم ردت هللا إال إله ال قالوا ثم دينھم على دنياھم صفقة آثروا فإذا دينھم على دنياھم

 ما على حساب بغير الجنة دخل من إال ومؤمنھم كافرھم ومحاسبتھم الجميع سؤال ىعل تدل بعمومھا واآلية:  قلت األصول

 لآلية سؤاله يظھر والذي التذكرة في وذكرناه خالف فيه:  قلنا ويحاسب الكافر يسأل وھل:  قيل فإن]  التذكرة[  كتاب في بيناه

 ذنوبھم عن واليسأل: تعالى قال فقد:  قيل فإن ابھمحس علينا إن ثم إيابھم إلينا إن:  وقوله مسئولون إنھم وقفوھم:  وقوله

:  قلنا لمحجوبون يومئذ ربھم عن إنھم:  وقال هللا يكلمھم وال:  وقال جان وال إنس ذنبه عن يسأل ال فيومئذ:  وقال المجرمون

 وال بعضھا في يسأل مواطن القيامة:  عكرمة قال فيه ذلك يكون ال وموطن وكالم سؤال فيه يكون فموطن مواطن القيامة

 يسألھم ولكن شيء بكل عالم هللا ألن وكذا كذا عملتم ھل واستعالم استخبار سؤال يسألھم ال:  عباس بن وقال بعضھا في يسأل

 يعني أجمعين لنسألنھم:  وقيل القول ھذا قطرب واعتمد فيه حجتكم وما القرآن عصيتم لم:  لھم فيقول وتوبيخ تقريع سؤال

 أعلم وهللا ذكر كما أولى بالعموم والقول النعيم عن يومئذ لتسئلن ثم:  تعالى قوله يانهب المكلفين المؤمنين

 . . . . . تؤمر بما فاصدع ) 94 (:  الحجر

 ) 95:  94 الحجر (

 بذلك هللا أمرك فقد عليھم الحجة لتقوم الخلق جميع هللا رسالة بلغ أي به تؤمر بالذي أي) تؤمر بما فاصدع(:  تعالى قوله

 الفرق الصدع وأصل انشق أي فانصدع وصدعته يتفرقون أي يصدعون يومئذ ومنه تفرقوا أي القوم وتصدع الشق:  لصدعوا

:  فقوله ويشق يفرق أي ويصدع القداح على ض يفي يسر وكأنه ربابة وكأنھن:  وأتنه الحمار يصف ذؤيب أبو قال والشق

:  األعرابي بن وقال المصدر بمنزلة ھذا على الفعل مع ما ف دينك ظھرأ أي باألمر فاصدع أراد:  الفراء قال تؤمر بما اصدع

 يتفرقون فإنھم التوحيد إلى تدعوھم بأن وكلمتھم جمعھم فرق أي تؤمر بما فاصدع:  وقيل اقصد أي تؤمر بما اصدع بمعنى

 .الكفار جماعة صدع إلى ھذا على فيرجع البعض يجيب بأن

 بن وقال يقولون عما هللا برأك فقد بقولھم المباالت وعن باستھزائھم االھتمام عن أي(  المشركين عن وأعرض: )  تعالى قوله

 نزل حتى مستخفيا)  وسلم عليه هللا صلى(  النبي زال ما:  عبيد بن هللا عبد وقال المشركين فاقتلوا بقوله منسوخ ھو:  عباس

 ال المشركين عن وأعرض الصالة في بالقرآن الجھر دأرا:  مجاھد وقال وأصحابه ھو فخرج تؤمر بما فاصدع:  تعالى قوله

 فأصدع تعالى هللا أنزل االستھزاء)  وسلم عليه هللا صلى(  هللا برسول وأكثروا الشر في تمادوا لما:  إسحاق بن وقال بھم تبال

 بما اصدع:  والمعنى يعلمون فسوف آخر إلھا هللا مع يجعلون الذين المستھزئين كفيناك إنا المشركين عن وأعرض تؤمر بما

 المغيرة بن الوليد وھم مكة أھل رؤساء من خمسة وكانوا المستھزئين كفاك كما آذاك من كافيك هللا فإن هللا في تخف وال تؤمر

 هللا أھلكھم الطالطلة بن والحارث يغوث عبد بن واألسود زمعة أبو أسد بن المطلب بن واألسود وائل بن والعاص رأسھم وھو

 أن:  إسحاق بن ذكر فيھا ھالكھم وسبب)  وسلم عليه هللا صلى(  هللا برسول الستھزائھم واحد يوم في بدر ومي قيل جميعا

 بن األسود به فمر)  وسلم عليه هللا صلى(  هللا رسول فقام بالبيت يطوفون وھم)  وسلم عليه هللا صلى(  هللا رسول أتى جبريل
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 يغوث عبد بن األسود به ومر الجدار برأسه يضرب فجعل عينه ووجعت فعمي خضراء بورقة وجھه في فرمى المطلب عبد

 فھو األصفر بالماء بطنه عظم للمفعول وحبن حبنا]  بالكسر[  حبن:  يقال[  حبنا منه فمات بطنه فاستسقى بطنه إلى فأشار

 ذلك قبل أصابه وكان رجله كعب بأسفل جرح أثر إلى فأشار المغيرة بن الوليد به ومر]  الصحاح في قاله حبناء والمرأة أحبن

 الخدش ذلك رجله فيه فخدش بإزاره نبله من سھم فتعلق له نبال يريش خزاعة من برجل مر أنه وذلك سبله يجر وھو بسنين

 به فربض الطائف يريد له حمار على فخرج رجله أخمص إلى فأشار وائل بن العاص به ومر فقتله به فانتقض بشيء وليس

 ذكر وقد فقتله قيحا فامتخط رأسه إلى فأشار الطالطلة بن الحارث به ومر فقتلته شوكة رجله أخمص يف فدخلت شبرقة على

 في أصابھم ما شبه فوقھم من السقف عليھم فخر:  تعالى بقوله المراد إنھم:  وقيل ھذا من قريب اختالف موتھم سبب في

 يأتي ما على عليھم الواقع بالسقف موتھم

 . . . . . مع يجعلون الذين)  96 (:  الحجر

 يعلمون فسوف وخبره ابتداء ھو:  وقيل المستھزئين صفة ھذه

 . . . . . أنك نعلم ولقد ) 97 (:  الحجر

 ورد تكذيبك من تسمعه بما أي(  يقولون بما)  القلب محل الصدر ألن قلبك أي(  صدرك يضيق أنك نعلم ولقد: )  تعالى قوله

 دائكأع من أصحابك ويناله وتناله قولك

 . . . . . ربك بحمد فسبح ) 98 (:  الحجر

: )  لقوله تفسير وذلك التقديس ونھاية التسبيح غاية فھي الصالة إلى فافزع أي(  فسبح: )  تعالى قوله األولى:  مسألتان فيه

 ربه من العبد ونيك ما أقرب: )  السالم عليه قال كما السجود حال الصالة في القرب غاية أن خفاء وال(  الساجدين من وكن

 ھنا باألمر المراد أن الناس بعض ظن:  العربي بن قال الثانية بالذكر السجود خص ولذلك)  الدعاء فأخلصوا ساجد وھو

 يسجد هللا طھره المقدس البيت من زكريا بمحراب اإلمام شاھدت وقد القرآن في سجود محل الموضع ھذا فرأى نفسه السجود

 رئاب بن ويمان حذيفة أبي عند سجدة ھنا ھا أن النقاش أبو ذكر قد:  قلت العلماء جماھير يره ولم فيھا معه وسجدت ھذا في

 واجبة أنھا ورأى

 . . . . . حتى ربك واعبد ) 99 (:  الحجر

 قوله فائدة فما:  قيل فإن عليه يجب ذلك وأن خدمته في عباده قصر إذ بعبادته أمره الموت اليقين أن وھو واحدة مسألة فيه

 ثم مطلقا ربك واعبد:  قال لو أنه ھذا في الفائدة:  له قيل بالعبادة األمر في كافيا ربك واعبد:  قوله وكان اليقين يأتيك تىح

 واعبد سبحانه قال كيف:  قيل فإن تموت حتى ھذا تفارق ال معناه كان اليقين يأتيك حتى قال واذا مطيعا كان واحدة مرة عبده

 وقد األبد ولجميع الواحدة للحظة األبد لفظ الحتمال أبدا:  قوله من أبلغ اليقين أن فالجواب أبدا يقل ولم اليقين يأتيك حتى ربك

 ويتركب حيا دمت ما والزكاة بالصالة وأوصاني:  الصالح العبد قال كما حياته مدة العبادة استمرار والمراد المعنى ھذا تقدم

 لم حياتھا طلقتھا:  قال ولو الرجعة عليه كانت شھرا أو يوما نويت:  وقال أبدا طالق أنت:  المرأته قال إذا الرجل أن ھذا على
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 هللا صلى(  هللا رسول فقال:  وفيه المبايعات من وكانت األنصارية العالء أم حديث الموت اليقين أن على والدليل يراجعھا

 ما هللا رسول وأنا أدري ما وهللا الخير له رجوأل وإني اليقين جاءه فقد مظعون بن عثمان أعني عثمان أما) : )  وسلم عليه

 من بالشك أشبه يقينا رأيت ما:  يقول العزيز عبد بن عمر وكان هللا رحمه البخاري بإخراجه انفرد الحديث وذكر)  به يفعل

 على نصرك من فيه ريب ال الذي الحق ھنا اليقين إن:  قيل وقد شاكون فيه كأنھم يعني له اليستعدون ثم بالموت الناس يقين

 الخوالني مسلم أبي عن نفير بن جبير روى وقد أعلم وهللا والحسن وقتادة مجاھد قول وھو أصح واألول شجرة بن قاله أعدائك

 أن إلي أوحي ولكن التاجرين من وأكون المال أجمع أن إلي أوحي ما: )  قال)  وسلم عليه هللا صلى(  النبي إن يقول سمعه أنه

 ) اليقين يأتيك حتى ربك واعبد الساجدين من وكن ربك بحمد سبح
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 الرحيم الرحمن هللا بسم

 النحل سورةتفسير 

 على نعمه من فيھا هللا عدد ما بسبب النعم سورة وتسمى. وجابر وعطاء وعكرمة الحسن قول في كلھا مكية وھي النحل سورة

 في بالمدينة نزلت ؛ اآلية] 126:  النحل[} بِهِ  ُعوقِْبُتمْ  َما بِِمْثلِ  قُِبواَفَعا َعاَقْبُتمْ  َوإِنْ {:  تعالى قوله غير مكية ھي:  وقيل. عباده

َِّ  إاِلَّ  َصْبُركَ  َوَما َواْصِبرْ {:  تعالى قوله وغير. أحد وقتلى بحمزة التمثيل شأن  َربَّكَ  إِنَّ  ُثمَّ {:  قوله وغير]. 127:  النحل[} ِبا

 شأن في ، فمكي] 41:  النحل[} ُظلُِموا َما َبْعدِ  ِمنْ  هللاَِّ  فِي َھاَجُروا َوالَِّذينَ {:  قوله وأما. ةاآلي] 110:  النحل[} َھاَجُروا لِلَِّذينَ 

 بَِعْھدِ  َتْشَتُروا َوال{:  قوله وھي ، حمزة قتل بعد بالمدينة نزلت منھا آيات ثالث إال مكية ھي:  عباس ابن وقال. الحبشة ھجرة

ً  هللاَِّ   ].95:  النحل[} َيْعَملُونَ  َكاُنوا َما ِبأَْحَسنِ {:  ولهق إلى} َقلِيالً  َثَمنا

ِ  أَْمرُ  أََتى{ 1:  اآلية ا َوَتَعالَى ُسْبَحاَنهُ  َتْسَتْعِجلُوهُ  َفال هللاَّ  }ُيْشِرُكونَ  َعمَّ

 هللا أخبار أن تقدم وقد. أكرمتك يأكرمتن إن:  كقولك فھو ؛ يأتي بمعنى" أتى: " قيل} َتْسَتْعِجلُوهُ  َفال هللاَِّ  أَْمرُ  أََتى{:  تعالى قوله

]. 44:  األعراف[} النَّارِ  أَْصَحابَ  اْلَجنَّةِ  أَْصَحابُ  َوَناَدى{:  كقوله ، محالة ال آت ألنه ؛ سواء والمستقبل الماضي في تعالى

 فرائضه من لقرآنا به جاء ما إنه:  والضحاك جريج وابن الحسن قال. رسوله وتكذيب الشرك على أقام لمن عقابه" هللا أمر"و

 العذاب مستعجلو وأما ، عليھم تفرض أن قبل من هللا فرائض استعجل الصحابة من أحدا أن ينقل لم ألنه ؛ بعد وفيه. وأحكامه

 ِمنْ  اْلَحقَّ  ُھوَ  َھَذا َكانَ  إِنْ  اللَُّھمَّ {:  الحارث بن النضر قال حتى ، وغيرھم قريش كفار من كثير عن منقول فذلك والعقاب

 .العذاب فاستعجل ، اآلية} ِدكَ ِعنْ 

 أسارى وفي ، الحجاب وفي ، إبراھيم مقام في:  ثالث في ربي وافقت:  عنه هللا رضي عمر بقول الضحاك يستدل قد:  قلت

 اأَْمُرنَ  َجاءَ  إَِذا َحتَّى{:  كقوله وھو ، كفرھم على المجازاة من به وعدھم ما ھو:  الزجاج وقال. والبخاري مسلم خرجه ؛ بدر

نُّورُ  َوَفارَ   اْقَتَرَبتِ { نزلت لما:  عباس ابن قال. أشراطھا من قربھا على يدل ما أو القيامة يوم ھو:  وقيل]. 40:  ھود[} التَّ

اَعةُ   ، تعملون كنتم ما بعض عن فأمسكوا ، قربت قد القيامة أن يزعم ھذا إن:  الكفار قال] 1:  القمر[} اْلَقَمرُ  َواْنَشقَّ  السَّ

 وانتظروا فأشفقوا. اآلية] 1:  األنبياء[} ِحَساُبُھمْ  لِلنَّاسِ  اْقَتَربَ {:  فنزلت شيئا نرى ما:  فقالوا ، شيئا يروا فلم وانتظروا فأمسكوا

 والمسلمون وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فوثب} هللاَِّ  أَْمرُ  أََتى{ فنزلت شيئا نرى ما:  فقالوا األيام فامتدت ، الساعة قرب

:  بأصبعيه وأشار" كھاتين والساعة أنا بعثت: " وسلم عليه هللا صلى النبي فقال ، فاطمأنوا} َتْسَتْعِجلُوهُ  َفال{ فنزلت ؛ وخافوا

 أشراط من وسلم عليه هللا صلى النبي بعث كان:  عباس ابن وقال" . فسبقتھا لتسبقني كادت إن: " يقول. تليھا والتي السبابة

 .الساعة قامت قد ، أكبر هللا قالوا وسلم عليه هللا صلى محمد إلى مبعوثا السماوات بأھل مر لما جبريل وأن ، الساعة

ا َوَتَعالَى ُسْبَحاَنهُ {:  تعالى قوله  أنھم وذلك ، الساعة قيام على يقدر ال أنه من به يصفونه عما له تنزيھا أي} ُيْشِرُكونَ  َعمَّ

ا{:  وقيل. شرك وذلك ، المخلوق إال به يوصف ال الذي بالعجز فوصفوه ، األموات بعث على أحد يقدر ال:  يقولون  َعمَّ

 .به أشركوا الذين عن ارتفع أي الذي بمعنى" ما: " وقيل. إشراكھم عن أي} ُيْشِرُكونَ 
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لُ { 2:  اآلية وحِ  اْلَمالئَِكةَ  ُيَنزِّ  }َفاتَّقُونِ  أََنا إاِلَّ  إِلَهَ  ال هُ أَنَّ  أَْنِذُروا أَنْ  ِعَباِدهِ  ِمنْ  َيَشاءُ  َمنْ  َعلَى أَْمِرهِ  ِمنْ  بِالرُّ

ل" عاصم عن المفضل قرأ  عاصم عن بكر أبي عن الكسائي وقرأ. المالئكة إلى مسند فالفعل ، تتنزل واألصل" المالئكةُ  َتَنزَّ

ل" واألعمش عنه باختالف ل" عاصم عن بكر أبي عن الجعفي وقرأ. الفاعل مسمى غير" المالئكةُ  ُتَنزَّ  بالنون" ئكةَ المال ُتَنزِّ

ل" الباقون ، الفاعل مسمى " المالئكة تنزل" قتادة عن وروي. وجل عز هللا السم فيه والضمير ، الفاعل مسمى بالياء" ُيَنزِّ

لُ { مثل رفعا" المالئكة. "النزول من ، الزاي وكسر التاء بفتح" تنزل" األعمش وقرأ. والتخفيف بالنون :  القدر[} الَمالِئَكةُ  َتَنزَّ

وحِ {] 4 وحَ  ُيْلقِي{ نظيره. عباس ابن قاله ؛ النبوة وھو بالوحي أي} ِبالرُّ ]. 15:  غافر[} ِعَباِدهِ  ِمنْ  َيَشاءُ  َمنْ  َعلَى أَْمِرهِ  ِمنْ  الرُّ

 ملك ينزل ال ، قتادة قاله ؛ الخلق أرواح وقيل. اتباعه يجب الذي الحق بيان ھو:  وقيل. القرآن وھو هللا بكالم:  أنس بن الربيع

 إال ملك السماء من ينزل ال ، آدم ابن كصور وجل عز هللا خلق من خلق الروح أن عباس ابن عن روي وكذا. روح ومعه إال

 وھو ، األبدان باألرواح تحيا كما القلوب بھا تحيا ألنھا ؛ بالھداية وقيل. وقتادة الحسن قاله ؛ بالرحمة وقيل. منھم واحد ومعه

. جبريل ھنا الروح:  عبيدة أبو وقال. أمره إلى باإلرشاد حياة هللا أمر من فيه كان ما الروح:  الزجاج قال. الزجاج قول معنى

} ِعَباِدهِ  ِمنْ  َيَشاءُ  َمنْ  َعلَى{. بأمره أي} أَْمِرهِ  ِمنْ {. ثيابه مع أي ، بثيابه خرج:  كقولك ، مع بمعنى" بالروح: " قوله في والباء

لَ  لَْوال{:  لقولھم رد وھذا .للنبوة هللا اختارھم الذين على أي ]. 31:  الزخرف[} َعِظيمٍ  اْلَقْرَيَتْينِ  ِمنَ  َرُجلٍ  َعلَى اْلقُْرآنُ  َھَذا ُنزِّ

 ودل. منه يخاف مما التحذير أصله ألن ؛ اإلنذار جاء ولذلك ، األوثان عبادة من تحذير} َفاتَّقُونِ  أََنا إاِلَّ  إِلَهَ  ال أَنَّهُ  أَْنِذُروا أَنْ {

 في" فأن" ، هللا إال إله ال بأنه الكفر أھل أنذروا بأن أي ، الخافض بنزع نصب موضع في" أن"و". فاتقون: " قوله كذل على

 .عليه اإلنذار بوقوع أو الخافض بسقوط نصب محل

َماَواتِ  َخلَقَ { 3:  اآلية ا َتَعالَى بِاْلَحقِّ  َواألَْرضَ  السَّ  }ُيْشِرُكونَ  َعمَّ

َماَواتِ ا َخلَقَ {:  تعالى قوله  يتعبد أن له وأن ، قدرته على للداللة أي" بالحق: " وقيل. والفناء للزوال أي} ِباْلَحقِّ  َواألَْرضَ  لسَّ

ا َتَعالَى{. الموت بعد يحيى وأن بالطاعة العباد  .شيء خلق على تقدر ال التي األصنام ھذه من أي} ُيْشِرُكونَ  َعمَّ

 }ُمبِينٌ  َخِصيمٌ  ُھوَ  َفإَِذا َفةٍ ُنطْ  ِمنْ  اإلْنَسانَ  َخلَقَ { 4:  اآلية

 اسم" اإلنسان"و. طوره وتعدي ومناكدته اإلنسان بعده ذكر توحيده على الدليل ذكر لما} ُنْطَفةٍ  ِمنْ  اإلِْنَسانَ  َخلَقَ {:  تعالى قوله

 ھذا هللا يحيي أترى : فقال رميم بعظم وسلم عليه هللا صلى النبي إلى جاء ، الجمحي خلف بن أبي به المراد أن وروي. للجنس

ا اإلِْنَسانُ  َيرَ  أََولَمْ { نزل أيضا ھذا وفي. رم قد ما بعد  من اإلنسان خلق أي] 77:  يس[} ُمبِينٌ  َخِصيمٌ  ُھوَ  َفإَِذا ُنْطَفةٍ  ِمنْ  َخلَْقَناهُ  أَنَّ

 من التعجب الكالم نىفمع. األمور في يخاصم بحيث ونشأ ولد أن إلى أطوارا فنقله ، والترائب الصلب بين من يخرج ماء

 أي. المناسب بمعنى كالنسيب ، مخاصم أي} َخِصيمٌ  ُھوَ  َفإَِذا{:  وقوله] 78:  يس[} َخْلَقهُ  َوَنِسيَ  َمَثالً  لََنا َوَضَربَ { اإلنسان

 ھو:  والمبين. بالباطل الخصومة نفسه عن يبين:  وقيل. الخصومة ظاھر أي} ُمِبينٌ { و. قدرته في وجل عز هللا يخاصم

 .بمنطقه ضميره في عما المفصح
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 }َتأُْكلُونَ  َوِمْنَھا َوَمَنافِعُ  ِدْفءٌ  فِيَھا لَُكمْ  َخلََقَھا َواألَْنَعامَ { 5:  اآلية

 مسائل ثالث فيه

: يقال ما وأكثر .والغنم والبقر اإلبل:  واألنعام. عليه به من ما ذكر اإلنسان ذكر لما} لَُكمْ  َخلََقَھا َواألَْنَعامَ {:  تعالى قوله:  األولى

 :  حسان قال. مفردة للغنم يقال وال للمجموع ويقال ، لإلبل وأنعام نعم

 خالء منزلھا عذراء إلى...  فالجواء األصابع ذات عفت

 والسماء الروامس تعفيھا...  قفر الحسحاس بني من ديار

 وشاء نعم مروجھا خالل...  أنيس بھا يزال ال وكانت

 قال. اإلبل على االسم ھذا يقع ما وأكثر ، الراعية المال وھي األنعام واحد والنعم:  الجوھري قالو. خاصة اإلبل ھنا فالنعم

 هللا قال ؛ وتؤنث تذكر واألنعام. وحمالن حمل مثل نعمان على ويجمع ، وارد نعم ھذا:  يقولون ، يؤنث ال ذكر ھو:  الفراء

ا{:  تعالى ا{ ضعمو وفي]. 66:  النحل[} ُبُطوِنهِ  فِي ِممَّ  على عطفا األنعام وانتصب]. 21:  المؤمنون[} ُبُطوِنَھا فِي ِممَّ

 .أوجه وھو ، مقتدر بفعل أو اإلنسان،

. وقطف ولحف مالبس ، وأشعارھا وأوبارھا أصوافھا من به استدفئ ما وھو ، السخانة:  الدفء} ِدْفءٌ {:  تعالى قوله:  الثانية

 ؛ منھا به ينتفع وما وألبانھا اإلبل نتاج الدفء:  الصحاح في الجوھري قال أعلم وهللا ؛ نسلھا دفؤھا:  عباس ابن عن وروي

 دفئ:  منه تقول ، السخونة أيضا والدفء". بالميثاق سلموا ما دفئھم من لنا" الحديث وفي. } ِدْفءٌ  فِيَھا لَُكمْ {:  تعالى هللا قال

. األدفاء والجمع ، يدفئك الذي الشيء وھو بالكسر الدفء السموا. ظمأ ظمئ مثل دفأ دفئ وكذلك. كراھة كره مثل دفاءة الرجل

 ورجل. ركنه أي الحائط ھذا دفء في اقعد:  وتقول. مصدر ألنه ؛ دفاءة عليك ما:  تقول وال. اسم ألنه ؛ دفء عليه ما:  تقول

 وھو به وأدفأ ، به واستدفأ لثوببا ھو وتدفأ الثوب أدفأه وقد. دفأى وامرأة دفآن رجل وكذلك. يدفئه ما لبس إذا فعل على دفئ

 ؛ الكثيرة اإلبل والمدفئة. والبيت الثوب وكذلك ، دفيئة وليلة فعيل على دفيء ويوم ، ليلتنا ودفؤت. يدفئه ما لبس ما أي ؛ افتعل

 :  اخالشم وأنشد. األصمعي عن ؛ والشحوم األوبار الكثيرة اإلبل والمدفأة. يشدد وقد ، بأنفاسھا بعضا يدفئ بعضھا ألن

 ... مدفآت صاحب يضيع وكيف

 الصقيع من أثباجھن على

 َوِمْنَھا{. والسمن واللحوم واأللبان والحمل الركوب:  مجاھد. دابة كل نسل المنافع:  عباس ابن قال} َوَمَنافِعُ {:  تعالى قوله

 .الذبح عند تأكلون لحومھا ومن المعنى:  وقيل. المنافع معظم ألنھا بالذكر األكل منفعة أفرد} َتأُْكلُونَ 

 وفي. وغيره كموسى قبله واألنبياء وسلم عليه هللا صلى هللا رسول لبسه وقد ، الصوف لباس على اآلية ھذه دلت:  الثالثة

:  العربي ابن قال. وغيره مسلم خرجه ، الحديث... الكمين ضيقة شامية صوف من جبة وعليه وجھه فغسل:  المغيرة حديث
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 وجيدا وخشنا لينا يلبس وھو ، والعارفين الزھاد واختيار ، والتابعين الصحابة وشارة الصالحين سولبا المتقين شعار وھو

 انشدني وقد. للتأنيث والھاء للنسب فالياء ، الغالب في لباسھم ألنه ؛ الصوفية الناس من جماعة نسب وإليه ، ورديئا ومقاربا

 :  هللا طھره المقدس بالبيت أشياخھم بعض

 الصوف من مشتقا وظنوه فيه...  واختلفوا الصوفي في الناس تشاجر

 الصوفي سمي حتى فصوفي صافى...  فتى غير االسم ھذا أنحل ولست

 }َتْسَرُحونَ  َوِحينَ  ُتِريُحونَ  ِحينَ  َجَمالٌ  فِيَھا َولَُكمْ { 6:  اآلية

 وجمالء ، جميلة والمرأة ، جميل ھوف جماال - بالضم - الرجل جُمل وقد. الحسن:  والجمال. ويتزين به يتجمل ما الجمال

 :  وأنشد. الكسائي عن أيضا؛

 بالجمال جميعا الخلق بذَّت...  طالع كبدر جمالء فھي

 :  ذؤيب أبي وقول

 القريح القلب أيھا جمالك

 في ويكون ، الخلقة وتركيب الصورة في يكون فالجمال:  علماؤنا قال. قبيحا جزعا تجزع وال وحياءك تجملك الزم:  يريد

 من النفس به فتتعلق ، متالئما القلب إلى ويلقيه البصر يدركه أمر فھو الخلقة جمال فأما. األفعال في ويكون ، الباطنة األخالق

 والعدل والحكمة العلم من المحمودة الصفات على فكونھا األخالق جمال وأما. البشر من ألحد نسبته وال ذلك بوجه معرفة غير

 فيھم المنافع لجلب وقاضية الخلق لمصالح مالئمة وجودھا فھو األفعال جمال وأما. أحد لكل الخير إرادةو الغيظ وكظم ، والعفة

 كثرتھا جمالھا ومن. للبصائر موافق باألبصار مرئي وھو ، الخلقة جمال من والدواب األنعام وجمال. عنھم الشر وصرف

 إذ ألنھا ؛ بھا القلوب وتعلقت شأنھا وعظم حسنھا توفر راحت إذا وألنھا. السدي قاله ؛ فالن نعم ھذه رأوھا إذا الناس وقول

 إذ بھا النفس وسرور درھا لتكامل السراح على الرواح قدم المعنى ولھذا. قتادة قاله ؛ وضروعا أسمنة تكون ما أعظم ذاك

 في وذلك} َتْسَرُحونَ  َوِحينَ  ُتِريُحونَ  نَ ِحي َجَمالٌ  فِيَھا َولَُكمْ { وجل عز هللا يقول:  قال مالك عن أشھب وروى. أعلم وهللا. ذاك

 سرحت:  تقول ؛ بالغداة والسراح ، المرعى من بالعشي رجوعھا والرواح. عليه وتسرح المرعى إلى تروح حين المواشي

 .واحد والالزم المتعدي. ھي وسرحت ، فخليتھا المرعى إلى بھا غدوت إذا وسروحا سرحا أسرحھا اإلبل

ُكمْ  إِنَّ  األَْنفُسِ  بِِشقِّ  إاِلَّ  َبالِِغيهِ  َتُكوُنوا لَمْ  َبلَدٍ  إِلَى أَْثَقالَُكمْ  لُ َوَتْحمِ { 7:  اآلية  }َرِحيمٌ  لََرُؤوفٌ  َربَّ

 - :  مسائل ثالث فيه

:  وقيل. حمله اإلنسان يثقل ما وھو ، وغيره وطعام متاع من الناس أثقال األثقال} أَْثَقالَُكمْ  َوَتْحِملُ {:  تعالى قوله -:  األولى

:  وقيل. عكرمة قول في ، مكة والبلد]. 2:  الزلزلة[} أَْثَقالََھا اأْلَْرضُ  َوأَْخَرَجتِ {:  تعالى قوله ذلك على يدل ؛ أبدانھم المراد
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 قال. الشين بكسر العامة وقراءة. جھدھا وغاية مشقتھا:  األنفس وشق. الظھر على مسلكه بلد كل في العموم على محمول ھو

 قال. عبيدة أبو حكاه ، يفتح قد وھذا }اأْلَْنفُسِ  ِبِشقِّ  إاِلَّ  َبالِِغيهِ  َتُكوُنوا لَمْ {:  تعالى قوله ومنه ؛ المشقة والشق:  الجوھري

 منھا ينال ألنه ؛ ونحوھا العصا في الشق من وھو ، المشقة بمعنى وھما ، متقاربان" شق" في وفتحھا الشين وكسر:  المھدوي

 ورطل وجص وجص ورق رق مثل ، لغتان وھما" األنفس بشق إال" جعفر أبو وقرأ:  الثعلبي قالو. اإلنسان من كالمشقة

 :  وفتحھا الشين بكسر الشاعر قول وينشد. ورطل

 ودؤوب شقھا من نصب أخي...  له ويحسبھا يسعى إبل وذي

. الشاة وشقة الشاة شق أخذت:  يقال ، النصف بالكسر أيضا والشق. شقا عليه شققت من ، المصدر بمعمى يكون أن ويجوز

 إال تبلغوه تكونوا لم أي ، منھا شق وذھاب القوة من بنقص إال بالغيه تكونوا لم أي ؛ المعنى ھذا اآلية من المراد يكون وقد

. بشق غنيمة أھل في وجدني:  زرع أم حديث وفي. الجبل من الناحية أيضا والشق. اآلخر النصف وذھاب أنفسكم قوى بنصف

 والشق. العرب كھان من كاھن اسم وشق. نفسي وشق أخي ھو:  يقال ، الشقيق:  أيضا والشق. موضع اسم ھو:  عبيد أبو قال

 :  القيس امرئ قول ومنه ؛ الجانب:  أيضا

 يحول لم شقھا وتحتي بشق...  له انصرفت خلفھا من بكى ما إذا

 .مشترك فھو

 للسرح الغنم فإن ؛ األنعام سائر على األثقال حمل في بالذكر ھنا اإلبل وخص ، عموما باألنعام سبحانه هللا منَّ - :  الثانية

 بينما: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال قال ھريرة أبي عن مسلم صحيح وفي. للحمل واإلبل ، للحرث والبقر والذبح،

 هللا سبحان الناس فقال للحرث خلقت نماإ ولكني لھذا أخلق لم إني فقالت البقرة إليه التفتت عليھا حمل قد له بقرة يسوق رجل

 أن على الحديث ھذا فدل" . وعمر بكر وأبو به أومن وإني: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فقال ؟" تتكلم أبقرة وفزعا تعجبا

 .والرسل والنسل ولألكل للحرث ھي وإنما ، تركب وال عليھا يحمل ال البقر

 في إسراف غير من تحتمله ما قدر على ولكن. عليھا األثقال وحمل بالدواب السفر وازج على دليل اآلية ھذه في - :  الثالثة

 وروى. وسقيھا لعلفھا التفقد ومراعاة لھا واإلراحة بھا بالرفق وسلم عليه هللا صلى النبي أمر وقد. السير في الرفق مع الحمل

 األرض من حظھا اإلبل فأعطوا الخصب في سافرتم إذا":  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال قال ھريرة أبي حديث من مسلم

:  قال قرة بن معاوية وروى. معدان بن خالد عن عبيد أبي عن الموطأ في مالك رواه" نقيھا بھا فبادروا السنة في سافرتم وإذا

 لنفسھا تحتال أن تقدر ال عجم فالدواب. ربك عند تخاصمني ال ، دمون يا:  يقول فكان ، دمون له يقال جمل الدرداء ألبي كان

 وتعرض الشكر ضيع فقد حوائجھا من ضيعھا ثم بمرافقھا ارتفق فمن ، بحوائجھا تفصح أن تقدر وال ، إليه تحتاج ما

. قال آدم بن المسيب حدثنا قال خالد ابن حدثنا قال داود أبو حدثنا:  قال محمد بن مطر وروى. تعالى هللا يدي بين للخصومة

  ؟ يطيق ال ما بعيرك على تحمل:  وقال جماال ضرب عنه هللا رضي الخطاب بن عمر رأيت
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 }َتْعلَُمونَ  ال َما َوَيْخلُقُ  َوِزيَنةً  لَِتْرَكُبوَھا َواْلَحِميرَ  َواْلبَِغالَ  َواْلَخْيلَ { 8:  اآلية

 -:  مسائل ثمان فيه

 بالرفع} َواْلَحِميرَ  َواْلِبَغالَ  َواْلَخْيلَ { عبلة أبي ابن أوقر. الخيل وخلق أي ، معطوف بالنصب} َواْلَخْيلَ {:  تعالى قوله - :  األولى

 أفرد ولما. له واحد ال وقيل. ضين واحد كضائن ، خائل الخيل وواحد. المشية في الختيالھا خيال الخيل وسميت. كلھا فيھا

 بھا يتعلق لما بالذكر أفردھا لكنو دخلت وقيل األنعام لفظ تحت تدخل لم أنھا على دل بالذكر والحمير والبغال الخيل سبحانه

 .والحمير والبغال الخيل في يكثر فإنه ؛ الركوب من

 وما ، لنا تعالى منه رحمة بھا واالنتفاع تسخيرھا لنا وأباح ، لنا وذللھا والدواب األنعام تعالى هللا ملكنا:  العلماء قال-:  الثانية

 الرواحل كراء وحكم. ذلك في بينھم اختالف ال ، العلم أھل بإجماع جائز له فكراؤه الحيوان من تسخيره له وجاز اإلنسان ملكه

 .الفقه كتب في مذكور والدواب

] 7:  النحل[} أَْثَقالَُكمْ  َوَتْحِملُ {:  تعالى لقوله ؛ بھا والسفر عليھا والرواحل الدواب اكتراء في العلماء بين خالف ال-:  الثالثة

 وكيف ، فيه ينزل منھل من وكم ، منھا ينزل أين يسم لم وإن بعينھا مدينة إلى والراحلة ابةالد الرجل يكري أن وأجازوا. اآلية

 فيما البيوع مجرى يجري والكراء:  علماؤنا قال. ذلك في الناس بين بالمتعارف واجتزوا ، طريقة في ينزل وكم ، سيره صفة

 مالكا ألن ؛ يجز لم:  وذرعه رقعته يصف ولم مروي ثوبب كذا موضع إلى دابة اكترى فيمن القاسم ابن قال. ويحرم منه يحل

 .البيع ثمن في يجوز ما إال الكراء ثمن في يجيز وال ، البيع في ھذا يجيز لم

 من أن على العلم أھل من عنه يحفظ من كل وأجمع:  المنذر ابن قال. إجارة ذلك ألن ؛ هللا شاء إن ھذا في يختلف وال:  قلت

 أقفزة عشرة عليھا حمل إن وھكذا. عليه شيء ال أن فتلفت اشترط ما عليھا فحمل قمح أقفزة عشرة اعليھ ليحمل دابة اكترى

 ھو:  يقوالن ثور وأبو الشافعي فكان ، قفيزا عشر أحد عليھا فحمل أقفزة عشرة عليھا ليحمل دابة اكترى فيمن واختلفوا. شعير

 وعليه الكراء عليه أن وھو - ثالث قول وفيه. عليه أجر وال قيمتھا عليه:  ليلى أبي ابن وقال. الكراء وعليه الدابة لقيمة ضامن

 صاحب القاسم ابن وقال. ومحمد ويعقوب النعمان قول وھذا ؛ الحمل من زاد ما بقدر الدابة قيمة من وجزء أجر من جزء

 أجر الدابة ولرب ، الدابة فيه تعطب ال همثل أن ويعلم ، الدابة يفدح ال الزائد القفيز كان إذا مالك قول في عليه ضمان ال:  مالك

 كله َتَعد المسافة مجاوزة ألن ؛ المسافة مجاوزة بخالف وذلك. الزيادة أجل من ليس عطبھا ألن ؛ األول الكراء مع الزائد القفيز

 مثلھا في تعطب ال الزيادة كانت فإذا ، وتعد إذنٌ  فيه اجتمع المشترط الحمل على والزيادة. وكثيره قليله في ھلكت إذا فيضمن

 .فيه له أذن مما ھالكھا أن علم

 يرجع ثم المكان ذلك فيجتاز فيتعدى ، مسمى موضع إلى معلوم بأجر الدابة يكتري الرجل في العلم أھل واختلف -:  الرابعة

 قال ھكذا ؛ راءك التعدي في عليه وليس ضمن المكان ذلك جاوز إذا:  طائفة فقالت. إليه المصير في له المأذون المكان إلى

 وقال. يعقوب قال وبه ، ضامن فھو خالف ألنه ؛ يسم لم فيما له أجر وال ، سمى فيما له األجر:  حنيفة أبو وقال. الثوري

 مشيخة ، السبعة الفقھاء قال ونحوه. قيمتھا لزمه عطبت ولو ، ذلك جاوز فيما المثل وكراء ، سمى الذي الكراء عليه:  الشافعي

 عليه:  ثور وأبو وإسحاق أحمد وقال. ضمن ھلكت وإن سلمت إن الزيادة كراء فعليه زاد ثم المسافة بلغ إذا:  لواقا المدينة أھل
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 أو ونحوه ميال زاد ثم إليھا اكترى التي الغاية المكتري بلغ إذا:  القاسم ابن وقال. نقول وبه:  المنذر ابن قال. والضمان الكراء

 يوم الدابة قيمة أو ، بلغ ما بالغا الزائد كراء أخذه في والخيار األول كراؤه فلربھا ، ابةالد فعطبت كثيرة زيادة أو أمياال

 يعدل ما وأما:  ونحوه الميل زيادة في مالك عن القاسم ابن وقال. خطوة زاد ولو ضامن أنه روى وقد:  المواز ابن. التعدي

 الذي األمد جاز أو يسيرة الزيادة كانت إذا:  وأصبغ جشونالما ابن عن حبيب ابن وقال. يضمن فال المرحلة في إليه الناس

 ، إليه تكاراھا الذي الموضع إلى الطريق في ماتت أو ، فماتت إليه تكاراھا موضع إلى سالمة بھا رجع ثم ، بيسير إليه تكاراھا

 سوقھا مثلھا في يتغير التي الكثيرة ماأليا مقام فيه مما كثيرا زاد ولو. الوديعة من تسلف لما كرده ، الزيادة كراء إال له فليس

 قتلھا على يعن لم مما ذلك أن يعلم مما يسيرة زيادة كانت إذا ألنه ؛ المسافة أو األمد مجاوزة في ماتت لو كما ، ضامن فھو

 فتلك يرةكث الزيادة كانت وإن. محالة ال رده بعد الوديعة من تسلف ما كھالك فيه له المأذون الموضع إلى ردھا بعد فھالكھا

 .قتلھا على أعانت قد الزيادة

 للركوب فجعلھا} َوِزيَنةً  لَِتْرَكُبوَھا َواْلَحِميرَ  َواْلِبَغالَ  َواْلَخْيلَ {:  تعالى هللا قال مالك قال وھب وابن القاسم ابن قال - :  الخامسة

 تعالى هللا ألن ؛ والحمير والبغال الخيل لحوم أكل يجوز ال:  أصحابنا قال ولھذا. أشھب عن ونحوه ؛ لألكل يجعلھا ولم والزينة

 الدفء من منھا هللا امتن ما مع} َتأُْكلُونَ  َوِمْنَھا{" األنعام" في وقال. بخالفه عداه ما على دل والزينة الركوب على نص لما

 حرام الخيل لحوم:  الحكم الق ، عيينة بن والحكم عباس ابن احتج اآلية وبھذه. فيھا المشروعة بالذكاة أكلھا لنا فأباح ، والمنافع

 وتال ، فكرھھا الخيل لحوم عن عباس ابن وسئل. للركوب وھذه لألكل ھذه:  وقال قبلھا والتي اآلية ھذه وقرأ ، هللا كتاب في

 مالك قال وبه. لألكل ھذه:  قال ثم} َوَمَنافِعُ  ِدْفءٌ  فِيَھا لَُكمْ  َخلََقَھا َواأْلَْنَعامَ { قبلھا التي اآلية وقرأ ، للركوب ھذه:  وقال اآلية ھذه

 وغيرھم والدارقطني والنسائي داود أبو أخرجه بما واحتجوا ، وغيرھم عبيد وأبو ومجاھد واألوزاعي وأصحابھما حنيفة وأبو

 نھى وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن ، الوليد بن خالد عن جده عن أبيه عن يكرب معد بن المقدام بن يحيى بن صالح عن

 النسائي وعند. الدارقطني لفظ. الطير من مخلب أو السباع من ناب ذي وكل ، والحمير والبغال الخيل لحوم أكل عن يبرخ يوم

 وقال".  والحمير والبغال الخيل لحوم أكل يحل ال: " يقول وسلم عليه هللا صلى النبي سمع أنه الوليد بن خالد عن أيضا

 ، ذكرنا كما الحكم منھم ؛ بالتحريم فقالت طائفة وشذت. حنيفة أبي عن وروي. مباحة ھي:  والمحدثين الفقھاء من الجمھور

 .الشافعي مذھب على المذھب بحر في الروياني عنه روايات الثالث حكى. حنيفة أبي عن وروي

 فال اآلية اأم. الزمة فيھما حجة ال والحديث اآلية وأن ، الخيل لحوم أكل جواز والخبر النظر عليه يدل الذي الصحيح:  قلت

 تجديد إلى كانت حاجة وأي ، مكية والسورة ، الحمر لحوم تحريم على لدلت عليه دلت لو إذ. الخيل تحريم على فيھا دليل

 من األغلب ذكر األنعام تعالى ذكر لما وأيضا. يأتي ما على الخيل تحليل األخبار في ثبت وقد خيبر عام الحمر لحوم تحريم

 تركب وقد ، به مصرحا ذلك غير وال بھا الحرث وال الركوب يذكر ولم ، واألكل األثقال حمل وھو ، فيھا ما وأھم منافعھا

 لَِتْرَكُبوَھا{:  الخيل في وقال]. 79:  غافر[} َتأُْكلُونَ  َوِمْنَھا ِمْنَھا لَِتْرَكُبوا اأْلَْنَعامَ  لَُكمُ  َجَعلَ  الَِّذي{:  تعالى هللا قال ؛ بھا ويحرث

 يذكر لم فلذلك مشاھد ھو كما تحمل وقد ، عليھا األثقال حمل يذكر ولم ، منھا والمقصود منافعھا أغلب أيضا فذكر} َوِزيَنةً 

 ، تؤكل أال والزينة للركوب خلقت كونھا من يلزم وال ، يأتي ما عليه أنزل ما بيان إليه جعل الذي السالم عليه بينه وقد. األكل

 خلقت ألنھا تؤكل ال الخيل أن علل من فيلزم. للحرث خلقت إنما:  فقالت شيء كل قأنط الذي خالقھا أنطقھا قد البقرة فھذه
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 روى. فيھا الثابتة بالسنة الخيل فكذلك ، أكلھا جواز على المسلمون أجمع وقد. للحرث خلقت ألنھا البقر تؤكل وأال للركوب

 وقال. الخيل لحوم في وأذن األھلية الحمر لحوم عن خيبر يوم وسلم عليه هللا صلى هللا رسول نھى:  قال جابر حديث من مسلم

 عن رواية وفي. الحمر لحوم عن ونھانا الخيل لحوم خيبر يوم وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أطعمنا:  جابر عن النسائي

 خيبر في كلوھاأ بأنھم جابر عن الرواية:  قيل فإن. وسلم عليه هللا صلى هللا رسول عھد على الخيل لحوم نأكل كنا:  قال جابر

 وإخباره جابر عن الرواية:  قلنا. األحوال بقضايا يحتج وال ، لضرورة ذبحوا يكونوا أن فيحتمل ، عين في وقضية حال حكاية

 أسماء حديث فمعنا سلمناه ولئن ، االحتمال ذلك يزيل وسلم عليه هللا صلى هللا رسول عھد على الخيل لحوم يأكلون كانوا بأنھم

 ترجيح غير من تأويل وكل. مسلم رواه ؛ فأكلناه بالمدينة ونحن وسلم عليه هللا صلى هللا رسول عھد على فرسا نحرنا:  قالت

 حديث في تأويل كل ترفع حسنة زيادة الدارقطني روى وقد. عليه يعرج وال إليه يلتفت ال ، دعوى ھو فإنما النص مقابلة في

 إنما فذبحھا. فأكلناھا فذبحناھا تموت أن أرادت وسلم عليه هللا صلى هللا رسول عھد على فرس لنا كان:  أسماء قالت ، أسماء

 ؟ كالحمار يؤكل فال الحوافر ذوات من حيوان:  قيل فإن. التوفيق وبا. األحوال من ذلك لغير ال عليھا الموت لخوف كان

 باين وقد ظلف ذو فإنه ؛ بالخنزير منتقض فھو سلمناه ولئن ، به القول في األصول أرباب اختلف وقد الشبه قياس ھذا: قلنا

 على إجماعھم وفي:  الطبري قال. إليه التفات ال الوضع فاسد فھو النص مقابلة في كان إذا القياس أن وعلى ، األظالف ذوات

 .للركوب ذكر ما أكل جواز على دليل لألكل ذكر ما ركوب جواز

 إن قلنا وإن. يؤكالن ال عينين من متولدة تكون فإنھا ؛ تؤكل ال الخيل إن لناق إن ، بالحمير تلحق فإنھا البغال وأما - :  السادسة

 بين المولود ذبح وكذلك. األصول في يلزم ما على التحريم فغلب مأكول وغير مأكول من متولدة عين فإنھا ، تؤكل الخيل

 بأنه الحمار أكل تحريم علل وقد. لذبيحةا به تحل وال ذكاة تكون ال ، أھلھا من ليس واآلخر الذكاة أھل من أحدھما كافرين

 .رجسا فسمي ؛ وتلوط ذكر على نزا حيث الخبيث جوھره أبدى

 فغير ، منافعھا من به وكرمنا منھا أباحنا بما علينا من سبحانه هللا ألن ؛ فيھا زكاة ال الخيل أن على دليل اآلية في -:  السابعة

 ھريرة أبي عن مالك بن عراك عن يسار بن سليمان عن دينار بن عبدهللا عن مالك روى وقد. بدليل إال كلفة فيھا يلزم أن جائز

 عن ھريرة أبي عن داود أبو وروى" . صدقة فرسه وال عبده في المسلم على ليس: " قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن

 والشافعي مالك قال وبه" . الرقيق في رالفط زكاة إال زكاة والرقيق الخيل في ليس: " قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول

 كانت إذا دينار فرس كل ففي ، وإناثا ذكورا أو كلھا إناثا كانت إن:  حنيفة أبو وقال. ومحمد يوسف وأبو والليث واألوزاعي

 في" : قال أنه وسلم عليه هللا صلى النبي عن بأثر واحتج. دراھم خمسة درھم مائتي كل عن فأخرج قومھا شاء وإن ، سائمة

 في هللا حق ينس ولم: "  وفيه. الحديث..."  ثالثة الخيل: " وسلم عليه هللا صلى وبقوله" دينار فرس كل في السائمة الخيل

 قال. جابر عن أبيه عن محمد عن جعفر عن السعدي غورك إال يروه لم حديث أنه األول عن والجواب" . ظھورھا وال رقابھا

 الخروج ھو فيه المذكور فالحق الحديث وأما. ضعفاء دونه ومن ، جدا ضعيف وھو فرجع عن غورك به تفرد:  الدارقطني

 عليه واجب وھذا ، لذلك احتاجوا إذا عليھا المنقطعين ويحمل ، عليه ذلك تعين إذا العدو لقتال بھا وتعين النفير وقع إذا عليھا

 في الذي الحق ھو ھذا:  قيل فإن. رقابھا في هللا حقوق فھذه ، الضرورة عند يطعمھم أن عليه يتعين كما ، ذلك تعين إذا

 رقابھا في" أو" فيھا هللا حق: " قوله بين فرق وال" فيھا هللا حق ينسى ال" روي قد:  قيل ؛ رقابھا في الذي الحق وبقي ظھورھا
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 حسن ھنا الحق إن:  العلماء من جماعة قال وقد. بجملتھا يتعلق الحق ألن ؛ واحد شيء إلى يرجع المعنى فإن" وظھورھا

 وإنما". كراسي ظھورھا تتخذوا ال" الحديث في جاء كما ؛ عليھا مشقوق غير وركوبھا إليھا واإلحسان شبعھا وتعھد ملكھا

:  تعالى قوله ومنه ؛ الواجبة والفروض الالزمة الحقوق مواضع في كثيرا َتْستّعار واألعناق الرقاب ألن بالذكر رقابھا خص

 قول ترى أال ؛ واألموال الرباع في جعلوه حتى واستعارته ذلك استعمال عندھم وكثر] 92:  النساء[} ُمْؤِمَنةٍ  ةٍ َرَقبَ  َفَتْحِريرُ {

 :  كثير

 المال رقاب لضحكته غلقت...  ضاحكا تبسم إذا الرداء غمر

 وأيضا. فيھا الزكاة سقوط علمنا ذلك عن الخيل خرجت ولما ، جنسه من نصاب له الزكاة فيه تجب الذي الحيوان فإن وأيضا

 نفي في الذكور على اإلناث ونقيس. بينھما فصل الحديث في وليس. منه تناقض الذكور دون منفردة إناثھا في الزكاة فإيجابه

 ال أنه عنه روي وقد. والحمير كالبغال إناثه في تجب فلم ذكوره في الزكاة تجب وال ، لدره ال لنسله مقتنى حيوان بأنه الصدقة

 عمر عن الخيل صدقة في الخبر:  عبدالبر ابن قال. الجمھور عليه الذي وھذا ، منفردة كذكورھا انفردت وإن إناثھا في زكاة

 لقد:  قال يزيد بن السائب أن الزھري عن جويرية عنه ورواه ، مالك حديث من روي وقد. وغيره الزھري حديث من صحيح

 فقھاء من أحدا أعلم ال ، سليمان أبي بن حماد وشيخه حنيفة ألبي حجة ذاوھ. عمر إلى صدقتھا يدفع ثم الخيل يقوم أبي رأيت

 .ثقة وھو مالك عن جويرية به تفرد. غيرھما الخيل في الزكاة أوجب األمصار

 ما:  والزينة. أجله من مفعول ھو:  وقيل. زينة وجعلھا:  المعنى ، فعل بإضمار منصوب} َوِزيَنةً {:  تعالى قوله- :  الثامنة

: "  وسلم عليه هللا صلى النبي قال ؛ فيه لعباده سبحانه هللا أذن فقد الدنيا متاع من كان وإن والتزيين الجمال وھذا ، به يتزين

 هللا صلى النبي جمع وإنما. السنن في ماجة وابن البرقاني خرجه". الخير نواصيھا في والخيل بركة والغنم ألھلھا عز اإلبل

 لما الغنم في البركة وجعل والفر الكر نقصھا وإن والغزو والحمل واللبن واألكل اللباس فيھا نأل ؛ اإلبل في العز وسلم عليه

 صاحبھا وتحمل ، السكينة من يتبعھا ما إلى مرات ثالث العام في تلد فإنھا ؛ األوالد وكثرة والشراب والطعام اللباس من فيھا

 بقية الخيل بنواصي الخير وسلم عليه هللا صلى النبي وقرن. الوبر أھل الفدادين بخالف ؛ الجانب ولين الجناح خفض من عليه

 .تعالى هللا كلمة وإعالء الكفار وغلب األعداء قھر من إليه يوصل وما ، والمعاش للكسب المستفادة الغنيمة من فيھا لما الدھر

 والبر األرض أسافل في والھوام الحشرات أنواع نم:  وقيل. الخلق من:  الجمھور قال} َتْعلَُمونَ  ال َما َوَيْخلُقُ {:  تعالى قوله

 لم مما ، ألھلھا النار وفي ألھلھا الجنة في هللا أعد مما} َتْعلَُمونَ  ال َما َوَيْخلُقُ {:  وقيل. به يسمعوا ولم البشر يره لم مما والبحر

 ابن. الفواكه في والدود الثياب في السوس خلق ھو:  والسدي قتادة وقال. بشر قلب على خطر وال أذن به تسمع ولم عين تره

 السبع السماوات مثل النور من نھر العرش يمين عن عباس ابن وقال:  الثعلبي. الماوردي حكاه ؛ العرش تحت عين:  عباس

 وِعظما جماله إلى وجماال نوره إلى نورا فيزداد فيغتسل سحر كل جبريل يدخله ، مرة سبعين السبع والبحار السبع واألرضين

 كل منھم يدخل ، ملك آالف سبعة قطرة كل من ويخرج ، قطرة ألف سبعين ريشة كل من هللا فيخرج ينتفض ثم ، عظمه إلى

 روي ما وھو:  خامس وقول. القيامة يوم إلى إليه يعدون ال ألفا سبعون الكعبة وفي ، المعمور البيت إلى ملك ألف سبعون يوم

 يعصى تعالى هللا أن يعلمون ال خلقا مشحونة يوما ثالثين الشمس مسيرة ، بيضاء أرض أنھا: " وسلم عليه هللا صلى النبي عن
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 ؟ منھم إبليس فأين ، هللا رسول يا:  قالوا". آدم خلق هللا أن يعلمون ال: " قال ؟ آدم ولد من ، هللا رسول يا:  قالوا ، األرض في

 .الماوردي ذكره} َتْعلَُمونَ  ال َما َوَيْخلُقُ { تال ثم -" إبليس خلق هللا أن يعلمون ال: " قال

 أن يرون ما ، األندلس وبين بيننا كما األندلس وراء من عبادا  إن:  قال الشعبي عن البيھقي ذكر ما المعنى ھذا ومن:  قلت

 لھم ، عمال يعملون وال يزرعون وال يحرثون ال ، والفضة الذھب وجبالھم والياقوت الدر رضراضھم ، مخلوق عصاه هللا

 األسماء كتاب" من الخلق بدء في ذكره ؛ لباسھم ھي عراض أوراق لھا وشجر طعامھم ھي ثمر لھا أبوابھم على جرش

 هللا رسول قال قال أنه األنصاري عبدهللا بن جابر عن المنكدر بن محمد عن عقبة بن موسى حديث من وخرج". والصفات

 مسيرة عاتقه إلى أذنه شحمة بين ما العرش حملة من هللا كةمالئ من ملك عن أحدث أن لي أذن: " وسلم عليه هللا صلى

 " .عام سبعمائة

ِ  َوَعلَى{ 9:  اآلية بِيلِ  َقْصدُ  هللاَّ  }أَْجَمِعينَ  لََھَداُكمْ  َشاءَ  َولَوْ  َجائِرٌ  َوِمْنَھا السَّ

ِبيلِ  َقْصدُ  هللاَِّ  َوَعلَى{:  تعالى قوله  على أي ، السالم:  والسبيل. البيان وھو لمضافا فحذف ، السبيل قصد بيان هللا على أي} السَّ

 َوِمْنَھا{. المطلوب إلى يؤدي أي قاصد طريق:  يقال ؛ الطريق استعانة:  السبيل وقصد. والبراھين والحجج بالرسل بيانه هللا

 :  القيس امرئ قول ومنه ؛ به يھتدى فال الحق عن عادل أي ؛ جائر السبيل ومن أي} َجاِئرٌ 

 دخل ذو ومنه السبيل قصد...  وھدى جائر الطريقة ومن

 :  طرفة وقال

 ويھتدي طورا المالح بھا يجور...  يامن ابن سفين من أو عدولية

 ِصَراِطي َھَذا َوأَنَّ { التنزيل وفي. الصحاح في قاله ؛ المالح:  والعدولي. بالبحرين قرية َعَدْولَي إلى منسوبة سفينة العدولية

 ً ِبُعو ُمْسَتقِيما ِبُعوا َوال هُ َفاتَّ ُبلَ  َتتَّ  يھتدى فال عنه عادل أي ، الحق سبيل عن جائر ومنھم المعنى:  وقيل]. 153:  األنعام[} السُّ

 والمجوسية اليھودية من الكفر ملل:  الثاني. عباس ابن قاله ؛ المختلفة األھواء أھل أنھم:  أحدھما:  قوالن وفيھم. إليه

. السبيل عن أي ؛ جائر وعنھا المعنى:  وقيل. بالكاف" ومنكم" علي قرأ وكذا" جائر كمومن" عبدهللا مصحف وفي. والنصرانية

 اإليمان عليه ثقل يضله أن أراد ومن ، اإليمان طريق له سھل يھديه أن هللا أراد من أي:  عباس ابن وقال. عن بمعنى" من" فـ

" ومنھا: " فقال الكناية أنث ولذلك ، الجمع بمعنى واحدة والسبيل. ورجوعكم مسيركم" السبيل قصد" معنى:  وقيل. وفروعه

 .الحجاز أھل لغة في مؤنثة والسبيل

 ويرد ، اآلية تأويل في عباس ابن إليه ذھب ما يصحح وھو ، تعالى  المشيئة أن بين} أَْجَمِعينَ  لََھَداُكمْ  َشاءَ  َولَوْ {:  تعالى قوله

 .تقدم كما وافقھا ومن القدرية على
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َماءِ  ِمنَ  أَْنَزلَ  الَِّذي ُھوَ { 10:  اآلية  }ُتِسيُمونَ  فِيهِ  َشَجرٌ  َوِمْنهُ  َشَرابٌ  ِمْنهُ  لَُكمْ  َماءً  السَّ

 سامت:  يقال ؛ إبلكم ترعون} ُتِسيُمونَ {و. ونباتا وعروشا أشجارا األمطار من ينبت أي. معروف والشجر ، يشرب ما الشراب

. سوائم والسائمة السائم وجمع. الراعي المال وھو ، بمعنى والسائم سواموال. سائمة فھي ، رعت أي سوما تسوم السائمة

 :  قال. وسائمة مسامة وھي مسيم فأنا ، الرعي إلى أخرجتھا أي أنا وأسمتھا

 األجمال مسيمة ابن لك أولى

 ، برعيھا عالمات األرض في تؤثر أنھا أي ؛ العالمة وھي السومة من أخذ:  الزجاج وقال. المرعى في اإلبعاد السوم وأصل

 .المرعى في لإلرسال تعلم ألنھا أو

َمينَ {:  وقوله. المعلمة وتكون. المرعية تكون المسومة والخيل:  قلت  معلمين تكون األخفش قال] 125:  عمران آل[ } ُمَسوَّ

 وعليھا سومت الخيل نأل والنون بالياء جاء وإنما ، السائمة ومنه ، أرسلھا أي الخيل فيھا سوم:  قولك من ؛ مرسلين وتكون

 .ركبانھا

ْرعَ  بِهِ  لَُكمْ  ُيْنبِتُ { 11:  اآلية ْيُتونَ  الزَّ ِخيلَ  َوالزَّ َمَراتِ  ُكلِّ  َوِمنْ  َواألَْعَنابَ  َوالنَّ ُرونَ  لَِقْومٍ  آَلَيةً  َذلِكَ  فِي إِنَّ  الثَّ  }َيَتَفكَّ

ْرعَ  ِبهِ  لَُكمْ  ُيْنِبتُ {:  تعالى قوله ْيُتونَ  الزَّ  على بالنون" ننبت" عاصم عن بكر أبو قرأ} الثََّمَراتِ  ُكلِّ  َوِمنْ  َواأْلَْعَنابَ  ِخيلَ َوالنَّ  َوالزَّ

 :  الفراء وأنشد. بمعنى وأنبت البقل ونبت ، بمعنى وأنبتت األرض ينبت:  يقال ؛ لكم هللا ينبت معنى على بالياء العامة. التعظيم

 البقل أنبت ذاإ حتى بھا قطينا...  بيوتھم حول الحاجات ذوي رأيت

 بين أجلك نبت:  يقال ؛ غرسه الشجر ونبت. عانته نبتت الغالم وأنبت. قياس غير على ، منبوت فھو هللا وأنبته. نبت أي

 أموالھم عليه ينت ما أي ؛ فالن بني نابتة أحسن ما:  يقال ؛ النبات موضع والمنبت. ربيته تنبيتا الصبي ونبت. عينيك

 من حي والنبيت. األغمار األحادث من والنوابت. شر لنابتة فالن بني وإن. صغار نشء لھم نشأ إذا ةنابت لھم ونبتت. وأوالدھم

ْيُتونَ {. الجوھري عن كله ؛ شجر والينبوت. اليمن  فِي إِنَّ {. زيتونة وللثمرة ، زيتونة:  نفسھا للشجرة ويقال. زيتونة جمع} َوالزَّ

ُرونَ  لَِقْومٍ { لةدال أي} آلية{. واإلنبات اإلنزال أي} َذلِكَ   .} َيَتَفكَّ

رَ { 12:  اآلية َھارَ  اللَّْيلَ  لَُكمُ  َوَسخَّ َراتٌ  َوالنُُّجومُ  َواْلَقَمرَ  َوالشَّْمسَ  َوالنَّ  }َيْعقِلُونَ  لَِقْومٍ  آَلياتٍ  َذلِكَ  فِي إِنَّ  بِأَْمِرهِ  ُمَسخَّ

رَ {:  تعالى قوله  فِيهِ  لَِتْسُكُنوا َوالنََّھارَ  اللَّْيلَ  لَُكمُ  َجَعلَ  َرْحَمِتهِ  َوِمنْ {:  قال كما ؛ واألعمال للسكون أي} َوالنََّھارَ  اللَّْيلَ  لَُكمُ  َوَسخَّ

َراتٍ  َوالنُُّجومَ  َواْلَقَمرَ  َوالشَّْمسَ {]. 73:  القصص[} َتْشُكُرونَ  َولََعلَُّكمْ  َفْضلِهِ  ِمنْ  َولَِتْبَتُغوا  األوقات لمعرفة مذلالت أي} ِبأَْمِرهِ  ُمَسخَّ

 بالرفع "مسخرات والنجوم والقمر والشمس" الشام وأھل عامر ابن وقرأ. الظلمات في بالنجوم واالھتداء والزرع الثمار نضجو

 وقرئ. خبره" مسخرات" ،" والنجوم" برفع عاصم عن حفص وقرأ. قبله ما على عطفا بالنصب الباقون. والخبر االبتداء على

 من قراءة في وھي ، مسخرات في أي محذوف ابتداء خبر وھو ، بالرفع" اتمسخر. "بالنصب" والنجوم والقمر والشمس"
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ً  اْلَحقُّ  َوُھوَ {:  كقوله ؛ مؤكدة حال نصبھا قا  نبھھم ما هللا عن يعقلون أي} َيْعقِلُونَ  لَِقْومٍ  آَلياتٍ  َذلِكَ  فِي إِنَّ {]. 91:  البقرة[} ُمَصدِّ

 .له ووفقھم عليه

ً  اأْلَْرِض  فِي لَُكمْ  َذَرأَ  َوَما{ 13:  اآلية ُرونَ  لَِقْومٍ  آَلَيةً  َذلِكَ  فِي إِنَّ  أَْلَواُنهُ  ُمْخَتلِفا كَّ  }َيذَّ

 - :  مسائل ثالث فيه

 ، خلقھم ذرءا يذرؤھم الخلق هللا ذرأ ؛ خلق أي" ذرأ. "لكم األرض في ذرأ ما وسخر أي} َذَرأَ  َوَما{:  تعالى تقوله - :  األولى

 ، وذروك ذرأك هللا أنمى:  يقال. الذراري والجمع ، ھمزھا تركت العرب أن إال ، الثقلين لنس وھي الذرية ومنه ؛ ذارئ فھو

 .لھا خلقوا أنھم أي ؛ النار ذرء:  الحديث وفي. جمع عن التفريق والذرء الذرو وأصل. ذريتك أي

 رواه ما عليه والدليل. ذلك غير هومن ، وغيرھا واألشجار واألنعام كالدواب مذلل مسخر منه سبحانه هللا ذرأه ما - :  الثانية

 هللا بوجه أعوذ:  فقال ؟ ھن وما:  له فقيل. حمارا يھود لجعلتني أقولھن كلمات لوال:  قال األحبار كعب عن الموطأ في مالك

 علمت ما كلھا الحسنى هللا وبأسماء ، فاجر وال بر يجاوزھن ال التي التامات هللا وبكلمات ، منه أعظم شيء ليس الذي العظيم

 فرأى وسلم عليه هللا صلى هللا برسول أسري:  قال أنه سعيد بن يحيى عن وفيه. وذرأ وبرأ خلق ما شر من ، أعلم لم وما منھا

 ھذا غير في معناه في وما ذكرناه وقد. األرض في ذرأ ما وشر:  وفيه. الحديث ، نار من بشعلة يطلبه الجن من عفريتا

 .الموضع

ً {:  ىتعال قوله - :  الثالثة . وغيرھا والشجر الدواب يعني ، ومناظره ھيئاته" ألوانه"و. الحال على نصب" مختلفا"} أَْلَواُنهُ  ُمْخَتلِفا

ُرونَ  لَِقْومٍ {. لعبرة أي} آَلَيةً {. ألوانھا اختالف في أي} َذلِكَ  فِي إِنَّ { كَّ  المكونات ھذه تسخير في أن ويعلمون يتعظون أي} َيذَّ

 .غيره أحد ذلك على يقدر ال وأنه ، تعالى هللا وحدانية على لعالمات

رَ  الَِّذي َوُھوَ { 14:  اآلية ً  ِمْنهُ  لَِتأُْكلُوا اْلَبْحرَ  َسخَّ ً  لَْحما  َولَِتْبَتُغوا فِيهِ  َمَواِخرَ  اْلفُْلكَ  َوَتَرى َتْلَبُسوَنَھا ِحْلَيةً  ِمْنهُ  َوَتْسَتْخِرُجوا َطِرّيا
 }ُكُرونَ َتشْ  َولََعلَُّكمْ  َفْضلِهِ  ِمنْ 

 -:  مسائل تسع فيه

رَ  الَِّذي َوُھوَ {:  تعالى قوله:  األولى  واإلرفاء بالركوب وتذليله فيه التصرف من البشر تمكين ھو البحر تسخير} اْلَبْحرَ  َسخَّ

 لحما ھنا وسماه. صيده وفي البحر في الكالم مضى وقد. وأغرقنا علينا سلطه شاء فلو ، علينا هللا نعم من نعمة وھذه ، وغيره

 بيع يجوز فال. جنس الماء ذوات ولحم ، جنس الريش ذوات ولحم ، جنس األربع ذوات فلحم:  أجناس ثالثة مالك عند واللحوم

 البقر بلحم الطير لحم وكذلك ، متفاضال والسمك الطير بلحم والوحش البقر لحم بيع ويجوز ، متفاضال جنسه من الجنس

 الغنم ولحم ، صنف البقر فلحم ؛ كأصولھا مختلفة أصناف كلھا اللحم:  حنيفة أبو لوقا. متفاضال يجوز والسمك والوحش

 اآلخر والقول. الشافعي قولي جحد وھو ، السمك وكذلك ، الطير كذلك ، مختلف الوحش وكذلك ، صنف اإلبل ولحم ، صنف

 عند مذھبه من المشھور ھو األول والقول. فيه التفاضل يجوز ال واحد جنس والسمك والطير والصيد النعم من الكل أن
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أْنِ  ِمنَ  أَْزَواجٍ  َثَماِنَيةَ {:  فقال حياتھا في األنعام أسماء بين فرق تعالى هللا أن ھو ودليلنا. أصحابه } اْثَنْينِ  اْلَمْعزِ  َوِمنَ  اْثَنْينِ  الضَّ

 ]143:  األنعام[

 فجمعھا] 1:  المائدة[} األَْنَعامِ  َبِھيَمةُ  َلُكمْ  أُِحلَّتْ {:  قال اللحم إلى بالجميع أم أن فلما} اْثَنْينِ  اْلَبَقرِ  َوِمنَ  اْثَنْينِ  اأْلِِبلِ  َوِمنَ {:  قال ثم

ا َطْيرٍ  َولَْحمِ {:  آخر موضع في وقال. والمعز الضأن لحم كتقارب منافعھا لتقارب واحد بلحم  وھذا] 21:  الواقعة[} َيْشَتُھونَ  ِممَّ

 وقال. واحد باسم كله الطير لحم فجمع] 38:  األنعام[} بَِجَناَحْيهِ  َيِطيرُ  َطاِئرٍ  َوال{:  تعالى هلقول ، الواحد ھو الذي طائر جمع

ً {:  ھنا ً  لَْحما  سئل أنه عمر ابن عن روي وقد. بينھما الجمع في ككباره صغاره فكان ، واحد بذكر السمك أصناف فجمع} َطِرّيا

 نھيه في للمخالف حجة وال. أعلم وهللا ، كاإلجماع فصار له مخالف وال ؛ ال فقال ؟ واحد أشيء الكباش بلحم المعز لحم عن

 يتناول وال المأكوالت من وغيرھا الحنطة يتناول اإلطالق في الطعام فإن ؛ بمثل مثال إال الطعام بيع عن وسلم عليه هللا صلى

 هللا صلى بقوله معارض فإنه وأيضا ، اللحم أكل إلى منه الفھم يسبق لم طعاما اليوم أكلت:  قال إذا القائل أن ترى أال ؛ اللحم

 الطير بلحم اللحم بيع جواز على اتفقنا فقد وأيضا ، جنسان وھذان" شئتم كيف فبيعوا الجنسان اختلف إذا: " وسلم عليه

 .متفاضال الطير بلحم السمك بيع وكذلك ، الزكاة فيه ليس بلحم بيع له زكاة ال طعام بيع أنه لعلة ال متفاضال

 مال وإليه ، ذلك من يمنع أنه سحنون عن وذكر. متفاضال ببعض بعضه بيع جواز عندنا فالمشھور الجراد وأما -:  الثانية

 .يدخر مما ورآه المتأخرين بعض

 أشھب وقال. األربعة األنواع ھذه من نوع بكل يحنث:  القاسم ابن فقال ؛ لحما يأكل أال حلف فيمن العلماء اختلف -:  الثالثة

 اللفظ إطالق على لھا وتقديما ، والعادة للعرف مراعاة ، وغيره الوحش دون األنعام لحوم بكل إال يحنث ال. المجموعة في

 .أحسن وھو ، اللغوي

 اللُّْؤلُؤُ  ِمْنُھَما َيْخُرجُ {:  تعالى لقوله ؛ والمرجان اللؤلؤ به يعني} َتْلَبُسوَنَھا ِحْلَيةً  ِمْنهُ  َوَتْسَتْخِرُجوا{:  تعالى قوله -:  الرابعة

 الھذلي خطئ وقد. بحريا الزمرد في إن:  وقال. فقط الملح من عرف فيما ھي إنما الحلية وإخراج]. 22:  الرحمن[} َواْلَمْرَجانُ 

 :  الدّرة وصف في قوله في

 يدوم الفرات ماء وجھھا على...  لطمية ة در من بھا فجاء

 الذي بالخاتم وختم ، الجنة بإكليل وكلل وتوج آدم خلق. وولده آلدم تعالى هللا نحلة وھي حق فالحلية. الحلو الماء من فجعلھا

 .روي فيما العز خاتم له يقال وكان ، عليھم هللا صلوات داود بن سليمان عنه ورثه

 حرم وإنما ، نهم شيء عليھم يحرم فال ، البحر من يخرج بما عاما امتنانا والنساء الرجال على سبحانه هللا امتن - :  الخامسة

 ال: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال قال الخطاب بن عمر عن الصحيح روى. والحرير الذھب الرجال على تعالى هللا

 البخاري وروى. هللا شاء إن فيه الكالم" الحج" سورة في وسيأتي" . اآلخرة في يلبسه لم الدنيا في لبسه من فإنه الحرير تلبسوا

 محمد فيه ونقش ، كفه باطن يلي مما فصه وجعل ، ذھب من خاتما اتخذ وسلم عليه هللا صلى هللا سولر أن عمر ابن عن

 الناس فاتخذ فضة من خاتما اتخذ ثم" أبدا ألبسه ال: " وقال به رمى اتخذوھا قد رآھم فلما ؛ مثله الناس فاتخذ ؛ هللا رسول
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 في عثمان من وقع حتى ، عثمان ثم عمر ثم بكر أبو وسلم عليه هللا لىص النبي بعد الخاتم فلبس:  عمر ابن قال. الفضة خواتيم

 على بالورق التختم جواز على العلماء وأجمع. يده من الخاتم سقط حتى عثمان على الناس يختلف لم:  داود أبو قال. أريس بئر

 أو بزعفران فليصفرنه ذھبا يجدن لم نفإ ، الرجال زي من ألنه ؛ بالفضة التختم للنساء وكره. الخطابي قال. للرجال الجملة

 عبدالرحمن بن بكر أبي عن روي ما إال ، الذھب خاتم الرجال اتخاذ تحريم على والخلف السلف من العلماء وجمھور. بشبھه

 لرسو يد في رأى أنه مالك بن أنس رواه ما وأما. أعلم وهللا. والنسخ النھي يبلغھما لم منھما وكل ، شاذ خالف وھو ، وخباب

 هللا رسول فطرح ، ولبسوھا ورق من ، الخواتم اصطنعوا الناس إن ثم ، واحدا يوما ورق من خاتما وسلم عليه هللا صلى هللا

 ابن من وھم العلماء عند فھو - للبخاري واللفظ الصحيحان أخرجه - خواتيمھم الناس فطرح خاتمه وسلم عليه هللا صلى

 وھو ، أنس عن وقتادة صھيب بن عبدالعزيز رواه. الذھب خاتم ھو إنما وسلم عليه هللا صلى هللا رسول نبذ الذي ألن شھاب؛

 .عمر ابن حديث من للجماعة يشھد ما مع ، خالفھا إذا الواحد على بالجملة القضاء فوجب أنس عن شھاب ابن روى ما خالف

 فيه يكون وأن نقشه العلماء من وغيره سيرين ناب كره فقد ، به والتحلي الفضة بخاتم للرجال التختم جواز ثبت إذا- :  السادسة

 فھل ، شماله في وجعله القرآن من كلمات أو حكمة كلمة أو هللا اسم عليه نقش إذا ثم. العلماء من جماعة نقشه وأجاز. هللا ذكر

 الشمال في ويلبسه هللا ذكر الخاتم في كان إن:  لمالك قيل. ومالك المسيب بن سعيد خففه ؟ بشماله ويستنجي الخالء به يدخل

 روى وقد. أصحابه أكثر ذلك من المنع وعلى. األولى وھو الكراھة عنه وروي. خفيفا يكون أن أرجو:  قال ؟ به أيستنجى

 أبو قال. خاتمه وضع الخالء دخل إذا وسلم عليه هللا صلى هللا رسول كان:  قال أنس عن الزھري عن جريج ابن عن ھمام

 وسلم عليه هللا صلى النبي أن أنس عن الزھري عن سعد ابن زياد عن جريج ابن عن يعرف إنماو ، منكر حديث ھذا:  داود

 .ھمام إال بھذا يحدث لم:  داود أبو قال. ألقاه ثم ورق من خاتما اتخذ

 رسول محمد" فيه ونقش فضة من خاتما اتخذ وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن مالك بن أنس عن البخاري روى-:  السابعة

 على دليل فھذا:  علماؤنا قال" . نقشه على أحد ينقشن فال هللا رسول محمد فيه ونقشت ورق من خاتما اتخذت إني: " وقال" هللا

 عليه ونھيه ، خواتيمھم على أسمائھم نقش والقضاة الخلفاء شأن ومن:  مالك قال. خاتمه على الخاتم صاحب اسم نقش جواز

 يجوز ال أنه الشام أھل وروى. خلقه إلى له هللا برسالة وصفته اسمه ذلك أن أجل من ، خاتمه نقش على أحد ينقشن ال:  السالم

 ال: " السالم عليه وقوله. لضعفه فيه حجة ال حديث وھو ، ريحانة أبي عن حديثا ذلك في وروى. سلطان ذي لغير الخاتم

 خاتم نقش وكان. خاتمه نقش على ينقش لم إذا ، الناس لجميع الخاتم اتخاذ جواز على ويدل يرده" نقشه على أحد ينقشن

 نوادر" في الحكيم الترمذي وذكر". الوكيل ونعم هللا حسبي" مالك خاتم نقش وكان". العافية هللا يسأل محمد" الزھري

 خاتما شترىا ابنه أن عبدالعزيز بن عمر وبلغ]. 38:  الرعد[} ِكَتابٌ  أَجلِ  لُِكلِّ { السالم عليه موسى خاتم نقش أن" األصول

 ، بدرھم حديد من خاتما واشتر ، جائع ألف منه وأطعم فبعه ، درھم بألف خاتما اشتريت أنك بلغني إنه:  إليه فكتب درھم بألف

 ".نفسه قدر عرف امرأ هللا رحم" عليه واكتب

 االسم كان وإن ھذا ألن:  دمندا خويز ابن قال. حنيفة أبو قال وبه ؛ يحنث لم لؤلؤا فلبس حليا يلبس أال حلف من-:  الثامنة

 لم األرض على فنام فراش على ينام أال حلف لو أنه ترى أال ؛ بالعرف تخص واأليمان ، باليمين يقصده فلم يتناوله اللغوي

. سراجا والشمس فراشا األرض سمى قد تعالى هللا كان وإن ، يحنث ال الشمس في فجلس بسراج يستضيء ال وكذلك ، يحنث
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 ِحْلَيةً  ِمْنهُ  َوَتْسَتْخِرُجوا{:  تعالى لقوله ؛ يحنث فإنه اللؤلؤ ولبس حليا يلبس أال حلف من:  ومحمد يوسف وأبو الشافعي وقال

 .والمرجان اللؤلؤ:  منه يخرج والذي} َتْلَبُسوَنَھا

 قال" مواخر: " وقوله. وغيرھا" رةالبق" في البحر وركوب الفلك ذكر تقدم} فِيهِ  َمَواِخرَ  اْلفُْلكَ  َوَتَرى{:  تعالى قوله-:  التاسعة

 ، وتجيء تذھب أي:  والضحاك قتادة. مواقر:  الحسن. معترضة:  جبير بن سعيد. تجري جرت من ، جواري:  عباس ابن

 مخرت. وشمال يمين عن الماء شق المخر وأصل ؛ البحر داخل في ملججة" مواخر: " وقيل. واحدة بريح ومدبرة مقبلة

 يعني} فِيهِ  َمَواِخرَ  اْلفُْلكَ  َوَتَرى{:  تعالى قوله ومنه ؛ صوت مع الماء تشق جرت إذا ومخورا خرام وتمخر تمخر السفينة

 الماء حبس إذا بالماء ومخرھا ، للزراعة شقھا األرض ومخر ، بصدره الماء شق إذا السابح ومخر:  الجوھري وقال. جواري

 كونه يقيد ولم ؛ الريح ھبوب صوت اللغة في المخر:  الطبري قالو. الزرع نبات بجودة خليقة أي ؛ أريضة تصير حتى فيھا

 في صوتھا في لينظر أي ؛ الريح فليتمخر البول أحدكم أراد إذا:  عيينة أبي مولى واصل قول ذلك من إن:  وقال ، ماء في

 َولََعلَُّكمْ {. الربح وطلب للتجارة ولتركبوه أي} َفْضلِهِ  ِمنْ  َولَِتْبَتُغوا{. بوله عليه ترد لئال استقبالھا فيتجنب ، تھب أين من األجسام

 .والحمد" البقرة" في ھذا جميع تقدم} َتْشُكُرونَ 

 }َتْھَتُدونَ  لََعلَُّكمْ  َوُسُبالً  َوأَْنَھاراً  بُِكمْ  َتِميدَ  أَنْ  َرَواِسيَ  األَْرِض  فِي َوأَْلَقى{ 15:  اآلية

 :  قال. وأقام ثبت إذا يرسو رسا. ثابتة جباال أي} يَ َرَواسِ  اأْلَْرِض  فِي َوأَْلَقى{:  تعالى قوله

 ُتطلَّع الجبان نفس إذا ترسو...  حرة لذلك عارفة فصبرت

 ماد ؛ وشماال يمينا االضطراب:  والميد. البصريين قول على ؛ تميد أن وكراھية. الكوفيين عند ؛ تميد لئال أي} ِبُكمْ  َتِميدَ  أَنْ {

 تميد فجعلت األرض هللا خلق:  منبه بن وھب قال. تبختر الرجل وماد ، تمايلت األغصان ومادت ؛ تحرك إذا ميدا يميد الشيء

 خلقت مم المالئكة تدر ولم ، بالجبال أرسيت وقد فأصبحت ظھرھا على أحدا مقرة غير ھذه إن. المالئكة فقالت ، وتمور

 يعمل من علي أتجعل! رب أي:  وقالت ومالت مصتق األرض هللا خلق لما:  عنه هللا رضي طالب أبي بن علي وقال. الجبال

 في الترمذي وروى. ترون ال وما ترون ما الجبال من فيھا تعالى هللا فأرسى! والنتن الجيف علي ويلقي ، والخطايا بالمعاصي

 أنس عن مانسلي أبي بن سليمان عن حوشب بن العوام أخبرنا ھارون بن يزيد حدثنا بشار بن محمد حدثنا" التفسير كتاب" آخر

 فعجبت فاستقرت عليھا بھا فعاد الجبال فخلق تميد جعلت األرض هللا خلق لما: " قال وسلم عليه هللا صلى النبي عن مالك بن

 أشد شيء خلقك من فھل رب يا قالوا الحديد نعم قال الجبال من أشد شيء خلقك من ھل رب يا قالوا الجبال شدة من المالئكة

 من أشد شيء خلقك من فھل رب يا قالوا الماء نعم قال النار من أشد شيء خلقك من فھل رب يا فقالوا ارالن نعم قال الحديد من

". شماله من يخفيھا بيمينه بصدقة تصدق آدم ابن نعم قال الريح من أشد شيء خلقك من فھل رب يا قالوا الريح نعم قال الماء

 .الوجه ھذا من إال مرفوعا نعرفه ال غريب حديث ھذا:  عيسى أبو قال

. المعنى ھذا تقدم وقد. الجبال دون سكونھا على قادرا كان وقد ، األسباب استعمال على دليل أدل اآلية ھذه وفي:  قلت

 من تقصدون حيث إلى أي} َتْھَتُدونَ  لََعلَُّكمْ {. ومسالك طرقا أي} َوُسُبالً {. أنھارا فيھا ألقى أو ، أنھارا فيھا وجعل أي} َوأَْنَھاراً {

 .تتحيرون وال تضلون فال البالد
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ْجمِ  َوَعالَماتٍ { 16:  اآلية  }َيْھَتُدونَ  ُھمْ  َوبِالنَّ

 :  مسائل ثالث فيه

 االھتداء يقع عالمات للطريق جعل أي ؛ بالنھار الطرق معالم العالمات:  عباس ابن قال} َوَعالَماتٍ {:  تعالى قوله -:  األولى

 جميعا والجيم النون بضم:  الحسن. } َوِبالنَّْجمِ { وثاب ابن وقرأ. النجوم به يراد والنجم ، بالليل يعني} نَ َيْھَتُدو ُھمْ  َوِبالنَّْجمِ {. بھا

 :  الشاعر قال كما ؛ فقصره ، النجوم ومراده

 النجم غاب إذا الماء ترد أن...  حكم قاض بيننا الفقير إن

 ؛ النجوم في واختلف. وَسقف كُسقُف نجم جمع النجم يكون أن ويجوز. استخفافا سكن أنه إال" النجم" قرأ لمن القول وكذلك

 :  الشاعر قال. الثريا:  وقيل. والفرقدان الجدي:  الفراء فقال

 ومحصود ملوى البقل وغودر...  غلس في النجم استقل ما إذا حتى

 ألن ؛ النجوم ھي:  مجاھد وقال .الجبال العالمات:  الكلبي وقال. يكون الثريا طلوع عند وذلك ، محصود ومنه ملوي منه أي

 ثم} َوَعالَماتٍ { قوله عند الكالم تم:  وقيل. والنخعي قتادة وقاله ؛ بھا يھتدى ال عالمة يكون ما ومنھا ، بھا يھتدى ما النجوم من

. بھا يھتدى الرياح لعالماتا ومن. بھا تھتدون ونجوما عالمات لكم وجعل أي:  األول وعلى} َيْھَتُدونَ  ُھمْ  َوِبالنَّْجمِ {:  وقال ابتدأ

 رسول سألت:  عباس ابن وقال. القبلة في:  الثاني. الجمھور قول وھذا  ، األسفار في:  أحدھما:  قوالن باالھتداء المراد وفي

 في تھتدون وبه قبلتكم عليه ، عباس ابن يا الجدي ھو: " قال} َيْھَتُدونَ  ُھمْ  َوِبالنَّْجمِ {:  تعالى قوله عن وسلم عليه هللا صلى هللا

 .الماوردي ذكره" وبحركم بركم

 والشمالي الجنوبي بين والفرق ، ومغاربھا بمطالعھا العارف إال بھا يھتدي فال النجوم جميع أما:  العربي ابن قال -:  الثانية

 والفرقدين؛ بالجدي أحد كلل الھدي وإنما. النجوم بجميع يھتدي من إال بھا يھتدي فال الثريا وأما. اآلخرين في قليل وذلك ، منھا

 فھي ، محصال دورانا الثابت القطب على تدور فإنھا ، المكان في الثابتة السمت الظاھرة المطالع المنحصرة النجوم من ألنھا

 الجملة على وذلك ، السمت جھل إذا القبلة وفي ، السفن مجرى عند البحر وفي ، الطرق عميت إذا البر في الخلق ھدى أبدا

 .الجھة سمت فھو استقبلت فما األيسر منكبك ظھر على القطب لتجع بأن

 بركم في تھتدون وبه قبلتكم عليه الجدي ھو: "  فقال النجم عن وسلم عليه هللا صلى هللا رسول عباس ابن وسأل:  قلت

 .بينھا القبلة عليه تستوي الذي والقطب الصغرى نعش بنات الجدي آخر أن وذلك" . وبحركم

 وقصد وإصابتھا استقبالھا فيلزمه ويعاينھا يراھا أن:  أحدھما:  وجھين على القبلة استقبال وحكم:  علماؤنا قال - :  الثالثة

 والقمر الشمس وھي ، بالدالئل وتلقاءھا نحوھا التوجه فيلزمه يراھا ال بحيث الكعبة تكون أن:  واآلخر. بدنه بجميع جھتھا

 االجتھاد يمكنه ممن وھو ناحيتھا غير إلى مجتھدا وصلى عنه غابت ومن ، تھاجھ معرفة به يمكن ما وكل والرياح والنجوم



52 

 

 ، وقتھا في كان إن أعاد القبلة غير إلى صلى أنه صالته من الفراغ بعد له انكشف ثم مستدال مجتھدا صلى فإذا ؛ له صالة فال

 . والحمد مستوفى" البقرة" في ىالمعن ھذا مضى وقد. به أمر ما على فرضه أدى قد ألنه ؛ عليه بواجب ذلك وليس

ُرونَ  أََفال َيْخلُقُ  ال َكَمنْ  َيْخلُقُ  أََفَمنْ { 17:  اآلية  }َتَذكَّ

ُرونَ  أََفال{. األصنام يريد} َيْخلُقُ  ال َكَمنْ {. تعالى هللا ھو} َيْخلُقُ  أََفَمنْ {:  تعالى قوله  وال تخلق ال التي األوثان عن أخبر} َتَذكَّ

 أَلَُھمْ {:  كقوله" من" بلفظ فذكرت يعبدونھا كانوا فإنھم ؛ ذلك في العرب تستعمله ما على يعقل عمن يخبر كما ، تنفع وال تضر

 الراكب علي اشتبه:  العرب كقول ھو:  الفراء قال. بالخالق الذكر في الضمير القتران:  وقيل]. 195:  األعراف[} أَْرُجلٌ 

 عنه يسأل وال تعالى البارئ عن" من" بـ ويسأل:  المھدوي قال. إنسان غير دھماأح كان وإن ؛ ذا ومن ذا من أدري فال وجمله

:  له قال حين السالم عليه موسى أجاب ولذلك ، جنس بذي ليس تعالى وهللا ، األجناس عن بھا يسأل إنما" ما" ألن ؛" ما" بـ

ُكَما َفَمنْ  َقالَ {  وأضرب" من" بجواب إال] 23:  الشعراء[} اْلَعالَِمينَ  َربُّ  َماوَ {:  له قال حين يجب ولم] 49:  طه[} ُموَسى َيا َربُّ

 ممن أحق بالعبادة كان الذكر المتقدمة األشياء خلق على قادرا كان من:  اآلية ومعنى. فاسدا السؤال كان حين" ما" جواب عن

} األَْرِض  ِمنَ  َخلَقُوا َماَذا أَُروِني{] 11:  لقمان[} ُدوِنهِ  ِمنْ  ينَ الَّذِ  َخلَقَ  َماَذا َفأَُروِني هللاَِّ  َخْلقُ  َھَذا{ ؛ ينفع وال يضر ال مخلوق ھو

 ].40:  فاطر[

وا َوإِنْ { 18:  اآلية ِ  نِْعَمةَ  َتُعدُّ َ  إِنَّ  ُتْحُصوَھا ال هللاَّ  }َرِحيمٌ  لََغفُورٌ  هللاَّ

ُ { 19:  اآلية ونَ  َما َيْعلَمُ  َوهللاَّ  }ُتْعلُِنونَ  َوَما ُتِسرُّ

وا َوإِنْ {:  تعالى قوله َ  إِنَّ {.  إبراھيم في تقدم} ُتْحُصوَھا ال هللاَِّ  ِنْعَمةَ  َتُعدُّ ُ } {َرِحيمٌ  لََغفُورٌ  هللاَّ ونَ  َما َيْعلَمُ  َوهللاَّ  أي} ُتْعلُِنونَ  َوَما ُتِسرُّ

 .مستوفي ھذا جميع.تقدم وقد. تظھرونه وما تبطنونه ما

ِ  ُدونِ  ِمنْ  َيْدُعونَ  َوالَِّذينَ { 20:  اآلية ً  َيْخلُقُونَ  ال هللاَّ  }ُيْخلَقُونَ  َوُھمْ  َشْيئا

 }ُيْبَعُثونَ  أَيَّانَ  َيْشُعُرونَ  َوَما أَْحَياءٍ  َغْيرُ  أَْمَواتٌ { 21:  اآلية

 وھبيرة عاصم عن بكر أبو روى. خطاب قبله ما ألن بالتاء" تدعون" العامة قراءة} هللاَِّ  ُدونِ  ِمنْ  َيْدُعونَ  َوالَِّذينَ {:  تعالى قوله

ونَ  َما{:  قوله فأما. يعقوب قراءة وھي ، بالياء" يدعون" حفص عن  روى ما إال ؛ الخطاب على بالتاء فكلھم} ُتْعلُِنونَ  َوَما ُتِسرُّ

ً  َيْخلُقُونَ  ال{. بالياء قرأ أنه عاصم عن حفص عن ھبيرة  َغْيرُ  أَْمَواتٌ {. }ُيْخلَقُونَ  َوُھمْ { شيء خلق على يقدرون ال أي} َشْيئا

 منھا أفضل وأنتم تعبدونھا فكيف جمادات ھي أي ، تبصر وال تسمع وال فيھا أرواح ال ، األصنام يعني ، أموات ھم أي} َياءٍ أَحْ 

 بـ نصب موضعه ، لغتان وھما ، الھمزة بكسر" إيان" ، السلمي وقرأ} ُيْبَعُثونَ  أَيَّانَ {. األصنام يعني} َيْشُعُرونَ  َوَما{. بالحياة

 أنھا زعموا ألنھم ؛ اآلدميين عن عبر كما عنھا وعبر. يبعثون متى يدرون ال:  والمعنى. االستفھام معنى في وھي" يبعثون"

 أرواح ولھا القيامة يوم األصنام يبعث هللا إن:  قيل وقد. ذلك على خطابھم فجرى ، تعالى هللا عند لھم وتشفع وتعلم عنھم تعقل

 ومعھا األرواح فيھا وتركب األصنام تبعث ؛ عباس ابن قال. تبعث متى تعلم ال جماد الدنيا في وھي ، عبادتھم من فتتبرأ

 يوم عبادتھا مع النار في تطرح األصنام إن:  وقيل. النار إلى والمشركين بالشياطين يؤمر ثم ، عبدتھا من فيتبرؤون شياطينھا
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ُكمْ { دليله ؛ القيامة ً  َيْخلُقُونَ  ال{:  قوله عند الكالم تم:  وقيل]. 98:  األنبياء[} َجَھنَّمَ  َحَصبُ  هللاَِّ  ُدونِ  ِمنْ  َتْعُبُدونَ  َوَما إِنَّ  َوُھمْ  َشْيئا

 الكفار يدري وما أي} ُيْبَعُثونَ  أَيَّانَ  َيْشُعُرونَ  َوَما{. كفر موت الموت وھذا ، أموات بأنھم المشركين فوصف ابتدأ ثم} ُيْخلَقُونَ 

 ولعلھا ، الساعة متى يدريھم وما أي:  وقيل هللا للقاء يستعدوا حتى بالبعث منونيؤ ال ألنھم ؛ البعث وقت أي ، يبعثون متى

 .قريبا تكون

 }ُمْسَتْكبُِرونَ  َوُھمْ  ُمْنِكَرةٌ  قُلُوُبُھمْ  بِاآْلِخَرةِ  ُيْؤِمُنونَ  ال َفالَِّذينَ  َواِحدٌ  إِلَهٌ  إِلَُھُكمْ { 22:  اآلية

َ  أَنَّ  َجَرمَ  ال{ 23:  اآلية ونَ  َما َيْعلَمُ  هللاَّ  }اْلُمْسَتْكبِِرينَ  ُيِحبُّ  ال إِنَّهُ  ُيْعلُِنونَ  َوَما ُيِسرُّ

 َفالَِّذينَ {. سواه معبود وال غيره رب ال واحد المعبود أن بين تعالى با اإلشراك استحالة بين لما} َواِحدٌ  إِلَهٌ  إِلَُھُكمْ {:  تعالى قوله

 متكبرون} ُمْسَتْكبُِرونَ  َوُھمْ {. القدرية على رد وھذا ، الذكر فيھا ينفع وال الوعظ تقبل ال أي} َرةٌ ُمْنكِ  قُلُوُبُھمْ  ِباآْلِخَرةِ  ُيْؤِمُنونَ  ال

َ  أَنَّ  َجَرمَ  ال{. تقدم وقد. الحق قبول عن متعظمون ونَ  َما َيْعلَمُ  هللاَّ :  الخليل قال. فيجازيھم والعمل القول من أي} ُيْعلُِنونَ  َوَما ُيِسرُّ

 مضى وقد. النار لھم أن حقا أي. سيندمون جرم ال:  فيقال ؛ ذلك فعلوا:  يقال ؛ جوابا إال تكون وال تحقيق كلمة" جرم ال"

 بينھم كسرا قدموا قد بمساكين مر أنه علي بن الحسن وعن. عليھم يثني وال يثيبھم ال أي} اْلُمْسَتْكِبِرينَ  ُيِحبُّ  ال إِنَّهُ {. فيه القول

 أجبتكم قد:  قال فرغ فلما} اْلُمْسَتْكِبِرينَ  ُيِحبُّ  ال إِنَّهُ {:  وقال معھم وجلس فنزل ، عبدهللا أبا يا ءالغذا:  فقالوا يأكلون وھم

 إال وإخفاؤه منه التستر يمكن ذنب وكل. العلماء قال. وانصرفوا وأعطاھم وسقاھم فأطعمھم منزله إلى معه فقاموا ؛ فأجيبوني

 يوم الذر أمثال يحشرون المستكبرين إن" الصحيح الحديث وفي. كله العصيان أصل وھو ، اإلعالن يلزمه فسق فإنه ؛ الكبر

 يضرھم حتى المحشر في أجسامھم لھم تصغر: " وسلم عليه هللا صلى قال كما أو". لتكبرھم بأقدامھم الناس يطؤھم القيامة

 " .عظمھا يضرھم حتى النار في لھم وتعظم صغرھا

لِينَ  أََساِطيرُ  َقالُوا َربُُّكمْ  أَْنَزلَ  َماَذا مْ لَھُ  قِيلَ  َوإَِذا{ 24:  اآلية  }اأْلَوَّ

 َماَذا{ بالبعث منكرة وقلوبھم باآلخرة يؤمن ال ممن ذكره تقدم لمن قيل وإذا يعني} َربُُّكمْ  أَْنَزلَ  َماَذا لَُھمْ  قِيلَ  َوإَِذا{:  تعالى قوله

ُكمْ  أَْنَزلَ  " ودمنة كليلة" أحاديث فاشترى الحيرة إلى خرج وكان ، فيه نزلت اآلية أنو ، الحارث بن النضر القائل:  قيل. } َربُّ

 إن:  وقيل. ربنا تنزيل من ھو ليس أي ؛ األولين أساطير إال أصحابه على محمد يقرأ ما:  ويقول قريش على يقرأ فكان

لِينَ  أََساِطيرُ {:  بقولھم فأجابوا اختبارا لھم القائلون ھم المؤمنين :  واألساطير. األولين أساطير ھو شيء بإنكار افأقرو} األَوَّ

ُكمْ  أَْنَزلَ  َماَذا{ في والقول. والترھات األباطيل لِينَ  أََساِطيرُ {:  وقوله] 215:  البقرة[} ُيْنفِقُونَ  َماَذا{ في كالقول} َربُّ  خبر} األَوَّ

 .األولين أساطير أنزله الذي:  التقدير ، محذوف ابتداء

 }َيِزُرونَ  َما َساءَ  أاَل ِعْلمٍ  ِبَغْيرِ  ُيِضلُّوَنُھمْ  الَِّذينَ  أَْوَزارِ  َوِمنْ  اْلقَِياَمةِ  َيْومَ  َكاِملَةً  أَْوَزاَرُھمْ  لُوالَِيْحمِ { 25:  اآلية

 َعُدّواً  لَُھمْ  لَِيُكونَ {:  كقوله ، العاقبة الم:  وقيل. قبلھا بما متعلقة وھي ، كي الم ھي:  قيل} أَْوَزاَرُھمْ  لَِيْحِملُوا{:  تعالى قوله

 ً  ، األمر الم ھي:  وقيل. ذنوبھم أي ؛ أوزارھم حملوا أن إلى أّداھم والنبي القرآن في قولھم أي]. 8:  القصص[} َوَحَزنا

:  مجاھد قال} ُيِضلُّوَنُھمْ  الَِّذينَ  أَْوَزارِ  َوِمنْ {. بكفرھم الدنيا في أصابتھم لنكبة شيئا منھا يتركوا لم} َكاِملَةً {. التھدد والمعنى



54 

 

 من أوزار مثل عليه فإن فاتبع ضاللة إلى دعا داع أيما" الخبر وفي. شيء المضل إثم من ينقص وال أضلوه من وزر يحملون

 أجورھم من ينقص أن غير من أجورھم مثل فله فاتبع ھدى إلى دعا داع وأيما شيء أوزارھم من ينقص أن غير من اتبعه

 أي} ِعْلمٍ  ِبَغْيرِ {:  وقوله. اتبعھم من أوزار مثل عليھم الضاللة فدعاة ؛ للتبعيض ال للجنس" من"و. بمعناه مسلم خرجه" شيء

. يحملونه الذي الوزر بئس أي} َيِزُرونَ  َما َساءَ  أاَل{. "أضلوا لما علموا لو إذ ؛ اآلثام من يلزمھم بما منھم جھال الخلق يضلون

 َواِزَرةٌ  َتِزرُ  َوال{:  قوله بيان االنعام آخر في.تقدم وقد] 13:  العنكبوت[} أَْثَقالِِھمْ  َمعَ  َوأَْثَقاالً  أَْثَقالَُھمْ  َولََيْحِملُنَّ {:  اآلية ھذه ونظير

 }أُْخَرى ِوْزرَ 

ُ  َفأََتى َقْبلِِھمْ  ِمنْ  الَِّذينَ  َمَكرَ  َقدْ { 26:  اآلية ْقفُ  َعلَْيِھمُ  َفَخرَّ  اْلَقَواِعدِ  ِمنَ  ُبْنَياَنُھمْ  هللاَّ  ال َحْيثُ  ِمنْ  اْلَعَذابُ  َوأََتاُھمُ  َفْوقِِھمْ  ِمنْ  السَّ
 }َيْشُعُرونَ 

ُ  َفأََتى{. للرسل الجميلة العاقبة فكانت المتقدمين الرسل مع أقوام بالكفر سبقھم أي} َقْبلِِھمْ  ِمنْ  الَِّذينَ  َمَكرَ  َقدْ {:  تعالى قوله  هللاَّ

 ، وقومه كنعان بن النمرود إنه:  وغيرھما أسلم بن وزيد عباس ابن قال} َفْوقِِھمْ  ِمنْ  ْقفُ السَّ  َعلَْيِھمُ  َفَخرَّ  اْلَقَواِعدِ  ِمنَ  ُبْنَياَنُھمْ 

 آخر في بيانه تقدم كما. فخر ، صنع ما بالنسور صنع أن بعد منه ليصعدوا الصرح فبنوا ؛ أھله وقتال السماء صعود أرادوا

ُ  َفأََتى{ ومعنى". إبراھيم" سورة  كان:  ووھب عباس ابن قال. فخربته ريحا أو زلزلة إما ، البنيان أمره أتى أي} ُبْنَياَنُھمْ  هللاَّ

 ريح فھبت ، فرسخين طول كان:  ومقاتل كعب وقال. آالف ثالثة وعرضه ، ذراع آالف خمسة السماء في الصرح طول

 وسبعين بثالثة فتكلموا ، يومئذ الفزع من الناس ألسن تبلبلت الصرح سقط ولما. الباقي عليھم وخر البحر في رأسه فألقت

 والقاف السين بضم" السقف" محيصن وابن ھرمز ابن وقرأ. السريانية إال ذلك قبل لسان كان وما ، بابل سمي فلذلك لسانا،

: والقواعد. سقف جمع يكون أن واألشبه. الوجھين في" وبالنجم" في تقدم كما ؛ تخفيفا القاف وأسكن السين مجاھد وضم. جميعا

. تحته حالين كانوا أنھم ليعلمك ُوِكد:  األعرابي ابن قال" فوقھم من: " وقوله. البناء سقط القواعد اختلت وإذا ، ءالبنا أصول

 ھذا ليخرج" فوقھم من: " بقوله فجاء. عليه وقع يكن لم وإن يملكه كان إذا حائط علينا ووقع سقف علينا خر:  تقول والعرب

 السماء؛ بالسقف المراد إن:  وقيل. أفلتوا وما فھلكوا تحته وكانوا وقع عليھم أي} َفْوقِِھمْ  ِمنْ {:  فقال العرب كالم في الذي الشك

ُ  َفأََتى{:  قوله إن:  وقيل. عباس ابن قال ؛ فوقھم ھي التي السماء من أتاھم العذاب إن أي  ، تمثيل} اْلَقَواِعدِ  ِمنَ  ُبْنَياَنُھمْ  هللاَّ

:  وقيل. بنيانه سقط من بمنزلة فكانوا أعمالھم هللا أحبط المعنى:  وقيل. بنيانه عليه سقط نم بمنزلة فكانوا أھلكھم:  والمعنى

 ؛ السقف عليھم خر الذين في اختلف ھذا وعلى. فوقه من السقف عليه نزل من ھلك كما فھلكوا وتدبيرھم مكرھم أبطل المعنى

 ذكرھم الذين المقتسمون المراد:  وقيل. المفسرين بعض قال ؛ وأصحابه بختنصر إنه:  وقيل. تقدم ما زيد وابن عباس ابن فقال

} َيْشُعُرونَ  ال َحْيثُ  ِمنْ  اْلَعَذابُ  َوأََتاُھمُ {. أعلم وهللا ، التمثيل وجه يخرج التأويل ھذا وعلى. الكلبي قال ؛ الحجر سورة في هللا

 .نمرودا بھا هللا أھلك التي البعوضة يعني:  عباس ابن وقال. أمان في أنھم ظنوا حيث من أي
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 اْلَيْومَ  اْلِخْزيَ  إِنَّ  اْلِعْلمَ  أُوُتوا الَِّذينَ  َقالَ  فِيِھمْ  ُتَشاقُّونَ  ُكْنُتمْ  الَِّذينَ  ُشَرَكائِيَ  أَْينَ  َوَيقُولُ  ُيْخِزيِھمْ  اْلقَِياَمةِ  َيْومَ  ُثمَّ { 27:  اآلية
وءَ   }اْلَكافِِرينَ  َعلَى َوالسُّ

 ، دعواكم وفي بزعمكم أي} ُشَرَكائِيَ  أَْينَ  َوَيقُولُ { ويھينھم به ويذلھم بالعذاب يفضحھم أي} ُيْخِزيِھمْ  اْلقَِياَمةِ  َيْومَ  ُثمَّ {:  تعالى قوله

 ھذا عنكم فليدفعوا ، بسببھم أنبيائي تعادون أي} فِيِھمْ  ُتَشاقُّونَ  ُكْنُتمْ  الَِّذينَ {. توبيخ سؤال وھو ، دوني عبدتم التي اآللھة أي

 على النون بكسر" تشاقون" نافع وقرأ. بالھمز والباقون ، ھمز غير من مفتوحة بياء" شركاي" كثير ابن رأوق. العذاب

 إِنَّ {. المؤمنون وقيل. المالئكة أي:  عباس ابن قال} اْلِعْلمَ  أُوُتوا الَِّذينَ  َقالَ {. الباقون وفتحھا. فيھم تعادونني أي اإلضافة،

وءَ {. القيامة يوم والذل الھوان أي} اْلَيْومَ  اْلِخْزيَ   }اْلَكافِِرينَ  َعلَى{. العذاب أي} َوالسُّ

لَمَ  َفأَْلَقُوا أَْنفُِسِھمْ  َظالِِمي اْلَمالئَِكةُ  َتَتَوفَّاُھمُ  الَِّذينَ { 28:  اآلية ا َما السَّ َ  إِنَّ  َبلَى ُسوءٍ  ِمنْ  َنْعَملُ  ُكنَّ  }َتْعَملُونَ  ُكْنُتمْ  بَِما َعلِيمٌ  هللاَّ

 وھم أي ؛ الحال على نصب} أَْنفُِسِھمْ  َظالِِمي{ و. الكافرين صفة من ھذا} أَْنفُِسِھمْ  َظالِِمي اْلَمالِئَكةُ  َتَتَوفَّاُھمُ  الَِّذينَ {:  ىتعال قوله

لَمَ  َفأَْلَقُوا{. الھالك موارد أوردوھا إذ أنفسھم ظالمون  َما{:  وقالوا الموت عند وانقادوا بالربوبية  أقروا أي. االستسالم أي} السَّ

ا َ  إِنَّ {. األسواء تعملون كنتم قد} َبلَى{:  المالئكة لھم فقالت. شرك من أي} ُسوءٍ  ِمنْ  َنْعَملُ  ُكنَّ  وقال} َتْعَملُونَ  ُكْنُتمْ  ِبَما َعلِيمٌ  هللاَّ

 الَِّذينَ {:  فقال ؛ بھا لوافقت كرھا بدر إلى قريش فأخرجتھم ، يھاجروا ولم بمكة أسلموا قوم في بالمدينة اآلية ھذه نزلت. عكرمة

لَمَ  َفأَْلَقُوا{. الھجرة وتركھم بمكة مقامھم في} أَْنفُِسِھمْ  َظالِِمي{. أرواحھم بقبض} اْلَمالِئَكةُ  َتَتَوفَّاُھمُ  . معھم خروجھم في يعني} السَّ

 َما{ . مقاتل قاله ؛ الخضوع:  لثالثا. قطرب قال ؛ االستسالم:  الثاني. األخفش قال ؛ الصلح أنه:  أحدھا:  أوجه ثالثة وفيه

ا َ  إِنَّ {. كفر من يعني} ُسوءٍ  ِمنْ  َنْعَملُ  ُكنَّ  المسلمين بعض إن:  وقيل. الكفار أعمال أعمالھم أن يعني} َتْعَملُونَ  ُكْنُتمْ  ِبَما َعلِيمٌ  هللاَّ

 ينقاد حتى الدنيا من منافق وال كافر جيخر فال األول القول وعلى. فيھم فنزلت ؛ المشركين إلى رجعوا المؤمنين قلة رأوا لما

ا إِيَماُنُھمْ  َيْنَفُعُھمْ  َيكُ  َفلَمْ {:  قال كما ؛ إيمان وال توبة حينئذ تنفعھم وال ، ويذل ويخضع ، ويستسلم :  غافر[} َبأَْسَنا َرأَْوا لَمَّ

 التذكرة كتاب في ذكرناه وقد اماالنع في وكذلك ، والھوان بالضرب يتوفون االنفال في وتقدم.المعنى ھذا تقدم وقد].85

مَ  أَْبَوابَ  َفاْدُخلُوا{ 29:  اآلية ِرينَ  َمْثَوى َفلَبِْئسَ  فِيَھا َخالِِدينَ  َجَھنَّ  }اْلُمَتَكبِّ

 أبواب من باب ھو إذ ؛ القبر بعذاب لھم بشارة ھو:  وقيل. الموت عند ذلك لھم يقال أي} َجَھنَّمَ  أَْبَوابَ  َفاْدُخلُوا{:  تعالى قوله

 لكل:  وقيل. ھكذا الثالثة ثم الثانية ثم األولى الدركة بدخول إال مثال إليھا الثانية الدركة أھل تصل ال:  وقيل. للكافرين جھنم

 َفَلِبْئسَ {. فيھا ماكثين أي} فِيَھا َخالِِدينَ {. أعلم فا. آخر باب من يدخلون والبعض باب من يدخلون فالبعض ، مفرد باب دركة

 ال لَُھمْ  قِيلَ  إَِذا َكاُنوا إِنَُّھمْ {:  الحق بقوله بينھم وقد ، تعالى هللا عبادة وعن اإليمان عن تكبروا الذين} اْلُمَتَكبِِّرينَ { مقام يأ} َمْثَوى

ُ  إاِلَّ  إِلَهَ    ].35:  الصافات[} َيْسَتْكبُِرونَ  هللاَّ
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َقْوا لِلَِّذينَ  َوقِيلَ { 30:  اآلية ْنَيا َھِذهِ  فِي أَْحَسُنوا لِلَِّذينَ  َخْيراً  َقالُوا ُكمْ َربُّ  أَْنَزلَ  َماَذا اتَّ  َدارُ  َولَنِْعمَ  َخْيرٌ  اآْلِخَرةِ  َولََدارُ  َحَسَنةٌ  الدُّ
قِينَ   }اْلُمتَّ

ُ  ِزيَيجْ  َكَذلِكَ  َيَشاُءونَ  َما فِيَھا لَُھمْ  اأْلَْنَھارُ  َتْحتَِھا ِمنْ  َتْجِري َيْدُخلُوَنَھا َعْدنٍ  َجنَّاتُ { 31:  اآلية قِينَ  هللاَّ  }اْلُمتَّ

بِينَ  اْلَمالئَِكةُ  َتَتَوفَّاُھمُ  الَِّذينَ { 32:  اآلية  }َتْعَملُونَ  ُكْنُتمْ  بَِما اْلَجنَّةَ  اْدُخلُوا َعلَْيُكمُ  َسالمٌ  َيقُولُونَ  َطيِّ

َقْوا لِلَِّذينَ  َوقِيلَ {:  تعالى قوله ُكمْ  أَْنَزلَ  َماَذا اتَّ . واحد اسم ھذا على" ماذا"و. الكالم وتم ؛ خيرا أنزل:  قالوا أي} َخْيراً  َقالُوا َربُّ

 كاھن أو شاعر أو ساحر:  فيقولون السالم عليه محمد عن المشركين فيسأل الموسم أيام في مكة العرب من الرجل يرد وكان

 يوم اإليمان ألھل يقال ھذا إن:  وقيل. القرآن والمراد ، والھدى الخير عليه هللا أنزل:  فيقولون المؤمنين ويسأل. مجنون أو

لِينَ  أََساِطيرُ {:  قوله في الجواب ارتفع لم:  قيل فإن:  الثعلبي قال. القيامة " خيرا: " قوله في وانتصب] 24:  النحل[} اأْلَوَّ

 بالنزول واآمن والمؤمنين. األولين أساطير ھو محمد يقوله الذي:  قالوا فكأنھم ، بالتنزيل يؤمنوا لم المشركين أن فالجواب

 . والحمد ، اإلعراب من معناه مفھوم وھذا ، خيرا أنزل: فقالوا

ْنَيا َھِذهِ  فِي أَْحَسُنوا لِلَِّذينَ {:  تعالى قوله . اتقوا الذين كالم جملة من ھو:  وقيل. وجل عز هللا كالم من ھو:  قيل} َحَسَنةٌ  الدُّ

 والغنيمة والفتح النصر من الدنيا في حسنة اليوم} أَْحَسُنوا لِلَِّذينَ {:  وقيل. داغ الجنة فله هللا أطاع من أي ؛ الجنة:  ھنا والحسنة

 َدارُ  َولَِنْعمَ {. اآلخرة وبقاء لفنائھا ؛ الدنيا دار من وأعظم خير الجنة ثواب من اآلخرة في ينالون ما أي} َخْيرٌ  اآلِخَرةِ  َولََدارُ {

قِينَ  : وقيل. الجنة ودخول اآلخرة ثواب فيھا بالعمل نالوا ألنھم ؛ الدنيا المتقين دار ولنعم نىالمع:  الحسن قال:  وجھان فيه} اْلُمتَّ

:  وقيل. ارتفع فلذلك الدار من بدال} َعْدنٍ  َجنَّاتِ { تكون ھذا وعلى. الجمھور قول وھذا ؛ اآلخرة المتقين دار ولنعم المعنى

 دار نعم عدن جنات:  التقدير ، باالبتداء مرفوعة تكون أو". قينالمت دار: " لقوله مبينة فھي ، جنات ھي تقدير على ارتفع

 قول يخرج وعليه" يدخلونھا" وخبره ، باالبتداء رفع" جنات: " وقيل. مدخولة أي ، الصفة موضع في} َيْدُخلُوَنَھا{. المتقين

 َكَذلِكَ {. وأرادوه تمنوه مما أي} َيَشاُءونَ  َما فِيَھا ُھمْ لَ {. البقرة في معناه تقدم} اأْلَْنَھارُ  َتْحِتَھا ِمنْ  َتْجِري{. أعلم وهللا. الحسن

ُ  َيْجِزي  .المتقين هللا يجزي الجزاء ھذا مثل أي} اْلُمتَّقِينَ  هللاَّ

 عن روي لما ؛ عبيد أبو واختاره ، بالياء الموضعين في} اْلَمالِئَكةُ  َتَوفَّاُھمُ { وحمزة األعمش قرأ} َطيِِّبينَ  اْلَمالِئَكةُ  َتَتَوفَّاُھمُ  الَِّذينَ {

 و. المالئكة من الجماعة به المراد ألن ؛ بالتاء الباقون. أنتم فذكروھم إناث المالئكة أن زعموا قريشا إن:  قال أنه مسعود ابن

:  رابعال. وأقوالھم أفعالھم زاكية:  الثالث. صالحين:  الثاني. الشرك من طاھرين" طيبين: " األول:  أقوال ستة فيه} َطيِِّبينَ {

 وفاتھم تكون أن" طيبين: " السادس. هللا إلى بالرجوع نفوسھم طيبة:  الخامس. تعالى هللا ثواب من يلقونه بما ثقة األنفس طيبين

 يحتمل} َعلَْيُكمُ  َسالمٌ  َيقُولُونَ {. أعلم وهللا. والمخلط الكافر روح به تقبض ما بخالف ؛ ألم وال فيھا صعوبة ال سھلة طيبة

 المبارك ابن وذكر. أمان السالم ألن ؛ بالجنة لھم تبشيرا يكون أن:  الثاني. بالوفاة لھم إنذارا السالم يكون أن:  ھماأحد: وجھين

 الموت ملك جاءه المؤمن العبد نفس استنقعت إذا:  قال القرظي كعب بن محمد عن صخر أبو أخبرني قال حيوة حدثني:  قال

. } َعلَْيُكمُ  َسالمٌ  َيقُولُونَ  َطيِِّبينَ  اْلَمالِئَكةُ  َتَتَوفَّاُھمُ  الَِّذينَ { اآلية بھذه نزع ثم. السالم عليك رأيق هللا هللا وليّ  عليك السالم:  فقال

 بصالح ليبشر المؤمن إن:  مجاھد وقال. السالم مقرئك ربك:  قال المؤمن روح يقبض الموت ملك جاء إذا:  مسعود ابن وقال
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.  والحمد ، المعنى ھذا في الواردة األخبار ھناك وذكرنا التذكرة كتاب في ھذا على تيناأ وقد. عينه لتقر بعده من ولده

 ُكْنُتمْ  ِبَما{ اآلخرة في لھم ذلك يقولوا أن:  الثاني. الجنة بدخول أبشروا معناه يكون أن:  أحدھما:  وجھين يحتمل} اْلَجنَّةَ  اْدُخلُوا{

 .تالصالحا من الدنيا في يعني} َتْعَملُونَ 

ُ  َظلََمُھمُ  َوَما َقْبلِِھمْ  ِمنْ  الَِّذينَ  َفَعلَ  َكَذلِكَ  َربِّكَ  أَْمرُ  َيأِْتيَ  أَوْ  اْلَمالِئَكةُ  َتأْتَِيُھمُ  أَنْ  إاِلَّ  َيْنُظُرونَ  َھلْ { 33:  اآلية  َكاُنوا َولَِكنْ  هللاَّ
 }َيْظلُِمونَ  أَْنفَُسُھمْ 

 لقبض المالئكة تأتيھم أن إال ينتظرون ما أي ، الكفار إلى راجع ھذا} اْلَمالِئَكةُ  ِتَيُھمُ َتأْ  أَنْ  إاِلَّ  َيْنُظُرونَ  َھلْ {:  تعالى قوله

 بالتاء والباقون. بالياء" المالئكة يأتيھم" وخلف والكسائي وحمزة وثاب وابن األعمش وقرأ. ألنفسھم ظالمون وھم أرواحھم

. القيامة يوم المراد:  وقيل. الدنيا في والخسف الزلزلة أو ، بدر كيوم القتل من بالعذاب أي} َربِّكَ  أَْمرُ  َيأِْتيَ  أَوْ {. تقدم ما على

 أي ، إليھم ذلك فأضيف ، العذاب عليھم أوجب اإليمان عن امتناعھم ولكن ، بھا آمنوا ما ألنھم األشياء ھذه ينتظروا لم والقوم

ُ  َظلََمُھمُ  َوَما{. فھلكوا هللا أمر فأتاھم الكفر على أصروا أي} َقْبلِِھمْ  ِمنْ  الَِّذينَ  َفَعلَ  َكَذلِكَ {. العذاب عاقبتھم  هللا ظلمھم ما أي} هللاَّ

 .بالشرك أنفسھم ظلموا ولكن ، وإھالكھم بتعذيبھم

َئاتُ  َفأََصاَبُھمْ { 34:  اآلية  }َيْسَتْھِزُئونَ  بِهِ  َكاُنوا َما بِِھمْ  َوَحاقَ  َعِملُوا َما َسيِّ

 ما سيئات فأصابھم قبلھم من الذين فعل كذلك:  التقدير ؛ وتأخير تقديم فيه:  قيل} َعِملُوا َما َسيَِّئاتُ  َفأََصاَبُھمْ {:  تعالى قوله

 أي} ِبِھمْ  َوَحاقَ {. أعمالھم من الخبيث وجزاء كفرھم عقوبات فأصابھم ، يظلمون أنفسھم كانوا ولكن هللا ظلمھم وما ، عملوا

 .استھزائھم عقاب أي} ْھِزُئونَ َيْستَ  ِبهِ  َكاُنوا َما{. ودار بھم أحاط

ُ  َشاءَ  لَوْ  أَْشَرُكوا الَِّذينَ  َوَقالَ { 35:  اآلية ْمَنا َوال آَباُؤَنا َوال َنْحنُ  َشْيءٍ  ِمنْ  ُدونِهِ  ِمنْ  َعَبْدَنا َما هللاَّ  َكَذلِكَ  َشْيءٍ  ِمنْ  ُدونِهِ  ِمنْ  َحرَّ
ُسلِ  َعلَى َفَھلْ  َقْبلِِھمْ  ِمنْ  الَِّذينَ  َفَعلَ    }اْلُمبِينُ  اْلَبالغُ  إاِلَّ  الرُّ

ُ  َشاءَ  لَوْ  أَْشَرُكوا الَِّذينَ  َوَقالَ {:  تعالى قوله  قالوه:  الزجاج قال. صلة" من"و ، شيئا أي} َشْيءٍ  ِمنْ  ُدوِنهِ  ِمنْ  َعَبْدَنا َما هللاَّ

 فعل واالستھزاء التكذيب ھذا مثل أي} َقْبلِِھمْ  ِمنْ  الَِّذينَ  َفَعلَ  َكَذلِكَ {. مضى وقد. مؤمنين لكانوا اعتقاد عن قالوه ولو استھزاء،

ُسلِ  َعلَى َفَھلْ {. فأھلكوا بالرسل قبلھم كان من  .تعالى هللا إلى فھي الھداية وأما ، التبليغ إال عليھم ليس أي} اْلُمِبينُ  اْلَبالغُ  إاِلَّ  الرُّ

ةٍ  ُكلِّ  فِي َبَعْثَنا َولََقدْ { 36:  اآلية َ  ُبُدوااعْ  أَنِ  َرُسوالً  أُمَّ اُغوتَ  َواْجَتنُِبوا هللاَّ ُ  َھَدى َمنْ  َفِمْنُھمْ  الطَّ  َعلَْيهِ  َحقَّتْ  َمنْ  َوِمْنُھمْ  هللاَّ
اللَةُ  بِينَ  َعاقَِبةُ  َكانَ  َكْيفَ  َفاْنُظُروا اأْلَْرِض  فِي َفِسيُروا الضَّ  }اْلُمَكذِّ

ةٍ  ُكلِّ  فِي َبَعْثَنا َولََقدْ {:  تعالى قوله َ  اْعُبُدوا أَنِ  َرُسوالً  أُمَّ اُغوتَ  َواْجَتِنُبوا{. ووحدوه هللا اعبدوا بأن أي} هللاَّ  كل اتركوا أي} الطَّ

ُ  َھَدى َمنْ  َفِمْنُھمْ {. الضالل إلى دعا من وكل ، والصنم والكاھن كالشيطان هللا دون معبود  .وعبادته دينه إلى أرشده أي} هللاَّ

الَلةُ  َعلَْيهِ  َحقَّتْ  َمنْ  َوِمْنُھمْ {  هللا أن زعموا ألنھم ؛ القدرية على يرد وھذا ، كفره على مات حتى عليه السابق بالقضاء أي} الضَّ

ُ  َھَدى َمنْ  َفِمْنُھمْ {:  يقول تعالى وهللا ، للھدى ووفقھم كلھم الناس ھدى اللَةُ  َعلَْيهِ  َحقَّتْ  َمنْ  َوِمْنُھمْ  هللاَّ  فِي َفِسيُروا{. تقدم وقد} الضَّ
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ِبينَ  َعاقَِبةُ  َكانَ  َكْيفَ  َفاْنُظُروا{ األرض في معتبرين وافسير أي} اأْلَْرِض   الخراب إلى أمرھم آخر صار كيف أي} اْلُمَكذِّ

 .والھالك والعذاب

َ  َفإِنَّ  ُھَداُھمْ  َعلَى َتْحِرصْ  إِنْ { 37:  اآلية  }َناِصِرينَ  ِمنْ  لَُھمْ  َوَما ُيِضلُّ  َمنْ  َيْھِدي ال هللاَّ

َ  َفإِنَّ {. ھداھم بجھدك محمد يا تطلب إن أي} ُھَداُھمْ  َعلَى ِرصْ َتحْ  إِنْ {:  تعالى قوله  من يرشد ال أي} ُيِضلُّ  َمنْ  َيْھِدي ال هللاَّ

. ھدى وماضيه مستقبل فعل" فيھدي. "الكوفة وأھل مسعود ابن قراءة وھذه. يھده لم الضاللة هللا من له سبق من أي ، أضله

 كما:  قال الفراء عن عبيد أبو رواه ، يھتدي اھتدى بمعنى يھدي ھدى يكون أن ويجوز" بيھدي" نصب موضع في" من"و

 بمتھم وليس ، الفراء غير ھذا روى أحدا نعلم وال. عبيد أبو قال. يھتدي بمعنى] 35:  يونس[} ُيْھَدى أَنْ  إاِلَّ  َيِھدِّي ال أَمَّنْ { قرئ

:  قال ، عنده له ذلك وسبق منه ذلك علم من} ُيِضلُّ  َمنْ  َيْھِدي ال{ معنى كأن يزيد بن محمد عن لي حكي:  النحاس. يحكيه فيما

 موضع في" من" فيكون ، يھتدي بمعنى" يھدي" الفراء قول وعلى. يھدي أو يھدي يكون أن إال يھتدي بمعنى يھدي يكون وال

 ال" الباقون وقرأ". يضل" يف المستكن الضمير" إن" اسم إلى والعائد ، الصلة من المحذوفة الھاء" من" إلى والعائد ، رفع

 ُيْضلِلِ  َمنْ {:  قوله دليله ؛ ھاد يھده لم هللا أضله من معنى على ، حاتم وأبو عبيد أبو واختاره ، الدال وفتح الياء بضم" يھدى

 ُ  عليھا والعائد ، الذي بمعنى وھي ، فاعله يسم لم ما اسم أنه على رفع موضع في" من"و] 186:  األعراف[} لَهُ  َھاِديَ  َفال هللاَّ

 .معناه تقدم} َناِصِرينَ  ِمنْ  لَُھمْ  َوَما{". يضل" في المستكن الضمير" هللا فإن" من إن اسم على والعائد ، محذوف صلتھا من

ِ  َوأَْقَسُموا{ 38:  اآلية َّ ُ  َيْبَعثُ  ال أَْيَمانِِھمْ  َجْھدَ  بِا ً  َعلَْيهِ  َوْعداً  َبلَى َيُموتُ  َمنْ  هللاَّ  }َيْعلَُمونَ  ال النَّاسِ  أَْكَثرَ  نَّ َولَكِ  َحّقا

َِّ  َوأَْقَسُموا{:  تعالى قوله  من يبعث ال هللا بأن اليمين تغليظ في وبالغوا با أقسموا إذ ، صنعھم من تعجيب ھذا} أَْيَماِنِھمْ  َجْھدَ  ِبا

 من لرجل كان:  العالية أبو وقال. تاألموا بعث عن يعجزونه ثم به فيقسمون هللا تعظيم يظھرون أنھم التعجيب ووجه. يموت

 يبعث ال:  با المشرك فأقسم ، لكذا إنه الموت بعد أرجوه والذي:  كالمه بعض في وكان ، فتقاضاه دين مشرك على المسلمين

 ياعل أن يزعمون ناسا إن ، عباس ابن يا:  رجل له قال عباس ابن أن لنا ذكر:  قتادة وقال. اآلية فنزلت ؛ يموت من هللا

 علي كان لو ، للناس عامة اآلية ھذه إنما! أولئك كذب:  عباس ابن فقال. اآلية ھذه ويتأولون ، الساعة قبل الموت بعد مبعوث

ً  َعلَْيهِ  ْعداً {. ليبعثنھم بلى أي ؛ عليھم رد ھذا" بلى. "ميراثه قسمنا وال نساءه نكحنا ما القيامة قبل مبعوثا  ؛ مؤكد مصدر} َحّقا

 عن البخاري وفي. مبعوثون أنھم} َيْعلَُمونَ  ال النَّاسِ  أَْكَثرَ  َولَِكنَّ {. حقا وعدا البعث وعد أي ، الوعد على يدل" عثھميب" قوله ألن

 تكذيبه فأما ذلك له يكن ولم وشتمني ذلك له يكن ولم آدم ابن كذبني تعالى هللا قال" وسلم عليه هللا صلى النبي عن ھريرة أبي

". أحد كفوا له يكن ولم يولد ولم يلد لم الصمد األحد وأنا ولدا هللا اتخذ فقوله إياي شتمه وأما بدأني كما يعيدني لن فقوله إياي

 .وياتي.تقدم وقد

ُھمْ  َكَفُروا الَِّذينَ  َولَِيْعلَمَ  فِيهِ  َيْخَتلِفُونَ  الَِّذي لَُھمُ  لُِيَبيِّنَ { 39:  اآلية  }َكاِذبِينَ  َكاُنوا أَنَّ

 عليه وأقسموا بالبعث} َكَفُروا الَِّذينَ  َولَِيْعلَمَ {. البعث أمر من أي} فِيهِ  َيْخَتلِفُونَ  الَِّذي{. لھم ليظھر أي} لَُھمُ  َبيِّنَ لِيُ {:  تعالى قوله

ُھمْ {  نالمشركو فيه اختلف والذي ، فيه يختلفون الذي لھم ليبين رسوال أمة كل في بعثنا ولقد المعنى:  وقيل} َكاِذبِينَ  َكاُنوا أَنَّ
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 كأبي ؛ التقليد اتباعه من منعھم ولكن حق محمدا بأن قوم إقرار ومنھا ، األصنام عبادة ومنھا ، البعث منھا:  أمور والمسلمون

 .طالب

َما{ 40:  اآلية  }َفَيُكونُ  ُكنْ  لَهُ  َنقُولَ  أَنْ  أََرْدَناهُ  إَِذا لَِشْيءٍ  َقْولَُنا إِنَّ

 مما ذلك غير في وال ، إحيائھم في نصب وال علينا تعب فال يموت من نبعث أن أردنا إذا أي ، عليه الخلق سھولة أعلمھم

 أن يجوز:  الزجاج وقال. نقول أن على عطفا نصبا" فيكون" والكسائي عامر ابن قراءة. فيكون كن له نقول إنما ألنا ؛ نحدثه

 عند المعلوم على الشيء لفظ أوقع:  ارياألنب ابن وقال. يكون فھو معنى على بالرفع الباقون". كن" جواب على نصبا يكون

 مخلوقا" كن: " قوله كان لو ألنه ؛ مخلوق غير القرآن أن على دليل اآلية وفي. وشوھد وجد ما بمنزلة ألنه الخلق قبل هللا

 خيرھا كلھا الحوادث لجميع مريد سبحانه هللا أن على دليل وفيھا. محاال وكان وتسلسل ثالث إلى والثاني ، ثان قول إلى الحتاج

 ال جاھال لكونه إما:  شيئين فألحد يريده وال يكرھه ما سلطانه في يرى من أن ذلك على والدليل ؛ وضرھا نفعھا وشرھا

 ، العباد الكتساب خالق أنه على الدليل قام وقد ، سبحانه وصفه في ذلك يجوز وال ، يطيق ال مغلوبا لكونه وإما يدري،

 الحق يكن لم فلو ، وإرادتنا مقصودنا خالف على يحصل أفعالنا أكثر ألن ؛ له مريد غير ھوو لشيء فاعال يكون أن ويستحيل

 .وفساده خالفه على الموحدون أجمع وقد ، الطبيعيين قول وھذا ؛ قصد غير من تحصل األفعال تلك لكانت لھا مريدا سبحانه

ِ  فِي َھاَجُروا َوالَِّذينَ { 41:  اآلية ُھمْ  لُِمواظُ  َما َبْعدِ  ِمنْ  هللاَّ َئنَّ ْنَيا فِي لَُنَبوِّ  }َيْعلَُمونَ  َكاُنوا لَوْ  أَْكَبرُ  اآْلِخَرةِ  َوأَلَْجرُ  َحَسَنةً  الدُّ

 واألھل األوطان ترك وھي ، الھجرة معنى" النساء" في تقدم قد} ُظلُِموا َما َبْعدِ  ِمنْ  هللاَِّ  فِي َھاَجُروا َوالَِّذينَ {:  تعالى قوله

. هللا في عذبوا أي} ُظلُِموا َما َبْعدِ  ِمنْ {.  أي ، الالم بمعنى" في: " وقيل. السيئات وترك ، هللا دين في أو هللا في والقرابة

 قاله ؛ المدينة إلى ھاجروا خلوھم فلما ، أرادوا ما لھم قالوا حتى مكة أھل عذبھم ، وعمار وخباب وبالل صھيب في نزلت

 المشركون ظلمھم ، وسلم عليه هللا صلى محمد أصحاب المراد:  قتادة وقال. ھيلس بن جندل أبي في نزلت:  وقيل. الكلبي

 تعم واآلية. المؤمنين من أنصارا لھم وجعل الھجرة دار تعالى هللا بوأھم ثم ؛ بالحبشة منھم طائفة لحق حتى وأخرجوھم بمكة

َئنَُّھمْ {. الجميع ْنَيا فِي لَُنَبوِّ . وقتادة والشعبي والحسن عباس ابن قاله ؛ المدينة نزول:  األول:  الأقو ستة الحسنة في} َحَسَنةً  الدُّ

. جريج ابن حكاه ؛ صدق لسان إنه:  الرابع. الضحاك قاله ؛ عدوھم على النصر:  الثالث. مجاھد قاله ؛ الحسن الرزق:  الثاني

 صار وما ، الثناء من الدنيا في لھم بقي ام:  السادس. الواليات من فيھا لھم وصار البالد فتوح من عليه استولوا ما:  الخامس

 أي ، أكبر اآلخرة دار وألجر أي} أَْكَبرُ  اآْلِخَرةِ  َوأَلَْجرُ {.  والحمد ، هللا بفضل لھم اجتمع ذلك وكل. الشرف من ألوالدھم فيھا

ً  َرأَْيتَ  َثمَّ  َرأَْيتَ  َوإَِذا{ ؛ يشاھده أن قبل أحد يعلمه أن من أكبر ً  َنِعيما  كان لو أي" يعلمون كانوا لو] "20:  اإلنسان[} َكِبيراً  َوُمْلكا

 حسنة من أكبر أنه لعلموا وعاينوه اآلخرة ثواب رأوا لو أي. المؤمنين إلى راجع ھو:  وقيل. ذلك يعلمون الظالمون ھؤالء

 وما الدنيا في هللا عدكمو ما ھذا:  قال العطاء المھاجرين إلى دفع إذا كان عنه هللا رضي الخطاب بن عمر أن وروي. الدنيا

 .اآلية ھذه عليھم تال ثم ؛ أكثر اآلخرة في لكم أدخر
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ِھمْ  َوَعَلى َصَبُروا الَِّذينَ { 42:  اآلية لُونَ  َربِّ  }َيَتَوكَّ

 مْ َربِّھِ  َوَعلَى{. دينھم على صبروا الذين ھم:  وقيل" لنبوئنھم" في الضمير من:  وقيل. األول" الذين" من بدل" الذين: " قيل

لُونَ   هللا قال ؛ توكل أمر عن عجز وإذا ، صبر أمر نابه إذا من الخلق خيار:  التحقيق أھل بعض وقال. أمورھم كل في} َيَتَوكَّ

لُونَ  َربِِّھمْ  َوَعلَى َصَبُروا الَِّذينَ {:  تعالى  }َيَتَوكَّ

ْكرِ  أَْھلَ  َفاْسأَلوا ِھمْ إِلَيْ  ُنوِحي ِرَجاالً  إاِلَّ  َقْبلِكَ  ِمنْ  أَْرَسْلَنا َوَما{ 43:  اآلية  }َتْعلَُمونَ  ال ُكْنُتمْ  إِنْ  الذِّ

َناتِ { 44:  اآلية ُبرِ  بِاْلَبيِّ ْكرَ  إِلَْيكَ  َوأَْنَزْلَنا َوالزُّ لَ  َما لِلنَّاسِ  لُِتَبيِّنَ  الذِّ ُرونَ  َولََعلَُّھمْ  إِلَْيِھمْ  ُنزِّ  }َيَتَفكَّ

 عاصم عن حفص وقرأ. الحاء وفتح بالياء" يوحى" العامة قراءة} إِلَْيِھمْ  ُنوِحي ِرَجاالً  إاِلَّ  َقْبلِكَ  ِمنْ  أَْرَسْلَنا َوَما{:  تعالى قوله

 هللا:  وقالوا وسلم عليه هللا صلى محمد نبوة أنكروا حيث مكة مشركي في نزلت. الحاء وكسر العظمة بنون" إليھم نوحي"

 الماضية األمم إلى} َقْبلِكَ  ِمنْ  أَْرَسْلَنا َوَما{:  بقوله عليھم تعالى هللا فرد ؛ ملكا إلينا بعث فھال ، بشرا رسوله يكون أن من أعظم

ْكرِ  أَْھلَ  َفاْسأَلوا{. آدميين" رجاال إال" محمد يا  أن يخبرونكم} َتْعلَُمونَ  ال ُكْنُتمْ  إِنْ {. الكتاب أھل مؤمني يعني:  سفيان قال} الذِّ

 روي. البشر من كانوا الرسل بأن معترفون فھم يؤمنوا لم فإن الكتاب أھل سألوافا المعنى:  وقيل. بشرا كانوا األنبياء جميع

 ِباْلَبيَِّناتِ {. متقارب والمعنى ، العلم أھل:  وقيل. القرآن أھل الذكر أھل:  عباس ابن وقال. ومجاھد عباس ابن عن معناه

ُبرِ   أي - رجاال إال والزبر بالبينات قبلك من أرسلنا ما أي ، أخيروت تقديم الكالم وفي". بأرسلنا" متعلق ، بالبينات: " قيل} َوالزُّ

 عليه دل حذف الكالم في:  وقيل. إليھم نوحي - الكلبي قول وھذا ، هللا إال إله ال:  كقوله ؛ غير بمعنى" فإال" ، رجال غير

 فيما يعمل ال" إال" قبل ما ألن ؛ القول ذاھ على األول" أرسلنا" بـ" بالبينات" يتعلق وال. والزبر بالبينات أرسلناھم أي" أرسلنا"

 أعني؛ بإضمار نصب أو ، زائدة والباء" بتعلمون" مفعول:  وقيل. بالبينات أرسلناھم أي ، المقدرة بأرسلنا يتعلق وإنما ، بعدھا

 :  األعشى قال كما

 خائف الحي أتى إن مجيرا وليس

... 

 المتعيبا ھو إال قائال وال

ْكرَ  إِلَْيكَ  َوأَْنَزْلَنا{. تقدم وقد. الكتب:  والزبر. والبراھين الحجج:  يناتوالب. المتعيب أعني أي  َما لِلنَّاسِ  لُِتَبيِّنَ {. القرآن يعني} الذِّ

لَ   وجل عز هللا عن مبين وسلم عليه هللا صلى فالرسول ؛ وفعلك بقولك والوعيد والوعد األحكام من الكتاب ھذا في} إِلَْيِھمْ  ُنزِّ

ُرونَ  َولََعلَُّھمْ {. يفصله لم مما ذلك وغير ، والزكاة الصالة أحكام من كتابه في أجمله مما مراده  .فيتعظون} َيَتَفكَّ
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َئاتِ  َمَكُروا الَِّذينَ  أََفأَِمنَ { 45:  اآلية يِّ ُ  َيْخِسفَ  أَنْ  السَّ  }َيْشُعُرونَ  ال َحْيثُ  ِمنْ  اْلَعَذابُ  َيأْتَِيُھمُ  أَوْ  اأْلَْرضَ  بِِھمُ  هللاَّ

 }بُِمْعِجِزينَ  ُھمْ  َفَما َتَقلُّبِِھمْ  فِي َيأُْخَذُھمْ  أَوْ { 46:  اآلية

فٍ  َعلَى َيأُْخَذُھمْ  أَوْ { 47:  اآلية ُكمْ  َفإِنَّ  َتَخوُّ  }َرِحيمٌ  لََرُؤوفٌ  َربَّ

يَِّئاتِ  َمَكُروا الَِّذينَ  أََفأَِمنَ {:  تعالى قوله  َيْخِسفَ  أَنْ {. اإلسالم إبطال في احتالوا الذين للمشركين وعيد وھذا ، بالسيئات أي} السَّ

 ُ  به هللا وخسف ، األرض في ذھب خسوفا يخسف المكان خسف:  يقال ، بقارون خسف كما:  عباس ابن قال} األَْرضَ  ِبِھمُ  هللاَّ

 وخسف األرض في ھو وخسف]. 81:  القصص[} األَْرضَ  َوِبَداِرهِ  ِبهِ  َفَخَسْفَنا{:  قوله ومنه ؛ فيھا به غاب أي خسوفا األرض

} َيْشُعُرونَ  ال َحْيثُ  ِمنْ  اْلَعَذابُ  َيأِْتَيُھمُ  أَوْ {. المكذبين لحقت كما تلحقھم عقوبة يأمنوا أال يجب أي ؛ اإلنكار بمعنى واالستفھام. به

} َتَقلُِّبِھمْ  فِي أُْخَذُھمْ يَ  أَوْ {. حسابھم في منه شيء يكن ولم ، اليوم ذلك أھلكوا فإنھم ؛ بدر يوم يريد. وغيرھم لوط بقوم فعل كما

 أينما فراشھم على} َتَقلُِّبِھمْ  فِي{:  وقيل فائتيه وال هللا سابقين أي} ِبُمْعِجِزينَ  ُھمْ  َفَما{. قتادة قاله ؛ وتصرفھم أسفارھم في أي

 أموالھم من تنقص على أي وغيرھما ومجاھد عباس ابن قال" تخوف على يأخذھم أو.. "والنھار بالليل:  الضحاك وقال. كانوا

 وقال. كلھم أھلكھم حتى والثمرات واألنفس األموال من تنقص على أي:  األعرابي ابن قال وكذا. وزروعھم ومواشيھم

:  الحسن وقال. بصاحبتھا نزل ما بھا ينزل أن الباقية فتخاف ، طائفة ويدع طائفة يأخذ:  المعنى ؛ الخوف من ھو:  الضحاك

 األول، المعنى إلى راجعان وھما ، بعينه قبله الذي القول معنى ھو وھذا ، األخرى القرية فتخافه يةالقر يأخذ أن" تخوف على"

. تنقصك إذا حقي فالن تخونني:  يقال ؛ بمعنى - والنون بالفاء - وتخونه الدھر وتخوفه ، تنقصه تخوفه ؛ التنقص التخوف وأن

 :  الرمة ذو قال

 ترب بارح ومرا سحاب مرا. .. تخونھا دار من الشوق ھو بل ، ال

 :  لبيد وقال

 وارتحالي نزولي تخونھا

 :  وأنشد. شنوءة ألزد لغة ، التنقص" بالفاء" التخوف:  عدي بن الھيثم وقال. وشحمھا لحمھا تنقص أي

 صليل لھا الحلوق في سالسل...  وأھدى مالي غدرھم تخوف

 عز هللا قول في تقولون ما ، الناس أيھا يا:  قال المنبر على نهع هللا رضي الخطاب بن عمر بينما:  المسيب بن سعيد وقال

فٍ  َعلَى َيأُْخَذُھمْ  أَوْ {:  وجل . التنقص التخوف ، المؤمنين أمير يا لغتنا ھي:  ھذيل بني من شيخ فقال ، الناس فسكت} َتَخوُّ

 ذلك العرب أتعرف:  عمر فقال عمر خبرفأ فرجع ؛ تنقصته أي ، تخوفته:  قال ؟ دينك فعل ما ، فالن يا:  فقال رجل فخرج

 :  واكتنازه تمكه بعد سنامھا السير تنقص ناقة يصف الھذلي كبير أبو شاعرنا قال ؛ نعم قال ؟ أشعارھم في

 ... قردا تامكا منھا الرحل تخوف
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 السفن النبعة عود تخوف كما

 أي ، تمكا يتمك السنام تمك. كالمكم ومعاني كتابكم يرتفس فيه فإن الجاھلية شعر بديوانكم عليكم ، الناس أيھا يا:  عمر فقال

 على:  وقال. عجل على" تخوف على: " سعد بن الليث وقال. الخشب به ُينجر ما والمسفن والسفن. تامك فھو ، وارتفع طال

ُكمْ  َفإِنَّ {. زيتجاو أو يعاقب أن" تخوف على: " قتادة وقال. أيضا عباس ابن عن مروي وھذا ، ذنوبھم من قدموه بما تقريع  َربَّ

 .يمھل بل يعاجل ال أي} َرِحيمٌ  لََرُؤوفٌ 

ُ  َخلَقَ  َما إِلَى َيَرْوا أََولَمْ { 48:  اآلية ُ  َشْيءٍ  ِمنْ  هللاَّ أ َمائِلِ  اْلَيِمينِ  َعنِ  ِظاللُهُ  َيَتَفيَّ داً  َوالشَّ ِ  ُسجَّ َّ  }َداِخُرونَ  َوُھمْ  ِ

 الذين عن خبرا بالياء الباقون. الناس لجميع الخطاب أن على ، بالتاء} واتر{ واألعمش ويحيى وخلف والكسائي حمزة قرأ

 كانت وإن. عباس ابن قاله ؛ جبل أو شجرة من ظل له قائم جسم من يعني} َشْيءٍ  ِمنْ {. االختيار وھو ؛ السيئات يمكرون

ُ {. تعالى  مطيعة سميعة كلھا األشياء أ  ، بالياء الباقون. الظالل لتأنيث بالتاء وغيرھما ويعقوب عمرو أبو قرأ} ِظاللُهُ  َيَتَفيَّ

 حالة على النھار آخر في يعود ثم ويتقلص حال على النھار أول ويكون ، جانب إلى جانب من يميل أي. عبيد أبو واختاره

 لىإ المغرب من فاء ألنه ؛ فيء:  بالعشي للظل قيل ومنه ؛ سجودھا موضع إلى موضع من وميالنھا فدورانھا ؛ أخرى

 الضحاك عن القول ھذا معنى روي]. 9:  الحجرات[} هللاَِّ  أَْمرِ  إِلَى َتفِيءَ  َحتَّى{ ومنه ؛ الرجوع والفيء. رجع أي ، المشرق

. جسم كل في عام وھذا ، الصنعة أثر من فيه يرى وما انقياده وسجوده ، الجسم سجود يعني:  الزجاج وقال ، وغيرھما وقتادة

 وأدخره ، داخر فھو -  بالفتح - الرجل دخر:  يقال. والذل الصغار:  والدخور. صاغرون خاضعون أي} ونَ َداِخرُ  َوُھمْ { ومعنى

 :  الرمة ذو وقال. هللا

 ... مخيس في داخر إال يبق فلم

 جحر في أرضك غير في ومنجحر

 : وقال ، التذلل موضع أي ؛ بالعراق كان سجن اسم المخيس:  وقال للفرزدق الجوھري ونسبه ، الرمة لذي الماوردي نسبه كذا

 مخيسا نافع بعد بنيت...  مكيسا كيسا تراني أما

 األيمان عن:  قال ولو. الجمع واحدا كان وإن اليمين معنى ألن ؛ الشمال وجمع" اليمين عن: " قوله في اليمين ووحد

 إذا العرب شأن فمن وأيضا. للكثرة المعنى ألن ؛ لجاز والشمال األيمان أو ، والشمال اليمين أو ، والشمائل واليمين والشمائل،

ُ  َخَتمَ {:  تعالى كقوله ؛ األخرى وتفرد إحداھما تجمع أن واحد شيء في عالمتان اجتمعت } َسْمِعِھمْ  َوَعلَى قُلُوِبِھمْ  َعلَى هللاَّ

لَُماتِ  ِمنَ  َوُيْخِرُجُھمْ {:  وكقوله] 7: البقرة[  أن ويجوز. لجاز األنوار وإلى أسماعھم على قال ولو] 16:  المائدة[} النُّورِ  إِلَى الظُّ

 :  الشاعر فال. كثير الكالم في ھذا ومثل. معناھا على والشمال" ما" لفظ على اليمين رد يكون

 الجواميس جلد أعناقھم عض قد...  سبأ ذرا في وتيم الواردون
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 إلى يميل حال في ثم اليمين عن الظل انبسط لقبلةا إلى مَتوّجه وأنت طلعت إذا الشمس ألن اليمين وحد:  وقيل. جلود يقل ولم

 .شمائل فسماھا ، حاالت ثم الشمال جھة

ِ { 49:  اآلية َّ ِ َماَواتِ  فِي َما َيْسُجدُ  َو  }َيْسَتْكبُِرونَ  ال َوُھمْ  َواْلَمالئَِكةُ  َدابَّةٍ  ِمنْ  اأْلَْرِض  فِي َوَما السَّ

ُھمْ  َيَخافُونَ { 50:  اآلية  }ُيْؤَمُرونَ  َما َوَيْفَعلُونَ  ِھمْ َفْوقِ  ِمنْ  َربَّ

َِّ {:  تعالى قوله ِ َماَواتِ  فِي َما َيْسُجدُ  َو  يعني} َواْلَمالِئَكةُ {. األرض على يدب ما كل من أي} َدابَّةٍ  ِمنْ  اأْلَْرِض  فِي َوَما السَّ

 دخلوا وإن بالذكر الدبيب صفة من فميزھم ، المنزلة بشرف الختصاصھم بالذكر أفردھم وإنما ، األرض في الذين المالئكة

انٌ  َوَنْخلٌ  َفاِكَھةٌ  فِيِھَما{:  كقوله ؛ فيھا  ، األجنحة من لھم هللا جعل لما يدب ما جملة من لخروجھم:  وقيل]. 68:  الرحمن[} َوُرمَّ

َِّ { أراد:  وقيل. ذكروا فلذلك الجملة في يدخلوا فلم ِ َماَواتِ  فِي َمنْ  َيْسُجدُ  َو  والرياح والنجوم والقمر والشمس الئكةالم من} السَّ

 قريش على رد وھذا. ربھم عبادة عن} َيْسَتْكبُِرونَ  ال َوُھمْ {. األرض مالئكة وتسجد} َدابَّةٍ  ِمنْ  اأْلَْرِض  فِي َوَما{ ، والسحاب

ُھمْ  َيَخافُونَ { ومعنى. هللا بنات المالئكة أن زعموا حيث  ينزل إنما المھلك العذاب ألن ، ابهوعذ ربھم عقاب أي} َفْوقِِھمْ  ِمنْ  َربَّ

ُھمْ  َيَخافُونَ { معنى:  وقيل. حذف الكالم ففي ؛ قدرتھم فوق ھي التي ربھم قدرة يخافون المعنى:  وقيل. السماء من  ِمنْ  َربَّ

 ؛ أولى ھمدون من يخاف فألن ؛ يخافون ذلك ومع دابة من األرض في ما فوق من وھي ربھم يخافون ، المالئكة يعني} َفْوقِِھمْ 

 .المالئكة يعني} ُيْؤَمُرونَ  َما َوَيْفَعلُونَ {:  تعالى قوله القول ھذا دليل

ُ  َوَقالَ { 51:  اآلية ِخُذوا ال هللاَّ َما اْثَنْينِ  إِلََھْينِ  َتتَّ  }َفاْرَھُبونِ  َفإِيَّايَ  َواِحدٌ  إِلَهٌ  ُھوَ  إِنَّ

ُ  َوَقالَ {:  تعالى قوله ِخُذوا ال هللاَّ  كان ولما. توكيدا" اثنين" قوله جاء:  وقيل. إلھين اثنين تتخذوا ال المعنى:  قيل} اْثَنْينِ  نِ إِلََھيْ  َتتَّ

َما{. التعديد نفي قصد ألنه ؛ االثنين ذكر على اقتصر ، بإله فليس يتعدد من كل وأن يتعدد ال الحق اإلله  يعني} َواِحدٌ  إِلَهٌ  ُھوَ  إِنَّ

 .تقدم وقد. خافون أي} َفاْرَھُبونِ  َفإِيَّايَ {.  والحمد وحدانيته على والشرعي العقلي الدليل قام وقد. المقدسة ذاته

َماَواتِ  فِي َما َولَهُ { 52:  اآلية ينُ  َولَهُ  َواأْلَْرِض  السَّ ً  الدِّ ِ  أََفَغْيرَ  َواِصبا  }َتتَّقُونَ  هللاَّ

َماَواتِ  فِي َما َولَهُ {:  تعالى قوله ي َولَهُ  َواألَْرِض  السَّ ً  نُ الدِّ  قال ؛ دائما معناه" واصبا"و. واإلخالص الطاعة:  الدين} َواِصبا

 طاعة:  والمعنى. عليه واظب إذا األمر على الرجل ووصب. دام أي ، وصوبا يصب الشيء وصب. الجوھري حكاه الفراء،

: الصافات[} واصب عذاب ولھم{:  تعالى قوله ومنه. والضحاك وقتادة ومجاھد الحسن:  دائما واصبا قال وممن. أبدا واجبة هللا

 :  الدولي وقال. دائم أي] 9

 واصبا أجمع الدھر يكون بدم...  بقاؤه القليل الحمد أبتغي ال

 :  وغيرھما والثعلبي الغزنوي أنشد

 واصبا أجمع الدھر بذم يوما...  بقاؤه القليل الحمد أبتغي ما
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 :  الشاعر قول ومنه. فيھا العبد تعب وإن هللا طاعة تجب أي ؛ واإلعياء التعب الوصب:  وقيل

 الصفر شرسوفه على يعض وال...  وصب وال أين من الساق يمسك ال

ِ  أََفَغْيرَ {. خالصا:  والكلبي الفراء. واجبا" واصبا: " عباس ابن وقال  بـ نصب" فغير. "هللا غير تتقوا أن ينبغي ال أي} َتتَّقُونَ  هللاَّ

 ".تتقون"

ِ  َفِمنَ  نِْعَمةٍ  ِمنْ  بُِكمْ  َوَما{ 53:  اآلية ُكمُ  إَِذا ُثمَّ  هللاَّ رُّ  َمسَّ  }َتْجأَُرونَ  َفإِلَْيهِ  الضُّ

رَّ  َكَشفَ  إَِذا ُثمَّ { 54:  اآلية ِھمْ  ِمْنُكمْ  َفِريقٌ  إَِذا َعْنُكمْ  الضُّ  }ُيْشِرُكونَ  بَِربِّ

ُعوا آَتْيَناُھمْ  بَِما لَِيْكفُُروا{ 55:  اآلية  }ونَ َتْعلَمُ  َفَسْوفَ  َفَتَمتَّ

 وما:  تقديره ، مضمر بفعل متعلقة" بكم" في والباء. الجزاء بمعنى" ما. "الفراء قال} هللاَِّ  َفِمنَ  نِْعَمةٍ  ِمنْ  ِبُكمْ  َوَما{ :  تعالى قوله

ُكمُ  إَِذا مَّ ثُ {. ھي هللا فمن نعمة من بكم وما المعنى:  وقيل. } هللاَِّ  َفِمنَ { وولد رزق وسعة جسم صحة أي} نِْعَمةٍ  ِمنْ {. بكم يكن  َمسَّ

رُّ  :  يقال ؛ الخوار مثل والجؤار. جؤارا يجار جأر:  يقال. بالدعاء تضجون أي} َتْجأَُرونَ  َفإِلَْيهِ {. والقحط والبالء السقم أي }الضُّ

. اءبالدع تضرع أي ، هللا إلى الرجل وجأر. األخفش حكاه ؛" جؤار له جسدا عجال" بعضھم وقرأ. صاح أي ، يجأر الثور جأر

 :  بقرة يصف األعشى وقال

 وتجأرا تضيف أن النكير وكان...  وليلة يوم بين ثالثا فطافت

رَّ  َكَشفَ  إَِذا ُثمَّ {  الكالم فمعنى. الجؤار وبعد البالء إزالة بعد} ُيْشِرُكونَ  ِبَربِِّھمْ  ِمْنُكمْ  َفِريقٌ  إَِذا{. والسقم البالء أي} َعْنُكمْ  الضُّ

 لَِيْكفُُروا{. كفر بمن خاص ھذا:  الزجاج وقال ، القرآن في مكرر المعنى وھذا ، الھالك من النجاة بعد اإلشراك من التعجيب

 الم وقيل. كي الم فالالم ، ليجحدوا أشركوا أي. والبالء الضر كشف من عليھم بھا أنعم التي هللا نعمة ليجحدوا أي} آَتْيَناُھمْ  ِبَما

 :  قال كما ؛ خبيث فعل ھذا وكل ، للكفر سببا النعمة ليجعلوا أي} آَتْيَناُھمْ  ِبَما لَِيْكفُُروا{:  وقيل. العاقبة

 المنعم لنفس مخبثة والكفر

ُعوا{  .أمركم عاقبة أي} َتْعلَُمونَ  َفَسْوفَ {". تمتعوا قل" عبدهللا وقرأ. تھديد أمر} َفَتَمتَّ

ً  َيْعلَُمونَ  ال لَِما َوَيْجَعلُونَ { 56:  اآلية ا َنِصيبا ِ  َزْقَناُھمْ رَ  ِممَّ َّ ا لَُتْسأَلُنَّ  َتا  }َتْفَتُرونَ  ُكْنُتمْ  َعمَّ

ً  َيْعلَُمونَ  ال لَِما َوَيْجَعلُونَ {:  تعالى قوله ا َنِصيبا  أنه يعلمون ال لما يجعلون وأنھم ، جھالتھم من آخر نوعا ذكر} َرَزْقَناُھمْ  ِممَّ

 ھذا على" يعلمون" فـ. وغيرھما وقتادة مجاھد قال ؛ إليه به يتقربون أموالھم من شيئا - األصنام وھي -  وينفع يضر

:  والتقدير ، محذوف يعلم ومفعول" ما" على رد فھو ، يعقل من مجرى والنون بالواو وجرى ، لألوثان ھي وقيل. للمشركين

َِّ  َھَذا َفَقالُوا{ ، ىالمعن ھذا تفسير" 136:  األنعام" في مضى وقد. نصيبا شيئا تعلم ال التي لألصنام الكفار ھؤالء ويجعل ِ 
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َِّ {:  فقال الخطاب إلى الخبر من رجع ثم} لُِشَرَكاِئَنا َوَھَذا ِبَزْعِمِھمْ  ا{. توبيخ سؤال وھذا} لَُتْسأَلُنَّ  َتا  أي} َتْفَتُرونَ  ُكْنُتمْ  َعمَّ

 .بھذا أمركم أنه هللا على الكذب من تختلقونه

ِ  َوَيْجَعلُونَ { 57:  اآلية َّ  }َيْشَتُھونَ  َما َولَُھمْ  ُسْبَحاَنهُ  َبَناتِ الْ  ِ

َِّ  َوَيْجَعلُونَ {:  تعالى قوله  البنات الحقوا يقولون فكانوا ، هللا بنات المالئكة أن زعموا فإنھم ؛ وكنانة خزاعة في نزلت} اْلَبَناتِ  ِ

 ويأنفون البنين ألنفسھم يجعلون أي} َيْشَتُھونَ  َما لَُھمْ وَ {. األوالد اتخاذ من إليه نسبوه عما وعظمھا نفسه نزه} ُسْبَحاَنهُ {. بالبنات

 على ، نصبا كونھا الفراء وأجاز} ُسْبَحاَنهُ {:  قوله عند الكالم وتم" لھم" والخبر ، باالبتداء رفع" ما" وموضع. البنات من

 .ألنفسھم ويجعلون ھذا مثل في تستعمل العرب:  وقال الزجاج وأنكره. يشتھون ما لھم ويجعلون: تقدير

 }َكِظيمٌ  َوُھوَ  ُمْسَوّداً  َوْجُھهُ  َظلَّ  بِاألُْنَثى أََحُدُھمْ  ُبشِّرَ  َوإَِذا{ 58:  اآلية

 }ُمْسَوّداً  َوْجُھهُ  َظلَّ {. بنت بوالدة أحدھم أخبر أي} ِباأْلُْنَثى أََحُدُھمْ  ُبشِّرَ  َوإَِذا{:  تعالى قوله

:  مكروھا لقي من لكل تقول والعرب. بالبنت غمه عن كناية ھو وإنما ، اضالبي ضد ھو الذي السواد يريد وليس ، متغيرا أي

 أي} َكِظيمٌ  َوُھوَ {. الجمھور قول وھو:  قال اللون سواد المراد أن الماوردي وحكى. الزجاج قال ؛ وحزنا غما وجھه اسود قد

 فاه يطبق الذي المغموم إنه:  وقيل. ظھرهي فال غيظه يكظم الذي ھو:  األخفش وقال. حزين:  عباس ابن وقال. الغم من ممتلئ

 ."يوسف" سورة في المعنى ھذا.تقدم وقد. عيسى بن علي قاله ؛ القربة فم شد وھو الكظامة من مأخوذ ؛ الغم من يتكلم فال

هُ  أَمْ  ُھونٍ  َعلَى أَُيْمِسُكهُ  بِهِ  ُبشِّرَ  َما ُسوءِ  ِمنْ  اْلَقْومِ  ِمنَ  َيَتَواَرى{ 59:  اآلية  }َيْحُكُمونَ  َما َساءَ  أاَل التَُّرابِ  يفِ  َيُدسُّ

 يلحقه الذي والحياء والعار الحزن سوء من أي} ِبهِ  ُبشِّرَ  َما ُسوءِ  ِمنْ {. ويتغيب يختفي أي} اْلَقْومِ  ِمنَ  َيَتَواَرى{:  تعالى قوله

 والھون" ھوان على" الثقفي عيسى قرأ ذاوك. ھوان أي} ُھونٍ  َعلَى{". ما" على مردود ألنه الكناية ذكر} أَُيْمِسُكه{. البنت بسبب

 البالء ھو:  الكسائي وقال. تميم بلغة القليل ھو:  الفراء وقال. الكسائي عن عبيد أبو وحكاه اليزيدي قاله ؛ قريش بلغة الھوان

 :  الخنساء وقالت. والمشقة

 لھا أبقى الكريھة يوم س...  النفو وھون النفوس نھين

" باألنثى: " قوله على يرده" التراب في يدسھا أم" الجحدري وقرأ:  قال ، النحاس ذكره" سوء على أيمسكه" األعمش وقرأ

 ؛ له المولود إلى يرجع:  وقيل. عنده مھانة وھي أيمسكھا أي ؛ البنت إلى الھوان يرجع:  وقيل". أيمسكھا" يقرأ أن ويلزمه

 يدفنون وخزاعة مضر كان:  قتادة قال. حية البنت دفن من نهيفعلو كانوا ما وھو ، التراب في يدسه أم أنفه رغم على أيمسكه

 عم ناجية ابن صعصعة وكان. فيھن األكفاء غير وطمع عليھم القھر خوف زعموا. تميم ھذا في وأشدھم ؛ أحياء البنات

 :  يفتخر الفرزدق فقال. بذلك يستحييھا إبال البنت والد إلى وجه ذلك من بشيء أحس إذا الفرزدق

 يوأد فلم الوئيد وأحيا...  الوائدات منع يالذ وعمي
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 .محتمل وھذا ؛ األبصار عن إلخفائه التراب في كالمدسوس ، تعرف ال حتى الناس عن إخفاؤھا دسھا:  وقيل

 غير عندي تجد فلم فسألتني ، لھا ابنتان ومعھا امرأة جاءتني:  قالت عنھا هللا رضي عائشة عن مسلم صحيح في ثبت:  مسألة

 النبي علي فدخل ، وابنتاھا فخرجت قامت ثم ، شيئا منھا تأكل ولم ابنتيھا بين فقسمتھا فأخذتھا إياھا فأعطيتھا ، دةواح تمرة

 سترا له كن إليھن فأحسن بشيء البنات من ابتلي من: " وسلم عليه هللا صلى النبي فقال ، حديثھا فحدثته وسلم عليه هللا صلى

. النار من يقي ما إليھن واإلحسان عليھن الصبر في أن أخبر ثم ، بلية البنات أن على ليد ما الحديث ھذا ففي" . النار من

 منھما واحدة كل فأعطت تمرات ثالث فأطعمتھا ، لھا ابنتين تحمل مسكينة جاءتني:  قالت أنھا عنھا هللا رضى عائشة وعن

 ، شأنھا فأعجبني ؛ بينھما تأكلھا أن تريد كانت التي التمرة فشقت ابنتاھا فاستطعمتھا لتأكلھا تمرة فيھا إلى ورفعت ، تمرة

" . النار من بھا أعتقھا أو الجنة بھا لھا أوجب قد وجل عز هللا إن: " فقال وسلم عليه هللا صلى هللا لرسول صنعت الذي فذكرت

 وضم" وھو أنا القيامة يوم جاء تبلغا حتى جاريتين عال من: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال قال مالك بن أنس وعن

 رسول قال قال عبدهللا عن وائل أبي عن األعمش حديث من الحافظ نعيم أبو وخرج هللا رحمه مسلم أيضا خرجھما ، أصابعه

 أسبغ التي هللا نعم من عليھا وأسبغ تعليمھا فأحسن وعلمھا أدبھا فأحسن فأدبھا بنت له كانت من: " وسلم عليه هللا صلى هللا

 :  فقال الجرباء ابنته علفة بن عقيل إلى وخطب" . النار من حجابا أو سترا هل كانت عليه

 عشر وخور وعبدان ألف...  المھر إلي سيق وإن إني

 القبر إلي أصھاري أحب

 :  طاھر بن عبدهللا وقال

 الصھر حمد إذا أصھار ثالثة...  شؤونھا يراعي بنت أبي لكل

 القبر وخيرھم ھايواري وقبر...  يكنھا وخدر يراعيھا فبعل

َكرُ  أَلَُكمُ { نظيره. إليھم البنين وإضافة خالقھم إلى البنات إضافة في أي} َيْحُكُمونَ  َما َساءَ  أاَل{  قِْسَمةٌ  إِذاً  ِتْلكَ . اأْلُْنَثى َولَهُ  الذَّ

 .وسيأتي ، جائرة أي] 21:  النجم[} ِضيَزى

ْوءِ  َثلُ مَ  بِاآْلِخَرةِ  ُيْؤِمُنونَ  ال لِلَِّذينَ { 60:  اآلية ِ  السَّ َّ ِ  }اْلَحِكيمُ  اْلَعِزيزُ  َوُھوَ  اأْلَْعلَى اْلَمَثلُ  َو

ْوءِ  َمَثلُ { البنات  الواصفين لھؤالء أي} بِاآلِخَرةِ  ُيْؤِمُنونَ  ال لِلَِّذينَ {:  تعالى قوله : وقيل. والكفر الجھل من السوء صفة أي} السَّ

َِّ {. والنار العذاب أي:  وقيل. والولد بالصاحبة تعالى هللا وصفھم ھو ِ  اإلخالص من األعلى الوصف أي} األَْعلَى اْلَمَثلُ  َو

ْوءِ  َمَثلُ {:  عباس ابن وقال. ومجاز قادر رازق خالق بأنه العليا الصفة أي:  وقيل. قتادة قاله ؛ والتوحيد  اْلَمَثلُ { و ، النار} السَّ

َِّ {:  وقيل. شيء كمثله ليس:  وقيل. هللا إال إله ال أن شھادة} اأْلَْعلَى ِ ُ {:  كقوله} األَْعلَى اْلَمَثلُ  َو َماَواتِ  ُنورُ  هللاَّ  َواألَْرِض  السَّ

َِّ  َتْضِرُبوا َفال{:  قال وقد نفسه إلى ھنا المثل أضاف كيف:  قيل فإن]. 35:  النور[} ُنوِرهِ  َمَثلُ  ] 74:  النحل[} األَْمَثالَ  ِ

َِّ  ِرُبواَتضْ  َفال{:  قوله أن فالجواب  نقصا يقتضي مثال  تضربوا ال أي ؛ والنقائص األشباه توجب التي األمثال أي} اأْلَْمَثالَ  ِ
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. كبيرا علوا والجاحدون الظالمون يقول عما وتعالى جل ، نظير وال له شبيه ال بما وصفه األعلى والمثل. بالخلق وتشبيھا

 .تقدم} اْلَحِكيمُ  اْلَعِزيزُ  َوُھوَ {

ُ  ُيَؤاِخذُ  َولَوْ { 61:  اآلية ُرُھمْ  َولَِكنْ  َدابَّةٍ  ِمنْ  َعلَْيَھا َتَركَ  َما بُِظْلِمِھمْ  النَّاسَ  هللاَّ  ال أََجلُُھمْ  َجاءَ  َفإَِذا ُمَسّمىً  أََجلٍ  إِلَى ُيَؤخِّ
 }َيْسَتْقِدُمونَ  َوال َساَعةً  َيْسَتأِْخُرونَ 

ُ  ُيَؤاِخذُ  َولَوْ {:  تعالى قوله  كناية فھو ، األرض على أي} َعلَْيَھا َتَركَ  َما{. وعاجلھم ، وافترائھم بكفرھم أي} ُظْلِمِھمْ بِ  النَّاسَ  هللاَّ

 فھو ، كافرة دابة من المراد والمعنى. األرض على إال تدب ال الدابة فإن} َدابَّةٍ  ِمنْ {:  قوله عليه دل لكن ، مذكور غير عن

 كسبوا بما الخلق هللا أخذ لو أي ؛ العموم باآلية المراد:  وقيل. األبناء تكن مل بكفرھم اآلباء أھلك لو أنه المعنى:  وقيل. خاص

 هللا أخذ لو:  اآلية ھذه وقرأ مسعود ابن وقال. الحسن قول وھذا ؛ غيره وال نبي من دابة من األرض ھذه ظھر على ترك ما

 من والنبات السماء من األمطار وألمسك ، حجرھا في الجعالن حتى الخلق جميع العذاب ألصاب المذنبين بذنوب الخالئق

 أي} أََجلُُھمْ  َجاءَ  َفإَِذا{]. 30:  الشورى[} َكِثيرٍ  َعنْ  َوَيْعفُو{:  قال كما ؛ والفضل بالعفو يأخذ هللا ولكن ، الدواب فمات األرض

 َجاءَ  َفإَِذا{:  وقيل بالجمع} ُھمْ أََجلُ  َجاءَ { سيرين ابن وقرأ. وجل عز هللا عند المعلوم الوقت أو. أعمارھم ومنتھى موتھم أجل

 أن مع بالھالك يعم فكيف:  قيل فإن. تقدم وقد} َيْسَتْقِدُمونَ  َوال َساَعةً  َيْسَتأِْخُرونَ  ال{. أعلم وهللا. القيامة يوم جاء فإذا أي} أََجلُُھمْ 

 مسلم صحيح وفي. اآلخرة بثواب امعوض المؤمن وھالك ، وجزاء انتقاما الظالم ھالك يجعل:  قيل ؟ بظالم ليس مؤمنا فيھم

 فيھم كان من العذاب أصاب عذابا بقوم هللا أراد إذا: " يقول وسلم عليه هللا صلى هللا رسول سمعت:  قال عمر بن عبدهللا عن

 هللا رسول قال فقالت ، الزبير ابن أيام في ذلك وكان به يخسف الذي الجيش عن وسئلت سلمة أم وعن" . نياتھم على بعثوا ثم

 ، هللا رسول يا:  فقلت" بھم خسف األرض من ببيداء كانوا فإذا بعث إليه فيبعث عائذ بالبيت يعوذ: " وسلم عليه هللا صلى

 في مجودا المعنى ھذا على أتينا وقد" . نيته على القيامة يوم يبعث ولكنه معھم به يخسف: " قال ؟ كارھا كان بمن فكيف

. القيامة يوم جاء فإذا أي" أجلھم جاء فإذا" وقيل.  والحمد ، كفاية فيه ما" األنعام" وآخر" المائدة" في وتقدم" التذكرة كتاب"

 .أعلم وهللا

ِ  َوَيْجَعلُونَ { 62:  اآلية َّ ارَ  لَُھمُ  أَنَّ  َجَرمَ  ال اْلُحْسَنى لَُھمُ  أَنَّ  اْلَكِذبَ  أَْلِسَنُتُھمُ  َوَتِصفُ  َيْكَرُھونَ  َما ِ ُھمْ  النَّ  }ْفَرُطونَ مُ  َوأَنَّ

َِّ  َوَيْجَعلُونَ {:  تعالى قوله } اْلُحْسَنى لَُھمُ  أَنَّ {. الكذب ألسنتھم وتقول أي} اْلَكِذبَ  أَْلِسَنُتُھمُ  َوَتِصفُ {. البنات من أي} َيْكَرُھونَ  َما ِ

. له بيان ألنه ؛ الكذب من بدل نصب محل في" أن"و" تصف" مفعول" الكذب" البنات و البنين لھم أن قولھم ھو:  مجاھد قال

 الكاف برفع" الكذب" محيصن وابن ومجاھد العالية وأبو عباس ابن وقرأ. الزجاج قال ؛ الحسن الجزاء" الحسنى: " وقيل

 سولر مثل ؛ كذوب جمع والكذب]. 116:  النحل[} اْلَكِذبَ  أَْلِسَنُتُكمُ  َتِصفُ  لَِما َتقُولُوا َوال{ وكذا ؛ لأللسنة نعتا والباء والذال

 لھم أن حقا أي} النَّارَ  لَُھمُ  أَنَّ  َجَرمَ { تزعمون كما ليس أي ، الكالم وتم ، لقولھم رد} ال{. وشكر وشكور وصبر وصبور ورسل

ُھمْ { مستوفي تقدم وقد.النار  وھو ، والفراء والكسائي عبيدة وأبو األعرابي ابن قاله ؛ النار في منسيون متركون} ُمْفَرُطونَ  وأنَّ

 مقدمون النار إلى معجلون:  والحسن قتادة. مبعدون:  أيضا جبير بن وسعيد عباس ابن وقال. ومجاھد جبير بن سعيد قول
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 وقال. متقدمكم أي" الحوض على فرطكم أنا: " وسلم عليه هللا صلى النبي قول ومنه ؛ الماء إلى يتقدم الذي:  والفارط. إليھا

 :  القطامي

 لوراد فراط تعجل كما. .. صحابتنا من وكانوا فاستعجلونا

 ، وتخفيفھا الراء بكسر" مفرطون" ورش رواية في نافع وقرأ. المتأخرون:  والوراد. الماء طلب في المتقدمون:  والفراط

 على فالن أفرط:  يقال. فيھا أفرطوا أي ، والمعصية الذنوب في مسرفون ومعناه ، عباس وابن مسعود بن عبدهللا قراءة وھي

 مضيعون أي ، وتشديدھا الراء بكسر" مفرطون" القارئ جعفر أبو وقرأ. الشر من قال مما أكثر له وقال ، عليه أربى إذا فالن

 .الواجب في التفريط من فھو ؛ هللا أمر

ِ { 63:  اآلية َّ ْيَطانُ  لَُھمُ  َفَزيَّنَ  َقْبلِكَ  ِمنْ  أَُممٍ  إِلَى أَْرَسْلَنا لََقدْ  َتا  }أَلِيمٌ  َعَذابٌ  َولَُھمْ  اْلَيْومَ  لِيُُّھمُ وَ  َفُھوَ  أَْعَمالَُھمْ  الشَّ

َِّ {:  تعالى قوله ْيَطانُ  لَُھمُ  َفَزيَّنَ  َقْبلِكَ  ِمنْ  أَُممٍ  إَِلى أَْرَسْلَنا لََقدْ  َتا  عليه هللا صلى للنبي تسلية ھذا. الخبيثة أعمالھم أي} أَْعَمالَُھمْ  الشَّ

ُھمُ  َفُھوَ {. ھمقوم بھم كفر قد األنبياء من تقدمه من بأن وسلم  .} أَلِيمٌ  َعَذابٌ  َولَُھمْ {. زعمھم على الدنيا في ناصرھم أي} اْلَيْومَ  َولِيُّ

ُھمُ  َفُھوَ {:  وقيل. اآلخرة في  لھم يقال وقيل. لشھرته اليوم اسم عليه وأطلق ، القيامة يوم يعني} اْلَيْومَ {. النار في قرينھم أي} َولِيُّ

 لھم التوبيخ جھة على ، العذاب من لينجيكم به تنصروافاس وليكلم ھذا:  القيامة يوم

 }ُيْؤِمُنونَ  لَِقْومٍ  َوَرْحَمةً  َوُھدىً  فِيهِ  اْخَتلَفُوا الَِّذي لَُھمُ  لُِتَبيِّنَ  إاِلَّ  اْلِكَتابَ  َعلَْيكَ  أَْنَزْلَنا َوَما{ 64:  اآلية

 عليھم الحجة فتقوم واألحكام الدين من} فِيهِ  اْخَتلَفُوا الَِّذي لَُھمُ  لُِتَبيِّنَ  إاِلَّ { القرآن أي} اْلِكَتابَ  َعلَْيكَ  أَْنَزْلَنا َوَما{:  تعالى قوله

 تبيانا إال الكتاب عليك أنزلنا وما:  الكالم ومجاز. نصب محله ألن" لتبين: " قوله موضع على" ورحمة ھدى" وعطفك. ببيانك

 .للمؤمنين ورحمة} َوَرْحَمةً { رشدا أي} َوُھدىً {. للناس

ُ { 65:  اآلية َماءِ  ِمنَ  أَْنَزلَ  َوهللاَّ  }َيْسَمُعونَ  لَِقْومٍ  آَلَيةً  َذلِكَ  فِي إِنَّ  َمْوتَِھا َبْعدَ  األَْرضَ  بِهِ  َفأَْحَيا َماءً  السَّ

ُ {:  تعالى قوله َماءِ  ِمنَ  أَْنَزلَ  َوهللاَّ  كمال وبيان النعم تعداد إلى الكالم عاد} َمْوِتَھا َبْعدَ  األَْرضَ  ِبهِ  َفأَْحَيا َماءً {. السحاب أي} السَّ

. الداللة ھذه فتكون ، شيئا يستطيع ال معبودھم أن علموا إذ ؛ وحدانيته على البعث على داللة أي} آَلَيةً  َذلِكَ  فِي إِنَّ {. القدرة

َھا{ ؛ باآلذان ال بالقلوب تعالى هللا عن} َيْسَمُعونَ  لَِقْومٍ { ُدورِ  فِي الَِّتي اْلقُلُوبُ  َتْعَمى ِكنْ َولَ  اأْلَْبَصارُ  َتْعَمى ال َفإِنَّ :  الحج[} الصُّ

46.[ 

ا ُنْسقِيُكمْ  لَِعْبَرةً  األَْنَعامِ  فِي لَُكمْ  َوإِنَّ { 66:  اآلية ً  َوَدمٍ  َفْرثٍ  َبْينِ  ِمنْ  ُبُطونِهِ  فِي ِممَّ ً  لََبنا ً  َخالِصا اِربِينَ  َسائِغا  }لِلشَّ

 - :  مسائل عشر فيه

 والبقر اإلبل:  األربعة األصناف ھنا وھي ، األنعام في القول تقدم قد} لَِعْبَرةً  اأْلَْنَعامِ  فِي لَُكمْ  َوإِنَّ { : تعالى قوله:  االولى

 من حقيقته لتعرف بالشيء الشيء تمثيل أصلھا والعبرة. وعظمته ووحدانيته هللا قدرة على داللة أي} لَِعْبَرةً {. والمعز والضأن
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 ، لھم وطاعتھا ألربابھا تسخيرھا األنعام في العبرة:  الوراق بكر أبو وقال]. 2:  الحشر[} َتبُِرواَفاعْ { ومنه ، المشاكلة طريق

 .مذنبا يحمل بريء العبر أعظم ومن. شيء كل في له وخالفك ربك على وتمردك

 وقرأ. يسقي سقى من النون حبفت بكر أبي رواية في وعاصم عامر وابن المدينة أھل قراءة} ُنْسقِيُكمْ {:  تعالى قوله -:  الثانية

 :  لبيد وقال. لغتان ھما:  قيل. مكة وأھل الكوفيين قراءة وھي ، يسقي أسقى من النون بضم عاصم عن وحفص الباقون

 ھالل من والقبائل نميرا...  وأسقى مجد بني قومي سقى

 ابن قال ؛ أسقيته قلت يزرعه أو بفيه يشرب ألن عرضته أو شرابا له جعلت فإذا ، سقيته فيه إلى يدك من كان لما يقال:  وقيل

 والقراء. وجل عز هللا يسقيكم أي ، بالياء وقرئ. األنعام يعني ، ضعيفة وھي ، بالتاء" تسقيكم" فرقة وقرأت. تقدم وقد ، عزيز

 .حمير لغة وضمھا قريش لغة النون ففتح ؛ المتقدمتين القراءتين على

ا{:  تعالى قوله-:  الثالثة ا{:  قوله من الضمير في الناس اختلف} ُبُطوِنهِ  فِي ِممَّ  عائد ھو:  فقيل. يعود ماذا على} ُبُطوِنهِ  فِي ِممَّ

 إال عليه عول أراه وما:  العربي ابن قال. الواحد بخبر األنعام عن تخبر العرب:  سيبويه قال. المؤنث جمع وھو قبله ما إلى

 ھو:  فيقال ويؤنث يذكر الجنس اسم وھو الجمع لفظ كان لما:  وقيل. دراكهبإ يليق وال منصبه يشبه ال وھذا ، اآلية ھذه من

 عائد فھو ، ذكرناه ما بطون في مما معناه:  الكسائي وقال ، الزجاج وقال  ؛ بالتذكير الضمير عود جاز ، األنعام وھي األنعام

َھا{:  تعالى هللا قال وقد ؛ المذكور على  :  الشاعر وقال] 12 - 11:  عبس[} َذَكَرهُ  َشاءَ  َفَمنْ  ، َتْذِكَرةٌ  إِنَّ

 حواصله نتفت الفراخ مثل

 أبو عليه عول الذي وھو ، لھا ألبان ال الذكور إذ ؛ بعضه بطون في مما أي" بطونه في مما: " الكسائي وقال. كثير ومثله

 النعم لفظ إلى الضمير فرجع ، وارد عمن ھذا:  العرب تقول ولھذا ، يذكر والنعم ، واحد والنعم األنعام:  الفراء وقال. عبيدة

 ھنا فذكره ، الجماعة معنى إلى والتأنيث ، الجمع معنى إلى التذكير رجع إنما:  العربي ابن قال. األنعام بمعنى ھو الذي

ا ُنْسقِيُكمْ {:  فقال الجماعة لفظ باعتبار المؤمنين سورة في وأنثه ، الجمع لفظ باعتبار  وبھذا] 21:  لمؤمنونا[} ُبُطوِنَھا فِي ِممَّ

 وتيھاء يبرين رمل من أكثر الجمع لفظ باعتبار والتذكير الجماعة لفظ باعتبار والتأنيث. حسنا انتظاما المعنى ينتظم التأويل

 .فلسطين

 نماإ:  وقال ، التحريم يفيد الفحل لبن أن ، الضمير ھذا عود من إسماعيل القاضي وھو الجلة العلماء بعض استنبط - :  الرابعة

 الفحل لبن بأن وسلم عليه هللا صلى النبي قضى ولذلك ، محسوب للذكر اللبن ألن ؛ النعم ذكر إلى راجع ألنه مذكرا به جيء

 وقد. بينھما فيه االشتراك فجرى" اللقاح وللرجل السقي فللمرأة" القعيس أبي أخي أفلح حديث في عائشة أنكرته حين يحرم

  والحمد النساء يف الفحل لبن تحريم في القول.مضى

ً  َوَدمٍ  َفْرثٍ  َبْينِ  ِمنْ {:  تعالى قوله- :  الخامسة ً  لََبنا . والدم الفرث بين خالصا اللبن بخروج قدرته عظيم على سبحانه نبه} َخالِصا

 أن : والمعنى. فيھا ما أخرجت إذا الكرش أفرثت:  يقال. فرثا يسم لم خرج فإذا ، الكرش إلى ينزل الذي الزبل:  والفرث

 ذلك بين من يخرج اللبن ھذا أن سبحانه هللا فأعلم ؛ الدم من اللبن يخلص ثم ، الدم منه ويكون الكرش في ما فيه يكون الطعام
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 لبنا وأوسطه فرثا أسفله فكان طبخته كرشھا في استقر فإذا العلف تأكل الدابة إن:  عباس ابن وقال. العروق في الدم وبين

 الفرث ويبقى الضرع في اللبن وتجري ، العروق في وتجريه وتميزه الدم فتقسم األصناف ھذه على مسلط والكبد ، دما وأعاله

ً {]. 5:  القمر[} النُُّذرُ  ُتْغنِ  َفَما َبالَِغةٌ  ِحْكَمةٌ { ؛ الكرش في ھو كما  وعاء جمعھما وقد الفرث وقذارة الدم حمرة من يريد} َخالِصا

 :  النابغة لقا. بياضه خالصا:  بحر ابن وقال. واحد

 المناكب خضر األردان بخالصة

 .بالمصلحة شيء كل على للقائم إال تنبغي ال قدرة وھذه. األكمام بيض أي

 بين من اللبن يخرج كما:  قال بأن واحتج غيره أيضا وقاله. بنجس ليس المني أن على دليل ھذا في:  النقاش قال-:  السادسة

 وأخذ عظيم لجھل ھذا إن:  العربي ابن قال. طاھرا البول مخرج على المني يخرج أن يجوز كذلك خالصا سائغا والدم الفرث

 ؛ واللذة الخلوص وصف كله ذلك فاقتضى ، عبرة ليكون القدرة عن الصادرة والمنة النعمة مجيء عنه الخبر جاء اللبن. شنيع

 .عليه مقيسا أو به ملحقا يكون حتى الحالة ھذه من المني وليس

:  تعالى قال وقد ؛ المكرم اإلنسان عنه يكون الذي المني خروج من وأرفع أعظم منة وأي:  يقال بأن ھذا يعارض قد:  قلت

ْلبِ  َبْينِ  ِمنْ  َيْخُرجُ { ُ {:  وقال ،] 7:  الطارق[} َوالتََّراِئبِ  الصُّ ً  أَْنفُِسُكمْ  ِمنْ  لَُكمْ  َجَعلَ  َوهللاَّ  ِنينَ بَ  أَْزَواِجُكمْ  ِمنْ  لَُكمْ  َوَجَعلَ  أَْزَواجا

 فالنجاسة ، أردناه ما ھو:  قلنا ، البول مجرى في بخروجه يتنجس إنه:  قيل فإن. االمتنان في غاية وھذا] 72:  النحل[} َوَحَفَدةً 

 غير الولد ومخرج منھا الذكر مدخل فإن ؛ المرأة وخاصة البول مخرج غير مخرجه إن:  قيل وقد ؛ طاھر وأصله عارضة

 قال وممن. طاھر وھو دم أصله فإن ، بالمسك ينتقض قلنا ، نجس فھو دم أصله:  قيل فإن. لعلماءا قال ما على البول مخرج

 هللا رسول ثوب من أفركه كنت:  قالت عنھا هللا رضي عائشة لحديث ؛ وغيرھم ثور وأبو وإسحاق وأحمد الشافعي بطھارته

. ثوبه من المني يفرك وقاص أبي بن سعد وكان. به بأس فال يفرك لم فإن:  الشافعي قال. بظفري يابسا وسلم عليه هللا صلى

 المني أغسل كنت:  قالت أنھا عائشة عن ثبت فقد:  قيل فإن. بخرقة وامسحه بإذخرة عنك أمطه كالنخامة ھو:  عباس ابن وقال

 أن يحتمل:  قلنا. فيه الغسل أثر إلى أنظر وأنا الثوب ذلك في الصالة إلى يخرج ثم وسلم عليه هللا صلى هللا رسول ثوب من

 مالك وقال. أعلم وهللا. األحاديث بين جمعا ھذا ويكون ، كالنجاسة الثوب من تزال التي كاألشياء استقذارا غسلته تكون

. الكوفيين قول وھو ، عندنا عليه مجتمع واجب أمر الثوب من االحتالم غسل:  مالك قال. نجس ھو:  واألوزاعي وأصحابه

 وعلى. وعائشة عمر ابن عن فيه واختلف. ثيابھم من غسلوه أنھم سمرة بن وجابر مسعود وابن بالخطا بن عمر عن ويروى

 .التابعون وطھارته المني نجاسة في القولين ھذين

 مانع ألنه ؛ به االنتفاع يجوز فال الميتة لبن فأما ، وغيره الشرب من باأللبان االنتفاع جواز على دليل اآلية ھذه في -:  السابعة

 لبن فأما. نجس وعاء من مأخوذا صار حلب فإذا طاھر واللبن نجس الميتة ضرع أن وذلك ، نجس وعاء في حصل رطاھ

. نجس فھو بالموت ينجس:  قال ومن. طاھر فھو وميتا حيا طاھر اإلنسان إن:  قال فمن ، فيه أصحابنا فاختلف الميتة المرأة

 وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن وذلك ، الحية من يغتذي كما به غتذيي قد الصبي ألن ؛ الحرمة تثبت جميعا القولين وعلى

 .يخص ولم" . العظم وأنشز اللحم أنبت ما الرضاع: " قال
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ً {:  تعالى قوله - :  الثامنة اِرِبينَ  َساِئغا  سھل أي سوغا يسوغ الشراب ساغ:  يقال. شربه من به يغص ال ھينا لذيذا أي} لِلشَّ

 أي غصتي لي أسغ:  يقال. إساغة أسغته واألجود ، يتعدى ، وأسوغه أسيغه أنا وسغته ، شاربه ساغهوأ ، الحلق في مدخله

ُعهُ {:  تعالى وقال ؛ تعجلني وال أمھلني . غصتك به أسغت ما - السين بكسر -  والسواغ]. 17:  إبراھيم[} ُيِسيُغهُ  َيَكادُ  َوال َيَتَجرَّ

 :  يتالكم قول ومنه ؛ الغصص سواغ الماء:  يقال

 بغصة جئزت أن سواغا فكانت

 .وسلم عليه هللا صلى النبي عن ذلك وروي ، قط أحد به َيشَرق لم اللبن أن:  وروي

 ، يباعده أو الزھد يناقض ذلك إن:  يقال وال ، وتناولھا اللذيذة واألطعمة الحالوة استعمال على دليل اآلية ھذه في -:  التاسعة

 وسلم عليه هللا صلى هللا رسول سقيت لقد:  قال أنس عن الصحيح وفي. إكثار وال رفس غير ومن وجھه من كان إذا لكن

. العلماء عامة وأباحه ، الطعام من واللبن الفالوذج أكل القراء كره وقد. والماء واللبن والنبيذ العسل:  كله الشراب ھذا بقدحي

 في عليك فإن كل:  الحسن له فقال ، أكله عن فامتنع الوذجبف فأتى ، دينار بن مالك ومعه مائدة على كان أنه الحسن عن وروي

 .ھذا من أكثر البارد الماء

 هللا رسول فقال ، فشرب بلبن وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أتي:  قال عباس ابن عن وغيره داود أبو روى - :  العاشرة

 لنا بارك اللھم فليقل لبنا سقي وإذا. منه خيرا وأطعمنا فيه لنا بارك اللھم فليقل طعاما أحدكم أكل إذا: "  وسلم عليه هللا صلى

 به يغتذي ما أول وھو ذلك يكون ال فكيف:  علماؤنا قال" . اللبن إال والشراب الطعام عن يجزي شيء ليس فإنه منه وزدنا فيه

 على لجبريل عالمة تعالى هللا جعله وقد ، األجسام قوام به المفاسد عن خلي قوت فھو ، واألبدان الجثث به وتنمي اإلنسان

 فقال اللبن فاخترت لبن من وإناء خمر من بإناء جبريل فجاءني: " الصحيح في فقال ؛ أمة األمم خير ھي التي األمة ھذه ھداية

 وظھور الخصب عالمة منه بالزيادة الدعاء في إن ثم". أمتك غوت الخمر اخترت لو إنك أما الفطرة اخترت جبريل لي

 .كله مبارك فھو ؛ اتوالبرك الخيرات

ِخيلِ  َثَمَراتِ  َوِمنْ { 67:  اآلية ِخُذونَ  َواأْلَْعَنابِ  النَّ ً  َسَكراً  ِمْنهُ  َتتَّ ً  َوِرْزقا  }َيْعقِلُونَ  لَِقْومٍ  آَلَيةً  َذلِكَ  فِي إِنَّ  َحَسنا

 - :  مسألتان فيه

" ما" فحذف ؛ تتخذون ما واألعناب النخيل ثمرات ومن يرالتقد:  الطبري قال} النَِّخيلِ  َثَمَراتِ  َوِمنْ {:  تعالى قوله - :  األولى

 في يكون فال ، المذكور من أي" منه" معنى:  وقيل. قريب واألمر ، شيء المحذوف :  وقيل". منه: " قوله حذفه على ودل

 واألعناب لالنخي ثمرات من ولكم أي ؛" األنعام" على عطفا" ثمرات ومن: " قوله يكون أن ويجوز. أولى وھو حذف الكالم

 .ثمرات من مشروبات أيضا ونسقيكم أي" مما" على معطوفا يكون أن ويجوز. عبرة

 تحريم قبل اآلية ھذه نزلت:  عباس ابن قال. اللغة في المشھور ھو ھذا ؛ يسكر ما السكر} َسَكراً {:  تعالى قوله -:  الثانية

 جبير ابن القول بھذا وقال. الشجرتين ھاتين من حالال ربويش يؤكل ما جميع الحسن وبالرزق ، الخمر بالسكر وأراد. الخمر

 الحلو العصير السكر:  وقيل. الطعام الحسن والرزق ، الحبشة بلغة الخل السكر إن:  قيل وقد. ثور وأبو والشعبي والنخعي
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 ابن قول األقوال ھذه أَسدُ :  العربي ابن قال. حرم اإلسكار بلغ فإذا ، بقي إذا مسكرا يصير قد ألنه سكرا وسمي ، الحالل

 بثمرات عليكم هللا أنعم:  المعنى يكون أن وإما ، الخمر تحريم قبل ذلك يكون أن إما ، معنيين أحد على ذلك ويخرج ، عباس

 أن والصحيح. أنفسكم منفعة إلى قصدا أو اتفاقا لكم أحل وما ، منكم اعتداء عليكم هللا حرم ما منه تتخذون واألعناب النخيل

 .مدني الخمر وتحريم ، العلماء من باتفاق مكية اآلية ھذه فإن ؛ منسوخة فتكون الخمر تحريم قبل كان ذلك

 الخل يسمون الحبشة:  عباس ابن قال. حسن وھو محكمة اآلية وتكون ، نسخ ال الحلو العصير أو الخمر السكر أن فعلى:  قلت

 ليلى أبي وابن ومجاھد والحسن رزين وأبو عمر وابن عودمس ابن منھم ، الخمر السكر أن على الجمھور أن إال ، السكر

 وما للخمر اسم السكر:  اللغة أھل قال وكذا. ثمرتيھما من هللا حرمه ما السكر:  قالوا كلھم ، ذكرھم تقدم ممن وغيرھم والكلبي

 :  وأنشدوا ، يسكر

 والسكر المزاء فيھم جرى إذا...  شربھم الشرب وبئس الصحاة بئس

 أي ، اإلنكار بمعنى االستفھام معناه خبر} َسَكراً  ِمْنهُ  َتتَِّخُذونَ { قوله إن:  وقيل. ثمرتيھما من هللا أحله ما:  سنالح والرزق

. الخالدون أفھم أي] 34:  األنبياء[} اْلَخالُِدونَ  َفُھمُ {:  كقوله ؛ والتمر والزبيب الخل حسنا رزقا وتدعون سكرا منه أتتخذون

 :  وأنشد. طعم أي لك سكر ھذا:  يقال ؛ الطعم السكر:  عبيدة أبو وقال. أعلم وهللا

 سكرا األكرمين عيب جعلت

 وھو ، واألعناب النخيل ثمار من شربه وحل الطعام من يطعم ما السكر أن الطبري اختيار وھذا. طعما ذمھم جعلت أي

َما{ مثل ؛ واحد والمعنى مختلف فاللفظ ، الحسن الرزق ِ  إِلَى َوُحْزِني َبثِّي أَْشُكو إِنَّ  إال ، نسخ وال حسن وھذا] 86:  يوسف[} هللاَّ

 عند معناه ألن ؛ أنشده الذي البيت في له حجة وال ، خالفه على التفسير وأھل ، يعرف ال ھذا عبيدة أبي قول:  قال الزجاج أن

 هللا أن عليه والدليل ؛ األنبذة من يسكر ال ما" سكرا: " بقوله المراد:  الحنفيون وقال. الناس بعيوب تتخمر أنھا يصف أنه غيره

 جواز على دليال ذلك فيكون ، بمحرم ال بمحلل إال االمتنان يقع وال ، ذلك من لھم خلق بما عباده على امتن وتعالى سبحانه

 عليه هللا صلى النبي عن روي بما السنة من ھذا وعضدوا ، يجز لم السكر إلى انتھى فإذا ، النبيذ من المسكر دون ما شرب

 جاء رجال رأيت:  قال عمر ابن عن نافع بن عبدالملك رواه وبما" . غيرھا من والسكر بعينھا الخمر هللا حرم: " قال أنه وسلم

 له فقال ، صاحبه إلى فرده شديدا فوجده فيه إلى فرفعه القدح إليه ودفع ، الركن عند وھو وسلم عليه هللا صلى هللا رسول إلى

 ثم فيه فصبه بماء دعا ثم ، القدح منه فأخذ به فأتى" بالرجل علي: " فقال ؟ ھو أحرام ، هللا رسول يا:  مالقو من رجل حينئذ

 وروي". بالماء متونھا فاكسروا األوعية ھذه عليكم اغتلمت إذا: " قال ثم فيه فصبه أيضا بماء دعا ثم ، فقطب فيه إلى رفعه

 ما حراما كان ولو ، تغير إذا الخادم سقاه الثالث أو الثاني اليوم من كان فإذا ، ماليو ذلك فيشربه له ينبذ كان السالم عليه أنه

 منھا القليل بعينھا الخمر حرمت:  قال عباس ابن عن شداد بن عبدهللا عن الثقفي عون أبو روى وقد:  الطحاوي قال. إياه سقاه

 .أيضا الدارقطني خرجه ، شراب كل من والسكر والكثير

 خالف ال العنب شراب والخمر:  قالوا. بعينھا الخمر حرمت كما عينه تحرم لم الخمر غير أن ، مثله كان وما ثالحدي ھذا ففي

 بن عمر قال قال ميمون بن عمرو عن الھمداني إسحاق أبو حدثنا ، عبدهللا بن شريك رواه ما أيضا حجتھم ومن ، فيھا
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 حبر بيت في النبيذ يشرب الثوري ورأيت:  شريك قال. النبيذ إال نابطون في يقطعه وليس اإلبل ھذه لحوم نأكل إنا:  الخطاب

 فصحيح؛ أحل بما إال امتنانه يكون وال عباده على امتن وتعالى سبحانه هللا إن:  قولھم أن والجواب. مغول بن مالك زمانه أھل

 ھذا ينسخ كيف قيل إن:  العربي ابن الق. قدمناه كما منسوخا فيكون بيناه كما الخمر تحريم قبل ذلك يكون أن يحتمل أنه بيد

 أو الحقيقي الوجود عن كان إذا الخبر أن بينا وقد ، الشريعة يتحقق لم من كالم ھذا:  قلنا ، النسخ يدخله ال والخبر خبر وھو

 جاءت ، خوتنس تتبدل فاألحكام شرعيا حكما الخبر تضمن إذا فأما ، النسخ يدخله ال الذي فھو هللا من فضال ثواب إعطاء عن

 الذي الغبي الصنف عن خرجتم ھذا فھمتم فإذا ، تضمنه ما إلى يرجع وإنما اللفظ نفس إلى النسخ يرجع وال ، أمر أو بخبر

ْلَنا َوإَِذا{:  بقوله فيه الكفار عن هللا أخبر ُ  آَيةٍ  َمَكانَ  آَيةً  َبدَّ لُ  ِبَما أَْعلَمُ  َوهللاَّ َما َقالُوا ُيَنزِّ :  النحل[} َيْعلَُمونَ  ال أَْكَثُرُھمْ  َبلْ  رٍ ُمْفتَ  أَْنتَ  إِنَّ

 أم وعنده يشاء ما ويثبت يشاء ما بعدل ذلك من ويرفع ، يشاء ما ويكلف يشاء بما يأمر الرب أن جھلوا أنھم المعنى]. 101

 .الكتاب

 عن األخبار أن وھي ، أصولية والمسألة ، بالكفار الفھم قصور في األخيار العلماء فيه يلحق حتى شنيع تشنيع ھذا:  قلت

 عن الخبر وألن ، مثلھا كان وما اآلية لھذه جوازه والصحيح ، ذلك في اختلف ؟ ال أم نسخھا يجوز ھل الشرعية األحكام

 ما وأما. أعلم وهللا. نسخه على يستدل الذي الشرعي الحكم ھو الطلب وذلك ، المشروع ذلك طلب يتضمن ما حكم مشروعية

 فھو أسكر شراب كل: " قال أنه الثابت بالنقل عنه روي قد السالم عليه ألنه ؛ ضعيفان والثاني ولفاأل األحاديث من ذكروا

 الثبت أھل وھؤالء:  النسائي قال" . حرام فقليله كثيره أسكر ما: " وقال" حرام مسكر وكل خمر مسكر كل: "  وقال" حرام

 وأما. التوفيق وبا ، جماعة أشكاله من عاضده ولو منھم دواح مقام يقوم ال وعبدالملك ، النقل بصحة مشھورون والعدالة

 عليه هللا صلى وكان. الرائحة متغير ألنه يسقيه كان وإنما ، مسكر أنه على للخادم يسقيه كان ما فإنه صحيحا كان وإن الثالث

 ريح منك نجد إنا:  له قيل بأن زبيب عسل في أزواجه عليه تحيل ولذلك ، يشربه لم فلذلك ، الرائحة منه توجد أن يكره وسلم

 رواية من ذلك خالف عنه روي فقد عباس ابن حديث وأما. التحريم في وسيأتي. بعد يشربه فلم ، منكرة ريحا يعني ، مغافير

 قاله ؛ المسكر في فتياه وكذلك. دينار بن قيس عنه ورواه ،" حرام فقليله كثيره أسكر ما: " قال أنه ومجاھد وطاوس عطاء

 عليه هللا صلى النبي عن ثبت ما مع به القول فسقط ، الجماعة خالفه وقد شداد بن عبدهللا عنه رواه األول والحديث. طنيالدارق

 روى وقد. ذكرنا ما بدليل المسكر غير يريد فإنه ، النبيذ إال بطوننا في يقطعه ليس:  قوله من عمر عن روي ما وأما. وسلم

 ھذا صحة على يدل ومما:  النسائي قال. خلل قد الخطاب بن عمر شربه الذي النبيذ نكا:  قال فرقد بن عتبة عن النسائي

 بن السائب عن شھاب ابن عن مالك حدثني:  القاسم ابن عن أسمع وأنا عليه قراءة مسكين بن الحارث قال ، السائب حديث

 وأنا ، الطالء شراب أنه فزعم ، رابش ريح فالن من وجدت إني:  فقال عليھم خرج الخطاب بن عمر أن أخبره أنه ، يزيد

 منبر على خطبته في قال وقد. تاما الحد عنه هللا رضي الخطاب بن عمر فجلده ، جلدته مسكرا كان فإن ، شرب عما سائل

 والتمر والعسل العنب من:  خمسة من وھي الخمر تحريم نزل فإنه الناس أيھا ، بعد أما:  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول

 جعفر وأبو النخعي إبراھيم شربه أحل فقد:  قيل فإن".المائدة" في تقدم وقد. العقل خامر ما والخمر. والشعير طةوالحن

 األنبذة من المسكر أحل من أول أن كتابه في النسائي ذكر:  قلنا. يشربه الثوري سفيان وكان ، زمانه أھل إمام وكان الطحاوي

 ابن عن أيضا النسائي وذكر. السنة مع أحد قول في حجة وال ، العالم زلة من حذرنا وقد عالم من زلة وھذه ، النخعي إبراھيم

 من للعلم أطلب رجال رأيت ما:  أسامة أبو قال. إبراھيم عن إال صحيحا أحد عن المسكر في الرخصة وجدت ما:  قال المبارك
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 من على بھما يحتج لم عنھما ذلك صح لو وسفيان الطحاوي وأما. والحجاز واليمن ومصر الشامات المبارك بن عبدهللا

 خالف االختالف في الكبير كتابه في ذكر قد الطحاوي أن على ؛ السنة من ثبت ما مع المسكر تحريم في األئمة من خالفھما

 غلىو اشتد إذا العنب عصير أن على األمة اتفقت الطحاوي جعفر أبو قال:  له التمھيد كتاب في عبدالبر بن عمر أبو قال. ذلك

 أبي بن يحيى حديث أن على يدلك فھذا:  قال. وأسكر غلى إذا التمر نقيع في واختلفوا. كافر ومستحله خمر فھو بالزبد وقذف

 به معمول غير" والعنب النخلة الشجرتين ھاتين من الخمر: " قال أنه وسلم عليه هللا صلى النبي عن ھريرة أبي عن كثير

 قد الذي العنب عصير غير المحرمة الخمر في يدخل لم أنه فثبت ، التمر نقيع مستحل كفروال الحديث قبلوا لو ألنھم ؛ عندھم

 ، عليھا القياس يجب أو غيرھا عليھا مقيس غير فقط بھا معلقا التحريم يكون أن من يخلو ال ثم:  قال. يسكر أن وبلغ اشتد

 يحرم أن ذلك على قياسا فوجب:  قال. الزبيب نقيع كذلكو كثيره وأسكر غلى إذا التمر نقيع عليھا قاسوا قد جميعا فوجدناھم

 مسنده عن واستغنى" حرام مسكر كل: " قال أنه وسلم عليه هللا صلى النبي عن روي وقد:  قال. األشربة من أسكر ما كل

 السكر يقع ما به ادأر:  بعضھم وقال. يسكر ما جنس به أراد:  بعضھم فقال ، تأويله في بينھم الخالف وإنما ، له الجميع لقبول

 .القتل وجود مع إال قاتال يسمى ال كما عنده

 روى وقد. األشربة من أسكر ما كل يحرم أن ذلك على قياسا فوجب ، لقوله الطحاوي عند محرم أنه على يدل فھذا:  قلت

 شراب فكل ، لعاقبتھا رمھاح وإنما السمھا الخمر يحرم لم هللا إن:  قالت أنھا عنھا هللا رضي عائشة عن سننه في الدارقطني

 في الناس اختلف وإذا ، معلولة بأخبار الكوفة أھل وجاء:  المنذر ابن قال. الخمر كتحريم حرام فھو الخمر كعاقبة عاقبته يكون

 يسكر الذي الشراب شرب أنه التابعين بعض عن روي وما ، السالم عليه رسوله وسنة هللا كتاب إلى ذلك رد وجب الشيء

 أو ، سمعه حديث على التأويل في أخطأ مخطئ إما:  معنيين أحد من ذلك يخلو وليس ، منھا هللا يستغفرون ذنوب قومفلل كثيره

 ھذه من واآلخرين األولين على هللا حجة وسلم عليه هللا صلى والنبي ، تعالى  االستغفار من يكثر أن لعله ذنبا أتى رجل

 االعتبار وھذا ، البعث على قادر األشياء ھذه خلق على قدر من أي ، لالعتبار ذكرت نماإ إنھا:  اآلية تأويل في قيل وقد. األمة

 َكِبيرٌ  إِْثمٌ  فِيِھَما قُلْ {:  تعالى قال كما وھو ، التحريم على يدل ال السكر فاتخاذ ، حراما أو حالال الخمر كانت بأن يختلف ال

 .أعلم وهللا]. 219:  البقرة[} لِلنَّاسِ  َوَمَنافِعُ 

ِخِذي أَنِ  النَّْحلِ  إِلَى َربُّكَ  َوأَْوَحى{ 68:  اآلية ً  اْلِجَبالِ  ِمنَ  اتَّ ا الشََّجرِ  َوِمنَ  ُبُيوتا  }َيْعِرُشونَ  َوِممَّ

 - :  مسائل ثالث فيه

 هللا يخلقه ما وھو ، اإللھام بمعنى يكون قد وأنه الوحي في القول مضى قد} النَّْحلِ  إِلَى َربُّكَ  َوأَْوَحى{:  تعالى قوله - :  األولى

اَھا َوَما َوَنْفسٍ {:  تعالى قوله من وھو ، ظاھر سبب غير من ابتداء القلب في تعالى  7:  الشمس[} َوَتْقَواَھا فُُجوَرَھا َفأَْلَھَمَھا. َسوَّ

 بذلك وجل عز أخبر وقد. معاشھا وتدبير مضارھا واجتناب منافعھا درك من فيھا سبحانه هللا يخلق وما البھائم ذلك ومن]. 8 -

 قدرة الموات في وجل عز . الحربي إبراھيم قال]. 5 - 4:  الزلزلة[} لََھا أَْوَحى َربَّكَ  ِبأَنَّ . أَْخَباَرَھا ُتَحدِّثُ {:  فقال الموت عن

 ھنا الوحي أن المتأولين بين خالف وال. ألھمھا أي ؛ ذلك عرفھا تعالى هللا ولكن هللا عند من رسول يأتھا لم ، ھي ما يدر لم

 قاله ؛ منه يخرج الذي العسل نحله وجل عز هللا ألن نحال وسمي. الحاء بفتح} النَّْحلِ  إِلَى{ وثاب بن يحيى وقرأ. اإللھام بمعنى
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 ، الحجاز أھل لغة في يؤنث والنحل. يعسوب:  يقال حتى ، واألنثى الذكر على يقع الّدّبر والنحلة والنحل:  الجوھري. الزجاج

 كلھا الذبان: " قال أنه وسلم عليه هللا صلى النبي عن ھريرة أبي حديث من وروي. الھاء إال واحده وبين بينه سلي جمع وكل

 رسول نھى:  قال عباس ابن عن وروي. األصول نوادر في الحكيم الترمذي ذكره" النحل إال النار ألھل عذابا يجعلھا النار في

 هللا شاء إن" النمل" في وسيأتي ، أيضا داود أبو خرجه ، والصرد والھدھد لنحلةوا النملة قتل عن وسلم عليه هللا صلى هللا

 .تعالى

ً  اْلِجَبالِ  ِمنَ  اتَِّخِذي{ :  تعالى قوله - :  الثانية ا{. مالك لھا يكن لم إذا ھذا} الشََّجرِ  َوِمنَ  ُبُيوتا  بيوت هللا وجعل} َيْعِرُشونَ  َوِممَّ

 اإلجباح من آدم ابن يعرش فيما وإما ، األشجار متجوف في وإما ، وكواھا الجبال في ماإ ، األنواع الثالثة ھذه في النحل

 وترتيب والخشب األغصان إتقان من يكون فيما يستعمل ما وأكثر ، ھيأ ھنا معناه وعرش. وغيرھا والحيطان والخاليا

 يعرش عرش:  يقال. العرش لفظة ھذا ومن ، بدر يوم وسلم عليه هللا صلى هللا لرسول صنع الذي العريش ومنه ظاللھا؛

 .عاصم عن ذلك في واختلف ، بالكسر وسائرھم بالضم عامر ابن قرأ. بھما وقرئ ،] وضمھا الراء بكسر[ ويعرش

 صارت حتى اتصلت فبذلك ، مسدسة بيوتھا التخاذ ألھمھا أن النحل في هللا خلق ما عجيب ومن:  العربي ابن قال -:  الثالثة

 ، فرج بينھما وجاءت يتصل لم أمثاله إلى منھا واحد كل جمع إذا المعشر إلى المثلث من األشكال أن وذلك ، ةالواحد كالقطعة

 .الواحدة كالقطعة كأنه اتصل أمثاله إلى جمع إذا فإنه ؛ المسدس الشكل إال

َمَراتِ  ُكلِّ  ِمنْ  ُكلِي ُثمَّ { 69:  اآلية  فِي إِنَّ  لِلنَّاسِ  ِشَفاءٌ  فِيهِ  أَْلَواُنهُ  ُمْخَتلِفٌ  َشَرابٌ  ُبُطونَِھا ِمنْ  ُرجُ َيخْ  ُذلاُلً  َربِّكِ  ُسُبلَ  َفاْسلُِكي الثَّ
ُرونَ  لَِقْومٍ  آَلَيةً  َذلِكَ   }َيَتَفكَّ

:  والسبل. ربك طرق أي} َربِّكِ  ُسُبلَ  َفاْسلُِكي{. األشجار من النوار تأكل إنما أنھا وذلك} الثََّمَراتِ  ُكلِّ  ِمنْ  ُكلِي ُثمَّ {:  تعالى قوله

 وھو ذلول جمع} ُذلاُلً {. الشجر وخالل الجبال في الرزق لطلب ربك طرق ادخلي أي. خالقھا ألنه إليه وأضافھا ، الطرق

 ؛ ذھبوا حيث أصحابھا تتبع ألنھا ؛ صاحبھا شاء حيث وتذھب تنقاد أي. النحل من حال" ذلال" فـ. مسخرة مطيعة أي ؛ المنقاد

 من حال" ذلال"و ، الطبري واختاره ؛ عليھا للسلوك سھلة طرقھا مذلل:  يقول. السبل" ذلال" بقوله دالمرا:  وقيل. زيد ابن قاله

 .سارت سار وإذا وقفت وقف إذا ، النحل سيد واليعسوب. السبل

 :  مسأئل تسع فيه} لِلنَّاسِ  ِشَفاءٌ  فِيهِ  أَْلَواُنهُ  ُمْخَتلِفٌ  َشَرابٌ  ُبُطوِنَھا ِمنْ  َيْخُرجُ {:  تعالى قوله

:  فقال العبرة على والتنبيه النعمة تعديد جھة على الخبر إلى الخطاب رجع} ُبُطوِنَھا ِمنْ  َيْخُرجُ {:  تعالى قوله -:  األولى

 طالب أبي بن علي عن وورد ؛ النحل أفواه من يخرج العسل أن على الناس وجمھور. العسل يعني} َشَرابٌ  ُبُطوِنَھا ِمنْ  َيْخُرجُ {

 أنه ھذا فظاھر. نحلة رجيع شرابه وأشرف ، دودة لعاب فيھا آدم ابن لباس أشرف:  للدنيا تحقيره في قال أنه عنه هللا رضي

 صنع وقد. أنفاسھا بحمي إال صالحه يتم ال ولكن ، أسفلھا أو فيھا من يدرى وال يخرج فإنه وبالجملة. الفم غير من

. الغزنوي ذكره ؛ بالطين الزجاج باطن لطخت حتى تعمل أن بتفأ ، تصنع ما كيفية إلى لينظر زجاج من بيتا أرسطاطاليس

 .البطن في إال تكون ال األطعمة استحالة ألن} ُبُطوِنَھا ِمنْ {:  وقال
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 واألوالد واحدة واألم ، والسائل والجامد واألصفر واألبيض األحمر من أنواعه يريد} أَْلَواُنهُ  ُمْخَتلِفٌ {:  تعالى قوله:  الثانية

 قول المعنى ھذا ومن ؛ المراعي اختالف بحسب طعمه يختلف كما ، الغذاء تنويع بحسب نوعته القدرة أن على ليلد مختلفون

 .المغافير برائحة رائحته شبھت حين" العرفط نحله جرست: " وسلم عليه هللا صلى للنبي زينب

 عباس ابن عن وروي. للناس شفاء العسل في أي. ھورالجم قال ؛ للعسل الضمير} لِلنَّاسِ  ِشَفاءٌ  فِيهِ {:  تعالى قوله:  الثالثة

 فيما أو ؛ حسن قول وھذا:  النحاس. شفاء القرآن في أي ؛ للقرآن الضمير:  كيسان وابن والفراء والضحاك ومجاھد والحسن

 ألشربةا أكثر ألن ؛ أيضا بين القول وھذا ، شفاء فيه العسل:  وقيل. للناس شفاء والبراھين اآليات من عليكم قصصنا

 ، عنھم يصح أراه ما بعيد القرآن إنه قال من:  العربي بن بكر أبو القاضي قال. العسل من أصلھا بھا يتعالج التي والمعجونات

 الجھالة أھل من قوم وذھب:  عطية ابن قال. ذكر فيه للقرآن ليس ، للعسل كله الكالم مساق فإن ؛ عقال يصح لم نقال صح ولو

 في بعضھم ھذا ذكر وقد ، والحكمة القرآن الشراب وأن ، النحل وأنھم ، ھاشم وبنو البيت أھل بھا ديرا اآلية ھذه أن إلى

 ، ھاشم بني بطون من يخرج مما وشرابك طعامك هللا جعل:  حضر ممن رجل له فقال ، العباسي جعفر أبي المنصور مجلس

 .قوله سخافة وظھرت اآلخر وبھت الحاضرين فأضحك

 في العموم على ھو:  طائفة فقالت ؛ ال أم عمومه على ھو ھل} لِلنَّاسِ  ِشَفاءٌ  فِيهِ {:  تعالى قوله في العلماء اختلف - :  الرابعة

 عليه خرج إذا الدمل حتى ، عسال عليه جعل إال شيئا وال قرحة يشكو ال كان أنه عمر ابن عن فروي ، أحد ولكل حال كل

 بن عوف أن وروي. بالعسل ويتداوى بالعسل ويستمشي بالعسل يكتحل كان أنه وجرة أبي عن النقاش وحكى. عسال عليه طلى

ْلَنا{:  يقول تعالى هللا فإن ، بالماء ائتوني:  فقال ؟ نعالجك أال:  له فقيل مرض األشجعي مالك َماءِ  ِمنَ  َوَنزَّ ً  َماءً  السَّ :  ق[} ُمَباَركا

} ُمَباَرَكةٍ  َشَجَرةٍ  ِمنْ {:  يقول تعالى هللا فإن ، بزيت وائتوني} لِلنَّاسِ  ِشَفاءٌ  فِيهِ {:  يقول تعالى هللا فإن ، بعسل ائتوني:  قال ثم] 9

 فيأتي ويطبخ بالخل خلط إذا العموم على إنه:  قال من ومنھم. فبرئ شربه ثم جميعا فخلطه كله بذلك فجاؤوه] 35:  النور[

 كل وفي علة كل في العموم يقتضي وال الخصوص على ذلك إن:  طائفة وقالت. داء كل من حالة كل في به ينتفع شرابا

 أنه في منه إخبار اآلية ففائدة ؛ حال دون حال وعلى بعض في األدوية من غيره يشفي كما يشفي أنه عن خبر إنه بل إنسان،

 منه ملوءم فالقرآن خصص لفظ بأول ھذا وليس ؛ والمعاجين األشربة في لألدوية ومعينا خليطا وصار به الشفاء كثر لما دواء

 نكرة" شفاء" أن العموم على ليس أنه على يدل ومما. العام بمعنى والخاص الخاص بمعنى كثيرا العام فيھا يأتي العرب ولغة

 أھل من طائفة حملته قد لكن. األصول أھل ومختلقي العلم أھل ومحققي اللسان أھل باتفاق فيھا عموم وال ، اإلثبات سياق في

 القرآن ببركة عللھم من يشفون وكانوا ، واألمراض األوجاع كل من بالعسل يستشفون فكانوا. مالعمو على والعزم الصدق

 والكل ، األطباء قول على مفھوما أخذه عادته الدين على وغلبته نيته ضعفت ومن:  العربي ابن. واإليقان التصديق وبصحة

 .يشاء لما الفعال حكم من

 وقد شيء كل حياة الماء:  له قيل ؟ للناس شفاء يكون فكيف ، يضره ومن العسل ينفعه من رأينا قد:  قائل قال إن - :  الخامسة

 معناه قال ؛ األشربة ھذه أكثر في العسل شفاء رأينا وقد ، البدن في علة من يضاده ما على أخذه إذا الماء يقتله من رأينا

 سائر وكذلك العسل وأصله ، مرض كل في بينالسكنج منفعة عموم مدح على أبيھم بكرة عن األطباء اتفق وقد. الزجاج
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 بشرب بطنه يشتكي الذي أمر حين االحتمال وجه وأزاح اإلشكال داء حسم قد وسلم عليه هللا صلى النبي أن على ، المعجونات

 " .كأخي بطن وكذب هللا صدق: " وقال ؛ فبرئ له الشراب بعود أمره استطالقا إال يزده لم بأنه أخوه أخبره فلما ، العسل

 يوصف فكيف ُيسِھل العسل أن على األطباء أجمعت قد:  فقال الحديث ھذا على األطباء زنادقة بعض اعترض -:  السادسة

 الذي الوجه على فيستعمله ، السالم عليه بنبيه التصديق له حصل لمن نفسه في حق القول ذلك أن فالجواب ؛ اإلسھال به لمن

 وغيره العسل ھذا لصاحب اتفق قد كما ، بركته ويدرك منفعته يرى فإنه ، طوية وحسن نية بعقد أمره الذي المحل وفي عينه

 أن ينبغي:  المازري عبدهللا أبو اإلمام قال. وأطلق يقيد لم حيث بالنقل جھله على فدليل اإلجماع من حكي ما وأما. تقدم كما

 ھذا مثل في مجمعون واألطباء ؛ والھيضات خمالت عن الحادث اإلسھال منھا ، كثيرة ضروب من يعرض اإلسھال أن يعلم

 حبسھا فأما ، باقية القوة دامت ما أعينت اإلسھال على معين إلى احتاجت وإن ، وفعلھا للطبيعة يترك بأن عالجه أن على

 وسلم هعلي هللا صلى النبي فأمره وھيضة امتالء عن اإلسھال أصابه الرجل ذلك يكون أن فيمكن:  قلنا ھذا وضح فإذا ، فضرر

 بجھل ذلك أِذن الطب صناعة عن ھذا خرج فإذا. العسل شرب فوافقه اإلسھال فوقف المادة فنيت أن إلى فزاده العسل بشرب

 وصدقناه ولكفرناھم لكذبناھم كذبوه لو بل األطباء يصدقه بأن نبينا قول على نستظھر ولسنا:  قال. الصناعة بتلك المعترض

 وسلم عليه هللا صلى هللا رسول كالم تأويل إلى حينئذ فنفتقر قالوه ما صحة بالمشاھدة وناأوجد فإن ؛ وسلم عليه هللا صلى

 .يكذب ال أنه على الداللة قامت إذ يصح ما على وتخريجه

 ةجل من ذلك كره لمن خالفا ذلك وغير الدواء بشرب التعالج جواز على دليل} لِلنَّاسِ  ِشَفاءٌ  فِيهِ {:  تعالى قوله في -:  السابعة

 له يجوز وال ، البالء من به نزل ما بجميع رضي إذا إال تتم ال الوالية أن يزعمون الذين الصوفية على يرد وھو ، العلماء

 فإذا دواء داء لكل: " قال أنه وسلم عليه هللا صلى هللا رسول عن جابر عن الصحيح روى ، ذلك أنكر لمن معنى وال. مداواة

 رسول يا نتداوى أال:  األعراب قالت قال شريك بن أسامة عن والترمذي داود أبو وروى" . هللا بإذن برأ الداء دواء أصيب

 ؟ ھو وما هللا رسول يا:  قالوا" واحد داء إال دواء أو شفاء له وضع إال داء يضع لم هللا فإن تداووا هللا عباد يا. نعم: " قال هللا؟

 هللا صلى هللا رسول سألت:  قال أبيه عن خزامة أبي عن وروي. صحيح حسن حديث:  وقال ، الترمذي لفظ" الھرم: " قال

 ھي: " قال ؟ شيئا هللا قدر من ترد ھل ، نتقيھا وتقاة به نتداوى ودواء نسترقيھا رقى أرأيت ، هللا رسول يا:  فقلت وسلم عليه

 من شيء في كان إن: " وسلم عليه هللا صلى وقال. الحديث ھذا غير خزامة ألبي يعرف وال ، حسن حديث:  قال" هللا قدر من

 ھذا في واألحاديث. الصحيح أخرجه" أكتوي أن أحب وما بنار لذعة أو عسل من شربة أو محجم شرطة ففي خير أدويتكم

 من ورقي اللقوة من اكتوى عمر ابن أن روي. العلماء جمھور واالسترقاء التداوي إباحة وعلى. تحصى أن من أكثر الباب

 أبو رواه بما ذلك كره من احتج وقد. بذلك بأس ال:  مالك وقال. الترياق ولده يسقي كان عمر ابن أن سيرين ابن وعن. العقرب

 وال يكتوون وال يسرقون ال كانوا الجنة وقضيضھا بقضھا أمة دخلت: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال:  قال ھريرة

 وانقطاعا به وثقة عليه وتوكال با اعتصاما ذلك يترك أن لمؤمنا على فالواجب:  قالوا" . يتوكلون ربھم وعلى يتطيرون

:  تعالى هللا قال ؛ قدروا ما زيادته أو ذلك تقليل على الخلق حرص فلو الصحة وأيام المرض أيام علم قد تعالى هللا فإن إليه؛

 جماعة ھذا إلى ذھب وممن]. 22:  الحديد[} َنْبَرأََھا أَنْ  َقْبلِ  ِمنْ  ابٍ ِكتَ  فِي إاِلَّ  أَْنفُِسُكمْ  فِي َوال األَْرِض  فِي ُمِصيَبةٍ  ِمنْ  أََصابَ  َما{

 في مسعود ابن على عفان بن عثمان دخل. عليھم هللا رضوان الدرداء وأبي مسعود ابن قول وھو ، واألثر الفضل أھل من
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 ؟ طبيبا لك أدعو أال:  قال. ربي رحمة قال ؟ تشتھي فما:  قال. ذنوبي قال ؟ تشتكي ما:  عثمان له فقال فيه قبض الذي مرضه

 ھالل أبو حدثنا:  قال وكيع وذكر. تعالى هللا شاء إن الواقعة فضل في بكماله وسيأتي. الحديث وذكر... أمرضني الطبيب:  قال

 ذھب ھذا وإلى. أضجعني الطبيب:  قال ؟ طبيبا لك ندعو أال:  وقالوا فعادوه الدرداء أبو مرض:  قال قرة بن معاوية عن

 عن األولون وأجاب. والعسل اللبن إال كلھا األدوية شرب يكره الحسن وكان. الرقى جبير بن سعيد وكره. خيثم بن الربيع

 يوم أبيا وسلم عليه هللا صلى النبي كي بدليل مكروه الكي من نوع إلى قصد يكون أن يحتمل ألنه ، فيه حجة ال بأنه الحديث

 ، هللا كتاب في ليس بما الرقى إلى قصد يكون أن ويحتمل. تقدم كما" ثالثة في الشفاء: " لوقا. رمي لما أكحله على األحزاب

لُ {:  وتعالى سبحانه قال وقد  بالرقية؛ وأمرھم أصحابه ورقى. بيانه يأتي ما على] 82:  اإلسراء[} ِشَفاءٌ  ُھوَ  َما اْلقُْرآنِ  ِمنَ  َوُنَنزِّ

 .بيانه يأتي ما على

 والذي ، الشافعي قول فيه واختلف. مقتاتا مطعوما كان وإن العسل في زكاة ال أن إلى أصحابه وجماعة مالك ذھب -:  الثامنة

 ليس فيه عنده النصاب ألن ؛ وكثيره قليله في العسل زكاة بوجوب حنيفة أبو وقال. فيه زكاة ال أنه:  الجديد قوله في به قطع

 أبو وقال. العراق أرطال من رطال وثالثون ستة والفرق ، أفراق انيةثم يبل حتى فيه شيء ال:  الحسن بن محمد وقال. بشرط

 في: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال قال عمر ابن عن الترمذي رواه بما متمسكا ؛ زق أزقاق عشرة كل في:  يوسف

 الباب ھذا في وسلم ليهع هللا صلى النبي عن يصح وال ، مقال إسناده في:  عيسى أبو قال" زق أزقاق عشرة كل في العسل

 .شيء العسل في ليس:  العلم أھل بعض وقال ، وإسحاق أحمد يقول وبه ، العلم أھل أكثر عند ھذا على والعمل ، شيء كبير

ُرونَ  لَِقْومٍ  آَلَيةً  َذلِكَ  فِي إِنَّ {:  تعالى قوله - :  التاسعة  الفكر طافوإل النظر بإنصاف النحل في العبرة ومن ؛ يعتبرون أي} َيَتَفكَّ

 هللا ھو أحوالھا تفاوت في باحتيالھا وحذقھا ، الضعيفة البنية مع اللطيفة الصنعة ملھمھا بأن اليقين فيشھد. أمرھا عجيب في

 والمالح والحلو والمر الحامض تأكل أنھا ثم. اآلية] 68:  النحل[} النَّْحلِ  إِلَى َربُّكَ  َوأَْوَحى{:  قال كما ؛ وتعالى سبحانه

 .قدرته على دليل ھذا وفي ، وشفاء حلوا عسال تعالى هللا فيجعله ، الضارة شوالحشائ

ُ { 70:  اآلية ً  ِعْلمٍ  َبْعدَ  َيْعلَمَ  ال لَِكيْ  اْلُعُمرِ  أَْرَذلِ  إِلَى ُيَردُّ  َمنْ  َوِمْنُكمْ  َيَتَوفَّاُكمْ  ُثمَّ  َخلََقُكمْ  َوهللاَّ َ  إِنَّ  َشْيئا  }َقِديرٌ  َعلِيمٌ  هللاَّ

ُ {:  تعالى قوله  ينقص الذي:  وقيل. وأوضعه أردأه يعني} اْلُعُمرِ  أَْرَذلِ  إِلَى ُيَردُّ  َمنْ  َوِمْنُكمْ {. معناه بين} َيَتَوفَّاُكمْ  ُثمَّ  َخلََقُكمْ  َوهللاَّ

 والمعنى ؛ له عقل ال الذي كالصبي يصير ، العمر أسفل إلى يعني:  عباس ابن وقال. ونحوه الخرف إلى ويصيره وعقله قوته

 بك أعوذ إني اللھم" :  يقول يتعوذ وسلم عليه هللا صلى هللا رسول كان قال مالك بن أنس عن البخاري صحيح وفي. تقاربم

 أن بك وأعوذ" وقاص أبي بن سعد حديث وفي" . البخل من بك وأعوذ الھرم من بك وأعوذ الجبن من بك وأعوذ الكسل من

ً  ِعْلمٍ  َبْعدَ  َيْعلَمَ  ال لَِكيْ {. البخاري خرجه. الحديث" العمر أرذل إلى أرد َ  إِنَّ  َشْيئا  إلى يرجع أي" قدير عليم هللا إن} َقِديرٌ  َعلِيمٌ  هللاَّ

 عنه ينزع ال المؤمن ألن ، للمؤمن يكون ال ھذا:  قيل وقد. الكبر لفرط األمور من قبل يعلم كان ما يعلم فال الطفولية حالة

 تأثيره من أبلغ عمله في الكبر تأثير ألن ؛ إليه الفتقاره بالعلم العمل عن فعبر ؛ شيئا علم بعد يعمل لكيال المعنى:  وقيل. علمه

 .يحييه ثم يميته أن على قادر الحال ھذه إلى رده الذي أي ، البعث منكري على االحتجاج المقصود والمعنى. علمه في
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ُ { 71:  اآلية لَ  َوهللاَّ ْزقِ  فِي َبْعٍض  َعلَى َبْعَضُكمْ  َفضَّ لُوا الَِّذينَ  َفَما الرِّ ي فُضِّ  َسَواءٌ  فِيهِ  َفُھمْ  أَْيَماُنُھمْ  َملََكتْ  َما َعلَى ِرْزقِِھمْ  بَِرادِّ
ِ  أََفبِنِْعَمةِ   }َيْجَحُدونَ  هللاَّ

ُ {:  تعالى قوله لَ  َوهللاَّ ْزقِ  فِي َبْعٍض  َعلَى َبْعَضُكمْ  َفضَّ لُوا الَِّذينَ  َفَما{. وعبدا وحرا غنيا منكم جعل أي} الرِّ . الرزق في أي} فُضِّ

 في والمالك المملوك يستوي حتى شيئا رزق مما يمينه ملكت ما على المولى يرد ال أي} أَْيَماُنُھمْ  َملََكتْ  َما َعلَى ِرْزقِِھمْ  ِبَرادِّي{

 يكن لم فلما ؛ سواء معي عبيدي تجعلون فكيف سواء معكم عبيدكم يكن لم إذا أي ، األصنام لعبدة هللا ضربه مثل وھذا. المال

 ؛ عبد مما وغيرھما واألنصاب األوثان من غيره عبادة في تعالى هللا يشاركوا أن لھم يجز لم أموالھم في عبيدھم يشركھم

 أيضا عباس ابن وعن. وغيرھم وقتادة ومجاھد عباس ابن وقاله ، الطبري معناه حكى. وخلقه عبيده وھم واألنبياء كالمالئكة

لُوا الَِّذينَ  َفَما{ لھم هللا فقال هللا ابن عيسى قالوا حين جرانن نصارى في نزلت أنھا  أي} أَْيَماُنُھمْ  َملََكتْ  َما َعلَى ِرْزقِِھمْ  ِبَرادِّي فُضِّ

 ال ما لي ترضون فكيف ، سواء شرعا المال في والعبد المولى يكون حتى رزق مما يمينه ملكت ما على المولى يرد ال

 ُشَرَكاءَ  ِمنْ  أَْيَماُنُكمْ  َملََكتْ  َما ِمنْ  لَُكمْ  َھلْ  أَْنفُِسُكمْ  ِمنْ  َمَثالً  لَُكمْ  َضَربَ { ونظيرھا. عبيدي من ولدا لي فتجعلون ألنفسكم ترضون

 .أنفا يأتي ما على ، يملك ال العبد أن على ھذا ودل. يأتي ما على] 28:  الروم[} َسَواءٌ  فِيهِ  َفأَْنُتمْ  َرَزْقَناُكمْ  َما فِي

ُ { 72:  اآلية ً  أَْنفُِسُكمْ  ِمنْ  لَُكمْ  َجَعلَ  َوهللاَّ َباتِ  ِمنَ  َوَرَزَقُكمْ  َوَحَفَدةً  َبنِينَ  أَْزَواِجُكمْ  ِمنْ  لَُكمْ  َوَجَعلَ  أَْزَواجا يِّ  ُيْؤِمُنونَ  أََفبِاْلَباِطلِ  الطَّ
ِ  َوبِنِْعَمتِ   }َيْكفُُرونَ  ُھمْ  هللاَّ

ُ {:  تعالى قوله ً  فُِسُكمْ أَنْ  ِمنْ  لَُكمْ  َجَعلَ  َوهللاَّ ً  أَْنفُِسُكمْ  ِمنْ { خلق بمعنى جعل} أَْزَواجا :  وقيل. حواء منه خلق آدم يعني} أَْزَواجا

] 128:  التوبة[} أَْنفُِسُكمْ  ِمنْ  َرُسولٌ  َجاَءُكمْ  لََقدْ {:  قال كما ؛ خلقتكم وعلى ونوعكم جنسكم من أي ، أنفسكم من لكم جعل المعنى

 ھند بن عمرو أن روي حتى ، وتباضعھا الجن تزوج كانت أنھا تعتقد كانت التي العرب ىعل رد ھذا وفي. اآلدميين من أي

:  فقالت السعالة وعاينته البرق لمع الليالي بعض في كان فلما ، فتنفر تراه لئال البرق عن يخبؤھا وكان غوال منھم تزوج

 ينكرون الذين الفالسفة على رد فھو وحكمته هللا محك في جائزا كان وإن ، أكاذيبھا من وھذا. أبدا يرھا فلم ، ونفرت عمرو

 جعلت وإنما ، زوجين كانا إليه انضافت فإذا فرد فإنه ، ثانيته ھي الرجل زوج" أزواجا. "طعامھم ويحيلون الجن وجود

 .تقدم كما الوجود في أصلھا ألنه دونھا إليه اإلضافة

 :  مسائل خمس فيه} َوَحَفَدةً  ينَ َبنِ  أَْزَواِجُكمْ  ِمنْ  لَُكمْ  َوَجَعلَ {:  تعالى قوله

 ؛ معا منھما يكون األبناء ووجود ، األبناء في النعمة تعديد في ظاھر} َبِنينَ  أَْزَواِجُكمْ  ِمنْ  لَُكمْ  َوَجَعلَ {:  تعالى قوله - :  األولى

 ابن قال. المالية في مثلھا اروص والحرية الرق في تبعھا ولذلك ، إليھا أضيف عنھا وانفصاله فيھا المولود خلق كان لما ولكنه

 في بحكمھا وصار المالية في األم الولد تبع إنما:  يقول عقيل بن علي الوفاء أبا السالم بمدينة الحنابلة إمام سمعت:  العربي

 ذلك جلفأل ومنھا بھا اكتسب ما اكتسب وإنما ، منفعة وال فيه مالية وال له قيمة ال نطفة األب عن انفصل ألنه ؛ والحرية الرق

 صاحب ملك فإنھا نخلة فصارت اآلكل يد من األرض في نواة منه وسقطت رجل أرض في تمرا رجل أكل لو كما. تبعھا

 .لھا قيمة وال اآلكل عن انفصلت ألنھا األمة من بإجماع اآلكل دون األرض
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 الخدم الحفدة:  قال} َوَحَفَدةً  َبِنينَ {:  تعالى قوله عن وسألته قال مالك عن القاسم ابن روى} َوَحَفَدةً {:  تعالى قوله -:  الثانية

 فھل:  له قيل. حفدك فقد أعانك من ، األعوان ھم قال} َوَحَفَدةً {:  تعالى قوله في عباس ابن عن وروي. رأيي في واألعوان

 :  الشاعر قول سمعت ما أو وتقول نعم قال ؟ ذلك العرب تعرف

 األجمال ةأزم بأكفھن...  وأسلمت حولھن الوالئد حفد

 :  األعشى قال ؛ وليدة الواحدة ، الخدم:  والوالئد. الخدمة أسرعن أي

 حفدوا أكسائھا على الحداة إذا...  يمانية نوقا مجھولھا كلفت

 ومنه:  قال ، حافد فھو وسارع فيه أطاع عمال عمل من فكل ، األعوان العرب عند الحفدة:  عرفة ابن وقال. أسرعوا أي

 العرب عند الحفدة:  أحمد بن الخليل وقال. والخدمة العمل الحفد:  عبيد أبو قال. السرعة والحفدان ، ونحفد نسعى إليك قولھم

 مسعود ابن قاله ؛ األختان وقيل. عباس ابن عن وروي. األوالد أوالد الحفدة قيل:  األزھري وقال. مجاھد وقاله ، الخدم

 :  الشاعر قول منهو ؛ وإبراھيم جبير بن وسعيد الضحاك وأبو وعلقمة

 كثير يعد ما حفد لھا...  ألصبحت طاوعتني نفسي أن فلو

 قذور اللئام إلصھار عيوف...  أبية علي نفس ولكنھا

 قبل من كان من الختن:  األصمعي قال. متقارب والمعنى ، إبراھيم وقاله ؛ األصھار الحفدة:  قال عبدهللا عن زر وروى

 ھم عبدهللا وقول. وصاھر فالن بني إلى فالن أصھر:  يقال. جميعا منھا واألصھار ؛ شبھھماأ وما وأخيھا أبيھا مثل ، المرأة

 لكم وجعل أراد يكون أن ويحتمل ، أقربائھا من أشبھه وما المرأة أبا أراد يكون أن يحتمل. جميعا المعنيين يحتمل ، األختان

 من وأصله ؛ ولده من الرجال نفع من الحفدة:  عكرمة قالو. أختان بسببھن لكم فيكون ، تزوجونھن وبنات بنين أزواجكم من

 :  كثير قال كما ؛ سيره في أسرع إذا - المستقبل في وكسرھا الماضي في العين بفتح -  يحفد حفد

 البيت... ......بينھن الوالئد حفد

 قال. وكفرة كافر مثل دةوحف وحافد ، وخدم خادم مثل ؛ وحفد حافد:  ويقال. خدمت إذا لغتان ، وأحفدت حفدت:  ويقال

 أزواجكم من لكم وجعل حفدة لكم جعل:  قال كأنه ؛ التقديم به ينوي قبله مما منقطعا جعله الخدم الحفدة جعل ومن:  المھدوي

 .بنين

 أزواجكم من لكم وجعل: " قال أنه ترى أال ؛ نصه بل القرآن ظاھر ھو األوالد أوالد الحفدة أن من األزھري قال ما:  قلت

 لصلبه الرجل أوالد البنين أن" وحفدة بنين" قوله في عندي األظھر:  العربي ابن وقال. منھن والبنين الحفدة فجعل" وحفدة ينبن

 البنين ومن بنين أزواجكم من لكم وجعل:  ھذا على اآلية تقدير ويكون ، ھذا من أكثر اللفظ قوة في وليس ، ولده أوالد والحفدة

 .الحسن معناه وقال. حفدة
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 خدمة خرجت فقد ، واألعوان الخدم الحفدة إن قولھم في اللغة وعلماء ومالك عباس وابن مجاھد قول على فرعنا إذا -:  الثالثة

 .العربي ابن قاله ؛ بيان بأبدع القرآن من والزوجة الولد

... خادمھم امرأته فكانت لعرسه وسلم عليه هللا صلى النبي دعا الساعدي أسيد أبا أن سعد بن سھل عن وغيره البخاري روي

:  علماؤنا قال ولھذا. الحديث. بيدي وسلم عليه هللا صلى النبي بدن قالئد فتلت أنا:  قالت عائشة عن الصحيح وفي ، الحديث

 ْسُكنَ لِيَ  َزْوَجَھا ِمْنَھا َوَجَعلَ {:  تعالى هللا قال ؛ مثلھا وعادة حالھا بحسب ، الدار وتقم القدر وتطبخ الفراش تفرش أن عليھا

 .العادة جري بحسب الخدمة من وضربا واالستمتاع السكن فيھا لنا جمع فكأنه] 189:  األعراف[} إِلَْيَھا

 في يكون كان وسلم عليه هللا صلى النبي أن عائشة روته لما ، ويعينھا الخدمة من خف فيما زوجته الرجل ويخدم - :  الرابعة

 ويقم النعل يخصف كان أنه وسلم عليه هللا صلى النبي أخالق وفي. ويعينھا:  مالك قول وھذا. خرج األذان سمع فإذا أھله مھنة

 من بشرا كان:  قالت ؟ بيته في وسلم عليه هللا صلى هللا رسول يعمل كان ما:  لھا قيل وقد عائشة وقالت. الثوب ويخيط البيت

 .نفسه ويخدم شاته ويحلب ثوبه يفلي البشر

 ھو الذي العرف على دائر أمر وھذا. والمنزلة الثروة قدر على ؛ أكثر على وقيل ، واحدة ةخادم على وينفق -:  الخامسة

 ونساء ، الدواب وسياسة الماء استعذاب في أزواجھن يخدمن البوادي وسكان األعراب نساء فإن ، الشريعة أصول من أصل

 منصب لھم كان إذا معھم ويترفھن أزواجھن دمونفيخ الثروة أھل وأما ، ويعينھا خف فيما زوجته منھم المقل يخدم الحواضر

 ذلك فينفذ ، إخدامھا فالتزم نفسھا تخدم ال ممن أنھا عرف قد أنه فتشھد ، ذلك الزوجة عليه شرطت مشكال أمرا كان فإن ؛ ذلك

 .فيه الدعوى وتنقطع

يَِّباتِ  ِمنَ  َوَرَزَقُكمْ {:  تعالى قوله } ُيْؤِمُنونَ {. عباس ابن قال ؛ األصنام يعني} أََفِباْلَباِطلِ {. والحيوان والحبوب الثمار من أي} الطَّ

 }َيْكفُُرونَ  ھم{. باإلسالم أي} هللاَِّ  ِبِنْعَمةِ {. بالتاء عبدالرحمن أبو وقرأ. بالياء الجمھور قراءة

ِ  ُدونِ  ِمنْ  َوَيْعُبُدونَ { 73:  اآلية ً  لَُھمْ  َيْملِكُ  ال َما هللاَّ َماَواتِ  ِمنَ  ِرْزقا ً  َواأْلَْرِض  السَّ  }َيْسَتِطيُعونَ  َوال َشْيئا

ِ  َتْضِرُبوا َفال{ 74:  اآلية َّ َ  إِنَّ  األَْمَثالَ  ِ  }َتْعلَُمونَ  ال َوأَْنُتمْ  َيْعلَمُ  هللاَّ

ً  لَُھمْ  َيْملِكُ  ال َما هللاَِّ  ُدونِ  ِمنْ  َوَيْعُبُدونَ {:  تعالى قوله َماَواتِ  ِمنَ  ِرْزقا  }ْرِض َواألَ {. المطر يعني} السَّ

ً {. النبات يعني  يملك ال ما يعبدون أي ؛ عليه الرزق بإيقاع منصوب ھو:  الفراء وقال. الرزق من بدل ھو:  األخفش قال} َشْيئا

 ھذه به تشبھوا ال أي" األمثال  تضربوا فال. "األصنام يعني ، شيء على يقدرون ال أي" يستطيعون وال. "شيئا يرزقھم أن

 .تقدم وقد. له مثل ال قادر واحد ألنه ؛ الجمادات

ُ  َضَربَ { 75:  اآلية ً  َعْبداً  َمَثالً  هللاَّ ا َرَزْقَناهُ  َوَمنْ  َشْيءٍ  َعلَى َيْقِدرُ  ال َمْملُوكا ً  ِمنَّ ً  ِرْزقا  َھلْ  َوَجْھراً  ِسّراً  ِمْنهُ  ُيْنفِقُ  َفُھوَ  َحَسنا
ِ  اْلَحْمدُ  َيْسَتُوونَ  َّ  }َيْعلَُمونَ  ال أَْكَثُرُھمْ  َبلْ  ِ

 مسائل خمس فيه
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ُ  َضَربَ {:  تعالى قوله - :  األولى  وعدم عليھم هللا نعم ذكر من قبله بما منتظم وھو ، المشركين ضاللة على تعالى نبه} َمَثالً  هللاَّ

ُ  َضَربَ {. آلھتھم من ذلك مثل ً  َعْبداً {:  فقال ذلك ذكر ثم ؛ شبھا بين أي} َمَثالً  هللاَّ  مملوك عبد دكمعن يستوي ال كما أي} َمْملُوكا

 بھذه عبد ھو اآلية ھذه في مثال ھو فالذي. األصنام وھذه أنا فكذلك حسنا رزقا رزق قد حر ورجل شيء على أمره من يقدر ال

 كلھم العبيد أن اآلية من يلزم وال. سيده بإرادة مسخر ھو وإنما ، نفسه أمر من وال المال من شيء على يقدر ال مملوك الصفة

 أو أمر بعد كانت فإذا ، واحدا تفيد وإنما ، تقدم كما اللسان أھل عند الشمول تقتضي ال اإلثبات في النكرة نفإ ؛ الصفة بھذه

 رجل فأي ، رقبة كإعتاق والمصدر ، رجال تھن وال رجال أعتق:  كقوله ؛ الشيوعي للعموم كانت مصدر إلى مضافة أو نھي

 العبد أن إلى قتادة فذھب ؛ والكافر للمؤمن المثل ھذا:  قتادة وقال. ءاالستثنا منه ويصح ، الخطاب عھدة عن خرج فقد أعتق

ا َرَزْقَناهُ  َوَمنْ { معنى أن وإلى ، عبادته من بشيء اآلخرة في ينتفع ال ألنه ؛ الكافر ھو المملوك ً  ِمنَّ ً  ِرْزقا  واألول. المؤمن} َحَسنا

 وھو ، وجھا وأنضر أسرا مواله من أشد يكون ربما الذي لمملوكا بالعبد المراد:  األصم قال. التأويل أھل من الجمھور عليه

 جعلتم فكيف عبيدكم وشأن شأنكم ھذا كان فإذا أي. للمثال ضربا تعالى هللا فقال ؛ فيه له أذن ما على إال يقدر ال ذليل لسيده

 .تسمع وال تعقل ال وھي ، وعبادته خلقه في تعالى  شركاء مواتا أحجارا

 أھل قال. ملك وإن شيئا يملك ال وأنه ، الملك في الحر عن العبد رتبة نقصان قبلھا ومما اآلية ھذه من المسلمون ھمف -:  الثانية

 ومنھم. سيرين وابن الحسن قال وبه ، الجديد في الشافعي قول وھو ، بحال البتة شيئا يملك فال ، الملك ينافي الرق:  العراق

 الشافعي قال وبه ، اتبعه ومن مالك قول وھو ، شاء وقت أي منه ينتزعه أن لسيده ألن ، الملك ناقص أنه إال يملك:  قال من

 عبادات من وال ، وكفارات زكاة من األموال عبادات عليه تجب ال:  أصحابنا قال ولھذا ؛ الظاھر أھل قول وھو. القديم في

 بملك يطأھا أن له جاز جارية ملكه لو سيده أن لمسألةا ھذه وفائدة. ذلك وغير والجھاد كالحج سيده خدمة عن يقطعه ما األبدان

 ملكه ألن العبد على وال ، غيره ملك ألنھا زكاتھا السيد على تجب لم الحول عليھا فحال الغنم من أربعين ملكه ولو ، اليمين

 ھذه ودالئل. كانت اكم السيد على واجبة النصاب في والزكاة ، الجارية يطأ أن له يجوز ال:  يقول والعراقي. مستقر غير

ُ {:  تعالى قوله لنا دليل وأدل. الخالف كتب في للفريقين المسألة  العبد بين فسوى] 40:  الروم[} َرَزَقُكمْ  ُثمَّ  َخلََقُكمْ  الَِّذي هللاَّ

 عبده يرى عمر ابن وكان. إليه المال فأضاف... " مال وله عبدا أعتق من: " السالم عليه وقال. والخلق الرزق في والحر

 ؛ اليمين بملك يرتجعھا أن فأمره طلقتين امرأته طلق له عبدا أن عباس ابن عن وروي. ذلك عليه يعيب فال ماله في يتسرى

 .أعلم وهللا. سيده ينتزعه لم ما ملكه في المالك يفعل ما فيه ويفعل بيده ما يملك أنه على دليل فھذا

 قوله على معوال ؛ طالقھا األمة بيع أن وعلى ، سيده بيد العبد طالق أن لىع اآلية بھذه العلماء بعض استدل وقد - :  الثالثة

 على فھو غيره على وال الملك على ال ، أصال شيء على يقدر ال أنه يفيد فظاھره:  قال. } َشْيءٍ  َعلَى َيْقِدرُ  ال{:  تعالى

 .أعلم تعالى وهللا. التخصيص على يدل ما عباس وابن عمر ابن عن ذكرناه وفيما. خالفه على دليل يدل أن إال عمومه،

:  تعالى قوله وكذلك ؛ التخصيص ھذا ترد اآلية وھذه. به االغتذاء وقع ما الرزق:  عقيدته في منصور أبو قال - :  الرابعة

ا{ ا أَْنفِقُوا{ و]. 3:  البقرة[} ُيْنفِقُونَ  َرَزْقَناُھمْ  َوِممَّ :  وسلم عليه هللا صلى النبي قول من لكذ وغير] 254:  البقرة[} َرَزْقَناُكمْ  ِممَّ

 به صح ما وكل ، رزق كلھا فالغنيمة". رماحھا وأسنة خيلھا سنابك في أمتي أرزاق: " وقوله" رمحي ظل تحت رزقي جعل"

 يقول: " قوله في االنتفاع وجوه وسلم عليه هللا صلى هللا رسول حصر وقد. يغذي ما أعالھا:  مراتب وھو ، رزق فھو االنتفاع
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 يدخل اللباس معنى وفي" . فأمضيت تصدقت أو فأبليت لبست أو فأفنيت أكلت ما إال مالك من لك وھل مالي مالي آدم ابن

 .صحيح وھو ، الحديث سماع يعنون ، رزق السماع:  المحدثين ألسنة وفي. ذلك وغير الركوب

ا َرَزْقَناهُ  َوَمنْ {:  تعالى قوله - :  الخامسة ً  ِمنَّ ً  ِرْزقا  الطاعة في ينفق لم ما والكافر. وماله نفسه في هللا يطيع ، المؤمن ھو} َحَسنا

 للواحد يصلح مبھم اسم ألنه" من" لمكان يستويان يقل ولم ، يستوون ال أي} َيْسَتُوونَ  َھلْ {. شيئا يملك ال الذي كالعبد صار

َِّ  اْلَحْمدُ {. الجنس في الشيوع بھما أريد "رزقناه ومن" ،" مملوكا عبدا إن: " وقيل. والمؤنث والمذكر والجمع واالثنين  َبلْ  ِ

 فتحمد معروف وال يد من عليھم لألصنام نعمة ال إذ ؛ دونه من يعبدون ما دون للحمد مستحق ھو أي} َيْعلَُمونَ  ال أَْكَثُرُھمْ 

 النعمة وجميع ، لي الحمد أن" لمونيع ال. "المشركين أكثر أي" أكثرھم بل. "الخالق المنعم ألنه ؛  الكامل الحمد إنما عليه،

 أكثرھم أن وذلك ، يعلمون ال الخلق أكثر بل أي:  وقيل. التعميم به أريد خاص فھو ، الجميع يريد وھو األكثر وذكر. مني

 .المشركون

ُ  َوَضَربَ { 76:  اآلية ْھهُ  أَْيَنَما َمْوالهُ  َعلَى لٌّ كَ  َوُھوَ  َشْيءٍ  َعلَى َيْقِدرُ  ال أَْبَكمُ  أََحُدُھَما َرُجلَْينِ  َمَثالً  هللاَّ  َھلْ  بَِخْيرٍ  َيأْتِ  ال ُيَوجِّ
 }ُمْسَتقِيمٍ  ِصَراطٍ  َعلَى َوُھوَ  بِاْلَعْدلِ  َيأُْمرُ  َوَمنْ  ُھوَ  َيْسَتِوي

ُ  َوَضَربَ {:  تعالى قوله  على يقدر ال الذي فاألبكم ، وللوثن لنفسه تعالى هللا ضربه آخر مثل ھذا} أَْبَكمُ  أََحُدُھَما َرُجلَْينِ  َمَثالً  هللاَّ

 هللا رضي لعثمان كان عبد األبكم:  عباس ابن وقال. وغيره قتادة قاله ؛ تعالى هللا ھو بالعدل يأمر والذي ، الوثن ھو شيء

:  وقيل. كافر له ومولى الصديق بكر ألبي مثل أنه أيضا وعنه. عثمان بالعدل ويأمر ، فيأبى اإلسالم عليه يعرض وكان عنه،

 رھط مخزوم لبني حليفا وكان ، مذحج من حي" بالنون" وعنس ، العنسي ياسر بن عمار بالعدل يأمر والذي ، جھل أبو بكماأل

 آمنت إنما:  يوم ذات لھا وقال ، جھل ألبي موالة وكانت ، سمية أمه ويعذب اإلسالم على يعذبه جھل أبو وكان ، جھل أبي

 النقاش كتاب من. هللا رحمھا ، اإلسالم في مات شھيد أول فھي ، فماتت قبلھا في رمحبال طعنھا ثم ، لجماله تحبينه ألنك بمحمد

 َكلٌّ  َوُھوَ {. بخير ينطق ال كان ، خلف بن أبي األبكم:  عطاء وقال. تعالى هللا شاء إن مبينا اإلكراه آية في ھذا وسيأتي. وغيره

 كان ، الحارث بن عمرو بن ھشام في نزلت:  مقاتل وقال. ظعونم بن عثمان ويؤذي يؤذيھم كان ألنه قومه أي} َمْوالهُ  َعلَى

 روى ؛ بجملة جملة المؤمن بالعدل يأمر والذي ، الكافر األبكم إن:  وقيل. وسلم عليه هللا صلى النبي يعادي الخير قليل كافرا

 التفسير وفي. يبصر وال يسمع ال الذي وقيل. يعقل ال الذي وقيل. له نطق ال الذي واألبكم. يعم ألنه حسن وھو عباس ابن عن

 كل على الغالب ، بالعدل اآلمر وهللا. عليه كل فھو وينحته ينقله غيره وأن ، أمر وال له قدرة ال أنه بين. الوثن ھنا ھا األبكم إن

 من لىع لثقله كال اليتيم يسمى وقد. عمه وابن صاحبه على ووبال ، وقرابته وليه على ثقل أي" مواله على كل وھو. "شيء

 :  الشاعر قول ومنه ؛ يكفله

 ... شبابه قبل الكل لمال أكول

 شديد غير الكل عظم كان إذا

 فلم شفرته غلظت أي كال يكل السكين كل:  منه يقال ، الكلول والجمع ، العيال والكل. والد وال له ولد ال الذي أيضا والكل

ْھهُ  أَْيَنَما{. يقطع  ال ألنه ، بخير يأت ال صاحبه يرسله أينما أي ؛ المصحف خط وھو" يوجھه" لجمھورا قرأ} ِبَخْيرٍ  َيأْتِ  ال ُيَوجِّ
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 أيضا مسعود ابن عن وروي. المجھول الفعل على" يوجه أينما" وثاب بن يحيى وقرأ. عنه يفھم وال له يقال ما يفھم وال يعرف

 يأمر ومن األبكم ھذا يستوي ھل أي} ُمْسَتقِيمٍ  ِصَراطٍ  َعلَى ُھوَ وَ  ِباْلَعْدلِ  َيأُْمرُ  َوَمنْ  ُھوَ  َيْسَتِوي َھلْ {. الخطاب على" توجه"

 .المستقيم الصراط على وھو بالعدل

ِ { 77:  اآلية َّ ِ َماَواتِ  َغْيبُ  َو اَعةِ  أَْمرُ  َوَما َواألَْرِض  السَّ َ  إِنَّ  أَْقَربُ  ُھوَ  أَوْ  اْلَبَصرِ  َكلَْمحِ  إاِلَّ  السَّ  }يرٌ َقدِ  َشْيءٍ  ُكلِّ  َعلَى هللاَّ

َِّ {:  تعالى قوله ِ َماَواتِ  َغْيبُ  َو َ  إِنَّ { بقوله متصل وھذا. معناه تقدم} َواألَْرِض  السَّ  أي] 74:  النحل[} َتْعلَُمونَ  ال َوأَْنُتمْ  َيْعلَمُ  هللاَّ

 أَْمرُ  َوَما{. كمونتتح فلم بھا تحيطون ال المشركون أيھا وأنتم والمصالح بالعواقب يحيط ممن يحسن إنما والتحريم التحليل شرع

اَعةِ   الناس تفجأ ألنھا ساعة سميت ؛ القيامة فيه تقوم الذي الوقت ھي والساعة. بأعمالكم فيھا وتجازون} اْلَبَصرِ  َكلَْمحِ  إاِلَّ  السَّ

 وال ةآتي كانت لما الساعة أن التأويل ووجه. ولمحانا لمحا لمحه يقال ؛ بسرعة النظر واللمح. بصيحة الخلق فيموت ساعة في

 على القدرة سرعة وصف وإنما ، البصر لمح في تأتي الساعة أن يرد لم:  الزجاج وقال. البصر كلمح القرب من جعلت بد

. األرض من البعد من عليه ھي ما مع السماء يلمح ألنه البصر بلمح مثل إنما:  وقيل. فيكون كن للشيء يقول أي ؛ بھا اإلتيان

 ؛ المخلوقين عند ال كذلك هللا عند ھو المعنى:  وقيل. وشبھه ، لحظة إال السنة ما:  القائل قولي كما ؛ للقرب تمثيل ھو:  وقيل

ُھمْ {:  قوله دليله ً  َوَنَراهُ . َبِعيداً  َيَرْوَنهُ  إِنَّ  أراد بأيھما للتمثيل بل للشك" أو" ليس} أَْقَربُ  ُھوَ  أَوْ {]. 7 - 6:  المعارج. [} َقِريبا

َ  إِنَّ {. بل بمنزلة" أو: " وقيل. المخاطب كلش دخلت:  وقيل. الممثل  .تقدم} َقِديرٌ  َشْيءٍ  ُكلِّ  َعلَى هللاَّ

ُ { 78:  اآلية َھاتُِكمْ  ُبُطونِ  ِمنْ  أَْخَرَجُكمْ  َوهللاَّ ً  َتْعلَُمونَ  ال أُمَّ ْمعَ  لَُكمُ  َوَجَعلَ  َشْيئا  }َتْشُكُرونَ  لََعلَُّكمْ  َواألَْفئَِدةَ  َواألَْبَصارَ  السَّ

ُ {:  الىتع قوله َھاِتُكمْ  ُبُطونِ  ِمنْ  أَْخَرَجُكمْ  َوهللاَّ ً  َتْعلَُمونَ  ال أُمَّ  علم ال أطفاال أمھاتكم بطون من أخرجكم أن نعمه من أن ذكر} َشْيئا

 شيئا تعلمون ال:  الثاني. آبائكم أصالب في الميثاق من عليكم أخذ مما شيئا تعلمون ال:  أحدھا:  أقاويل ثالثة وفيه. بشيء لكم

ْمعَ  لَُكمُ  َوَجَعلَ {:  فقال ابتدأ ثم ، الكالم وتم ؛ منافعكم من شيئا تعلمون ال:  الثالث. والشقاء السعادة من عليكم قضى مما  السَّ

 ذلك أعطاھم وإنما البطون من إخراجھم قبل لعباده ذلك جعل هللا ألن ؛ وتدركون بھا تعلمون التي أي} َواألَْفِئَدةَ  َواألَْبَصارَ 

 إلى بھا لتصلوا واألفئدة ، صنعه آثار بھا لتبصروا واألبصار ، والنھي األمر به لتسمعوا السمع لكم وجعل أي ؛ خرجھمأ بعدما

ْمعَ  لَُكمُ  َوَجَعلَ { قوله ضمن في قيل وقد. وأغربة غراب نحو الفؤاد جمع:  واألفئدة. معرفته  يسمع لم من ألن النطق إثبات} السَّ

 ، والنجم والزمر النور وفي ھنا" إمھاتكم" وحمزة وثاب وابن األعمش وقرأ. النطق وجد السمع حاسة وجدت وإذا ، يتكلم لم

 على الميم وفتح الھمزة بضم الباقون. لإلتباع ھذا كان وإنما ؛ الميم وفتح الھمزة فكسر الكسائي وأما. والميم الھمزة بكسر

 في المعنى ھذا تقدم وقد. أرقت وأصله الماء أھرقت في ھاء وازاد كما تأكيدا الھاء فزيدت ، أمات:  األمھات وأصل. األصل

 يؤدي إبصارھا ألن ؛ صنعته آثار تبصرون يعني:  الثاني. نعمه تشكرون:  أحدھما:  تأويالن فيه} َتْشُكُرونَ  لََعلَُّكمْ {". الفاتحة"

 .الشكر إلى

ْيرِ  إِلَى َيَرْوا أَلَمْ { 79:  اآلية َراتٍ  الطَّ َماءِ  َجوِّ  فِي ُمَسخَّ ُ  إاِلَّ  ُيْمِسُكُھنَّ  َما السَّ  }ُيْؤِمُنونَ  لَِقْومٍ  آلياتٍ  َذلِكَ  فِي إِنَّ  هللاَّ

ْيرِ  إِلَى َيَرْوا أَلَمْ {:  تعالى قوله َراتٍ  الطَّ َماءِ  َجوِّ  فِي ُمَسخَّ ُ  إاِلَّ  ُيْمِسُكُھنَّ  َما السَّ  عامر وابن واألعمش وثاب بن يحيى قرأ" } هللاَّ

 هللا ألمر مذلالت" مسخرات. "الخبر على بالياء الباقون. عبيد أبو واختاره ، الخطاب على بالتاء" تروا" ويعقوب وحمزة
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َراتٍ {:  وقيل. الكلبي قاله تعالى؛ َماءِ  َجوِّ  فِي{. لمنافعكم مذلالت} ُمَسخَّ  إلى الجو وأضاف ؛ واألرض السماء بين ما الجو} السَّ

َراتٍ {:  قوله وفي. األرض عن الرتفاعه السماء  إاِلَّ  ُيْمِسُكُھنَّ  َما{. التصرف من مكنھا ومدبر سخرھا مسخر على دليل} ُمَسخَّ

 ُ  وعبرا عالمات أي} آلياتٍ  َذلِكَ  فِي إِنَّ {. وحدانيته على بھا يعتبرون كيف لھم بين. واالصطفاف والبسط القبض حال في} هللاَّ

 .رسلھم به جاءت وبما با} ُيْؤِمُنونَ  لَِقْومٍ {. ودالالت

ُ { 80:  اآلية ً  ُبُيوتُِكمْ  ِمنْ  لَُكمْ  َجَعلَ  َوهللاَّ ً  األَْنَعامِ  ُجلُودِ  ِمنْ  لَُكمْ  َوَجَعلَ  َسَكنا  َوِمنْ  إَِقاَمتُِكمْ  َوَيْومَ  َظْعنُِكمْ  َيْومَ  َتْسَتِخفُّوَنَھا ُبُيوتا
ً  َوأَْشَعاِرَھا َوأَْوَباِرَھا أَْصَوافَِھا ً  أََثاثا  }ينٍ حِ  إِلَى َوَمَتاعا

 :  مسائل عشرة فيه

 ما وكل ، أرض فھو أقلك ما وكل ، وسماء سقف فھو فأظلك عالك ما وكل. صير معناه} لَُكمْ  َجَعلَ {:  تعالى قوله-:  األولى

 في الناس على تعالى هللا نعم تعديد فيھا اآلية وھذه. بيت فھو واتصلت انتظمت فإذا ؛ جدار فھو األربع جھاتك من سترك

ً {:  وقوله. الطويلة لإلقامة التي وھي المدن بيوت أوال ذكرف ، البيوت  وقد ، الحركة من جوارحكم وتھدأ فيھا تسكنون أي} َسَكنا

 أبدا مضطربا العبد خلق شاء لو فإنه النعم جملة في ھذا وعد. الغالب على خرج القول أن إال ؛ غيره في وتسكن فيه تتحرك

 ، للوجھين يتصرف خلقا أوجده ولكنه ، وأراد خلق كما لكان كاألرض ساكنا خلقه لو ، وأراد خلق كما ذلك لكان كاألفالك

 والرحلة النقلة بيوت تعالى ذكر ثم.والجمع الواحد به يوصف مصدر والسكن. وأين كيف وردده ، الحالتين بين حاله ويختلف

ً  اأْلَْنَعامِ  ُجلُودِ  ِمنْ  لَُكمْ  َوَجَعلَ {:  تعالى قوله -:  الثانية:  وھي  لكم وجعل" فقال والرحلة القلة بيوت تعالى ذكر} َتْسَتِخفُّوَنَھا ُبُيوتا

 َيْومَ {. األسفار في حملھا عليكم يخف والقباب الخيام يعني" بيوتا. "واألدم األنطاع من أي" تستخفونھا بيوتا األنعام جلود من

 :  عنترة قول ومنه ؛ موضع إلى موضع من والتحول االنتجاع في البادية سير:  الظعن} َظْعِنُكمْ 

 األبقع الغراب ببينھم وجرى...  أتوقع فراقھم الذين ظعن

 :  قال ؛ أيضا الھودج والظعن

 غربان البين بوشك جادت وإذ...  بانوا إذ األظعان ھاجك ھل أال

 من ھذه ألن ؛ صوفال وبيوت الشعر وبيوت األدم بيوت يعم أن يحتمل:  وقيل. والشعر كالشعر وفتحھا العين بإسكان وقرئ

 قال كأنه ، كالم ابتداء" أصوافھا ومن" قوله ويكون ، حسن احتمال وھو. سالم ابن ذلك إلى نحا ؛ فيھا ثابتة لكونھا الجلود

 :  الشاعر قال ؛ ذلك وغير ، والوطاء المالبس يريد ؛ أثاثا جعل

 األثاث من الجميل الزي بذي...  بانوا يوم الظعائن أھاجتك

 ِمنْ { قوله على عطفا} أَْصَوافَِھا َوِمنْ { قوله ويكون. أوال قدمناه كما فقط األدم بيوت} اأْلَْنَعامِ  ُجلُودِ  ِمنْ { بقوله يريد أن ويحتمل

 تضرب فال ، بالدنا عنه وعزبت ، الديار تلك في انتشر أمر وھذا:  العربي ابن قال. أيضا بيوتا جعل أي} األَْنَعامِ  ُجلُودِ 

 في غالء الطائف أدم من وناھيك ، أدم من قبة وسلم عليه هللا صلى للنبي كان وقد ، والصوف الكتان من إال عندنا األخبية
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 هللا امتن مما ألنه ؛ سرفا رآه وال ترفا وسلم عليه هللا صلى ذلك يعد ولم ، البشرة في وحسنا ، الصنعة في واعتالء ، القيمة

 جنس عنه الخروج على يقدر ال الذي واالستظالل االكتنان في منفعته جوهو وظھرت ، متاعه من فيه وأذن نعمته من سبحانه

 كتان خباء في عليه فدخلنا ، المحدثين بعض مع الغافلين من المتزھدين بعض زرت أني جرى ما غريب ومن. اإلنسان

 وأطيب بك أرفق والبيت الحر فيه يكثر موضع ھذا إن:  وقال ، ضيفا منزله إلى يحمله أن المحدث صاحبي عليه فعرض

 هللا صلى هللا لرسول كان فقد زعمت كما ليس:  فقلت ؛ الحقير من صنعنا في وكان ، كثير لنا الخباء ھذا:  فقال ؛ فيك لنفسي

 مع فتركته العي من منزلة على ورأيته ، فبھت ؛ بھا ويستظل معھا يسافر طائفي أدم من قبة الزھاد رئيس وھو وسلم عليه

 .عنه وخرجت صاحبي

 ، المعز وشعر اإلبل ووبر الغنم بصوف باالنتفاع سبحانه هللا أذن} َوأَْشَعاِرَھا َوأَْوَباِرَھا أَْصَوافَِھا َوِمنْ {:  تعالى قوله - :  الثالثة

 وإنما ، به المخاطبين العرب بالد في يكن لم ألنه والكتان القطن يذكر ولم ، لحومھا وأكل ذبحھا وھو ، األعظم في أذن كما

 والنعمة االستعمال في فيدخل منابھا وناب ھذه مقام قام وما. فھموا بما عرفوا فيما وخوطبوا ، عليھم به أنعم ما عليھم عدد

لُ {:  تعالى كقوله وھذا ؛ مدخلھا َماءِ  ِمنَ  َوُيَنزِّ  يعرفون كانوا ألنھم بالبرد فخاطبھم ؛] 43:  النور[} َبَردٍ  ِمنْ  فِيَھا ِجَبالٍ  ِمنْ  السَّ

 صلى النبي ذكرھما وقد ، والمنفعة الصفة في مثله وھو ، بالدھم في يكن لم ألنه ؛ الثلج ذكر عن وسكت ، عندھم كثيرا نزوله

 السماء من ينزل أبيض شيء الثلج:  عباس ابن قال" . وبرد وثلج بماء اغسلني اللھم: " فقال التطھير في معا وسلم عليه هللا

 ھو إنما الصالحين هللا عباد ملبس إذ ؛ الترف عن إعراضا كان إنما والكتان قطنال ذكر ترك إن:  وقيل. قط رأيته وما

ً  َعلَْيُكمْ  أَْنَزْلَنا َقدْ  آَدمَ  َبِني َيا{:  يقول سبحانه فإنه ؛ نظر فيه وھذا. الصوف :  ھنا وقال] 26:  األعراف[} َسْوآِتُكمْ  ُيَواِري لَِباسا

ً { و. أعلم وهللا" سرابيل" لفظة في والكتان القطن إلى فأشار} َسَراِبيلَ  لَُكمْ  َوَجَعلَ {  إلى بعضه منضما متاعا:  الخليل قال} أََثاثا

 :  قال. كثر إذا أث من ؛ بعض

 المتعثكل النخلة كقنو أثيث...  فاحم أسود المتن يزين وفرع

 قال ولذلك ، حال كل على رواألشعا واألوبار باألصواف االنتفاع جواز اآلية ھذه وتضمنت. ثيابا" أثاثا: " عباس ابن

 روت وكذلك ؛ وسخ به علق يكون أن مخافة ويغسل ، حال كل على به االنتفاع يجوز طاھر وشعرھا الميتة صوف: أصحابنا

 يحله ال مما ألنه" غسل إذا وشعرھا وصوفھا دبغ إذا الميتة بجلد بأس ال: " قال أنه وسلم عليه هللا صلى النبي عن سلمة أم

 زاد ولكنه ، حنيفة أبو قال وبه ؛ كله طاھر فإنه ، والخنزير آدم ابن كشعر ، ال أو لحمه يؤكل ما شعر كان سواء ، الموت

 الحسن وقال. الحيوان بموت تنجس ال فيھا روح ال كلھا األشياء ھذه ألن:  قال ؛ الشعر مثل والعظم والسن القرن:  فقال علينا

:  األولى:  روايات ثالث الشافعي وعن. بالغسل تطھر ولكنھا نجسة كلھا ورالشع إن:  واألوزاعي سعد بن والليث البصري

. نجس عداه وما طاھر آدم ابن فشعر ، وغيره آدم ابن شعر بين الفرق:  الثالثة. تنجس:  الثانية. بالموت تنجس ال طاھرة

 ، المذكاة من الميتة شعر يخصى ولم ، بھا النتفاعا لنا جعل بأن علينا فمن. اآلية} أَْصَوافَِھا َوِمنْ {:  تعالى قوله عموم ودليلنا

 فعليه نجاسة إلى انتقل أنه زعم فمن ، بإجماع الموت قبل طاھرة كونھا األصل فإن وأيضا. دليل منه يمنع أن إال عموم فھو

َمتْ {:  قوله قيل فإن. الدليل  منصوص فإنه ؛ ذكرنا بما نخصه:  اقلن. الجملة عن عبارة وذلك] 3:  المائدة[} اْلَمْيَتةُ  َعلَْيُكمُ  ُحرِّ

 إمام إسحاق أبو اإلمام الشيخ عول وقد. أعلم وهللا. أولى دليلنا فكان ، صريحا ذكره آيتكم في وليس ، الصوف ذكر في عليه
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 ماءال بأن وأجيب. األجزاء كسائر بموته ويتنجس بنمائه ينمي فھو ، ِخلقة بالحيوان متصل جزء الشعر أن على ببغداد الشافعية

 اإلبانة على نحن عولنا الحيوان على لما المتصل النماء على عولوا وإذا. بحي وليس ينمي النبات ألن ؛ الحياة على بدليل ليس

 ، الشعر مثل أنه والقرن والسن العظم في الحنفيون ذكره ما وأما. الحياة عدم على يدل الذي اإلحساس عدم على تدل التي

 القرون أطراف تلحق ھل:  ثالث قول ولنا. حنيفة أبي قول مثل وھب ابن وقال. كاللحم نجس ذلك أن عندنا فالمشھور

 ودليلنا. حكمه حكمه منه والعظمي ، الشعر حكم حكمه الريش من الشعري وكذلك. قوالن ، بالشعر أو بأصولھا واألظالف

 الدليل ومن ؛ دليله قام ما إال ، منھا جزء لك وفي فيھا عام وھذا" بشيء الميتة من تنتفعوا ال: " وسلم عليه هللا صلى قوله

  ،] 78:  يس[} َرِميمٌ  َوِھيَ  اْلِعَظامَ  ُيْحِيي َمنْ  َقالَ {:  تعالى قوله ذلك على القاطع

ً  اْلِعَظامَ  َفَكَسْوَنا{:  وقال ،] 259:  البقرة[} ُنْنِشُزَھا َكْيفَ  اْلِعَظامِ  إِلَى َواْنُظرْ {:  تعالى وقال :  وقال ،] 14:  ونالمؤمن[} لَْحما

ا أَإَِذا{ ً  ُكنَّ  عبدهللا حديث وفي. والجلد اللحم في كما فيھا والحياة والروح ، العظام ھي فاألصل] 11:  النازعات[} َنِخَرةً  ِعَظاما

 شاة في قال وسلم عليه هللا صلى النبي أن الصحيح في ثبت قد:  قيل فإن" . عصب وال بإھاب الميتة من تنتفعوا ال: " عكيم بن

 يؤكل، العظم:  قلنا. يؤكل ال والعظم"  أكلھا حرم إنما: " فقال. ميتة إنھا ، هللا رسول يا:  فقالوا ؟" بجلدھا انتفعتم أال: " ميمونة

 وما ، فيه الحياة وجود على يدل قبل ذكرناه وما. ويؤكل يشوى الكبير وعظم ، والطير والجدي الرضيع الجمل عظم وخاصة

 .أعلم وهللا. بالموت ينجس بالذكاة ويستباح ةبالحيا طاھرا كان

 قال وبه ؛ تدبغ لم وإن الميتة بجلود االنتفاع فيجوز ، والميت الحي جلد في عام} اأْلَْنَعامِ  ُجلُودِ  ِمنْ {:  تعالى قوله - :  الرابعة

. الليث عن إال الدباغ قبل ميتةال جلد بيع جواز الفقھاء من أحد عن نجد لم:  الطحاوي قال. سعد بن والليث الزھري شھاب ابن

 جمھور أباه قول وھو ، صحيح عنه فذلك شھاب ابن وأما ، التابعين بعد باألمصار الفتوى أئمة الفقھاء من يعني:  عمر أبو قال

 .أشھر واألول ، القول ھذا خالف عنھما روي وقد. العلم أھل

 وحديث ، الزبيدي عن بقية وحديث ، الزھري عن وعقيل يونس عن أيوب بن يحيى حديث سننه في الدارقطني ذكر قد:  قلت

 .صحاح أسانيد ھذه:  آخرھا في وقال ، الزھري عن كثير بن سليمان عن المنقري سلمة وأبي العبدي كثير بن محمد

 شھاب ناب مذھب يشبه ما مالك عن عبدالحكم ابن فذكر ؛ ال أم يطھر ھل دبغ إذا الميتة جلد في العلماء اختلف -:  1السادسة

:  قال. والليث الزھري قول وھو:  منداد خويز ابن قال. أيضا عبدالحكم ابن عن كتابه في منداد خويز ابن وذكره. ذلك في

 األشياء في به االنتفاع يبيح ولكن ، الميتة جلد يطھر ال الدباغ أن وھو ، عبدالحكم ابن ذكره ما مالك مذھب من والظاھر

 :  القاسم البن المدونة وفي. فيه يؤكل وال عليه يصلى وال ، اليابسة

 .المسائل ھذه عدّ  في األصول اضطربت 1

 من:  قال مالكا أن الفرج أبو وذكر. مالك قول ذلك أن وحكى. قيمته عليه كان فأتلفه مدبوغ غير ميتة جلد اغتصب من

 عبدالحكم وابن ، وھب ابن وروى. لمجوسي يكون أن إال:  إسماعيل قال. عليه شيء فال مدبوغ غير ميتة جلد لرجل اغتصب

 وكل:  عمر أبو قال. أولى فالدباغ ، فيه تعمل ال الزكاة ألن ؛ وحده الخنزير إال ميتة كل جلد في وھذا ، بيعه جواز مالك عن

 ، قوله من اختالف على الدباغ بعد الميتة جلد إناء في الوضوء يكره مالك وكان. وغيره للوضوء استعماله فجائز ذكي جلد
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 أكثر وأما. أصحابه من جماعة ذلك على وتابعه ، وبيعه عليه الصالة وتكره ، نفسه خاصة في إال يكرھه لم إنه:  قال ومرة

 أھل أكثر ھذا وعلى" . طھر فقد دبغ إھاب أيما: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول لقول ؛ وإجازته ذلك إباحة فعلى المدنيين

 .وھب ابن اختيار وھو ، لحديثوا الفقه أھل من والعراق الحجاز

 كلحم ألنھا ؛ دبغت وإن شيء في الميتة بجلود االنتفاع يجوز ال أنه إلى عنه هللا رضي حنبل بن أحمد اإلمام ذھب -:  السابعة

 رسول ابكت علينا قرئ:  قال - داود أبو رواه - عكيم بن عبدهللا بحديث واحتج. قوله ترد الدباغ بعد باالنتفاع واألخبار. الميتة

 موته قبل:  رواية وفي" . عصب وال بإھاب الميتة من تستمتعوا أال: " شاب غالم وأنا جھينة بأرض وسلم عليه هللا صلى هللا

 قال.. إليھم كتب وسلم عليه هللا صلى النبي أن لنا مشيخة حدثنا:  قال ، عكيم بن عبدهللا عن مخيمرة بن القاسم رواه. بشھر

: عمر أبو قال ، األشياخ حدثني يقول إنما ، بشيء ليس:  وقال فضعفه ، الحديث ھذا عن معين بن حيىي سألت:  علي بن داود

 أن جائز ألنه ، وغيرھم المحبق بن وسلمة وعائشة عباس ابن عن المروية لألحاديث مخالفا يكون أن الحتمل ثابتا كان ولو

 نجعله أن لنا فليس ا مخالف يكون أال احتمل وإذا ؛ الدباغ بلق" بإھاب الميتة من تنتفعوا أال" عكيم ابن حديث معنى يكون

 بشھر وسلم عليه هللا صلى النبي موت قبل كان وإن عكيم بن عبدهللا وحديث ، أمكن ما الخبرين نستعمل أن وعلينا ، مخالفا

 دون أو بجمعة موته قبل" طھر فقد دبغ إھاب أيما"  منه عباس ابن وسماع ميمونة قصة تكون أن فيمكن الخبر في جاء كما

 .أعلم وهللا ، جمعة

 وعند. الشافعي عند الكلب وكذلك ، العموم يتناوله وال الحديث في يدخل ال الخنزير جلد أن عندنا المشھور -:  الثامنة

 إذا الخنزير جلد عن سئل أنه مالك عن عيسى بن معن وروى. لحمه يؤكل ما جلد إال بالدباغ يطھر ال:  ثور وأبي األوزاعي

 ؛ وأصحابه علي بن وداود عبدالحكم بن محمد قال وكذلك ؛ به بأس ال يقول سحنونا وسمعت:  وضاح ابن قال. فكرھه دبغ

 االنتفاع المعھود الجلود عموم القول بھذا أراد يكون أن يحتمل:  عمر أبو قال" . طھر فقد دبغ مسك أيما: " السالم عليه لقوله

 النضر قاله ما وھو آخر ودليل. الذكاة فيه تعمل ال إذ ، بجلده االنتفاع معھود غير ألنه المعنى في يدخل فلم الخنزير فأما ، بھا

 لحمه يؤكل ال وما الكلب وجلد:  قلت. إھاب ال جلد:  له يقال فإنما عداه وما ، واإلبل والغنم البقر جلد اإلھاب إن:  شميل بن

 فيھا الذكاة فليست" حرام السباع من ناب ذي كل أكل: " وسلم عليه هللا صلى لقا وقد ؛ يطھر فال به االنتفاع معھود غير أيضا

 وسلم عليه هللا صلى هللا رسول نھى: " قال يكرب معد بن المقدام عن النسائي وروى. ذكاة الخنزير في ليست أنھا كما ، ذكاة

 " النمور ومياثر والذھب الحرير عن

 كل:  مذھبه من المشھور وھو مالك أصحاب فقال ؟ ھو ما الميتة جلود به تطھر لتيا الدباغ في الفقھاء اختلف - :  التاسعة

. داود قول وھو ، وأصحابه حنيفة أبو قال وكذلك. به االنتفاع جاز فقد ذلك غير أو شب أو قرظ أو ملح من الجلد دبغ شيء

 النبي عھد على المعھود الدباغ ألنه ؛ والقرظ شبال إال يطھر ال أنه واآلخر ، ھذا:  أحدھما:  قوالن المسألة ھذه في وللشافعي

 مر أنه وسلم عليه هللا صلى النبي زوج ميمونة عن النسائي رواه ما -  أعلم وهللا - الخطابي خرج وعليه ، وسلم عليه هللا صلى

: "  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول لھم فقال ؛ الحصان مثل لھم شاة يجرون قريش من رجال وسلم عليه هللا صلى هللا برسول

 ".والقرظ الماء يطھرھا: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فقال ، ميتة إنھا. قالوا" إھابھا أخذتم لو
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ً {:  تعالى قوله - :  العاشرة  متاع األثاث:  األموي وقال. األنصاري زيد أبي قول ھذا ؛ أثاثة واحدھا ، البيت متاع األثاث} أََثاثا

 الكثرة من أصله:  الخليل وقال. لفظه من له واحد وال المال أنواع جميع األثاث:  غيرھما وقال. ثثوأ آثة وجمعه ، البيت

 امرؤ قال ؛ والتف كثر إذا أثا يأث فالن شعر وأث. كثير أي أثيث شعر ومنه ؛ يكثر حتى بعض إلى المتاع بعض واجتماع

 :  القيس

 لمتعثكلا النخلة كقنو أثيث...  فاحم أسود المتن يزين وفرع

 في القول تقدم وقد. ماال" أثاثا" عنه هللا رضي عباس ابن وعن. أثاثا اتخذت إذا تأثثت وقد. ويفترش يلبس ما األثاث:  وقيل

 قول اللفظة ھذه ومن. أثاث ھي التي األشياء تلك بفقد وإما بموته إما ، إنسان كل بحسب معين غير وقت ھنا وھو ؛ الحين

 :  الشاعر

 األثاث من الجميل الزي بذي...  بانوا يوم نالظعائ أھاجتك

ُ { 81:  اآلية -  3 ا لَُكمْ  َجَعلَ  َوهللاَّ ً  اْلِجَبالِ  ِمنَ  لَُكمْ  َوَجَعلَ  ِظالالً  َخلَقَ  ِممَّ  َتقِيُكمْ  َوَسَرابِيلَ  اْلَحرَّ  َتقِيُكمُ  َسَرابِيلَ  لَُكمْ  َوَجَعلَ  أَْكَنانا
 }ُتْسلُِمونَ  لََعلَُّكمْ  لَْيُكمْ عَ  نِْعَمَتهُ  ُيتِمُّ  َكَذلِكَ  َبأَْسُكمْ 

 -:  مسائل ست فيه

ا{ وقوله. والشجر البيوت من به يستظل ما كل:  الظالل} ِظالالً {:  تعالى قوله -:  األولى  األشخاص جميع يعم} َخلَقَ  ِممَّ

 .المظلة

ً { -:  الثانية  هللا جعلھا ، الجبال في الغيران ھنا وھي ؛ ذلك وغير والريح المطر من الحافظ وھو ، كن جمح:  األكنان} أَْكَنانا

 بغار يتعبد أمره أول في كان السالم عليه أنه الصحيح وفي. فيھا الخلق عن يعتزلون أو به ويتحصنون إليھا يأوون للخلق عدة

 ھاربا مھاجرا مكة من وسلم عليه هللا صلى هللا رسول خرج:  قال البخاري صحيح وفي ، الحديث. الليالي فيه ويمكث حراء

 أبي بن عبدهللا فيه عندھما يبيت ليال ثالث فيه فمكنا ، ثور جبل في بغار لحقا حتى بكر أبي صاحبه مع بدينه فارا قومه من

 حتى وعاه إال به يكادان أمرا يسمع فال كبائت بمكة قريش مع فيصبح بسحر عندھما من فيدلج لقن ثقف شاب غالم وھو بكر

 حتى عليھما فيريحھا غنم من منحة بكر أبي مولى فھيرة بن عامر عليھما ويرعى ، الظالم يختلط حين ذلك بخبر يأتيھما

 في ذلك يفعل ، بغلس فھيرة بن عامر بھما ينعق حتى ورضيفھما منحتھما لبن وھو ، رسل في فيبيتان العشاء من ساعة تذھب

 .يالبخار بإخراجه انفراد. الحديث وذكر... الثالث الليالي تلك من ليلة كل

 الدروع يعني} َبأَْسُكمْ  َتقِيُكمْ  َوَسَراِبيلَ {. سربال واحدھا ، القمص يعني} اْلَحرَّ  َتقِيُكمُ  َسَراِبيلَ  لَُكمْ  َوَجَعلَ {:  تعالى قوله -:  الثالثة

 :  زھير بن كعب قول ومنه ؛ الحرب في الناس تقي التي

 يلسراب الھيجا في داود نسج من...  لبوسھم أبطال العرانين شم
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ً  اْلِجَبالِ  ِمنَ  لَُكمْ  َوَجَعلَ { قال كيف:  قائل قال إن- :  الرابعة  ولم جبال أصحاب كانوا القوم أن فالجواب ، السھل يذكر ولم} أَْكَنانا

 :  الشاعر قول ومنه ؛ اآلخر على يدال أحدھما فذكر:  وأيضا ، سھل أصحاب يكونوا

 لينيي أيھما الخير أريد...  أرضا يممت إذا أدري وما

 يبتغيني ھو الذي الشر أم...  أبتغيه أنا الذي أألخير

 قتال على بھا ليستعينوا الجھاد عدة العباد اتخاذ على دليل} َبأَْسُكمْ  َتقِيُكمْ  َوَسَراِبيلَ {:  تعالى قوله في:  العلماء قال -:  الخامسة

 يستسلم بأن يطلبھا أن للعبد وليس ، الشھادة طلبي كان وإن الجراحة تقا وسلم عليه هللا صلى النبي لبسھا وقد ، األعداء

 هللا كلمة لتكون ويقاتل ، عدوه قتال على قوة له لتكون حرب ألمة يلبس ولكنه ، بالسيوف وللضرب بالسنان وللطعن للحتوف

 .يشاء ما بعد هللا ويفعل ، العليا ھي

 أنھا على رفعا" نعمته" ، بتاءين" تتم" وحميد محيصن ابن قرأ} ُتْسلُِمونَ  لََعلَُّكمْ  َعلَْيُكمْ  ِنْعَمَتهُ  ُيِتمُّ  َكَذلِكَ {:  تعالى قوله:  السادسة

 أي ، والالم التاء بفتح" تسلمون" وعكرمة عباس ابن قراءة" تسلمون"و. يتمھا ھو هللا أن على الياء بضم" يتم" الباقون. الفاعل

 ومعناه ، التاء بضم الباقون. عباس ابن عن شھر عن حنظلة عن العوام بن عباد رواه ؛ ضعيف وإسناده ، الجراح من تسلمون

 علينا به هللا أنعم ما ألن ؛ العامة قراءة واالختيار:  عبيد أبو قال. نعمه على شكرا وطاعته هللا معرفة إلى وتنقادون تستسلمون

 .الجراح من السالمة من به أنعم مما أفضل اإلسالم من

َمافَ  َتَولَّْوا َفإِنْ { 82:  اآلية  }اْلُمبِينُ  اْلَبالغُ  َعلَْيكَ  إِنَّ

َما{. واإليمان واالستدالل النظر عن أعرضوا أي} َتَولَّْوا َفإِنْ {:  تعالى قوله  وأما ، التبليغ إال عليك ليس أي} اْلَبالغُ  َعلَْيكَ  َفإِنَّ

 .فإلينا الھداية

ِ  نِْعَمتَ  َيْعِرفُونَ { 83:  اآلية  }اْلَكافُِرونَ  أَْكَثُرُھمُ وَ  ُيْنِكُروَنَھا ُثمَّ  هللاَّ

ِ  ِنْعَمتَ  َيْعِرفُونَ {:  تعالى قوله . ويكذبونه} ُيْنِكُروَنَھا ُثمَّ { نبوته يعرفون أي ، وسلم عليه هللا صلى محمدا يعني:  السدي قال} هللاَّ

 ذلك ورثوا إنھم بقولھم نكرونھاوي هللا عند من أنھا يعرفون أي ؛ النعم من السورة ھذه في عليھم هللا عدد ما يريد:  مجاھد وقال

 وھم ، كذا أصبت ما فالن ولوال ، كذا لكان فالن لوال الرجل قول ھو:  عبدهللا بن عون وقال. قتادة قال وبمثله. آبائھم عن

 اعرفوھ كلھا النعم بھذه عرفھم لما وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن ھو:  الكلبي وقال. هللا عند من والضر النفع يعرفون

 الشكر بترك وينكرونھا ، فيھا بتقلبھم هللا نعمة يعرفون:  وقيل. آلھتنا بشفاعة ولكنھا ، هللا من نعم كلھا ھي ، نعم:  وقالوا

. بأفعالھم وينكرونھا بأقوالھم يعرفونھا:  سابعا ويحتمل. الرخاء في وينكرونھا الشدة في يعرفونھا:  سادسا ويحتمل. عليھا

 َوأَْكَثُرُھمُ {] 14:  النمل[} أَْنفُُسُھمْ  َواْسَتْيَقَنْتَھا ِبَھا َوَجَحُدوا{ نظيرھا ؛ بألسنتھم ويجحدونھا بقلوبھم ھايعرفون:  ثامنا ويحتمل

  .تقدم حسبما ؛ جميعھم يعني} اْلَكافُِرونَ 
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ةٍ  ُكلِّ  ِمنْ  َنْبَعثُ  َوَيْومَ { 84:  اآلية  }ُيْسَتْعَتُبونَ  ُھمْ  َوال َكَفُروا لِلَِّذينَ  ُيْؤَذنُ  ال ُثمَّ  َشِھيداً  أُمَّ

ةٍ  ُكلِّ  ِمنْ  َنْبَعثُ  َوَيْومَ {:  تعالى قوله ةٍ  ُكلِّ  ِمنْ  ِجْئَنا إَِذا َفَكْيفَ {:  نظيره} َشِھيداً  أُمَّ  ُيْؤَذنُ  ال ُثمَّ {. تقدم وقد] 41:  النساء[} ِبَشِھيدٍ  أُمَّ

 ، جھنم عليھم تطبق حين وذلك]. 36:  المرسالت[} َفَيْعَتِذُرونَ  لَُھمْ  ْؤَذنُ يُ  َوال{:  كقوله ؛ والكالم االعتذار في أي} َكَفُروا لِلَِّذينَ 

 .ويأتي" الحجر" أول في تقدم كما

 وال ، تكليف بدار ليست اآلخرة ألن ؛ ربھم يرضوا أن يكلفون ال أي ، يسترضون يعني} ُيْسَتْعَتُبونَ  ُھمْ  َوال{:  تعالى قوله

 فإذا ، عليه وجد إذا يعتب عليه عتب:  يقال ؛ الموجدة وھي العتب من الكلمة وأصل. فيتوبون الدنيا رجوع إلى يتركون

 ما إلى عليه المعتوب رجوع وھو العتبى واالسم ، أعتب فقد مسرتك إلى رجع فإذا ، عاتبه قيل فيه عليه عتب ما فاوضه

 :  النابغة وقال. الھروي قال ؛ العاتب يرضي

 ُيْعتِب فمثلك عتبى ذا كنت وإن...  ظلمته فعبدا مظلوما كنت فإن

 }ُيْنَظُرونَ  ُھمْ  َوال َعْنُھمْ  ُيَخفَّفُ  َفال اْلَعَذابَ  َظلَُموا الَِّذينَ  َرأى َوإَِذا{ 85:  اآلية

} ُيْنَظُرونَ  ُھمْ  الوَ  َعْنُھمْ  ُيَخفَّفُ  َفال{. فيھا بالدخول جھنم عذاب أي} اْلَعَذابَ {. أشركوا أي} َظَلُموا الَِّذينَ  َرأى َوإَِذا{:  تعالى قوله

 .ثم لھم توبة ال إذ ؛ يمھلون ال أي

َنا َقالُوا ُشَرَكاَءُھمْ  أَْشَرُكوا الَِّذينَ  َرأى َوإَِذا{ 86:  اآلية ا الَِّذينَ  ُشَرَكاُؤَنا َھُؤالءِ  َربَّ ُكمْ  اْلَقْولَ  إِلَْيِھمُ  َفأَْلَقْوا ُدونِكَ  ِمنْ  َنْدُعو ُكنَّ  إِنَّ
 }لََكاِذُبونَ 

ِ  إِلَى َوأَْلَقْوا{ 87:  اآلية لَمَ  َيْوَمئِذٍ  هللاَّ  }َيْفَتُرونَ  َكاُنوا َما َعْنُھمْ  َوَضلَّ  السَّ

 فيتبعونھم معبوديھم يبعث هللا أن وذلك عبدوھا التي وأوثانھم أصنامھم أي} ُشَرَكاَءُھمْ  أَْشَرُكوا الَِّذينَ  َرأى َوإَِذا{:  تعالى قوله

 يعبد كان من ويتبع الشمس الشمس يعبد كان من فيتبع فليتبعه شيئا يعبد كان من: " سلمم صحيح وفي. النار يوردوھم حتى

 ، ھريرة أبي حديث من والترمذي ، أنس حديث من خرجه ، الحديث..." الطواغيت الطواغيت يعبد كان من ويتبع القمر القمر

 وذكر..." يعبدون كانوا ما فيتبعون ناره ارالن ولصاحب تصاويره التصاوير ولصاحب صليبه الصليب لصاحب فيمثل: " وفيه

َنا َقالُوا{. الحديث ا الَِّذينَ  ُشَرَكاُؤَنا َھُؤالءِ  َربَّ ُكمْ  اْلَقْولَ  إِلَْيِھمُ  َفأَْلَقْوا{. شركاء لك جعلناھم الذين أي} ُدوِنكَ  ِمنْ  َنْدُعو ُكنَّ } لََكاِذُبونَ  إِنَّ

 حتى األصنام هللا فُينطق ، بعبادتھا أمرتھم وال ، آلھة تكن لم بأنھا عبدھا من بتكذيب نطقت أي ، القول اآللھة إليھم ألقت أي

ِ  إِلَى َوأَْلَقْوا{. عبدوھم الذين المالئكة بذلك المراد:  وقيل. الكفار فضيحة ذلك عند تظھر لَمَ  َيْوَمئِذٍ  هللاَّ  أي ، المشركين يعني} السَّ

 زال أي} َيْفَتُرونَ  َكاُنوا َما َعْنُھمْ  َوَضلَّ {. فيھم لحكمه وانقادوا والمعبود العابد استسلم:  وقيل. لعزه وخضعوا لعذابه استسلموا

 .آلھتھم شفاعة من يؤملون كانوا وما الشيطان لھم زين ما عنھم
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وا َكَفُروا الَِّذينَ { 88:  اآلية ِ  َسبِيلِ  َعنْ  َوَصدُّ ً  ِزْدَناُھمْ  هللاَّ  }ُيْفِسُدونَ  اُنواكَ  بَِما اْلَعَذابِ  َفْوقَ  َعَذابا

وا َكَفُروا الَِّذينَ {:  تعالى قوله ً  ِزْدَناُھمْ  هللاَِّ  َسِبيلِ  َعنْ  َوَصدُّ  ، الطوال كالنخل أنيابھا عقارب:  مسعود ابن قال} اْلَعَذابِ  َفْوقَ  َعَذابا

 الزمھرير إلى النار من يخرجون المعنى:  وقيل الزيادة فتلك ، تضربھم البخاتي كأنھا وأفاعي ، اإلبل أعناق مثل وحيات

 على اآلخر والعذاب كفرھم على العذابين فأحد ، السفلة فوق عذابا القادة زدنا المعنى:  وقيل. النار إلى برده شدة من فيبادرون

 .والمعصية الكفر من الدنيا في} ُيْفِسُدونَ  َكاُنوا َما{. صدھم

ةٍ  ُكلِّ  فِي َنْبَعثُ  َوَيْومَ { 89:  اآلية ْلَنا َھُؤالءِ  َعلَى َشِھيداً  بِكَ  َوِجْئَنا أَْنفُِسِھمْ  ِمنْ  َعلَْيِھمْ  داً َشِھي أُمَّ ً  اْلِكَتابَ  َعلَْيكَ  َوَنزَّ  لُِكلِّ  تِْبَيانا
 }لِْلُمْسلِِمينَ  َوُبْشَرى َوَرْحَمةً  َوُھدىً  َشْيءٍ 

ةٍ  ُكلِّ  فِي َنْبَعثُ  َوَيْومَ {:  تعالى قوله  بلغوا قد بأنھم القيامة يوم أممھم على شھداء األنبياء وھم} فُِسِھمْ أَنْ  ِمنْ  َعلَْيِھمْ  َشِھيداً  أُمَّ

 خلفاء ھم الذين الھدى أئمة أنھم:  أحدھما:  قوالن وفيھم ؛ نبيا يكن لم وإن شھيد زمان كل في ، اإليمان إلى ودعوھم الرسالة

 .أنبيائه شرائع بھم هللا حفظ الذين العلماء أنھم:  الثاني. األنبياء

 هللا صلى النبي فيه قال الذي نفيل بن عمرو بن وزيد ، ساعدة بن كقس ؛ هللا يوحد من وفيھا إال فترة تكن لم ھذا علىف:  قلت

 أنھار في ينغمس رأيته: " وسلم عليه هللا صلى النبي فيه قال الذي نوفل بن وورقة ، وَسطيح ،" وحده أمة يبعث: " وسلم عليه

 تقدم} َھُؤالءِ  َعَلى َشِھيداً  ِبكَ  َوِجْئَنا{:  وقوله. أعلم وهللا. عليھم وشھيد زمانھم أھل على ةحج مثلھم كان ومن فھؤالء" . الجنة

 ".النساء"و البقرة" في

ْلَنا{:  تعالى قوله ً  اْلِكَتابَ  َعلَْيكَ  َوَنزَّ ْطَنا َما{:  نظيره} َشْيءٍ  لُِكلِّ  ِتْبَيانا  وقال. تقدم وقد] 38:  األنعام[} َشْيءٍ  ِمنْ  اْلِكَتابِ  فِي َفرَّ

 .والحرام للحالل تبيانا:  مجاھد

َ  إِنَّ { 90:  آليةا ُرونَ  لََعلَُّكمْ  َيِعُظُكمْ  َواْلَبْغيِ  َواْلُمْنَكرِ  اْلَفْحَشاءِ  َعنِ  َوَيْنَھى اْلقُْرَبى ِذي َوإِيَتاءِ  َواألِْحَسانِ  بِاْلَعْدلِ  َيأُْمرُ  هللاَّ  }َتَذكَّ

 -:  مسائل ست فيه

َ  إِنَّ {:  تعالى ولهق -:  األولى  على قرأتھا اآلية ھذه نزلت لما:  قال أنه مظعون بن عثمان عن روي} َواأْلِْحَسانِ  ِباْلَعْدلِ  َيأُْمرُ  هللاَّ

. األخالق بمكارم ليأمركم أرسله هللا إن فوهللا ، تفلحوا اتبعوه ، غالب آل يا:  فقال فتعجب عنه هللا رضي طالب أبي بن علي

َ  إِنَّ { عليه أنزل هللا أن زعم أخيك ابن إن:  له قيل لما طالب أبا إن -  حديث وفي  اتبعوا:  قال ، اآلية} َواأْلِْحَسانِ  ِباْلَعْدلِ  َيأُْمرُ  هللاَّ

َ  إِنَّ { المغيرة بن الوليد على وسلم عليه هللا صلى النبي قرأ:  عكرمة وقال. األخالق بمحاسن إال يأمر ال إنه فوهللا ، أخي ابن  هللاَّ

 وإن ، لطالوة عليه وإن ، لحالوة له إن وهللا:  فقال عليه فأعاد ، أعد أخي ابن يا:  فقال ، آخرھا إلى} َواألِْحَسانِ  ِباْلَعْدلِ  َيأُْمرُ 

 أسلمت ما:  عثمان قال. القارئ ھو مظعون بن عثمان أن الغزنوي وذكر ، بشر بقول ھو وما ، لمثمر وأعاله ، لمورق أصله

 الوليد على فقرأتھا ، قلبي في اإليمان فاستقر عنده وأنا اآلية ھذه نزلت حتى وسلم عليه هللا صلى هللا رسول من اءحي إال ابتداء

 في آية أجمع ھذه:  مسعود ابن وقال. الخبر تمام وذكر... لحالوة له إن وهللا:  فقال فأعدت أعد أخي ابن يا:  فقال المغيرة بن
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 الغنى وزكاة ، العفو القدرة وزكاة ، اإلحسان العدل زكاة يقال:  قال النقاش وحكى. يجتنب ولشر ، يمتثل لخير القرآن

 .إخوانه إلى الرجل كتب الجاه وزكاة ، المعروف

:  وقيل. الفرائض أداء واإلحسان ، هللا إال إله ال العدل:  عباس ابن فقال ؛ واإلحسان العدل تأويل في العلماء اختلف -:  الثانية

 أفضل السريرة تكون أن واإلحسان ، السريرة استواء ھنا ھا العدل:  عيينة بن سفيان وقال. النافلة واإلحسان ، الفرض العدل

 :  عطية ابن قال. التفضل واإلحسان ، اإلنصاف العدل:  طالب أبي بن علي. العالنية من

 فعل ھو واإلحسان. الحق وإعطاء ، فواإلنصا الظلم وترك ، األمانات أداء في وشرائع عقائد من ، مفروض كل ھو العدل

 ، العدل في داخل منه اإلجزاء حد أن إال ، فرض ھو ما ومنھا ، إليه مندوب كله ھو ما األشياء فمن ؛ إليه مندوب كل

 فسره حسبما اإلسالم ھي الفرائض أداء ألن ؛ نظر ففيه عباس ابن قول وأما. اإلحسان في داخل اإلجزاء على الزائد والتكميل

 حسبما إليه والمندوب التكميالت اإلحسان وإنما ، العدل ھو وذلك ، جبريل سؤال حديث في وسلم عليه هللا صلى هللا لرسو

" . يراك فإنه تراه تكن لم فإن تراه كأنك هللا تعبد أن: " بقوله جبريل سؤال حديث في وسلم عليه هللا صلى النبي تفسير يقتضيه

 على تعالى حقه إيثار ربه وبين العبد بين العدل:  العربي ابن وقال. مكملة الفرائض ادأر فإنما عباس ابن عن ھذا صح فإن

 فيه مما فمنعھا نفسه وبين بينه العدل وأما. لألوامر واالمتثال للزواجر واالجتناب ، ھواه على رضاه وتقديم ، نفسه حظ

 كل في القناعة ولزوم ، األتباع عن األطماع وعزوب] 40:  ازعاتالن[} اْلَھَوى َعنِ  النَّْفسَ  َوَنَھى{:  تعالى هللا قال ؛ ھالكھا

 ، وجه بكل لھم نفسك من واإلنصاف ، وكثر قل فيما الخيانة وترك ، النصيحة فبذل الخلق وبين بينه العدل وأما. ومعنى حال

 ذلك وأقل ، البلوى من ممنھ يصيبك ما على والصبر ، علن في وال سر في ال فعل وال بقول أحد إلى إساءة منك يكون وال

 .األذى وترك اإلنصاف

 على ويقال. إحسانا يحسن أحسن مصدر اإلحسان:  علماؤنا قال فقد اإلحسان وأما ، وعدل حسن العدل في التفصيل ھذا:  قلت

 متعد يھماوثان. الشيء حسن من بالھمزة منقول وھو ، وكلمته حسنته أي ، كذا أحسنت:  كقولك ؛ بنفسه متعد أحدھما:  معنيين

 .به ينتفع ما إليه أوصلت أي ، فالن إلى أحسنت:  كقولك ؛ جر بحرف

 سجنك في الطائر أن حتى ، بعض إلى بعضھم إحسان خلقه من يحب تعالى فإنه ؛ معا بالمعنيين مراد اآلية ھذه في وھو:  قلت

. والمنن والفضل والنعم اإلحسان ومنه ، إحسانھم عن غني تعالى وھو ؛ بإحسانك تعھده تقصر أن ينبغي ال دارك في والسنور

 المصححة بأدائھا ومراعاتھا العبادة إتقان إلى راجع األول المعنى فإن ؛ بالثاني ال األول بالمعنى جبريل حديث في وھو

 كأنك هللا تعبد أن" بقوله المراد وھو. االستمرار وحالة الشروع حالة وجالله عظمته واستحضار فيھا الحق ومراقبة ، والمكملة

. يراه فكأنه الحق مشاھدة عليه غالب أحدھما:  حالين على المراقبة ھذه في القلوب وأرباب" . يراك فإنه تراه تكن لم فإن تراه

 ، ھذا إلى تنتھي ال:  وثانيھما" . الصالة في عيني قرة وجعلت: " بقوله الحالة ھذه إلى أشار وسلم عليه هللا صلى النبي ولعل

 فِي َوَتَقلَُّبكَ . َتقُومُ  ِحينَ  َيَراكَ  الَِّذي{:  تعالى بقوله اإلشارة وإليه ، له ومشاھد عليه مطلع سبحانه الحق أن عليه يغلب لكن

اِجِدينَ  ا إاِلَّ {:  وقوله] 219 -  218:  الشعراء[} السَّ  ].61:  يونس[} فِيهِ  ُتفِيُضونَ  إِذْ  ُشُھوداً  َعلَْيُكمْ  ُكنَّ
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] 26:  اإلسراء[} َحقَّهُ  اْلقُْرَبى َذا َوآتِ { قال كما المال يعطيھم:  يقول ؛ القرابة أي} اْلقُْرَبى ِذي َوإِيَتاءِ { : تعالى قوله - :  الثالثة

. بيانه يأتي ما على ، المكاتب إيتاء إيجاب في الشافعي استدل وبه ، الواجب على المندوب عطف باب من وھذا. صلته يعني

 من صلتھا وجعل ، اسمه من اسمھا هللا اشتق التي الرحم حق لتأكيد ؛ أوجب وصلتھم أوكد حقوقھم ألن القربى ذا خص وإنما

 .فقراء كانوا إذا سيما وال". قطعك من وأقطع وصلك من أصل أن ترضين أما: " الصحيح في فقال ، صلته

:  عباس ابن. فعل أو قول من قبيح كل وھو ، الفحش:  حشاءالف} َواْلَبْغيِ  َواْلُمْنَكرِ  اْلَفْحَشاءِ  َعنِ  َوَيْنَھى{:  تعالى قوله - :  الرابعة

 وقيل. أنواعھا اختالف على والدناءات والرذائل المعاصي جميع يعم وھو ، عنه بالنھي الشرع أنكره ما:  والمنكر. الزنى ھو

 خصه تعالى لكنه ، كرالمن تحت داخل وھو ، الحد تجاوز وحقيقته ؛ والتعدي والحقد والظلم الكبر ھو:  والبغي. الشرك ھو

 عليه وقال" . بغيٍ  من عقوبة أسرع ذنب ال" وسلم عليه هللا صلى النبي عن الحديث وفي. ضرره لشدة به اھتماما بالذكر

 لجعل جبل على جبل بغى لو:  المنزلة الكتب بعض وفي. بالنصر عليه ُبغي من هللا وعد وقد" . مصروع الباغي: " السالم

 .دكا منھما الباغي

َ  إِنَّ {:  تعالى هللا قول باب: " فقال صحيحه في البخاري إسماعيل بن عبدهللا أبو اإلمام ترجم:  خامسةال  ِباْلَعْدلِ  َيأُْمرُ  هللاَّ

ُرونَ  لََعلَُّكمْ  َيِعُظُكمْ  َواْلَبْغيِ  َواْلُمْنَكرِ  اْلَفْحَشاءِ  َعنِ  َوَيْنَھى اْلقُْرَبى ِذي َوإِيَتاءِ  َواألِْحَسانِ  َما{:  وقوله} َتَذكَّ } أَْنفُِسُكمْ  َعلَى َبْغُيُكمْ  إِنَّ

ُ  لََيْنُصَرنَّهُ  َعلَْيهِ  ُبِغيَ  ُثمَّ { ،] 23:  يونس[  بن لبيد سحر في عائشة حديث ذكر ثم" كافر أو مسلم على الشر إثارة وترك ،} هللاَّ

 ؛ كافر أو مسلم على الشر إثارة ترك ياتاآل ھذه من عنه هللا رضي فتأول:  بطال ابن قال. وسلم عليه هللا صلى النبي األعصم

 - ذلك ووجه" . شرا الناس على أثير أن فأكره أنا وأما شفاني فقد هللا أما: " السالم عليه قال حيث عائشة حديث عليه دل كما

َ  إِنَّ {:  تعالى هللا قول في تأول أنه - أعلم وهللا  على معاقبته وترك المسيء إلى إلحسانبا الندب} َواألِْحَسانِ  ِباْلَعْدلِ  َيأُْمرُ  هللاَّ

 البغي ضرر بأن عباده هللا أعلم لما أنه - أعلم وهللا -  ذلك وجه:  قيل. البغي آيات في التأويل ھذا يصح كيف:  قيل فإن. إساءته

 شكر هعلي بغي بمن األولى كان ، عليه بغي من نصرة تعالى وضمن" أنفسكم على بغيكم إنما: " بقوله الباغي على ينصرف

 سحره، الذي باليھودي وسلم عليه هللا صلى النبي فعل وكذلك ؛ عليه بغى عمن بالعفو ذلك ومقابلة نصره من ضمن ما على هللا

 َولََمنْ { : بقوله أخذا الصفح آثر ولكن]. 126:  النحل[} ِبهِ  ُعوقِْبُتمْ  َما ِبِمْثلِ  َفَعاقُِبوا َعاَقْبُتمْ  َوإِنْ {:  بقوله منه االنتقام له كان وقد

 ].43:  الشورى[} اأْلُُمورِ  َعْزمِ  لَِمنْ  َذلِكَ  إِنَّ  َوَغَفرَ  َصَبرَ 

 المنصور جعفر أبي إلى عاملھا رفعت جماعة أن روي. المنكر عن والنھي بالمعروف األمر اآلية ھذه تضمنت - :  السادسة

 أمير يا:  فقال القوم من فتى فقام ؛ شيء في ورهج وال ظلم كبير عليه يثبتوا لم بأنھم ؛ وغلبھا العامل فحاجھا ، العباسي

 .العامل وعزل إصابته من جعفر أبو فعجب:  قال. يحسن ولم عدل وإنه ، واإلحسان بالعدل يأمر هللا إن ، المؤمنين

ِ  بَِعْھدِ  َوأَْوفُوا{ 91:  اآلية َ  َجَعْلُتمُ  َوَقدْ  َتْوِكيِدَھا َبْعدَ  األَْيَمانَ  َتْنقُُضوا َوال َعاَھْدُتمْ  إَِذا هللاَّ َ  إِنَّ  َكفِيالً  َعلَْيُكمْ  هللاَّ  }َتْفَعلُونَ  َما َيْعلَمُ  هللاَّ

 :  مسائل ثالث فيه

 أو صلة أو بيع من االنسان بيع من اإلنسان ويلتزمه باللسان يعقد ما لجميع عام لفظ} هللاَِّ  ِبَعْھدِ  َوأَْوفُوا{:  تعالى قوله -:  األولى

َ  إِنَّ { قولة مضمن اآلية وھذة. للديانة موافقة  فعطف ؛ كذا عن وانتھوا ، كذا افعلوا:  فيھا المعنى ألن} َواأْلِْحَسانِ  ِباْلَعْدلِ  َيأُْمرُ  هللاَّ
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 الذي الحلف التزام في نزلت:  وقيل. اإلسالم على وسلم عليه هللا صلى النبي بيعة في نزلت إنھا:  قيل وقد. التقدير ذلك على

 عن الصحيح روى. بيناه كما ذلك كل يتناول والعموم. زيد وابن ومجاھد قتادة قاله ؛ بالوفاء اإلسالم اءوج الجاھلية في كان

 إال اإلسالم يزده لم الجاھلية في كان حلف وأيما اإلسالم في حلف ال: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال قال مطعم بن جبير

 من قبائل اجتمعت:  قال إسحاق ابن ذكره الذي الفضول حلف كنحو وھذا. والمواساة به والقيام الحق نصرة في يعني" شدة

 قاموا إال غيرھم أو أھلھا من مظلوما بمكة يجدوا أال على وتعاھدوا فتعاقدوا ، ونسبه لشرفه جدعان بن عبدهللا دار في قريش

 للكثرة فضل جمع ھنا الفضولو. الفضائل حلف أي ، الفضول حلف الحلف ذلك قريش فسمت ؛ مظلمته عليه ترد حتى معه

 بن عبدهللا دار في شھدت لقد: "  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال قال شھاب ابن عن إسحاق ابن روى. وفلوس كفلس

 على عتبة بن الوليد تحامل:  إسحاق ابن وقال" . ألجبت اإلسالم في به أدعى لو النعم حمر به لي أن أحب ما حلفا جدعان

 حقي من لتنصفني با احلف:  علي بن حسين له فقال ؛ المدينة على أميرا كان فإنه الوليد لسلطان ، له مال في علي بن حسين

 وأنا:  الزبير بن عبدهللا قال. الفضول بحلف ألدعون ثم وسلم عليه هللا صلى هللا رسول مسجد في ألقومن ثم سيفي آلخذن أو

 مثل فقال مخرمة بن المسور وبلغت. جميعا نموت أو حقه من ينتصف حتى معه ألقومن ثم سيفي آلخذن دعانا لئن وهللا أحلف

 الذي الحلف فھذا:  العلماء قال. أنصفه الوليد ذلك بلغ فلما. ذلك مثل فقال التيمي عبيدهللا بن عثمان بن عبدالرحمن وبلغت. ذلك

 والحكمة". اإلسالم في حلف ال: " قوله عموم من والسالم الصالة عليه النبي وخصه اإلسالم شده الذي ھو الجاھلية في كان

 عاما إيجابا الشريعة بأصل ذلك وأوجب ، المظلوم إلى وإيصاله منه الحق وأخذ الظالم من باالنتصار جاء الشرع أن ذلك في

َما{:  تعالى فقال الظالمين على السبيل لھم وجعل ، المكلفين من قدر من على ِبيلُ  إِنَّ  فِي َوَيْبُغونَ  النَّاسَ  َيْظلُِمونَ  الَِّذينَ  َعلَى السَّ

 رسول يا:  قالوا" مظلوما أو ظالما أخاك انصر: " الصحيح وفي]. 42:  الشورى[} أَلِيمٌ  َعَذابٌ  لَُھمْ  أُولَِئكَ  اْلَحقِّ  بَِغْيرِ  اأْلَْرِض 

 وقد" . نصره ذلك فإن الظلم نم تمنعه:  رواية في:  يديه على تأخذ: " قال ؟ ظالما ننصره فكيف مظلوما ننصره ھذا ، هللا

 " .عنده من بعقاب هللا يعمھم أن أوشك يديه على يأخذوا ولم الظالم رأوا إذا الناس إن: " السالم عليه قوله تقدم

 ، وأكد ووكد ، وتأكيد توكيد:  يقال ؛ وتغليظھا تشديدھا بعد يقول} َتْوِكيِدَھا َبْعدَ  اأْلَْيَمانَ  َتْنقُُضوا َوال{:  تعالى قوله- :  الثانية

 .لغتان وھما

َ  َجَعْلُتمُ  َوَقدْ {:  تعالى قوله- :  الثالثة  فرقا} َتْوِكيِدَھا َبْعدَ { قال وإنما. ضامنا ويقال ، حافظا ويقال. شھيدا يعني} َكفِيالً  َعلَْيُكمْ  هللاَّ

 الواحد الشيء في اإلنسان حلف ھو دالتوكي مالك عن القاسم وابن وھب ابن وقال اليمين لغو وبين بالعزم المؤكدة اليمين بين

 من أنقصه ال وهللا ، كذا من أنقصه ال وهللا ، كذا من أنقصه ال وهللا:  كقوله ؛ ذلك من أكثر أو ثالثا األيمان فيه يردد ، مرارا

 العھد أن بينھما قالفر ولكن ، يمين والعھد ، العھود ھي:  سعيد بن يحيى وقال. اليمين كفارة مثل واحدة ذلك فكفارة:  قال. كذا

" . فالن غدرة ھذه يقال غدرته بقدر استه عند القيامة يوم لواء غادر لكل ينصب: " وسلم عليه هللا صلى النبي قال. يكفر ال

 أن ھو التوكيد:  عمر ابن وقال. اليمين عليه انعقدت ما وحل ، واحدة بخصلة الكفارة فيھا سبحانه هللا شرع فقد با اليمين وأما

 .المائدة في تقدم وقد. فيه كفارة فال واحدة حلف فإن ، مرتين فيحل
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ةٍ  َبْعدِ  ِمنْ  َغْزلََھا َنَقَضتْ  َكالَّتِي َتُكوُنوا َوال{ 92:  اآلية ً  قُوَّ ِخُذونَ  أَْنَكاثا ةٌ  َتُكونَ  أَنْ  َبْيَنُكمْ  َدَخالً  أَْيَماَنُكمْ  َتتَّ ةٍ  ِمنْ  أَْرَبى ِھيَ  أُمَّ  أُمَّ
َما ُ  وُكمُ َيْبلُ  إِنَّ َننَّ  ِبهِ  هللاَّ  }َتْخَتلِفُونَ  فِيهِ  ُكْنُتمْ  َما اْلقَِياَمةِ  َيْومَ  لَُكمْ  َولَُيَبيِّ

ةٍ  َبْعدِ  ِمنْ  َغْزلََھا َنَقَضتْ  َكالَِّتي َتُكوُنوا َوال{:  تعالى قوله ً  قُوَّ  والجمع ، والنقض النكث واالسم ، واحد والنكث النقض} أَْنَكاثا

 أن ويروى. تحله ثم محكما وتفتله غزلھا تغزل بالمرأة ينقضه ثم عھده ويبرم ويعاھد يحلف الذي آليةا ھذه فشبھت. األنكاث

 قال ؛ التشبيه وقع فبھا ، ذلك تفعل كانت مرة بن تيم بن سعد بن كعب بن عمرو بنت ريطة تسمى بمكة كانت حمقاء امرأة

. معينة امرأة على ال ، مثل ضرب وذلك:  وقتادة مجاھد وقال ، المرأة يسميا ولم والسدي كثير بن عبدهللا وحكاه ، الفراء

 َتُكونَ  أَنْ {. دخل فھو صحيحا يكن لم أمر كل:  عبيدة أبو قال. والغش والخديعة الدغل:  والدخل. الحال على نصب" أنكاثا"و

ةٌ  ةٍ  ِمنْ  أَْرَبى ِھيَ  أُمَّ  جاءت ثم ، أخرى حالفت إذ منھم القبيلة كانت الذين العرب في اآلية ھذه نزلت:  المفسرون قال} أُمَّ

 ال:  تعالى هللا فقال - مجاھد قاله -  الكبرى ھذه إلى ورجعت عھدھا ونقضت األولى غدرت فداخلتھا قوية كثيرة قبيلة إحداھما

 الدنيا في والسعة الكثرة رأيتم إذا أيمانكم فتنقضون أمواال أكثر أو أخرى طائفة من أكثر طائفة أن أجل من العھود تنقضوا

 تغدروا ال المعنى:  الفراء وقال. أموالھم وكثرة الكفار كثرة بسبب الكفر إلى العود عن النھي والمقصود. المشركين ألعدائكم

 والضمير. كثر إذا يربو الشيء ربا من ؛ أكثر أي} أَْرَبى{. باأليمان عززتموھم وقد ، وكثرتھم لقلتكم أو وكثرتكم لقلتھم بقوم

 بالتحاسد عباده ابتلى تعالى هللا أن أي ؛ الرباء على يعود أن ويحتمل. به هللا أمر الذي الوفاء على يعود أن ليحتم" به" في

 معنى وھو ؛ ھواھا بمقتضى ويعمل يتبعھا ممن فيخالفھا نفسه يجاھد من بذلك واختبرھم ، بعض على الظھور بعضھم وطلب

َما{:  قوله ُ  َيْبلُوُكمُ  إِنَّ َننَّ َولَ  ِبهِ  هللاَّ  .وغيره البعث من} َتْخَتلِفُونَ  فِيهِ  ُكْنُتمْ  َما اْلقَِياَمةِ  َيْومَ  لَُكمْ  ُيَبيِّ

ُ  َشاءَ  َولَوْ { 93:  اآلية ةً  لََجَعلَُكمْ  هللاَّ ا َولَُتْسأَلُنَّ  َيَشاءُ  َمنْ  َوَيْھِدي َيَشاءُ  َمنْ  ُيِضلُّ  َولَِكنْ  َواِحَدةً  أُمَّ  }َتْعَملُونَ  ُكْنُتمْ  َعمَّ

ُ  َشاءَ  َولَوْ {:  تعالى هقول ةً  لََجَعلَُكمْ  هللاَّ . فيھم منه عدال ؛ إياھم بخذالنه} َيَشاءُ  َمنْ  ُيِضلُّ  َولَِكنْ { . واحدة ملة على أي} َواِحَدةً  أُمَّ

. تقدم كما القدر أھل على ترد واآلية. أنتم تسألون بل يفعل عما يسأل وال ، عليھم منه فضال ؛ إياھم بتوفيقه} َيَشاءُ  َمنْ  َوَيْھِدي{

 .ولتسئلن لكم ليبينن وهللا أي ، مضمر قسم على يدالن المشددة النون مع" ولتسئلن ، وليبينن" في والالم

ِخُذوا َوال{ 94:  اآلية وءَ  َوَتُذوقُوا ُثُبوتَِھا َبْعدَ  َقَدمٌ  َفَتِزلَّ  َبْيَنُكمْ  َدَخال أَْيَماَنُكمْ  َتتَّ ِ  يلِ َسبِ  َعنْ  َصَدْدُتمْ  بَِما السُّ  }َعِظيمٌ  َعَذابٌ  َولَُكمْ  هللاَّ

ِخُذوا َوال{:  تعالى قوله  في موقعه لعظم عنه النھي في مبالغة} ُثُبوِتَھا َبْعدَ  َقَدمٌ  َفَتِزلَّ {. تأكيدا ذلك كرر} َبْيَنُكمْ  َدَخال أَْيَماَنُكمْ  َتتَّ

 عن أي ، ثبوتھا بعد قدم فتزل والفساد الخديعة على باالنطواء األيمان تعقدوا ال أي ؛ الناس معاشرات في وتردده الدين

 من اإلنسان نقلت زلت إذا القدم ألن ؛ فيه ويسقط عظيم شر في يقع الحال للمستقيم استعارة وھذه. با المعرفة بعد األيمان

 :  كثير قول المعنى ھذا ومن ؛ شر حال إلى خير حال

 وزلت ثبت توافينا فلما

 :  الشاعر كقول ؛ قدمه زلت:  ورطة في ساقط أو عافية بعد مبتلى لكل تقول والعرب

 القدمان بك زلت إن وتقتل...  سابقا كنت إن السبق منك سيمنع
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 فيمن ھو إنما الوعيد وھذا. اآلخرة في عظيم وعذاب الدنيا في بعذاب بعدُ  تعالى توعد ثم. فيه زل:  شيء في أخطأ لمن ويقال

وءَ  َوَتُذوقُوا{:  قال ولھذا ، اإليمان من خرج عھده نقض ثم عاھده من فإن ؛ لموس عليه هللا صلى هللا رسول عھد نقض  ِبَما السُّ

 .المكروه من بھم يحل ما ھو الدنيا في السوء وذوق. بصدكم أي} هللاَِّ  َسِبيلِ  َعنْ  َصَدْدُتمْ 

ِ  بَِعْھدِ  َتْشَتُروا َوال{ 95:  اآلية ً  هللاَّ َما َقلِيالً  َثَمنا ِ  ِعْندَ  إِنَّ  }َتْعلَُمونَ  ُكْنُتمْ  إِنْ  لَُكمْ  َخْيرٌ  ُھوَ  هللاَّ

ِ  ِعْندَ  َوَما َيْنَفدُ  ِعْنَدُكمْ  َما{ 96:  اآلية  }َيْعَملُونَ  َكاُنوا َما بِأَْحَسنِ  أَْجَرُھمْ  َصَبُروا الَِّذينَ  َولََنْجِزَينَّ  َباقٍ  هللاَّ

ً  هللاَِّ  بَِعْھدِ  َتْشَتُروا َوال{:  تعالى قوله  لعرض عھودكم تنقضوا ال أي ؛ العھد نقض على األموال وأخذ الُرشا عن نھى} يالً َقلِ  َثَمنا

 ِعْندَ  َوَما َيْنَفدُ  ِعْنَدُكمْ  َما{:  بقوله المراد وھو ، قليل التحقيق على فھو ، يزول مما ألنه كثر وإن قليال كان وإنما. الدنيا من قليل

 ال ثابت جنته ونعيم فضله مواھب من هللا عند وما ، وتحول تنفد ھذه بأن اآلخرة وحال الدنيا حال بين الفرق فبين} َباقٍ  هللاَِّ 

 :  قال من أحسن ولقد. العقد على وثبت بالعھد وفي لمن يزول

 آثامه غد في وتبقى يوما...  وحرامه حله ينفد المال

 وطعامه شرابه يطيب حتى...  إللھه بمتق التقي ليس

 :  آخر

 واعف إليك تساق الدنيا ھب

 انتقال إلى ذاك مصير أليس... 

 بالزوال آذن ثم أظلك...  فيء مثل إال دنياك وما

 من أي} َيْعَملُونَ  َكاُنوا َما ِبأَْحَسنِ  أَْجَرُھمْ { . المعاصي وعن والطاعات اإلسالم على أي} َصَبُروا الَِّذينَ  َولََنْجِزَينَّ {:  تعالى قوله

 وقرأ. هللا من الوعد حيث من الطاعات على يكون إنما والجزاء ، مباح الحسن نم عداھا ما ألن أحسن وجعلھا ، الطاعات

 بن القيس امرئ في نزلت} َتْشَتُروا َوال{ اآلية ھذه إن:  وقيل. بالياء الباقون. التعظيم على بالنون" ولنجزين" كثير وابن عاصم

 ؛ بحقه له وأقر نكل اآلية ھذه سمع فلما يحلف أن القيس امرؤ فأراد أرض في اختصما ، أسوع ابن وخصمه الكندي عابس

 .أعلم وهللا

ً  َعِملَ  َمنْ { 97:  اآلية َبةً  َحَياةً  َفلَُنْحيَِينَّهُ  ُمْؤِمنٌ  َوُھوَ  أُْنَثى أَوْ  َذَكرٍ  ِمنْ  َصالِحا ُھمْ  َطيِّ  }َيْعَملُونَ  َكاُنوا َما بِأَْحَسنِ  أَْجَرُھمْ  َولََنْجِزَينَّ

ً  َعِملَ  َمنْ {:  تعالى قوله  .وجوابه شرط} َطيَِّبةً  َحَياةً  َفلَُنْحِيَينَّهُ  ُمْؤِمنٌ  َوُھوَ  أُْنَثى أَوْ  َذَكرٍ  ِمنْ  َصالِحا

:  الثاني. والضحاك وعطاء جبير بن وسعيد عباس ابن قاله ؛ الحالل الرزق أنه:  األول:  أقوال خمسة الطيبة الحياة وفي

 بن علي قول وھو ، عباس ابن عن عكرمة عن الحكم ورواه ، منبه بن ووھب وھب بن وزيد البصري الحسن قاله ؛ القناعة
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 من:  أيضا وقال. الضحاك معناه قال ؛ هللا رضوان إلى تؤديه فإنھا الطاعات إلى توفيقه:  الثالث. عنه هللا رضي طالب أبي

 فمعيشته صالحا عمل وال بربه يؤمن ولم هللا ذكر عن أعرض ومن ، طيبة فحياته وميسرة فاقة في مؤمن وھو صالحا عمل

 وقيل. الجنة في إال ألحد الحياة تطيب ال:  وقال ، الحسن وقاله ، الجنة ھي:  زيد وابن وقتادة مجاھد وقال. فيھا خير ال ضنك

 أن ھي:  التستري عبدهللا بن سھل وقال. الطاعة حالوة ھي:  الوراق بكر أبو وقال. أيضا عباس ابن عن روي ، السعادة ھي

:  وقيل. هللا يدي بين المقام وصدق ، با المعرفة ھي:  الصادق جعفر وقال. الحق إلى تدبيره ويرد تدبيره العبد عن ينزع

 قال ثم} َفلَُنْحِيَينَّهُ { وقال. اآلخرة في أي} أَْجَرُھمْ  َولََنْجِزَينَُّھمْ {. بالقضاء الرضا:  وقيل. الحق إلى واالفتقار الخلق عن االستغناء

ُھمْ َولََنجْ {  جلس:  صالح أبو وقال. تقدم وقد ، المعنى على ومرة اللفظ على مرة فأعاد ، والجمع للواحد يصلح" من" ألن} ِزَينَّ

 ؛ أفضل نحن:  ھؤالء وقال ، أفضل نحن:  ھؤالء فقال ، األوثان أھل من وناس اإلنجيل أھل من وناس التوراة أھل من ناس

 .فنزلت

ِ  َفاْسَتِعذْ  اْلقُْرآنَ  َقَرْأتَ  َفإَِذا{ 98:  اآلية َّ ْيَطانِ  ِمنَ  بِا ِجيمِ  الشَّ  }الرَّ

ْلَنا{:  بقوله متصلة اآلية ھذه -:  واحدة مسألة فيھا ً  اْلِكَتابَ  َعلَْيكَ  َوَنزَّ  قراءته في أخذت فإذا] 89:  النحل[} َشْيءٍ  لُِكلِّ  تِْبَيانا

 إذا:  كقولك ھو بل ؛ القراءة بعد استعذ يريد وليس ؛ فيه بما ملوالع تدبره عن فيصدك الشيطان لك يعرض أن من با فاستعذ

 وسلم عليه هللا صلى هللا رسول سمعت:  قال أبيه عن مطعم بن جبير روى وقد. تأكل أن أردت إذا أي ؛ هللا بسم فقل أكلت

 هللا صلى النبي أن الخدري عيدس أبو وروى" . ونفثه ونفخه ھمزه من الشيطان من بك أعوذ إني اللھم"  قال الصالة افتتح حين

 احتجاجا ، مطلقا القراءة بعد التعوذ السلف بعض عن ونقل:  الطبري الكيا قال. القراءة قبل صالته في يتعوذ كان وسلم عليه

َِّ  َفاْسَتِعذْ  اْلقُْرآنَ  َقَرْأتَ  َفإَِذا{:  تعالى بقوله ْيَطانِ  ِمنَ  ِبا ِجيمِ  الشَّ  بعد االستعاذة تكون أن يقتضي ذلك ظاھر أن شك وال} الرَّ

الةَ  َقَضْيُتمُ  َفإَِذا{ :  تعالى كقوله ؛ القراءة َ  َفاْذُكُروا الصَّ ً  هللاَّ  قوله مثل ، محتمل غيره أن إال]. 103:  النساء[} َوقُُعوداً  قَِياما

ً َمَتاع َسأَْلُتُموُھنَّ  َوإَِذا{] 152:  األنعام[} َفاْعِدلُوا قُْلُتمْ  َوإَِذا{: تعالى  المراد وليس] 53:  األحزاب[} ِحَجابٍ  َوَراءِ  ِمنْ  َفاْسأَلوُھنَّ  ا

 قبل يعني ؛ فاغتسل أحرمت وإذا ، فاصدق قلت إذا:  القائل قول ومثله. متقدم سؤال بعد حجاب وراء من يسألھا أن به

 .مستوفى االستعادة في القول وتقدم.المعنى ھذا تقدم وقد. االستعاذة فكذلك ؛ ذلك أردت إذا:  ذلك جميع في والمعنى. اإلحرام

ِھمْ  َوَعلَى آَمُنوا الَِّذينَ  َعلَى ُسْلَطانٌ  لَهُ  لَْيسَ  إِنَّهُ { 99:  اآلية لُونَ  َربِّ  }َيَتَوكَّ

َما{ 100:  اآلية  }ُمْشِرُكونَ  بِهِ  ُھمْ  َوالَِّذينَ  َيَتَولَّْوَنهُ  الَِّذينَ  َعلَى ُسْلَطاُنهُ  إِنَّ

 يغفر؛ ال ذنب على تحملھم أن على قدرة لك ليس أي ، والكفر باإلغواء أي} آَمُنوا الَِّذينَ  َعلَى ُسْلَطانٌ  لَهُ  لَْيسَ  إِنَّهُ {:  تعالى قوله

 تعالى هللا ألن ؛ بحال سلطان عليھم ليس إنه:  وقيل. المعاصي من إليه يدعوھم ما على له حجة ال:  مجاھد وقال. سفيان قاله

ُھمْ { هللا لعنه إبليس هللا وعد قال حين عليھم سلطانه صرف ] 40 -  39:  الحجر[} اْلُمْخلَِصينَ  ِمْنُھمُ  ِعَباَدكَ  إاِلَّ . أَْجَمِعينَ  َوأَلُْغِوَينَّ

َبَعكَ  َمنِ  إاِلَّ  ُسْلَطانٌ  َعلَْيِھمْ  لَكَ  لَْيسَ  ِعَباِدي إِنَّ {:  تعالى هللا قال  ].42:  الحجر[} اْلَغاِوينَ  ِمنَ  اتَّ

 أوقاتھم الفضالء على شوش وقد ، بسلطانه السالم عليھما وحواء آدم أغوى وقد ، التخصيص يدخله عام ذاھ أن بينا قد:  قلت

َما{". األعراف" في تقدم حسبما ؟ ربك خلق من:  بقوله  ، أطعته أي توليته:  يقال. يطيعونه أي} َيَتَولَّْوَنهُ  الَِّذينَ  َعلَى ُسْلَطاُنهُ  إِنَّ
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 ؛ الشيطان إلى" به" يرجع:  وقيل. والضحاك مجاھد قاله ؛ با أي} ُمْشِرُكونَ  بِهِ  ُھمْ  َوالَِّذينَ {. هعن أعرضت أي ، عنه وتوليت

 فالن وصار. أھلھا من أي ، الكلمة بھذه كفرت:  يقال. مشركون أجله من ھم والذين:  والمعنى. والقتيبي أنس بن الربيع قاله

 .با مشركون طانالشي تولى والذي أي. أجلك من أي ، عالما بك

ْلَنا َوإَِذا{ 101:  اآلية ُ  آَيةٍ  َمَكانَ  آَيةً  َبدَّ لُ  بَِما أَْعلَمُ  َوهللاَّ َما َقالُوا ُيَنزِّ  }َيْعلَُمونَ  ال أَْكَثُرُھمْ  َبلْ  ُمْفَترٍ  أَْنتَ  إِنَّ

لَهُ  قُلْ { 102:  اآلية  }لِْلُمْسلِِمينَ  َوُبْشَرى َوُھدىً  آَمُنوا ِذينَ الَّ  لُِيَثبِّتَ  بِاْلَحقِّ  َربِّكَ  ِمنْ  اْلقُُدسِ  ُروحُ  َنزَّ

ْلَنا َوإَِذا{:  تعالى قوله ُ  آَيةٍ  َمَكانَ  آَيةً  َبدَّ لُ  ِبَما أَْعلَمُ  َوهللاَّ . بحر ابن قاله ؛ مستأنفة بشريعة متقدمة شريعة بدلنا المعنى:  قيل} ُيَنزِّ

 الشيء رفع والتبديل والنسخ. عليھم منھا أشد بآية آية نسخنا:  الجمھور وقال. غيرھا موضعھا وجعلنا آية رفعنا أي:  مجاھد

َما{. قريش كفار يريد} َقالُوا{. مكانه عيره وضع مع :  هللا فقال. الحكم تبديل من رأوا لما وذلك ، مختلق كاذب أي} ُمْفَترٍ  أَْنتَ  إِنَّ

لَهُ  قُلْ {:  وقوله. بالبعض البعض بديلوت األحكام شرع هللا أن يعلمون ال} َيْعلَُمونَ  ال أَْكَثُرُھمْ  َبلْ {  ، جبريل يعني} اْلقُُدسِ  ُروحُ  َنزَّ

 وسلم عليه هللا صلى بمحمد إسرافيل وكل:  قال الشعبي عامر عن صحيح بإسناد وروي. ومنسوخه ناسخه كله بالقرآن نزل

} اْلَحْمدُ { بسورة عليه نزل أنه أيضا مسلم صحيح وفي. بالقرآن جبريل عليه نزل ثم ، والكلمة بالكلمة يأتيه فكان ، سنين ثالث

 فيه بما أي} آَمُنوا الَِّذينَ  لُِيَثبِّتَ {. ربك كالم من أي} ِباْلَحقِّ  َربِّكَ  ِمنْ {. بيانه الفاتحة في تقدم كما. قط األرض إلى ينزل لم ملك

 .}لِْلُمْسلِِمينَ  َوُبْشَرى{ ھدى وھو أي} َوُھدىً {. واآليات الحجج من

ُھمْ  َنْعلَمُ  َولََقدْ { 103:  اآلية َما َيقُولُونَ  أَنَّ  }ُمبِينٌ  َعَربِيٌّ  لَِسانٌ  َوَھَذا أَْعَجِميٌّ  إِلَْيهِ  ُيْلِحُدونَ  الَِّذي لَِسانُ  َبَشرٌ  ُيَعلُِّمهُ  إِنَّ

ُھمْ  َنْعلَمُ  َولََقدْ {:  تعالى قوله َما َيقُولُونَ  أَنَّ  بن الفاكه غالم ھو:  فقيل ؛ يعلمه إنما قالوا ذيال ھذا اسم في اختلف} َبَشرٌ  ُيَعلُِّمهُ  إِنَّ

 أمي أنه مع آت ھو وما مضى ما وسلم عليه هللا صلى النبي من سمعوا إذا وكانوا ؛ فأسلم نصرانيا كان ، جبر واسمه المغيرة

 أي} ُمِبينٌ  َعَرِبيٌّ  لَِسانٌ  َوَھَذا أَْعَجِميٌّ  هِ إِلَيْ  ُيْلِحُدونَ  الَِّذي لَِسانُ { :  تعالى هللا فقال ؛ أعجمي وھو جبر يعلمه إنما:  قالوا يقرأ لم

 النقاش وذكر. فوقھا فما واحدة سورة منه يعارضوا أن والجن اإلنس يستطيع ال الذي الكالم ھذا أعجمي وھو جبر يعلمه كيف

 كان:  إسحاق ابن وقال. ويھديني يعلمني ھو بل ، وهللا ال:  فيقول ، محمدا تعلم أنت:  له ويقول يضربه كان جبر مولى أن

 ، الحضرمي بني عبد ، جبر له يقال نصراني غالم إلى المروة عند يجلس ما كثيرا - بلغني فيما -  وسلم عليه هللا صلى النبي

 لبني عبد يعيش اسمه:  عكرمة وقال. النصراني جبر إال به يأتي ما محمدا يعلم ما وهللا:  المشركون فقال ، الكتب يقرأ وكان

 غالم أنه وقتادة عكرمة عن الثعلبي وذكر. المارودي ذكره ؛ القرآن يلقنه وسلم عليه هللا صلى هللا رسول كان ، الحضرمي

 ھو:  عكرمة عن المھدوي. فنزلت ، بشر يعلمه إنما:  قريش فقالت ، األعجمية الكتب يقرأ وكان ، يعيش اسمه المغيرة لبني

 ، التمر عين أھل من نصرانيان غالمان لنا كان:  الحضرمي مسلم بن عبدهللا وقال. يعيش واسمه ، لؤي بن عامر لبني غالم

 أبا ويكنى نبت ألحدھما يقال:  قال الثعلبي أن إال ؛ والثعلبي والقشيري الماوردي ذكر كذا. جبر اآلخر واسم يسار أحدھما اسم

 الماوردي. واإلنجيل التوراة يقرأن:  الثعلبي. ملھ كتابا يقرأن وكانا ؛ السيوف يعمالن صيقلين وكانا ، جبر واآلخر ، فكيھة

 ، منھما يتعلم:  يقولون المشركون وكان ، قراءتھما ويسمع بھما يمر وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فكان. التوراة:  والمھدوي

 ، بلعام اسمه بمكة رانيانص:  وقيل. الضحاك قاله ؛ عنه هللا رضي الفارسي سلمان عنوا:  وقيل. وأكذبھم اآلية ھذه هللا فأنزل
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 فربما ، بالرومية يتكلم ميسرة أبو له يقال نصراني رجل بمكة كان:  القتبي وقال. عباس ابن قاله ؛ التوراة يقرأ غالما وكان

 بن عتبة غالم عداس أنه رواية وفي. فنزلت ، منه محمد يتعلم إنما:  الكفار فقال ، وسلم عليه هللا صلى هللا رسول إليه قعد

 .أعلم وهللا. أسلما قد وكانا ، الحضرمي ابن مولى فكيھة أبو ويسار عبدالعزى بن حويطب غالم عابس:  وقيل. بيعةر

 ذلك وكان ، هللا علمه مما ليعلمھم مختلفة أوقات في إليھم جلس ربما وسلم عليه هللا صلى النبي فإن ؛ محتمل والكل:  قلت

 .يعلمونه أنھم وزعموا ، جميعا ھؤالء إلى أومأوا يكونوا أن يجوز ألنه ؛ متناقضةب ليست األقوال وھذه:  النحاس وقال. بمكة

 اآلية وھذه ، بالمدينة وسلم عليه هللا صلى النبي أتى إنما سلمان ألن ؛ بعد ففيه سلمان أنه من الضحاك ذكره ما وأما:  قلت

 .مكية

" يلحدون" حمزة وقرأ. القصد عن مال أي ، وألحد لحد:  يقال ؛ الميل:  اإللحاد} يٌّ أَْعَجمِ  إِلَْيهِ  ُيْلِحُدونَ  الَِّذي لَِسانُ {:  تعالى قوله

 عجماء، وامرأة أعجم ورجل. البيان وضد اإلخفاء:  والعجمة. أعجمي ويشيرون إليه يميلون الذي لسان أي ؛ والحاء الياء بفتح

. عجمته أزلت أي الكتاب وأعجمت. نفسھا عن توضح ال األنھ ؛ البھيمة:  والعجماء. الستتاره الذنب عجم ومنه ؛ يفصح ال أي

 من كان وإن عجمة لسانه في الذي األعجم:  الفراء وقال. أعجميا بكالمھم يتكلم وال لغتھم يعرف ال من كل تسمي والعرب

 من أو لعربا من كان سواء ، يفصح ال الذي األعجمي:  علي أبو وقال. العجم من أصله الذي العجمي أو واألعجمي ، العرب

 للقصيدة تقول العرب ألن ؛ القرآن باللسان وأراد. فصيحا كان وإن العجم إلى المنسوب واألعجمي األعجم وكذلك ، العجم

 :  الشاعر قال ؛ لسان:  والبيت

 تخونا أن حسبتك وما وخنت...  إلينا تھديھا الشر لسان

 .العربية من يكون ما أفصح أي" مبين عربي لسان وھذا. "القصيدة باللسان يعني

ِ  بِآياتِ  ُيْؤِمُنونَ  ال الَِّذينَ  إِنَّ { 104:  اآلية ُ  َيْھِديِھمُ  ال هللاَّ  }أَلِيمٌ  َعَذابٌ  َولَُھمْ  هللاَّ

ُ  َيْھِديِھمُ  ال{. بالقرآن يؤمنون ال الذين المشركون ھؤالء أي} هللاَِّ  ِبآياتِ  ُيْؤِمُنونَ  ال الَِّذينَ  إِنَّ {:  تعالى قوله  .} أَلِيمٌ  َعَذابٌ  لَُھمْ وَ  هللاَّ

َما{ 105:  اآلية ِ  بِآياتِ  ُيْؤِمُنونَ  ال الَِّذينَ  اْلَكِذبَ  َيْفَتِري إِنَّ  }اْلَكاِذُبونَ  ُھمُ  َوأُولَئِكَ  هللاَّ

َما{:  تعالى قوله  َوأُولَِئكَ {. باالفتراء وسلم عليه هللا صلى النبي وصفھم جواب ھذا} هللاَِّ  ِبآياتِ  ُيْؤِمُنونَ  ال الَِّذينَ  اْلَكِذبَ  َيْفَتِري إِنَّ

 ؛ كاذب إنه يقال وال فالن كذب:  ويقال. كذبھم إلى بالنسبة قليل كذب كل أي ؛ بالكذب وصفھم في مبالغة ھذا} اْلَكاِذُبونَ  ُھمُ 

 إنه:  يقال وال ، فغوى ربه آدم عصى:  يقال ولھذا الزما فيكون النعت فأما. الزما يكون ال وقد الزما يكون قد الفعل ألن

 .القشيري قاله ؛ بالكذب الوصف في مبالغة كان ، كاذب فھو فالن كذب:  قيل فإذا. غاو عاص
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ِ  َكَفرَ  َمنْ { 106:  اآلية َّ  ِمنَ  َغَضبٌ  لَْيِھمْ َفعَ  َصْدراً  بِاْلُكْفرِ  َشَرحَ  َمنْ  َولَِكنْ  بِاألِيَمانِ  ُمْطَمئِنٌّ  َوَقْلُبهُ  أُْكِرهَ  َمنْ  إاِلَّ  إِيَمانِهِ  َبْعدِ  ِمنْ  بِا
 ِ  }َعِظيمٌ  َعَذابٌ  َولَُھمْ  هللاَّ

 - :  مسالة عشرة أحدى فيه

َِّ  َكَفرَ  َمنْ {:  تعالى قوله - :  األولى  مبالغة فكان] 91:  النحل[} َتْوِكيِدَھا َبْعدَ  اأْلَْيَمانَ  َتْنقُُضوا َوال{:  تعالى بقوله متصل ھذا} ِبا

 فعليه وارتد إيمانه بعد من كفر من أي. وسلم عليه هللا صلى الرسول بيعة عن ترتدوا ال معناه ألن ؛ بالكذب الوصف في

 ، المغيرة بن الوليد بن وقيس ، خطل بن وعبدهللا ضبابة بن ومقيس سرح أبي بن عبدهللا في نزلت:  الكلبي قال. هللا غضب

َِّ  رَ َكفَ  َمنْ {:  الزجاج وقال} أُْكِرهَ  َمنْ  إاِلَّ {. إيمانھم بعد كفروا  الكذب يفتري إنما أي ؛ الكذب يفتري ممن بدل} إِيَماِنهِ  َبْعدِ  ِمنْ  ِبا

 وخبره ابتداء" من: " األخفش وقال. قبله بما فعلقه تام غير االستثناء آخر إلى الكالم رأى ألنه ؛ إيمانه بعد من با كفر من

 .نكرمه حسني من يأتنا من:  كقولك ؛ الثانية" من"بخبر منه اكتفي ، محذوف

 ندبوه ما بعض قارب ألنه ؛ التفسير أھل قول في ، ياسر بن عمار في نزلت اآلية ھذه} أُْكِرهَ  َمنْ  إاِلَّ {:  تعالى قوله -:  الثانية

 بين سمية وربطت ، فعذبوھم وسالما وخبابا وبالال وصھيبا سمية وأمه أباه وأخذوا المشركون أخذه:  عباس ابن قال. إليه

. اإلسالم في قتيلين أول وھما ، ياسر زوجھا وقتل فقتلت ؛ الرجال أجل من أسلمت إنك لھا وقيل ، بحربة قبلھا ئووج بعيرين

 هللا صلى هللا رسول له فقال ، وسلم عليه هللا صلى هللا رسول إلى ذلك فشكا ، مكرھا بلسانه أرادوا ما فأعطاھم عمار وأما

 وروى" . فعد عادوا فإن: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فقال. باإليمان نمطمئ:  قال ؟" قلبك تجد كيف: " وسلم عليه

 مولى مھجع الرجال من شھيد وأول ، جھل أبو قتلھا ، عمار أم اإلسالم في شھيدة أول:  قال مجاھد عن المعتمر بن منصور

 وبالل، ، بكر وأبو وسلم عليه هللا صلى هللا رسول:  سبعة اإلسالم أظھر من أول:  قال مجاھد عن أيضا منصور وروى. عمر

 فمنعه بكر أبو وأما ، طالب أبو فمنعه وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فأما. عمار أم وسمية ، وعمار ، وصھيب ، وخباب

 الحديد حر من مبلغ كل الجھد منھم بلغ حتى الشمس في صھروھم ثم ، الحديد أدرع فألبسوھم اآلخرين وأخذوا ، قومه

 ثم ، ويرفث يسبھا فجعل سمية وأتى ، ويوبخھم يسبھم فجعل ، حربة ومعه جھل أبو أتاھم العشي من كان فلما ، والشمس

 عليه ھانت فإنه بالال إال سئلوا ما اآلخرون وقال:  قال. عنھا هللا رضي ؛ فقتلھا فمھا من الحربة خرجت حتى فرجھا طعن

 عنقه في وجعلوا كتفوه ثم ، ملوه حتى ؛ أحد أحد يقول وھو ، دينك عن ارجع:  له ويقولون يعذبونه فجعلوا ، هللا في نفسه

 -  قالوا بالذي تكلم كلنا:  عمار فقال قال ، وتركوه ملوه حتى مكة أخشبي بين به يلعبون صبيانھم إلى ودفعوه ، ليف من حبال

 بكر أبا أن والصحيح. وتركوه ملوه تىح قومه على فھان ، هللا في نفسه عليه ھانت فإنه بالل غير - تداركنا هللا أن لوال

 هللا صلى محمد أصحاب بعض إليھم فكتب ، آمنوا مكة أھل من ناسا أن مجاھد عن نجيح أبي ابن وروى. فأعتقه بالال اشترى

 ريشق أدركتھم حتى المدينة يريدون فخرجوا ، إلينا تھاجروا حتى منا نراكم ال فإنا ، إلينا ھاجروا أن:  بالمدينة وسلم عليه

 الترمذي وروى. إسحاق بن إسماعيل مجاھد عن الروايتين ذكر. اآلية ھذه نزلت ففيھم ، مكرھين فكفروا ففتنوھم ، بالطريق

. غريب حسن حديث ھذا" أرشدھما اختار إال أمرين بين عمار خير ما: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال قالت عائشة عن

 بن وسلمان وعمار علي ثالثة إلى تشتاق الجنة إن: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال قال مالك بن أنس عن وروي

 .صالح بن الحسن حديث من إال نعرفه ال غريب حديث ھذا:  الترمذي قال". ربيعة
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 يعةالشر فروع عليه العلماء حمل ، به يؤاخذ ولم اإلكراه عند الشريعة أصل وھو به بالكفر وجل عز هللا سمح لما - :  الثالثة

:  وسلم عليه هللا صلى النبي عن المشھور األثر جاء وبه ؛ حكم عليه يترتب ولم به يؤاخذ لم عليھا اإلكراه وقع فإذا ، كلھا

 ؛ العلماء من باتفاق صحيح معناه فإن سنده يصح لم وإن والخبر. الحديث" عليه استكرھوا وما والنسيان الخطأ أمتي عن رفع"

 وابن الفوائد في األصيلي بكر أبو ذكره وقد:  قال صحيح إسناده أن عبدالحق محمد أبو وذكر. لعربيا بن بكر أبو القاضي قاله

 .اإلقناع كتاب في المنذر

 مطمئن وقلبه كفر إن عليه إثم ال أنه ، القتل نفسه على خشي حتى الكفر على أكره من أن على العلم أھل أجمع -:  الرابعة

 فإنه الحسن بن محمد غير ؛ والشافعي والكوفيين مالك قول ھذا ؛ الكفر بحكم عليه يحكم وال زوجته منه تبين وال ، باإليمان

 إن عليه يصلى وال امرأته منه وتبين ، اإلسالم على تعالى هللا وبين بينه وفيما ، الظاھر في مرتدا كان الشرك أظھر إذا:  قال

قُوا أَنْ  إاِلَّ {:  وقال. اآلية} أُْكِرهَ  َمنْ  إاِلَّ {:  تعالى هللا قال ، والسنة الكتاب يرده قول وھذا. مسلما مات إن أباه يرث وال ، مات  َتتَّ

ا َقالُوا ُكْنُتمْ  فِيمَ  َقالُوا أَْنفُِسِھمْ  َظالِِمي اْلَمالئَِكةُ  َتَوفَّاُھمُ  الَِّذينَ  إِنَّ {:  وقال] 28:  عمران آل[} ُتَقاةً  ِمْنُھمْ  } ْرِض األَ  فِي ُمْسَتْضَعفِينَ  ُكنَّ

َجالِ  ِمنَ  اْلُمْسَتْضَعفِينَ  إاِلَّ {:  وقال. اآلية] 97:  النساء[  الذين المستضعفين هللا فعذر. اآلية] 98:  النساء[} َواْلِوْلَدانِ  َوالنَِّساءِ  الرِّ

 .البخاري قاله ؛ به أمر ما فعل من ممتنع غير مستضعفا إال يكون ال والمكره ، به هللا أمر ما ترك من يمتنعون

 يكرھوا أن مثل ، فيه رخصة فال الفعل في وأما ، القول في جاءت إنما الرخصة أن إلى العلماء من طائفة ذھبت -:  الخامسة

 يروى ؛ الربا وأكل الخمر وشرب الزنى أو ، ماله أكل أو ضربه أو مسلم قتل أو ، القبلة لغير الصالة أو هللا لغير السجود على

:  لألسير قيل إذا:  الحسن بن محمد وقال. علمائنا من وسحنون األوزاعي قول وھو. عنه هللا رضي ، البصري الحسن عن ھذا

 يسجد فال القبلة لغير كان وإن ، تعالى  نيته ويكون فليسجد القبلة مقابل الصنم كان إن:  فقال. قتلتك وإال الصنم لھذا اسجد

 رسول كان:  قال عمر ابن عن الصحيح ففي ؛ حينئذ بالسجود أحراه اوم ، القبلة لغير كان وإن يسجد أنه والصحيح. قتلوه وإن

 ُتَولُّوا َفأَْيَنَما{ نزلت وفيه:  قال ، وجھه كان حيث راحلته على المدينة إلى مكة من مقبل وھو يصلي وسلم عليه هللا صلى هللا

 في السفر في مباحا ھذا كان فإذا. المكتوبة عليھا يصلي ال أنه غير ، عليھا ويوتر:  رواية في] 115:  البقرة[} هللاَِّ  َوْجهُ  َفَثمَّ 

 كالم من ما:  مسعود ابن بقول القول على الرخصة قصر من واحتج. بھذا فكيف للتنفل الدابة عن النزول لتعب األمن حالة

 ألنه ؛ فيه حجة ال وھذا ، الفعل يذكر ولم القول على الرخصة فقصر. به متكلما كنت إال سلطان ذي من سوطين عني يدرأ

. اإليمان أسر إذا سواء والقول الفعل في اإلكراه:  طائفة وقالت. حكمه في الفعل أن يريد وھو مثاال للكالم يجعل أن يحتمل

 أكره من أن مالك عن القاسم ابن روى. العراق أھل من وطائفة مالك قول وھو ، ومكحول الخطاب بن عمر عن ذلك روي

 .مرفوع عنه اإلثم أن ، رمضان في اإلفطار أو ةالصال وترك الخمر شرب على

 ، غيره أو بجلد حرمته انتھاك وال قتله على اإلقدام له يجوز ال أنه غيره قتل على أكره من أن على العلماء أجمع - :  السادسة

 .خرةواآل الدنيا في العافية هللا ويسأل ، بغيره نفسه يفدي أن له يحل وال ، به نزل الذي البالء على ويصبر

 فعله فإن ، يفعله لم قتل وإن ، ذلك أحد يفعل ال:  الماجشون وابن عبدالحكم وابن وأصبغ مطرف فقال ، الزنى في واختلف

 خالفا ، عليه حد وال الزنى على اإلقدام يجوز أنه الصحيح:  العربي ابن قال. والحسن ثور أبو قال وبه ؛ الحد ويلزمه آثم فھو
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 إلى اإللجاء وھو الشھوة باعث في السبب عن وغفل ، عليھا اإلكراه يتصور ال خلقية شھوة أنھا ىرأ ألنه ؛ ذلك ألزمه لمن

 يحل فلم ، ضده على الشيء فقاس ، اختياري سبب عليھا بعث شھوة على الحد يجب وإنما ، حكمه أسقط الذي وھو ، ذلك

 عليه:  بعضھم فقال ؛ الزنى على الرجل أكره متى أصحابنا اختلف:  أحكامه في منداد خويز ابن وقال. عنده من بصواب

 إن:  حنيفة أبو وقال. الصحيح وھو:  منداد خويز ابن قال. عليه حد ال:  بعضھم وقال. باختياره ذلك يفعل إنما ألنه الحد؛

 عليه حد ال:  فقاال صاحباه وخالفه. يحد أال استحسن ولكن ، يحد أن فالقياس السلطان أكرھه وإن ، حد السلطان غير أكرھه

 ال:  المنذر ابن قال. ينتشر أن جاز الزنى بفعل القتل من يتخلص أنه علم متى:  وقالوا ، االنتشار يراعوا ولم ، الوجھين في

 .السلطان وغير ذلك في السلطان بين فرق وال ، عليه حد

 عمر عن وھب ابن وذكر. شيء زمهيل ال:  وأصحابه الشافعي فقال ؛ وعتاقه المكره طالق في العلماء اختلف -:  السابعة

 وطاوس وعطاء عباس وابن عمر وابن الزبير ابن عن المنذر ابن وذكره. شيئا طالقه يرون ال كانوا أنھم عباس وابن وعلي

 الشعبي عن ذلك روي ؛ طالقه طائفة وأجازت. ثور وأبي وإسحاق وأحمد واألوزاعي ومالك وسالم والقاسم وشريح والحسن

 من أكثر فيه يعدم لم ألنه ؛ يلزم المكره طالق:  حنيفة أبو قال. الكوفيين قول وھو ، وقتادة والزھري البةق وأبي والنخعي

 والمكره ، به راض الطالق إيقاع إلى قاصد الھازل فإن ؛ باطل قياس وھذا. كالھازل الطالق في بشرط وجوده وليس ، الرضا

 فيمن عباس ابن وقال:  البخاري وفي" .  بالنيات األعمال إنما: " سالمال عليه قال وقد ، الطالق في له نية وال راض غير

 اللصوص أكرھه إن:  الشعبي وقال. والحسن والشعبي الزبير وابن عمر ابن قال وبه ؛ بشيء ليس:  فيطلق اللصوص يكرھه

 .يقتله ال والسلطان هقتل على يقدم اللص إن:  فقال عيينة ابن وفسره. طالق فھو السلطان أكرھه وإن ، بطالق فليس

 فيه رجوع ال سائغ ماض فذلك ؛ عليه وجب حق في ماله يبيع أن:  األولى. حالتان فله والمضغوط المكره بيع وأما- :  الثامنة

 المكره بيع وأما. فلزمه منه اختيارا بيعه كان ذلك يفعل لم فلما ، المبيع غير من ربه إلى الحق أداء يلزمه ألنه ؛ الفقھاء عند

 المتاع فات فإن ؛ الظالم ذلك بالثمن المشتري ويتبع ، ثمن بال يأخذه بمتاعه أولى وھو. عليه يجوز ال بيع فذلك قھرا أو ماظل

 المشترين من كان ومن:  مطرف قال. بظلمه عالم غير المشتري كان إذا الظالم على ذلك من باألكثر بقيمته أو بثمنه رجع

 أو تدبير أو عتق من ذلك في المبتاع أحدث وكلما ، كالغاصب وعروضه رقيقه من تاعاب لما ضامن فإنه المكره حال يعلم

 ال والجور الظلم على المكره بيع أن على العراق وأھل أصحابنا أجمع:  سحنون قال. متاعه أخذ وله ، المكره يلزم فال تحبيس

 .إجماع إنه:  األبھري وقال. يجوز

 المقام يجوز ال:  وقالوا ، والمكرھة المكره نكاح إبطال على أصحابنا أجمع:  سحنون فقال ؛ المكره نكاح وأما-:  التاسعة

 بعشرة امرأة ينكح أن على أكره لو:  وقالوا ، المكره نكاح العراق أھل وأجاز:  سحنون بن محمد قال. ينعقد لم ألنه عليه،

 على الزائد أبطلوا فكما:  محمد قال. الفضل بطلوي األلف وتلزمه جائز النكاح أن ، درھم ألف مثلھا وصداق ، درھم آالف

 صلى وألمره ، األنصارية خذام بنت خنساء حديث في الثابتة السنة خالف وقولھم. باإلكراه النكاح إبطال يلزمھم فكذلك األلف

 .لقولھم معنى فال ، تقدم وقد ، أبضاعھن في باالستئمار وسلم عليه هللا
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 الصداق من المسمى على عندنا النكاح لزمه بالنكاح والرضا الوطء على مكره غير النكاح لىع المكره وطئھا فان - :  العاشرة

 الصداق إلبطال مدع ألنه ؛ المسمى والصداق الحد فعليه بالنكاح مني رضا غير على وطئتھا:  قال وإن. الحد عنه ودرئ

 ولھا عليھا حد فال الوطء وعلى النكاح على المكرھة وأما. النكاح على مكره أنه عالمة وھي أقدمت إن المرأة وتحد ، المسمى

 .سحنون قاله. فأعلمه ؛ الواطئ ويحد ، الصداق

 عن تجاوز هللا إن: " السالم عليه وقوله} أُْكِرهَ  َمنْ  إاِلَّ { لقوله ؛ عليھا حد فال الزنى على المرأة استكرھت إذا -:  عشرة الحادية

َ  َفإِنَّ {:  تعالى هللا ولقول" . عليه استكرھوا وما والنسيان الخطأ أمتي  يريد] 33:  النور[} َرِحيمٌ  َغفُورٌ  إِْكَراِھِھنَّ  َبْعدِ  ِمنْ  هللاَّ

 امرأة على حد ال أنه على متفقون والعلماء. يحدھا فلم العبد استكرھھا التي الوليدة في عمر حكم المعنى وبھذا. الفتيات

 تكون أن إال ، الحد وعليھا منھا ذلك يقبل فال استكرھت فقالت زوج لھا وليس حامال المرأة وجدت إذا:  مالك وقال. مستكرھة

 حق هللا كتاب في الرجم:  قال أنه الخطاب بن عمر بحديث واحتج. ذلك أشبه ما أو ، أوتيت أنھا على تدمي جاءت أو بينة لھا

 األول وبالقول:  المنذر ابن قال. االعتراف أو الحبل كان أو ، البينة قامت إذا أحصن إذا والنساء الرجال من زنى من على

 .أقول

 مالك قول وھو ؛ مثلھا صداق لھا:  والزھري عطاء فقال ؛ للمستكرھة الصداق وجوب في واختلفوا - :  عشرة الثانية

 ، بيالشع عن ذلك وروي. الصداق بطل بھا زنى الذي على الحد أقيم إذا:  الثوري وقال. ثور وأبي وإسحاق وأحمد والشافعي

 .صحيح األول القول:  المنذر ابن قال. الرأي وأصحاب مالك أصحاب قال وبه

. تخليصھا في أذية احتمل وال دونھا نفسه يقتل ولم ، أسلمھا يحل لم لما أھله إسالم على اإلنسان أكره إذا -:  عشرة الثالثة

 السالم عليه إبراھيم ھاجر: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال قال ھريرة أبي عن البخاري خرجه ما ذلك في واألصل

 فقامت إليھا فقام بھا فأرسل إلي بھا أرسل أن إليه فأرسل الجبابرة من جبار أو الملوك من ملك فيھا قرية بھا ودخل بسارة

 حديثال ھذا ودل" . برجله ركض حتى فغط الكافر ھذا علي تسلط فال وبرسولك بك آمنت كنت إن اللھم فقالت وتصلي تتوضأ

 وهللا. الخلوة من أكبر ھو فيما حد وال ، مالمة المستكرھة على يكون ال فكذلك ، مالمة عليھا يكن لم لما سارة أن على أيضا

 .أعلم

 وسواء:  الماجشون ابن قال. العلماء وأكثر ثور وأبي والشافعي مالك عند الزمة فغير المكره يمين وأما -:  عشرة الرابعة

  ھو فيما اليمين على أكره إن:  مطرف وقال. أصبغ وقاله ؛ اليمين على أكره إذ معصية ھو فيما أو  طاعة ھو فيما حلف

 رجال الوالي يأخذ أن مثل طاعة ھو فيما اليمين على أكره وإن ، ساقطة فيه فاليمين معصية وال طاعة فعله في ليس أو معصية

 اليمين فإن له تأديبا ولده يحلف الولد أو ، عمله في يغش وال يفسق أوال ، خمرا يشرب ال بالطالق يحلف أن فيكرھه فاسقا

 حلف إن إنه:  الكوفيين من اتبعه ومن حنيفة أبو وقال. حبيب ابن به وقال. ذلك من يكلف فيما أخطأ قد المكره كان وإن ؛ تلزم

 فقد عليه أكره ما خالف إلى نيته ذھبت وال وري لم فلما ، كلھا يمينه في يوري أن له المكره ألن:  قالوا ، حنث ففعل يفعل أال

 .عليه حلف لما كاره ألنه ؛ لقوله مخالفة فنيته عليھا أكره إذا:  قالوا بأن األولون احتج. اليمين إلى قصد
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 وھذه ؛ ال أم به يقع ھل الحنث على اإلكراه في اختلفوا علماءنا أن األمر غريب ومن:  العربي ابن قال - :  عشرة الخامسة

 ال أنھا في اليمين على اإلكراه بين أصحابنا معشر يا فرق وأي! كانوا وال المسألة ھذه كانت ال ، منھم لنا سرت عراقية مسألة

 .الدراية في وصمة فإنھا الروية بھذه تغتروا وال ، بصائركم وراجعوا هللا فاتقوا! يقع ال أنه في الحنث وبين تلزم

: مالك فقال ؛ االعتداء وأھل السعاة وظلمة المكس كأصحاب مال له أخذ وإال يحلف أن على الرجل أكره إذا - :  عشرة السادسة

 على يخف ولم ماله عن درأ وإن يحنث ال:  الماجشون ابن وقال. ماله ال بدنه عن بيمينه المرء يدرأ وإنما ، ذلك في له تقية ال

 .وأصبغ عبدالحكم ناب وقاله ، مالك عن ورواه ، مطرف بقول القاسم ابن وقال. بدنه

 وقال. وسيأتي وقتادة الحسن قول وھو ؛ النفس عن كالمدافعة المال عن المدافعة ألن ؛ صحيح الماجشون ابن قول:  قلت

 دمه حرام المسلم على المسلم كل: " وقال" حرام عليكم وأعراضكم وأموالكم دماءكم إن: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول

 جاء إن أرأيت ، هللا رسول يا:  فقال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول إلى رجل جاء:  قال ھريرة بوأ وروى" . وعرضه وماله

 فأنت: " قال ؟ قتلني إن أرأيت:  قال" قاتله: " قال ؟ قاتلني إن أرأيت:  قال". مالك تعطه فال: " قال ؟ مالي أخذ يريد رجال

 وإن:  الماجشون وابن مطرف وقال. فيه الكالم مضى وقد. مسلم خرجه "النار في ھو: " قال ؟ قتلته إن أرأيت:  قال" شھيد

 ابن وقاله. تلزمه فإنھا له فحلف وبدنه ماله من عليه خاف عما بھا ليذب يسألھا أن قبل الظالم للوالي بيمينه الحالف بدر

 ، كاذب وھو وتركه يحلفه أن رغي من البتة بالطالق له فحلف ظالم أخذه فيمن الماجشون ابن أيضا وقال. وأصبغ عبدالحكم

 في دخل فقد ظلمه من النجاة ورجاء خوف غلبة باليمين تبرع إنما كان فإن:  ماله وأخذ وقتله ضربه من خوفا حلف وإنما

 .حانث فھو النجاة رجاء على يحلف لم وإن ، عليه شيء وال اإلكراه

 ؛ المعاريض مجرى إال لسانه على يجريه أن له يجوز فال بالكفر المكره تلفظ إذا:  العلماء من المحققون قال - :  عشرة السابعة

 أن - مثاله. عليھا لإلكراه سلطان ال المعاريض ألن ؛ كافرا كان كذلك يكن لم ومتى. الكذب عن لمندوحة المعاريض في فإن

 المكان وھو مشددا ، بالنبي كافر ھو فيقول بالنبي أكفر:  له قيل إذا وكذلك. الياء فيزيد ؛ بالالھي فيقول با اكفر:  له يقال

 فإن. إثمه من ويبرأ الكفر من ويبرأ بقلبه أحدھما فيقصد المائدة شبه الخوص من يعمل ما على ويطلق. األرض من المرتفع

 به يريد أو. الكذاب ومسلمة كطليحة كان مخبر أي ، بالمخبر يريد بالنبيء كافر ھو فيقول" مھموزا" بالنبيء أكفر:  له قيل

 :  الشاعر فيه قال الذي النبيء

 الكاثب من النبيء مكان...  الحصى دقاق رتما فأصبح

 على أكره فيمن واختلفوا. الرخصة اختار ممن هللا عند أجرا أعظم أنه القتل فاختار الكفر على أكره من أن على العلماء أجمع

 األخذ من هللا عند أفضل والضرب القتل واختيار ذلك في بالشدة األخذ:  مالك أصحاب فقال ؛ له يحل ال ما فعل من القتل غير

 التلف منه يخاف ضرب أو قطع أو بقتل تھدد إذا أنه العراق أھل عن سحنون ابن وذكر. وسحنون حبيب ابن ذكره ، بالرخصة

 وروى. لمضطركا ألنه آثما يكون أن خفنا قتل حتى يفعل لم فان ؛ خنزير أكل أو خمر شرب من عليه أكره ما يفعل أن فله

 لنا تستنصر أال:  فقلت الكعبة ظل في له بردة متوسد وھو وسلم عليه هللا صلى هللا رسول إلى شكونا:  قال األرت بن خباب

 رأسه على فيوضع بالمنشار فيجاء فيھا فيجعل األرض في له فيحفر الرجل يؤخذ قبلكم من كان قد: " فقال ؟ لنا تدعو أال
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 الراكب يسير حتى األمر ھذا ليتمن وهللا دينه عن ذلك يصده فما وعظمه لحمه دون ما الحديد طبأمشا ويمشط نصفين فيجعل

 األمم عن ھذا وسلم عليه هللا صلى فوصفه" . تستعجلون ولكنكم غنمه على والذئب هللا إال يخاف ال حضرموت إلى صنعاء من

 العذاب ليدفعوا اإليمان وتبطنوا الظاھر في يكفروا لم أنھمو ، هللا ذات في المكروه على والصبر لھم المدح جھة على السالفة

 سورة في بيان مزيد لھذا وسيأتي. الجنان بدار والمقام الرخصة على والھوان والقتل الضرب آثر من حجة وھذه. أنفسھم عن

 عن يونس بن شريح ثناحد:  قال البغدادي الفرج بن محمد بن محمد بكر أبو وذكر. تعالى هللا شاء إن] البروج] [األخدود[

 وسلم عليه هللا صلى النبي أصحاب من رجلين أخذوا لمسيلمة عيونا أن الحسن عن عبيد بن يونس عن إبراھيم بن إسماعيل

 فخلى. نعم قال ؟ هللا رسول أني أتشھد. : قال. نعم قال ؟ هللا رسول محمدا أن أتشھد:  ألحدھما فقال ، مسيلمة إلى بھما فذھبوا

 فقدمه ؛ أسمع ال أصم أنا:  قال ؟ هللا رسول أني وتشھد:  قال. نعم قال ؟ هللا رسول محمدا أن أتشھد:  لآلخر وقال. عنه

 أما: "  قال ، الحديث فذكر ؟" أھلكك وما: " قال ، ھلكت:  فقال وسلم عليه هللا صلى النبي إلى ھذا فجاء. عنقه وضرب

 أنت ما على أنت" قال. هللا رسول أنك أشھد:  قال" الساعة عليه أنت ما على بالرخصة فأخذت أنت وأما بالثقة فأخذ صاحبك

 عليه خاف إذا:  الحسن فقال ؛ رجل مال أو رجل على يدله أن على أو نفسه على ظالم سلطان حلفه فيمن الرخصة" . عليه

 وذكر. ھذا في للعلماء ما قدمت وقد. نفسه مال أو نفسه على حلف إذا قتادة قول وھو ؛ يمينه يكفر وال فليحلف ماله وعلى

 وال ، آواه ما أنه قتله السلطان أراد رجل على بتونس السلطان استحلفه مالك صاحب أشرس بن سعيد أبا أن معاوية بن موسى

 ابن له فحلف ، ثالثا بالطالق فحلفه ، وآواه موضعه علم قد يومئذ أشرس وابن ؛ أشرس ابن له فحلف:  قال ؛ موضعا له يعلم

 ؛ بالخبر فأخبره ، القيروان راشد بن البھلول على قدم حتى أشرس ابن ركب ثم ؛ فاعتزلته اعتزلي:  المرأته قال ثم ، أشرس

 ھذا كالم أو الرخصة أردت وإنما ، ذلك يقول مالكا سمعت وأنا:  أشرس ابن فقال. حانث إنك مالك قال:  البھلول له فقال

 بقول وأخذ زوجته إلى أشرس ابن فرجع:  قال. عليك حنث ال إنه البصري الحسن قال:  راشد ابن البھلول له فقال معناه؛

 عن مالك بن أنس سألت:  قال شيبة أبي عن شريك بن المسيب عن معبد حدثني:  قال حبيب بن عبدالملك وذكر. الحسن

 على أدل أن إلي أحب أحنثو يمينا سبعين أحلف وألن ؛ نعم فقال ؟ بيمينه ليقيه يحلف أن ترى ھل ، بالرجل يؤخذ الرجل

 منھم رجل فجلس:  قال ، باألخبار يأتونه الخلق يتجسسون جواسيس يأمر عبدالملك بن الوليد كان يحيى بن إدريس وقال. مسلم

: فقال! تغير ولم مجلسك في بالسوء اذكر! رجاء يا:  فقال إليه ذلك فرفع ، الوليد في يقع بعضھم فسمع حيوة بن رجاء حلقة في

 الوليد فأمر ، ھو إال إله ال الذي آ:  قال ، ھو إال إله ال الذي آ قل:  الوليد له فقال ؛ المؤمنين أمير يا ذلك نكا ما

 فيقول! ظھري في سوطا وسبعون ، المطر يستقى بك ، رجاء يا:  فيقول رجاء يلقى فكان ، سوطا سبعين فضربه بالجاسوس

 .مسلم رجل يقتل أن من لك خير ظھرك في سوطا سبعون:  رجاء

 آمن الرجل ليس:  قال أنه عنه هللا رضي الخطاب بن عمر عن فروي ؛ اإلكراه حد في العلماء واختلف - :  عشرة التاسعة

:  الحسن وقال. به متكلما كنت إال سوطين عني يدرأ كالم ما:  مسعود ابن وقال. ضربته أو أوثقته أو أخفته إذا نفسه على

 والسجن ، إكراه القيد:  النخعي وقال. تقية القتل في يجعل ليس وتعالى تبارك هللا أن إال ، القيامة يوم إلى للمؤمن جائزة التقية

 ، به يتوعد لما وإنفاذه المعتدي ذلك ظلم تحقق إذا يقع لم وإن إكراه المخوف والوعيد:  قال أنه إال ، مالك قول وھذا. إكراه

 منه يدخل سجن من كان وما ، الضرب من يؤلم كان ما ھو إنما ، توقيت والسجن الضرب في وأصحابه مالك عند وليس

 أن على يدل ما إكراه والقيد السجن يجعلوا فلم الكوفيون وتناقض. إكراه مالك عند وغيره السلطان وإكراه. المكره على الضيق
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 حنث وال ، يحلف أنه ضرب وأ سجن أو بوعيد يمين على أكره من أن إلى مالك وذھب. نفس تلف غير من يكون اإلكراه

 .العلماء وأكثر ثور وأبي وأحمد الشافعي قول وھو عليه؛

 أنه النخعي إبراھيم عن األعمش وروى. الكذب عن لمندوحة المعاريض من إن ثبت ما الباب ھذا ومن -:  عشرين الموفية

 :  تقول أن شيء عنك الرجل بلغ إذا بأس ال: قال

 ظاھره في وھو ، قلت الذي أن يعلم هللا أن معناه:  حبيب بن عبدالملك قال. شيء من ذلك من فيك قلت ما يعلم هللا إن ، وهللا

 ألغاز من كالم لھم كان:  النخعي وقال. كالمه في عليه كذب وال يمينه في ذلك قال من علن حنث وال ، القول من انتفاء

 ذلك يسمون وكانوا:  عبدالملك قال. الحنث فيه نيخشو وال الكذب من ذلك يرون ال ، أنفسھم عن به يدرؤون األيمان

 يكره أحد أتاه إذا النخعي إبراھيم كان:  األعمش وقال. حق في خديعة وال مكر غير في ذلك كان إذا ، الكالم من المعاريض

 للرجل يجيز انك أنه إبراھيم عن مغيرة وروى. المسجد في وهللا ھو له قولي:  لجاريته وقال بيته مسجد في جلس إليه الخروج

 ونحو ؛ غيري حملني ما إال أركب وال ، غيري لي سدد ما إال أھتدي ما وهللا:  يقول أن أميرھم على عرضوا إذا البعث من

 ھذا في الرجل على يرون يكونوا فلم ؛ يحمله وھو مسدده ھو ، تعالى هللا" غيري" بقوله يعني:  عبدالملك قال. الكالم من ھذا

 في أثم وفعل اجترأ فمن حق وجحدان وظلم خديعة في ھذا يقال أن يكرھون وكانوا ، كالمه في كذبا الو ، يمينه في حنثا

 .يمينه في كفارة عليه تجب ولم خديعته

 ؛ هللا إال ذلك على أحد يقدر وال ، الكفر لقبول وسعه أي} َصْدراً  ِباْلُكْفرِ  َشَرحَ  َمنْ  َولَِكنْ {:  تعالى قوله -:  والعشرون الحادية

ِ  ِمنَ  َغَضبٌ  َفَعلَْيِھمْ {. المفعول على نصب" صدرا"و. القدرية على يرد فھو  .جھنم عذاب وھو} َعِظيمٌ  َعَذابٌ  َولَُھمْ  هللاَّ

ُھمُ  َذلِكَ { 107:  اآلية ْنَيا اْلَحَياةَ  اْسَتَحبُّوا بِأَنَّ َ  َوأَنَّ  اآْلِخَرةِ  َعلَى الدُّ  }اْلَكافِِرينَ  اْلَقْومَ  َيْھِدي ال هللاَّ

ُ  َطَبعَ  الَِّذينَ  أُولَئِكَ { 108:  اآلية  }اْلَغافِلُونَ  ُھمُ  َوأُولَئِكَ  َوأَْبَصاِرِھمْ  َوَسْمِعِھمْ  قُلُوبِِھمْ  َعلَى هللاَّ

ُھمْ  َجَرمَ  ال{ 109:  اآلية  }اْلَخاِسُرونَ  ُھمُ  اآْلِخَرةِ  فِي أَنَّ

ْنَيا اْلَحَياةَ  وااْسَتَحبُّ  ِبأَنَُّھمُ {. الغضب ذلك أي} َذلِكَ {:  تعالى قوله َ  َوأَنَّ {. اآلخرة على اختاروھا أي} الدُّ  موضع في" أن"} هللاَّ

ُ  َطَبعَ  الَِّذينَ  أُولَِئكَ {:  فقال} اْلَكافِِرينَ  اْلَقْومَ  َيْھِدي ال{" بأنھم" على عطفا خفض } َوَسْمِعِھمْ {. المواعظ فھم عن أي} قُلُوِبِھمْ  َعلَى هللاَّ

ُھمْ  َجَرمَ  ال{. بھم يراد عما} اْلَغافِلُونَ  ُھمُ  َوأُولَِئكَ {. اآليات في النظر عن} َوأَْبَصاِرِھمْ {. تعالى هللا كالم عن  ُھمُ  اآلِخَرةِ  فِي أَنَّ

 .تقدم} اْلَخاِسُرونَ 

 }َرِحيمٌ  لََغفُورٌ  َبْعِدَھا ِمنْ  َربَّكَ  إِنَّ  َوَصَبُروا َجاَھُدوا ُثمَّ  فُتُِنوا َما َبْعدِ  ِمنْ  َھاَجُروا لِلَِّذينَ  َربَّكَ  إِنَّ  ُثمَّ { 110:  اآلية

 على وصبروا والمعنى. عمار في كله ھذا} َوَصَبُروا َجاَھُدوا ُثمَّ  فُِتُنوا َما َبْعدِ  ِمنْ  َھاَجُروا لِلَِّذينَ  َربَّكَ  إِنَّ  ُثمَّ {:  تعالى قوله

 تقدم وقد ، وعذبوھم المشركون فتنھم أن بعد ينةالمد إلى مھاجرين خرجوا قوم في نزلت:  قتادة وقال. النحاس ذكره الجھاد؛

 بقتله وسلم عليه هللا صلى النبي فأمر بالمشركين ولحق ارتد قد وكان ، سرح أبي ابن في نزلت:  وقيل. السورة ھذه في ذكرھم
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 سورة في:  قال عباس ابن عن عكرمة عن النسائي ذكره ؛ وسلم عليه هللا صلى النبي فأجاره بعثمان فاستجار ، مكة فتح يوم

َِّ  َكَفرَ  َمنْ { النحل  إِنَّ  ُثمَّ {:  فقال ذلك من واستثنى ، فنسخ} َعِظيمٌ  َعَذابٌ  َولَُھمْ { – قوله إلى -} أُْكِرهَ  َمنْ  إاِلَّ  إِيَماِنهِ  َبْعدِ  ِمنْ  ِبا

 سرح أبي بن سعد بن عبدهللا وھو} َرِحيمٌ  لََغفُورٌ  َبْعِدَھا ِمنْ  َربَّكَ  إِنَّ  َوَصَبُروا َجاَھُدوا ُثمَّ  فُِتُنوا َما َبْعدِ  ِمنْ  َھاَجُروا لِلَِّذينَ  َربَّكَ 

 ؛ الفتح يوم يقتل أن به فأمر بالكفار فلحق الشيطان فأزله وسلم عليه هللا صلى هللا لرسول يكتب كان ، مصر على كان الذي

 .وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فأجاره عفان بن عثمان له فاستجار

 }ُيْظلَُمونَ  ال َوُھمْ  َعِملَتْ  َما َنْفسٍ  ُكلُّ  َوُتَوفَّى َنْفِسَھا َعنْ  ُتَجاِدلُ  َنْفسٍ  ُكلُّ  َتأْتِي َيْومَ { 111:  اآلية

 َعنْ  اِدلُ ُتجَ  َنْفسٍ  ُكلُّ  َتأِْتي َيْومَ { ذكرھم أو.ذلك في رحيم غفور هللا إن أي} َنْفِسَھا َعنْ  ُتَجاِدلُ  َنْفسٍ  ُكلُّ  َتأْتِي َيْومَ {:  تعالى قوله

 القيمة يوم ھول شدة من! نفسي نفسي:  القيامة يوم يقول أحد كل أن الخبر في جاء ؛ نفسھا عن وتحاج تخاصم أي} َنْفِسَھا

 حّدثنا ھّيجنا خّوفنا ، كعب يا:  األحبار لكعب قال أنه عمر حديث وفي. أمته في يسأل فإنه وسلم عليه هللا صلى محمد سوى

 ال تارات عليك ألتت نبيا سبعين عمل بمثل القيامة يوم وافيت لو بيده نفسي والذي ، المؤمنين أمير يا:  كعب له فقال. نّبھنا

 الخليل إبراھيم إن حتى ، ركبتيه على جاثيا وقع إال منتخب نبي وال مقرب ملك يبقى ال زفرة لجھنم وإن ، نفسك إال يھمك

:  قال ؟ هللا كتاب في ذلك تجد أين ، كعب يا:  قال! نفسي إال اليوم أسألك ال ، إبراھيم خليلك أنا ، رب يا:  فيقول بالخلة ليدلي

:  اآلية ھذه في عباس ابن وقال. } ُيْظلَُمونَ  ال َوُھمْ  َعِملَتْ  َما َنْفسٍ  ُكلُّ  َوُتَوفَّى َنْفِسَھا َعنْ  ُتَجاِدلُ  َنْفسٍ  ُكلُّ  َتأِْتي َيْومَ {:  تعالى قوله

 لي تكن لم ، خلقته أنت منك الروح ، رب:  الروح فتقول ؛ الجسد الروح تخاصم حتى القيامة ومي بالناس الخصومة تزال ما

 ھذا في فدخلت جئت حتى ، به أعقل عقل وال بھا أسمع أذن وال ، بھا أبصر عين وال ، بھا أمشي رجل وال ، بھا أبطش يد

 ، بھا أبطش يد لي ليس ، كالخشبة فكنت بيدك خلقتني أنت ، رب:  الجسد فيقول ؛ ونجني العذاب أنواع عليه فضعف ، الجسد

 ، عيني أبصرت وبه ، لساني نطق فبه ، النور كشعاع ھذا فجاء ، به أسمع سمع وال ، به أبصر بصر وال ، به أسعى قدم وال

 دخال مقعداو أعمى مثال لھما هللا فيضرب:  قال. منه ونجني العذاب أنواع عليه فضعف ، أذني سمعت وبه ، رجلي مشت وبه

 منه فدنا ، وأطعمك آكل فاحملني ايتني األعمى المقعد فنادى ، ينالھا ال والمقعد الثمرة يبصر ال فاألعمى ، ثمار فيه بستانا

 .الثعلبي ذكره ؛ العذاب جميعا عليكما:  قال ؟ العذاب يكون من فعلى ؛ الثمرة من فأصابوا ، فحمله

ُ  َوَضَربَ { 112:  اآلية ِ  بِأَْنُعمِ  َفَكَفَرتْ  َمَكانٍ  ُكلِّ  ِمنْ  َرَغداً  ِرْزقَُھا َيأْتِيَھا ُمْطَمئِنَّةً  آِمَنةً  َكاَنتْ  َقْرَيةً  َمَثالً  هللاَّ ُ  َفأََذاَقَھا هللاَّ  لَِباسَ  هللاَّ
 }َيْصَنُعونَ  َكاُنوا بَِما َواْلَخْوفِ  اْلُجوعِ 

ُ  َوَضَربَ {:  تعالى قوله  مشركي على دعا وسلم عليه هللا صلى هللا رسول وكان. المشركين كربذ متصل ھذا} َقْرَيةً  َمَثالً  هللاَّ

 ووجه ، العظام أكلوا حتى بالقحط فابتلوا".  يوسف كسني سنين عليھم واجعلھا مضر على وطأتك اشدد اللھم: "  وقال قريش

 البر من} َمَكانٍ  ُكلِّ  ِمنْ  َرَغداً  ِرْزقَُھا َيأِْتيَھا{. أھلھا يھاج ال} آِمَنةً  َكاَنتْ {. فيھم ففرق طعاما وسلم عليه هللا صلى هللا رسول إليھم

 جمع كاألشد ؛ النعمة جمع:  األنعم} هللاَِّ  ِبأَْنُعمِ  َفَكَفَرتْ {. اآلية] 57:  القصص[} َشْيءٍ  ُكلِّ  َثَمَراتُ  إِلَْيهِ  ُيْجَبى{ نظيره ؛ والبحر

ُ  َفأََذاَقَھا{. وسلم عليه هللا صلى بمحمد ذيبتك الكفران وھذا. وأبؤس بؤسى مثل ؛ نعمى جمع:  وقيل. الشدة . أھلھا أذاق أي} هللاَّ

 َكاُنوا بَِما{. كاللباس ھو ما الحال وسوء اللون وشحوبة الھزال من عليھم يظھر ألنه لباسا سماه} َواْلَخْوفِ  اْلُجوعِ  لَِباسَ {



109 

 

 روى فيما عمرو وأبو والحسن إسحاق أبي وابن عاصم بن ونصر غياث بن حفص وقرأه. والمعاصي الكفر من أي} َيْصَنُعونَ 

 بعث وھو. الخوف وأذاقھا" الجوع لباس" على عطفا ، عليه أذاقھا بإيقاع نصبا" والخوف" وعباس وعبيد عبدالوارث عنه

 مكة وضرب. االبتالء موضع فيوضع يستعار ثم بالفم الذوق وأصل. بھم تطيف كانت التي سراياه وسلم عليه هللا صلى النبي

 وقد. القرى من بغيرھا فكيف القحط أصابھم أھلھا كفر لما مسجده وعمارة هللا بيت جوار مع أنھا أي ؛ البالد من لغيرھا مثال

 رسول بعد بھا حدث وما ، عفان بن عثمان لقتل هللا بأنعم كفرت ثم ، وسلم عليه هللا صلى هللا برسول آمنت ، المدينة إنھا:  قيل

 بأي مضروب مثل إنه:  وقيل. وسلم عليه هللا صلى النبي زوجي وحفصة عائشة قول وھذا. الفتن من موسل عليه هللا صلى هللا

 .القرى سائر من الصفة ھذه على كانت قرية

ُبوهُ  ِمْنُھمْ  َرُسولٌ  َجاَءُھمْ  َولََقدْ { 113:  اآلية  }َظالُِمونَ  َوُھمْ  اْلَعَذابُ  َفأََخَذُھمُ  َفَكذَّ

ُبوهُ  ِمْنُھمْ  َرُسولٌ  َجاَءُھمْ  َولََقدْ {:  تعالى قوله } اْلَعَذابُ  َفأََخَذُھمُ {. وقتادة ومجاھد عباس ابن قول وھو. مكة أنھا على يدل ھذا} َفَكذَّ

 .منھا والجوع الشدائد:  وقيل. بمكة وقع الذي الجوع وھو

ا َفُكلُوا{ 114:  اآلية ُ  َرَزَقُكمُ  ِممَّ ً  َحالالً  هللاَّ با ِ  تَ نِْعمَ  َواْشُكُروا َطيِّ اهُ  ُكْنُتمْ  إِنْ  هللاَّ  }َتْعُبُدونَ  إِيَّ

ا َفُكلُوا{:  تعالى قوله ُ  َرَزَقُكمُ  ِممَّ  هللا صلى النبي ألن ؛ للمشركين الخطاب:  وقيل. الغنائم من المسلمين معشر يا كلوا أي} هللاَّ

 صلى النبي بأمر الميرة عنھم العرب وقطع ، سنين سبع بالجوع ابتلوا لما أنھم وذلك ، عليھم رقة بطعام إليھم بعث وسلم عليه

 كلموا مكة رؤساء إن ثم. بالدم يعالج الوبر وھو ، والعلھز والجلود الميتة والكالب والجيفة المحرقة العظام أكلوا وسلم عليه هللا

 محمد، يا:  سفيان أبو له وقال. والصبيان النساء بال فما الرجال عذاب ھذا:  وقالوا جھدوا حين وسلم عليه هللا صلى هللا رسول

 وأذن ، وسلم عليه هللا صلى هللا رسول لھم فدعا. لھم هللا فادع ؛ ھلكوا قد قومك وإن ، والعفو الرحم بصلة تأمر جئت إنك

 .مشركون بعد وھم إليھم الطعام بحمل للناس

َما{ 115:  اآلية مَ  إِنَّ مَ  اْلَمْيَتةَ  َعلَْيُكمُ  َحرَّ ِ  لَِغْيرِ  أُِھلَّ  َوَما يرِ اْلِخْنزِ  َولَْحمَ  َوالدَّ َ  َفإِنَّ  َعادٍ  َوال َباغٍ  َغْيرَ  اْضُطرَّ  َفَمنِ  بِهِ  هللاَّ  َغفُورٌ  هللاَّ
 }َرِحيمٌ 

 .مستوفى فيھا القول" البقرة" في تقدم

ِ  َعلَى لَِتْفَتُروا َحَرامٌ  َوَھَذا َحاللٌ  َھَذا اْلَكِذبَ  أَْلِسَنُتُكمُ  َتِصفُ  لَِما َتقُولُوا َوال{ 116:  اآلية ِ  َعلَى َيْفَتُرونَ  الَِّذينَ  إِنَّ  اْلَكِذبَ  هللاَّ  هللاَّ
 }ُيْفلُِحونَ  ال اْلَكِذبَ 

 }أَلِيمٌ  َعَذابٌ  َولَُھمْ  َقلِيلٌ  َمَتاعٌ { 117:  اآلية

 - :  مسألتان فيه

 وصفكم ألجل تقول ال أي ، وأجل سبب الم الالم:  وقيل. لوصف أي ، مصدرية ھنا ما} َتِصفُ  لَِما{:  تعالى قوله -:  األولى

 وقرأ. لأللسنة نعتا ، والباء والذال الكاف بضم} اْلُكُذبُ { وقرئ. الكذب من ألسنتكم تصف لما أي ، ، الخافض بنزع" الكذب"
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 وقيل. الكذب ألسنتكم لوصف تقولوا وال:  التقدير ؛" لما" نعتا ، والباء الذال وخفض الكاف بفتح" الكذب" خاصة ھنا الحسن

ِ  َعلَى لَِتْفَتُروا َحَرامٌ  َوَھَذا َحاللٌ  َھَذا{ ألسنتكم تصفه الذي للكذب تقولوا وال أي ؛ ما من بدلال على  خطاب اآلية} اْلَكِذبَ  هللاَّ

 ميتة إلى إشارة} َحاللٌ  َھَذا{:  تعالى فقوله. ميتة كان وإن األنعام بطون في ما وأحلوا والسوائب البحائر حرموا الذين للكفار

 ال اْلَكِذبَ  هللاَِّ  َعَلى َيْفَتُرونَ  الَِّذينَ  إِنَّ {. حرموه ما وكل والسوائب البحائر إلى إشارة} َحَرامٌ  َوَھَذا{. أحلوه ما وكل ، نعاماأل بطون

 متاع لھم:  وقيل. قليل متاع متاعھم أي:  الزجاج وقال. قريب عن يزول الدنيا نعيم من فيه ھم ما أي} َقلِيلٌ  َمَتاعٌ  ، ُيْفلُِحونَ 

 .أليم عذاب إلى يردون ثم قليل

 حالل يقول قط إبراھيم سمعت ما:  قال األعمش عن حفص عن ھارون أخبرنا مسنده في محمد أبو الدارمي أسند - :  الثانية

 ھذا يقولوا أن الناس فتيا من يكن لم:  مالك قال وھب ابن وقال. يستحبون وكانوا يكرھون كانوا:  يقول كان ولكن ، حرام وال

 وجل، عز  ھو إنما والتحريم التحليل أن:  ھذا ومعنى. ھذا ألصنع أكن ولم ، وكذا كذا إياكم يقولوا ولكن ، حرام وھذا حالل

 االجتھاد إليه يؤدي وما. عنه بذلك يخبر تعالى البارئ يكون أن إال ، األعيان من عين في بھذا يصرح أو يقول أن ألحد وليس

 لزوجته قال فيمن قال فقد:  قيل فإن. الفتوى أھل من تقدم بمن اقتداء يفعل مالك كان وكذلك. كذا كرهأ إني:  يقول حرام أنه في

 يقوى وقد. به اقتدى حرام إنھا يقول طالب أبي بن علي سمع لما مالكا أن فالجواب. ثالثا ويكون حرام إنھا حرام علي أنت

 ما وكثيرا ، الستة األعيان غير في حرام الربا إن يقول كما ، ذلك قولي أن ذلك عند بأس فال المجتھد عند التحريم على الدليل

 األدلة لقوة المقاصد طريق عن وخرج المصالح خالف وفيما الربوية األموال في يصلح ال حرام فذلك ؛ هللا رحمه مالك يطلق

 .ذلك في

ْمَنا َھاُدوا الَِّذينَ  َوَعلَى{ 118:  اآلية  }َيْظلُِمونَ  أَْنفَُسُھمْ  َكاُنوا َولَِكنْ  َظلَْمَناُھمْ  َوَما َقْبلُ  ِمنْ  َعلَْيكَ  َقَصْصَنا َما َحرَّ

ْمَنا{. أشياء منھا عليھم فحرمت اليھود فأما ، األمة لھذه حالل والحرث األنعام أن بين} َھاُدوا الَِّذينَ  َوَعلَى{:  تعالى قوله  َما َحرَّ

 عليھم فحرمنا أنفسھم ظلموا ولكن ، عليھم حرمنا ما بتحريم أي} َظلَْمَناُھمْ  َوَما{. نعاماأل سورة في أي} َقْبلُ  ِمنْ  َعلَْيكَ  َقَصْصَنا

 .النساء في تقدم كما ؛ لھم عقوبة األشياء تلك

وءَ  َعِملُوا لِلَِّذينَ  َربَّكَ  إِنَّ  ُثمَّ { 119:  اآلية  }َرِحيمٌ  لََغفُورٌ  َبْعِدَھا ِمنْ  َربَّكَ  إِنَّ  َوأَْصلَُحوا َذلِكَ  َبْعدِ  ِمنْ  َتاُبوا ُثمَّ  بَِجَھالَةٍ  السُّ

وءَ  َعِملُوا لِلَِّذينَ  َربَّكَ  إِنَّ  ُثمَّ {:  تعالى قوله  ".النساء" في تقدم وقد. عباس ابن قاله ؛ الشرك أي} السُّ

ةً  َكانَ  إِْبَراِھيمَ  إِنَّ { 120:  اآلية ً  أُمَّ ِ  َقانِتا َّ ِ  ً  }اْلُمْشِرِكينَ  ِمنَ  َيكُ  َولَمْ  َحنِيفا

ةً  َكانَ  إِْبَراِھيمَ  إِنَّ {:  تعالى قوله ً  أُمَّ َِّ  َقاِنتا ِ  ً  البيت وباني أباھم كان إذ ؛ إبراھيم ملة إلى العرب مشركي السالم عليه دعا} َحِنيفا

 عبدهللا نأ بلغني:  قال مالك عن القاسم وابن وھب ابن وقال. محامله تقدم وقد ، للخير الجامع الرجل:  واألمة ؛ عزھم به الذي

. السالم عليه إبراھيم بھذا وجل عز هللا ذكر إنما ، عبدالرحمن أبا يا:  له فقيل. قانتا أمة كان! معاذا هللا يرحم:  قال مسعود بن

 في" حنيفا"و" البقرة" في القنوت تقدم وقد. المطيع ھو القانت وإن ، الخير الناس يعلم الذي األمة إن:  مسعود ابن فقال

 ".األنعام"
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 }ُمْسَتقِيمٍ  ِصَراطٍ  إِلَى َوَھَداهُ  اْجَتَباهُ  ألَْنُعِمهِ  َشاِكراً { 121:  اآلية

ْنَيا فِي َوآَتْيَناهُ { 122:  اآلية الِِحينَ  لَِمنَ  اآلِخَرةِ  فِي َوإِنَّهُ  َحَسَنةً  الدُّ  }الصَّ

 ُمْسَتقِيمٍ  ِصَراطٍ  إِلَى َوَھَداهُ { . اختاره أي} اْجَتَباهُ {. تقدم وقد ، نعمة جمع األنعم} ألَْنُعِمهِ {. شاكرا كان أي} َشاِكراً {:  تعالى قوله

ْنَيا فِي َوآَتْيَناهُ   عليه محمد على بالصالة مقرونة الصالة:  وقيل. النبوة:  وقيل. الحسن الثناء وقيل. الطيب الولد:  قيل}  َحَسَنةً  الدُّ

 وزاده هللا أعطاه ذلك وكل. قبره وزيارة ضيافته بقاء:  وقيل .يتولونه وھم إال دين أھل ليس إنه:  وقيل. التشھد في السالم

الِِحينَ  لَِمنَ  اآلِخَرةِ  فِي َوإِنَّهُ {. وسلم عليه هللا صلى  }الصَّ

 .تقدم وقد. الصالحين مع أيضا الدنيا في كان ألنه ؛ الصالحين مع أي ، مع بمعنى" من"

بِ  أَنِ  إِلَْيكَ  أَْوَحْيَنا ُثمَّ { 123:  اآلية ً  إِْبَراِھيمَ  ِملَّةَ  عْ اتَّ  }اْلُمْشِرِكينَ  ِمنَ  َكانَ  َوَما َحنِيفا

 من التبرؤ في باتباعه أمر:  الطبري وقال. السالم عليھما جبريل إبراھيم علم كما الحج مناسك في باتباعه أمر:  عمر ابن قال

 حكاه ما على الشافعي أصحاب بعض قاله ؛ بتركه أمر ما إال ملته جميع في باتباعه أمر:  وقيل. باإلسالم والتزين األوثان

ً  ِشْرَعةً  ِمْنُكمْ  َجَعْلَنا لُِكلٍّ {:  تعالى لقوله ؛ الفروع دون الشرع عقائد في االتباع والصحيح. الماوردي  ].48:  المائدة[} َوِمْنَھاجا

 في الفاضل على درك وال ، به ملوالع - األصول في تقدم لما -  للمفضول األفضل اتباع جواز على دليل اآلية ھذه في:  مسألة

:  األنعام[} اْقَتِدهْ  َفِبُھَداُھمُ {:  فقال بھم باالقتداء أمر وقد ، السالم عليھم األنبياء أفضل وسلم عليه هللا صلى النبي ألن ؛ ذلك

 .} إِْبَراِھيمَ  ِملَّةَ  اتَِّبعْ  أَنِ  إِلَْيكَ  أَْوَحْيَنا ُثمَّ {:  ھنا وقال]. 90

َماإِ { 124:  اآلية ْبتُ  ُجِعلَ  نَّ  }َيْخَتلِفُونَ  فِيهِ  َكاُنوا فِيَما اْلقَِياَمةِ  َيْومَ  َبْيَنُھمْ  لََيْحُكمُ  َربَّكَ  َوإِنَّ  فِيهِ  اْخَتلَفُوا الَِّذينَ  َعلَى السَّ

َما{:  تعالى قوله ْبتُ  ُجِعلَ  إِنَّ  ، فيه تغليظ ال سمحا كان بل ، دينه في وال إبراھيم شرع في يكن لم أي} فِيهِ  اْخَتلَفُوا الَِّذينَ  َعلَى السَّ

 السالم عليه عيسى جاء ثم ، فيه اختالفھم بسبب المعاش في التبسيط وترك األعمال رفض في اليھود على تغليظا السبت وكان

. األحد ختاروافا ، عيدنا بعد عيدھم يكون أن نريد ال:  فقالوا. واحدا يوما أيام سبعة كل في للعبادة تفرغوا:  فقال الجمعة بيوم

 ، لھم وعينه الجمعة بيوم أمرھم السالم عليه موسى إن:  طائفة فقالت ؛ االختالف من لھم وقع ما كيفية في العلماء اختلف وقد

 لم تعالى هللا إن:  وقيل". ألنفسھم اختاروا وما دعھم: " له هللا فقال ؛ أفضل السبت أن فناظروه ، غيره على بفضيلته وأخبرھم

 فيه فرغ تعالى هللا ألن ؛ السبت اليھود فعينت ، تعيينه في اجتھادھم فاختلف الجمعة في يوم بتعظيم أمرھم وإنما ، ملھ يعينه

 لھذه هللا وعين. اجتھاده إليه أداه ما منھم كل فألزم. بالخلق فيه بدأ تعالى هللا ألن ؛ األحد يوم النصارى وعينت. الخلق من

 قال ھريرة أبي عن الصحيح روى. أمة األمم خير فكانت ، ونعمة منه فضال اجتھادھم إلى لھميك أن غير من الجمعة يوم األمة

 من الكتاب أوتوا أنھم بيد الجنة يدخل من أول ونحن القيامة يوم األولون اآلخرون نحن: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال

 يوم قال -  له هللا فھدانا فيه اختلفوا الذي يومھم فھذا الحق من فيه فوااختل لما هللا فھدانا فيه فاختلفوا بعدھم من وأوتيناه قبلنا

 لھم يعين لم إنه:  قال من قول يقوي" فيه اختلفوا الذي يومھم فھذا: " فقوله" للنصارى غد وبعد لليھود وغدا لنا فاليوم -  الجمعة

 السالم عليه قوله أيضا يقويه ومما. وعاندوا فيه فخالفوا اليق أن ينبغي كان وإنما". اختلفوا" قيل لما وعاندوا لھم عين لو فإنه ؛
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 عليھم هللا فرض الذي يومھم فھذا" طرقه بعض في جاء وقد. المعنى في نص وھذا" . قبلنا كان من الجمعة عن هللا أضل: "

 لنا فالناس له هللا وھدانا فيه فاختلفوا قبلنا كان من على الجمعة كتب هللا إن: " روي وقد. األول للقول حجة وھو". فيه اختلفوا

 " .تبع فيه

 بما االتصال ووجه. وعيسى موسى نبيھم على اختلفوا ؛ بيناه كما الجمعة يوم في يريد} فِيهِ  اْخَتلَفُوا الَِّذينَ  َعلَى{:  تعالى قوله

 .اليھود على شدد كما عليھم ددفيش عليه االختالف من األمة هللا وحذر ، الحق باتباع أمر وسلم عليه هللا صلى النبي أن قبله

 َعنْ  َضلَّ  بَِمنْ  أَْعلَمُ  ُھوَ  َربَّكَ  إِنَّ  أَْحَسنُ  ِھيَ  بِالَّتِي َوَجاِدْلُھمْ  اْلَحَسَنةِ  َواْلَمْوِعَظةِ  بِاْلِحْكَمةِ  َربِّكَ  َسبِيلِ  إِلَى اْدعُ { 125:  اآلية
 }بِاْلُمْھَتِدينَ  أَْعلَمُ  َوُھوَ  َسبِيلِهِ 

 دون ولين بتلطف وشرعه هللا دين إلى يدعو أن وأمره ، قريش بمھادنة األمر وقت في بمكة نزلت اآلية ھذه -واحدة مسألة فيه

 ومنسوخة ، الموحدين من العصاة جھة في محكمة فھي. القيامة يوم إلى المسلمون يوعظ أن ينبغي وھكذا ، وتعنيف مخاشنة

. محكمة فيه فھي قتال دون بھا إيمانه ورجي الكفار من األحوال ذهھ معه أمكنت من إن:  قيل وقد. الكافرين حق في بالقتال

 .أعلم وهللا

ابِِرينَ  َخْيرٌ  لَُھوَ  َصَبْرُتمْ  َولَئِنْ  بِهِ  ُعوقِْبُتمْ  َما بِِمْثلِ  َفَعاقُِبوا َعاَقْبُتمْ  َوإِنْ { 126:  اآلية  }لِلصَّ

 :  مسائل أربع فيه

 صحيح في ذلك ووقع ، أحد يوم في بحمزة التمثيل شأن في نزلت ، مدنية يةاآل ھذه أن التفسير أھل جمھور أطبق:  األولى

 تتدرج ألنھا ؛ حسنا اتصاال المكي من قبلھا بما متصل والمعنى ، مكية أنھا إلى النحاس وذھب. السير كتاب وفي البخاري

 الدارقطني روى. أثبت الجمھور روى ما ولكن. فعله على يجازى الذي إلى ، يجادل الذي إلى ، وُيوعظ ُيدعى الذي من الرتب

 رأى ساءه منظرا فرأى وسلم عليه هللا صلى هللا رسول انصرف أحد قتلى عن المشركون انصرف لما:  قال عباس ابن عن

 هللا يبعثه حتى لتركته بعدي سنة تكون أو النساء يحزن أن لوال: " فقال ، أذناه وجدعت ، أنفه واصطلم ، بطنه ُشق قد حمزة

 هللا رسول فغطى رجاله فخرجت ، وجھه بھا وغطى ببردة دعا ثم" رجال بسبعين مكانه ألمثلن والطير السباع ونبط من

 وحمزة فيوضع بالرجل يجاء جعل ثم ، عشرا عليه فكبر قدمه ثم ، اإلذخر من رجليه على وجعل وجھه وسلم عليه هللا صلى

 َربِّكَ  َسِبيلِ  إِلَى اْدعُ {:  اآلية ھذه نزلت منھم وفرغ دفنوا فلما ، نسبعي القتلى وكان ، صالة سبعين عليه صلى حتى ، مكانه

َِّ  إاِلَّ  َصْبُركَ  َوَما َواْصِبرْ { – قوله إلى -} اْلَحَسَنةِ  َواْلَمْوِعَظةِ  ِباْلِحْكَمةِ   يمثل ولم وسلم عليه هللا صلى هللا رسول. فصبر} ِبا

 إنما:  قالت أنھا فرقة عن الطبري وحكى. أكمل عباس ابن وحديث ، ريرةھ أبي حديث من إسحاق بن إسماعيل خرجه. بأحد

 ابن عن الماوردي وحكاه. غيره إلى يتعداه ال ظالمته مثل إال تمكن إذا ظالمه من ينال أال بظالمة أصيب فيمن اآلية ھذه نزلت

 .ومجاھد سيرين

 القدر في خيانته له يجوز ھل ، مال على المظلوم الظالم ائتمن ثم مال أخذ في رجل ظلمه فيمن العلم أھل واختلف:  الثانية

. لفظھا وعموم اآلية بھذه واحتجت ؛ ومجاھد وسفيان النخعي وإبراھيم سيرين ابن منھم ؛ ذلك له:  فرقة فقالت ؛ ظلمه الذي
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 تخن وال ائتمنك من إلى نةاألما أد: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول بقول واحتجوا ؛ ذلك له يجوز ال:  معه وفرقة مالك وقال

 .مستوفى البقرة في ھذا تقدم وقد الدارقطني رواه" . خانك من

 تركھا بأن الثاني زوجة من اآلخر تمكن ثم ، آخر بامرأة زنى رجل في ورد إنما الحديث ھذا أن إسحاق ابن مسند في ووقع

 من تخن وال ائتمنك من إلى األمانة أد: " له فقال مراأل في وسلم عليه هللا صلى هللا رسول الرجل ذلك فاستشار ؛ وسافر عنده

 أن فينبغي ، عنھا انفكاك ال رذيلة وھي ، ذلك في الحقة الخيانة ألن ؛ المال أمر في مالك قول يتقوى ھذا وعلى" . خانك

 األخذ تمكن لو كما ؛ له حكم هللا وكأن جائز ذلك أن فيشبه عليه يأتمنه لم مال من االنتصاف من تمكن فإن ؛ لنفسه يتجنبھا

َِّ  إاِلَّ  َصْبُركَ  َوَما َواْصِبرْ { نسختھا ، منسوخة اآلية ھذه إن:  قيل وقد. الحاكم من بالحكم  }ِبا

 قدر يتعدى وال ، به قتل بحجر قتل ومن. بھا قتل بحديدة قتل فمن ؛ القصاص في التماثل جواز على دليل اآلية ھذه في:  الثالثة

 . والحمد. مستوفى البقرة في ھذا تقدم وقد ، الواجب

 اللفظان ليستوي ذلك فعل وإنما ، الثانية ھي إنما حقيقة والعقوبة ، عقوبة اآلية ھذه في اإلذايات تعالى هللا سمى:  الرابعة

ُ  َوَمَكرَ  َوَمَكُروا{:  قوله بعكس ھذا ، القول ديباجة وتتناسب ُ {:  وقوله] 54:  عمران آل[} هللاَّ ] 15:  البقرة[} ِبِھمْ  َتْھِزئُ َيسْ  هللاَّ

 .عطية ابن قاله ؛ الحقيقة ھو واألول المجاز ھو ھنا الثاني فإن

ِ  إاِلَّ  َصْبُركَ  َوَما َواْصبِرْ { 127:  اآلية َّ ا َضْيقٍ  فِي َتكُ  َوال َعلَْيِھمْ  َتْحَزنْ  َوال بِا  }َيْمُكُرونَ  ِممَّ

َ  إِنَّ { 128:  اآلية َقْواا الَِّذينَ  َمعَ  هللاَّ  }ُمْحِسُنونَ  ُھمْ  َوالَِّذينَ  تَّ

 ما بمثل المعاقبة عن بالعفو اصبر أي. محكمة أنھا على الناس وجمھور. بالقتال منسوخة ھي:  زيد ابن قال:  واحدة مسألة فيه

 ؛ ضيقة جمع ضيق} َضْيقٍ  فِي َتكُ  َوال{. هللا رحمة إلى صاروا فإنھم أحد قتلى على أي} َعلَْيِھمْ  َتْحَزنْ  َوال{. المثلة في عاقبوا

 : الشاعر قال

 وفسح عنا الضيقة كشف

 .الضاد بفتح الجمھور وقراءة

 في لغتان الضاد في والفتح الكسر:  اللغويين بعض قال. رواه ممن غلظ وھو ، نافع عن ورويت ، الضاد بكسر كثير ابن وقرأ

 الضيق:  الفراء وقال. كفرھم من صدرك يضيق ال:  والمعنى. يضيق ضاق مصدر والضيق الضيق:  األخفش قال. المصدر

:  يقال ؛ سواء ھما:  السكيت ابن وقال. والثواب الدار مثل ؛ ويضيق يتسع الذي في يكون ما والضيق ، صدرك عنه ضاف ما

:  عرفة ابن وقال. وھين ھين مثل ؛ فخفف ضيق أمر في تكن ال أي ؛ ضيق مخفف ضيق:  القتبي. وضيق ضيق صدره في

َ  إِنَّ {:  وقوله. افتقر إذا وأضاق ، بخل إذا الرجل اقض يقال َقْوا الَِّذينَ  َمعَ  هللاَّ  والكبائر الفواحش أي} ُمْحِسُنونَ  ُھمْ  َوالَِّذينَ  اتَّ

 بآيات أوصيكم:  فقال ؛ أوصنا:  موته عند ِحبان بن لَھرم وقيل. اإلحسان معنى وتقدم. والتأييد والبر والفضل والمعونة بالنصر

 .آخرھا إلى} َربِّكَ  َسِبيلِ  إِلَى اْدعُ { النحل سورة وآخر هللا
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 الرحيم الرحمن هللا بسم

 اإلسراء سورة تفسير

 . . . . . أسرى الذي سبحان ) 1 (:  اإلسراء

 بوجوه يجري ال ألنه متمكن غير وھو المصدر موضع موضوع اسم سبحان(  سبحان: )  تعالى قوله األولى:  مسائل ثمان فيه

 وسبحانا تسبيحا سبحت:  تقول زائدتين آخره في ألن ينصرف ولم فعل منه يجر ولم والالم األلف عليه تدخل وال باإلعرا

 لغيره يصلح ال تعالى  عظيم ذكر فھو نقص كل من وجل عز  والبراءة التنزيه ومعناه وكفرانا تكفيرا اليمين كفرت مثل

 هللا عبيد بن طلحة روى وقد النادر طريق على ذكره فإنما الفاخر علقمة من انسبح فخره جاءني لما أقول:  الشاعر قول فأما

 فيه والعامل)  سوء كل من هللا تنزيه: )  فقال هللا سبحان معنى ما) :  وسلم عليه هللا صلى(  للنبي قال أنه العشرة أحد الفياض

 الصماء واشتمل القرفصاء قعد مثل وذلك فعل لفظه من يجر لم إذ لفظه من ال معناه من الذي الفعل سيبويه مذھب على

 تنزيھا قولك مكان هللا سبحان فوقع تنزيھا هللا انزه:  عنده فالتقدير

 الجوزاء من عليه أسرت:  قال تقدم كما وأسقى كسقى وأسرى سرى:  لغتان فيه أسرى ) بعبده أسرى (:  تعالى قوله الثانية

 في اللغتين بين فجمع تسري تكن ولم إلي أسرت الخدر ربة النضيرة حي:  آخر وقال البرد جامد عليه الشمال تزجي سارية

 من يلتني ولم سريت ندى ذات وليلة:  الشاعر قال إسراء وأسريت وسرى مسرى سريت:  يقال الليل سير:  واإلسراء البيتين

:  العلماء قال(  بعبده: )  تعالى لهقو الثالثة أعرف واألول آخره من سار وسرى الليل أول من سار أسرى:  وقيل ليت سراھا

 عند قلبي قوم يا:  أنشدوا معناه وفي العلية الحالة تلك في به لسماه منه أشرف اسم)  وسلم عليه هللا صلى(  للنبي كان لو

 إلى لىتعا هللا رفعه لما:  القشيري قال تقدم وقد أسمائي أشرف فإنه عبدھا بيا إال تدعني ال والرائي السامع يعرفه زھراء

 مصنفات جميع في اإلسراء ثبت الرابعة لألمة تواضعا العبودية اسم ألزمه العلوية الكواكب فوق وأرقاه السنية حضرته

 صحابيا عشرين رواه ممن:  النقاش وذكر الوجه بھذا المتواتر من فھو اإلسالم أقطار كل في الصحابة عن وروي الحديث

 فوق طويل أبيض دابة وھو بالبراق أتيت: )  قال)  وسلم عليه هللا صلى(  هللا رسول أن مالك بن أنس عن الصحيح روى

 بھا تربط التي بالحلقة فربطته قال المقدس بيت أتيت حتى فركبته قال طرفه منتھى عند حافره يضع البغل ودون الحمار

 فاخترت لبن من وإناء خمر من إناءب السالم عليه جبريل فجاءني خرجت ثم ركعتين فيه فصليت المسجد دخلت ثم قال األنبياء

 اآلجري خرجه ما الصحيحين في ليس ومما الحديث وذكر)  السماء إلى بنا عرج ثم قال الفطرة اخترت جبريل فقال اللبن

 المسجد إلى الحرام المسجد من ليال بعبده أسرى الذي سبحان تعالى قوله في الخدري سعيد أبي عن اآلجري قال والسمرقندي

 هللا صلى(  النبي قال به أسري ليلة عن)  وسلم عليه هللا صلى(  هللا رسول حدثنا:  سعيد أبو قال حوله باركنا لذيا األقصى

 فركبته قبل تركبه األنبياء كانت الذي البراق وھو يضطربان أذنان له بالبغل الدواب أشبه ھي بدابة أتيت) : )  وسلم عليه

 سمعت ثم عليه أعرج ولم فمضيت أسألك حتى رسلك على محمد يا يميني عن نداء فسمعت بصره منتھى عند يداه تقع فانطلق

 تقول يديھا رافعة الدنيا زينة كل من عليھا امرأة استقبلتني ثم عليه أعرج ولم فمضيت رسلك على محمد يا يساري عن نداء

 كانت التي الحلقة في فأوثقته الدابة عن فنزلت األقصى المقدس بيت أتيت ثم أعرج ولم فمضيت أسألك حتى رسلك على
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 يا يميني عن نداء سمعت فقلت محمد يا سمعت ما السالم عليه جبريل لي فقال فيه وصليت المسجد دخلت ثم بھا توثق األنبياء

 عن نداء سمعت ثم قال أمتك لتھودت وقفت ولو اليھود داعي ذلك فقال أعرج ولم فمضيت أسألك حتى رسلك على محمد

 ثم قال أمتك لتنصرت وقفت لو إنك أما النصارى داعي ذلك فقال عليه أعرج ولم فمضيت أسألك حتى رسلك على يساري

 وقفت لو الدنيا تلك فقال عليھا أعرج ولم فمضيت رسلك على تقول يديھا رافعة الدنيا زينة كل من عليھا امرأة استقبلتني

 اللبن فأخذت شئت أيھما فاشرب خذ لي فقيل خمر فيه واآلخر بنل فيه أحدھما بإناءين أتيت ثم قال اآلخرة على الدنيا الخترت

 فإذا آدم بني أرواح فيه تعرج الذي بالمعراج جاء ثم أمتك غوت الخمر أخذت أنك ولو الفطرة أصبت جبريل لي فقال فشربته

 من فقيل جبريل فاستفتح االدني السماء باب اتينا حتى بنا فعرج إليه بصره يحد كيف الميت إلى تروا أولم رأيت ما أحسن ھو

 له يقال السماء يحرس ملك وإذا علي وسلموا لي ففتحوا نعم قال إليه أرسل وقد قالوا محمد قال معك ومن قالوا جبريل قال ھذا

 مضينا ثم: )  قال أن إلى الحديث وذكر)  ھو إال ربك جنود يعلم وما قال ألف مائة ملك كل مع ملك ألف سبعون معه إسماعيل

 عليه هللا صلى(  النبي فوصفه أمته من كثير تبع وحوله قومه في المحب عمران بن بھارون أنا وإذا الخامسة لسماءا إلى

 بي ورحب علي فسلم بموسى أنا فإذا السادسة السماء إلى مضينا ثم سرته في تضرب لحيته تكاد اللحية طويل وقال) وسلم

 وروى الحديث)  منھما شعره خرج قميصان عليه كان ولو الشعر ثيرك رجل فقال)  وسلم عليه هللا صلى(  النبي فوصفه

 في جاء وقد الحديث وذكر بصره أقصى منه خطوة كل عليه فحمل بفرس أتي)  وسلم عليه هللا صلى(  هللا رسول أن البزار

 فحركني آت أتاني إذ لحجرا في نائم أنا بينا) : )  وسلم عليه هللا صلى(  هللا رسول قال قال عباس بن حديث من البراق صفة

 وجه وجھھا الحمار وفوق البغل دون دابة معه المسجد باب على قائم السالم عليه جبريل ھو فإذا الشخص فاتبعت برجله

 عرفھا ونفشت نفرت السالم عليه جبريل مني أدناھا فلما الفرس عرف وعرفھا ثور ذنب وذنبھا حافر خف وخفھا إنسان

(  محمد من أفضل مرسل نبي وال مقرب ملك ركبك ما فوهللا محمد من تنفري ال برقة يا وقال مالسال عليه جبريل فمسحھا

 شفاعته في أكون أن أحب وإني الشفاعة صاحب وأنه كذلك أنه علمت قد قالت منه هللا على أكرم وال)  وسلم عليه هللا صلى

 قال الخدري سعيد أبي عن النيسابوري محمد بن الملك دعب سعيد أبو وذكر الحديث)  تعالى هللا شاء إن شفاعتي في أنت فقلت

 الذي الصالح والنبي الصالح باألخ مرحبا:  قال الرابعة السماء في السالم عليه بإدريس)  وسلم عليه هللا صلى(  النبي مر لما: 

 سبعون عمران بن موسى موأل لؤلؤ من قصرا سبعون لھا عمران بنت مريم فيھا فإذا قال الليلة إال نره فلم نراه أن وعدنا

 أھلھا وتسبيح الخامسة السماء إلى المعراج عرج فلما واحد عرق من وأسرتھا أبوابھا باللؤلؤ مكللة حمراء مرجانة من قصرا

 ھو فإذا له ففتح السالم عليه جبريل الباب استفتح ثوابھم مثل له كان واحدة مرة قالھا من والنار الثلج بين جمع من سبحان

 يقص جلوس قوم وحوله شمطة تكون أن كاد قد سرته من قريبا لحيته تضرب العينين عظيم منه أجمل كھل قط ير لم بكھل

 خارجة اإلسراء أحاديث من مختصرة نبذة فھذه الحديث وذكر)  قومه في المحب ھارون قال ھذا من جبريل يا فقلت عليھم

 أھل وجماعة العلم أھل بين خالف وال له]  الصدور شفاء[  كتاب في بكمالھا سبع بن سليمان الربيع أبو ذكرھا الصحيحين عن

 في واختلفوا السماء إلى به عرج حين اإلسراء حين في بمكة)  وسلم عليه هللا صلى(  النبي على فرضت إنما الصالة أن السير

 عليھا الوقوف ينبغي مما وھي باآلية تتعلق مسائل ثالث فھذه جسده أو بروحه إسراء كان وھل الصالة وھيئة اإلسراء تاريخ

 هللا بعون الفقھاء واختالف العلماء أقاويل من فيھا عليه وقفت ما أذكر وأنا األحاديث تلك سرد من أھم وھي عنھا والبحث

 إسراء أنه إلى طائفة فذھبت والخلف السلف ذلك في اختلف جسده أو بروحه إسراء كان ھل وھي األولى المسألة فأما تعالى
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 وعائشة معاوية ھذا إلى ذھب حق األنبياء ورؤيا الحقائق فيھا رأى رؤيا كانت وأنھا مضجعه شخصه يفارق لمو بالروح

 بقوله واحتجوا بالروح السماء وإلى المقدس بيت إلى يقظة بالجسد اإلسراء كان:  طائفة وقالت إسحاق وبن الحسن عن وحكي

 ولو:  قالوا اإلسراء غاية األقصى المسجد فجعل األقصى المسجد إلى امالحر المسجد من ليال بعبده أسرى الذي سبحان:  تعالى

 إلى والمسلمين السلف معظم وذھب المدح في أبلغ يكون كان فإنه لذكره األقصى المسجد على زائد إلى بجسده اإلسراء كان

 تدل ھذا وعلى بجسده أسري ثم فيه وصلى المقدس بيت إلى ووصل بمكة البراق ركب وأنه اليقظة وفي بالجسد إسراء كان أنه

 إال التأويل إلى والحقيقة الظاھر عن يعدل وال استحالة يقظته وحال بجسده اإلسراء في وليس واآلية إليھا أشرنا التي األخبار

 امامن كان ولو ذلك على يدل النجم طغى وما البصر زاغ ما وقوله بعبده يقل ولم عبده بروح لقال مناما كان ولو االستحالة عند

 قريشا أمكن ولما بالتصديق بكر أبو فضل وال فيكذبوك الناس تحدث ال:  ھانئ أم له قالت ولما معجزة وال آية فيه كانت لما

:  المشركون له قال وقد يستنكر لم بالرؤيا كان فلو آمنوا كانوا أقوام ارتد حتى به أخبر فيما قريش كذبه وقد والتكذيب التشنيع

:  قال فالن يا رأيت ما:  له فقيل فالن ففزع عليھا مررت وكذا كذا بمكان: )  قال لقيتھا أين عيرنا عن فخبرنا صادقا كنت إن

 ما(:  قال ساعة أية:  قالوا)  وكذا كذا يوم تأتيكم: )  قال العير تأتنا متى فأخبرنا:  قالوا)  نفرت قد اإلبل أن غير شيئا رأيت ما

: رجل وقال طلعت قد الشمس ھذه اليوم ذلك:  رجل فقال)  ھنا ھا من العير لوعط أم أسرع ھنا ھا من الشمس طلوع أدري

 روى ذلك قبل رآه يكن ولم لھم فوصفه المقدس بيت صفة عن)  وسلم عليه هللا صلى(  النبي واستخبروا طلعت قد عيركم ھذه

 مسراي عن تسألني وقريش الحجر في رأيتني لقد) : )  وسلم عليه هللا صلى(  هللا رسول قال قال ھريرة أبي عن الصحيح

 شيء عن سألوني فما إليه أنظر لي هللا فرفعه قال قط مثله كربت ما كربا فكربت أثبتھا لم المقدس بيت من أشياء عن فسألتني

 تكان بأنھا)  وسلم عليه هللا صلى(  هللا رسول بنفس أسري إنما:  ومعاوية عائشة قول اعترض وقد الحديث)  به أنبأتھم إال

 ولم للحال مشاھد غير الوقت ذلك في كافرا فكان معاوية وأما)  وسلم عليه هللا صلى(  النبي عن حدثت وال تشاھد لم صغيرة

 من يجد عياض للقاضي]  الشفاء[  كتاب على فليقف ذكرنا ما على الزيادة أراد ومن)  وسلم عليه هللا صلى(  النبي عن يحدث

:  تعالى قوله يرده وھذا رؤيا فسماھا للناس فتنة إال أريناك التي الرؤيا جعلنا وما:  تعالى لهبقو لعائشة احتج وقد الشفاء ذلك

 السورة ھذه في بيانه يأتي ما على رؤيا:  العين لرؤية يقال فقد وأيضا أسري النوم في يقال وال ليال بعبده أسرى الذي سبحان

 قدرة في العقل في مجوز ھو بشيء الخبر ورد وإذا بالبدن كان ءاإلسرا أن على واضحة داللة الثابتة األخبار نصوص وفي

 أن يبعد فال معارج)  وسلم عليه هللا صلى(  للنبي كان وقد العوائد خرق زمن في سيما ال اإلنكار إلى طريق فال تعالى هللا

 ويحتمل الحديث)  واليقظان النائم بين البيت عند أنا بينا: )  الصحيح في السالم عليه قوله يحمل وعليه بالرؤيا البعض يكون

  . أعلم وهللا نوم إلى اإلسراء من يرد أن

 عقبة بن موسى عنه فروى شھاب بن علي ذلك في واختلف أيضا ذلك في العلماء اختلف وقد اإلسراء تاريخ في الثانية المسألة

 قبل خديجة توفيت:  قالت عائشة عن ةعرو عن يونس عنه وروي بسنة المدينة إلى خروجه قبل المقدس بيت إلى به أسري أنه

:  قال الوقاصي عنه وروى أعوام بسبعة)  وسلم عليه هللا صلى(  النبي مبعث بعد وذلك:  شھاب بن قال الصالة تفرض أن

 وحرمت بالمدينة والحج الزكاة وفرضت بدر قبل بالمدينة الصيام وفرض:  شھاب بن قال سنين بخمس مبعثه بعد به أسري

 بمكة اإلسالم فشا وقد المقدس بيت وھو األقصى المسجد إلى الحرام المسجد من به أسري:  إسحاق بن وقال أحد بعد الخمر

 يدلك وھذا:  عمر أبو قال وسيأتي)  وسلم عليه هللا صلى(  النبي مع خديجة صلت:  قال بكير بن يونس عنه وروى القبائل في
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 بن وقول بأربع وقيل بثالث وقيل سنين بخمس الھجرة قبل توفيت قد ةخديج ألن بأعوام الھجرة قبل كان اإلسراء أن على

 من وعشرين سبع ليلة به أسري:  الحربي وقال تقدم كما عنه اختلف قد شھاب بن أن على شھاب بن لقول مخالف إسحاق

 بيت إلى مكة من هب أسري:  تاريخه في الذھبي القاسم بن علي بن محمد بكر أبو وقال بسنة الھجرة قبل اآلخر ربيع شھر

 ولم الذھبي حكاه ما قال السير أھل من أحدا أعلم ال:  عمر أبو قال شھرا عشر بثمانية مبعثه بعد السماء إلى به وعرج المقدس

 وھيئتھا الصالة فرض وأما الثالثة المسألة عليھم به يحتج من إلى رفعه وال منھم العلم ھذا إليه يضاف ممن أحد إلى قوله يسند

 السماء إلى به عرج حين اإلسراء ليلة بمكة فرضت إنما الصالة أن السير أھل وجماعة العلم أھل بين خالف فال ضتفر حين

 فرضت أنھا عنھا هللا رضي عائشة عن فروي فرضت حين ھيئتھا في اختلفوا وإنما وغيره الصحيح في منصوص وذلك

 بن وميمون الشعبي قال وبذلك ركعتين على السفر الةص وأقرت أربعا فأكملت الحضر صالة في زيد ثم ركعتين ركعتين

 النبي أتى السالم عليه جبريل إن ثم إسحاق بن وقال:  بكير بن يونس قال المغرب إال:  الشعبي قال إسحاق بن ومحمد مھران

 ماء عين تفانفجر الوادي ناحية في بعقبه له فھمز اإلسراء في يعني الصالة عليه فرضت حين)  وسلم عليه هللا صلى( 

 ونضح الكعبين إلى ورجليه وأذنيه برأسه ومسح وتمضمض واستنشق وجھه فوضأ السالم عليھما ينظر ومحمد جبريل فتوضأ

 ما وجاءه نفسه وطابت عينه هللا أقر وقد)  وسلم عليه هللا صلى(  هللا رسول فرجع سجدات بأربع ركعتين يصلي قام ثم فرجه

 وخديجة ھو سجدات وأربع ركعتين ركع ثم جبريل توضأ كما فتوضأ العين بھا أتى ثم خديجة بيد فأخذ تعالى هللا أمر من يحب

 بن نافع قال وكذلك ركعتين السفر وفي أربعا الحضر في فرضت أنھا عباس بن عن وروي سواء يصليان وخديجة ھو كان ثم

 يختلفوا ولم ذلك يوافق ما)  وسلم عليه هللا صلى(  النبي عن وروي جريج بن قول وھو البصري الحسن أبي بن والحسن جبير

 وروى ومواقيتھا الصالة)  وسلم عليه هللا صلى(  النبي فعلم الزوال عند اإلسراء ليلة صبيحة ھبط السالم عليه جبريل أن في

(  هللا رسول صلى ثم مثنى الصالة أول كان:  يقول مھران بن ميمون سمعت قال المھاجر أبي مولى سالم عن بكير بن يونس

 وقوله بمثله يحتج ال إسناد وھذا:  عمر أبو قال تمام وھي للمسافر الصالة وأقرت سنة فصارت أربعا)  وسلم عليه هللا صلى

 أن المسلمون أجمع وقد له معنى ال قول الصبح يذكر ولم وحدھا المغرب الشعبي استثناء وكذلك منكر قول سنة فصارت

 فيما االختالف يضرھم وال مستفيضا ونقال عمال ذلك غير يعرفون وال والصبح بالمغر إال أربع الحضر في الصالة فرض

 في وضع مسجد أول أن عمران آل في ومضى  والحمد المائدة في األذان في الكالم مضى قد الخامسة فرضھا أصل كان

 المسجد السالم عليه سليمان وبناء ذر أبي حديث من عاما أربعين بينھما وأن األقصى المسجد ثم الحرام المسجد األرض

 صلى(  قوله ھنا ونذكر لإلعادة معنى فال ھناك فتأمله ذلك في الجمع ووجه عمرو بن هللا عبد حديث من له ودعاؤه األقصى

 بيت أو إيلياء مسجد وإلى ھذا مسجدي وإلى الحرام المسجد إلى مساجد ثالثة إلى إال الرحال تشد ال) : )  وسلم عليه هللا

:  العلماء قال لھذا المساجد سائر على الثالثة المساجد ھذه فضل على يدل ما وفيه ھريرة أبي حديث من مالك خرجه ) المقدس

 من فإنه المذكورة المساجد الثالثة في إال مسجده في ويصلي يفعل فال وراحلة برحلة إال إليه يصل ال مسجد في صالة نذر من

 كان حيث الوفاء يلزمه فإنه:  يسده ثغر في رباطا نذر فيمن العلم أھل من جماعةو مالك قال وقد إليھا خرج فيھا صالة نذر

 مقدمة في تقدم وقد موضوع وھو يصح وال الجند مسجد الحديث ھذا في البختري أبو زاد وقد وجل عز  طاعة ألنه الرباط

 عن مسجد أبعد وكان الحرام المسجد وبين بينه ما لبعد القصى سمي(  األقصى المسجد إلى: )  تعالى قوله السادسة الكتاب

 من حوله دفن بمن:  وقيل األنھار وبمجاري بالثمار:  قيل(  حوله باركنا الذي: )  قال ثم بالزيارة يعظم األرض في مكة أھل



118 

 

 يا تعالى هللا يقول: )  قال أنه)  وسلم عليه هللا صلى(  النبي عن جبل بن معاذ وروي مقدسا جعله وبھذا والصالحين األنبياء

 التي واآليات الخطاب تلوين باب من ھذا(  آياتنا من لنريه)  عبادي من صفوتي إليك سائق وأنا بالدي من صفوتي أنت شام

 إلى وعروجه شھر مسيرة وھو ليلة في األقصى المسجد إلى مكة من وإسراؤه الناس بھا أخبر التي العجائب من هللا أراه

 تقدم(  البصير السميع ھو إنه)  وغيره مسلم صحيح في ثبت حسبما واحدا واحدا األنبياء ووصفه السماء

 . . . . . الكتاب موسى وآتينا ) 2 (:  اإلسراء

 وقيل الكتاب ذلك أي(  وجعلناه)  التوراة وھو بالكتاب موسى وأكرمنا بالمعراج)  وسلم عليه هللا صلى(  محمدا كرمنا أي

 وعز جل نفسه عن اإلخبار إلى الغيبة من فخرج الكتاب موسى وآتى ليال بعبده أسرى الذي سبحان:  الكالم معنى وقيل موسى

 موسى وآتينا فحمل آياتنا من لنريه:  قوله من بعده ما عليه يدل أسرينا معناه ليال بعبده أسرى الذي سبحان معنى إن:  وقيل

 أي(  وكيال)  الخطاب تلوين باب من فيكون بالتاء نالباقو بالياء يتخذوا عمرو أبو قرأ(  تتخذوا أال)  المعنى على الكتاب

 كافيا:  الفراء وقال الكلبي قاله أمورھم في عليه يتوكلون ربا:  وقيل الفراء حكاه بأمورھم كفيال:  وقيل مجاھد عن شريكا

 األمر إليه يوكل من:  والوكيل تتخذوا لئال التقدير:  وقيل وكيال دوني من تتخذوا أال الكتاب في إليه عھدنا:  والتقدير

 . . . . . حملنا من ذرية ) 3 (:  اإلسراء

 من جميع وھم بالقرآن عليه احتج من كل بالذرية والمراد نجيح أبي بن عنه ورواه مجاھد قاله النداء على حملنا من ذرية يا أي

 ال نوح مع حملنا من ذرية يا والمعنى إسرائيل بني من وقومه موسى يعني:  الماوردي وقال المھدوي ذكره األرض على

 الذال بفتح ذرية قرأ أنه مجاھد عن حميد عن سفيان وروى آبائھم على الغرق من اإلنجاء نعمة ليذكرھم نوحا وذكر تشركوا

 وشد الذال بكسر ذرية أيضا ثابت بن زيد عن وروي ثابت بن زيد عن الواجد بن عامر القراءة ھذه وروى والياء الراء وتشديد

 بسم:  قال ثوبا لبس إذا كان:  قتادة قال عنده من إال الخير يرى وال نعمه على هللا يشكر شكورا عبدا كان نوحا أن ينب ثم الراء

 فإذا هللا بسم:  قال أكل إذا شكره:  قال إبراھيم عن منصور عن معمر وروى معمر عنه روى كذا  الحمد:  قال نزعه فإذا هللا

 نوحا سمى إنما:  سليم بن عمران وقال طعامه على هللا يحمد كان ألنه:  الفارسي سلمان قال  الحمد:  قال األكل من فرغ

 شاء ولو سقاني الذي  الحمد:  قال شرب وإذا ألجاعني شاء ولو أطعمني الذي  الحمد:  قال أكل إذا كان ألنه شكورا عبدا

 ألحفاني شاء ولو حذاني الذي  الحمد:  قال احتذى وإذا عرانيأل شاء ولو كساني الذي  الحمد:  قال اكتسى وإذا ألظمأني

 عبدا كان وقد نوح ذرية من إنكم:  اآلية ومقصود في لحبسه شاء ولو األذى عني أخرج الذي  الحمد:  قال حاجته قضى وإذا

:  وقيل نوح ذرية من هللا جعله إذ شكورا عبدا كان موسى أن المعنى:  وقيل الجھال آبائكم دون به باالقتداء أحق فأنتم شكورا

 الياء أعني جميعا القراءتين في ذلك فيسوغ الجمع به يراد وكيال:  قوله ويكون تتخذوا ل ثانيا مفعوال ذرية يكون أن يجوز

 تخذوات ال قال فكأنه الجمع بمعنى ألنه وكيال قوله من بدال ذرية يكون أن جميعا القراءتين في أيضا ويجوز تتخذوا في والتاء

 من البدل على رفعھا ويجوز والذم المدح على تنصب والعرب وأمدح أعني بإضمار نصبھا ويجوز نوح مع حملنا من ذرية

 جرھا ويجوز الغائب منه يبدل ال المخاطب ألن بالتاء قرأ لمن ذلك يحسن وال بالياء قرأ من قراءة في تتخذوا في المضمر

 بحذف نصب موضع في بالياء قرأ من قراءة على فھي تتخذوا أال قوله من أن فأما الوجھين في إسرائيل بني من البدل على
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 مفسرة تكون أن ويصلح تقدم كما مضمر والقول زائدة تكون أن التاء قراءة على ويصلح يتخذوا لئال ھديناھم:  التقدير الجار

 النھي إلى الخبر من خروجا فيكون للنھي ال وتكون اإلعراب من لھا موضع ال أي بمعنى

 . . . . . بني إلى وقضينا)  4 (:  اإلسراء

 لفظ يرد وقد الجمع لفظ على الكتب في العالية وأبو جبير بن سعيد وقرأ(  الكتاب في إسرائيل بني إلى وقضينا: )  تعالى قوله

 حكمنا:  قتادة وقال:  عباس بن قاله وأخبرنا أعلمنا قضينا ومعنى واحد بمعنى القراءتان فتكون الجمع معناه ويكون الواحد

 إلى يكون قتادة قول وعلى إسرائيل بني إلى:  قال ولذلك أوحينا قضينا:  وقيل منه والفراغ للشيء اإلحكام القضاء وأصل

 لتفسدن عباس بن وقرأ(  لتفسدن)  المحفوظ اللوح بالكتاب والمعنى أيضا عباس بن وقاله وحكمنا عليھم قضينا أي على بمعنى

 األرض في)  التوراة أحكام مخالفة بالفساد والمراد فسدوا أفسدوا إذا ألنھم قريب القراءتين في والمعنى تفسدنل الثقفي عيسى

 كبيرا علوا)  تقدم كما مضمر قسم الم ولتعلن لتفسدن في الالم(  ولتعلن مرتين)  واالھا وما المقدس وبيت الشام أرض يريد(

 والعدوان والغلبة واالستطالة والطغيان والبغي التكبر أراد(

 . . . . . وعد جاء فإذا ) 5 (:  اإلسراء

 بابل أھل ھم(  شديد بأس أولي لنا عبادا عليكم بعثنا)  فسادھم من المرتين أولى أي(  أوالھما وعد جاء فإذا: )  تعالى قوله

 عليھم أرسل:  قتادة وقال وغيره عباس بن قاله وحبسوه وجرحوه إرمياء كذبوا حين األولى المرة في بختنصر عليھم وكان

 فوعى بختنصر ومعھم أخبارھم يتجسسون فارس من جند جاءھم:  مجاھد وقال شديد بأس أولوا وقومه فھو فقتلھم جالوت

 ذكره قتل ال الديار خالل جوس منھم فكان األولى المرة في وھذا قتال يكن ولم فارس إلى رجعوا ثم أصحابه بين من حديثھم

 تدميرا ودمرھم فقتلھم ثانية جاءھم ثم إسرائيل بنو فھزمه بختنصر جاءھم أنه مجاھد عن المھدوي ذكرو نصر أبو القشيري

 جاء بابل ملك سنحاريب المھزوم إن:  طول فيه خبر في إسحاق بن محمد وقال النحاس ذكره مجاھد عن نجيح أبي بن ورواه

 سنحاريب إال جميعھم وأمات تعالى هللا فھزمه المقدس يتب حول فنزل فارس ألف مائة راية كل تحت راية ألف ستمائة ومعه

 في فطرح بختنصر احدھم الخمسة مع فأخذ سنحاريب طلب في صديقة واسمه إسرائيل بني ملك وبعث كتابه من نفر وخمسة

 ثم منھم رجل لكل شعير من خبزتين يوم كل ويرزقھم وإيلياء المقدس بيت حول يوما سبعين بھم وطاف الجوامع رقابھم

 واستحلوا إسرائيل بني في األحداث وعظمت بختنصر واستخلف سنين سبع بعد سنحاريب مات ثم بابل إلى فرجعوا أطلقھم

 وبن عباس بن وقال أفناھم حتى إسرائيل بني وقتل المقدس بيت وجنوده ھو ودخل بختنصر فجاءھم شعيا نبيھم وقتلوا المحارم

 مات لما أنه وذلك الشجرة في هللا نبي شعيا قتل األولى المرة في فسادھم:  سحاقإ بن وقال زكريا قتل الفساد أول:  مسعود

 قومك في قم له تعالى هللا فقال نبيھم من يسمعون ال وھم بعضا بعضھم وقتل الملك على وتنافسوا أمرھم مرج ملكھم صديقة

 ھدبة فأخذ الشيطان وأدركه فيھا فدخل شجرة له تفانفلق فھرب ليقتلوه عليه عدوا إليه هللا أوحي مما فرغ فلما لسانك على أوح

 بعض أن إسحاق بن وذكر وسطھا في وقطعوه قطعوھا حتى فنشروھا وسطھا في المنشار فوضعوا إياھا فأراھم ثوبه من

 لنا باداع عليكم بعثنا ثم:  تعالى قوله في جبير بن سعيد وقال شعيا المقتول وإنما يقتل ولم موتا مات زكريا أن أخبره العلماء

 أعلم فا إسحاق بن قال ما خالف وھذا بابل ملك بالموصل نينوى أھل من سنحاريب ھو الديار خالل فجاسوا شديد بأس أولي
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 وھو عزيز بن قاله وداسوا وھاسوا جاسوا وكذلك وقتلوا عاثوا:  جاسوا ومعنى الحسن قاله كفارا وكانوا العمالقة إنھم:  وقيل

 وقال بالليل الطواف:  والھوس والعوس والجوس الحوس:  زيد أبو قال المھملة بالحاء حاسوا:  اسعب بن وقرأ القتبي قول

 وكذلك يطلبھا أي األخبار الرجل يجوس كما فيھا ما فطلبوا تخللوھا أي الديار خالل جاسوا قولك مصدر الجوس:  الجوھري

 ويقتلونھم يطلبونھم الديار بين طافوا:  الطبري وقال بيدةع أبي قول وھو بالليل الطوفان]  بالتحريك[  والجوسان االجتياس

 بيوتكم بين قتلوكم:  الفراء وقال والمساكن الدور بين وترددوا مشوا:  عباس بن قال اللغة أھل قول بين فجمع وجائين ذاھبين

 عنوة ديارھم فجسنا:  الق نزلوا:  قطرب وقال العساكر عرض األعداء به فجاس محمد بسيف القى الذي ومنا:  لحسان وأنشد

 .فيه خلف ال كائنا قضاء أي(  مفعوال وعدا وكان)  موثقينا بسادتھم وأبنا

 . . . . . لكم رددنا ثم ) 6 (:  اإلسراء

 بقتل أو جالوت داود بقتل ذلك:  قيل ثم وأطعتم تبتم لما وذلك والرجعة الدولة أي(  عليھم الكرة لكم رددنا ثم: )  تعالى قوله

 عددا أكثر أي(  نفيرا أكثر وجعلناكم)  كان كما أمركم عاد حتى(  وبنين بأموال وأمددناكم)  قتلھم من في الخالف ىعل غيره

 نفر جمع النفير يكون أن ويجوز وقادر قدير مثل ونافر نفير:  يقال عشيرته من الرجل مع نفر من والنفير عدوكم من ورجاال

 الوقعة ھذه بعد صاروا أنھم:  والمعنى نفيرا بقوم أكرم وحمير والد من بقحطان فأكرم:  الشاعر قال والعبيد والمعيز كالكليب

 .الطاعة إلى عودھم على لھم تعالى هللا من جزاء أحواال وأصلح انضماما أكثر األولى

 . . . . . أحسنتم أحسنتم إن ) 7 (:  اإلسراء

 سالم أي لك سالم نحو فعليھا أي(  فلھا أسأتم وإن)  عليكم عائد إحسانكم أينفع(  ألنفسكم أحسنتم أحسنتم إن: )  تعالى قوله

 أي فإليھا أسأتم وإن يعني إلى بمعنى الالم:  الطبري وقال الفم وعلى اليدين على أي وللفم لليدين صريعا فخر:  قال عليك

:  الفضل بن الحسين وقال والعقاب زاءالج فلھا:  وقيل إليھا أي الزلزلة لھا أوحى ربك بأن:  تعالى لقوله اإلساءة ترجع فإليھا

 ثم والتخريب والسبي القتل بكم فحل أسأتم أي األمر أول في إسرائيل لبني خطابا ھذا يكون أن يحتمل ثم اإلساءة يغفر رب فلھا

 أي)  وسلم عليه هللا صلى(  محمد زمن في إسرائيل بنو بھذا خوطب أنه ويحتمل الحال وانتظام والعلو الملك إليكم فعاد أحسنتم

 وعد جاء فإذا)  الوجه ھذا على قريش لمشركي خطابا يكون أو مثله فارتقبوا العصيان على للعقوبة أسالفكم استحقاق عرفتم

 الخت له يقال إسرائيل بني من ملك قتله السالم عليھما زكريا بن يحيى الثانية المرة في قتلوا أنھم وذلك إفسادكم من(  اآلخرة

 بني ملك كان:  السدي وقال أزبيل اسمھا امرأة قتله على حمله التاريخ في ذكره ھردوس اسمه:  الطبري وقال القتبي قاله

 لك تحل ال إنھا:  وقال عنھا فنھاه له امرأة بنت يتزوج أن الملك فاستشاره األمر في ويستشيره زكريا بن يحيى يكرم إسرائيل

 أن وأمرتھا شرابه على وھو الملك إلى وأرسلتھا وطيبتھا رقاقا حمرا ثيابا ابنتھا ألبست ثم السالم عليه يحيى على أمھا فحقدت

 ففعلت ذھب من طست في زكريا بن يحيى برأس يؤتى أن سألت أجاب فإذا تسأله ما يعطيھا حتى أبت أرادھا وإن له تتعرض

 دمه إذا أصبح فلما لك تحل ال كل تحل ال:  يقول وھو يديه بين وضع حتى تتكلم والرأس زكريا بن يحيى براس أتي حتى ذلك

 وغيره الثعلبي ذكره يغلي ذلك في وھو المدينة سور بلغ حتى التراب عليه يلقى يزل فلم فوقه فغلى التراب عليه فألقى يغلي

 ملكه فورث وابنته امرأته وترك مات الملوك ھذه من ملك كان:  قال علي بن الحسين عن تاريخه في الحافظ عساكر بن وذكر
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 فقال األنبياء بأمر يعملون الزمان ذلك في الملوك وكانت ذلك في زكريا بن يحيى فاستشار أخيه امرأة يتزوج أن فأراد أخوه

 يحيى قبل من أنه بلغھا حتى ھذا أين من:  فقالت عنھا وصرفه ذكرھا قد أنه المرأة ذلك فعرفت بغي فإنھا تتزوجھا ال: له

 رآك إذا فإنه المأل عند عمك إلى اذھبي:  قالت ثم وصنعتھا ابنتھا إلى فعمدت هملك من ليخرجن أو يحيى ليقتلن:  فقالت

 إال أسأل ال:  فقولي ذلك لك قال فإذا أعطيتك إال شيئا تسأليني لن فإنك شئت ما سليني ويقول حجره في ويجلسك سيدعوك

 فجعل:  قال ذلك ففعلت ملكه من نزع له يمض لم ثم المأل رؤوس على بشيء أحدھم تكلم إذا الملوك وكانت:  قال يحيى رأس

 بن قال األرض بأمھا فساخت:  قال فقتله ملكه فاختار ملكه من خروجه من الموت يأتيه وجعل يحيى قتله من الموت يأتيه

 انطلق ابنه قتل حيث زكريا إن:  قال ال قلت زكريا قتل كان كيف أخبرك أفما فقال المسيب بن الحديث بھذا فحدثت:  جدعان

 إلى فانطلقوا الرياح تكفتھا ھدبة ثوبه من وبقيت عليه فانطوت إليھا فدعته ساق ذات شجرة على أتى حتى واتبعوه منھم ارباھ

 الكبير التاريخ في وقع:  قلت معھا فقطعوه الشجرة فقطعوا بالمنشار فدعوا الھدبة بتلك ونظروا بعدھا أثره يجدوا فلم الشجرة

 بعث:  قال عباس بن عن جبير بن سعيد عن المنھال عن األعمش عن معاوية أبو حدثنا لقا السائب أبو فحدثني للطبري

:  قال األخ ابنة نكاح عنه نھوھم فيما كان:  قال الناس يعلمون الحواريين من عشر اثني في زكريا بن يحيى مريم بن عيسى

 الحواريين من عشر اثني في زكريا بن يىيح بعث:  قال عباس بن وعن بمعناه الخبر وذكر تعجبه أخ ابنة لملكھم وكان

 وكان يتزوجھا أن يريد وكان تعجبه أخت بنت لملكھم وكان األخت بنت نكاح عن ينھونھم يعلمونھم فيما وكان الناس يعلمون

 اجةح ألك فقال الملك على دخلت إذا:  لھا قالت األخت بنت نكاح عن نھوا أنھم أمھا ذلك بلغ فلما يقضيھا حاجة يوم كل لھا

 به ودعا بطست دعا عليه أبت فلما ھذا إال أسألك ما:  قالت ھذا سوى سليني:  فقال زكريا بن يحيى تذبح أن حاجتي:  فقولي

 ذلك على يقتل أن نفسه في فألقى بختنصر عليھم هللا بعث حتى تغلي تزل فلم األرض وجه على دمه من قطرة فندرت فذبحه

 نبي كل دية ھي:  المسيب بن سعيد قال ألفا وسبعين خمسة رواية في ألفا سبعين منھم عليه فقتل الدم ذلك يسكن حتى منھم الدم

 ابنتك بابن قاتل وإني ألفا سبعين زكريا بن بيحيى قتلت إني)  وسلم عليه هللا صلى(  محمد إلى هللا أوحى:  قال عباس بن وعن

 زكريا بن يحيى منھم نبيا سبعون المقدس بيت في التي رةالصخ على قتل:  قال عطية بن سمير وعن ألفا وسبعين ألفا سبعين

 القبة أركان من ركن تحت من أخرج دمشق مسجد بناء أرادوا حيث السالم عليه يحيى رأس رأيت:  قال واقد بن زيد وعن

 أحد على لسماءا بكت ما:  قال خالد بن قرة وعن يتغير لم حاله على والشعر البشرة فكانت الشرق يلي مما المحراب تلي التي

 ثالثة في آدم بن يكون ما أوحش:  قال عيينة بن سفيان وعن بكاؤھا وحمرتھا علي بن والحسين زكريا بن يحيى على إال

 قال مثله ير لم مشھدا فيشھد يبعث ويوم مثلھم ير لم جيرانا فيجاور الموتى مع يبيت وليلة دارھم إلى فيخرج ولد يوم:  مواطن

 واختلف المذكور التاريخ من كله حيا يبعث ويوم يموت ويوم ولد يوم عليه وسالم:  مواطن الثالثة ھذه في ليحيى تعالى هللا

 يصح ال وھذا:  السھيلي قال غيره يذكر لم نصر أبو القشيري وقاله بختنصر:  فقيل اآلخرة المرة في عليھم المبعوث كان فيمن

 وبين اإلسكندر وقبل طويل بزمان السالم عليھما مريم بن ىعيس قبل كان وبختنصر عيسى رفع بعد كان يحيى قتل ألن

 قتلھم الذي فھو حيا ذاك إذ بختنصر كان فقد شعيا قتلوا حين األخرى بالمرة أريد ولكنه سنة ثالثمائة من نحو وعيسى اإلسكندر

 عند إسرائيل بني غزا الذي ھو بختنصر أن روى ومن:  الثعلبي وقال منھا وأخرجھم مصر إلى وأتبعھم المقدس بيت وخرب

 شعيا قتلھم عند إسرائيل بني غزا إنما بختنصر أن على مجمعون ألنھم واألخبار السير أھل عند فغلط زكريا بن يحيى قتلھم

 أربعمائة السالم عليھما زكريا بن يحيى مولد إلى المقدس بيت بختنصر وتخريب إرمياء عھد ومن:  قالوا إرمياء عھد وفي



122 

 

 بعد من ثم سنة سبعين كوسك عھد في عمارته إلى المقدس بيت تخريب عھد من يعدون أنھم وذلك سنة وستون وإحدى سنة

 وثالثا ثالثمائة يحيى مولد إلى اإلسكندر مملكة بعد من ثم سنة وثمانين ثمانية المقدس بيت على اإلسكندر ظھور إلى عمارته

:  قال إسحاق بن محمد ذكره ما ذلك من والصحيح:  الثعلبي الق هللا رحمه التاريخ في الطبري جميعه ذكر:  قلت سنة وستين

 يقال بابل ملوك من ملكا إليھم هللا بعث زكريا قتلوا لما:  يقول الناس وبعض يحيى وقتلوا أظھرھم بين من عيسى هللا رفع لما

 بيت على هللا أظھرني لئن بإلھي حلفت كنت:  جنوده لرئيس قال ثم بالشام عليھم وظھر بابل بأھل إليھم فسار خردوس له

 فوجد المقدس بيت الرئيس فدخل منھم ذلك يبلغ حتى يقتلھم أن وأمر عسكري وسط في دماؤھم تسيل حتى ألقتلنھم المقدس

 سبعمائة الدم ذلك على فذبح صدقتموني ما قال سنة ثمانين منذ منا يتقبل فلم قربناه قربان دم:  فقالوا فسألھم تغلي دماء فيھا

 سبيھم من آالف بسبعة فأمر يھدأ فلم الدم على فذبحوا غلمانھم من غالم بسبعمائة فأتي يھدأ فلم رؤسائھم من جالر وسبعين

 إال ذكر من وال أنثى من نار نافخ منكم أترك أال قبل أصدقوني إسرائيل بني يا:  فقال يبرد فلم الدم على فذبحھم وأزواجھم

 بن يحيى اسمه كان دمه فھذا فقتلناه هللا سخط من كثيرة أمور عن ينھانا كان منا نبي مد ھذا أن:  قالوا الجھد رأوا فلما قتلته

 وأمر منكم ينتقم ھذا لمثل:  قال ثم ساجدا وخر صدقتموني اآلن:  فقال بمعصية ھم وال عين طرفة قط هللا عصى ما زكريا

 قد زكريا بن يحيى يا هللا نبي يا:  وقال إسرائيل بني في وخال خردوس جيش من ھنا ھا كان من أخرجوا:  وقال األبواب بغلق

 وجل عز هللا بإذن زكريا بن يحيى دم فھدأ أحدا منھم أبقي أال قبل هللا بإذن فاھدأ أجلك من قومك أصاب قد ما وربك ربي علم

:  األنبياء رؤوس من رأس إلى تعالى هللا فأوحى به وصدقت إسرائيل بنو به آمن بما آمنت إني رب:  وقال القتل عنھم ورفع

 ال وإني عسكره وسط دماؤكم تسيل حتى منكم أقتل أن أمرني خردوس هللا عدو إن:  قال ثم صدوق مؤمن الرئيس ھذا إن

 إلى الدم سال حتى فذبحوھا والغنم والبقر والحمير والبغال والخيل اإلبل من بأموالھم وأمر خندقا فحفروا فأمرھم أعصيه

 يفني أن كاد وقد بابل إلى عنھم انصرف ثم مواشيھم من قتل ما على فطرحوا ذلك قبل قتلوا كانوا نالذي بالقتلى وأمر العسكر

 .إسرائيل بني

 في أبواب في مقطعا]  التذكرة كتاب[  في كتبناه وقد حذيفة حديث من طول فيه مرفوع حديث الباب ھذا في ورد قد:  قلت

 كان لقد هللا رسول يا قلت:  حذيفة قال بيان إلى معه يحتاج ال حتى ويفسرھا اآلية معنى يبين ما ھنا منھا نذكر المھدي أخبار

 ابتناه البيوت أجل من ھو) : )  وسلم عليه هللا صلى(  هللا رسول فقال القدر عظيم الخطر جسيم عظيما هللا عند المقدس بيت

 له هللا سخر بناه لما داود بن سليمان أن لكوذ) :  وزمرد وياقوت ودر وفضة ذھب من السالم عليھما داود بن لسليمان هللا

 ھذه من بنوه حتى الجن له تعالى هللا وسخر والزمرد والياقوت بالجواھر وأتوه المعادن من والفضة بالذھب فأتوه الجن

) :  سلمو عليه هللا صلى(  هللا رسول فقال المقدس بيت من األشياء ھذه أخذت وكيف هللا رسول يا فقلت:  حذيفة قال األصناف

:  قوله وھو سنة سبعمائة ملكه وكان المجوس من وھو بختنصر عليھم هللا سلط األنبياء وقتلوا هللا عصوا لما إسرائيل بني إن (

 وقتلوا المقدس بيت فدخلوا مفعوال وعدا وكان الديار خالل فجاسوا شديد بأس أولي لنا عبادا عليكم بعثنا أوالھما وعد جاء فإذا

 ألفا سبعين على فاحتملوھا األصناف ھذه من المقدس بيت في كان ما وجميع األموال وأخذوا واألطفال لنساءا وسبوا الرجال

 ثم عام مائة والنكال والعقاب بالخزي ويستملكونھم إسرائيل بني يستخدمون فأقاموا بابل أرض أودعوھا حتى عجلة ألف ومائة

 من أيديھم في من يستنقذ وأن بابل أرض في المجوس إلى يسير أن فارس ملوك من ملك إلى فأوحى رحمھم وجل عز هللا إن

 ذلك واستنقذ المجوس أيدي من إسرائيل بني من بقي من فاستنقذ بابل أرض دخل حتى الملك ذلك إليھم فسار إسرائيل بني
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 عليكم عدنا المعاصي إلى دتمع إن إسرائيل بني يا:  لھم وقال مرة أول كان كما إليه هللا ورده المقدس بيت من كان الذي الحلي

 إلى عادوا المقدس بيت إلى إسرائيل بنو رجعت فلما عدنا عدتم وإن يرحمكم أن ربكم عسى:  قوله وھو والقتل بالسبي

 دخلوه كما المسجد وليدخلوا وجوھكم ليسوءوا اآلخرة وعد جاء فإذا:  قوله وھو قيصر الروم ملك عليھم هللا فسلط المعاصي

 المقدس بيت جميع حلي وأخذ ونساءھم أموالھم وأخذ وقتلھم فسباھم والبحر البر في فغزاھم تتبيرا علوا ما رواوليتب مرة أول

 بيت إلى فيرده المھدي يأخذه حتى اآلن فيھا فھو الذھب كنيسة في أودعه حتى عجلة ألف ومائة ألفا سبعين على واحتمله

 واآلخرين األولين هللا يجمع وبھا المقدس بيت إلى تنقل حتى يافا ىعل بھا يرسى سفينة وسبعمائة سفينة ألف وھو المقدس

)  األول بعثنا عليه دل بعثناھم تقديره محذوف إذا وجواب المرتين من أي(  اآلخرة وعد جاء فإذا: )  تعالى قوله الحديث وذكر

 ما بكم ليفعلوا عبادا بعثنا أي حذوفبم متعلق فليسوءوا وجوھكم في الحزن أثر فيظھر والقتل بالسبي أي(  وجوھكم ليسوءوا

 معظم نفسه عن مخبر فعل الھمزة وفتح بنون لنسوء الكسائي وقرأ ليذلوھم أي السادة بالوجوه المراد قيل وجوھكم يسوء

 بكر أبو وقرأ التوكيد وحرف بالنون لنسوءن أبي قراءة وتصديقھا علي عن ونحوه ورددنا وبعثنا وقضينا بقوله اعتبارا

 وجوھكم هللا ليسوء أحدھما:  وجھان ولھا الھمزة وفتح التوحيد على بالياء ليسوء عامر وبن وحمزة وثاب وبن واألعمش

 شديد بأس أولوا ھم الذين العباد ليسوء أي الجمع على الھمزة وضم بالياء ليسوءوا الباقون وقرأ وجوھكم الوعد ليسوء والثاني

 الناس فما:  الشاعر قال يھدموا:  قطرب وقال ويھلكوا ليدمروا أي(  وليتبروا رةم أول دخلوه كما المسجد وليدخلوا)  وجوھكم

 ) تتبيرا)  بالدكم من عليه غلبوا أي(  علوا ما)  رافع وآخر يبني ما يتبر فعامل عامالن إال

 . . . . . أن ربكم عسى ) 8 (:  اإلسراء

 هللا من وعسى عنھم يكشف أن هللا من وعد وعسى كتابھم يف به أخبروا مما وھذا(  يرحمكم أن ربكم عسى: )  تعالى قوله

 فبعث فعادوا قتادة قال(  عدنا عدتم وإن)  الملوك منھم وجعل عددھم فكثر كان وكذلك منكم انتقامه بعد(  يرحمكم أن)  واجبة

 الحديث في تقدم ما فخال وھذا عباس بن عن وروي بالصغار الجزية يعطون فھم)  وسلم عليه هللا صلى(  محمدا عليھم هللا

 فعاد عادوا حين وھذا المسلمين أيدي على ومرة الكفار أيدي على مرتين إسرائيل ببني العقاب حل وقد:  القشيري وقال وغيره

 قال الحبس وھو الحصر من وسجنا محبسا أي(  حصيرا للكافرين جھنم وجعلنا)  قتادة قول يصح ھذا وعلى عليھم هللا

:  والحصير البارية:  والحصير البخيل الضيق:  والحصير به وأحاط عليه ضيق حصرا يحصره حصره يقال:  الجوھري

:  والحصير الجنب منقطع إلى فوقه فما معترضا والفرس البعير جنب في يظھر الذي العرق بين ما ھو:  األصمعي قال الجنب

 أن على الرقاب غلب ومقامة:  ويروى قيام يرالحص باب لدى جن كأنھم الرقاب غلب وقماقم:  لبيد قال محجوب ألنه الملك

 طرف عند أي قيام الحصير طرف لدى:  عبيدة أبي عن وروي الرقاب غلب ورب:  قال كأنه مقامة من بدال غلب يكون

 للذي ويقال:  القشيري قال حصيرا للكافرين جھنم وجعلنا:  تعالى هللا قال المحبس:  والحصير المنذر بن للنعمان البساط

 العرب ألن يفرش الذي الحصير إلى ذھب ومھادا فراشا أي:  الحسن وقال بالنسج بعض على بعضه لحصر حصير شيفتر

 .حسن وجه وھو:  الثعلبي قال حصيرا الصغير البساط تسمي
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 . . . . . القرآن ھذا إن ) 9 (:  اإلسراء

 نبوة على داللة ذلك وكان إسرائيل بني إلى قضى ما رذك المعراج ذكر لما(  أقوم ھي للتي يھدي القرآن ھذا إن: )  تعالى قوله

 التي الطريقة أي(  أقوم ھي للتي)  ومعنى اھتداء سبب عليه هللا أنزله الذي الكتاب أن بين ثم)  وسلم عليه هللا صلى(  محمد

 أقوم يھ التي للحال:  الزجاج وقال أقوم نص إلى الطريقة أي محذوف لموصوف نعت فالتي وأصوب وأعدل أسد ھي

) تقدم( الصالحات يعملون الذين المؤمنين ويبشر: )  تعالى وقوله والفراء الكلبي وقاله برسله واإليمان هللا توحيد وھي الحاالت

 والقرآن العقاب ألعدائھم بأن ويبشرھم أي(  باآلخرة يؤمنون ال الذين وأن)  الجنة أي(  كبيرا أجرا)  لھم بأن أي(  لھم أن

 ذكر وقد الشين وضم الياء بفتح مخففا ويبشر والكسائي حمزة وقرأ ووعيد وعد معظمه

 . . . . . بالشر اإلنسان ويدع ) 11 (:  اإلسراء

 بما الضجر عند وولده نفسه على الرجل دعاء ھو:  وغيره عباس بن قال(  بالخير دعاءه بالشر اإلنسان ويدع: )  تعالى قوله

 على دعاءه هللا استجاب فلو العافية له يھب أن ربه كدعائه أي(  بالخير دعاءه)  وهونح أھلكه اللھم:  له يستجاب أن يحب ال

 نزلت:  وقيل تقدم وقد بالخير استعجالھم الشر للناس هللا يعجل ولو:  نظيره ذلك في له يستجيب ال بفضله لكن ھلك بالشر نفسه

 بعذاب ائتنا أو السماء من حجارة علينا فأمطر عندك نم الحق ھو ھذا كان إن اللھم:  ويقول يدعو كان الحارث بن النضر في

 يطوف فيمن بالبيت أطوف:  جامع بن وھو الشاعر قال المباح طلب في يدعو كما المحظور طلب في يدعو أن ھو:  وقيل أليم

 ربة لي يسخر يوسف عن الھم فارج عسى المنزل المحكم من وأتلو الصباح حتى بالليل وأسجد المسبل مئزري من وأرفع

 .المحمل

:  المرجل مثال والمحمل الحاج محامل واحد:  أيضا والمحمل معتمد أي مجلس مثال محمل فالن على ما يقال:  الجوھري قال

 الالم الستقبالھا فحذفت رفع موضعھا ألن المعنى في تحذف ولم والخط اللفظ في اإلنسان ويدع من الواو وحذفت السيف عالقة

 وكان)  النذر تغن فما ق المناد يناد المؤمنين هللا يؤت وسوف الباطل هللا ويمح العلق الزبانية سندع:  تعالى كقوله الساكنة

 نھض حين السالم عليه آدم إلى به أشار:  وقيل الخير بسؤال يعجل كما الشر بسؤال فيعجل العجلة طبعه أي(  عجوال اإلنسان

 كان فلما جسده يخلق وھو ينظر فجعل رأسه آدم من تعالى هللا خلق ما أول:  سلمان قال الكمال على الروح فيه تركب أن قبل

:  عباس بن وقال عجوال اإلنسان وكان:  قوله فذلك الليل قبل عجل رب يا:  فقال الروح فيھما ينفخ لم رجاله بقيت العصر عند

 لما:  مسعود بن وقال عجوال نساناإل وكان:  قوله فذلك يقدر فلم لينھض فذھب جسده إلى نظر سرته إلى النفخة انتھت لما

 ثمار إلى عجالن رجليه الروح تبلغ أن قبل فوثب الطعام اشتھى جوفه في دخل فلما الجنة ثمار إلى نظر عينيه في الروح دخل

 هللا صلى(  هللا رسول أن مالك بن أنس عن مسلم صحيح وفي البيھقي ذكره عجل من اإلنسان خلق:  يقول حين فذلك الجنة

 رآه فلما ھو ما ينظر به يطيف إبليس فجعل يتركه أن هللا شاء ما تركه الجنة في آدم تعالى هللا صور لما: )  قال)  سلمو عليه

 لشدة أنيني:  فقال فسألته يئن فبات سودة إلى أسيرا السالم عليه سلم:  وقيل تقدم وقد)  يتمالك ال خلقا خلق أنه عرف أجوف

 أصبحت فلما)  يديك هللا قطع: )  فقال)  وسلم عليه هللا صلى(  النبي فأخبرت ھرب نامت افلم كتافه من فأرخت واألسر القد

 بشر ألني رحمة أھلي من يستحق ال من على دعائي يجعل أن تعالى هللا سألت إني: )  السالم عليه فقال اآلفة تتوقع كانت
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 سمعت قال ھريرة أبي عن مسلم صحيح وفي هللا رحمه نصر أبو القشيري ذكره اآلية ونزلت)  البشر يغضب كما أغضب

 لن عھدا عندك اتخذت قد وإني البشر يغضب كما يغضب بشر محمد إنما اللھم( يقول)  وسلم عليه هللا صلى(  هللا رسول

 وجابر ةعائش عن الباب وفي)  القيامة يوم إليك بھا تقربه وقربة كفارة له فاجعلھا جلدته أو سببته أو آذيته مؤمن فأيما تخلفنيه

 : تعالى قوله جل وإن اآلجل على قل وإن العاجل يؤثر أي عجوال اإلنسان وكان معنى:  وقيل

 . . . . . والنھار الليل وجعلنا ) 12 (:  اإلسراء

 كل إقبال:  فيھما واآلية وقدرتنا علمنا وكمال ووجودنا وحدانيتنا على عالمتين أي(  آيتين والنھار الليل وجعلنا: )  تعالى قوله

 النھار ضوء وكذلك أيضا آية وبالعكس اآلخر بزيادة أحدھما ونقصان يعلم ال حيث إلى وإدباره يعلم ال حيث من منھما واحد

 اآليتين أن على دل والنھار الليل إلى اآلية أضاف فلما الليل فمحونا:  يقل ولم(  الليل آية فمحونا)  ھذا مضى وقد الليل وظلمة

 القمر وجه على جناحه فأمر السالم عليه جبريل أمر تعالى هللا أن الخبر وفي طمسنا معناه ومحونا اھم ال لھما المذكورتين

 الشمس هللا جعل:  عباس بن قال المحو أثر من القمر في يرى الذي والسواد النور في كالشمس وكان الضوء عنه فطمس

 وتسع مائة على فالشمس الشمس نور مع فجعله ءاجز وستين تسعة القمر نور من فمحا جزءا سبعين والقمر جزءا سبعين

 شمسا يكون أن علمه في سبق ما فجعل عرشه نور من شمسين هللا خلق:  أيضا وعنه واحد جزءا على والقمر جزءا وثالثين

 على جناحه فأمر السالم عليه جبريل فأرسل الشمس دون القمر وجعل مغاربھا إلى مشارقھا بين ما قدرھا على الدنيا مثل

 لم شمسا تركه ولو المحو أثر القمر في ترونه الذي فالسواد نوره وبقي ضوءه فطمس شمس يومئذ وھو مرات ثالث وجھه

 يريد:  وقتادة عنه هللا رضي علي وقال مرفوعا وسيأتي المھدوي والثاني الثعلبي األول عنه ذكر النھار من الليل يعرف

 النھار آية وجعلنا)  النھار من الليل به فيتميز الشمس ضوء من أقل القمر ضوء ليكون القمر في التي السوداء اللطخة بالمحو

 العرب قول من وھو:  الكسائي قال بھا يبصر أي:  العالء بن عمرو أبو قال لالبصار مضيئة شمسه جعلنا أي(  مبصرة

 كان إذا مضعف ورجل خبثاء ابهأصح كان إذا مخبث خبيث كقولھم ھو:  وقيل بھا يبصر بحالة وصار أضاء إذا النھار أبصر

 يذكر ولم المعاش في التصرف يريد(  ربكم من فضال لتبتغوا)  بصراء أھله كان إذا مبصرا النھار فكذلك ضعافا دوابه

)  مبصرا والنھار فيه لتسكنوا الليل لكم جعل الذي ھو:  آخر موضع في قال وقد النھار في ذكر بما اكتفاء الليل في السكون

 شيء وكل)  والعدد الحساب يعرف كان وال النھار من الليل عرف لما ذلك يفعل لم لو أي(  والحساب السنين عدد ولتعلموا

(  النبي أن عباس بن وعن شيء من الكتاب في فرطنا ما شيء لكل تبيانا:  كقوله وھو التكليف أحكام من أي(  تفصيال فصلناه

 جميعا فكانا وقمرا عرشه نور من شمسا خلق آدم غير خلقه من يبق فلم لقهخ هللا أبرم لما: )  قال)  وسلم عليه هللا صلى

 أن هللا علم في كان ما وأما ومغاربھا مشارقھا بين ما الدنيا مثل فخلقھا شمسا يدعھا أن هللا علم سابق في كان ما فأما شمسين

 هللا ترك فلو األرض من وبعدھا السماء عارتفا شدة من صغرھما يرى إنما ولكن العظم في الشمس دون فخلقھا قمرا يخلقھا

 وال يصوم متى إلى الصائم وال يعمل متى إلى يدري األجير كان وال النھار من الليل يعرف لم خلقھما كما والقمر الشمس

 للراحة يسكنون متى وال ويزرعون يبذرون حين وال الديون تحل وال والحج الصلوات أوقات تدرى وال تعتد كيف المرأة

 وھو مرات ثالث القمر وجه على جناحه فأمر جبريل فأرسل أنفسھم من بھم أرحم وھو عباده إلى نظر هللا وكأن انھمألبد

 .اآلية)  آيتين والنھار الليل وجعلنا قوله فذلك النور فيه وبقي الضوء عنه فطمس شمس يومئذ
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 . . . . . ألزمناه إنسان وكل ) 13 (:  اإلسراء

 ) 14:  13 االسراء(

 بن وقال للعنق القالدة كلزوم اللزوم عن عبارة العنق ذكر:  الزجاج قال(  عنقه في طائره ألزمناه إنسان وكل: )  تعالى هقول

 حتى يفارقه ال معه وشره خيره:  والكلبي مقاتل وقال كان أينما مالزمه وھو وشر خير من عليه قدر وما عمله طائره:  عباس

:  الحسن وقال سعيد أو شقي مكتوب فيھا ورقة عنقه وفي إال يولد مولود من ما وعنه هورزق عمله:  مجاھد وقال به يحاسب

:  وقيل األزل في القسمة عند له صار أي التقدير من له طار وما وشر خير من له كتب وما وسعادته شقاوته أي طائره ألزمناه

 له ونخرج)  ذلك أمكنه به زجر عما وينزجر به أمر ما يفعل أن أراد لو بحيث وھو الشرع إلزام قدرناه أي التكليف به أراد

 ما ومنه ألف بغير طيره:  ومجاھد رجاء وأبو الحسن وقرأ عنقه في الذي طائره كتاب يعني(  منشورا يلقاه كتابا القيامة يوم

 محيصن وبن ومجاھد والحسن عباس بن وقرأ)  غيرك رب وال طيرك إال طير وال خيرك إال خير ال اللھم)  الخبر في روي

 أن ويحتمل الحال على منصوب كتابا ف كتابا الطائر له ويخرج معنى على الراء وضم الياء بفتح ويخرج ويعقوب جعفر وأبو

 يخرج أي مجاھد عن وروي الراء وكسر الياء بضم ويخرج وثاب بن يحيى وقرأ كتابا فيصير الطائر ويخرج:  المعنى يكون

:  ومعناه المجھول الفعل على الراء وفتح الياء بضم ويخرج:  جعفر أبي عن أيضا وروي السميقع بن ومحمد شيبة وقرأ هللا

 بقوله القراءة ھذه في عمرو أبو احتج نخرج ونحن أي الراء وكسر مضمومة بنون ونخرج الباقون كتابا الطائر له ويخرج

 أي خفيفة الياء بفتح الباقون يؤتاه بمعنى القاف دوتشدي الالم وفتح الياء بضم يلقاه عامر وبن والحسن جعفر أبو وقرأ ألزمناه

 إنسان وكل اآلية ھذه وقرأ العدوي السوار أبو وقال بالسيئة والتوبيخ بالحسنة للبشرى تعجيال منشورا وقال منشورا يراه

 طويت مت فغذا تشئ ما فيھا فأمل المنشورة فصحيفتك آدم يابن حييت ما أما وطية نشرتان ھما:  قال عنقه في طائره ألزمناه

(  حسيبا عليك اليوم بنفسك كفى)  أمي غير أو كان أميا كتابه اإلنسان يقرأ:  الحسن قال(  كتابك اقرأ)  نشرت بعثت إذا حتى

 ما حفظتك على المملي كنت أنت قرطاسه وأعضاؤك مداده وريقك قلمه لسانك كتاب ھذا:  الصلحاء بعض وقال محاسبا أي

 عليك منك الشاھد فيه يكون شيئا منه أنكرت تىوم منه نقص وال فيه زيد

 . . . . . فإنما اھتدى من ) 15 (:  اإلسراء

 غيره عن ال نفسه عن يحاسب أحد كل إنما أي(  عليھا يضل فإنما ضل ومن لنفسه يھتدي فإنما اھتدى ومن: )  تعالى قوله

:  عباس بن وقال األنعام في تقدم(  أخرى وزر ةوازر والتزر)  عليه كفره فعقاب ضل ومن له اھتدائه فثواب اھتدى فمن

 يحمل ال الوليد إن أي اآلية ھذه فنزلت أوزاركم وعلي بمحمد واكفروا أتبعون:  مكة ألھل قال المغيرة بن الوليد في نزلت

 يحملون نهوم أوزار والجمع المثقل الثقل:  والوزر أثم أي ووزرة وزرا يزر وزر:  يقال عليه واحد كل إثم وإنما آثامكم

 في والھاء دولته ثقل يحمل الذي السلطان وزير ومنه وازر فھو حمل إذا وزر وقد ذنوبھم أثقال أي ظھورھم على أوزارھم

 حجري يكن ألم بني يا:  فتقول القيامة يوم ولدھا تلقي الوالدة أن حتى أخرى بإثم آثمة نفس تؤخذ ال أي النفس عن كناية قوله

 منھا عني فاحمل أثقلتني ذنوبي فإن بني يا:  فتقول أمه يا بلى:  فيقول وعاء لك بطني يكن ألم سقاء كل ثديي يكن ألم وطاء لك

 .مشغول اليوم عنك بذنبي فإني أمه يا عني إليك:  فيقول واحدا ذنبا
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 قال أھله اءببك ليعذب الميت إن:  قال حيث عمر بن على الرد في اآلية بھذه عنھا هللا عنه هللا رضي عائشة نزعت مسألة

 وابنه كعمر كثير المعنى لھذا الرواة فإن إلنكارھا وجه وال لآلية معارض وأنه تسمعه لم أنه ذلك على حملھا وإنما:  علماؤنا

 الحديث فإن والحديث اآلية بين معارضة وال لتخطئتھم وجه فال بالرواية جازمون وھم مخرمة بنت وقيلة شعبة بن والمغيرة

 أھله أنا بما فانعيني مت إذا:  طرفة قال حتى تفعله الجاھلية كانت كما وسنته الميت وصية من النوح انك إذا ما على محمله

 البخاري نحا ھذا وإلى اعتذر فقد كامال حوال يبك ومن عليكما السالم اسم ثم الحول إلى:  وقال معبد بنت يا الجيب على وشقي

 موته قبل عنه نھيھم أھمل ألنه بنوحھم يعذب إنما وأنه الحديث ظاھر اداعتق إلى داود منھم العلم أھل من جماعة ذھب وقد

 قوله أعلم وهللا غيره بذنب ال نارا وأھليكم أنفسكم قوا:  قوله من به هللا أمره ما وبترك ذلك في بتفريطه فيعذب بذلك وتأديبھم

 ال األحكام أن على دليل ھذا وفي الرسل ناأرسل بل سدى الخلق نترك لم أي(  رسوال نبعث حتى معذبين كنا وما: )  تعالى

 أن على والجمھور فيه القول البقرة في تقدم وقد ويحظر ويبيح ويحسن يقبح العقل بأن القائلين للمعتزلة خالفا بالشرع إال تثبت

 لقوله واآلخرة الدنيا في عام ھذا:  فرقة وقالت واإلنذار إليھم الرسالة بعد إال بعذاب أمة يھلك ال هللا ان أي الدنيا حكم في ھذا

 آدم بعثه أن النظر يعطيه والذي:  عطية بن قال جاءنا قد بلى قالوا نذير يأتكم ألم خزنتھا سألھم فوج فيھا ألقي كلما:  تعالى

 من أحد كل على توجب الفطر سالمة مع الصانع على الدالة األدلة نصب مع بنيه في المعتقدات وبث بالتوحيد السالم عليه

 ألفاظھا احتمال يعطي أيضا اآلية وھذه الكفار غرق بعد السالم عليه نوح زمن في ذلك تجدد ثم هللا شريعة واتباع اإليمان لمالعا

 تعالى هللا أن من روي ما وأما العلم أھل بعض وجودھم قدر قد الذين الفترات أھل وھم رسالة تصلھم لم الذين في ھذا نحو

 تكليف دار ليست اآلخرة أن من الشريعة تعطيه ما يقتضي وال يصح لم فحديث واألطفال مجانينال وإلى القيامة يوم إليھم يبعث

 واألصم واألخرس واألبكم الفترة أھل إلى رسوال القيامة يوم يبعث وجل عز هللا أن ھريرة أبي عن وروي:  المھدوي قال

 النحاس ذكره ھريرة أبي عن أبيه عن طاوس بن عن معمر رواه اآلية وتال الدنيا في يطيعه أن يريد كان من منھم فيطيعه

 إذا الجزائر أھل أن في قوم استدل وقد يصح وال تعالى هللا شاء إن طه سورة آخر في مرفوعا وسيأتي موقوف ھذا: قلت

 لعقلا جھة من للعذاب مستحق غير فھو الدعوة تبلغه لم ومن صحيح وھذا مضى فيما عليھم تكليف فال وآمنوا باإلسالم سمعوا

 أعلم وهللا

 . . . . . أن أردنا وإذا ) 16 (:  اإلسراء

 فعل إن ذلك منه يقبح ألنه ال الرسل ابتعاث قبل القرى يھلك لم أنه قبل التي اآلية في تعالى هللا أخبر األولى:  مسائل ثالث فيه

 فيھا والظلم بالفسق مترفيھا أمر عالىت قاله ما على وعده تحقيق مع قرية إھالك أراد فإذا وعده في خلف وال منه وعد ولكنه

 السابق القول ليحق غاياتھا إلى ويسوقھا األسباب يسبب الذي فھو بإرادته ھلك ھلك من أن يعلمك بالتدمير القول عليھا فحق

 أمرنا حسنوال ومجاھد والربيع العالية وأبو رجاء وأبو النھدي عثمان أبو قرأ(  أمرنا: )  تعالى قوله الثانية تعالى هللا من

 أمرنا النھدي عثمان أبو وقال أھلكناھم ذلك فعلوا فإذا فيھا فعصوا شرارھا سلطنا أي عنه هللا رضي علي قراءة وھي بالتشديد

 الشامي حيوة وأبو وقتادة أيضا الحسن وقرأ عليھم تسلط عليھم وتأمر عزيز بن وقاله مسلطين أمراء جعلناھم الميم بتشديد

 أكثرنا أي والتخفيف بالمد آمرنا عنھما باختالف عباس وبن وعلي كثير بن عن سلمة بن وحماد عناف عن وخارجة ويعقوب

 مھرة المال خير)  الحديث ومنه كثرته بمعنى لغتان وأمرته بالمد آمرته:  عبيدة أبو وقال الكسائي قاله وأمراءھا جبابرتھا
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 الحسن وعن أكثرنا أي واحد بمعنى وأمرنا آمرنا:  عزيز بن قال وكذلك والنسل النتاج كثيرة أي)  مأبورة سكة أو مأمورة

 وحكى أكثرنا المعنى:  والحسن قتادة قال عباس بن عن ورويت فعلنا على الميم وكسر بالقصر امرنا يعمر بن ويحيى أيضا

 وفي المھدوي حكاه فخفف ناأأمر وأصلھا قال بالمد آمرنا إال الكثرة من يقال ال:  وقال الكسائي وأنكره عبيد وأبو زيد أبو نحوه

 وآمر القعدد سھم يرثون ال أمرون:  الشاعر قال كثروا أي القوم وأمر كثر أي]  بالكسر[  ماله أمر الحسن أبو وقال:  الصحاح

 نقول كنا:  مسعود بن قال كثروا إذا أمرا يأمرون القوم أمر:  منه والفعل أمر الكثير للشيء ويقال:  الثعلبي]  بالمد[  ماله هللا

 يھبطوا يغبطوا إن العدد من أكثرت وإن قل مصيرھم حرة بني كل:  لبيد قال فالن بني أمر أمر:  كثروا إذا للحي الجاھلية في

 ملك ليخافه إنه كبشة أبي بن أمر أمر لقد: )  الصحيح الحديث ھرقل حديث وفي:  قلت والنكد للھلك يصيروا يوما أمروا وإن

 أمر تعدية ووجه لغة فھي أمر قرأ ومن:  المھدوي قال أعلم وهللا الكسائي أنكره ولذلك متعد غير وكله كثر أي)  األصفر بني

 أمرناھم أي األمر من أمرنا الباقون عمر عدى كما فعدى العمارة إلى شيء أقرب الكثرة كانت حيث من بعمر شبھه أنه

 عليھا فوجب(  القول عليھا فحق)  لنا عاصين الطاعة عن فخرجوا أي(  ففسقوا)  ووعيدا وتخويفا وإنذارا إعذارا بالطاعة

 بعثنا معناه:  وقيل مؤمر غير أي مأمور غير أمير:  تقول العرب ألن أمراء جعلناھم أمرنا:  وقيل عباس بن عن الوعيد

 قراءة في ونھار وقال:  النحاس وحكى الماوردي ذكره ففسقوا مجرميھا أكابر بعثنا أبي قراءة وھي:  ھارون قال مستكبريھا

 ومنه أكثرنا بمعنى أمرنا يكون أن ويجوز القول عليھا فحق فيھا فمكروا مجرميھا أكابر فيھا بعثنا قرية نھلك أن أردنا وإذا أبي

 غير مأزورات ارجعن: )  وكقوله والعشايا كالغدايا لمأبورة اتباع مأمورة:  قوم وقال تقدم ما على)  مأمورة مھرة المال خير (

 قال العامة قراءة حاتم وأبو عبيد أبو واختار وأمره آمره:  يقال بل كثرھم بمعنى هللا أمرھم:  يقال ال ھذا وعلى)  مأجورات

 ألن باألمر وخصوا المنعم:  والمترف والكثرة واإلمارة األمر من فيھا تجتمع الثالثة المعاني ألن أمرنا اخترنا وإنما:  عبيد أبو

 الواقع العذاب في للمبالغة المصدر وذكر(  تدميرا)  بالھالك أستأصلناھا أي(  فدمرناھا: )  تعالى قوله الثالثة لھم تبع غيرھم

 عليه هللا صلى(  هللا رسول خرج:  قالت)  وسلم عليه هللا صلى(  النبي زوج جحش بنت زينب حديث من الصحيح وفي بھم

 مثل ومأجوج يأجوج ردم من اليوم فتح اقترب قد شر من لعربل ويل هللا إال إله ال: )  يقول وجھه محمرا فزعا يوما)  وسلم

 تقدم وقد)  الخبث كثر إذا نعم: )  قال الصالحون وفينا أنھلك هللا رسول يا فقلت:  قالت تليھا والتي اإلبھام بأصبعه وحلق)  ھذه

 لمأع وهللا الجميع لھالك سببا كانت تغير ولم ظھرت إذا المعاصي وأن الباب ھذا في الكالم

 . . . . . من أھلكنا وكم ) 17 (:  اإلسراء

 في القول تقدم وقد مكة كفار يخوف البوار بھم حل كفروا قوم من كم أي(  نوح بعد من القرون من أھلكنا وكم: )  تعالى قوله

 وقد أعمالھم بصري بصيرا بھم عليما خبيرا(  بصيرا خبيرا عبادك بذنوب بربك وكفى)   والحمد األنعام سورة أول في القرن

 تقدم

 . . . . . يريد كان من ) 18 (:  اإلسراء

 لمن نشاء ما فيھا له عجلنا)  المنعوت عن بالنعت فعبر العاجلة الدار والمراد الدنيا يعني(  العاجلة يريد كان من: )  تعالى قوله

 هللا رحمة من مبعدا مطردا أي(  مدحورا مومامذ)  النار دخول وعاقبته بعمله نؤاخذه ثم نشاء ما إال منھا نعطه لم أي(  نريد
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 ذلك يقبل فال وغيرھا الغنائم من الدنيا عاجل لينالوا والطاعة اإلسالم يلبسون المداجين والمرائين الفاسقين المنافقين صفة وھذه

)  فتأمله المطلقة اآليات تلك تقيد اآلية ھذه أن ھود في تقدم وقد لھم قسم ما إال الدنيا في يعطون وال اآلخرة في منھم العمل

 ال الطاعات ألن(  مؤمن وھو)  الطاعات من عملھا لھا عمل أي(  سعيھا لھا وسعى)  اآلخرة الدار أي(  اآلخرة أراد ومن

 غير مقبوال أي(  مشكورا سعيھم كان فأولئك)  مؤمن من إال تقبل

 روي كما كثيرة أضعاف وإلى ضعف سبعمائة لىوإ سبعين وإلى عشر إلى الحسنات لھم تضاعف أي مضاعفا:  وقيل مردود 

 ألف ألف الواحدة الحسنة على ليجزي هللا إن: )  يقول)  وسلم عليه هللا صلى(  هللا رسول أسمعت:  له قيل وقد ھريرة أبي عن

 ) حسنة ألف ألفي الواحدة الحسنة على ليجزي هللا إن: )  يقول سمعته فقال)  حسنة

 . . . . . ؤالءھ نمد كال ) 20(:  اإلسراء

 ) 22:  20 االسراء (

(  محظورا ربك عطاء كان وما)  والكافرين المؤمنين يرزق أنه أعلم(  ربك عطاء من وھؤالء ھؤالء نمد كال: )  تعالى قوله

 الرزق في(  بعض على بعضھم فضلنا كيف أنظر: )  تعالى قال ثم وحظارا حظرا يحظر حظر من ممنوعا محبوسا أي

 على وقتر مرة الدنيا في عليه وسع وإن فالكافر للمؤمنين أي(  تفضيال وأكبر درجات أكبر ولآلخرة)  ومكثر قلم فمن والعمل

(  آخر إلھا هللا مع تجعل ال)  فيھاوقوله يستدركه لم منھا شيء فاته فمن بأعمالھم واحدة مرة إال تقسم ال فاآلخرة مرة المؤمن

 وال لك ناصر ال(  مخذوال مذموما)  تبقى أي لإلنسان الخطاب:  وقيل أمته المرادو)  وسلم عليه هللا صلى(  للنبي الخطاب

 .وليا

 . . . . . أال ربك وقضى ) 23 (:  اإلسراء

 ) 24:  23 االسراء (

 ھو بل حكم قضاء ھذا وليس:  وقتادة والحسن عباس بن قال وأوجب وألزم أمر أي(  قضى)  األولى:  مسألة عشرة ست فيه

 بن أبي عند وكذلك وغيرھما وعلي أيضا عباس بن وقراءة أصحابه قراءة وھي ووصى مسعود بن مصحف وفي أمر قضاء

 هللا عصى ما القضاء على كان لو إذ ربك وقضى فقرئت الواوين إحدى فالتصقت ربك ووصى ھو إنما:  عباس بن قال كعب

 بن عن حاتم أبو وذكر المصحف كتب وقت ادبالص الواو اختلطت حين بقضى وصى قوم على تصحفت:  الضحاك وقال أحد

 من لكم شرع:  تعالى هللا قال لنورا عباس بن قول على إن:  قال أنه مھران بن ميمون عن وقال الضحاك قول مثل عباس

 في الزنادقة لطعن ھذا قلنا لو:  وقال ذلك قال عباس بن يكون أن حاتم أبو أبى ثم إليك أوحينا والذي نوحا به وصى ما الدين

:  تعالى كقوله األمر بمعنى فالقضاء:  وجوه على اللغة في يستعمل القضاء:  وغيرھم المتكلمون علماؤنا قال ثم مصحفنا

 خلقھن يعني فصلت يومين في سماوات سبع فقضاھن:  كقوله الخلق بمعنى والقضاء أمر معناه إياه إال تعبدوا أال ربك وقضى

 األمر قضي:  كقوله الفراغ بمعنى والقضاء تحكم أنت ما احكم يعني قاض أنت ما فاقض:  تعالى كقوله الحكم بمعنى والقضاء

 بمعنى والقضاء الصالة قضيت فإذا:  تعالى وقوله مناسككم قضيتم فإذا:  تعالى قوله ومنه منه فرغ أي تستفتيان فيه الذي
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 إذ الغربي بجانب كنت وما:  تعالى كقوله العھد عنىبم والقضاء فيكون كن له يقول فإنما أمرا قضى إذا:  تعالى كقوله اإلرادة

 به أريد إن ألنه هللا بقضاء المعاصي بأن القول إطالق يجوز فال المعاني ھذه يحتمل القضاء كان فإذا األمر موسى إلى قضينا

 .بھا يأمر لم تعالى هللا ألن ذلك يجوز ال أنه خالف فال األمر

 ربك عصيت قد إنك:  فقال ثالثا امرأته طلق إنه فقال الحسن إلى رجل جاء:  سالم نب زكريا وقال بالفحشاء يأمر ال فإنه

:  اآلية ھذه وقرأ به هللا أمر ما أي ذلك هللا قضى ما:  فصيحا وكان الحسن فقال علي ذلك هللا قضى:  الرجل فقال منك وبانت

 بشكره شكرھما قرن كما بذلك مقرونا الوالدين بر وجعل يدهوتوح بعبادته سبحانه هللا أمر الثانية إياه إال تعبدوا أال ربك وقضى

 عن البخاري صحيح وفي المصير إلي ولوالديك لي اشكر أن:  وقال إحسانا وبالوالدين إياه إال تعبدوا أال ربك وقضى:  فقال

 أي ثم:  قال)  وقتھا على ةالصال: )  قال وجل عز هللا إلى أحب العمل أي)  وسلم عليه هللا صلى(  النبي سألت:  قال هللا عبد

 األعمال أفضل الوالدين بر أن)  وسلم عليه هللا صلى(  فأخبر)  هللا سبيل في الجھاد: )  قال أي ثم قال)  الوالدين بر: )  ثم قال

 إليھما واإلحسان بھما البر من الثالثة والمھلة الترتيب تعطي التي ثم ب ذلك ورتب اإلسالم دعائم أعظم ھي التي الصالة بعد

 بن هللا عبد عن مسلم صحيح ففي الثابتة السنة وردت وبذلك خالف بال الكبائر من ذلك فإن يعقھما وال لسبھما يتعرض أال

 الرجل يشتم وھل هللا رسول يا:  قالوا)  والديه الرجل شتم الكبائر من إن: )  قال)  وسلم عليه هللا صلى(  هللا رسول أن عمرو

 أغراضھما في مخالفتھما الوالدين عقوق الرابعة)  أمه فيسب أمه ويسب أباه فيسب الرجل أبا الرجل يسب نعم)  قال والديه

 لم إذا فيه طاعتھما وجبت بأمر ولدھما أحدھما أو أمرا إذا ھذا وعلى أغراضھما على موافقتھما برھما أن كما لھما الجائزة

 بعض ذھب وقد المندوب قبيل من كان إذا وكذلك أصله في لمباحا قبيل من به المأمور ذلك كان وإن معصية األمر ذلك يكن

 روى الخامسة ندبيته في تأكيدا يزيده بالمندوب وأمرھما إليه مندوبا الولد حق في يصيره بالمباح أمرھما أن إلى الناس

 هللا صلى(  للنبي ذلك فذكرت فأبيت أطلقھا أن فأمرني يكرھھا أبي وكان أحبھا امرأة تحتي كانت:  قال عمر بن عن الترمذي

 ھريرة أبي عن الصحيح روى السادسة صحيح حسن حديث ھذا قال)  امرأتك طلق عمر بن هللا عبد يا: )  فقال)  وسلم عليه

: )  قال من ثم:  قال)  أمك: )  قال صحابتي بحسن الناس أحق من:  فقال)  وسلم عليه هللا صلى(  النبي إلى رجل جاء:  قال

 عليھا والشفقة األم محبة أن على يدل الحديث فھذا)  أبوك ثم: )  قال من ثم:  قال)  أمك ثم: )  قال من ثم : قال)  أمك ثم

 وإذا فقط الرابعة في األب وذكر مرات ثالث األم)  وسلم عليه هللا صلى(  النبي لذكر األب محبة أمثال ثالثة تكون أن ينبغي

 دون األم بھا تنفرد والتربية الرضاع وصعوبة الوضع وصعوبة الحمل وبةصع أن وذلك العيان له شھد المعنى ھذا توصل

 عليه أقدم أن إلي كتب وقد السودان بلد في أبي إن:  له قال رجال أن مالك عن وروي األب منھا يخلو منازل ثالث فھذه األب

 ھذه عن الليث سئل وقد عنده ساومت برھما أن ھذا مالك قول فدل أمك تعص وال أباك أطع:  له فقال ذلك من تمنعني وأمي

 من على الحجة وھو البر أرباع ثالثة لھا أن على يدل ھريرة أبي وحديث البر ثلثي لھا أن وزعم األم بطاعة فأمره المسألة

 على الربع ولألب البر أرباع ثالثة لألم أن العلماء بين خالف ال أنه له]  الرعاية كتاب[  في المحاسبي زعم وقد خالف

 يبرھما كافرين كانا إن بل مسلمين يكونا بأن الوالدين بر يختص ال السابعة أعلم وهللا عنه هللا رضي ھريرة أبي حديث ىمقتض

 أن دياركم من يخرجوكم ولم الدين في يقاتلوكم لم الذين عن هللا ينھاكم ال:  تعالى هللا قال عھد لھما كان إذا إليھما ويحسن

(  النبي عاھدوا إذ ومدتھم قريش عھد في مشركة وھي أمي قدمت:  قالت أسماء عن خاريالب صحيح وفي الممتحنة تبروھم
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 نعم: )  قال أفأصلھا راغبة وھي قدمت أمي إن:  فقلت)  وسلم عليه هللا صلى(  النبي فاستفتيت أبيھا مع)  وسلم عليه هللا صلى

 .أمك صلي

)  وسلم عليه هللا صلى(  النبي فسألت)  وسلم عليه هللا صلى(  يالنب عھد في راغبة أمي أتتني:  قالت أسماء عن أيضا وروي

 األول الممتحنة الدين في يقاتلوكم لم الذين عن هللا ينھاكم ال:  فيھا وجل عز هللا فأنزل:  عيينة بن قال)  نعم: )  قال أأصلھا

 هللا عبد عن الصحيح روى بإذنھما إال يجاھد أال الجھاد يتعين لم إذا بھما والبر إليھما اإلحسان من الثامنة مسند والثاني معلق

 ففيھما: )  قال نعم قال)  والداك أحي: )  فقال الجھاد في يستأذنه)  وسلم عليه هللا صلى(  النبي إلى رجل جاء:  قال عمرو بن

 أنه آخر خبر وفي ) أبكيتھما كما فاضحكھما اذھب: )  قال يبكيان وتركتھما نعم:  قال الصحيح غير في مسلم لفظ)  فجاھد

 البخاري ولفظ منداد خويز بن ذكره)  معي الجھاد من لك أفضل ويالعبانك يضاحكانك فراشھما على أبويك مع نومك: ) قال

 إلى رجل جاء:  قال عمرو بن هللا عبد عن أبيه عن السائب بن عطاء عن سفيان أخبرنا نعيم أبو أخبرنا:  الوالدين بر كتاب في

 بن قال)  أبكيتھما كما فاضحكھما إليھما ارجع: )  فقال يبكيان أبويه وترك الھجرة على يبايعه)  وسلم عليه هللا صلى(  النبي

 بين وذلك الجميع على الخروج وجب وقع فإذا النفير يقع لم ما األبوين إذن بغير الخروج عن النھي الحديث ھذا في:  المنذر

 طالب أبي بن وجعفر حارثة بن زيد قصة فذكر األمراء جيش بعث)  وسلم عليه هللا صلى(  هللا رسول أن قتادة أبي حديث في

 وأثنى هللا فحمد الناس فاجتمع جامعة الصالة أن:  ذلك بعد نادى)  وسلم عليه هللا صلى(  هللا رسول منادي وأن رواحة وبن

:  قوله فدل شديد حر في وركبانا مشاة سالنا فخرج)  أحد يتخلفن وال إخوانكم فامدوا اخرجوا الناس أيھا: )  قال ثم عليه

 استنفرتم فإذا: )  السالم عليه قوله مع النفير يقع لم ما ھو إنما الجھاد عن التخلف في العذر أن)  إخوانكم فامدوا اخرجوا(

 المعنى ھذا استوفى وقد منھا األھم قدم اجتمعت متى المندوبات أو المفروض أن على دليل األحاديث ھذه وفي:  قلت)  فانفروا

 فكان الكفاية فروض من الجھاد كان إذا بإذنھما يخرج ھل المشركين الوالدين في واختلفوا التاسعة الرعاية كتاب في المحاسبي

 فال أمھات والجدات آباء واألجداد:  المنذر بن قال إذنھما بغير يغزو أن له:  الشافعي وقال بإذنھما إال يغزو ال:  يقول الثوري

 األخوات على السعي يرى طاوس وكان القرابات وسائر اإلخوة من لغيرھم ذلك توجب داللة أعلم وال بإذنھم إال ءالمر يغزو

 سمعت:  قال عمر بن عن الصحيح ففي ودھما أھل صلة برھما تمام من العاشرة وجل عز هللا سبيل في الجھاد من أفضل

 وكان أسيد أبو وروي)  يولي أن بعد أبيه ود أھل الرجل صلة البر أبر من إن: )  يقول)  وسلم عليه هللا صلى(  هللا رسول

 والدي بر من بقي ھل هللا رسول يا:  فقال األنصار من رجل فجاءه جالسا)  وسلم عليه هللا صلى(  النبي مع كنت:  قال بدريا

 وصلة صديقھما وإكرام بعدھما اعھدھم وإنفاذ لھما واالستغفار عليھما الصالة نعم: )  قال به أبرھما شيء موتھما بعد من

 ووفاء بھا برا خديجة لصدائق يھدي)  وسلم عليه هللا صلى(  وكان)  عليك بقي الذي فھذا قبلھما من إال لك رحم ال التي الرحم

 برالك حالة خص(  كالھما أو أحدھما الكبر عندك يبلغن إما: )  تعالى قوله عشرة الحادية بالوالدين ظنك فما زوجته وھي لھا

 مما أكثر أحوالھما مراعاة من الحالة ھذه في فألزم والكبر بالضعف عليھما الحال لتغير بره إلى فيھا يحتاجان التي الحالة ألنھا

 منه يليا أن صغره في يحتاج كان ما الكبر في منھما يلي أن فيحتاجان عليه كال صارا قد الحالة ھذه في ألنھما قبل من ألزمه

 فيظھر الضجر ويكثر الملل ويحصل عادة للمرء االستثقال يوجب للمرء المكث فطول وأيضا بالذكر ةالحال ھذه خص فلذلك

 من المتردد بتنفسه يظھره ما المكروه وأقل الديانة وقلة البنوة بدالة عليھما ويستطيل أوداجه لھما وتنتفخ أبويه على غضبه

 وقل تنھرھما وال أف لھما تقل فال:  فقال عيب كل عن السالم وھو بالكرامة الموصوف بالقول يقابلھما أن أمر وقد الضجر
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)  أنفه رغم أنفه رغم أنفه رغم) : )  وسلم عليه هللا صلى(  هللا رسول قال قال ھريرة أبي عن مسلم روى كريما قوال لھما

 بر كتاب في البخاري وقال)  الجنة يدخل لم ثم كليھما أو أحدھما الكبر عند والديه أدرك من (:  قال هللا رسول يا من: قيل

(  النبي عن ھريرة أبي عن المقبري سعيد أبي عن إسحاق بن الرحمن عبد حدثنا المفضل بن بشر حدثنا مسدد حدثنا:  الوالدين

 فلم احدھما أو الكبر عند أبويه أدرك رجل انف رغم علي يصل فلم عنده ذكرت رجل أنف رغم)  قال)  وسلم عليه هللا صلى

 بن سليمان عن أخي حدثني أويس أبي بن حدثنا)  له يغفر أن قبل انسلخ ثم رمضان عليه دخل رجل انف ورغم جنةال يدخاله

 عجرة بن كعب إن:  قال عنه هللا رضي أبيه عن السالمي عجرة بن كعب بن إسحاق بن سعد عن ھالل بن محمد عن بالل

 درجة أول في فرقى المنبر إلى رقى خرج فلما)  المنبر حضرواأ) : )  وسلم عليه هللا صلى(  النبي قال قال عنه هللا رضي

 لقد هللا رسول يا:  قلنا المنبر من ونزل فرغ فلما آمين قال الثالثة في رقى لما ثم آمين فقال الثانية في رقى ثم آمين قال منه

 من بعد:  قال اعترض السالم عليه يلجبر إن: )  قال نعم قلنا)  وسمعتموه: )  قال منك نسمعه كنا ما شيئا اليوم منك سمعنا

 في رقيت فلما آمين فقلت عليك يصل فلم عنده ذكرت من بعد قال الثالثة في رقيت فلما آمين فقلت له يغفر فلم رمضان أدرك

 سمعت انورد بن سلمة حدثنا نعيم أبو حدثنا)  آمين قلت الجنة يدخاله فلم أحدھما أو الكبر أبواه عنده أدرك من بعد قال الثالثة

 آمين فقال درجة ارتقى ثم آمين فقال درجة المنبر على)  وسلم عليه هللا صلى(  هللا رسول ارتقى:  يقول عنه هللا رضي أنسا

 السالم عليه جبريل أتاني: )  قال أمنت عالم هللا رسول يا:  أصحابه فقال وجلس استوى ثم آمين فقال الثالثة الدرجة ارتقى ثم

)  آمين فقلت الجنة يدخل فلم احدھما أو أبويه أدرك من أنف ورغم آمين فقلت عليك يصل فلم عنده كرتذ من أنف رغم فقال

 األمر بلغه من سيما ال عقھما من والشقي ذلك على فيندم بموتھما تفوته لئال برھما فرصة اغتنام يبادر الذي فالسعيد الحديث

:  قال العطاردي رجاء أبي وعن تبرم أدنى فيه يكون ما لھما تقل ال أي(  فأ لھما تقل فال: )  تعالى قوله عشرة الثانية ببرھما

 الصغر في منك رأياه الذي والبول الغائط الشيخ حال في منھما رأيت إذا معناه:  مجاھد وقال الخفي الرديء القذع الكالم األف

:  األزھري قال له أف:  ويستثقل يضجر ما للك ويقال األظفار وسخ والتف واألف ھذا من أعم واآلية أف وتقول تقذرھما فال

 أف:  لغات عشر وفيه ومه صه:  تقول وتنون األصوات تخفض كما مخفوض منون أف وقرىء الحقير الشيء أيضا والتف

 وفي]  الفاء مخففة[  وأفا]  الفاء وتسكين الھمزة بضم[  وأف]  الھمزة بكسر[  لك وإف وأفه وأف وأف وأفا وأف وأف

 االحتقار أف معنى:  بعضھم وقال شم لما استقذار معناه:  بكر أبو قال)  أف أف قال ثم أنفه على ثوبه طرف فألقى: ) الحديث

 تريد وللمكان ذلك وغير وتراب رماد من عليك يسقط الشيء نفخك أصله:  القتبي وقال القليل وھو األفف من أخذ واالستقالل

 وقال قالمتھا والتف األظفار بين وسخ األلف:  العالء بن عمرو أبو وقال مستثقل لكل الكلمة ھذه فقيلت فيه لتقعد شيء إماطة

 به يتأذى ما كل في ذكر حتى استعماله فكثر األظفار وسخ والتف األذن وسخ األف:  األصمعي وقال النتن أف معنى:  الزجاج

 العقوق من هللا علم لو) : )  وسلم عليه هللا صلى(  هللا رسول قال قال عنه هللا رضي طالب أبي بن علي حديث من وروي

 قال)  الجنة يدخل فلن يعمل أن شاء ما العاق وليعمل النار يدخل فلن يعمل أن شاء ما البار فليعمل لذكره أف من أردأ شيئا

 صاهأو التي الوصية ورد التربية وجحد النعمة كفر رفض رفضھما ألنه شيء أردأ لألبوين أف قولة صارت وإنما:  علماؤنا

 لكم رفض أي هللا دون من تعبدون ولما لكم أف:  لقومه إبراھيم قال ولذلك مرفوض شيء لكل مقولة كلمة وأف التنزيل في

 لطيفا لينا أي(  كريما قوال لھما وقل)  الزجروالغلظة:  النھر(  والتنھرھما: )  تعالى قوله عشرة الثالثة األصناممعكم ولھذه

 في ما كل المسيب بن لسعيد قلت:  التجيبي البداح بن وقال عطاء قال ويكنيھما يسميھما أن غير من أماه ويا أبتاه يا:  مثل
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 للسيد المذنب العبد قول:  المسيب بن قال الكريم القول ھذا ما كريما قوال لھما وقل:  قوله إال عرفته قد الوالدين بر من القرآن

 والتذلل بھما والرحمة الشفقة في استعارة ھذه(  الرحمة من الذل جناح ھمال واخفض: )  تعالى قوله عشرة الرابعة الغليظ الفظ

 حين الطائر لجناح مثال ونصبه الجناح خفض وضرب المسيب بن سعيد إليه أشار كما للسادة والعبيد لألمير الرعية تذلل لھما

 بن سعيد وقرأ وذليل ذال فھو ومذلة وذلة ذال يذل ذل من الذال بضم الجمھور وقراءة اللين ھو:  والذل لولده بجناحه ينتصب

 الدواب في والذل الذل بينة ذلول دابة:  قولھم من عاصم عن ورويت الذال بكسر الذل الزبير بن وعروة عباس وبن جبير

 وال ونظره وسكناته أقواله في ذلة خير في أبويه مع نفسه اإلنسان يجعل أن اآلية ھذه بحكم فينبغي الصعب دون السھل المنقاد

 به والمراد)  وسلم عليه هللا صلى(  للنبي اآلية ھذه في الخطاب عشرة الخامسة الغاضب نظرة ھي تلك فإن بصره إليھما يحد

 المؤمنين من اتبعك لمن جناحك واخفض:  تعالى قوله في الذل يذكر ولم أبوان الوقت ذلك في السالم عليه له يكن لم إذ أمته

 المستكنة الرحمة من يكون الخفض ھذا إن أي الجنس لبيان الرحمة من:  قوله في ومن كيدهوتأ الحق عظم بحسب ھنا وذكره

 وأن لھم والدعاء آبائھم على بالترحم عباده تعالى أمر ثم الغاية النتھاء يكون أن ويصح استعماال ذلك يكون بأن ال النفس في

 وجاعا ليلھما وأسھرا أنفسھما على فآثراك محتاجا الجاھ صغيرا ولياك إذ بك رفقا كما بھما وترفق رحماك كما ترحمھما

 ويكون منك وليا ما منھما فتلي الصغر من فيه كنت الذي الحد الكبر من يبلغا أن إال تجزيھما فال وكسواك وتعريا وأشبعاك

 في وسيأتي)  فيعتقه يهفيشتر مملوكا يجده أن إال والدا ولد يجزئ ال) : )  وسلم عليه هللا صلى(  قال التقدم فضل حينئذ لھما

 األبوين شفقة العبد ليتذكر بالذكر التربية خص(  ربياني كما: )  تعالى قوله عشرة السادسة الحديث ھذا على الكالم مريم سورة

 االستغفار عن القرآن نھى وقد المؤمنين األبوين في كله وھذا عليھما وحنانا لھما إشفاقا ذلك فيزيده التربية في وتعبھما

 والذين للنبي كان ما:  بقوله منسوخ كله ھذا أن وقتادة عباس بن عن وذكر تقدم كما قربي أولي كانوا ولو األموات ركينللمش

 إال ھنا ھا به هللا أمره ما معھما استعمل ذميين المسلم والدا كان فإذا الجحيم أصحاب قوله إلى للمشركين يستغفروا أن آمنوا

 بالرحمة دعاء فھو نسخ موضع ھذا ليس:  وقيل المذكورة باآلية نسخ وحده ھذا ألن كفرال على موتھما بعد لھما الترحم

 إن قيل وقد سيما ال اآلخرة رحمة ال بتلك خص اآلية ھذه عموم يكون أو تقدم كما حيين داما ما المشركين لألبوين الدنيوية

:  فقال لسعد ذلك فذكر متجردة الرمضاء في نفسھا أمه فألقت أسلم فإنه وقاص أبي بن سعد في نزلت ارحمھما رب وقل:  قوله

 قال عباس بن وقال ذكرنا كما عموم ذلك أن والصواب المسلمين لألبوين الدعاء في خاصة اآلية:  وقيل اآلية فنزلت لتمت

 واحدا نوإ الجنة من مفتوحان بابان وله وأصبح أمسى وأصبح لوالديه مرضيا أمسى من) : )  وسلم عليه هللا صلى(  النبي

 يا:  رجل فقال)  فواحدا واحدا وإن النار إلى مفتوحان بابان وله وأصبح أمسى لوالديه مسخطا وأصبح أمسى ومن فواحدا

 هللا رضي هللا عبد بن جابر عن المتصل باإلسناد روينا وقد)  ظلماه وإن ظلماه وإن ظلماه وإن: )  قال ظلماه وإن هللا رسول

 عليه هللا صلى(  النبي فقال مالي أخذ أبي إن هللا رسول يا:  فقال)  وسلم عليه هللا صلى(  النبي لىإ رجل جاء:  قال عنه تعالى

 يقرئك وجل عز هللا إن: )  فقال)  وسلم عليه هللا صلى(  النبي على السالم عليه جبريل فنزل)  بأبيك فأتني: )  للرجل)  وسلم

 عليه هللا صلى(  النبي له قال الشيخ جاء فلما)  أذناه سمعته ما نفسه في قاله شيء عن فاسأله الشيخ جاءك إذا لك ويقول السالم

 على أو خاالته أو عماته إحدى على إال أنفقه ھل هللا رسول يا سله:  فقال)  ماله تأخذ أن أتريد يشكوك ابنك بال ما) : )  وسلم

 فقال)  أذناك سمعته ما نفسك في قلته شيء عن أخبرني ھذا من دعنا إيه) : )  وسلم عليه هللا صلى(  هللا رسول له فقال نفسي

)  أسمع وأنا قل: )  قال أذناي سمعته ما شيئا نفسي في قلت لقد يقينا بك يزيدنا وجل عز هللا زال ما هللا رسول يا وهللا:  الشيخ
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 أنا كأني أتململ ساھرا إال لسقمك أبت لم بالسقم ضافتك ليلة إذا وتنھل عليك أجني بما تعل يافعا ومنتك مولودا غذوتك قلت قال

 بلغت فلما مؤجل وقت الموت أن لتعلم وإنھا عليك نفسي الردى تخاف تھمل فعيني دوني به طرقت بالذي دونك المطروق

 حق ترع لم إذ فليتك المتفضل المنعم أنت كأنك وفظاظة غلظة جزائي جعلت أؤمل فيك كنت ما مدى إليھا التي والغاية السن

 صلى(  النبي أخذ فحينئذ:  قال تبخل مالك دون بمال علي تكن ولم الجوار حق فأوليتني يفعل المصاقب الجار كما فعلت أبوتي

 المنكدر بن عن الحديث ھذا يعني يروي ال اللخمي:  الطبراني قال)  ألبيك ومالك أنت: )  وقال ابنه بتالبيب)  وسلم عليه هللا

 أعلم وهللا خلصة بن هللا عبيد به وتفرد ناداإلس بھذا إال والشعر التمام بھذا

 . . . . . بما أعلم ربكم ) 25 (:  اإلسراء

 جعل من أو العقوق من ذلك غير من أو عليھما والحنو بھما الرحمة اعتقاد من أي(  نفوسكم في بما أعلم ربكم: )  تعالى قوله

 بذلك يريد ال أحدھما أو أبويه إلى الرجل من تكون والزلة تةكالفل تبدر التي البادرة يريد:  جبير بن وقال رياء برھما ظاھر

 لألوابين كان فإنه: )  وقوله البادرة يغفر هللا فإن بالوالدين البر نية في صادقين أي(  صالحين تكونوا إن: )  تعالى هللا قال بأسا

 العبد ھو:  المسيب بن سعيد قال وتعالى سبحانه هللا طاعة إلى األوبة بعد واألوبة الصالح شرط مع بالغفران وعد(  غفورا

 عبيد وقال منھا استغفر خطاياه ذكر إذا الذي الحفيظ:  األواب:  عنه هللا رضي عباس بن وقال يذنب ثم يتوب ثم يذنب ثم يتوب

 األوابون:  يالعقيل عون وقال متقاربة األقوال وھذه وجل عز هللا يستغفرون ثم الخالء في ذنوبھم يذكرون الذين ھم:  عمير بن

 رجع إذا يؤوب آب من اللفظ وحقيقة)  الفصال ترمض حين األوابين صالة: )  الصحيح وفي الضحى صالة يصلون الذين ھم

 . . . . . القربى ذا وآت ) 26 (:  اإلسراء

 على تصدق ثم الرحم فصل الوالدين حق راعيت كما أي(  حقه القربة ذا وآت: )  تعالى قوله األولى:  مسائل ثالث فيه

 أمر)  وسلم عليه هللا صلى(  النبي قرابة ھم:  حقه القربى ذا وآت تعالى قوله في الحسين بن علي وقال السبيل وبن المسكين

 أو للوالة خطابا ويكون والغنيمة الغزو من القربي ذوي سھم من أي المال بيت من حقوقھم بإعطائھم)  وسلم عليه هللا صلى(

 الثانية وجه بكل والمعونة بالمال الحاجة عند والمواساة الخلة وسد الرحم صلة من يتعين ما اآلية ھذه يف وألحق مقامھم قام من

 غير في المال إنفاق والتبذير:  عنه هللا رضي الشافعي قال حق غير في اإلنفاق في تسرف ال أي(  والتبذر: )  تعالى قوله

 حقه غير في ووضعه حقه من المال أخذ ھو التبذير:  مالك عن أشھب لوقا الجمھور قول وھذا الخير عمل في تبذير وال حقه

 ساع المبذر إذ حكمھم في أنھم يعني إخوان وقوله الشياطين إخوان كانوا المبذرين إن:  تعالى لقوله حرام وھو اإلسراف وھو

 أخ جمع ھنا واإلخوان أقوال ثالثة نارال في غدا بھم يقرنون أنھم أو أنفسھم لھم تسول ما يفعلون أنھم أو كالشياطين إفساد في

 متابعته احذروا أي(  كفورا لربه الشيطان وكان: )  تعالى وقوله إخوة المؤمنون إنما:  تعالى قوله ومنه النسب غير من

 مالك بن أنس مصحف في ثبت وكذلك اإلفراد على الشيطان إخوان الضحاك وقرأ جنس اسم والشيطان الفساد في والتشبه

 ماله ربح أنفق ومن مبذر فھو للنفاد بذلك وعرضه الحاجات قدر على زائدا الشھوات في له ما أنفق من الثالثة عنه هللا رضي

 الحرام في الدرھم نفقته في عليه ويحجر مبذر فھو حرام في درھما أنفق ومن بمبذر فليس الرقبة أو األصل وحفظ شھواته في

 .النفاد عليه خيف إذا إال الشھوات في بذله إن عليه واليحجر
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 . . . . . عنھم تعرضن وإما ) 28 (:  اإلسراء

 رحمة ابتغاء عنھم تعرضن وإما:  بقوله)  وسلم عليه هللا صلى(  نبيه خص وتعالى سبحانه أنه وھو األولى:  مسائل ثالث فيه

 فتحرمھم والقدرة غنىال ظھر عن مستھين إعراض عنھم تعرض ال أي بديع لطيف وقول عجيب تأديب وھو ترجوھا ربك من

 الخير باب فتح وتعالى سبحانه هللا من ترجو ذلك عند وأنت يعوق وعائق يعرض عجز عند عنھم تعرض أن يجوز وإنما

 قوم في اآلية نزلت:  زيد بن قال نزولھا سبب في الثانية ميسورا قوال لھم فقل الحال بك قعد فإن السائل مواساة إلى به لتتوصل

 .فساد في المال نفقة منھم يعلم كان ألنه يعطيھم أن فيأبى)  وسلم عليه هللا صلى(  هللا لرسو يسألون كانوا

 تعرضن وإما تعالى قوله في الخرساني عطاء وقال فسادھم على يعينھم لئال منعھم في األجر في رغبة عنھم يعرض فكان

)  وسلم عليه هللا صلى(  النبي إلى مزينة من اسن جاء الوالدين ذكر في ھذا ليس:  قال ترجوھا ربك من رحمة ابتغاء عنھم

 ابتغاء عنھم تعرضن وإما:  تعالى هللا فأنزل حزنا الدمع من تفيض وأعينھم فتولوا)  عليه أحملكم ما أجد ال: )  فقال يستحملونه

 عليھم فقرھم يسر أي ھمل بالدعاء أمره(  ميسورا قوال لھم فقل: )  تعالى قوله الثالثة الفيء والرحمة ترجوھا ربك من رحمة

 عن محمد يا أعرضت إن أي)  تعرضن وإما)  المعنى:  وقيل واإلصالح لھم الفتح يتضمن دعاء لھم أدع:  وقيل لھم بدعائك

 وأكرمت فعلت وجدت إذا وقل الرزق بسعة لھم وادع العذر وأبسط القول أحسن أي ميسورا قوال لھم فقل يد لضيق إعطائھم

 لرزق انتظارا سكت يعطي ما عنده وليس سئل إذا والسالم الصالة عليه وكان المواساة عمل نفسه ةمسر في يعمل ذلك فإن

: )  قال يعطي ما عنده وليس سئل إذا)  وسلم عليه هللا صلى(  فكان اآلية ھذه فنزلت الرد كراھة وتعالى سبحانه هللا من يأتي

 في والضمير وعكرمة ومجاھد عباس بن قول وھذا المنتظر الرزق التأويل ھذا على فالرحمة)  فضله من وإياكم هللا يرزقنا

 بمعنى مفعول طيبا لطيفا لينا أي ميسورا وقوال السبيل وأبناء والمساكين والقرابة اآلباء من ذكرھم تقدم من على عائد عنھم

 فإني للسائلين بھا أجود يوما رقو تكن إال:  قال من أحسن ولقد بيناه ما على جميال وعدا أي كالميمون اليسر لفظ من الفاعل

 أعددته إذا كذا لك يسرت:  تقول مردودي حسن وإما نوالي إما خلقي من الخير السائلون يعدم ال العود لين

 . . . . . يدك تجعل وال ) 29 (:  اإلسراء

 قلبه من يقدر ال الذي البخيل عن به عبر مجاز ھذا(  عنقك إلى مغلولة يدك والتجعل: )  تعالى قوله األولى:  مسائل أربع فيه

 ھريرة أبي عن ومسلم البخاري صحيح وفي باليد التصرف من يمنع الذي الغل مثل له فضرب ماله من شيء إخراج على

 قد حديد من جبتان عليھما رجلين كمثل والمتصدق البخيل مثل)  وسلم عليه هللا صلى(  هللا رسول ضرب:  قال عنه هللا رضي

 وجعل أثره وتعفو أنامله تغشى حتى عنه انبسطت بصدقة تصدق كلما المتصدق فجعل وتراقيھما ثديھما ىإل أيديھما اضطرت

 عليه هللا صلى(  هللا رسول رأيت فأنا:  عنه هللا رضي ھريرة أبو قال بمكانھا حلقة كل وأخذت قلصت بصدقة ھم كلما البخيل

 بسط ضرب(  البسط كل والتبسطھا: )  تعالى قوله الثانية تتوسعوال يوسعھا رأيته فلو جيبه في ھكذا بأصبعيه يقول)  وسلم

)  وسلم عليه هللا صلى(  للنبي خطاب كله وھذا فيھا ما يذھب وبسطھا فيھا ما يحبس الكف قبض فإن المال لذھاب مثال اليد

 عنھم به عبر ربھم إلى اسطتھموو سيدھم كان لما)  وسلم عليه هللا صلى(  النبي فإن القرآن في جاء ما وكثيرا أمته والمراد

 من بطنه على الحجر يشد حتى يجوع وكان لغد شيئا يدخر يكن لم والسالم الصالة عليه فإنه وأيضا ذلك في العرب عادة على
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 عليھم ينكر ولم)  وسلم عليه هللا صلى(  النبي يعنفھم فلم أموالھم جميع هللا سبيل في ينفقون الصحابة من كثير وكان الجوع

 خيف من المال من يده حوته ما وإخراج اإلنفاق في اإلفراط عن وتعالى سبحانه هللا نھى وإنما بصائرھم وشدة يقينھم ةلصح

 أعلم وهللا باآلية مراد فغير أنفقه فيما ثوابه وجزيل وجل عز هللا بموعود وثق من فأما يده من خرج ما على الحسرة عليه

 وبن جابر قال باإلقتصاد وأمره اإلنفاق كيفية فيه علمه نفسه خاصة في)  وسلم عليه هللا صلى(  للنبي الخطاب ھذا إن: وقيل

:  قال)  شيء اليوم عندنا ما: )  فقال وكذا كذا تسألك أمي إن:  فقال)  وسلم عليه هللا صلى(  النبي إلى غالم جاء:  مسعود

 رسول وانتظر للصالة بالل فأذن:  جابر رواية وفي عريانا البيت في وجلس إليه فدفعه قميصه فخلع قميصك اكسني لك فتقول

 وأما الخير إنفاق في ھذا وكل اآلية ھذه فنزلت عار ھو فإذا بعضھم فدخل القلوب واشتغلت يخرج)  وسلم عليه هللا صلى(  هللا

 يبقى لئال المؤمنين سؤال من أوال يطرأ فيما الوجد استفراغ عن اآلية ھذه نھت الثالثة تقدم كما حرام وكثيره فقليله الفساد إنفاق

 وھذه مضيع حق ومعه إال سرفا قط رأيت ما:  الحكمة كالم من ونحوه عياله المنفق يضيع لئال أو له شيء ال ذلك بعد يأتي من

 بن قال(  محسورا ملوما فتقعد: )  تعالى قوله الرابعة الناس من شخص شخص باعتبار إال حكمھا يبين فال الحال فقه آيات من

 ذھبت الذي وھو الحسير البعير يكون كما والتصرف النفقة عن منقطعا محسورا فتبقى مالك تتلف وال تسرف ال يقول:  فةعر

 سلف ما على نادما أي:  قتادة وقال منقطع كليل أي حسير وھو خاسئا البصر إليك ينقلب:  تعالى قوله ومنه به انبعاث فال قوته

 ماله إتالف على يالم الذي:  والملوم محسور يقال وال وحسران حسر الحسرة من الفاعل ألن بعد وفيه الحسرة من فجعله منك

 يعطيه ال من يلومه أو

 . . . . . يبسط ربك إن ) 30 (:  اإلسراء

 . . . . . أوالدكم تقتلوا وال ) 31 (:  اإلسراء

 يبق لم أي الرجل أملق الملك وعدم الفقر:  إلمالقوا  والحمد األنعام في اآلية ھذه في الكالم مضى قد األولى:  مسألتان فيه

 ساما الملقات على سامت إذا حشيف ذو أقيدر لھا أتيح:  صائدا يصف الھذلي قال الملس العظام الحجارة وھي الملقات إال له

 الزم أملق:  شمر وقال مرت وسامت الخلق:  الثياب من والحشيف القصير الرجل وھو األقدر تصغير واألقيدر ملقة الواحدة

 قراءة خطأ(  خطا: )  تعالى قوله الثانية تنبل خطوب عندي ما وأملق:  أوس قال بيده ما الدھر وأملق افتقر إذا أملق ومتعد

 قراءة وھي مقصورة والھمزة والطاء الخاء بفتح خطأ عامر بن وقرأ والقصر وبالھمزة الطاء وسكون الخاء بكسر الجمھور

 أثم إذا خطأ ذنبه في خطىء يقال:  عرفة بن قال عمد على الذنب أتى إذا خطىء من مأخوذتان اءتانقر وھاتان يزيد جعفر أبي

 يخطأ خطىء يقال:  األزھري وقال أخطأ معنى في خطىء ويقال:  قال عامد غير أو عامدا خطأ سبيل سلك إذا وأخطأ فيه

 ما وإن علي وصوبي خطئي إنما دعيني:  الشاعر قال وخطأ إخطاء يتعمد لم إذا وأخطأ إثما يأثم أثم مثل الخطأ تعمد إذا خطئا

 عن وروي قليل وھو والمد الجيد وھو القصر:  لغتان وفيه الصواب ضد وھو اإلخطاء مقام يقوم االسم والخطأ، مال أھلكت

 قال الھمزة ومد الطاء وفتح الخاء بكسر كثير بن وقرأ وھمزة الطاء وسكون الخاء بفتح خطأ عنھما تعالى هللا رضي عباس بن

 ال كنا وإن يخاطىء خاطأ من مصدر ھي:  علي أبو قال غلطا حاتم أبو جعلھا ولذلك وجھا القراءة لھذه أعرف وال:  النحاس

 أعجل فلم يومي وأخر أحشاءه النبل تخاطأت:  الشاعر قول ومنه عليه فدلنا خاطأ مطاوع وھو تخاطأ وجدنا ولكن خاطأ نجد

 أخطأه أي تخاطأه:  الجوھري راسب الماء منقع في وخرطومه وجدته حتى القناص تخاطأه:  ةمھا وصف في اآلخر وقال
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 وقرأ يعجل فلم يومي وأخر أحشاءه النبل تخاطأت يقتل لم خليلك بأن جابرا خلتي أبلغا أال:  المازني مطر بن أوفى وقال

:  الفتح أبو وقال جائز غير غلط وھي اللغة في ھذا رفيع ال:  حاتم أبو قال الھمزة في والمد والطاء الخاء بفتح خطاء الحسن

 من منونة والطاء الخاء بفتح خطى أيضا الحسن وعن المصدر بمعنى اسم ھو أعطيت من العطاء بمنزلة أخطأت من الخطأ

 ھمز غير

 . . . . . الزنى تقربوا وال ) 32 (:  اإلسراء

 الزنى من تدنوا ال معناه فإن تزنوا وال:  يقول أن من أبلغ(  الزنى بواتقر وال تعالى قوله:  العلماء قال:  واحدة مسألة فيه

 التمييز على نصب(  سبيال)  و الرجم فريضة الزنى كان كما تقول ما فريضة كانت:  الشاعر قال لغتان ويقصر يمد والزنى

 وينشأ الجار بحليلة سيما ال قبحه وفي هفي خالف وال الكبائر من والزنى النار إلى يؤدي ألنه أي سبيال سبيله وساء:  التقدير

 هللا صلى(  النبي أن الصحيح وفي المياه باختالط األنساب وفساد الميراث من ذلك وغير ابنا واتخاذه الغير ولد استخدام عنه

 عليه هللا صلى(  هللا رسول فقال نعم:  فقالوا)  بھا يلم أن يريد لعله: )  فقال فسطاط باب على مجح بامرأة أتي)  وسلم عليه

 ) له يحل ال وھو يستخدمه كيف له يحل ال وھو يورثه كيف قبره معه يدخل لعنا ألعنه أن ھممت لقد) : )  وسلم

 . . . . . النفس تقتلوا وال ) 33 (:  اإلسراء

 فقد مظلوما قتل ومن)  : تعالى قوله األنعام في فيه الكالم مضى قد(  بالحق إال هللا حرم التي النفس والتقتلوا: )  تعالى قوله

 أي(  مظلوما قتل ومن: )  تعالى قوله األولى:  مسائل ثالث فيه(  منصورا كان إنه القتل في يسرف فال سلطانا لوليه جعلنا

 أفرده ألنه ذكرا يكون أن يجب الولي:  منداد خويز بن قال دمه لمستحق أي(  لوليه جعلنا فقد)  القتل يوجب سبب بغير

 لفظ مطلق عن المرأة خروج على يدل ما لوليه جعلنا فقد:  تعالى قوله في إسحاق بن إسماعيل وذكر التذكير بلفظ بالوالية

 بالولي ھنا ھا المراد إن:  المخالف وقال االستيفاء لھا وليس لعفوھا أثر وال لذلك القصاص في حق للنساء ليس جرم فال الولي

 من واليتھم من لكم ما يھاجروا ولم آمنوا والذين:  وقال بعض أولياء بعضھم والمؤمنات والمؤمنون:  تعالى قال وقد الوارث

 أن من ذكروه ما وأما الورثة لسائر القود إثبات ذلك فاقتضى هللا كتاب في ببعض أولى بعضھم األرحام وأولوا:  وقال شيء

)  الخالف كتب في وتتمته فيه لمؤنثوا المذكر يستوي الجنس بمعنى كان ما كأن واحد وھو التذكير على ظاھره في الولي

 وأشھب والضحاك عنھما تعالى هللا رضي عباس بن قاله الدية أخذ شاء وإن عفا شاء وإن قتل شاء إن تسليطا أي(  سلطانا

 بن قال إليه يدفع حتى طلبه السلطان:  وقيل الحجة السلطان:  عباس بن هللا أمر السلطان:  مالك قال وھب بن وقال والشافعي

 فقال فيه العلماء فاختلف نصا يقع لم وجل عز هللا أمر إن ثم هللا أمر إنه:  مالك قول وأوضحھا متقاربة األقوال وھذه:  لعربيا

 سورة في مضى وقد الشافعي قال وبه آنفا ذكرنا كما الخيرة:  أشھب وقال خاصة القتل:  حنيفة وأبي مالك عن القاسم بن

 والضحاك الحسن قاله قاتله غير يقتل ال:  أقوال ثالثة فيه(  القتل في يسرف فال: )  تعالى قوله الثانية المعنى ھذا البقرة

 وكله حبيب بن طلق قاله بالقاتل يمثل ال الثالث تفعله العرب كانت كما اثنين وليه بدل يقتل ال الثاني جبير بن وسعيد ومجاھد

 بن وقرأ الولي يريد بالياء يسرف الجمھور وقرأ مستوفى ذاھ في القول البقرة في مضى وقد عنه منھي إسراف ألنه مراد

 للقاتل ھو:  قال مجاھد عن الكريم عبد بن العالء وروى حذيفة قراءة وھي فوق من بالتاء تسرف والكسائي وحمزة عامر
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 من واألئمة)  وسلم عليه هللا صلى(  للنبي الخطاب معنى على ھو:  الطبري وقال القاتل أيھا تسرف فال عندنا والمعنى األول

 .القتل في تسرفوا فال أبي حرف وفي القاتل غير تقتلوا ال أي بعده

 المعونة:  قلنا حقه إلى يصل ال مخذول ولي من وكم:  قيل فإن الولي يعني معانا أي(  منصورا كان إنه: )  تعالى قوله الثانية

 عن كثير بن وروى وتعالى سبحانه هللا من نصر فھو كان ھافأي ثالثة وبمجموعھما أخرى وباستيفائھا تارة الحجة بظھور تكون

 القتل في تسرفوا فال أبي قراءة في أنه وروي بوليه نصره هللا إن قوله ومعنى:  النحاس منصورا كان المقتول إن:  قال مجاھد

 للولي فھذا يقتل أن له كان إن فيسر ال:  يقال إنما ألنه للولي ويكون بالياء األبين:  النحاس قال منصورا كان المقتول ولي إن

 شأن في القرآن من نزل ما أول ھذا:  الضحاك قال المخاطبة تحويل إلى فيه يحتاج أنه إال أيضا للولي ويكون بالتاء يجوز وقد

 مكية وھي القتل

 . . . . . مال تقربوا وال ) 34 (:  اإلسراء

 األنعام في فيه الكالم مضى قد(  أشده يبلغ حتى أحسن ھي بالتي إال يتيمال ل ما والتقربوا: )  تعالى قوله األولى:  مسألتان فيه

 من فھو عنه ونھى به هللا أمر ما كل:  الزجاج قال موضع غير في فيه الكالم مضى قد(  بالعھد وأوفوا: )  تعالى قوله الثانية

 نقضت:  فيقال لناقضه تبكيتا يسأل العھد إن:  وقيل به يؤمرون ما ويفعلون:  كقوله فحذف عنه(  مسئوال كان العھد إن)  العھد

 لوائدھا تبكيتا الموءودة تسأل كما

 . . . . . إذا الكيل وأوفوا ) 35(:  اإلسراء

 على الكيل أن اآلية ھذه وتقتضي األنعام في أيضا فيه الكالم تقدم(  كلتم إذا الكيل وأوفوا: )  تعالى قوله األولى:  مسألتان فيه

 عزيز بن قاله الروم بلغة الميزان] :  وكسرھا القاف بضم[  والقسطاس لإلعادة معنى فال يوسف سورة في مضى وقد البائع

 وكأن رومية لغة ھي:  يقول وكان العدل القسطاس:  مجاھد وقال كبيرا أو كان صغيرا الميزان:  القسطاس:  الزجاج وقال

 بضم القسطاس بكر أبي رواية في وعاصم عامر وبن ونافع عمرو ووأب كثير بن وقرأ وزنكم في بمعدلة زنوا:  لھم قيل الناس

 أي(  تأويال وأحسن خير ذلك: )  تعالى قوله الثانية لغتان وھما]  القاف بكسر[  عاصم عن وحفص والكسائي وحمزة القاف

 عليه هللا صلى(  هللا لرسو أن لنا ذكر:  الحسن قال عاقبة أي تأويال وأحسن وأبرك ربك عند خير الوزن وإقامة الكيل وفاء

 ھو ما اآلخرة قبل الدنيا عاجل في هللا أبدله إال تعالى هللا مخافة إال لديه ليس يدعه ثم حرام على رجل يقدر ال: )  قال)  وسلم

 ) ذلك من له خير

 . . . . . ما تقف وال ) 36 (:  اإلسراء

 تر لم وأنت رأيت تقل ال:  قتادة قال يعنيك وال تعلم ال ام تتبع ال أي(  والتقف: )  تعالى قوله األولى:  مسائل ست فيه

 علم به لك ليس بما أحدا تذم ال:  مجاھد قال عنھما هللا رضي عباس بن وقاله تعلم لم وأنت وعلمت تسمع لم وأنت وسمعت

 الحدس تتبع ال المعنى:  القتبي وقال الزور شھادة ھي:  الحنفية بن محمد وقال أيضا عنھما هللا رضي عباس بن وقاله

 ال كنانة بن النضر بنو نحن: )  والسالم الصالة عليه قوله ومنه بالباطل والقذف البھت القفو وأصل متقاربة وكلھا والظنون
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:  يقال قفينا إن الحواصن أقفو وال ذنب بغير البريء أرمي فال:  الكميت وقال أمنا نسب ال أي)  أبينا من ننتفي وال أمنا نقفو

 تقفو ألنھا الشعر قافية ومنه آخره شيء كل وقافية اآلثار لتتبعھم القافة ومنه أثره اتبعت إذا وقفيته أقوفه وقفته وهأقف قفوته

 قاف:  يقال الشبه أثر يتبع الذي وھو القائف ومنه األنبياء آخر جاء ألنه المقفي)  وسلم عليه هللا صلى(  النبي اسم ومنه البيت

 في العرب تلعب من ھذا يكون أن ويشبه:  عطية بن القاف على الفاء بتقديم األثر فقوت:  تقولو ذلك فعل إذا يقوف القائف

 بن منذر وذھب وعات عتا مثل وقاف قفا:  قالت أنھا فرقة عن الطبري وحكى لعمري في رعملي:  قالوا كما األلفاظ بعض

 الكاذبة األقوال من ذلك أشبه وما والقذف الزور لقو عن تنھى اآلية فھذه وبالجملة وجذب جبذ مثل وقاف قفا أن إلى سعيد

 لبعض لغة وھي الفاء بفتح والفآد الجراح وقرأ الفاء وسكون القاف بضم تقف الكسائي حكى فيما الناس بعض وقرأ والرديئة

 لك ليس ما تقف وال:  قال لما ألنه بالقافة الحكم اآلية ھذه تضمنت:  منداد خويز بن قال الثانية وغيره حاتم أبو وأنكرھا الناس

 القرعة إثبات على احتججنا وبھذا به يحكم أن جاز ظنه على غلب أو اإلنسان علمه ما فكل علم به لنا ما جواز على دل علم به

 الفقيه يلحق كما بينھما الشبه طريق من بأبيه الولد يلحق فالقائف اتساعا علما يسمى وقد الظن غلبة من ضرب ألنه والخرص

 تبرق مسرورا علي دخل)  وسلم عليه هللا صلى(  هللا رسول أن:  عائشة عن الصحيح وفي الشبه طريق من صلباأل الفرع

 وبدت رءوسھما غطيا قد قطيفة عليھما زيد بن وأسامة حارثة بن زيد إلى نظر مجززا أن ترى ألم: )  فقال وجھه أسارير

 هللا عبد أبو اإلمام قال الثالثة قائفا مجزز وكان: )  يزيد بن ونسي حديث وفي)  بعض لمن األقدام ھذه بعض إن فقال أقدامھما

 داود أبو ذكره ھكذا القطن من أبيض أبوه زيد وكان السواد شديد أسود لكونه أسامة نسب في تقدح الجاھلية كانت:  المازري

 حارثة بن وزيد األدمة يدشد أسامة وكان اللون أزھر زيد كان أحمد غير وقال:  عياض القاضي قال صالح بن أحمد عن

 على العلماء جمھور استدل الرابعة تعالى هللا شاء إن األحزاب سورة في يأتي حسبما سباء أصابه كلب من صريح عربي

 بالذي السالم عليه كان وما القائف ھذا بقول)  وسلم عليه هللا صلى(  النبي بسرور الولد في التنازع عند القافة إلى الرجوع

)  وسلم عليه هللا صلى(  النبي بإلغاء متمسكين وأصحابھم والثوري وإسحاق حنيفة أبو بذلك يأخذ ولم يعجبه وال بالباطل يسر

 بذلك يؤخذ ھل القافة بأقوال اآلخذون واختلف الخامسة تعالى هللا شاء إن النور سورة في يأتي ما على اللعان حديث في الشبه

 وھب بن رواية في عنھما هللا رضي ومالك الشافعي قول فاألول قولين على اإلماء دبأوال يختص أو واإلماء الحرائر أوالد في

 الذي الحديث ألن عنه هللا رضي الشافعي وقاله عنه وھب بن رواه ما والصحيح األمة ولد على قصره مذھبه ومشھور عنه

 الباعث وھو الحكم دليل عليه خرج الذي السبب يلغى فكيف حران وأباه أسامة فإن الحرائر في وقع إنما الباب في األصل ھو

 شھادة ألنھا اثنين من بد ال أو القافة من واحد بقول يكتفى ھل ھؤالء اختلف وكذلك األصوليين عند يجوز ال مما ھذا عليه

 إن : ) تعالى قوله السادسة عنھما هللا رضي والشافعي مالك قال وبالثاني نصه بل الخبر ظاھر وھو القاسم بن قال وباألول

 واعتقده فيه افتكر عما يسأل فالفؤاد اكتسب عما منھم واحد كل يسأل أي(  مسئوال عنه كان أولئك كل والفؤاد والبصر السمع

 وفؤاده وبصره سمعه حواه عما اإلنسان يسأل وتعالى سبحانه هللا أن المعنى:  وقيل وسمع ذلك من رأى عما والبصر والسمع

 .رعيته عن مسؤول وكلكم راع كلكم) : )  سلمو عليه هللا صلى(  قوله ونظيره

 الحجة في أبلغ األول والمعنى مضاف حذف على فھو مسئوال عنه اإلنسان كان ھذه كل قال فكأنه جوارحه على راع فاإلنسان

 كانوا بما أرجلھم وتشھد أيديھم وتكلمنا أفواھھم على نختم اليوم:  قال كما الخزي غاية وتلك جوارحه من تكذيبه يقع فإنه

 ألنھا بأولئك والفؤاد والبصر السمع عن وعبر فصلت يعملون كانوا بما وجلودھم وأبصارھم سمعھم عليھم شھد وقوله يكسبون
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 قوله في هللا رحمه سيبويه وقال بأولئك عنھا عبر فلذلك يعقل من حالة فھي مسئولة اآلية ھذه في وجعلھا إدراك لھا حواس

 من بكناية عنھا عبر يعقل من فعل من وھو بالسجود وصفھا لما ألنه نجوم في رأيتھم:  قال اإنم:  ساجدين لي رأيتھم تعالى

 منزلة بعد المنازل ذم:  والطبري ھو وأنشد بأولئك يعقل ال وعما يعقل عما تعبر العرب أن الزجاج وحكى تقدم وقد يعقل

 أعلم وهللا األقوام فيه روايةفال البيت وأما عنده يوقف أمر وھذا األيام أولئك بعد والعيش اللوى

 . . . . . في تمش وال ) 37(: اإلسراء

 ) 38:  37 االسراء (

 شدة:  والمرح بالتواضع وأمر الخيالء عن نھي وھذا(  مرحا األرض في والتمش: )  تعالى قوله األولى:  مسائل خمس فيه

: وقيل واألشر البطر ھو:  وقيل المشي في الخيالء ھو:  دةقتا وقال قدره اإلنسان تجاوز:  وقيل المشي في التكبر:  وقيل الفرح

 وتجاوز والخيالء والبطر فالتكبر محمود واآلخر مذموم أحدھما:  قسمين منقسمة ولكنھا متقاربة األقوال وھذه النشاط ھو

 العبد بتوبة أفرح )  الصحيح الحديث ففي بأحدھما نفسه تعالى هللا وصف وقد محمود والنشاط والفرح مذموم قدره اإلنسان

 والظلمة هللا أعداء على وذلك محمودا معناه في وما التكبر يكون وقد ضده والنشاط شرعا مذموم والكسل الحديث)  رجل من

 ما الغيرة من: )  قال أنه)  وسلم عليه هللا صلى(  هللا رسول عن أبيه عن عتيك بن جابر بن عن حبان بن محمد حاتم أبو أسند

 يحب التي الغيرة فأما هللا يبغض ما ومنھا وجل عز هللا يحب ما الخيالء ومن وجل عز هللا يحب ما ومنھا وجل عز هللا يبغض

 وعند القتال عند بنفسه الرجل اختيال هللا يحب التي والخيالء دينه غير في الغيرة هللا يبغض التي والغيرة الدين في الغيرة هللا

 األرض فوق تمش وال:  وأنشدوا وغيره مصنفه في داود أبو وأخرجه)  الباطل في الخيالء هللا يبغض الذي واالختيال الصدقة

 اإلنسان إقبال الثانية أمنع منك ھمو قوم من مات فكم ومنعة وحرز عز في كنت وإن أرفع منك ھمو قوم تحتھا فكم تواضعا إال

 يستريح الرجل وأما معنى لغير وإجراؤه الحيوان ذيبتع وفيه اآلية ھذه في داخل ذلك إلى حاجة دون ترفعا ونحوه الصيد على

 صالة أو علم كقراءة البر من شغل على بذلك ليستعين والراحة التطرح في نفسه فيھا يجم يومه من والساعة النادر اليوم في

 على الراء بكسر بيعقو حكى فيما فرقة وقراءة الراء بفتح الجمھور قراءة(  مرحا: )  تعالى قوله اآلية ھذه في بداخل فليس

 المصدر والمرح مرحا قولك فكذلك راكضا زيد جاء:  قولك من أبلغ ركضا زيد جاء:  قولك فإن أبلغ واألول الفاعل اسم بناء

 الجبال تبلغ ولن)  فيھا ما فتعلم باطنھا تتولج لن يعني(  األرض تخرق لن إنك: )  تعالى قوله الثالثة مرحا يقال أن من أبلغ

 من الواسع:  والخرق قطعھا األرض وخرق شقه أي الثوب خرق:  ويقال والتطاولك بطولك الجبال تساوي نل أي(  طوال

 أنت بل المبلغ ھذا تبلغ ال بقدرتك أي بعظمتك(  طوال الجبال تبلغ ولن)  عليھا ومشيك بكبرك األرض تخرق لن أي األرض

 ال نقبھا ھنا األرض بخرق والمراد التكبر بك يليق فال ضعيف محصور والمحاط فوقك ومن تحتك من بك محاط ذليل عبد

 الصحراء وھي الخرق من مأخوذ ألنه أبين وھذا:  النحاس تقطعھا لن معناه:  األزھري وقال أعلم وهللا بالمسافة قطعھا

 وسھال وغربا شرقا بأجناده األرض دوخ سبأ أن ويروى ومنعة وعزة سفرا أكثر أي فالن من أخرق فالن:  ويقال الواسعة

 لما إني:  فقال إليھم خرج ثم أيام ثالثة أصحابه عن انفرد ذلك رأى فلما الخلق له ودان سبأ سمي وبه وسبى سادة وقتل وجبال

 ذلك وكان لھا فسجدوا أشرقت إذا للشمس السجود من ذلك في أوقع أر فلم النعم ھذه بشكر االبتداء رأيت أحد ينل لم ما نلت

 ربك عند سيئه كان ذلك كل: )  تعالى قوله الرابعة ذلك من با نعوذ والمرح والتكبر الخيالء اقبةع فھذه الشمس عبادة أول
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 عاصم وقرأ والمذكر والمؤنث والجمع للواحد يصلح وذلك عنه ونھى به أمر مما ذكره تقدم ما جملة إلى إشارة ذلك(  مكروھا

 كان خبر على نصب مكروھا:  قال ولذلك الضمير ىإل سيء إضافة على سيئه ومسروق والكسائي وحمزة عامر وبن

:  قوله من اآلي ھذه في وتعالى سبحانه هللا ذكر وقد به يأمر وال وجل عز هللا يرضاه ال الذي وھو المكروه ھو: والسيء

 عنه لمنھيا في به المأمور فيدخل سيئة بأنه الجميع عن يخبر فال عنھا ومنھيات بھا مأمورات سيئه كان قوله إلى ربك وقضى

 وأبو ونافع كثير بن وقرأ لإلضافة إال تكون ال فھذه سيئاته كان ذلك كل أبي قراءة في وألن عبيد أبو القراءة ھذه واختار

 تقف وال:  قال ثم تأويال وأحسن:  قوله عند الكالم انقطع ھذا وعلى سيئة عنه ورسوله هللا نھى ما كل أي بالتنوين سيئة عمرو

 ال سيئة كان اآلية ھذه إلى أوالدكم تقتلوا وال قوله إن:  وقيل بالتنوين سيئة كان ذلك كل:  قال ثم والتمش علم به لك ليس ما

 سيئة كان:  والتقدير منه بدل ھو بل لسيئة نعتا ليس مكروھا:  وقوله غيره دون عنه بالمنھي محيطا كال فجعلوا فيه حسنة

 األشياء ھذه جميع في المعنى على محمول وسيئة كل لفظة على حمل لكان ثان خبر مكروھا إن:  قيل وقد مكروھا وكان

 الفارسي علي أبو وضعف بمذكر توصف أن جاز حقيقي غير تأنيثھا كان لما ألنه لسيئة نعت ھو:  بعضھم وقال قبل المذكورة

 في وھو المؤنث إلى المسند لفعلا يتقدم أن التساھل وإنما مذكرا بعده ما يكون أن ينبغي فإنما ذكر إذا المؤنث إن:  وقال ھذا

:  قائل قال ولو عندھم مستقبح إبقالھا أبقل أرض وال ودقھا ودقت مزنة فال:  الشاعر قول ترى أال المذكر إلى يسند ما صيغة

 من حاال يكون أن ويجوز سيئة من بدال يكون أن مكروھا قوله في يجوز ولكن:  علي أبو قال قبيحا يكن لم أرض أبقل

 الرقص ذم على اآلية بھذه العلماء استدل الخامسة لسيئة الصفة موضع في ربك عند ويكون ربك عند في لذيا الضمير

 المختال وذم مرحا األرض في والتمش:  فقال الرقص عن النھي على القرآن نص قد:  عقيل بن الوفاء أبو اإلمام قال وتعاطيه

 القضيب النقيس بالنا فما والسكر اإلطراب في التفاقھما الخمر على النبيذ قسنا الذين لسنا أو والبطر المرح أشد والرقص

 ويصفق يرقص شيبة كان إذا وكيف لحية ذي من أقبح فما الجتماعھما والطبل والمزمار الطنبور على معه الشعر وتلحين

 والحشر والسؤال تالمو يديه بين لمن يحسن وھل ومردان لنسوان أصوات كانت إن وخصوصا والقضبان األلحان إيقاع على

 مابان عمري في مشايخ رأيت ولقد النسوان تصفيق ويصفق البھائم شمس بالرقص يشمس الدارين إحدى إلى ھو ثم والصراط

 بعض حدثني ولقد:  هللا رحمه الجوزي بن الفرج أبو وقال لھم مخالطتي إدمان مع الضحك عن فضال التبسم من سن لھم

 مزيد الباب لھذا وسيأتي باللعب إال تزول ال الكتفين بين حماقة الرقص:  قال أنه عنه هللا رضي الغزالي اإلمام عن المشايخ

 .تعالى هللا شاء إن وغيرھا الكھف في بيان

 . . . . . أوحى مما ذلك ) 39 (:  اإلسراء

 ) 39 االسراء (

 أي السالم عليه جبريل بھا نزل التي ةالمتقدم اآليات ھذه تضمنتھا التي واألحكام والقصص اآلداب ھذه إلى ذلك ب اإلشارة

 المعاني وقوانين والحكمة األخالق محاسن من لھم وخلقھا عباده في وجل عز هللا حكمة تقتضيھا التي المحكمة األفعال من ھذه

 والمراد)  وسلم عليه هللا صلى(  للنبي والخطاب النواھي من تقدم ما على تجعل وال قوله عطف ثم الفاضلة واألفعال المحكمة

 عنا ادحر اللھم:  الدعاء في ويقال السورة ھذه في تقدم وقد المقصى المبعد المھان:  والمدحور البشر من اآلية سمع من كل

 أبعده أي الشيطان
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 . . . . . بالبنين ربكم أفأصفاكم ) 40 (:  اإلسراء

 دونه البنين لكم أفأخلص:  أراد ولكنه البنين عم أيضا بنات لھم وكان هللا بنات المالئكة:  العرب من قال من على يرد ھذا

 وجل عز هللا عند اإلثم في أي(  عظيما قوال لتقولون إنكم)  وبينه بينكم مشتركة البنات وجعل

 . . . . . في صرفنا ولقد)  41 ( : اإلسراء

 مثل القرآن ھذا صرفنا ولقد:  ديروالتق زائدة في قيل(  القرآن ھذا في)  كررنا وقيل بينا أي(  صرفنا ولقد: )  تعالى قوله

 والتكرير البيان التصريف بھذا والمراد جھة إلى جھة من الشيء صرف:  والتصريف ذريتي أصلح أي ذريتي في لي وأصلح

 وقرأ وقع حيث التكثير على بالتشديد صرفنا العامة وقراءة ويتعظوا ويعتبروا ليذكروا المواعظ بين غايرنا أي المغايرة:  وقيل

 أبا سمعت:  الثعلبي قال واإلعالم واألحكام والمواعظ والحكم والعبر األمثال يعني القرآن ھذا في وقوله بالتخفيف حسنال

 وعدا بل واحدا نوعا يجعله لم أحدھما معنيان صرفنا تعالى لقوله:  الطيب أبي الشيخ اإلمام بحضرة يقول الحسين القاسم

 وشمال وجنوب ودبور صبا من الرياح تصريف مثل وأمثاال وأخبارا ومنسوخا ناسخاو وأمرا ونھيا ومتشابھا ومحكما ووعيدا

 بل واحدة مرة ينزل لم أنه والثاني ونحوھا والمفعول والفاعل والفعل والنھي واألمر والمستقبل الماضي من األفعال وتصريف

 وحمزة واألعمش يحيى قراءة(  ليذكروا)  إليك السالم عليه جبريل صرف أكثرنا:  ومعناه فرقناه وقرآنا قوله نحو نجوما

 ليتذكروا معناه ألن عبيد أبو واختاره بالتشديد الباقون ليذكروا بينھم صرفناه ولقد الفرقان في وكذلك مخففا ليذكروا والكسائي

 لعلھم لقولا لھم وصلنا ولقد األول ونظير ليذكروا قرأ من وكذلك التدبر أراد ليذكروا شدد من:  المھدوي قال وليتعظوا

 النظر عن وغفلة الحق عن تباعدا أي(  نفورا إال)  والتذكير التصريف أي(  يزيدھم وما)  فيه ما واذكروا والثاني يتذكرون

 .وشعر وكھانة وسحر حيلة أنه القرآن في اعتقدوا ألنھم وذلك واالعتبار

 . . . . . كان لو قل ) 42 (:  اإلسراء

 ) 43:  42 االسراء (

 كما)  األصنام عباد على رد وھو آخر إلھا هللا مع تجعل وال:  تعالى بقوله متصل ھذا(  آلھة معه كان لو قل: )  ىتعال قوله

 العرش ذي إلى)  اآللھة يعني(  بتغوا ال إذا)  الخطاب على بالتاء تقولون الباقون بالياء يقولون وحفص كثير بن قرأ(  يقولون

 سعيد وقال ببعض بعضھم الدنيا ملوك تفعل كما وقتاال منازعة هللا مع لطلبوا:  عنھما الىتع هللا رضي العباس بن قال(  سبيال

 إذا المعنى:  قتادة وقال شركاؤه ألنھم ملكه ليزيلوا إليه الوصول إلى طريقا لطلبوا إذا المعنى:  عنه تعالى هللا رضي جبير بن

 زلفى هللا إلى تقربھم األصنام أن اعتقدوا والقوم دونه ألنھم عنده الزلفة والتمست سبيال العرش ذي إلى القربة اآللھة البتغت

 نزه(  كبيرا علوا يقولون عما وتعالى سبحانه)  آلھة أنھا بطل فقد وتعالى سبحانه هللا إلى محتاجة أنھا األصنام في اعتقدوا فإذا

 تقدم وقد التنزيه:  والتسبيح به يليق ال عما ومجده وقدسه نفسه سبحانه
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 . . . . . السماوات له تسبح ) 44 (:  سراءاإل

 إليھا أسند لما يعقل من ضمير واألرض السماوات على أعاد(  فيھن ومن واألرض السبع السماوات له تسبح: )  تعالى قوله

 من وإن:  قوله في كلھا األشياء ذلك بعد عم ثم والجن واإلنس المالئكة يريد(  فيھن ومن: )  وقوله التسبيح وھو العاقل فعل

 الداللة تسبيح به والمراد مخصوصا ليس:  فرقة فقالت ال أم مخصص ھو ھل العموم ھذا في واختلف بحمده يسبح إال شيء

 يسبح العموم على شيء وكل حقيقة التسبيح ھذا:  طائفة وقالت قادر خالق وجل عز هللا بأن نفسه على يشھد محدث وكل

 ھذا بأن تنطق واآلية مفھوما أمرا لكان والداللة الصنعة أثر أنه من األولون قاله ما كان ولو يفقھه وال البشر يسمعه ال تسبيحا

 وتعالى سبحانه هللا حكمة يفقھون فال االعتبار عن يعرضون الذين الكفار تفقھون ال:  بقوله المراد بأن وأجيبوا يفقه ال التسبيح

 قول ھذا ومن الجمادات في ذلك وليس ونام حي كل في صوصالخ ومعناه عموم شيء من قوله:  فرقة وقالت األشياء في

 يا الخوان ھذا أيسبح:  الخوان قدم وقد طعام في وھما للحسن الرقاشي يزيد وقال يسبح ال واألسطوان تسبح الشجرة:  عكرمة

 مدھونا خوانا صار فقد اآلن وأما تسبح كانت واعتدالھا ثمرھا زمن في الشجرة أن يريد مرة يسبح كان قد:  فقال سعيد أبا

 على مر)  وسلم عليه هللا صلى(  النبي أن عنھما تعالى هللا رضي عباس بن عن ثبت بما السنة من القول لھذا ويستدل:  قلت

: قال)  البول من يستبرئ ال فكان اآلخر وأما بالنميمة يمشي فكان أحدھما أما كبير في يعذبان وما ليعذبان إنھما: )  فقال قبرين

 عليه فقوله)  ييبسا لم ما عنھما يخفف لعله: )  قال ثم واحدا ھذا وعلى واحدا ھذا على غرس ثم اثنين فشقه رطب عسيبب فدعا

 داود أبي مسند وفي أعلم وهللا جمادا صارا يبسا فإذا يسبحان رطبين داما ما أنھما إلى إشارة)  ييبسا لم ما)  والسالم الصالة

 بلولتھما من فيھما دام ما العذاب عليھما يھون أن لعله: )  وقال نصفا اآلخر وعلى انصف احدھما على فوضع:  الطيالسي

 الرجل بقراءة فكيف باألشجار عنھم خفف وإذا القبور على القرآن وقراءة األشجار غرس ھذا من ويستفاد:  علماؤنا قال) شيء

 على  والحمد إليه يھدى ما ثواب الميت إلى يصل وأنه شافيا بيانا]  التذكرة كتاب[  في المعنى ھذا بينا وقد القرآن المؤمن

 من القول وھذا التأويل لھذا ويستدل:  قلت يسبح وغيره الجماد من شيء كل فإن ذلك إلى يحتاج ال الثاني التأويل وعلى ذلك

: وقوله ص واإلشراق بالعشي يسبحن معه الجبال سخرنا إنا أواب إنه األيد ذا داود عبدنا واذكر:  وتعالى سبحانه بقوله الكتاب

 في المبارك بن وذكر ولدا للرحمن دعوا أن ھدا الجبال وتخر:  وقوله مجاھد قول على هللا خشية من يھبط لما منھا وإن

 يقول الجبل إن:  عنه هللا رضي مسعود بن هللا عبد قال قال هللا عبد بن عوف عن واصل بن هللا عبد عن مسعر أخبرنا] دقائقه[

:  قال اآلية ولدا الرحمن اتخذ وقالوا هللا عبد قرأ ثم به سر نعم قال فإن وجل عز  ذاكر اليوم بك مر ھل فالن يا : للجبل

 بقاع تنادي إال رواح وال صباح من ما:  قال عنه هللا رضي مالك بن أنس عن وفيه الخير يسمعن وال الزور يسمعن أفتراھن

 نعم قالت فإذا نعم قائلة ومن ال قائلة فمن عليك هللا ذكر أو  فصلى عبد اليوم بك مر ھل جاراه يا:  بعضا بعضھا األرض

 حجر وال شجر وال إنس وال جن المؤذن صوت يسمع ال)  وسلم عليه هللا صلى(  هللا رسول وقال عليھا فضال بذلك لھا رأت

 هللا رضي الخدري سعيد أبي حديث من موطئه في ومالك سننه في ماجة بن رواه)  القيامة يوم له شھد إال شيء وال مدر وال

 بن عن الرواية ھذه غير في يؤكل وھو الطعام تسبيح نسمع كنا لقد:  قال عنه هللا رضي هللا عبد عن البخاري وخرج عنه

 ممسل صحيح وفي تسبيحه نسمع ونحن الطعام)  وسلم عليه هللا صلى(  هللا رسول مع نأكل كنا:  عنه تعالى هللا رضي مسعود

 قبل علي يسلم كان بمكة حجرا ألعرف إني) : )  وسلم عليه هللا صلى(  هللا رسول قال قال عنه هللا رضي سمرة بن جابر عن



144 

 

 في منھا جملة على أتينا وقد كثيرة المعنى ھذا في واألخبار أعلم وهللا األسود الحجر إنه:  قيل)  اآلن ألعرفه إني أبعث أن

 في البخاري خرجه الباب ھذا في مشھور أيضا الجذع وخبر هللا رحمه للفاداري النبوية نياتالعشر شرح في اللؤلؤية اللمع

 للعموم يسبح شيء فكل ذلك من شيء في استحالة وال الجمادات جميع في جاز واحد جماد في ذلك ثبت وإذا كتابه من مواضع

:  وقيل ذكرنا التي باألخبار واحتجوا الباب صرير حتى فيه روح ال وفيما روح فيه فيما عام ھو:  وغيره النخعي قال وكذا

 ما حيث من بتسبيحة تلقى:  الشاعر وقال منھا اإلدراك لعدم هللا سبحان:  يقول أن إلى إليھا الناظر تدعو أنھا الجمادات تسبيح

 ولو ذلك على الدالة لألخبار يسبح الكل أن فالصحيح خالقھا سبحان:  رآھا من يقول أي بترعاد الرائي حشا وتستقر انصرفت

 نصت وقد ذكرنا كما بالتسبيح واإلنطاق الحياة بخلق المقال تسبيح ذلك وإنما لداود تخصيص فأي داللة تسبيح التسبيح ذلك كان

 وحفص ويعقوب عمرو وأبو الحسن وقرأ أعلم وهللا أولى به فالقول شيء كل تسبيح من القرآن ظاھر عليه دل ما على السنة

 كان إنه)  والتأنيث الفعل بين للحائل:  قال عبيد أبو واختاره بالياء الباقون الفاعل لتأنيث بالتاء تفقھون وخلف والكسائي وحمزة

 اآلخرة في للمؤمنين(  غفورا)  الدنيا في عباده ذنوب عن(  حليما

 . . . . . القرآن قرأت وإذا ) 45 (:  اإلسراء

 حرب بنت جميل أم العوراء أقبلت لھب أبي يدا تبت سورة نزلت لما:  التق عنھما تعالى هللا رضي بكر أبي بنت أسماء عن

 المسجد في قاعد)  وسلم عليه هللا صلى(  والنبي قلينا ودينه أبينا وأمره عصينا مذمما:  تقول وھي فھر يدھا وفي ولولة ولھا

 هللا صلى(  هللا رسول قال تراك أن اخاف أناو أقبلت لقد هللا رسول يا:  قال بكر أبو رآھا فلما عنه هللا رضي بكر أبو ومعه

 يؤمنون ال الذين وبين بينك جعلنا القرآن قرأت وإذا وقرأ قال كما به فاعتصم قرآنا وقرأ)  تراني لن إنھا) : )  وسلم عليه

 بكر أبا يا : فقالت)  وسلم عليه هللا صلى(  هللا رسول تر ولم عنه هللا رضي بكر أبي على فوقفت مستورا حجابا باآلخرة

 وقال سيدھا ابنة أني قريش علمت قد:  تقول وھي فولت:  قال ھجاك ما البيت ھذا ورب ال:  فقال ھجاني صاحبك أن أخبرت

 عليه هللا صلى(  النبي إلى لھب أبي امرأة جاءت المسد وتب لھب أبي يدا تبت نزلت لما:  عنه هللا رضي جبير بن سعيد

 صلى(  النبي فقال بذية امرأة فإنھا يؤذيك ما تسمعك لئال عنھا تنحيت لو:  بكر أبو فقال عنه هللا رضي بكر أبو ومعه) وسلم

 بالشعر ينطق ما وهللا:  فقال صاحبك ھجانا بكر أبا يا:  بكر ألبي فقالت تره فلم)  وبينھا بيني سيحال إنه) : )  وسلم عليه هللا

 ملك زال ما ال: )  قال رأتك أما هللا رسول يا:  عنه هللا رضي بكر أبو فقال راجعة فاندفعت لمصدقه وإنك:  فقالت يقوله وال

 من يستتر)  وسلم عليه هللا صلى(  النبي كان:  اآلية ھذه في عنه هللا رضي كعب وقال)  ذھبت حتى يسترني وبينھا بيني

 النحل في التي واآلية وقرا آذانھم فيو يفقھوه أن أكنة قلوبھم على جعلنا إنا الكھف في التي اآلية:  آيات بثالث المشركين

 علم على هللا وأضله ھواه إلھه اتخذ من أفرأيت الجاثية في التي واآلية وأبصارھم وسمعھم قلوبھم على هللا طبع الذين أولئك

 نم يستتر قرأھن إذا)  وسلم عليه هللا صلى(  النبي فكان اآلية الجاثية غشاوة بصره على وجعل وقلبه سمعه على وختم

 ھاربا خرج ثم زمانا بھا فأقام الروم أرض فأتى الشام أھل من رجال بھن فحدثت:  عنه تعالى هللا رضي كعب قال المشركين

 حدثت كعب عن يروونه الذي وھذا:  الثعلبي قال يبصرونه وال طريقه على معه يكونون فصاروا بھن فقرأ طلبه في فخرجوا

 فما ثيابه لتلمس ثيابھن جعلت حتى بھن فقرأ طلبه في فخرجوا ھاربا خرج ثم زمانا فمكث بالديلم فأسر الري أھل من رجال به

 عليه هللا صلى(  النبي ھجرة في السيرة في فإن يبصرون ال فھم قوله إلى يس سورة أول اآلي ھذه إلى ويزاد:  قلت يبصرونه
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 يده في تراب من حفنة فأخذ)  وسلم عليه هللا صلى(  هللا رسول وخرج:  قال فراشه في عنه هللا رضي علي ومقام)  وسلم

 يس:  يس من اآليات ھذه يتلو وھو رؤوسھم على التراب ذلك ينثر فجعل يرونه فال عنه أبصارھم على وجل عز هللا وأخذ

 مخلفھ ومن سدا أيديھم بين من وجعلنا قوله إلى الرحيم العزيز تنزيل مستقيم صراط على المرسلين لمن إنك الحكيم والقرآن

 وضع وقد إال رجل منھم يبق ولم اآليات ھذه من)  وسلم عليه هللا صلى(  هللا رسول فرغ حتى يبصرون ال فھم فاغشيناھم سدا

 مثل قرطبة أعمال من منثور بحصن األندلس ببالدنا لي اتفق ولقد:  قلت يذھب أن أراد حيث إلى انصرف ثم ترابا رأسه على

 قاعد األرض من فضاء في وأنا فارسان طلبي في خرج أن ألبث فلم عنه ناحية إلى حزتوان العدو أمام ھربت أني وذلك ھذا

 يقول وأحدھما جاءا حيث من رجعا ثم علي فعبرا القرآن من ذلك وغير يس سورة أول أقرأ وأنا شيء عنھما يسترني ليس

 الحجاب:  وقيل ذلك على كثيرا حمدا  والحمد يروني فلم أبصارھم وجل عز هللا وأعمى شيطانا يعنون ديبله ھذا:  لآلخر

 عن إلعراضھم أنھم أي:  الحسن وقال قتادة قاله الحكمة من فيه ما يدركوا وال يفقھوه ال حتى قلوبھم على هللا طبع المستور

 كانوا قوم في نزلت:  وقيل أغطية قلوبھم على كأن حتى لك رؤيته عدم في حجاب وبينه بينك كمن عنك وتغافلھم قراءتك

 أبي امرأة جميل وأم الحارث بن والنضر سفيان وأبو جھل أبو وھم القرآن قرأ إذا)  وسلم عليه هللا صلى(  هللا رسول يؤذون

 به يمرون وكانوا القرآن قراءة عند أبصارھم عن)  وسلم عليه هللا صلى(  رسوله وتعالى سبحانه هللا فحجب وحويطب لھب

:  قوالن فيه(  مستورا: )  وقوله أعلم وهللا اآلية في األظھر وھو بعينه األول القول ىمعن وھو وغيره الزجاج قاله يرونه وال

 ساتر بمعنى مستورا ويكون وراءه ما عنكم ساتر الحجاب أن والثاني ترونه ال عنكم مستور الحجاب أن أحدھما

 . . . . . قلوبھم على وجعلنا ) 46 (:  اإلسراء

 يفقھوه لئال أي(  يفقھوه أن)  األنعام في تقدم وقد الشيء ستر ما وھو كنان جمع أكنة(  أكنة مقلوبھ على وجعلنا: )  تعالى قوله

 أي( وقرا آذانھم وفي)  القدرية على رد وھذا والمعاني والحكم والنواھي األوامر من فيه ما يفھموا أن أي يفقھوه أن كراھية أو

 القرآن تتلو وأنت هللا إال إله ال:  قلت أي(  وحده القرآن في ربك كرتذ وإذا)  يسمعوه أن أي إضمار الكالم وفي وثقال صمما

 في ربك ذكرت وإذا تال ثم هللا إال إله ال قول من القلب من للشيطان أطرد شيء ليس:  هللا عبد بن أوس الجوزاء أبو وقال

 ولوا)  البسملة في ھذا تقدم وقد الرحيم منالرح هللا بسم قوله ھو:  الحسين بن علي وقال نفورا ادبارھم على ولوا وحده القرآن

 فھو قاعد جمع وقعود شاھد جمع شھود مثل نافر جمع نفورا الشياطينو وقيل المشركين بذلك يعني:  قيل(  نفورا ادبارھم على

 .نفورا نفروا معناه فيكون نفروا بمعنى ولوا قوله كان إذ الصدر غير على مصدرا يكون أن ويجوز الحال على منصوب

 . . . . . بما أعلم نحن ) 47 (:  اإلسراء

 من يستمعون وكانوا يستمعونه أي به قوله في زائدة الباء:  قيل(  إليك يستمعون إذ به يستمعون بما أعلم نحن: )  تعالى قوله

)  وغيره قتادة قاله عنھم به تعالى هللا أخبر كما ومسحور ساحر ھو:  فيقولون ينفرون ثم القرآن)  وسلم عليه هللا صلى(  النبي

 األولين بأساطير يأتي وإنه ساحر وإنه مجنون إنه قولھم نجواھم وكانت:  قتادة قال أمرك في متناجون أي(  نجوى ھم وإذ

 وقرأ)  وسلم عليه هللا صلى(  النبي عليھم فدخل لھم صنعه طعام إلى قريش أشراف عتبة دعا حين نزلت:  وقيل ذلك وغير

 طعاما يتخذ أن عليا)  وسلم عليه هللا صلى(  النبي أمر:  وقيل ومجنون ساحر يقولون فتناجوا هللا إلى ودعاھم القرآن عليھم
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 القرآن عليھم وقرأ)  وسلم عليه هللا صلى(  هللا رسول عليھم ودخل علي ذلك ففعل المشركين من قريش أشراف إليه ويدعو

 صلى(  النبي من يستمعون وكانوا فأبوا)  العجم لكم وتدين العرب تطيعكمل هللا إال إله ال قولوا: )  وقال التوحيد إلى ودعاھم

 ھم وإذ أي للمصدر اسم النجوي:  الزجاج وقال اآلية فنزلت مسحور وھو ساحر ھو:  متناجين بينھم ويقولون)  وسلم عليه هللا

 مطبوبا أي(  مسحورا رجال إال تتبعون إن)  وأمثالھما المغيرة بن والوليد جھل أبو(  الظالمون يقول إذ)  سرار أي نجوى ذو

 فأنى:  قوله مثل مخدوعا أي مسحورا:  مجاھد وقال الناس عنه لينفروا ذلك يقولون أمره عليه فاختلط السحر خبله قد

 فھو والشراب الطعام عن يستغني ال فھو رئة أي سحرا له أن معناه مسحورا:  عبيدة أبو وقال تخدعون أين من أي تسحرون

:  لبيد قال ومسحر مسحور شرب أو وغيره آدمي من أكل من ولكل سحره انتفخ قد:  للجبان العرب وتقول بملك وليس ممثلك

 .المسحر األنام ھذا من عصافير فإننا نحن فيم تسألينا فإن

 هللا ضير عائشة عن الحديث وفي ونعلل نغذى أي وبالشراب بالطعام ونسحر غيب ألمر موضعين أرانا:  القيس امرؤ وقال

)  وسلم عليه هللا صلى(  هللا رسول توفي وقد)  وسلم عليه هللا صلى(  النبي أزواج من تساميني التي ھذه من:  قالت أنھا عنھا

 ونحري سحري بين

 . . . . . ضربوا كيف انظر ) 48 (:  اإلسراء

)  شاعر وتارة مجنون وتارة احرس تارة يقولون كيف صنعھم من عجبه(  األمثال لك ضربوا كيف انظر: )  تعالى قوله

:  وقيل الھدى إلى أي سبيال يجدون فال الحق عن ضلوا:  وقيل عنك الناس صد في حيلة أي(  سبيال يستطيعون فال فضلوا

 شاعر ساحر مجنون:  قولھم في كالمھم لتناقض مخرجا

 . . . . . كنا أئذا وقالوا ) 49 (:  اإلسراء

 يكن لم لو:  البعث أمر وسمعوا القرآن سمعوا لما يتناجون وھم قالوا أي(  ورفاتا عظاما كنا ائذا وقالوا: )  تعالى قوله

 كالفتات شيء كل من وبلى تكسر ما والرفات التراب:  مجاھد الغبار الرفات:  عباس بن قال ھذا قال لما مخدوعا مسحورا

 أئنا)  مرفوت فھو حطم أي رفتا الشيء رفت:  منه تقول واألخفش والفراء والكسائي عبيدة أبي عن والرضاض والحطام

 اإلنكار غاية ھذا وكان جديدا بعثا أي مصدر ألنه نصب وخلقا واإلنكار الجحد به والمراد استفھام أئنا(  جديدا خلقا لمبعوثون

 .منھم

 . . . . . حجارة كونوا قل ) 50 (:  اإلسراء

 ) 51:  50 االسراء (

 قال والقوة الشدة في حديدا أو حجارة التعجيز جھة على كونوا محمد يا لھم قل أي(  حديدا أو حجارة كونوا قل: )  تعالى قوله

 أنكم معناه:  عيسى بن علي وقال قدرتم إن حديدا أو حجارة أنتم فكونوا ولحما عظاما لكم هللا إنشاء من عجبتم إن أي:  الطبري

 كنتم لو معناه:  وقيل اإللزام في أبلغ ألنه األمر مخرج خرج أنه إال أرادكم إذا وجل عز هللا تفوتوا لم حديدا أو حجارة كنتم لو

 قول وھذا:  النحاس فستعادون شئتم ما كونوا المعنى:  مجاھد وقال أحياكم ثم وألماتكم بدأكم كما ألعادكم حديدا أو حجارة
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 تكونوا أن استشعروا لھم فقيل البعث رواوأنك بخالقھم أقروا قد أنھم المعنى وإنما حجارة يكونوا أن يستطيعون ال ألنھم حسن

 السماوات يعني:  مجاھد قال(  صدوركم في يكبر مما خلقا أو)  مرة أول خلقتم كما لبعثتم حديدا أو حجارة كنتم فلو شئتم ما

 وبن عباس نب وقال يبعثكم ثم يميتكم هللا فإن شئتم ما كونوا:  يقول قتادة قول معنى وھو النفوس في لعظمھا والجبال واألرض

 شيء ليس ألنه الموت يعني:  والضحاك صالح وأبو وعكرمة أيضا ومجاھد جبير وبن العاص بن عمرو بن هللا وعبد عمر

 أو حديد أو حجارة من خلقتم لو إنكم يقول فظيع النفوس في خلق وللموت:  الصلت أبي بن أمية قال منه آدم بن نفس في أكبر

 فطركم الذي قل يعيدنا من فسيقولون: )  قوله معنى وھو نعيدكم بھا أنشأتكم بھا التي القدرة ألن وألبعثنكم ألميتنكم الموت كنتم

 البعث به أراد:  وقيل)  والنار الجنة بين فيذبح أملح كبش صورة في القيامة يوم بالموت يؤتى)  أنه الحديث وفي(  مرة أول

 رؤوسھم يحركون أي(  رؤوسھم إليك فسينغضون)  وأنشأكم خلقكم(  فطركم)  الكلبي قاله صدورھم في أكبر كان ألنه

 قوله ومنه الشيء من كالمتعجب حركه أي رأسه وأنغض تحرك أي ونغوضا نغضا وينغض ينغض رأسه نغض يقال استھزاء

 يتعدى حركه أي رأسه فالن نغض:  أيضا ويقال وأقنعا رأسه نحوي أنغض:  الراجز قال رؤوسھم إليك فسينغضون:  تعالى

 لما:  آخر وقال أسنانھا ھرم من ونغضت:  الراجز قال وانقلعت تحركت أي سنه نغضت:  ويقال األخفش حكاه يتعدى الو

 البكرة:  والمحالة المحال النغض المحال فوق بمسد تنھض لم إن المقراة في ماء ال:  آخر وقال الرأسا لي أنغضت رأتني

 قريب ھو أي(  قريبا يكون أن عسى قل)  الوقت وھذا واإلعادة البعث أي(  ھو متى ويقولون)  اإلبل بھا يستقى التي العظيمة

 قريب فھو آت ھو ما وكل قريب الساعة ولعل قريبا تكون الساعة لعل يدريك وما نظيره واجب عسى ألن

 . . . . . فتستجيبون يدعوكم يوم ) 52 (:  اإلسراء

 فيه تعالى هللا يدعوھم الخالئق تسمعه بكالم المحشر إلى النداء:  اءالدع(  بحمده فتستجيبون يدعوكم يوم: )  تعالى قوله

 إنكم( :) وسلم عليه هللا صلى(  قال القيامة أرض في االجتماع إلى لھم داعية فتكون يسمعونھا التي بالصيحة:  وقيل بالخروج

 اإلحياء على الحمد باستحقاقه أي(  بحمده فتستجيبو)  أسماءكم فأحسنوا آبائكم وأسماء بأسمائكم القيامة يوم تدعون

 تعالى  حامدين:  وقيل أتقنع غدرة من وال لبست فاجر ثوب ال هللا بحمد فإني:  قال كما  والحمد أي:  سھل أبو وقال

 وقال اليوم ذلك اعتراف ينفعھم ال ولكن وبحمدك سبحانك يقولون وھم قبورھم من الكفار تخرج:  جبير بن سعيد قال بألسنتكم

 قال إياكم بدعائه:  وقيل بقدرته المعنى:  وقيل وطاعته بمعرفته:  قتادة وقال خالقكم بأنه تقرون أي بأمره بحمده:  عباس بن

 الحق بدعوة الخلق خروج ھو إنما وبالحقيقة القبور أھل لخروج سبب ھو إنما الصور في النفخ فإن الصحيح وھو:  علماؤنا

 ويختم بالحمد يبدأ يوم القيامة فيوم:  قال وبحمدك اللھم سبحانك يقولون فيقومون بحمده تجيبونفتس يدعوكم يوم:  تعالى هللا قال

 إن وتظنون)  العالمين رب  الحمد وقيل بالحق بينھم وقضي آخره في وقال بحمده فتستجيبون يدعوكم يوم تعالى هللا قال به

 قوله فذلك فينامون عاما أربعون وذلك النفختين بين المعذبين عن فيك العذاب أن وذلك النفختين بين يعني(  قليال إال لبثتم

 فإذا النوم طعم فيھا يجدون القيامة يوم قبل ھجعة للكافرين:  مجاھد وقال للكفار خاصا فيكون مرقدنا من بعثنا من:  تعالى

:  الحسن القيامة يوم رأوا حين توقل أعينھم في تحاقرت الدنيا أن المعنى:  قتادة وقال مذعورين قاموا القبور بأھل صيح

 .اآلخرة في لبثكم لطول الدنيا في قليال إال لبثتم إن وتظنون
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 . . . . . يقولوا لعبادي وقل ) 53 (:  اإلسراء

 العرب من رجال أن وذلك الخطاب بن عمر في نزلت واآلية إعرابه تقدم(  أحسن ھي التي يقولوا لعبادي وقل: )  تعالى قوله

 والماوردي الثعلبي ذكره أحسن ھي التي يقولوا لعبادي وقل:  فيه تعالى هللا فأنزل فتنة تثير فكادت بقتله وھم مرع وسبه شتمه

 أومر لم: )  فقال إيانا إيذاؤھم طال فقد قتالھم في هللا رسول يا لنا ايذن:  المسلمون قال لما نزلت:  وقيل والواحدي عطية وبن

 بأني اعترفوا الذين لعبادي قل المعنى:  وقيل الكلبي قاله أحسن ھي التي يقولوا لعبادي وقل تعالى هللا فأنزل)  بالقتال بعد

 إذا المؤمنين لعبادي وقل المعنى:  وقيل بالنبوة واإلقرار التوحيد كلمة من أحسن ھي التي يقولوا األصنام يعبدون وھم خالقھم

 بغير عدوا هللا فيسبوا هللا دون من يدعون الذين تسبوا وال:  قال كما سنأح ھي التي الكلمة يقولوا أن التوحيد في الكفار جادلوا

 لھم قل المعنى:  وقيل بالجھاد امروا أن قبل وھذا هللا يرحمك هللا ھداك:  تشطط إذا للكافر يقول أن ھو:  الحسن وقال علم

 وقالت أعلم وهللا للجميع قل أي والكافر المؤمن يف عامة اآلية تكون ھذا وعلى عنه هللا نھى عما وينھوا به هللا أمر بما يأمروا

 نزغات واطراح الجناح وخفض القول وإالنة األدب بحسن خاصة بينھم فيما المؤمنين اآلية ھذه في تعالى هللا أمر:  طائفة

 إن: )  تعالى لهقو محكمة اآلية وتكون أحسن وھذا)  إخوانا هللا عباد وكونوا) : )  وسلم عليه هللا صلى(  قال وقد الشيطان

 قاله أفسد أي بيننا نزغ:  يقال ويوسف األعراف آخر في تقدم وقد واإلغواء العداوة وإلقاء بالفساد أي(  بينھم ينزغ الشيطان

)  الخبر وفي البقرة في تقدم وقد العداوة شديد أي(  مبينا عدوا لإلنسان كان الشيطان إن)  اإلغراء النزغ:  غيره وقال اليزيدي

 يذكرون ال منھم قريبا جلسوا قوم إلى فجاء المالئكة فمنعته مجلسھم ليقطع الشيطان فجاء وجل عز هللا يذكرون جلسوا ماقو أن

 بذلك وفرح مجلسھم وقطعوا فقاموا إخواننا بين نصلح بنا قوموا الذاكرون ھؤالء فقال وتواثبوا فتخاصموا بينھم فحرش هللا

 .عداوته بعض من فھذا)  الشيطان

 . . . . . بكم أعلم ربكم ) 54 (:  راءاإلس

 فيرحمكم لإلسالم يوفقكم يشأ إن:  والمعنى للمشركين خطاب ھذا(  يعذبكم يشأ إن أو يرحمكم يشأ إن أعلم ربكم: )  تعالى قوله

 أي للمؤمنين بالخطا:  وقيل كبير بمعنى أكبر هللا:  قولھم نحو عليم بمعنى وأعلم جريج بن قاله فيعذبكم الشرك على يميتكم أو

 وما أي(  وكيال عليھم أرسلناك وما)  الكلبي قاله عليكم بتسليطھم يعذبكم يشأ إن أو مكة كفار من يحفظكم بأن يرحمكم يشأ إن

 أبا ذكرت:  الشاعر وقال الكلبي قاله بھم تؤخذ لھم كفيال جعلناك ما:  وقيل إيمانھم إليك جعلنا وال الكفر من منعھم في وكلناك

 كفيل أي وكيل الماضيات األمور برد كأنني تفب أروى

 . . . . . بمن أعلم وربك ) 55 (:  اإلسراء

 أعلم ربكم:  قال أن بعد أعاد(  بعض على النبيين بعض فضلنا ولقد واألرض السماوات في بمن أعلم وربك: )  تعالى قوله

 بعضھم فضل النبيون وكذا خلق من يعلم أال ومالھم موأحوالھ وصورھم أخالقھم في مختلفين جعلھم وأنه خالقھم أنه ليبين بكم

 وال حالل فيه ليس كتاب:  الزبور(  زبورا داود وآتينا)  البقرة في ھذا في القول مضى وقد بحالھم منه علم عن بعض على

 وھو القرآن مدمح يؤتى أن تنكروا فال الزبور داود آتينا كما أي وتمجيد وتحميد دعاء ھو وإنما حدود وال فرائض وال حرام

 .اليھود محاجة في
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 . . . . . الذين ادعوا قل ) 56 (:  اإلسراء

 أنزل)  وسلم عليه هللا صلى(  هللا رسول إلى وشكوا بالقحط قريش ابتليت لما(  دونه من زعمتم الذين ادعوا قل: )  تعالى قوله

:  مسعود بن وعزيرا وعيسى المالئكة يعني:  الحسن وقال آلھة أنھم وزعمتم هللا دون من تعبدون الذين ادعوا أي اآلية ھذه هللا

 ومن الغنى إلى الفقر من(  تحويال وال)  مقاتل قول على سنين سبع القحط أي(  عنكم الضر كشف يملكون فال)  الجن يعني

 الصحة إلى السقم

 . . . . . يدعون الذين أولئك ) 57 (:  اإلسراء

 المدعوون أولئك يعني يدعونھم أي محذوف الصلة وضمير أولئك صفة الذين مبتدأ أولئك(  يدعون الذين أولئك: )  تعالى قوله

 على بالتاء تدعون مسعود بن وقرأ عبادته إلى عبادا إليه يدعون أي خبر يدعون والذين حاال يكون خبرأو(  يبتغون)  و

 مسعود بن هللا عبد عن التفسير كتاب من مسلم صحيح وفي بالياء أنه يبتغون في خالف وال الخبر على بالياء الباقون الخطاب

 كانوا الذين فبقي يعبدون وكانوا أسلموا الجن من نفر:  قال الوسيلة ربھم إلى يبتغون يدعون الذين أولئك:  وجل عز قوله في

 فأسلم الجن من نفرا يعبدون كانوا العرب من نفر في نزلت:  قال رواية في الجن من النفر أسلم وقد عبادتھم على يعبدون

 أنھم أيضا وعنه الوسيلة ربھم إلى يبتغون يدعون الذين أولئك فنزلت يشعرون ال يعبدونھم كانوا الذين واإلنس الجنيون

 هللا من يطلبون ويبتغون وعيسى عزير:  ومجاھد عباس بن وقال الماوردي ذكره العرب من قبائل تعبدھم كانت المالئكة

 ربھم إلى القربة يبتغون المعبودين أن تعالى هللا أعلمھم الوسيلة وھي الجنة طلب في تعالى هللا إلى ويتضرعون والقربة الزلفة

 على ويبتغون العابدين فعلى يدعون وأما جميعا عليھم أو المعبودين على أو العابدين على تعود ربھم في والميم والھاء

 أقرب أيھم يكون أن ويجوز وخبر ابتداء(  أقرب أيھم)  المعبودين

 كان ربك عذاب إن عذابه ويخافون رحمته ويرجون)  هللا إلى الوسيلة أقرب أيھم يبتغي والمعنى يبتغون في الضمير من بدال

 على زمانان والخوف الرجاء:  هللا عبد بن سھل وقال ويخاف منه يحذر أن فينبغي منه ألحد أمان ال مخوفا أي(  محذورا

 اآلخر بطل أحدھما رجح إنو أحواله استقامت استويا فإذا اإلنسان

 . . . . . قرية من وإن ) 58 (:  اإلسراء

 أما:  مقاتل قال(  شديدا عذابا معذبوھا أو القيامة يوم قبل)  مخربوھا أي(  مھلكوھا نحن إال قرية من وإن: )  تعالى قوله

 المعنى:  فقيل ھالكھم في هللا أذن قرية في والربا الزنى ظھر إذا:  مسعود بن وقال فبالعذاب الطالحة وأما فبالموت الصالحة

 إال كافرة قرية من ما فإنه المشركون فليتق أي ظالمون وأھلھا إال القرى مھلكي كنا وما:  قوله ذلك يقوي ظالمة قرية من وإن

 ألصلا في وھو والكتابة الخط:  والسطر مكتوبا أي(  مسطورا)  اللوح في أي(  الكتاب في ذلك كان)  العذاب بھا سيحل

]  الخاء بضم[  الخلعة سطرا ديوانھم في التيم تكمل ما وخلعته مالي بايعته شاء من:  جرير قال مثله بالتحريك والسطر مصدر

 وفلوس أفلس مثل وسطور أسطر السطر وجمع أساطير على يجمع ثم وأسباب سبب مثل أسطار جمع والسطر المال خيار: 

 المحفوظ اللوح به يراد ھنا والكتاب
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 . . . . . أن منعنا وما ) 59 (:  سراءاإل

 باآليات نرسل أن منعنا وما:  والتقدير حذف الكالم في(  األولون بھا كذب أن إال باآليات نرسل أن منعنا وما: )  تعالى قوله

 العذاب تعالى هللا فأخر وغيرھما جريج وبن قتادة معناه قال قبلھم كان بمن فعل كما فيھلكوا بھا يكذبوا أن إال اقترحوھا التي

 الصفا لھم هللا يحول أن طلبوا أنھم وغيرھا األنعام في تقدم وقد مؤمنا يولد من وفيھم يؤمن من فيھم أن لعلمه قريش كفار عن

 استأنيت شئت وإن يمھلوا لم يؤمنوا لم إن ولكنھم قومك سأل ما كان شئت إن: )  وقال جبريل فنزل عنھم الجبال وتتنحى ذھبا

 باآليات في والباء رفع محل في الثانية وأن عليھم المنع بوقوع نصب محل في األولى وأن)  بھم استأن بل ال: )  فقال)  بھم

 أنه في المبالغة فالمعنى شيء عن ممنوعا يكون ال تعالى وهللا األولين تكذيب إال اآليات إرسال منعنا وما:  الكالم ومجاز زائدة

 مضيئة دالة آية أي(  مبصرة الناقة ثمود وآتينا: )  فقال بھا يؤمن فلم اآليات سأل بمن فعل ام بين عنھثم منع قد فكأنه يفعل ال

 هللا عند من أنھا وكفروا بھا جحدوا:  وقيل بتكذيبھا ظلموا أي(  ذلك تقدم وقد تعالى هللا قدرة وعلى صالح صدق على نيرة

 أيدي على هللا جعلھا التي والمعجزات العبر األول:  أقوال خمسة فيه(  تخويفا إال باآليات نرسل وما)  بالعذاب هللا فاستأصلھم

 إلى صغر من األحوال تقلب أنھا الثالث المعاصي من تخويفا االنتقام آيات أنھا الثاني للمكذبين تخويفا اإلنذار دالئل من الرسل

 الرابع عنه هللا رضي حنبل بن أحمد لقو وھذا أمرك عاقبة فتخاف أحوالك بتقلب لتعتبر مشيب إلى ثم تكھل إلى ثم شباب

 الحسن قاله الذريع الموت الخامس القرآن

 . . . . . لك قلنا وإذ)  60 (:  اإلسراء

 هللا أن أي إياھم إھالكه بھم وإحاطته مكة أھل ھنا الناس:  عباس بن قال(  بالناس أحاط ربك إن لك قلنا وإذ: )  تعالى قوله

 أحاط معنى:  وقيل الفتح ويوم بدر يوم جرى ما الموعود اإلھالك بھذا وعنى كونه حققلت الماضي بلفظ وذكره سيھلكھم

:  الكلبي وقال نجيح أبي وبن مجاھد قاله مشيئته من الخروج على يقدرون ال قبضته في فھم بھم قدرته أحاطت أي بالناس

 بل حفيظا عليھم أرسلناك وما أي ربه رسالة غيبل حتى يقتلوه أن الناس من عصمته المراد:  وقيل بالناس علمه أحاط المعنى

 قال بالكل محيطة فقدرتنا الرسالة تبليغ من به آمرك لما وامض تھبھم فال ونحفظك منھم نعصمك فإنا بجدك فبلغ التبليغ عليك

 آيات إنزال أن بين لما(  للناس فتنة إال أريناك التي الرؤيا جعلنا وما: )  تعالى قوله وغيرھم وقتادة وعروة الحسن معناه

 في عباس بن عن والترمذي البخاري وفي السورة صدر في المذكورة وھي اإلسراء آية ذكر إليه ضم التخويف تتضمن القرآن

 أسري ليلة)  وسلم عليه هللا صلى(  النبي أريھا عين رؤيا ھي:  قال للناس فتنة إال أريناك التي الرؤيا جعلنا وما:  تعالى قوله

 وبقول صحيح حديث ھذا:  الترمذي عيسى أبو قال الزقوم شجرة ھي القرآن في الملعونة والشجرة:  قال قدسالم بيت إلى به

 ارتداد الفتنة وكانت زيد وبن نجيح أبي وبن والضحاك جبير بن وسعيد وقتادة ومجاھد والحسن ومعاوية عائشة قالت عباس بن

 بفساده تقضي اآلية وھذه نوم رؤيا كانت:  وقيل به أسري أنه)  وسلم عليه هللا صلى(  النبي أخبرھم حين أسلموا كانوا قوم

(  هللا رسول رؤيا ھي اآلية ھذه في التي الرؤيا:  قال عباس بن وعن لينكرھا أحد كان وما فيھا فتنة ال المنام رؤيا أن وذلك

 دخلھا المقبل العام كان فلما اآلية زلتفن لذلك المسلمون فافتتن فرد الحديبية سنة في مكة يدخل أنه)  وسلم عليه هللا صلى

 بالمدينة كانت الرؤيا وتلك مكية السورة ألن ضعف التأويل ھذا وفي الفتح بالحق الرؤيا رسوله هللا صدق لقد تعالى هللا وأنزل

 ھي إنما:  يلفق ذلك فساءه القردة نزو منبره على ينزون مروان بني المنام في رأى السالم عليه إنه:  ثالثة رواية في وقال
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 أيضا قاله الثالث التأويل وھذا بالمدينة المنبر رؤيا بمكة يرى أن يجوز ولكنه منبر بمكة له كان وما عنه فسري أعطوھا الدنيا

 ينزون أمية بني يرى كان)  وسلم عليه هللا صلى(  هللا رسول أن ھي الرؤيا ھذه إنما:  سھل قال عنه هللا رضي سعد بن سھل

 أن مخبرة اآلية فنزلت)  وسلم عليه هللا صلى(  مات حتى يومئذ من ضاحكا استجمع وما لذلك فاغتم القردة نزو منبره على

 أدري وإن:  لمعاوية بيعته شأن في خطبته في علي بن الحسن وقرأ وامتحانا للناس فتنة هللا يجعلھا وصعودھم تملكھم من ذلك

 العزيز عبد بن عمر وال عثمان الرؤيا ھذه في يدخل وال نظر التأويل ھذا وفي:  عطية بن قال حين إلى ومتاع لكم فتنة لعله

 الملعونة والشجرة أريناك التي الرؤيا جعلنا ما أي وتأخير تقديم فيه(  القرآن في الملعونة والشجرة: )  تعالى قوله معاوية وال

 يزعم ثم الحجارة تحرق بنار يتوعدكم محمد ھذا:  اءاستھز جھل أبو قال بھا خوفوا لما أنھم وفتنتھا للناس فتنة إال القرآن في

 وقال وزبدا تمرا فأحضرت جارية جھل أبو أمر ثم والزبد التمر إال الزقوم نعرف وما الشجر تأكل والنار الشجر تنبت أنھا

 داركم في الزقوم من هللا كثر:  قال حيث الزبعري بن والزبد التمر إال الزقوم نعلم ما القائل إن:  قيل وقد تزقموا:  ألصحابه

 عليه نبيه تعالى هللا فأخبر الضعفاء بعض المقالة لھذه أيضا فافتتن ذلك كالھما يقول أن وجائز اليمن بلغة بالزبد التمر فإنه

 كما اإليمان له سبق من ويصدق الكفر عليه سبق من ليكفر واختبارا فتنة الزقوم شجرة وذكر اإلسراء جعل إنما أنه السالم

:  فقال المقدس بيت من البارحة جاء أنه يزعم صاحبك إن:  اإلسراء صبيحة له قيل عنه هللا رضي الصديق بكر أبا أن روي

 أصدقه ال فكيف السماء بخبر أصدقه أنا عقولكم أين:  فقال منه تسمع أن قبل أتصدقه:  له فقيل صدق فلقد ذلك قال كان إن

 .بكثير منھا أبعد والسماء المقدس بيت بخبر

 بن هللا عبد عن)  وسلم عليه هللا صلى(  مسراه عن بلغني فيما الحديث من كان قال:  ونصه إسحاق بن الخبر ھذا ذكر:  لتق

 من وغيرھم وقتادة الزھري شھاب وبن الحسن أبي بن والحسن سفيان أبي بن ومعاوية وعائشة الخدري سعيد وأبي مسعود

 هللا صلى(  به أسري حين أمره من ذكر ما بعض عنه يحدث كل الحديث ھذا في اجتمع ما طالب أبي بنت ھانئ وأم العلم أھل

 ألولي عبرة فيه وسلطانه قدرته في وجل عز هللا أمر من وأمر وتمحيص بالء عنه ذكر وما مسراه في وكان)  وسلم عليه

 شاء كيف)  وسلم عليه هللا لىص(  به فأسرى يقين على تعالى هللا أمر من وكان وصدق آمن لمن وثبات ورحمة وھدى األلباب

 هللا عبد وكان يريد ما بھا يصنع التي وقدرته العظيم وسلطانه أمره من عاين ما عاين حتى أراد ما آياته من ليريه شاء وكما

 ياءاألنب عليھا تحمل كانت التي الدابة وھي بالبراق)  وسلم عليه هللا صلى(  هللا رسول أتي:  يقول عنه بلغني فيما مسعود بن

 إلى انتھى حتى واألرض السماء بين فيما اآليات يرى صاحبه به خرج ثم عليھا فحمل طرفھا منتھى في حافرھا تضع قبله

 لبن فيه إناء:  آنية بثالثة أتي ثم بھم فصلى له جمعوا قد األنبياء من نفر في وعيسى وموسى إبراھيم فيه فوجد المقدس بيت

 أخذ إن علي عرضت حين يقول قائال فسمعت) : )  وسلم عليه هللا صلى(  هللا رسول فقال:  قال ماء فيه وإناء خمر فيه وإناء

 فشربت اللبن إناء فأخذت قال أمته وھديت فھدي اللبن أخذ وإن أمته وغوت فغوي الخمر أخذ وإن أمته وغرقت فغرق الماء

 عليه هللا صلى(  هللا رسول قال قال أنه سنالح عن وحدثت:  إسحاق بن قال)  محمد يا أمتك وھديت ھديت جبريل لي فقال

 فجاءني لمضجعي عدت ثم شيئا أر فلم فجلست بقدمه فھمزني السالم عليه جبريل جاءني الحجر في نائم أنا بينما) : )  وسلم

 معه فقمت بعضدي فأخذ فجلست بقدمه فھمزني الثالثة فجاءني لمضجعي فعدت شيئا أر فلم فجلست بقدمه فھمزني الثانية

 طرفه منتھى في حافره يضع رجليه بھما يحفز جناحان فخذيه في والحمار البغل بين أبيض دابة فإذا المسجد باب إلى فخرج

 .أفوته وال يفوتني ال معي خرج ثم عليه فحملني
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 شمس ألركبه منه دنوت لما: )  قال)  وسلم عليه هللا صلى(  هللا رسول أن حدثت:  قال أنه قتادة عن وحدثت:  إسحاق بن قال

 قال منه عليه أكرم محمد قبل  عبد ركبك ما فوهللا تصنع مما براق يا تستحي أال قال ثم معرفته على يده جبريل فوضع

 معه ومضى)  وسلم عليه هللا صلى(  هللا رسول فمضى:  حديثه في الحسن قال)  ركبته حتى قر ثم عرقا ارفض حتى فآستحيا

 عليه هللا صلى(  هللا رسول فأمھم األنبياء من نفر في وعيسى وموسى إبراھيم فيه فوجد قدسالم بيت إلى انتھى حتى جبريل

 اللبن إناء)  وسلم عليه هللا صلى(  هللا رسول فأخذ:  قال لبن اآلخر وفي خمر أحدھما في:  بإناءين أتي ثم بھم فصلى)  وسلم

(  هللا رسول انصرف ثم الخمر عليكم وحرمت أمتك وھديت رةالفط ھديت:  جبريل له فقال:  قال الخمر إناء وترك منه فشرب

 إن وهللا البين األمر وهللا ھذا:  الناس أكثر فقال الخبر فأخبرھم قريش على غدا أصبح فلما مكة إلى)  وسلم عليه هللا صلى

 فارتد:  قال مكة إلى رجعوي واحدة ليلة في محمد ذلك فيذھب شھرا ومقبلة شھرا مدبرة الشام إلى مكة من شھرا لتطرد العير

 المقدس بيت الليلة ھذه جاء قد أنه يزعم صاحبك في بكر أبا يا لك ھل:  فقالوا بكر أبي إلى الناس وذھب أسلم كان ممن كثير

 المسجد في ذا ھو ھا بلى:  فقالوا عليه تكذبون إنكم:  عنه هللا رضي الصديق بكر أبو فقال قال مكة إلى ورجع فيه وصلى

 السماء من ليأتيه الخبر أن ليخبرني إنه فوهللا ذلك من يعجبكم فما صدق لقد قاله كان لئن وهللا:  بكر أبو فقال الناس به يحدث

 عليه هللا صلى(  هللا رسول إلى انتھى حتى أقبل ثم منه تعجبون مما أبعد فھذا فأصدقه نھار أو ليل من ساعة في األرض إلى

 جئته قد فإني لي فصفه هللا نبي يا:  قال)  نعم)  قال الليلة ھذه المقدس بيت جئت أنك ھؤالء أحدثت هللا نبي يا:  فقال)  وسلم

) وسلم عليه هللا صلى(  هللا رسول فجعل)  إليه نظرت حتى لي رفع) : )  وسلم عليه هللا صلى(  هللا رسول فقال:  الحسن فقال

 أنك أشھد صدقت:  قال شيئا منه له وصف كلما هللا رسول نكأ أشھد صدقت:  عنه هللا رضي بكر أبو ويقول بكر ألبي يصفه

)  الصديق بكر أبا يا وأنت: )  عنه هللا رضي بكر ألبي)  وسلم عليه هللا صلى(  هللا رسول قال انتھى إذا حتى:  قال هللا رسول

 للناس فتنة إال أريناك التي الرؤيا اجعلن وما:  لذلك اإلسالم عن ارتد فيمن تعالى هللا وأنزل:  الحسن قال الصديق سماه فيومئذ

 عليه هللا صلى(  هللا رسول مسرى عن الحسن حديث فھذا كبيرا طغيانا إال يزيدھم فما ونخوفھم القرآن في الملعونة والشجرة

 نوأ أمية بنو الشجرة ھذه:  عباس بن وقال السيرة في تقدم عمن اإلسراء باقي وذكر قتادة حديث من فيه دخل وما)  وسلم

 اآلية ھذه تكون أن إال التأويل ھذا فيبعد مكية والسورة محدث ضعيف قول وھذا الحكم نفى)  وسلم عليه هللا صلى(  النبي

 والشجرة:  قال ثم هللا لعنة من بعض فأنت صلبه في وأنت أباك هللا لعن:  لمروان عائشة قالت وقد ذلك يثبت ولم مدنية

 في الملعونة والشجرة:  والمعنى آكلوھا وھم الكفار لعن هللا ولكن الشجرة ھذه لعن آنالقر في يجر ولم القرآن في الملعونة

 ھي الملعونة الشجرة:  عباس بن وقال ملعون:  ضار مكروه طعام لكل العرب قول على ھذا يكون أن ويمكن آكلوھا القرآن

 الكفر إال التخويف(  يزيدھم فما)  زقومبال أي(  ونخوفھم)  الكشوث يعني فتقتله الشجر على تلتوي التي الشجرة ھذه

 . . . . . للمالئكة قلنا وإذ ) 61 (:  اإلسراء

 ) 62:  61 االسراء (

 اذكر:  والمعنى آدم ذكر إلى الكالم فانجر اإلنسان عدو الشيطان كون ذكر تقدم(  آلدم اسجدوا للمالئكة قلنا وإذ: )  تعالى قوله

 تعالى هللا أخبر ما وھو قال ما وقال السجود وأبى ربه عصى حين إبليس قصة ربھم على وعتوھم المشركين ھؤالء بتمادي

 تعالى قوله في
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 واألنعام البقرة في آدم خلق في القول تقدم وقد إنكار استفھام وھذا طين من أي ) طينا خلقت لمن أأسجد قال إبليس إال فسجدوا(

 النار جوھر ورأى علي فضلته أي(  علي كرمت الذي ھذا)  مخاطبةلل توكيد والكاف إبليس قال أي(  أرأيتك قال)  مستوفى

 اسم:  واإلكرام نعته الذي بأرأيت نصب وھذا األعراف في ھذا تقدم وقد متماثلة الجواھر أن يعلم ولم الطين جوھر من خيرا

 طين من وخلقته نار من تنيخلق وقد فضلته لم علي فضلته الذي ھذا عن أخبرني:  تقديره حذف الكالم وفي يحمد ما لكل جامع

(  ألحتنكن)  ومعنى وكذا كذا به ألفعلن علي كرمته الذي ھذا أترى أي الحذف تقدير إلى حاجة ال:  وقيل السامع لعلم فحذف

 ذريته ألستأصلن أي متقارب والمعنى ألضلنھم:  زيد بن ألحتوينھم:  مجاھد الفراء وقاله عليھم ألستولين:  عباس بن قول في

 شئت حيث ألسوقنھم معناه:  وقيل كله به ذھب إذا الزرع الجراد إحتنك:  العرب عن وروي وألجتاحنھم واإلضالل اءباإلغو

 األول والقول احتنكه وكذلك الرسن فيه في جعلت إذا حنكا وأحنكه أحنكه الفرس حنكت:  قولھم من أردت حيث وأقودنھم

 وأضعفت بنا جھد إلى جھدا أجحفت قد سنة إليك أشكو:  الشاعر لوقا بالحنك الزرع على يأتي إنما ألنه ھذا من قريب

 سلطان عليھم لك ليس عبادي إن:  قوله في هللا ذكرھم الذين وھم المعصومين يعني(  قليال إال)  واجتلفت أموالنا واحتنكت

 أو فيھم الشھوة تركب البشر عطب من علم أو سبأ ظنه إبليس عليھم صدق ولقد:  تعالى هللا قال كما ظنا ذلك إبليس قال وإنما

 عزما له يجد فلم السالم عليه آدم إلى وسوس ألنه ذلك ظن:  الحسن وقال فيھا يفسد من فيھا أتجعل:  المالئكة قول على بنى

 . . . . . فمن اذھب قال ) 63 (:  اإلسراء

 جھنم فإن)  آدم ذرية من أطاعك أي(  تبعك فمن)  أنظرناك فقد جھدك اجھد أي إھانة أمر ھذا(  اذھب قال: )  تعالى قوله

 يفر بنفسه المال ووفر وفرا أفره وفرته:  يقال المصدر على نصب وھو وغيره مجاھد عن وافرا أي(  موفورا جزاء جزاؤكم

 ومتعد الزم فھو وافر فھو وفورا

 . . . . . استطعت من واستفزز ) 64 (:  اإلسراء

 والمعنى انقطع إذا الثوب تفزز ومنه القطع وأصله واستخف استزل أي(  استفززو: )  تعالى قوله األولى:  مسائل ست فيه

 تقدر ال أنت أي تعجيز أمر واستفزز مطمئن غير أي مستوفزا وقعد استخفه أي الخوف واستفزه الحق عن إياه بقطعك استزله

 معصية إلى يدعو داع كل وصوته(  كبصوت: )  تعالى قوله الثانية شئت ما فافعل سلطان أحد على لك وليس أحد إضالل على

 ھابيل أوالد أسكن السالم عليه آدم وكان المزمار صوت:  الضحاك واللھو والمزامير الغناء:  مجاھد عباس بن عن تعالى هللا

 بصوتك:  وقيل الغزنوي ذكره فزنوا انحدروا أن يتمالكوا فلم اللعين فزمر حسان بنات وفيھم أسفله قابيل وولد الجبل أعلى

 إجالبا أجلب:  يقال السائق من بجلبة السوق اإلجالب أصل(  ورجلك بخيلك عليھم وأجلب: )  تعالى قوله الثالثة بوسوستك

 نفسي إلى الشيء وجلبت وجلبا جلبا ويجلبه يجلبه الشيء وجلب بالتشديد جلبوا:  منه تقول األصوات:  والجلبة والجلب

 .مكايدك من عليه تقدر كلما عليھم أجمع فالمعنى عليھم جمع أي إجالبا العدو على وأجلب بمعنى واجتلبته

 من ورجال خيال له إن:  وقتادة ومجاھد عباس بن وقال تعالى هللا معصية في وماش راكب كل يريد:  المفسرين أكثر وقال

 عن ومجاھد جبير بن سعيد وروى ورجالته إبليس خيل من فھو هللا معصية في يقاتل وماش راكب من كان فما واإلنس الجن

 فھو بغية ولد وكل حرام من أصيب مال وكل هللا معصية في مشت رجل وكل هللا معصية في سارت خيل كل:  قال عباس بن
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 بمعنى ورجل رجل:  يقال لغتان وھما الجيم بكسر ورجلك حفص وقرأ وصاحب صحب مثل راجل جمع والرجل للشيطان

 ذلك في شركة لنفسك اجعل أي(  واألوالد األموال في وشاركھم)  الرابعة الجمع على ورجالك وقتادة عكرمة وقرأ راجل

 كانوا ما:  عباس بن مجاھد قاله حلھا غير من أصابوھا التي ھي:  وقيل الحسن قاله هللا معصية في إنفاقھا األموال في فشركته

 الزنى أوالد ھم:  قيل واألوالد آللھتھم يذبحونه كانوا ما:  الضحاك قتادة وقاله والحام والوصيلة والسائبة البحيرة من يحرمونه

 تسميتھم ھو:  أيضا وعنه الجرائم من فيھم وأتوا أوالدھم من قتلوا ما ھو أيضا وعنه عباس بن هللا وعبد والضحاك مجاھد قاله

 نصروھمو ھودوھم حتى الكفر في أوالدھم صبغة ھو:  وقيل ونحوه الشمس وعبد الالت وعبد العزى وعبد الحارث عبد

 يسم ولم الرجل جامع إذا:  قال مجاھد عن روي خامس وقول قتادة قاله لھم الذي الماء في بالغمس بأوالدھم النصارى كصنع

 قالت عائشة حديث من وروي وسيأتي جان وال قبلھم إنس يطمثھن لم:  تعالى قوله فذلك معه فجامع إحليله على الجان انطوى

 فيھم يشترك الذين: )  قال المغربون وما هللا رسول يا:  قلت)  مغربين فيكم إن) : )  وسلم عليه هللا صلى(  هللا رسول قال

 الترمذي قال غريب عرق فيھم دخل ألنه مغربين سموا:  الھروي قال]  األصول نوادر[  في الحكيم الترمذي رواه)  الجن

 الجن من أبويھا أحد سبأ ملكة بلقيس وكانت فيھم وجيتز من فمنھم واالختالط األمور في آدم بابن مساماة فللجن:  الحكيم

 .تعالى هللا شاء إن بيانه وسيأتي

 أولى فأنتم ونار وجنة حساب كان إن وأنه حساب وال قيامة ال وأنه الكاذبة األماني منھم أي(  وعدھم: )  تعالى قوله الخامسة

 النصرة عدھم أي وعدھم وقيل باطال أي غرورا إال لشيطانا يعدھم وما ويمنيھم يعدھم:  تعالى قوله يقويه غيركم من بالجنة

 على يدل ما اآلية وفي السادسة اتبعه وبمن به استخفاف:  وقيل له ووعيد تھدد للشيطان األمر وھذا بسوء أرادھم من على

 صوت من كان ماو مجاھد قول على عليھم وأجلب بصوتك منھم استطعت من واستفزز:  لقوله واللھو والغناء المزامير تحريم

 أذنيه في أصبعيه فوضع زمارة صوت سمع أنه عمر بن عن نافع وروى عنه التنزه فواجب يستحسنه وما فعله أو الشيطان

 الطريق إلى راحلته وأعاد يديه فوضع ال له قلت حتى فمضى نعم فأقول أتسمع نافع يا:  يقول وھو الطريق عن راحلته وعدل

 في فعلھم ھذا كان إذا:  علماؤنا قال ھذا مثل فصنع راع زمارة صوت سمع)  وسلم عليه هللا صلى(  هللا رسول رأيت:  وقال

 هللا شاء إن لقمان سورة في بيان مزيد لھذا وسيأتي وزمرھم الزمان ھذا أھل بغناء فكيف االعتدال على يخرج ال صوت حق

 تعالى

 . . . . . ليس عبادي إن ) 65 (:  اإلسراء

 أي(  وكيال بربك وكفى)  فيه الكالم تقدم وقد المؤمنون ھم:  عباس بن قال(  سلطان عليھم لك ليس عبادي إن: )  تعالى قوله

 مكره وسوء كيده من وحافظا إبليس من القبول من عاصما

 . . . . . يزجي الذي ربكم ) 66 (:  اإلسراء

 وقال سحابا يزجي هللا أن تر ألم:  تعالى قوله منهو السوق:  اإلزجاء(  البحر في الفلك لكم يزجي الذي ربكم: )  تعالى قوله

 وقد جمع ھنا والفلك اللينة بالريح سوقه:  الفلك وإزجاء الصوت ھذه ما أسد بني سائل مطيته المزجي الراكب يأيھا:  الشاعر
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 عباده عند وفضله هللا ءآال على توقيف اآلية وھذه الملح على االسم ھذا غلب وقد ملحا أو كان عذبا الكثير الماء والبحر تقدم

   رحيما بكم كان إنه)  تقدم وقد التجارات في أي(  فضله من لتبتغوا)  شيئا به تشركوا فال وكذا بكذا عليكم أنعم الذي ربكم أي

 . . . . . الضر مسكم وإذا ) 67 (:  اإلسراء

 اضطرابه حاالته وأھوال الجري عن واإلمساك الغرق خوف يعم لفظ الضر(  البحر في الضر مسكم وإذا: )  تعالى قوله

 ھذه في والمعنى هللا دون من إلھا يدعى لمن تحقير عبارة وھي وفقد تلف معناه ضل(  إياه إال تدعون من ضل)  وتموجه

 مدافعته على يقدر ال علما يعلم بالفطرة منھم واحد وكل فضال لھا وأن شافعة أنھا أصنامھم في يعتقدون إنما الكفار أن: اآلية

 البر إلى نجاكم فلما)  الحيل تنقطع حيث البحر حالة على ذلك من هللا فوقفھم العظام الشدائد في لھا فعل ال األصنام نأ

 هللا عصمه من إال للنعم كفورا اإلنسان وطبع:  وقيل الكافر ھنا اإلنسان(  كفورا اإلنسان وكان)  اإلخالص عن أي(  أعرضتم

 الجنس لفظ فاإلنسان

 . . . . . يخسف أن أفأمنتم ) 68 (:  اإلسراء

 تنھار أن:  والخسف البحر من سلموا وإن البر في ھالكھم على قادر أنه بين(  البر جانب بكم يخسف أن أفأمنتم: )  تعالى قوله

 غار أي خاسفة الماء من وعين الرأس في حدقتھا غارت أي خاسف وعين أصلھا انھدم إذا خسيف بئر:  يقال بالشيء األرض

 كثرة ماؤھا ينقطع فال الحجارة في تحفر التي البئر والخسيف:  عمرو أبو وقال األرض عن غابت أي الشمس وخسفت ھاماؤ

 جانب والبر جانب البحر فإن وأيضا جانبا الخسف بعد يصير ألنه جانبا وسماه األرض ناحية:  البر وجانب خسف والجمع

 كما البر من أمنوه ما فحذرھم البحر أھوال من آمنين فيه وكانوا لبرا جانب وساحله البحر ساحل على كانوا إنھم:  وقيل

 الصغار الحصى وھي بالحصباء ترمي التي وھي شديدة ريحا يعني(  حاصبا عليكم يرسل أو)  البحر من خافوه ما حذرھم

:  بالبرد ترمي التي لسحابةل ويقال لوط بقوم فعل كما تحصبھم السماء من حجارة يعني:  قتادة وقال والقتبي عبيدة أبو قاله

 كل أذيالھا أھلھا من خوت أن عليھا جرت:  لبيد قال أيضا وحصبة حاصب والحصباء التراب تحمل التي وللريح:  حاصب

 أي(  وكيال لكم تجدوا ال ثم)  منثور القطن كنديف بحاصب يضربنا الشام شمال مستقبلين:  الفرزدق وقال حصبه عصوف

 هللا بأس نم يمنعكم ونصيرا حافظا

 . . . . . أن أمنتم أم ) 69 (:  اإلسراء

 الشديدة الريح:  القاصف(  الريح من قاصفا عليكم فيرسل)  البحر في يعني(  أخرى تارة فيه يعيدكم أن أمنتم أم: )  تعالى قوله

 شديدة قاصف وريح السفينة الريح قصفت:  يقال الكسر:  والقصف بشدة كسره أي يقصفه الشيء قصف من بشدة تكسر التي

:  أيضا والقصف التكسر والتقصف الشجر ھشيم:  والقصيف قصيفا وغيره الرعد قصف:  يقال الصوت شديد:  قاصف ورعد

 أن عليكم نرسل أو بكم نخسف عمرو وأبو كثير بن وقرأ بكفركم أي(  كفرتم بما فيغرقكم)  مولدة إنھا:  يقال واللعب اللھو

 أبو وقرأ إياه:  قبل اآلية في لقوله بالياء الباقون علينا:  ولقوله التعظيم على الخمسة في بالنون فنغرقكم عليكم فنرسل نعيدكم

 جعفر أبو وقرأ الراء في التشديد مع بالياء فيغرقكم وقتادة الحسن وعن للريح نعتا بالتاء فتغرقكم ومجاھد ورويس وشيبة جعفر

 ثم: )  وقوله الماوردي حكاه البحر في المغرقة والعاصف البر في ھلكةالم القاصف إن:  وقيل القرآن كل وفي ھنا الرياح
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 وتابع تبيع:  غيره أو بثأر طلب من لكل يقال وكذلك الثأر من وھو:  النحاس ثائرا:  مجاھد قال(  تبيعا به علينا لكم التجدوا

 مطالبة أي بالمعروف فاتباع ومنه

 . . . . . بني كرمنا ولقد ) 70 (:  اإلسراء

 كرمنا أيضا عليھم النعمة بين ذكر ما الترھيب من ذكر لما اآلية(  آدم بني كرمنا ولقد: )  تعالى قوله األولى:  مسائل ثالث يهف

 خلقھم فيھا يدخل الكرامة وھذه المال كرم ال النقصان نفي كرم ھو وھذا وفضال شرفا أي كرما لھم جعلنا أي كرم تضعيف

 يتحمل يكون أن آدم بني سوى لحيوان يصح ال مما والبحر البر في وحملھم الصورة وحسن مةالقا امتداد في الھيئة ھذه على

 آدم بني اتساع حيوان فيه يتسع ال وھذا والمالبس والمشارب المطاعم من به خصھم بما وتخصيصھم وتدبيره وقصده بإرادته

 أو نيئا لحما يأكل حيوان كل وغاية األطعمة من تالمركبا ويأكلون الثياب ويلبسون الحيوان دون خاصة المال يكسبون ألنھم

 ذكره عباس بن عن وروي بالفم الحيوان وسائر بيده يأكل أن ھو التفضيل أن جماعة عن الطبري وحكى مركب غير طعاما

 لبتعدي كرمھم:  عطاء والتمييز بالنطق كرمھم:  الضحاك وقال الماوردي ذكره ومقاتل الكلبي قول وھو والنحاس المھدوي

 الرجال أكرم وقيل منھم)  وسلم عليه هللا صلى(  محمدا جعل بأن:  كعب بن محمد الصورة بحسن:  يمان وامتدادھا القامة

 بالكالم:  وقيل لھم الخلق سائر وتسخير الخلق سائر على بتسليطھم:  الطبري جرير بن محمد وقال بالذوائب والنساء باللحى

 هللا يعرف وبه التكليف عمدة ھو الذي بالعقل كان إنما التفضيل أن عليه يعول الذي حيحوالص والتمييز بالفھم:  وقيل والخط

 فمثال الكتب وأنزلت الرسل بعثت العبد من المراد بكل ينھض لم لما أنه إال رسله وتصديق نعيمه إلى ويوصل كالمه ويفھم

 بعضه األقوال من تقدم وما األشياء تفاصيل ركتوأد الشمس رأت سليمة وكانت فتحت فإذا العين العقل ومثال الشمس الشرع

 الفيل وقوة وإبصاره وسمعه الفرس كجري أيضا آدم بن بھا يفضل خصاال الحيوان بعض في هللا جعل وقد بعض من أقوى

 تفضيل يتقتض اآلية ھذه:  فرقة قالت الثانية أعلم وهللا بيناه كما بالعقل والتفضيل التكريم وإنما الديك وكرم األسد وشجاعة

 بل اآلية من الزم غير وھذا المقربون المالئكة وال:  تعالى قوله في المستثنون إنھم حيث من والجن اإلنس على المالئكة

 الكثير ھو والجن الحيوان سائر من به خصھم ما آدم بني على فيھا هللا عدد إنما اآلية ھذه فإن والجن اإلنس بين فيھا التفضيل

 ويحتمل أفضل المالئكة أن يحتمل بل لذكرھم اآلية تتعرض ولم المفضول الكثير عن الخارجون ھم والمالئكة المفضول

 كما ھذا في الكالم من قوم تحاشى وقد القطع إلى المسألة ھذه في ينتھي ال فالكالم الجملة وعلى التساوي ويحتمل العكس

 بن يونس على تفضلوني وال األنبياء بين تخايروا ال)  الخبر في إذ بعض على األنبياء بعض تفضيل في الكالم من تحاشوا

 تفضيل في الكالم فيھا ومضى البقرة في بيناه وقد األنبياء بين التفضيل في القرآن في النص لوجود بشيء ليس وھذا)  متى

 والعسل السمن:  مقاتل قال والمشارب المطاعم لذيذ يعني(  الطيبات من ورزقناھم: )  تعالى قوله الثانية والمؤمن المالئكة

 خلقنا ممن كثير على وفضلناھم)  وغيرھا والعظام التبن من عليكم يخفى ال ما غيرھم رزق وجعل والحلوى والتمر والزبد

 الفراسة وإصابة والتمييز والحفظ والجزاء والثواب واالستيالء بالغلبة والطير والوحش والدواب البھائم على يعني(  تفضيال

 أنفسكم احرموا) : )  وسلم عليه هللا صلى(  هللا رسول قال قالت عنھا هللا رضي عائشة عن روي ما ترد اآلية ھذه الرابعة

 له أصل وال الطيبات أكل ترك في الصوفية من كثير يستدل وبه)  منھا العروق في يجري أن الشيطان قوي فإنما الطعام طيب

 ورق يقتات سھل كان:  قال الطوسي حامد أبو حكى وقد موضع غير في تقرر ما على بخالفه الثابتة والسنة يرده القرآن ألن
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 كان فلما اإلسكندرية إلى إخميم من النون ذا صحبت:  قال البنا بن إبراھيم وذكر سنين ثالث التين ورق دقاق وأكل مدة النبق

 مزوده إلى فنظرت تفلح ستل:  قال نعم قلت مدقوق ملحك:  لي فقال ھلم:  وقلت معي كان وملحا قرصا أخرجت إفطاره وقت

 ال مما وھذا:  علماؤنا قال سنة أربعين آدم بنو يأكله مما شيئا أكلت ما:  يزيد أبو وقال منه يسف شعير سويق قليل فيه وإذا

 التبن أكل في الدواب مزاحمة يصح فال لبھائمھم قشورھا وجعل بالحنطة اآلدمي أكرم تعالى هللا ألن عليه النفس حمل يجوز

 خبز ألن مزاجه ينحرف فإنه الجريش والملح الشعير خبز على اإلنسان اقتصر وإذا القولنج يورث فإنه الشعير سويق وأما

 حكمة قوومت فقد فمنعت يصلحھا ما إلى النفس مالت وإذا والبصر الدماغ يضر قابض يابس والملح مجفف بارد الشعير

 لم ومتى اآلدمي مطية البدن أن ومعلوم والعقل للشرع مخالفا الفعل ھذا فكان البدن في ذلك يؤثر ثم بردھا سبحانه الباريء

 وجدنا إذا:  فقال كله ھذا:  له فقيل حواري وخبز وعسال زبدا اشترى أنه أدھم بن إبراھيم عن وروي تبلغ لم بالمطية يرفق

 ھذا ومثل الصالة إلى يقوم ثم وذجوالفال والعنب اللحم يأكل الثوري وكان الرجال صبر صبرنا عدمنا وإذا الرجال أكل أكلنا

 ابتدعوھا ورھبانية عنھم صح إن الدين في غلو واألول وغيرھما واألعراف المائدة في يكفي ما منه تقدم وقد كثير السلف عن

 عليھم كتبناھا ما

 . . . . . كل ندعوا يوم ) 71 (:  اإلسراء

: تعالى قوله في)  وسلم عليه هللا صلى(  النبي عن ھريرة أبي عن الترمذي روى(  بإمامھم أناس كل ندعوا يوم: )  تعالى قوله

 ويجعل وجھه ويبيض ذراعا ستون جسمه في له ويمد بيمينه كتابه فيعطى أحدھم يدعى: )  قال بإمامھم أناس كل ندعوا يوم

 يأتيھم حتى ھذا في لنا اركوب بھذا ائتنا اللھم فيقولون بعيد من فيرونه أصحابه إلى فينطلق يتألأل لؤلؤ من تاج رأسه على

 تاجا ويلبس آدم صورة على ذراعا ستون جسمه في له ويمد وجھه فيسود الكافر وأما قال ھذا مثل منكم لكل أبشروا فيقول

 جلر لكل فإن هللا أبعدكم فيقول أخره اللھم فيقولون فيأتيھم:  قال بھذا تأتنا ال اللھم ھذا شر من با نعوذ فيقولون أصحابه فيراه

 اليوم كتابھا إلى تدعى أمة كل جاثية أمة كل وترى:  قوله ھذا ونظير غريب حسن حديث ھذا:  عيسى أبو قال)  ھذا مثل منكم

:  والضحاك وقتادة والحسن عباس بن وقال أعمالھم تعرف في إليه يرجع ألنه إماما يسمى والكتاب تعملون كنتم ما تجزون

 عليھم المنزل بالكتاب:  زيد بن وقال بيمينه كتابه أوتي فمن دليله عمله فيه الذي منھم سانإن كل بكتاب أي بكتابھم أي بإمامھم

 ھل عملتم ماذا القرآن يأھل:  فيقال بالقرآن القرآن وأھل بالتوراة التوراة أھل فيدعى يتلوه كان الذي بكتابه إنسان كل يدعى أي

 عليه إبراھيم متبعي ھاتوا:  فيقال به يؤتم من واإلمام بنبيھم بإمامھم:  مجاھد وقال وھكذا نواھيه اجتنبتم ھل أوامره امتثلتم

 بأيمانھم كتابھم فيأخذون الحق أھل فيقوم األصنام متبعي ھاتوا الشيطان متبعي ھاتوا السالم عليه موسى متبعي ھاتوا السالم

 هللا صلى(  النبي عن وروي عصرھم بإمام:  هعن هللا رضي علي وقال قتادة وقاله بشمالھم كتابھم فيأخذون الباطل أھل ويقوم

 ھاتوا فيقول نبيھم وسنة ربھم وكتاب زمانھم بإمام يدعى كل: )  فقال بإمامھم أناس كل ندعو يوم:  قوله في)  وسلم عليه

 حقال أھل فيقوم والسالم الصلوات أفضل عليھم محمد متبعي ھاتوا عيسى متبعي ھاتوا موسى متبعي ھاتوا إبراھيم متبعي

 وأبو الحسن وقال)  ضاللة وإمام ھدى إمام الضاللة رؤساء متبعي ھاتوا الشيطان متبعي ھاتوا ويقول بأيمانھم كتابھم فيأخذون

 بمذاھبھم:  وقيل المحذور عن الصابرون أين بالمقدور الراضون أين:  فيقال عباس بن وقاله بأعمالھم أي بإمامھم:  العالية

 أو حق على أو شر أو خير في فيتبعونه ونحوه قدري يا معتزلي يا شافعي يا حنفي يا:  الدنيا في هب يأتمون كانوا بمن فيدعون
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 الجھاد باب من الجھاد وأھل الصدقة باب من الصدقة أھل يدعى:  ھريرة أبو وقال تقدم وقد عبيدة أبي قول معنى وھذا باطل

 بأمھاتھم بإمامھم:  كعب بن محمد وقال والنمام الدفاف سهوعك والصوام المصلي فالن أين يقال:  سھل أبو بطوله الحديث

 والحسين الحسن لشرف إظھار والثاني عيسى ألجل أحدھا الحكمة من أوجه ثالثة ذلك وفي:  الحكماء قالت آم جمع وإمام

 صلى(  هللا ولرس قال قال عمر بن عن الصحيح الحديث في فإن نظر القول ھذا وفي:  قلت الزنى أوالد يفتضح لئال والثالث

 خرجه)  فالن بن فالن غدرة ھذه فيقال لواء غادر لكل يرفع القيامة يوم واآلخرين األولين هللا جمع إذا) : )  وسلم عليه هللا

 يرد وھذا آبائھم وأسماء بأسمائھم اآلخرة في يدعون الناس أن على دليل فالن بن فالن غدرة ھذه: )  فقوله والبخاري مسلم

 ھذا(  بيمينه كتابه أوتي فمن: )  تعالى قوله أعلم وهللا آبائھم على سترا ذلك في ألن أمھاتھم بأسماء يدعون إنما:  قال من على

 واليظلمون كتابھم يقرؤون فأولئك)  مبين إمام في أحصيناه شيء وكل:  قوله أيضا ويقويه بكتابھم بإمامھم:  قال من قول يقوي

 النساء في مضى قدو النواة شق في الذي الفتيل(  فتيال

 . . . . . في كان ومن ) 72 (:  اإلسراء

)  اآلخرة أمر في أي(  اآلخرة في فھو)  الحق وإبصار االعتبار عن الدنيا في أي(  أعمى ھذه من كان ومن: )  تعالى قوله

 لكم يزجي الذي ربكم قبلھا ما اقرؤوا:  فقال اآلية ھذه عن فسألوه عباس بن إلى اليمن أھل من نفر جاء:  عكرمة وقال(  أعمى

 يعاين لم التي اآلخرة عن فھو أعمى رأى التي واآليات النعم ھذه في كان من:  عباس بن قال تفضيال إلى البحر في الفلك

:  وقيل أعمى اآلخرة نعم عن فھو الدنيا في عليه بھا هللا أنعم التي النعم عن عمي من المعنى:  وقيل سبيال وأضل أعمى

 وقال أعمى فيھا توبة ال التي اآلخرة في فھو أعمى التوبة بقبول ووعد له وفسح فيھا أمھل التي الدنيا في انك من المعنى

 هللا حجج عن أعمى الدنيا في كان من:  وقيل سبيال وأضل أعمى اآلخرة في فھو ضاال كافرا الدنيا ھذه في كان من:  الحسن

 وبكما عميا وجوھھم على القيامة يوم ونحشرھم:  وقال اآليات أعمى القيامة يوم ونحشره:  قال كما أعمى القيامة يوم هللا بعثه

 يقال وال القلب عمى من ألنه عمى أشد:  األقوال جميع في أعمى اآلخرة في فھو قوله في المعنى:  وقيل جھنم مأواھم وصما

 يقل لم:  األخفش أيداه ما يقال ال كما أعماه ما يقل فلم والرجل اليد بمنزلة خلقه ألنه:  وسيبويه الخليل قال العين عمى في مثله

 وعشي عمي فعله ألن أعشاه وما أعماه ما النحويين بعض أجاز وقد أعمى وأصله أحرف ثالثة من أكثر على ألنه ذلك فيه

 ثمر وال ظل لكم المعالي في ما:  الشاعر قال شعره أسود ما:  تقول العرب سمع أنه بصري شيخ بالشام حدثني:  الفراء وقال

 والكسائي وحمزة بكر أبو وأمال طباخ سربال وأبيضھم لؤما األمھم اليوم فأنت الملوك أما أشياخ أشباح لكم المخازي وفي

 إلى طريقا يجد ال أنه يعني(  سبيال وأضل)  الثاني وفتح األول عمرو أبو وأمال الباقون وفتح وأعمي أعمى الحرفين وخلف

 الھداية

 . . . . . ليفتنونك كادوا وإن ) 73 (:  اإلسراء

 تستلم ندعك ال:  وقالوا قريش فمنعته طوافه في األسود الحجر يستلم)  وسلم عليه هللا صلى(  النبي كان:  جبير بن سعيد قال

 تعالى هللا فأبى)  كاره لھا أني يعلم وهللا الحجر أستلم يدعوني أن بعد بھا ألم أن علي ما: )  وقال نفسه فحدث بآلھتنا تلم حتى

 عليه هللا صلى(  النبي أتوا ثقيف وفد في نزلت:  عطاء رواية في عباس بن وقال وقتادة مجاھد قاله اآلية ھذه عليه وأنزل ذلك
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 حرمت كما وادينا وحرم وأسلمنا كسرناھا أخذناه فإذا لھا يھدى ما نأخذ حتى سنة بآلھتنا متعنا:  وقالوا شططا فسألوه)  وسلم

 قول ھو:  وقيل اآلية ھذه فنزلت ذلك يعطيھم أن)  وسلم عليه هللا صلى(  هللا رسول فھم عليھم فضلنا العرب تعرف حتى مكة

 حتى بذلك فھم منك ونسمع معك نجلس حتى والموالي السقاط ھؤالء عنا اطرد) :  وسلم عليه هللا صلى(  للنبي قريش أكابر

 ويفخمونه يكلمونه الصبح إلى ليلة ذات)  وسلم عليه هللا صلى(  هللا برسول خلوا قريشا أن لنا ذكر:  قتادة وقال عنه نھي

 في يقاربھم كاد حتى به زالوا وما سيدنا يا سيدنا وأنت الناس من أحد به يأتي ال بشيء تأتي إنك:  فقالوا ويقاربونه ويسودونه

 عن الرجل فتنت:  يقال يزيلونك أي(  نونكليفت)  ومعنى اآلية ھذه تعالى هللا وأنزل ذلك من هللا عصمه ثم يريدون ما بعض

 في ألن القرآن حكم أي(  إليك أوحينا الذي عن)  واحد والمعنى يصرفونك وقيل الھروي قاله عليه كان عما أزلته إذا رأيه

 وحرم:  ثقيف قول وھو إليك أوحينا ما غير علينا لتختلق أي(  غيره علينا لتفتري)  القرآن لحكم مخالفة سألوه ما إعطائھم

)  لك عذرا يكون حتى بذلك أمرني هللا فقل خصصتھم لم العرب سألتك فإن ووحشھا وطيرھا شجرھا مكة حرمت كما وادينا

 الصداقة وھي]  بالضم[  الخلة من مأخوذ وصافوك والوك أي خليال التخذوك أرادوا ما فعلت لو أي(  خليال التخذوك وإذا

 إليھم لحاجته الفقر وھي]  الخاء بفتح[  الخلة من مأخوذ فقيرا يأ خليال التخذوك:  وقيل لھم لممايلته

 . . . . . ثبتناك أن ولوال ) 74 (:  اإلسراء

 أي(  قليال شيئا)  تميل أي(  إليھم تركن كدت لقد)  موافقتھم من وعصمناك الحق على أي(  ثبتناك أن ولوال: )  تعالى قوله

 الخطاب ظاھر:  وقيل)  عين طرفة نفسي إلى تكلني ال اللھم: )  السالم عليه قال آليةا ھذه نزلت لما:  قتادة قال قليال ركونا

 إلى ملت بأنك عنك يخبرون كادوا أي ليركنونك كادوا وإن:  والمعنى ثقيف عن إخبار وباطنه)  وسلم عليه هللا صلى(  للنبي

 المھدوي ذكره فعلت ما بسبب يقتلونك الناس كاد أي نفسك تقتل كدت:  لرجل تقول كما واتساعا مجازا إليه فعلھم فنسب قولھم

 عليك هللا فضل تم ولكن موافقتھم إلى ميل منك لكان عليك هللا فضل ولوال:  المعنى بل إليھم بالركون ھم منه كان ما:  وقيل

 يركن لئال لألمة يفتعر ھذا ولكن معصوما)  وسلم عليه هللا صلى(  هللا رسول كان:  عباس بن وقال القشيري ذكره تفعل فلم

 .وشرائعه تعالى هللا أحكام من شيء في المشركين إلى منھم أحد

 الممات عذاب ومثلي الدنيا في الحياة عذاب مثلي ألذقناك ركنت لو أي(  الممات وضعف الحياة ضعف ألذقناك إذا: )  وقوله

 قال أعظم المخالفة عند العذاب كان أعلى درجةال كانت وكلما الوعيد غاية وھذا وغيرھما ومجاھد عباس بن قاله اآلخرة في

 يكون وقد مرتين مثله الشيء وضعف ضعفين العذاب لھا يضاعف مبينة بفاحشة منكن يأت من النبي نساء يا:  تعالى هللا

 األعراف في تقدم وقد نصيب أي ضعف لكل:  وجل عز كقوله النصيب الضعف

 . .. . .  ليستفزونك كادوا وإن ) 76 (:  اإلسراء

 بالمدينة)  وسلم عليه هللا صلى(  النبي مقام اليھود حسدت:  عباس بن قال السورة أول في تقدم حسبما مدنية أنھا قيل اآلية ھذه

 لما قلبه في ذلك فوقع بك وآمنا صدقناك إليھا خرجت إن فإنك بھا فالحق نبيا كنت فإن بالشام بعثوا إنما األنبياء إن:  فقالوا

 هللا صلى(  هللا رسول غزا:  غنم بن الرحمن عبد وقال اآلية ھذه هللا فأنزل مرحلة على المدينة من فرحل إسالمھم من يحب

 وأمر السورة ختمت ما بعد األرض من ليستفزونك كادوا وإن نزل تبوك نزل فلما الشام إال يريد ال تبوك غزوة)  وسلم عليه
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 بالھجرة أمره هللا ولكن أمھلوا لما أخرجوه ولو بإخراجه مكة أھل ھم في نزلت:  وقتادة مجاھد قال مكية إنھا:  وقيل بالرجوع

 أرض يريد(  األرض من: )  وقوله ذكر لليھود يجر ولم مكة أھل عن خبر قبلھا ما وألن مكية السورة ألن أصح وھذا فخرج

 مكة يعني محمد أخرجتك تيال قريتك من قوة أشد ھي قرية من وكأين دليله مصر أرض أي األرض أبرح فلن:  كقوله مكة

 بتظاھرھم العرب أرض من يستخفوه أن كلھم الكفار ھم:  وقيل أخرجتك وقال إليھا أضاف فلھذا بإخراجه أھلھا ھم:  معناه

 أبي بن عطاء وقرأ(  قليال إال خالفك اليلبثون وإذا: )  قوله معنى وھو يمھلوا لم العرب أرض من أخرجوه ولو هللا فمنعه عليه

 والكسائي وحمزة وحفص عامر بن وقرأ بعدك ومعناه عمرو وأبو بكر وأبو كثير وبن نافع خلفك مشددة الباء يلبثون ال رباح

 عفت:  الشاعر قال بعدك أيضا ومعناه هللا رسول خالف بمقعدھم المخلفون فرح:  بقوله اعتبارا حاتم أبو واختاره خالفك

 منه لتعمل شقته إذا الجريد المرأة شطبت:  يقال الماوردي في البواسط بسط احصير بينھن الشواطب بسط فكأنما خالفھم الديار

 إال)  األنباري بن ذكره مخالفتك بمعنى وخالفك بعدك بمعنى خلفك:  وقيل المنقية إلى الشاطبة تلقيه ثم:  عبيد أبو قال الحصر

 قريش أنھم ذكر من قول وھذا بدر يوم قتلھم إلى له إخراجھم بين ما بعده لبثوھا التي المدة أن أحدھما:  وجھان فيه(  قليال

 اليھود أنھم ذكر من قول وھذا النضير بني وجالء قريظة بني وقتل ذلك بين ما الثاني

 . . . . . قد من سنة ) 77 (:  اإلسراء

 سقط فلما بونيعذ بإضمار نصب فھو أرسلنا قد من كسنة يعذبون أي(  رسلنا من قبلك أرسلنا قد من سنة: )  تعالى قوله

 الكاف حذف تقدير على منصوب ھو:  وقيل أرسلنا قد من سنة سننا معنى على انتصب:  وقيل الفراء قاله الفعل عمل الخافض

 والثاني األول على ويوقف قليال إال:  قوله على التقدير ھذا على يوقف فال أرسلنا قد من كسنة قليال إال خلفك يلبثون ال التقدير

 وعدھا في خلف ال أي(  تحويال لسنتنا والتجد)  حسن وقف رسلنا من قبلك

 . . . . . لدلوك الصالة أقم ) 78 (:  اإلسراء

 بالصبر السالم عليه نبيه أمر المشركين مكايد ذكر لما(  الشمس لدلوك الصالة أقم: )  تعالى قوله األولى:  مسائل سبع فيه

 وكن ربك بحمد فسبح يقولون بما صدرك يضيق أنك نعلم ولقد ومثله داءاألع على النصر طلب وفيھا الصالة على والمحافظة

 الصلوات إلى إشارة المفسرين من بإجماع اآلية وھذه البقرة سورة أول في الصالة إقامة معنى في القول وتقدم الساجدين من

 وبن ھريرة وأبو وابنه عمر قاله السماء كبد عن الشمس زوال أنه أحدھما:  قولين على الدلوك في العلماء واختلف المفروضة

 وروي كعب بن وأبي مسعود وبن علي قاله الغروب ھو الدلوك أن الثاني وغيرھم التابعين علماء من سواھم وطائفة عباس

 جعله ومن المغيب حالة لتبينھا براحته عينيه يدلك اإلنسان فألن لغروبھا اسما الدلوك جعل من:  الماوردي قال عباس بن عن

 وأنشد غابت أي الشمس يعني براح ودلكت غروبھا دلوكھا:  عبيد أبو وقال شعاعھا لشدة عينيه يدلك فألنه زوالھال اسما

 الشمس أسماء من اسم ورقاس وقطام حزام وزن على]  الباء بفتح[  براح براح دلكت حتى ذبب رباح قدمى مقام ھذا:  قطرب

 قول ومنه حاجبه على كفه جعل وقد إليھا ينظر وھو غابت أي لكفا وھي راحة جمع وھو]  الباء بكسر[  الفراء ورواه

 ألنھم أملس منحدر مكان الزحلوفة:  األعرابي بن قال تزحلفا كي بالراح أدفعھا دنفا تكون كادت قد والشمس:  العجاج
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:  الرمة ذو قال تغاب إذا الشمس دلكت:  ويقال فتزحلف زحلفته:  يقال والدفع كالدحرجة والزحلفة:  قال فيه يتزحلفون

 .الدوالك باالفالت وال نجوم تقودھا باللواتي ليست مصابيح

 يسمى الغروب إلى الزوال وقت ومن الغروب ھو وآخره الزوال ھو الدلوك فأول اللغة في الميل ھو الدلوك:  عطية بن قال

 والمغرب والعصر الظھر ذلك في فيدخل دهوعن الدلوك حالة في تكون التي الصلوات تعالى هللا فذكر ميل حالة في ألنھا دلوكا

 ألن الغروب إلى الزوال من وقتھا يتمادى الظھر صالة أن إلى قوم ذھب وقد الليل غسق في داخلة المغرب تكون أن ويصح

 لةحا في والشافعي مالك إليه وأشار تفصيل في حنيفة وأبو األوزاعي قاله كله دلوك وھذا الدلوك على وجوبھا علق سبحانه هللا

 اجتماع الليل وغسق ميلھا الشمس دلوك:  قال عباس بن عن مالك روى(  الليل غسق إلى: )  تعالى قوله الثانية الضرورة

:  قيل وقد واألرقا الھم واشتكيت غسقا قد الليل ھذا إن:  الرقيات قيس بن قال الليل سواد الغسق:  عبيدة أبو وقال وظلمته الليل

:  يقال والغسق اإلظالم جنح إذا حتى الھية وھي يداھا تجود ظلت:  زھير قال ظلمته إقبال:  وقيل الشفق مغيب الليل غسق

 الجرح وغسق تغسق سالت إذا العين غسقت:  يقال السيالن من الكلمة وأصل السين بفتح اسم والغسق غسوقا الليل غسق

 وظلم وأغسق الليل غسق:  الفراء وحكى الليل غسق إلى المغرب أخر أي المؤذن وأغسق أصفر ماء منه سال أي غسقانا

 أخر:  يقول أغسق أغسق:  غيم يوم في لمؤذنه يقول خثيم بن الربيع وكان وأغبش وغبش وأغبس وغبس وأدجى ودجا وأظلم

 حين إال لھا وقت ال واحد وقت وقتھا:  فقيل المغرب وقت آخر في العلماء اخلف الثالثة إظالمه وھو الليل يغسق حتى المغرب

 مذھب من الظاھر وھو الشمس غروب وذلك واحد لوقت باليومين صالھا فإنه جبريل إمامة في بين وذلك الشمس جبتح

 الشفق غاب فإذا:  الموطأ في مالك وقال الثوري قال وبه أيضا عنه المشھور في الشافعي قولي أحد وھو أصحابه عند مالك

 ثور وأبو وإسحاق وأحمد حي بن والحسن وأصحابه حنيفة أبو قال وبھذا العشاء وقت ودخل المغرب وقت من خرجت فقد

 بالسائل صلى)  وسلم عليه هللا صلى(  النبي أن:  وفيه موسى أبي ولحديث كله غسق الشفق إلى الغروب وقت ألن وداود

 متأخر ألنه يلجبر إمامة أخبار من أولى وھذا:  قالوا مسلم خرجه الشفق سقوط عند كان حتى فأخر الثاني اليوم في المغرب

 من المشھور ھو القول ھذا أن العربي بن وزعم قبله لما ناسخ ألنه وأمره فعله من أولى والمتأخر بمكة جبريل وإمامة بالمدينة

 تتعلق ھل باألسماء المتعلقة األحكام أن ھذا في والنكتة حياته في وأمأله عمره طول أقرأه الذي موطئه في وقوله مالك مذھب

 ارتبط فإذا لغوا ذكرھا يكون لئال بأوائلھا الحكم يرتبط أن النظر في واألقوى بجميعھا الحكم يرتبط أو بآخرھا أو بأوائلھا

 عبد محمد أبو الحافظ اإلمام خرج وقد أرجح بالتوسعة القول:  قلت اآلخر إلى بالكل تعلقه في النظر ذلك بعد جرى بأوائلھا

)  وسلم عليه هللا صلى(  هللا رسول خرج:  قال جابر عن الزبير أبي عن الكندي هللا عبد بن األجلح حديث من سعيد بن الغني

 كان وإن بالبين فليس بالنسخ القول وأما أميال تسعة وذلك سرف أتى حتى المغرب يصل فلم الشمس غروب من قريبا مكة من

 فيھا األمة اتفقت ولذلك المغرب وقت في األفضلية على جبريل أحاديث تحمل:  علماؤنا قال ممكن الجمع فإن معلوما التاريخ

 في المغرب بإقامة تأخر المسلمين من أحدا نعلم وال منداد خويز بن قال الشمس غروب حين في إليھا والمبادرة تعجيلھا على

 من أولى وھو الجمع ويصح التعارض فيرتفع الجواز وقت تبين التوسعة وأحاديث الشمس غروب وقت عن جماعة مسجد

 الرابعة أعلم وهللا أحدھما إسقاط فيه الترجيح أو بالنسخ والقول الدليلين من واحد كل إعمال فيه ألن األصوليين باتفاق الترجيح

 أي الفجر قرآن وأقم:  المعنى الصالة على معطوفا يكون أن أحدھما:  وجھين من قرآن انتصب(  الفجر وقرآن: )  تعالى قوله

 بالقرآن عنھا وعبر الزجاج قاله الفجر بقرآن فعليك أي اإلغراء على انتصب البصرة أھل وقال الفراء قاله الصبح صالة
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 الزجاج عن مسطور مشھور ھو حسبما بھا مجھور طويلة قراءتھا إذ أعظمھا ھو القرآن ألن الصلوات من غيرھا دون خاصة

 المفصل بطوال فيھا يقرأ خلفه بمن يضر ال قدرا الصبح في القراءة إطالة استحباب على المدينة عمل استقر وقد:  قلت أيضا

 تخفف إنھا:  العصر في قيل وقد والعشاء العصر في وتوسطھا المغرب في القراءة وتخفيف والجمعة الظھر ذلك في ويليھا

 اإلطالة فيه استقرت فيما التقصير من أو التقصير فيه استقر فيما اإلطالة من وغيره مسلم صحيح في ورد ما وأما كالمغرب

 وإلنكاره بالعمل فمتروك المغرب في والطور والمرسالت األعراف وكقراءة النسائي رواه كما المعوذتين الفجر في قراءتهك

 إن الناس أيھا: )  فقال بالتخفيف األئمة وبأمره الصحيح خرجه البقرة سورة فافتتح العشاء في قومه أم حين التطويل معاذ على

 صلى فإذا: )  وقال)  الحاجة وذا والضعيف والسقيم والمريض والكبير الصغير فيھم فإن فففليخ الناس أم فأيكم منفرين منكم

 صالة ال أن على دليل(  الفجر وقرآن: )  تعالى قوله الخامسة الحديث صحيح في مسطور كله)  شاء ما فليطول وحده احدكم

 القرآن أم قراءة وجوب إلى جمھورھم فذھب الصالة في القراءة في العلماء اختلف وقد قرآنا الصالة سمى ألنه بقراءة إال

 في تجب أيضا وعنه إسحاق قول وھو الصالة جل في واجبة أنھا أيضا وعنه مالك قول مشھور وھو ركعة كل في والفذ لإلمام

 كمال عن وحكي عنه الروايات أشذ وھو الصالة من شيء في تجب ال القراءة أن وعنه وسحنون المغيرة قاله واحدة ركعة

 والمأموم والفذ اإلمام على تجب أنھا وأيوب أيضا األوزاعي وعن األوزاعي ذھب وإليه الصالة نصف في تجب أنھا أيضا

 الترمذي روى(  مشھودا كان: )  تعالى قوله السادسة مستوفى]  الفاتحة[  في مضى وقد الشافعي قولي أحد وھو حال كل على

 مالئكة تشھده: )  قال مشھودا كان الفجر قرآن إن الفجر وقرآن:  قوله في)  وسلم عليه هللا صلى(  النبي عن ھريرة أبي عن

 سعيد وأبي ھريرة أبي عن صالح أبي عن األعمش عن مسھر بن علي ورواه صحيح حسن حديث ھذا)  النھار ومالئكة الليل

 صالة فضل: )  قال)  وسلم عليه هللا صلى(  النبي عن ھريرة أبي عن البخاري وروى)  وسلم عليه هللا صلى(  النبي عن

:  ھريرة أبو يقول)  الصبح صالة في النھار ومالئكة الليل مالئكة وتجتمع درجة وعشرون خمس الواحد صالة على الجميع

 إال صالته تشھد لم يبكر لم فمن الصالة بھذه يبكر المعنى ولھذا مشھودا كان الفجر قرآن إن الفجر وقرآن شئتم إن إقرءوا

 الجمع األفضل:  حنيفة أبو وقال أفضل بالصبح التغليس:  والشافعي مالك قال أيضا المعنى ولھذا المالئكة من فئتينال إحدى

 على المداومة من يفعله السالم عليه كان لما مخالف وھذا التغليس من أولى فاإلسفار ذلك فاته فإن واإلسفار التغليس بين

) : )  وسلم عليه هللا صلى(  بقوله العلماء بعض استدل السابعة أعلم وهللا الليل ةمالئك شھود تفويت فيه فإن وأيضا التغليس

 فال ھذا وعلى:  قلت النھار صالة من وال الليل صالة من ليست الصبح صالة أن على)  النھار ومالئكة الليل مالئكة تشھده

 رواه فيما السالم عليه الفصيح النبي عن حيحالص في فإن النھار صالة من وال الليل صالة من ال أيضا العصر صالة تكون

 أن ومعلوم الحديث)  الفجر وصالة العصر صالة في فيجتمعون بالنھار ومالئكة بالليل مالئكة فيكم يتعاقبون: )  ھريرة أبو

 اإليمانو الصيام بدليل كالعصر النھار من ھي وإنما كذلك وليس الليل من الفجر صالة تكون فكذلك النھار من العصر صالة

 واضح وھذا

 . . . . . فتھجد الليل ومن ) 79 (:  اإلسراء

 به)  فتھجد قم أي مضمر على ناسقة فتھجد قوله في والفاء للتبعيض من(  الليل ومن: )  تعالى قوله األولى:  مسائل ست فيه

 :الشاعر قال الضد على سھر وھجد نام ھجد:  يقال األضداد من وھو الھجود من والتھجد بالقرآن أي(
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 نياما يعني تجود النوال بعالت فباتت ھجود والرفاق طرقتنا أال:  آخر يعود بمنى خيالھا وليت ھجود منى وأھل زارت أال

 فالتھجد لھا ينتبه ألنه للصالة اسما فصار رقدة بعد التيقظ والتھجد أيقظته أي وھجدته أنمته أي وھجدته بمعنى وتھجد وھجد

 من القاضي إسحاق بن إسماعيل وروى وغيرھم األسود بن الرحمن وعبد وعلقمة األسود معناه قال ومالن من الصالة إلى القيام

 إنما تھجد قد أنه كله الليل من قام إذا أحدكم أيحسب:  قال أنه)  وسلم عليه هللا صلى(  النبي صاحب عمر بن الحجاج حديث

:  وقيل)  وسلم عليه هللا صلى(  هللا رسول صالة كانت كذلك رقدة بعد الصالة ثم رقدة بعد الصالة ثم رقدة بعد الصالة التھجد

 الذي ھو المتھجد ألن متھجدا الصالة إلى قام من ويسمى النوم وھو الھجود وألقى سھر إذا الرجل تھجد:  يقال النوم الھجود

 عن ذلك ألقى إذا وتنجس وتقذر وتحنث وتأثم وتحرج تحوب مجرى جار الفعل وھذا نفسه عن النوم ھو الذي الھجود يلقى

 يقال وسرورھا النفوس انبساط وھي أنفسكم عن الفكاھة تطرحون أي تندمون معناه تفكھون فظلتم:  تعالى قوله ومثله نفسه

: )  تعالى قوله الثانية وقراءة صالة في به اسھر الليل من ووقتا:  اآلية في والمعنى والضحك السرور كثير كان إذا فكه رجل

 كانت:  فقيل أمته دون بالذكر)  وسلم عليه هللا صلى(  النبي تخصيص في العلماء واختلف مقاتل قاله لك كرامة أي(  لك نافلة

 بعد التأويل ھذا وفي:  قلت األمة على الموظفة الفريضة على زائدة فريضة أي لك نافلة:  لقوله عليه فريضة الليل صالة

 فرضھن صلوات خمس) : )  وسلم عليه هللا صلى(  قوله الثاني حقيقة ال مجاز وذلك بالنفل الفرض تسمية أحدھما:  لوجھين

 زائدة صالة عليه افترض يقال فكيف نص وھذا)  لدي القول يبدل ال خمسون وھن خمس ھن: )  تعالى وقوله)  العباد على هللا

  السالم عليه عنه روي قد كان وإن يصح ال ما ھذا الخمس على

 واجبة االبتداء في وكانت منه تطوعا الليل صالة كانت:  وقيل)  والسواك والوتر الليل قيام تطوع تيوألم فريضة علي ثالث (

 شاء إن المزمل سورة في مبينا يأتي ما على عائشة قالت كما فريضة بعد تطوعا الليل قيام فصار الوجوب نسخ ثم الكل على

 إذا فھو له مغفور ألنه)  وسلم عليه هللا صلى(  للنبي الخطاب ويكون الندب جھة على بالتنفل األمر يكون ھذا وعلى تعالى هللا

 قال الفرض في يقع لخلل وتدارك كفارات تطوعھم األمة من وغيره الدرجات في زيادة ذلك كان عليه بواجب ليس بما تطوع

 عسى: )  تعالى قوله الثالثة عبادةال في التوفيق من أفضل عطاء السعادة من ينال ال العبد ألن عطية:  وقيل وغيره مجاھد معناه

 قاله القيامة يوم للناس الشفاعة أصحھا وھو األول:  أقوال أربعة على المحمود المقام في اختلف(  محمودا مقاما ربك يبعثك أن

 فالن يا:  تقول نبيھا تتبع أمة كل جثا القيامة يوم يصيرون الناس إن:  قال عمر بن عن البخاري صحيح وفي اليمان بن حذيفة

 قال أنس عن مسلم صحيح وفي المحمود المقام هللا يبعثه يوم فذلك)  وسلم عليه هللا صلى(  النبي إلى الشفاعة تنتھي حتى اشفع

 اشفع له فيقولون آدم فيأتون بعض إلى بعضھم الناس ماج القيامة يوم كان إذا: )  قال)  وسلم عليه هللا صلى(  محمد حدثنا

 فإنه بموسى عليكم ولكن لھا لست فيقول إبراھيم فيأتون هللا خليل فإنه السالم عليه بإبراھيم عليكم ولكن الھ لست فيقول لذريتك

 ولكن لھا لست فيقول عيسى فيؤتى وكلمته هللا روح فإنه السالم عليه بعيسى عليكم ولكن لھا لست فيقول موسى فيؤتى هللا كليم

 هللا رسول قال قال ھريرة أبي عن الترمذي وروى الحديث وذكر)  لھا أنا فأقول فأوتى)  وسلم عليه هللا صلى(  بمحمد عليكم

 حسن حديث ھذا:  قال)  الشفاعة ھي: )  قال عنھا سئل محمودا مقاما ربك يبعثك أن عسى:  قوله في)  وسلم عليه هللا صلى( 

 .صحيح
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 صلى(  محمد نبينا إلى األمر ينتھي حتى السالم عليھم بياءاألن يتدافعه الذي الشفاعة أمر ھو المحمود المقام أن ثبت إذا الرابعة

 عليه هللا صلى(  به الخاصة وھي موقفھم ھول من ويراحوا حسابھم ليعجل الموقف ألھل الشفاعة ھذه فيشفع)  وسلم عليه هللا

 العامة:  شفاعات ثالث)  وسلم هعلي هللا صلى(  هللا لرسول:  النقاش قال)  فخر وال آدم ولد سيد أنا: )  قال ذلك وألجل)  وسلم

 إخراج في وشفاعة العامة:  فقط شفاعتان أنھما والمشھور:  عطية بن الكبائر أھل في وشفاعة الجنة إلى السبق في وشفاعة

:  عياض الفضل أبو القاضي وقال العلماء ويشفع يشفعون بل األنبياء يتدافعھا ال الثانية الشفاعة وھذه النار من المذنبين

 في الثالثة حساب دون الجنة قوم إدخال في والثانية العامة:  شفاعات خمس القيامة يوم)  وسلم عليه هللا صلى(  نبينا عاتشفا

 الجنة ويدخلون يشفع أن هللا شاء ومن)  وسلم عليه هللا صلى(  نبينا فيھم فيشفع بذنوبھم النار استوجبوا أمته موحدي من قوم

 على المبني العقلي االستحقاق وھي الفاسدة أصولھم على فمنعتھا والمعتزلة الخوارج المبتدعة اأنكرتھ التي ھي الشفاعة وھذه

 األنبياء من وغيره)  وسلم عليه هللا صلى(  نبينا بشفاعة فيخرجون المذنبين من النار دخل فيمن الرابعة والتقبيح التحسين

 شفاعة تنكر وال المعتزلة تنكرھا ال وھذه وترفيعھا ألھلھا الجنة يف الدرجات زيادة في الخامسة المؤمنين وإخوانھم والمالئكة

 عليه هللا صلى(  النبي لشفاعة الصالح السلف سؤال المستفيض بالنقل وعرف:  عياض القاضي قال الخامسة األول الحشر

)  وسلم عليه هللا صلى(  النبي ةشفاع يرزقك أن هللا تسأل أن يكره إنه:  قال من لقول يلتفت ال ھذا وعلى فيھا ورغبتھم)  وسلم

 إلى محتاج بالتقصير معترف عاقل كل ثم الدرجات وزيادة الحساب لتخفيف قدمنا كما تكون قد فإنھا للمذنبين إال تكون ال ألنھا

 أيضا الذنوب ألصحاب ألنھا والرحمة بالمغفرة يدعو أال القائل ھذا ويلزم الھالكين من يكون أن مشفق بعمله معتد غير العفو

)  وسلم عليه هللا صلى(  هللا رسول أن هللا عبد بن جابر عن البخاري روى والخلف السلف دعاء من عرف ما خالف كله وھذا

 الوسيلة)  وسلم عليه هللا صلى(  محمدا آت القائمة والصالة التامة الدعوة ھذه رب اللھم النداء يسمع حين قال من: )  قال

 .القيامة يوم شفاعتي له حلت وعدته الذي امحمود مقاما وابعثه والفضيلة

 لواء بيده يكون فإنه األول وبين بينه تنافر ال القول وھذا:  قلت القيامة يوم الحمد لواء إعطاؤه المحمود المقام أن الثاني القول

 القيامة يوم آدم ولد يدس أنا) : )  وسلم عليه هللا صلى(  هللا رسول قال قال الخدري سعيد أبي عن الترمذي روى ويشفع الحمد

 الطبري حكاه ما الثالث القول الحديث)  لوائي تحت إال سواه فمن آدم يومئذ نبي من وما فخر وال الحمد لواء وبيدي فخر وال

 كرسيه على معه)  وسلم عليه هللا صلى(  محمدا تعالى هللا يجلس أن ھو المحمود المقام:  قالت أنھا مجاھد منھا فرقة عن

 ينكر وال بعد وفيه المعنى في تلطف على إال يخرج ال وھو القول من بشطط ذلك جواز الطبري وعضد حديثا ذلك في وروت

 زال ما متھم عندنا فھو الحديث ھذا أنكر من:  قال أنه السجستاني داود أبي عن النقاش وذكر يتأوله والعلم يروى أن ذلك مع

 قولين له فإن القرآن يتأول األئمة أحد كان وإن:  ومجاھد عمر أبو قال يلهتأو على جوازه أنكر من بھذا يتحدثون العلم أھل

 الثواب تنتظر:  قال ناظرة ربھا إلى ناضرة يومئذ وجوه:  تعالى قوله تأويل في والثاني ھذا أحدھما:  العلم أھل عند مھجورين

 على يجلسه:  قال اآلية ھذه في أيضا دمجاھ عن وروي التنزيل حديث في شھاب بن باب في ھذا ذكر:  قلت النظر من ليس

 حاجة غير من األشياء خلق ثم بذاته قائما والعرش كلھا األشياء خلقه قبل كان تعالى هللا ألن مستحيل غير تأويل وھذا العرش

 ستوىا عرشا لنفسه وخلق المحكمة أفعاله بكل وعلمه قدرته وكمال وتوحيده وجوده وليعرف وحكمته لقدرته إظھارا بل إليھا

 يخلق أن قبل من عليھا كان التي الصفة على اآلن ھو:  قيل مكانا له العرش كان أو مماسا له صار أن غير من شاء كما عليه



165 

 

 العرش على تعالى هللا استواء ألن األرض على أو العرش على محمد أقعد الجواز في سواء القول ھذا فعلى والزمان المكان

 .عرشه على مستو ھو بل العرش تشغل التي والحال والقعود القيام من األحوال حويلوت والزوال االنتقال بمعنى ليس

 ھو بل العبودية صفة عن له مخرجا أو الربوبية صفة له موجبا العرش على محمدا إقعاده وليس كيف بال نفسه عن أخبر كما

 عندك لي بن ورب ربك عند الذين إن:  ولهق بمنزلة فھو)  معه: )  األخبار في قوله وأما خلقه على له وتشريف لمحله رفع

 إلى ال الرفيعة والدرجة والحظوة والمنزلة الرتبة إلى عائد ذلك كل ذلك ونحو العنكبوت المحسنين لمع هللا وإن الجنة في بيتا

 وهللا]  تذكرةال كتاب[  في ذكرناه وقد مسلم ذكره هللا عبد بن جابر قاله يخرج من بشفاعته النار من إخراجه الرابع المكان

 شاء ما يجعل تعالى الباريء أن أحدھما:  قولين على المحمود للمقام سببا بالليل القيام كون في العلماء اختلف السادسة الموفق

 الباريء مع الخلوة فيه الليل قيام أن الثاني الحكمة وجه بمعرفة أو فيه الحكمة بوجه معرفة غير من لفضله سببا فعله من

 فيه فأجلھم درجاتھم بحسب الخلق فيه ويتفاضل المحمود المقام وھو قيامه في ومناجاته به الخلوة فأعطى الناس ندو والمناجاة

 ومقاما واجبة وجل عز هللا من وعسى أحد يشفع ال ما ويشفع أحد يعطى ال ما يعطى فإنه)  وسلم عليه هللا صلى(  محمد درجة

: )  قال)  وسلم عليه هللا صلى(  هللا رسول أن ھريرة أبي عن الطبري وذكر مقام إلى أو مقام في أي الظرف على نصب

 يدي بين كالمقامات الجليلة لألمور اإلنسان فيه يقوم الذي الموضع فالمقام)  ألمتي فيه أشفع الذي المقام ھو المحمود المقام

 الملوك

 . . . . . أدخلني رب وقل ) 80 (:  اإلسراء

 لما كأنه محمودا مقاما ربك يبعثك أن عسى:  بقوله ليتصل صدق مبعث القيامة يوم وابعثني دقص إماتة أمتني المعنى:  قيل

 صالته في به يدعو ما علمه:  وقيل المنھي من وأخرجني المأمور في أدخلني:  وقيل الوعد له لينجز يدعو أن أمره ذلك وعده

 الترمذي رواه المعنى وھذا المدينة إلى وصيره مكة من فأخرجه األمن موضع وإدخاله المشركين بين من إخراجه من وغيرھا

 وأخرجني صدق مدخل أدخلني رب وقل فنزلت بالھجرة أمر ثم بمكة)  وسلم عليه هللا صلى(  النبي كان:  قال عباس بن عن

 ودخوله مكة من خروجه ھو:  الضحاك وقال صحيح حسن حديث ھذا:  قال نصيرا سلطانا لدنك من لي واجعل صدق مخرج

 عز إدخال يعني المنافقون األذل منھا األعز ليخرجن:  المنافقون قال وقد تبوك من رجع حين:  سھل أبو آمنا الفتح يوم مكة

 صدق مخرج منه وأخرجني صدق مدخل النبوة من به أكرمتني الذي األمر في أدخلني المعنى:  وقيل مكة إلى نصر وإخراج

 المؤمنون مباركا منزال أنزلني:  كقوله واإلخراج اإلدخال بمعنى]  الميم بضم[  مخرجوال والمدخل مجاھد معناه قال أمتني إذا

 بمعنى الميمين بفتح ومخرج مدخل عاصم بن ونصر العالية وأبو الحسن وقرأ العامة قراءة وھي أكره ما فيه أرى ال إنزاال أي

 صدق مخرج وأخرجني الموت عند صدق مدخل برالق أدخلني:  عباس بن وقال ثالثي وھذا رباعي فاألول والخروج الدخول

 ذا فإن بوجه ويخرج بوجه يدخل ممن تجعلني ال أي بالصدق وأخرجني بالصدق أدخلتني حيثما أدخلني:  وقيل البعث عند

 من وينتظر واألعمال األسفار من ويحاول األمور من يتناول ما كل في عامة اآلية:  وقيل عندك وجيھا يكون ال الوجھين

 لي واجعل: )  وقوله وصدري األمور كل في وردي لي أصلح رب:  ومعناه دعاء فھي والحياة الموت في المقادير تصرف

 الدين على دينه وإظھار والنصر العز أنه إلى الحسن وذھب ثابتة حجة أي:  وعكرمة الشعبي قال(  نصيرا سلطانا لدنك من

 .له فيجعله ھاوغير والروم فارس ملك لينزعن هللا فوعده:  قال كله
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 . . . . . الحق جاء وقل ) 81 (:  اإلسراء

 الفتح عام مكة)  وسلم عليه هللا صلى(  النبي دخل:  قال مسعود بن عن والترمذي البخاري روى األولى:  مسائل ثالث فيه

: )  ويقول بعود قال وربما يده في بمخصرة يطعنھا)  وسلم عليه هللا صلى(  النبي فجعل نصبا وستون ثالثمائة الكعبة وحول

 حسن حديث ھذا:  وقال الترمذي لفظ)  يعيد وما الباطل يبدئ وما الحق جاء زھوقا كان الباطل إن الباطل وزھق الحق جاء

 صنما يوم في يعظمون كانوا ألنھم العدد بھذا كانت إنما:  علماؤنا قال صنما رواية وفي نصبا مسلم حديث في وكذا صحيح

 منھا طعن كلما وأنه بالرصاص مثبتة كانت إنھا:  يقال)  يده في بعود يطعنھا فجعل: )  وقوله ينبيوم أعظمھا ويخصون

 أبو حكاه)  زھوقا كان الباطل إن الباطل وزھق الحق جاء: )  يقول وكان لوجھه خر قفاه في أو لقفاه خر وجھه في صنما

 على دليل اآلية ھذه في الثانية فكسرت بھا أمر ثم ھهلوج خر إال صنم منھا بقي فما:  القشيري وقال عياض والقاضي عمر

 هللا لمعصية إال يصلح ال وما كله الباطل آلة كسر بالمعنى ويدخل عليھم غلب إذا األوثان وجميع المشركين نصب كسر

 الصور األصنام نىمع وفي:  المنذر بن قال تعالى هللا ذكر عن بھا اللھو إال لھا معنى ال التي والمزامير والعيدان كالطنابير

 إال منه شيء بيع يجوز وال عنه المنھي اللھو إال فيه منفعة ال مما الناس يتخذه ما وكل وشبھھا والخشب المدر من المتخذة

 بيعھا فيجوز قطعا أو نقرا وصارت عليه ھي عما غيرت إذا والرصاص والحديد والفضة الذھب من تكون التي األصنام

 أن إال مكسورة بھا أولى فصاحبھا منفعة كسرھا بعد حبسھا في وكان الباطل آالت من كسر وما : المھلب قال بھا والشراء

 هللا صلى(  النبي ھم وقد عنه هللا رضي عمر بن حرق تقدم وقد المال في والعقوبة التشديد معنى على بالنار حرقھا اإلمام يرى

 التي الناقة في السالم عليه قوله مع المال في العقوبة في أصل وھذا الجماعة صالة عن تخلف من دور بتحريق)  وسلم عليه

 صاحبتھا لعنتھا

 الخطاب بن عمر أراق وقد به دعت بما عليه دعت فيما لھا وعقوبة لصاحبتھا تأديبا عنھا ملكھا فأزال)  ملعونة فإنھا دعوھا(

 وهللا) : )  وسلم عليه هللا صلى(  قوله إلى رينظ اآلية تفسير من ماذكرنا الثالثة صاحبه على بماء شيب لبنا عنه هللا رضي

)  عليھا يسعى فال القالص ولتتركن الجزية وليضعن الخنزير وليقتلن الصليب فليكسرن عادال حكما مريم بن عيسى لينزلن

 على دليل أيضا وذلك الصور فيه الذي الستر)  وسلم عليه هللا صلى(  النبي ھتك الباب ھذا ومن الصحيحان خرجه الحديث

 ھذه أصحاب إن صاحبھا على التغيير ويوجب اتخاذھا من المنع يحظر كله وھذا ذكرنا كما المالھي وآالت الصور إفساد

: )  تعالى قوله تعالى هللا شاء إن النمل في المعنى ھذا وسيأتي وحسبك خلقتم ما أحيوا:  لھم ويقال القيامة يوم يعذبون الصور

 مجاھد قاله الشيطان وقيل الشرك قيل(  الباطل وزھق)  الجھاد:  وقيل مجاھد قاله القرآن:  لوقي اإلسالم أي(  الحق جاء وقل

 ھذا ومن الباطل بطل:  الباطل وزھق فيه انطوى ما بجميع الشرع جاء التفسير فيكون الممكنة بالغاية اللفظ تعميم والصواب

 يثبت الذي والحق له بقاء ال أي(  زھوقا كان الباطل إن)  وأزھقتھا زھوقا تزھق نفسه زھقت يقال بطالنھا وھو النفس زھوق
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 . . . . . القرآن من وننزل ) 82 (:  اإلسراء

 عن المروزي ورواھا خفيفة بالياء وينزل مجاھد وقرأ بالنون الجمھور قرأ(  وننزل: )  تعالى قوله األولى:  مسائل سبع فيه

 يستشف لم من)  الخبر وفي القرآن من شفاء فيه ما وننزل:  قال كأنه لجنسا لبيان تكون أن ويصح الغاية البتداء ومن حفص

:  عطية بن فيه شفاء ال بعضه أن يلزمه أن من يحفظ ألنه للتبعيض من تكون أن المتأولين بعض وأنكر)  هللا شفاه فال بالقرآن

 فيه ما شفاء شيئا القرآن من وننزل:  الق فكأنه مبعض ھو إنما إنزاله أن بحسب للتبعيض تكون أن يصح بل ھذا يلزمه وليس

 ولكشف الريب وإزالة عنھا الجھل بزوال للقلوب شفاء أنه احدھما:  قولين على شفاء كونه في العلماء اختلف الثانية شفاء كله

 والتعوذ قىبالر الظاھرة األمراض من شفاء الثاني تعالى هللا على الدالة واألمور المعجزات لفھم الجھل مرض من القلب غطاء

 سرية في)  وسلم عليه هللا صلى(  هللا رسول بعثنا:  قال الخدري سعيد أبي عن للدارقطني واللفظ األئمة روى وقد ونحوه

 يرقي أحد فيكم:  فقالوا فأتونا الحي سيد فلدغ:  قال فأبوا يضيفونا أن فسألناھم العرب من قوم على فنزلنا:  قال راكبا ثالثين

 شاة ثالثين نعطيكم فإنا:  فقالوا تعطونا حتى أفعل ال ولكن نعم أنا قلت:  قال يموت الملك إن:  قتة بن يةروا في العقرب من

 إلينا فبعث وبرأ فأفاق:  سعيد أبي عن قتة بن سليمان رواية في فبرأ مرات سبع العالمين رب  الحمد عليه فقرأت:  قال

)  وسلم عليه هللا صلى(  هللا رسول أتينا حتى الغنم من يأكلوا أن وأبوا أصحابيو أنا الطعام فأكلنا بالشاء إلينا وبعث بالنزل

)  الغنم من وأطعمونا كلوا: )  قال روعي في ألقي شيء هللا رسول يا:  قلت)  رقية أنھا يدريك وما: )  فقال الخبر فأخبرته

 بن ليث عن سليمان بن المعتمر حدثني:  لقا يحيى بن السري حديث من]  المديح كتاب[  في وخرج السنن كتاب في خرجه

 البرص من تعالى هللا باذن ينفع: )  قال أنه)  وسلم عليه هللا صلى(  هللا رسول عن أمامة أبي عن الحسن عن سليم أبي

 هوأسمائ التامة هللا بكلمات أعوذ المغرة يعني بمشق أو بزعفران تكتب أن والنفس والحمى والسل والبطن والجذام والجنون

 من يقل ولم قال كذا)  ولد وما فروة أبي ومن حسد إذا حاسد شر ومن الالمة العين شر ومن والغامة السامة شر من عامة كلھا

 :قوله وأما المة ھامة كل من أعيذه:  تقول بسوء تصيب التي:  الالمة العين قترة أبي شر

 أبي ومن السم والسامة والعامة السامة كيف:  يقال الخاصة:  والسامة الشدة ويقال الدھر ھو:  فيقول اللمة حادثات من أعيذه

 أرضكم من تربة خذوا:  فقال بأرضنا وصب:  فقالوا وجل عز ربھم أتوا المالئكة من وثالثون ثالثة:  وقال ولد وما فروة

 تكتب ثم)  صفدا عليھا خذأ أو أبدا كتمھا من أفلح ال)  وسلم عليه هللا صلى(  محمد رقية نوصيكم:  قال أو نواصيكم فامسحوا

 سورة وخواتيم بعدھا اللتين واآليتين الكرسي وآية الرياح تصريف فيھا التي واآلية البقرة أول من آيات وأربع الكتاب فاتحة

 من آية وأول آخرھا من وعشرا عمران آل أول من وعشرا آخرھا إلى األرض في وما السماوات في ما  موضع من البقرة

 خلق الذي هللا ربكم إن األعراف في التي واآلية األعراف من آية وأول األنعام من آية وأول المائدة من آية وأول النساء

 ال هللا إن سيبطله هللا إن السحر به جئتم ما موسى قال موضع من يونس في التي واآلية اآلية تختم حتى واألرض السماوات

 أتى حيث الساحر يفلح وال ساحر كيد صنعوا إنما صنعوا ما تلقف يمينك في ما وألق طه في التي واآلية المفسدين عمل يصلح

 ثم نظيف بماء مرات ثالث تغسل ثم نظيف إناء في تكتب والمعوذتين اإلخالص أحد هللا ھو وقل الصافات أول من وعشرا طه

 أن قبل طھر على يكون حتى للصالة وضوئه قبل ويتوضأ للصالة كوضوئه منه يتوضأ ثم حثوات ثالث الوجع منه يحثو

 أيام ثالثة ذلك يفعل وجل عز هللا يستشفي ثم ركعتين يصلي ثم به يستنجي وال وظھره وصدره رأسه على يصب ثم به يتوضأ
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 البخاري وروى يشك ولم)  نواصيكم فامسحوا: )  وقال ولد وما قترة أبي شر ومن:  رواية في كتابا يوم كل في يكتب ما قدر

 أنفث كنت ثقل فلما بالمعوذات فيه مات الذي المرض في نفسه على ينفث كان)  وسلم عليه هللا صلى(  النبي أن عائشة عن

 مالك وروى وجھه بھما يمسح ثم يديه على ينفث كان:  قال ينفث كان كيف الزھري فسألت لبركتھا نفسه بيد وأمسح بھن عليه

 أو وتفل المعوذتين نفسه على قرأ اشتكى إذا كان)  وسلم يهعل هللا صلى(  هللا رسول أن عائشة عن عروة عن شھاب بن عن

:  الشاعر قال ريق معه نفخا نفخ تفل ومعنى ريق معه ليس نفخا نفخ نفث تفسير اللغويون قال:  األنباري بن بكر أبو قال نفث

 مائح منه يحس متى قهفو الحول عرمض ماء جوف ومن:  الرمة ذو وقال الفقود له فحق يفقد وإن عليه أنفث فلم يبرأ فإن

 هللا رسول أن مسعود بن روى الثالثة تعالى هللا شاء إن الفلق سورة في النفث في للعلماء ما وسيأتي بريق ينفخ أراد يتفل القوم

 في إذ الدين في بمثله االحتجاج يجوز ال حديث وھذا:  الطبري قال بالمعوذات إال الرقى يكره كان)  وسلم عليه هللا صلى( 

 جاز وإذا)  رقية أنھا أدراك ما)  الفاتحة في السالم عليه لقوله منسوخا وإما غلطا إما لكان صحيحا كان ولو يعرف ال من هنقلت

 السالم عليه عنه وروي قرآن كله إذ الجواز في مثلھما القرآن بسائر الرقية كانت القرآن من سورتان وھما بالمعوذتين الرقى

 لم ومن:  الغنوي رجاء وقال)  محجم من شرطة أو عسل من لعقة أو هللا كتاب من آية ثثال في أمتي شفاء: )  قال أنه

 بالماء يغسله ثم القرآن من أو هللا أسماء من شيئا يكتب أن وھي النشرة في العلماء واختلف الرابعة له شفاء فال بالقرآن يستشف

 به بأس ال:  قال وينشر عنه أيحل امرأته عن يؤخذ الرجل:  له قيل المسيب بن سعيد فأجازھا يسقيه أو المريض به يمسح ثم

 بالمعوذتين تقرأ عائشة وكانت الفزع صاحب يسقاه ثم تغسل ثم القرآن من آيات تكتب أن مجاھد ير ولم عنه ينه لم ينفع وما

 ألنھا بذلك وسميت يمالتعز أھل عند معروف أمر النشرة:  هللا عبد أبو المازري وقال المريض على يصب أن تأمر ثم إناء في

 يجيء ما أنه إلى ذھب وكأنه بالء يصيبه أن أخاف:  النخعي قال النخعي وإبراھيم الحسن ومنعھا تحل أي صاحبھا عن تنشر

 هللا صلى(  النبي عن ذكروا:  فقال أنسا سألت:  الحسن وقال شفاء يفيد أن إلى منه أقرب بالء يعقب أن إلى فھو القرآن به

)  وسلم عليه هللا صلى(  هللا رسول سئل:  قال هللا عبد بن جابر حديث من داود أبو روى وقد الشيطان من ھاأن)  وسلم عليه

 ما على محمول ھذا إن:  قيل وقد محتمله وجوه ولھا لينة آثار وھذه البر عبد بن قال)  الشيطان عمل من: )  فقال النشرة عن

 غسالة فھي الطب جنس من والنشرة المعروفة المداواة وعن السالم عليه رسوله وسنة هللا كتاب في عما خارجة كانت إذا

 يكن لم ما بالرقى بأس ال) : )  وسلم عليه هللا صلى(  وقال)  وسلم عليه هللا صلى(  هللا رسول كوضوء فھي فضل له شيء

 كتاب من إال يكون ال ذلك وأن مرفوعا النشرة في النص ذكرنا:  قد قلت)  فليفعل أخاه ينفع أن منكم استطاع ومن شرك فيه

 التبرك وجه على المرضى أعناق على وجل عز هللا أسماء فيھا التي الكتب بتعليق بأس ال:  مالك قال الخامسة عليه فليعتمد هللا

 ال علمال أھل جماعة القول ھذا وعلى العين من شيء به ينزل أن قبل معناه وھذا العين مدافعة بتعليقھا معلقھا يرد لم إذا بھا

 البالء نزول بعد يعلق ما وكل العين نزول خوف العالئق من شيء آدم بني أو البھائم من الصحيح على يعلق أن عندھم يجوز

 العين من بإباحته السنة وردت الذي المباح كالرقى فھو تعالى هللا من والبرء الفرج رجاء وكتابه وجل عز هللا أسماء من

 أعوذ فليقل نومه في أحدكم فزع إذا) : )  وسلم عليه هللا صلى(  هللا رسول قال قال مروع بن هللا عبد روى وقد وغيرھا

 ومن منھم أدرك من ولده يعلمھا هللا عبد وكان)  يحضرون وأن الشياطين شر ومن عقابه وسوء غضبه من التامة هللا بكلمات

 ورأى)  إليه وكل شيئا علق من: )  قال)  وسلم عليه هللا صلى(  هللا رسول أن روي فقد:  قيل فإن عليه وعلقھا كتبھا يدرك لم

 إن:  قال ثم الشرك عن ألغنياء مسعود بن آل إن:  وقال فقطعھا شديدا جبذا فجبذھا مربوطة تميمة ولده أم على مسعود بن
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 سمعت:  قال الجھني عامر بن عقبة عن وروي لزوجھا به تحببت ما:  قال التولة ما:  قيل الشرك من والتولة والرقى التمائم

 بن الخليل قال)  قلبا له هللا ودع فال ودعة علق ومن. له هللا أتم فال تميمة علق من: )  يقول)  وسلم عليه هللا صلى(  هللا رسول

 يف علق ما العلم أھل عند ومعناه القالدة العرب كالم في التميمة:  عمر أبو وقال خرز والودعة عوذ فيھا قالدة التميمة:  أحمد

 ودعة تعلق ومن وعافيته صحته عليه هللا أتم فال تنزل أن قبل تنزل ال أو تنزل أن غيرھا أو العين خشية القالئد من األعناق

 أھل كان مما تحذير كله وھذا أعلم وهللا العافية من فيه ھو ما له هللا بارك فال أي له هللا ودع فال المعنى في مثلھا وھي

 وھو وجل عز هللا إال يصرفه ال وذلك البالء عنھم وتصرف تقيھم أنھا ويظنون والقالئد التمائم قتعلي من يصنعونه الجاھلية

 عائشة وعن جاھليتھم في ذلك من يصنعون كانوا عما)  وسلم عليه هللا صلى(  هللا رسول فنھاھم له شريك ال والمبتلي المعافي

 وبعده البالء نزول قبل حال كل على التميمة تعليق العلم أھل بعض هكر وقد التمائم من فليس البالء نزول بعد تعلق ما:  قالت

 القرآن غير تعليقه كره بما يريد أن يجوز مسعود بن عن روي وما تعالى هللا شاء إن والنظر األثر في أصح األول والقول

 علق من: )  السالم عليه وقوله شركا يكون ال معلق وغير معلقا بالقرآن االستشفاء إذ والكھان العراقيين عن مأخوذة أشياء

 في عليه والمتوكل إليه المرغوب ھو تعالى ألنه غيره إلى يكله وال هللا يتواله أن ينبغي القرآن علق فمن)  إليه وكل شيئا

 أن على وھذا به بأس فال يحرز رقعة أو قصبة في كان إذا:  قال أيعلق التعويذ عن المسيب بن وسئل بالقرآن االستشفاء

 الغائط وعند الجماع عند وضعه إذا هللا كتاب من الشيء الرجل يعلق أن بأسا يرى يكن لم أنه الضحاك وعن قرآن توبالمك

 يعلقه القرآن من بالشيء بأسا يرى ال سيرين بن وكان الصبيان على يعلق التعويذ في علي بن محمد جعفر أبو ورخص

 من تعالى به تفضل ما مع الذنوب وتكفير العيوب وتطھير الكروب تفريح(  للمؤمنين ورحمة: )  تعالى قوله السادسة اإلنسان

 من حرفا قرأ من) : )  وسلم عليه هللا صلى(  هللا رسول قال قال مسعود بن هللا عبد عن الترمذي روى كما تالوته في الثواب

 حسن حديث ھذا قال)  حرف وميم حرف والم حرف ألف بل حرف آلم أقول ال أمثالھا بعشر والحسنة حسنة به فله هللا كتاب

 نقصان أو بزيادة عنه قام إال القرآن أحد جالس ما:  قتادة قال لتكذيبھم(  خسارا إال الظالمين واليزيد)  تقدم وقد غريب صحيح

 ال ذينوال وشفاء ھدى آمنوا للذين ھو قل:  قوله اآلية ھذه ونظير اآلية للمؤمنين ورحمة شفاء ھو ما القرآن من وننزل قرأ ثم

  .البيان من فيه لما واألحكام الفرائض في شفاء:  وقيل عمى عليھم وھو وقر آذانھم في يؤمنون

 . . . . . على أنعمنا وإذا(  83: )  اإلسراء

 عن اإلعراض صفتھم خسارا القرآن يزيدھم الذين ھؤالء أي(  بجانبه ونأى أعرض اإلنسان على أنعمنا وإذا: )  تعالى قوله

: والمعنى منه مقلوب وناء وتباعد تكبر أي بجانبه نأى ومعنى المغيرة بن الوليد في نزلت:  وقيل لنعمه والكفران هللا آيات تدبر

 فبعد أبعدته أي فانتأى وأنأيته بعدت أي بمعنى عنه ونأيت ونأيته بعد أي الشيء نأى:  يقال وجل عز هللا بحقوق القيام عن بعد

 بن وقرأ واسع عنك المنتأى أن خلت وإن مدركي ھو الذي كالليل فإنك:  النابغة قال البعيد وضعالم:  والمنتأى تباعدوا وتناءوا

 من ھو:  وقيل ورأى راء:  يقال كما نأى من القلب طريقة على وھو مؤخرة الھمزة باع مثل ناء ذكوان بن رواية في عامر

 الھمزة وكسر النون بفتح ونئي وقرىء األضداد من وھو نوء والجلوس للوقوع أيضا يقال وقد والقيام النھوض وھو النوء

 بفضل يثق ال ألنه وقنط يئس بؤس أو سقم أو فقر من شدة ناله إذا أي(  يؤسا كان الشر مسه وإذا)  رأى وزن في نأى والعامة

 .تعالى هللا
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 . . . . . يعمل كل قل ) 84 (:  اإلسراء

:  زيد بن حدته:  وعنه طبيعته:  ومجاھد الضحاك وقاله ناحيته:  باسع بن قال(  شاكلته على يعمل كل قل: )  تعالى قوله

 ھو ما على يعمل كل قل:  وقيل عليه جبل الذي ومذھبه طريقته على:  الفراء جبلته:  مقاتل نيته:  وقتادة الحسن دينه على

 كل:  الشاعر قال شاكلتي الو شكلي على لست:  يقال الشكل من مأخوذ ھو:  وقيل اعتقاده في بالصواب وأولى عنده أشكل

 والشكل أزواج شكله من وآخر:  تعالى كقوله والضرب والنظير المثل ھو فالشكل أھله فھو المرء يفعل ما فعله يشبھه امرئ

 أصله يشاكل ما على يعمل أحد كل أن:  والمعنى متقاربة كلھا األقوال وھذه الشكل حسنة جارية:  يقال الھيئة] :  الشين بكسر[

 بمن أعلم فربكم)  المھدوي ذكره المغيرة بن الوليد في نزلتا قبلھا والتي واآلية للمؤمن ومدح للكافر ذم وھذا ألفھا التي قهوأخال

 دينا أحسن:  وقيل قبوال أسرع أي سبيال أھدى:  وقيل منھم واحد كل من سيحصل وما والكافر بالمؤمن أي(  سبيال أھدى ھو

 آخره إلى أوله من القرآن قرأت:  عنه هللا رضي الصديق بكر أبو فقال القرآن تذاكروا ليھمع هللا رضوان الصحابة أن وحكي

 واليشاكل العصيان إال بالعبد اليشاكل فإنه شاكلته على يعمل كل قل:  وتعالى تبارك قوله من وأحسن أرجى آية فيه أر فلم

 من وأحسن أرجى آية فيه أر فلم آخره إلى أوله من رآنالق قرأت:  عنه هللا رضي الخطاب بن عمر وقال الغفران إال بالرب

 الطول ذي العقاب شديد التوب وقابل الذنب غافر العليم العزيز هللا من الكتاب تنزيل حم الرحيم الرحمن هللا بسم:  تعالى قوله

 من القرآن جميع قرأت:  عنه هللا رضي عفان بن عثمان وقال للمؤمنين إشارة ھذا وفي التوبة قبول على الذنوب غفران قدم

 رضي طالب أبي بن علي وقال الرحيم الغفور أنا أني عبادي نبىء:  تعالى قوله من وأرجى أحسن آية أر فلم آخره إلى أوله

 ال أنفسھم على أسرفوا الذين عبادي يا قل:  تعالى قوله من وأرجى أحسن آية أر فلم آخره إلى أوله من القرآن قرأت: عنه هللا

 أحسن آية أر فلم آخره إلى أوله من القرآن وقرأت:  قلت الرحيم الغفور ھو إنه جميعا الذنوب يغفر هللا إن هللا رحمة نم تقنطوا

 مھتدون وھم األمن لھم أولئك بظلم إيمانھم يلبسوا ولم آمنوا والذين:  تعالى قوله من وأرجى

 . . . . . الروح عن ويسألونك ) 85 (:  اإلسراء

 على متكىء وھو حرث في)  وسلم عليه هللا صلى(  النبي مع أنا بينا:  قال هللا عبد عن والترمذي سلموم البخاري روى

 تكرھونه بشيء يستقبلكم ال:  بعضھم وقال إليه رابكم ما:  فقال الروح عن سلوه:  لبعض بعضھم فقال اليھود مر إذ عسيب

 مقامي فقمت إليه يوحى أنه فعلمت شيئا عليھم يرد فلم)  وسلم ليهع هللا صلى(  النبي فأمسك الروح عن فسألوه سلوه:  فقالوا

:  مسلم وفي البخاري لفظ قليال إال العلم من أوتيتم وما ربي أمر من الروح قل الروح عن ويسئلونك:  قال الوحي نزل فلما

 ھو:  فقيل ھو الروح أي عنه لالمسئو الروح في الناس اختلف وقد أوتوا وما:  وفيه)  وسلم عليه هللا صلى(  النبي فأسكت

 بن علي وقال الشورى آخر في بيانه يأتي ما على القرآن وقيل عيسى ھو وقيل يكتمه عباس بن وكان:  قال قتادة قاله جبريل

 هللا يسبح لغة ألف سبعون لسان كل في لسان ألف سبعون وجه كل في وجه ألف سبعون له المالئكة من ملك ھو:  طالب أبي

 وما:  عطية بن قال الطبري ذكره القيامة يوم إلى المالئكة مع يطير ملكا تسبيحة كل من تعالى هللا يخلق اللغات تلك بكل تعالى

 الطرائفي الحسن أبو أخبرنا إسحاق أبي عن زكريا أبو أخبرنا البيھقي أسند:  قلت عنه هللا رضي علي عن يصح القول أظن

:  قوله في عباس بن عن طلحة أبي بن علي عن صالح بن معاوية عن الحص بن هللا عبد حدثنا سعيد بن عثمان حدثنا

 عمن سمرة بن يزيد]  الھاء بكسر[  ھران أبو حدثني صالح بن معاوية عن وبإسناده ملك الروح:  يقول الروح عن ويسألونك
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 وجه ألف سبعون له الئكةالم من ملك ھو:  قال الروح عن ويسئلونك:  تعالى قوله في قال أنه طالب أبي بن علي عن حدثه

 يوم إلى هللا يسبح وجه وألف جناح ألف عشر أحد له ملك الروح:  قال عباس بن عن عطاء وروى ومعناه بلفظه الحديث

 ھو بعضھم وقال:  الخطابي وقال الغزنوي ذكره الطعام يأكلون وأرجل أيد لھم هللا جنود من جند:  وعنه النحاس ذكره القيامة

 حياة به يكون الذي الروح عن سألوه أنھم إلى التأويل أھل أكثر وذھب الخلقة عظم من وضعوھا بصفة المالئكة من ملك

 به الحياة واتصال بالجسم امتزاجه وكيف اإلنسان بدن في ومسلكه الروح كيفية عن سألوه إنما:  منھم النظر أھل وقال الجسد

 والصحيح وأرجل أيد لھم آدم ببني وليسوا آدم بني كخلق خلق روحال:  صالح أبو وقال وجل عز هللا إال يعلمه ال شيء وھذا

 ليعرف تفصيله وتاركا له مبھما تعالى هللا أمر من كبير وشأن عظيم أمر ھو أي ربي أمر من الروح قل:  لقوله اإلبھام

 عن بعجزه كان ھكذا نفسه معرفة في اإلنسان كان وإذا بوجودھا العلم مع نفسه حقيقة علم عن عجزه القطع على اإلنسان

 أعجز خالقه إدراك عن أنه على داللة له مجاور مخلوق معرفة إدراك عن العقل تعجيز ذلك وحكمة أولى الحق حقيقة إدراك

 اليھود المراد:  قوم وقال فقط السائلون:  فرقة فقالت بذلك خوطب فيمن اختلف(  قليال العلمإال من أوتيتم وما: )  تعالى قوله

 كله العالم المراد:  فرقة وقالت)  وسلم عليه هللا صلى(  النبي عن ورواھا اوتوا وما مسعود بن قراءة ھي ھذا وعلى بجملتھم

 إال العلم من نؤت لم كيف) :  وسلم عليه هللا صلى(  للنبي اليھود قالت وقد أوتيتم وما الجمھور قراءة وعليه الصحيح وھو

 بعلم)  وسلم عليه هللا صلى(  هللا رسول فعارضھم كثيرا خيرا أوتي فقد الحكمة يؤت ومن الحكمة وھي التوراة أوتينا وقد قليال

 جميع أوتيتم بما المراد أن يعني)  كال: )  األحاديث بعض في بقوله)  وسلم عليه هللا صلى(  هللا رسول نص وقد فغلبوا هللا

 شجرة من األرض في ما أن ولو نزلت المعنى ھذا يوف)  كال: )  فقال قومك أم عنيت نحن:  له قالت يھود أن وذلك العالم

 الكھف أصحاب عن سلوه:  اليھود لھم قالت قريش ھم الروح عن السائلين إن:  قيل وقد هللا رحمه الطبري ذلك حكى أقالم

 ذي وخبر الكھف أصحاب خبر فأخبرھم نبي فھو واحدة عن وأمسك اثنين عن أخبركم فإن الروح وعن القرنين ذي وعن

 من وغيره المھدوي ذكره هللا إال يعلمه ال الذي األمر من أي ربي أمر من الروح قل:  الروح في وقال يأتي ما على رنينالق

 .عباس بن عن المفسرين

 . . . . . لنذھبن شئنا ولئن ) 86 (:  اإلسراء

 ) 87:  86 االسراء (

 الخلق ينساه حتى إذھابه على نقدر إنزاله على قدرنا كما أي آنالقر يعني(  إليك أوحينا بالذي لنذھبن شئنا ولئن: )  تعالى قوله

 وكيال علينا به لك التجد ثم)  عليه لقدرت القليل بذلك أذھب أن شئت ولو أي قليال إال العلم من أوتيتم وما:  بقوله ھذا ويتصل

 إال:  وقيل األول من ليس استثناء فھو ربك من رحمة ذلك نشاء ال لكن يعني(  ربك من رحمة إال)  عليك يرده ناصرا أي( 

 العزيز الكتاب وھذا المحمود المقام وأعطاك آدم ولد سيد جعلك إذ(  كبيرا عليك كان فضله إن)  به يذھب فال ربك يرحمك أن

 حونتصب منكم نزع قد كأنه القرآن ھذا وأن الصالة ماتفقدون وآخر األمانة دينكم من ماتفقدون أول:  مسعود بن هللا عبد وقال

 أبناءنا نعلمه مصاحفنا في وأثبتناه قلوبنا في ثبتناه وقد الرحمن عبد أبا يا ذلك يكون كيف:  رجل شيءفقال منه معكم وما يوما

 كالبھائم الناس فتصبح القلوب في وما المصاحف في بما فيذھب ليلة في به يسرى:  قال القيامة يوم إلى أبناءھم أبناؤنا ويعلمه

 عن األحوص أبو أخبرنا:  قال بمعناه شيبة أبي بن بكر أبو أخرجه اآلية إليك أوحينا بالذي لنذھبن شئنا لئنو هللا عبد قرأ ثم
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 ينزع أن يوشك أظھركم بين الذي القرآن ھذا إن:  مسعود بن يعني هللا عبد قال قال معقل بن شداد عن رفيع بن العزيز عبد

 القلوب مافي فينزع واحدة ليلة في عليه يسرى:  قال مصاحفنا في وثبتناه قلوبنا في هللا أثبته وقد منا ينزع كيف قلت:  قال منكم

 بن وعن صحيح إسناد وھذا إليك أوحينا بالذي لنذھبن شئنا ولئن قرأ ثم فقراء منه الناس ويصبح المصاحف مافي ويذھب

 خرجت منك رب يا:  فيقول مابالك هللا فيقول النحل كدوي دوي له نزل حيث من القرآن يرجع حتى الساعة التقوم: عمر

 العاص بن عمرو بن هللا عبد حديث من مرفوعا ھذا معنى جاء قد:  قلت بي واليعمل أتلى بي يعمل فال أتلى أعود وإليك

 وال ماصيام مايدري حتى الثوب وشي يدرس كما اإلسالم يدرس) : )  وسلم عليه هللا صلى(  هللا رسول قال حذيفة قال وحذيفة

 الشيخ الناس من طوائف والتبقى آية األرض في منه يبقى فال ليلة في تعالى هللا كتاب على فيسرى والصدقة نسكوال صالة

 قال)  صدقة وال نسك وال والصيام صالة ما اليدرون وھم هللا إال إله ال الكلمة ھذه على آباءنا أدركنا يقولون والعجوز الكبير

 كل ثالثا رددھا ثم حذيفة عنه فأعرض والصدقة والنسك والصيام ماصالة اليدرون وھم هللا إال إله ال عنھم ماتغني:  صلة له

 بن هللا عبد وقال السنن في ماجة بن خرجه ثالثا النار من تنجيھم صلة يا:  فقال حذيفة عليه أقبل ثم حذيفة عنه يعرض ذلك

:  قال ثم عليه وأثنى هللا فحمد المنبر فصعد فضحك وجع من الرأس معصوب وھو)  وسلم عليه هللا صلى(  النبي خرج:  عمر

)  منه أخذ إال قلبا وال ورقا يدع فال لكتابه هللا يغضب أن يوشك هللا كتاب غير أكتاب تكتبون التي الكتب ماھذه الناس أيھا(

 الثعلبي ذكره)  هللا إال إله ال قلبه في أبقى خيرا به هللا أراد من: )  قال يومئذ والمؤمنات بالمؤمنين فكيف هللا رسول يا:  قالوا

 التفسير في وغيرھما والغزنوي

 . . . . . اجتمعت لئن قل(  88: )  اإلسراء

 هللا فأكذبھم ھذا مثل لقلنا نشاء لو:  الكفار قال حين نزلت فيقيمونه شعر بيت على الشعراء يتعاون ما مثل ونصيرا عوينا أي

 إرادة على يجزم وقد لئن في القسم جواب(  يأتون وال  والحمد الكتاب أول في القرآن إعجاز في القول مضى وقد تعالى

 باديا للشمس القيظ نھار في أقم صادقا اليوم حدثته ما كان لئن:  الشاعر قال الشرط

 . . . . . للناس صرفنا ولقد ) 89 (:  اإلسراء

 اآليات من االعتبار به يجب مثل بكل فيه القول وجھنا أي(  مثل كل من القرآن ھذا في للناس صرفنا ولقد: )  تعالى قوله

 يريد(  كفورا إال الناس أكثر فأبى)  والقيامة والنار والجنة األولين وأقاصيص والنواھي واألوامر والترھيب والترغيب والعبر

 حجة وال:  المھدوي قال الحق تبين وقت الكفر إال فأبوا الحق أنه لھم تبين حتى وأمھلھم لھم وفتح الحق لھم بين مكة أھل

 عليه هللا بحكم اإليمان على قادر غير كان وإن الكافر ألن عليه قادر ھو ما فعل أبى لمن إال أبى يقال ال:  قولھم في للقدري

 .الباطل من وتمييزه الحق طلب على والمھلة الفسحة وقت قادرا كان فقد قلبه على وطبعه عنه باإلعراض
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 . . . . . نؤمن نل وقالوا ) 90 (:  اإلسراء

 ) 93:  90 االسراء (

 ابني وشيبة عتبة مثل قريش رؤساء في نزلت اآلية(  ينبوعا األرض من لنا تفجر حتى لك نؤمن لن وقالوا: )  تعالى قوله

 المغيرة بن والوليد البختري وأبي خلف بن وأمية أمية أبي بن هللا وعبد جھل وأبي الحارث بن والنضر سفيان وأبي ربيعة

 غروب بعد وغيره إسحاق بن ذكر فيما اجتمعوا معجزة به يرضوا ولم القرآن معارضة عن عجزوا لما أنھم وذلك وغيرھم

 فيه تعذروا حتى وخاصموه فكلموه)  وسلم عليه هللا صلى(  محمد إلى ابعثوا:  لبعض بعضھم قال ثم الكعبة ظھر عند الشمس

 بدا قد أن يظن وھو)  وسلم عليه هللا صلى(  هللا رسول فجاءھم فآتھم ليكلموك إليك اجتمعوا قد قومك أشراف أن إليه فبعثوا

 فقالوا إليھم جلس حتى عنتھم عليه ويعز رشدھم يحب حريصا)  وسلم عليه هللا صلى(  هللا رسول وكان بدو فيه كلمھم فيما لھم

 اآلباء شتمت لقد قومك على أدخلت ما قومه على أدخل العرب من رجال نعلم ما وهللا وإنا لنكلمك إليك بعثنا قد إنا محمد يا:  له

 فإن له قالوا كما أو وبينك بيننا فيما جئته قد إال قبيح أمر بقي فما الجماعة وفرقت األحالم وسفھت اآللھة وشتمت الدين وعبت

 فينا الشرف به تطلب ماإن كنت وإن ماال أكثرنا تكون حتى أموالنا من لك جمعنا ماال به تطلب الحديث بھذا جئت إنما كنت

 التابع يسمون وكانوا عليك غلب قد تراه رئيا يأتيك الذي ھذا كان وإن علينا ملكناك ملكا به تريد كنت وإن علينا نسودك فنحن

 هللا صلى(  هللا رسول لھم فقال فيك نعذر أو منه نبرئك حتى لك الطب طلب في أموالنا بذلنا ذلك كان فربما رئيا الجن من

 إليكم بعثني هللا ولكن عليكم الملك وال فيكم الشرف وال أموالكم أطلب به جئتكم بما جئت ما تقولون ما بي ما) : )  سلمو عليه

 به جئتكم ما مني تقبلوا فإن لكم ونصحت ربي رساالت فبلغتكم ونذيرا بشيرا لكم أكون أن وأمرني كتابا علي وأنزل رسوال

 هللا صلى(  هللا رسول قال كما أو)  وبينكم بيني هللا يحكم حتى هللا ألمر أصبر علي وهترد وإن واآلخرة الدنيا في حظكم فھو

 بلدا أضيق أحد الناس من ليس أنه علمت قد فإنك عليك عرضناه مما شيئا منا قابل غير كنت فإن محمد يا:  قالوا)  وسلم عليه

 لنا وليبسط علينا ضيقت قد التي الجبال ھذه عنا فليسير به بعثك بما بعثك الذي ربك لنا فسل منا عيشا أشد وال ماء أقل وال

 شيخ كان فإنه كالب بن قصي لنا يبعث فيمن وليكن آبائنا من مضى من لنا وليبعث الشام كأنھار أنھارا فيھا لنا وليخرق بالدنا

 وأنه تعالى هللا من منزلتك به وعرفنا صدقناك سألناك ما وصنعت صدقوك فإن باطل أم ھو أحق تقول عما فنسألھم صدق

 وقد به بعثني بما تعالى هللا من جئتكم إنما إليكم بعثت بھذا ما: )  وسالمه عليه هللا صلوات لھم فقال تقول كما رسوال بعثك

 ) وبينكم بيني هللا يحكم حتى هللا ألمر أصبر علي تردوه وإن واآلخرة الدنيا في حظكم فھو تقبلوه فإن إليكم به أرسلت ما بلغتكم

 جنانا لك فليجعل واسأله عنك ويراجعنا تقول بما يصدقك ملكا معك يبعث أن ربك سل لنفسك فخذ لنا ھذا تفعل لم فإذا:  قالوا

 نعرف حتى نلتمسه كما المعاش وتلتمس باألسواق تقوم فإنك تبتغي نراك عما بھا يغنيك وفضة ذھب من وكنوزا وقصورا

 بالذي أنا وما بفاعل أنا ما) : )  وسلم عليه هللا صلى(  هللا رسول لھم فقال تزعم كما رسوال كنت إن ربك من ومنزلتك فضلك

 الدنيا في حظكم فھو به جئتكم ما مني تقبلوا فإن قال كما أو ونذيرا بشيرا بعثني هللا ولكن إليكم بھذا بعثت وما ھذا ربه يسأل

 إن ربك أن زعمت كما كسفا علينا السماء فأسقط:  قالوا)  نكموبي بيني هللا يحكم حتى هللا ألمر أصبر علي تردوه وإن واآلخرة

 يفعله أن شاء إن وجل عز هللا إلى ذلك) : )  وسلم عليه هللا صلى(  هللا رسول فقال قال تفعل أن إال لك نؤمن لن فإنا فعل شاء

 بما فيعلمك إليك فيتقدم نطلب ما نكم ونطلب عنه سألناك عما ونسألك معك سنجلس أنا ربك علم فما محمد يا:  قالوا)  فعل بكم
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 يقال اليمامة من رجل ھذا يعلمك إنما أنك بلغنا قد إنه به جئتنا ما منك نقبل لم إذ بنا ذلك في صانع ھو ما ويخبرك به تراجعنا

 تھلكنا أو نھلكك حتى منا بلغت وما نتركك ال وهللا وإنا محمد يا إليك أعذرنا فقد أبدا بالرحمن نؤمن ال وهللا وإنا الرحمن له

 لرسول ذلك قالوا فلما قبيال والمالئكة با تأتي حتى لك نؤمن لن:  قائلھم وقال هللا بنات وھي المالئكة نعبد نحن:  قائلھم وقال

 عمته بن وھو مخزوم بن عمر بن هللا عبد بن المغيرة بن أمية أبي بن هللا عبد معه وقام عنھم قام)  وسلم عليه هللا صلى(  هللا

 أمورا ألنفسھم سألوك ثم منھم تقبله فلم عرضوا ما قومك عليك عرض محمد يا:  له فقال المطلب عبد بنت لعاتكة وھو

 عليھم فضلك به يعرفون ما لنفسك تأخذ أن سألوك ثم تفعل فلم ويتبعوك ويصدقوك تقول كما هللا من منزلتك بھا ليعرفوا

 أبدا بك أومن ال فوهللا له قال كما أو تفعل فلم العذاب من به تخوفھم ما بعض لھم تعجل أن سألوك ثم تفعل فلم هللا من ومنزلتك

 كما أنك لك يشھدون المالئكة من أربعة معه بصك معك تأتي ثم تأتيھا حتى أنظر وأنا فيه ترقى ثم سلما السماء إلى تتخذ حتى

(  هللا رسول وانصرف)  وسلم عليه هللا صلى(  هللا رسول عن انصرف ثم أصدقك أني ظننت ما ذلك فعلت لو هللا وأيم تقول

 لفظ كله إياه مباعدتھم من رأى ولما دعوه حين قومه من به يطمع كان مما فاته لما آسفا حزينا أھله إلى)  وسلم عليه هللا صلى

)  ينبوعا األرض من لنا تفجر حتى لك نؤمن لن وقالوا تعالى هللا فأنزل:  عباس بن عن عكرمة عن الواحدي وذكر إسحاق بن

 ألن حاتم أبو واختاره مخففة لنا تفجر والكسائي وحمزة عاصم وقرأ ينبع نبع من يفعول وھي مجاھد عن العيون يعني(  ينبوعا

 بعدھا األولى ألن مثلھا ليست حاتم أبو قال مثلھا واألولى:  عبيد أبو قال مشدد أنه األنھار تفجر في يختلفوا ولم واحد الينبوع

 به فالمراد واحدا كان وإن ينبوعا بأن أجيب التكثير على يدل والتشديد جمع وھي األنھار بعدھا والثانية واحد ووھ ينبوع

 السماء تسقط أو)  وسطھا أي(  خاللھا)  جنة لك يكون أو قتادة وقرأ الينابيع والجمع الماء عين الينبوع مجاھد قال كما الجمع

 بفتح[  والكسف وغيره عباس بن عن قطعا(  كسفا)  السماء إلى الفعل إسناد على لسماءا يسقط أو مجاھد وقرأ العامة قراءة( 

 السماء من كسفا قرأ من:  األخفش قال السين بإسكان كسفا الباقون وعاصم عامر وبن نافع قراءة وھي كسفة جمع]  السين

 من مصدرا يكون أن وجاز كسفة جمع يكون أن جاز السين أسكن ومن:  المھدوي قال جمعا جعله كسفا قرأ ومن واحدا جعله

 من كسفة أعطني:  يقال الشيء من القطعة الكسفة:  الجوھري وقال علينا طبقا أسقطھا:  قالوا فكأنھم غطيته إذا الشيء كسفت

 يججر وبن قتادة عن معاينة أي(  قبيال والمالئكة با تأتي أو)  واحد والكسفة الكسف:  ويقال وكسف كسف والجمع ثوبك

 ضمناء:  وقيل قبيلة قبيلة المالئكة بأصناف أي القبيلة جمع ھو:  مجاھد شھيدا:  مقاتل قال كفيال:  عباس وبن الضحاك وقال

 المزين والمزخرف الزينة وأصله وغيره عباس بن عن ذھب من أي(  زخرف من بيت لك يكون أو)  به إتيانك لنا يضمنون

 ال نحن أي ذھب من بيت مسعود بن قراءة في رأيته حتى الزخرف ما أدري ال تكن:  مجاھد وقال طرائقه الماء وزخارف

 صعدت إذا ورقيا رقيا أرقى السلم في رقيت:  يقال تصعد أي(  السماء في ترقى أو)  نرى الذي الفقر ھذا مع لك ننقاد

 رقى كذلك ھويا ھويي وھوى مضيا يمضي مضى نحو مصدر وھو رقيك أجل من أي(  لرقيك نؤمن ولن)  مثله وارتقيت

 أن منھم امرئ كل يريد بل:  تعالى قال كما منا رجل كل إلى تعالى هللا من كتابا أي(  نقرؤه كتابا علينا تنزل حتى)  رقيا يرقى

 قال أي)  وسلم عليه هللا صلى(  النبي يعني ربي سبحان قال والشام مكة أھل وقرأ(  ربي سبحان قل)  منشرة صحفا يؤتى

 كفرھم فرط عن تعجب كله ھذا:  وقيل فعل في عليه يعترض أن وعن شيء عن يعجز أن عن وجل عز  تنزيھا ذلك

 ربي من إلي يوحى ما أتبع(  رسوال بشرا إال)  أنا ما أي(  كنت ھل)  محمد يا لھم قل أي األمر على قل الباقون واقتراحاتھم

 الملحدين بعض وقال اآليات بھذه أتى البشر من أحدا سمعتم فھل بشرال قدرة في ليست التي األشياء ھذه من يشاء ما هللا ويفعل
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 ربي على أتخير أن لي وليس سألتموني مما شيء على أقدر ال بشر أنا إنما:  فقال أجابھم ألنه وغلطوا مقنعا جوابا ھذا ليس: 

 الدالة آياته من هللا آتاھم ما على رونيقتص وكانوا سبيلھم وسبيلي ويبغونه يريدونه ما بكل أممھم يأتون قبلي الرسل تكن ولم

 يقترحونه ما بكل يأتيھم أن هللا على وجب ولو غيرھا يقترحوا أن لقومھم يجب لم الحجة عليھم أقاموا فإذا نبوتھم صحة على

 ما خالف بآية أوتى حتى أومن ال:  يقول أن إنسان لكل ولوجب الرسل من يختارونه بمن يأتيھم أن عليه لوجب اآليات من

 .تعالى هللا إلى التدبير وإنما الناس إلى التدبير يكون أن إلى يؤول وھذا غيري طلب

 . . . . . الناس منع وما ) 94 (:  اإلسراء

 جھال(  قالوا أن إال)  إليه بالدعاء هللا عند من والكتب الرسل يعني(  الھدى جاءھم إذ يؤمنوا أن الناس منع وما: )  تعالى قوله

 مثلنا أنت:  قالوا ألنھم عنادھم فرط تعالى هللا فبين البشر من رسوله يكون أن من أجل هللا أي(  رسوال بشرا هللا أبعث)  منھم

 منع ب رفع محل في الثانية وأن الخفض حرف بإسقاط نصب محل في األولى أن ف المعجزة عن وغفلوا االنقياد يلزمنا فال

 .رسوال بشرا هللا أبعث قولھم إال ھدىال جاءھم إذا يؤمنوا أن من الناس منع وما أي

 . . . . . كان لو قل ) 95 (:  اإلسراء

 عليھا خلق التي الھيئة على يروه أن يقدروا لم اآلدميين إلى ملكا أرسل لو ألنه المالئكة إلى يرسل إنما الملك أن تعالى هللا أعلم

 وھو اآلية ھذه نظير األنعام في تقدم وقد ومعجزة لھم آية ذلك ليكون به يقدرون ما فيھم وخلق ذلك على األنبياء أقدر وإنما

 فيه الكالم تقدم وقد رجال لجعلناه ملكا جعلناه ولو ينظرون ال ثم األمر لقضي ملكا أنزلنا ولو ملك عليه أنزل لوال وقالوا:  قوله

 . . . . . با كفى قل ) 96 (:  اإلسراء

 شھيدا با كفى قل فنزل هللا رسول أنك لك يشھد فمن:  رسوال بشرا إال كنت ھل قوله سمعوا حين قالوا قريش كفار أن يروى

 .بصيرا خبيرا بعباده كان إنه وبينكم بيني

 . . . . . هللا يھد ومن ) 97 (:  اإلسراء

 يھديھم ال أي(  نهدو من أولياء لھم تجد فلن يضلل ومن)  الھتدوا هللا ھداھم لو أي(  المھتدي فھو هللا يھد ومن: )  تعالى قوله

:  العرب قول من جھنم إلى بھم اإلسراع عن عبارة ذلك أن أحدھما:  وجھان فيه(  وجوھھم على القيامة يوم ونحشرھم)  أحد

 في يبالغ بمن الدنيا في يفعل كما جھنم إلى وجوھھم على القيامة يوم يسحبون أنھم الثاني أسرعوا إذا وجوھھم على القوم قدم

 على الكافر أيحشر وجوھھم على يحشرون الذين هللا رسول يا:  قال رجال أن أنس لحديث الصحيح ھو وھذا وتعذيبه ھوانه

)  القيامة يوم وجھه على يمشيه أن على قادرا الرجلين على أمشاه الذي أليس) : )  وسلم عليه هللا صلى(  هللا رسول قال وجھه

 أي:  والحسن عباس بن قال(  وصما وبكما عميا)  وحسبك ومسلم خاريالب أخرجه ربنا وعزة بلى:  بلغه حين قتادة قال: 

 إنھم:  وقيل عليه كانت ما على باقية حواسھم القول ھذا وعلى ينفعھم عما صم بحجة التكلم عن بكم يسرھم عما عمي

:  تعالى لقوله صروافأب النار في لھم ذلك يخلق ثم عذابھم في زيادة ذلك ليكون بھا هللا وصفھم التي الصفة على يحشرون

 تغيظا لھا سمعوا:  تعالى لقوله وسمعوا ثبورا ھنالك دعوا:  تعالى لقوله وتكلموا مواقعوھا أنھم فظنوا النار المجرمون ورأى
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 بكما يسمعون ال صما يبصرون ال عميا صاروا المؤمنون تكلمون وال فيھا اخسئوا لھم قيل إذا:  سليمان بن مقاتل وقال وزفيرا

 الزفير وذھب تكلمون وال فيھا اخسئوا:  لھم قيل حين كالمھم وانقطع سوادھا لشدة النار دخلوا حين عموا:  وقيل ونيفقھ ال

 مجاھد وغيره الضحاك عن سكنت أي(  خبت كلما)  ومقامھم مستقرھم أي(  جھنم مأواھم)  شيئا يسمعوا فلم بسمعھم والشھيق

 نقصان غير من التھابھا وسكون تتلھب نارا أي(  سعيرا زدناھم)  أنا أخبيتھاو طفئت أي خبوا تخبو النار خبت:  يقال طفئت

 القرآن قرأت وإذا:  كقوله تخبو أن أرادت إذا:  وقيل عذابھم من عنھم تخفيف وال آالمھم في

 . . . . . بأنھم جزاؤھم ذلك ) 98 (:  اإلسراء

 ) 99:  98 االسراء (

 أئنا)  ترابا أي(  ورفاتا عظاما كنا أئذا وقالوا)  كفرھم جزاء العذاب ذلك أي(  بآياتنا اكفرو بأنھم جزاؤھم ذلك: )  تعالى قوله

 أن على قادر واألرض السماوات خلق الذي هللا أن يروا أولم: )  فقال تعالى هللا فأجابھم البعث فأنكروا(  جديدا خلقا لمبعوثون

 واألرض السماوات خلق الذي هللا أن يروا أولم أي وتأخير تقديم مالكال في:  قيل(  فيه ريب ال أجال لھم وجعل مثلھم يخلق

 مشاھد ھو إذ فيه شك ال ما وذلك موتھم ثم الدنيا في قيامھم مدة:  واألجل مثلھم يخلق أن على قادر فيه ريب ال أجال لھم وجعل

 أي(  كفورا إال الظالمون فأبى)  مةالقيا يوم ھو:  وقيل كسفا علينا زعمت كما السماء تسقط أو:  قولھم جواب ھو:  وقيل

 فيه يشك أن ينبغي وال البعث وقت ھو األجل ذلك:  وقيل هللا وبآيات األجل بذلك جحودا إال المشركون

 . . . . . أنتم لو قل ) 100 (:  اإلسراء

 خشية ألمستكم إذا)  أعم وھذا النعم خزائن:  وقيل األرزاق خزائن أي(  ربي رحمة خزائن تملكون أنتم لو قل: )  تعالى قوله

 توسعتم لو أي المعيشة في نتوسع حتى ينبوعا األرض من لنا تفجر حتى لك نؤمن لن:  قولھم جواب وھو البخل من(  اإلنفاق

 يمسك أن بد ال أنه أحدھما:  ألمرين تعالى هللا كجود بھا جاد لما هللا خزائن المخلوقين أحد ملك لو المعنى:  وقيل أيضا لبخلتم

 في واإلنفاق الحالتين ھاتين عن وجوده في يتعالى تعالى وهللا العدم ويخشى الفقر يخاف أنه الثاني بمنفعته يعود وما لنفقته ھامن

 أي(  قتورا اإلنسان وكان)  ماله قل إذا وأقتر وأعدم وأصرم أنفق اللغة أھل وحكى وقتادة عباس بن قاله الفقر بمعنى اآلية ھذه

 لغات ثالث واإلقتار التقتير وكذلك النفقة في عليھم ضيق إذا وقتورا قترا ويقتر يقتر عياله على قتر:  يقال مضيقا بخيال

 الجمھور قول وھو عامة أنھا والثاني الحسن قاله خاصة المشركين في نزلت أنھا أحدھما:  قولين على اآلية ھذه في واختلف

 .الماوردي وذكره

 . . . . . موسى آتينا ولقد ) 101 (:  اإلسراء

 الترمذي روى كما الكتاب آيات بمعنى ھي:  فقيل اآليات ھذه في اختلف(  بينات آيات تسع موسى آتينا ولقد: )  تعالى قوله

 نبي له تقل ال:  فقال نسأله النبي ھذا إلى بنا اذھب:  لصاحبه أحدھما قال يھوديين أن المرادي عسال بن صفوان عن والنسائي

 آيات تسع موسى آتينا ولقد:  تعالى هللا قول عن فسأاله)  وسلم عليه هللا صلى(  النبي فأتيا أعين أربعة له كان سمعنا إن فإنه

 وال بالحق إال هللا حرم التي النفس تقتلوا وال تزنوا وال شيئا با تشركوا ال) : )  وسلم عليه هللا صلى(  هللا رسول فقال بينات
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 شعبة شك الزحف من تفروا وال محصنة تقذفوا وال الربا تأكلوا وال فيقتله سلطان إلى ببريء تمشوا وال تسحروا وال تسرقوا

)  تسلما أن يمنعكما فما ( قال نبي أنك نشھد:  وقاال ورجليه يديه فقبال)  السبت في تعدوا أال خاصة اليھود معشر يا وعليكم

 صحيح حسن حديث ھذا:  عيسى أبو قال اليھود تقتلنا أن لمناأس إن نخاف وإنا نبي ذريته في يزال أال هللا دعا داود إن:  قاال

 واللسان واليد العصا التسع اآليات:  والضحاك عباس بن قال والدالالت المعجزات بمعنى اآليات:  وقيل البقرة في مضى وقد

 األعراف في كورةالمذ الخمس:  والشعبي الحسن وقال مفصالت آيات والدم والضفادع والقمل والجراد والطوفان والبحر

 السنين يجعل أنه إال الحسن عن نحوه وروي الثمرات من والنقص والسنين والعصا واليد عليه عطف وما الطوفان يعنيان

 من والنقص السنين مكان جعل أنه إال كذلك مالك وعن يأفكون ما العصا تلقف التاسعة وجعل واحدة الثمرات من والنقص

 أموالھم على والطمس والحجر والعصا والبحر األعراف في التي الخمس ھي:  كعب بن محمد وقال والجبل البحر:  الثمرات

 اآليات بھذه موسى جاءھم إذ محمد يا سلھم أي(  جاءھم إذ إسرائيل بني فاسأل)   والحمد مستوفى اآليات ھذه شرح تقدم وقد

 فرعون له فقال) )  وسلم عليه هللا صلى(  محمد يقول ما صحة اليھود ليعرف استفھام سؤال وھذا يونس في بيانه تقدم حسبما

:  تقول كما الفاعل موضع المفعول فوضع عبيدة وأبو الفراء قاله أفعالك بغرائب ساحرا أي(  مسحورا موسى يا ألظنك إني

 نھيك وأبي اسعب بن وعن تقدم وقد ھذا غير وقيل مقاتل قاله مغلوبا وقيل مخدوعا وقيل ويامن شائم أي وميمون مشئوم ھذا

 معه ويرسلھم سبيلھم ويطلق إسرائيل بني يخلي أن فرعون موسى سأل أي الخبر على إسرائيل بني فسأل قرأا أنھما

 . . . . . علمت لقد قال ) 102 (:  اإلسراء

 ) بصائر رضواأل السماوات رب إال)  أوجد بمعنى وأنزل التسع اآليات يعني(  ھؤالء أنزل ما علمت لقد قال: )  تعالى قوله

 وھي التاء بضم الكسائي وقرأ لفرعون خطابا التاء بفتح علمت العامة وقراءة ووحدانيته قدرته على بھا يستدل دالالت أي

 واحتج علمت لقد إنھا:  فقال عباس بن فبلغت علم الذي ھو موسى ولكن هللا عدو علم ما وهللا:  وقال عنه هللا رضي علي قراءة

 التاء فتح عندنا به والمأخوذ:  عبيد أبو وقال العناد إلى فرعون ونسب وعلوا ظلما أنفسھم واستيقنتھا بھا وجحدوا:  تعالى بقوله

 كله ھذا مع كان ولو الداعي الرسول وھو أنا علمت:  بقوله يحتج ال موسى وألن عباس بن به احتج الذي للمعنى األصح وھو

 قرأ أحدا نعلم وال يعرف ال مجھول وھو المرادي كلثوم عن ھي إنما نهع تثبت ال ولكن حجة لكانت علي عن القراءة به تصح

 فعله للسحرة يتھيأ ما مقدار علم قد فرعون ألن المعجزات بھذه العلم فرعون إلى موسى أضاف إنما:  وقيل الكسائي غير بھا

:  مجاھد وقال واألرض السماوات لكويم األجسام يفعل من إال فعله على يقدر ال وأنه لساحر يتھيأ ال موسى فعل ما مثل وأن

 بين البيت جانبي فرعون فرأى ثعبان ھي فإذا عصاه موسى فألقى له قطيفة وعليه شات يوم في فرعون على موسى دخل

 أيضا والخسران الھالك:  والثبور التحقيق بمعنى ھنا الظن(  مثبورا فرعون يا ألظنك وإني)  قطيفته في وأحدث ففزع فقميھا

 ملعونا:  وقيل اليمن إلى انتسابھا في يعني وخاسر مخسور أي وثابر مثبور رأي من األيا في قضاعة ورأت:  تالكمي قال

 إن سفھا حربنا تروموا ال قومنا يا:  وأنشد تغلب بن أبان وقاله عباس بن عن عباس بن عن جبير بن سعيد عن المنھال رواه

:  له فقال رجال المأمون ونظر العقل ناقص مثبورا:  عباس بن عن مھران بن ميمون وقال ملعون أي مثبور البغي وإن السفاه

 قتادة وقال فذكره مھران بن ميمون حدثني:  فقال فسألته مثبور:  لرجل المنصور قال الرشيد قال:  قال عنه فسأل مثبور يا

 حكى الخير من ممنوعا:  وقيل أھلكه وراثب العدو هللا ثبر:  يقال الھالك:  والثبور مھلكا:  ومجاھد والحسن أيضا وعنه ھالكا
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 ومن ي الغ سنن في الشيطان أجاري إذ:  الزبعري بن قال ثبرا يثبره هللا وثبره منه منعك ما أي كذا عن ثبرك ما:  اللغة أھل

 له عقل ال مخبوال مثبورا:  زيد بن وقال اللفظ باختالف له قال ما مثل عليه رد مسحورا مثبورا:  الضحاك مثبور ميله مال

 . . . . . يستفزھم أن فأراد ) 103 (:  اإلسراء

 ) 104:  103 االسراء (

 أو بالقتل مصر أرض من إسرائيل وبني موسى يخرج أن فرعون أراد أي(  األرض من يستفزھم أن فأراد: )  تعالى قوله

)  ومصر الشام أرض أي(  األرض اسكنوا إسرائيل لبني)  إغراقه بعد من أي(  بعده من وقلنا)  وجل عز هللا فأھلكه اإلبعاد

 ال بالكافر المؤمن اختلط قد موضع كل من مختلطين قبوركم من أي(  لفيفا بكم جئنا)  القيامة أي(  اآلخرة وعد جاء فإذا

 قال واحد والمعنى شتى جھات من جميعا بكم جئنا:  وقتادة عباس بن وقال وحيه قبيلته إلى منكم أحد ينحاز وال يتعارفون

 بكم جئنا تعالى وقوله وأخالطھم أي ولفيفھم بلفھم القوم جاء:  يقال شتى قبائل من الناس من اجتمع ما واللفيف:  الجوھري

:  األصمعي قال صديقه أي فالن لفيف وفالن فصاعدا جنسين من مخلوطا كان إذا لفيف وطعام مختلطين مجتمعين أي لفيفا

 مختلطين المنتشر كالجراد القبور من الحشر وقت يخرجون أنھم:  والمعنى عالجمي مثل وھو واحد له وليس جمع اللفيف

 السماء من السالم عليه عيسى مجيء يعني اآلخرة وعد جاء فإذا:  الكلبي وقال اليتعارفون

 . . . . . وبالحق أنزلناه وبالحق)  105 (:  اإلسراء

 ووجه القرآن إلى ترجع والكناية والقرآن المعجزات ذكر من سبق بما متصل ھذا(  نزل وبالحق أنزلناه وبالحق: )  تعالى قوله

 خرج كقوله الحق وفيه ونزل:  الثاني ومعنى بالحق إنزاله أوجبنا:  األول معنى يكون أن يجوز نزل وبالحق قوله في التكرير

 نزل وبالحق سيفه مع أي بسيفه األمير ركب كقولك الحق مع أي مع بمعنى األول وبالحق في الباء وقيل ثيابه وعليه أي بثيابه

 ينزل أن قدرنا وبالحق المعنى يكون أن يجوز:  وقيل بزيد نزلت تقول كما عليه نزل أي)  وسلم عليه هللا صلى(  بمحمد أي

 نزل وكذلك

 . . . . . لتقرأه فرقناه وقرآنا ) 106 (:  اإلسراء

 وقرأ الظاھر يفسره مضمر بفعل منصوب قرآنا أن سيبويه ذھبم(  مكث على الناس على لتقرأه فرقناه وقرآنا: )  تعالى قوله

 فصلناه:  عباس بن وقال الحسن قاله والباطل الحق بين فيه وفرقنا وأوضحناه بيناه ومعناه الراء بتخفيف فرقناه الناس جمھور

 جملة ال شيء بعد شيئا لناهأنز أي بالتشديد فرقناه والشعبي رجاء وأبو وقتادة كعب بن وأبي مسعود وبن وعلي عباس بن وقرأ

 بن سنة وعشرين خمس في:  فقيل المدة من القرآن نزل كم في واختلف عليك فرقناه وأبي مسعود بن قراءة في أن إال واحدة

 أنه خالف وال)  وسلم عليه هللا صلى(  هللا رسول سن في الخالف بحسب وھذا عشرين في:  أنس وعشرين ثالث في:  عباس

 ھذا ويتناسق شيء بعد شيئا المدة في تطاول أي(  مكث على)  البقرة في ھذا مضى وقد واحدة جملة الدنيا السماء إلى نزل

 في ترسل على أي مكث على فيكون األول القول على وأما سورة وسورة آية آية أنزلناه أي مسعود بن قراءة على القرآن

 الحسن بالصوت وتطييبھا وتحسينھا ترتيلھا من حقھا القراءة ئالقار فيعطى جريج وبن عباس وبن مجاھد قاله وترتيل التالوة



179 

 

 الكتاب أول تقدم ما على حرام ذلك فإن نقصان أو بزيادة القرآن لفظ تغيير إلى مؤد تطريب وال تلحين غير من أمكن ما

 قال لغات الثث ومكث ومكث مكث ويقال الميم بفتح مكث قرأ فإنه محيصن بن إال مكث من الميم ضم على القراء وأجمع

 نجما أنزلناه أي المتقدم للمعنى بالمصدر وتأكيد مبالغة(  تنزيال ونزلناه: )  تعالى قوله وترسل تثبت على مكث على:  مالك

 لنفروا واحد وقت في الفرائض بجميع أخذوا ولو نجم بعد

 . . . . . به آمنوا قل ) 107 (:  اإلسراء

 وجه على ال والتھديد لھم التبكيت وجه على وجل عز هللا من وھذا القرآن يعني(  االتؤمنو أو به آمنوا قل: )  تعالى قوله

 أھل مؤمنو وھم)  وسلم عليه هللا صلى(  النبي وخروج القرآن نزول قبل من أي(  قبله من العلم أوتوا الذين إن)  التخيير

 ھم:  وقيل(  سجدا لألذقان يخرون)  القرآن وقيل كتابھم عليھم يتلى إذا معنى:  جريج بن قال وغيره جريج بن قول في الكتاب

 نوفل بن وورقة نفيل بن عمرو بن زيد منھم السالم عليه النبي تعالى هللا بعث أن إلى بدينھم تمسكوا إسماعيل ولد من قوم

)  وسلم عليه هللا لىص(  محمد أمة العلم أوتوا الذين:  الحسن وقال الدين علم أوتوا يريد بل الكتاب أوتوا يريد ليس ھذا وعلى

 ما سمعوا إذا كانوا مجاھد قول في القرآن يعني(  عليھم يتلى إذا)  قبله من لقوله أظھر وھو اليھود من ناس إنھم:  مجاھد وقال

 عليه أنزل وما كتابھم تلوا إذا كانوا:  وقيل لمفعوال ربنا وعد كان إن ربنا سبحان:  وقالوا سجدوا القرآن من تعالى هللا أنزل

 إلى وجنحوا محالة ال واقع به هللا ووعد صفته وھذه التوراة في المذكور ھو ھذا:  وقالوا وسبحوا وسجدوا خشعوا القرآن من

 عائد قبله في والضمير)  وسلم عليه هللا صلى(  محمد قبله من العلم أوتوا بالذين المراد:  فرقة وقالت فيھم اآلية فنزلت اإلسالم

 في القرآن ذكر واستأنف)  وسلم عليه هللا صلى(  لمحمد الضميران:  وقيل به آمنوا قل قوله في الضمير حسب القرآن على

 عليھم يتلى إذا:  قوله

 . . . . . ربنا سبحان ويقولون ) 108 (:  اإلسراء

 هللا لىص(  هللا رسول كان:  قالت عنھا هللا رضي عائشة عن وغيره مسلم صحيح وفي السجود في التسبيح جواز على دليل

 ) لي اغفر اللھم وبحمدك اللھم سبحانك)  وركوعه سجوده في يقول أن يكثر)  وسلم عليه

 . . . . . يبكون لألذقان ويخرون)  109 (:  اإلسراء

 بالعلم توسم من لكل وحق لھم ومدح صفتھم في مبالغة ھذه(  يبكون لألذقان ويخرون: )  تعالى قوله األولى:  مسائل أربع فيه

 عن محمد أبي الدارمي مسند وفي ويذل ويتواضع القرآن استماع عند فيخشع المرتبة ھذه إلى يجري أن شيئا نهم وحصل

 الطبري ذكره اآلية ھذه تال ثم العلماء نعت تعالى هللا ألن علما أوتي يكون أال لخليق يبكه لم ما العلم من أوتي من:  قال التيمي

 حال في األرض على يضعونھا أي اللحي عن عبارة األذقان:  الحسن وقال ييناللح مجتمع وھو ذقن جمع واألذقان أيضا

 للوجوه أي سجدا لألذقان ويخرون:  عباس بن وقال فيه على أي لفيه سقط تقول على بمعنى والالم التواضع غاية وھو السجود

 الذق ألن الذقن على السجود واليجوز:  خويزمنداد بن قال اإلنسان وجه من شيء أقرب الذقن ألن بالذكر األذقان خص وإنما

 على يسجد لم كان وإن ساجدا لوجھه خر:  فيقال جميعه عن وببعضه جاوره عما بالشيء يعبر وقد الوجه عن عبارة ھنا ھا

 ويديه وجھه على صريعا خر:  أراد فإنما م والف ن لليدي ا صريع ر فخ:  قوله إلى ترى أال والعينه خده



180 

 

 ال ذلك وأن هللا دين في معصيته على أو تعالى هللا خوف من الصالة في البكاء جواز على دليل(  يبكون)  : تعالى قوله الثانية

:  قال أبيه عن الشخير بن هللا عبد بن مطرف عن البناني ثابت عن سلمة بن حماد عن المبارك بن ذكر يضرھا وال يقطعھا

 صدره وفي:  داود أبي كتاب وفي البكاء من المرجل كأزيز زيزأ ولجوفه يصلي وھو)  وسلم عليه هللا صلى(  النبي أتيت

 للصحيح وأكرھه للمريض الصالة يقطع ال األنين:  مالك فقال األنين في الفقھاء واختلف الثالثة البكاء من الرحى كأزيز أزيز

:  الشافعي وقال يقطع:  القاسم بن وقال الصالة يقطع ال والنفخ واألنين التنحنح:  مالك عن الحكم بن وروى الثوري قال وبه

 وروي قطع وجع من كان وإن يقطع لم هللا خوف من كان إن:  حنيفة أبو وقال الصالة يقطع وتفھم تسمع حروف له كان إن

 خشوعا ويزيدھم: )  تعالى قوله الرابعة أنين من ضعيف وال مريض يخلو ال ألنه تامة كله ذلك في صالته أن يوسف أبي عن

 ويأتي البقرة في الخشوع في القول تقدم( 

 . . . . . هللا ادعوا قل ) 110 (:  اإلسراء

 سمعوا المشركين أن اآلية ھذه نزول سبب(  الحسنى األسماء فله تدعوا ما أيا الرحمن ادعوا أو ادعوا قل: )  تعالى قوله

 بن قاله إلھين يدعو وھو واحد إله بدعاء يأمرنا محمد كان:  فقالوا)  رحمن يا هللا يا)  يدعو)  وسلم عليه هللا صلى(  هللا رسول

 من رجل فسمعه)  رحيم يا رحمن يا: )  دعائه في فقال ليلة)  وسلم عليه هللا صلى(  هللا رسول تھجد:  مكحول وقال عباس

 أنھما بينةم اآلية فنزلت اليمامة رحمان يدعو محمد بال ما:  السامع ذلك فقال الرحمن يسمى رجل باليمامة وكان المشركين

 باسمك:  الكتب صدر في يكتبون كانوا:  وقيل ذاك فھو بالرحمن دعوتموه وإن ذاك فھو با دعوتموه فإن واحد لمسمى اسمان

 فقال الرحيم الرحمن هللا بسم)  وسلم عليه هللا صلى(  هللا رسول فكتب الرحيم الرحمن هللا بسم وإنه سليمان من إنه فنزلت اللھم

 التوراة في ھو اسما القرآن في نسمع ال لنا ما:  قالت اليھود إن:  وقيل اآلية فنزلت الرحمن فما نعرفه الرحيم اھذ:  المشركون

 األوصاف أفضل تقتضي التي أي الحسنى األسماء فله تدعو ما أيا مصرف بن طلحة وقرأ اآلية فنزلت الرحمن يعنون كثير

 معاني تقتضي أنھا ذلك إلى وانضاف عليھا والنص إلطالقھا الشرع بتحسين يتوجه إنما األسماء وحسن المعاني وأشرف

 الكتاب[  في بيناه حسبما اإلجماع أو الحديث أو القرآن من بتوقيف إال بنظر  اسم وضع يصح ال بتوقيف وھي شريفة حسانا

 سبب في اختلفوا األولى:  مسئلتان فيه(  بھا والتخافت بصالتك والتجھر: )  تعالى قوله]  الحسنى هللا أسماء شرح في األسنى

 ورسول نزلت:  قال بھا تخافت وال بصالتك تجھر وال:  تعالى قوله في عباس بن روى ما األول:  أقوال خمسة على نزولھا

 القرآن سبوا المشركون ذلك سمع فإذا بالقرآن صوته رفع بأصحابه صلى إذا وكان بمكة متوار)  وسلم عليه هللا صلى(  هللا

 أسمعھم أصحابك عن بھا تخافت وال قراءتك المشركون فيسمع بصالتك تجھر وال:  تعالى هللا فقال به جاء ومن نزلهأ ومن

 والترمذي ومسلم البخاري أخرجه والمخافتة الجھر بين يقول:  قال(  سبيال ذلك بين وابتغ)  الجھر ذلك تجھر وال القرآن

 خافت نفس إال يبق لم:  الشاعر قال خفت:  برد إذا للميت يقال السكونو الصوت خفض:  والمخافتة لمسلم واللفظ وغيرھم

  . الشامت له يرثي من ويح يا بھا مما الشامت لھا رثى باھت إنسانھا ومقلة

 الثالث الدعاء في ھذا أنزل:  قالت بھا تخافت وال بصالتك تجھر وال:  وجل عز قوله في عائشة عن أيضا مسلم رواه ما الثاني

 التشھد إلخفاء متضمنة اآلية فتكون ھذا وعلى:  قلت ذلك في اآلية فنزلت بتشھدھم يجھرون األعراب كانت:  يرينس بن قال

 عنه هللا رضي بكر أبا أن أيضا سيرين بن عن روي ما الرابع المنذر بن ذكره التشھد تخفي أن السنة من:  مسعود بن قال وقد
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 أنا:  عمر وقال إليه حاجتي يعلم وھو ربي أناجي إنما:  بكر أبو فقال ذلك في الھم فقيل بھا يجھر عمر وكان قراءته يسر كان

 الطبري ذكره قليال أنت اخفض لعمر وقيل قليال ارفع:  بكر ألبي قيل اآلية ھذه نزلت فلما الوسنان وأوقظ الشيطان أطرد

 سالم بن يحيى ذكره الليل بصالة تخافت وال النھار بصالة تجھر وال معناھا أن أيضا عباس بن عن روي ما الخامس وغيره

 في والسر الجھر في مخير فالمصلي النوافل فأما والفرائض النوافل في بالقراءة واإلسرار الجھر أحكام فتضمنت والزھراوي

 راءةالق في فحكمھا الفرائض وأما جميعا األمرين يفعل كان أنه)  وسلم عليه هللا صلى(  النبي عن روي وكذلك والنھار الليل

 بن وقال السر في تسيئھا وال العالنية في تحسنھا بصالتك ترائي ال هللا يقول:  الحسن قال سادس وقول ونھارا ليال معلوم

 الصالة عن بالقراءة عبر كما القراءة عن ھنا بالصالة تعالى عبر الثانية الناس مخافة تدعھا وال للناس مرائيا تصل ال:  عباس

 وركوع قراءة على تشتمل الصالة ألن باآلخر مرتبط منھما واحد كل ألن مشھودا كان الفجر قرآن إن الفجر وقرآن:  قوله في

 ومنه كثير وھو المجاز في العرب عادة على الجزء عن وبالجملة الجملة عن بالجزء فعبر أجزائھا جملة من فھي وسجود

 .ماتقدم على ةالفاتح قراءة أي)  عبدي وبين بيني الصالة قسمت: )  الصحيح الحديث

 . . . . .  الحمد وقل ) 111 (:  اإلسراء

 عزيز:  أفذاذا قولھم في والعرب والنصارى اليھود على رادة اآلية ھذه(  ولدا يتخذ لم الذي  الحمد وقل: )  تعالى قوله

 وال ملكه في له شريك ال واحد نهأل(  الملك في شريك له يكن ولم)  أقوالھم عن هللا تعالى سبحانه هللا ذرية والمالئكة وعيسى

 يجيره ناصر له يكن لم أي أحد نصر ابتغى وال أحدا يحالف لم المعنى:  مجاھد قال(  الذل من ولي له يكن ولم)  عبادته في

 أحباؤهو هللا أبناء نحن:  لقولھم ردا الناس أذل ألنھم والنصارى اليھود من ولي له يكن لم:  الكلبي وقال مدافعا فيكون الذل من

(  تكبيرا وكبره)  وكبريائه لعزته ناصر وال ولي إلى فيحتاج يذل لم يعني الذل من ولي له يكن ولم:  الفضل بن الحسن وقال

 قال شيء كل من أكبر بأنه صفه أي أكبر هللا:  واإلجالل التعظيم معنى في للعرب لفظة أبلغ:  ويقال تامة عظمه عظمه أي

 هللا: )  قال الصالة في دخل إذا)  وسلم عليه هللا صلى(  النبي وكان جنودا وأكثرھم محاولة شيء كل أكبر هللا رأيت:  الشاعر

 التوراة خاتمة ھي اآلية وھذه فيھا وما الدنيا من خير أكبر هللا العبد قول الخطاب بن عمر وقال الكتاب أول تقدم وقد)  أكبر

 آية أنھا الخبر وفي السورة ھذه بخاتمة وختمت األنعام سورة بفاتحة التوراة افتتحت:  قال كعب بن هللا عبد عن مطرف روى

 صلى(  النبي كان:  قال جده عن أبيه عن شعيب بن عمرو وروى)  وسلم عليه هللا صلى(  النبي عن جبل بن معاذ رواه العز

 عن سمعت:  واصل بن الحميد عبد الوق اآلية الذي  الحمد وقل علمه المطلب عبد بني من الغالم أفصح إذا)  وسلم عليه هللا

 تعالى هللا ألن والجبال األرض مثل األجر من له هللا كتب اآلية  الحمد وقل قرأ من: )  قال أنه)  وسلم عليه هللا صلى(  النبي

 صلى(  النبي أن الخبر في وجاء)  ھدا الجبال وتخر األرض وتنشق منه يتفطرن السماوات تكاد ولدا له أن زعم فيمن يقول

 الحي على توكلت يقول ثم السورة آخر إلى الرحمن ادعوا أو هللا ادعوا قل يقرأ بأن بالدين إليه شكا رجال أمر)  وسلم عليه هللا

  .بعده النبي من على والسالم والصالة وحده  والحمد اإلسراء سورة تمت مرات ثالث يموت ال الذي
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 الرحيم الرحمن هللا بسم

 فالكھ سورةتفسير 

:  الكھف[} جرزا" قوله إلى بالمدينة نزل السورة أول أن فرقة عن روي. المفسرين جميع قول في مكية وھي الكھف سورة

 فتنة بھا ووقي واألرض السماء بين نورا أعطي بھا قرأ من:  قال أنه أنس حديث من فضلھا في وروي. أصح واألول ،]8

 ألف سبعون شيعھا سورة على أدلكم أال: " قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول إن:  فروة أبي بن عبدهللا بن إسحاق وقال. القبر

 قرأھا من الكھف أصحاب سورة: " قال ؟ هللا رسول يا بلى:  قالوا". ذلك مثل لتاليھا واألرض السماء بين ما عظمھا مأل ملك

 والمھدوي ، الثعلبي ذكره" الدجال فتنة ووقي ماءالس يبلغ نورا وأعطي أيام ثالثة وزيادة األخرى الجمعة له غفر الجمعة يوم

 بينه فيما النور من له أضاء الجمعة ليلة الكھف سورة قرأ من:  قال الخدري سعيد أبي عن الدارمي مسند وفي. بمعناه أيضا

 أول من آيات عشر حفظ من: "  قال وسلم عليه هللا صلى هللا نبي أن الدرداء أبي عن مسلم صحيح وفي. العتيق البيت وبين

 - أدركه فمن" سمعان بن النواس حديث من أيضا مسلم وفي" . الكھف آخر من" رواية وفي" . الدجال من عصم الكھف سورة

 من: " وسلم عليه هللا صلى النبي قال جندب بن سمرة:  قال. الثعلبي وذكره". الكھف سورة فواتح عليه فليقرأ - الدجال يعني

 .الجنة دخل كلھا السورة قرأ ومن" . الدجال فتنة تضره لم حفظا ھفالك سورة من آيات عشر قرأ

ِ  اْلَحْمدُ { 1:  اآلية َّ  }ِعَوَجا لَهُ  َيْجَعلْ  َولَمْ  اْلِكَتابَ  َعْبِدهِ  َعلَى أَْنَزلَ  الَِّذي ِ

ً { 2:  اآلية ما ً  لُِيْنِذرَ  َقيِّ الَِحاتِ  َيْعَملُونَ  ِذينَ الَّ  اْلُمْؤِمنِينَ  َوُيَبشِّرَ  لَُدْنهُ  ِمنْ  َشِديداً  َبأْسا ً  أَْجراً  لَُھمْ  أَنَّ  الصَّ  }َحَسنا

 }أََبداً  فِيهِ  َماِكثِينَ { 3:  اآلية

 وصفا محمد عن سالھم : لھما وقالوا يھود أحبار إلى معيط أبي بن وعقبة الحارث بن النضر بعثوا قريشا أن إسحاق ابن ذكر

 ، المدينة قدما حتى فخرجا ؛ أنبياء علم من عندنا ليس علم وعندھم ، ولاأل الكتاب أھل فإنھم ؛ بقوله وأخبراھم صفته لھم

 أھل إنكم:  لھم وقاال ، قوله ببعض وأخبراھم ، أمره لھم ووصفا ، وسلم عليه هللا صلى هللا رسول عن يھود أحبار فسأال

 نبي فھو بھن أخبركم فإن ، بھن نأمركم ثثال عن سلوه:  يھود أحبار لھما فقالت. ھذا صاحبنا عن لتخبرونا جئناكم وقد التوراة

 كان قد فإنه ؛ أمرھم كان ما ، األول الدھر في ذھبوا فتية عن سلوه ؛ رأيكم فيه فروا ، متقول فالرجل يفعل لم وإن ، مرسل

 فإذا ؛ ھي ما ، الروح عن وسلوه. نبؤه كان ما ، ومغاربھا األرض مشارق بلغ قد طواف رجل عن سلوه. عجب حديث لھم

 بن وعقبة الحارث بن النضر فأقبل. لكم بدا ما أمره في فاصنعوا متقول رجل فھو يفعل لم وإن ، نبي فإنه فاتبعوه بذلك أخبركم

 قد -  وسلم عليه هللا صلى - محمد وبين بينكم ما بفصل جئناكم قد ، قريش معشر يا:  فقاال قريش على مكة قدما معيط أبي

. رأيكم فيه فروا ، متقول فالرجل يفعل لم وإن ، نبي فھو عنھا أخبركم فإن ، بھا أمرونا شياءأ عن نسأله أن يھود أحبار أمرنا

 ، عجب قصة لھم كانت قد ، األول الدھر في ذھبوا فتية عن أخبرنا ، محمد يا:  فقالوا وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فجاؤوا

 عليه هللا صلى هللا رسول لھم فقال قال ؟ ھي ما الروح عن اوأخبرن ، ومغاربھا األرض مشارق بلغ قد طوافا كان رجل وعن

 خمس يزعمون فيما وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فمكث ، عنه فانصرفوا. يستثن ولم" غدا عنه سألتم بما أخبركم: " وسلم

 خمس واليوم ، غدا محمد اوعدن:  وقالوا مكة أھل أرجف حتى ، جبريل يأتيه وال وحيا ذلك في إليه هللا يحدث ال ، ليلة عشرة
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 الوحي مكث وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أحزن وحتى ؛ عنه سألناه مما بشيء يخبرنا ال منھا أصبحنا وقد ، ليلة عشرة

 معاتبته فيھا الكھف أصحاب بسورة وجل عز هللا عند من السالم عليه جبريل جاءه ثم ، مكة أھل به يتكلم ما عليه وشق عنه،

 رسول أن لي فذكر:  إسحاق ابن قال. والروح الطواف والرجل ، الفتية أمر من عنه سألوه ما وخبر ، عليھم نهحز على إياه

لُ  َوَما{:  جبريل له فقال" ظنا سؤت حتى جبريل يا عني احتبست لقد: "  لجبريل قال وسلم عليه هللا صلى هللا  ِبأَْمرِ  إاِلَّ  َنَتَنزَّ

ً  َربُّكَ  َكانَ  َوَما َذلِكَ  َبْينَ  َوَما َخْلَفَنا َوَما يَناأَْيدِ  َبْينَ  َما لَهُ  َربِّكَ   ].64:  مريم[} َنِسّيا

َِّ  اْلَحْمدُ {:  فقال ذلك من عليه أنكروا لما وسلم عليه هللا صلى رسوله نبوة وذكر ، بحمده وتعالى تبارك السورة فافتتح  الَِّذي ِ

ً  ِعَوَجا لَهُ  َيْجَعلْ  َولَمْ {. نبوتك من عنه سألوا لما تحقيق أي ، مني رسول إنك ، امحمد يعني} اْلِكَتابَ  َعْبِدهِ  َعلَى أَْنَزلَ   أي} َقيِّما

ً  لُِيْنِذرَ {. فيه اختالف ال معتدال  ربك عند من أي ، اآلخرة في أليما وعذابا ، الدنيا في عقوبته عاجل أي} َلُدْنهُ  ِمنْ  َشِديداً  َبأْسا

الَِحاتِ  َيْعَملُونَ  الَِّذينَ  اْلُمْؤِمِنينَ  َوُيَبشِّرَ {. رسوال بعثك الذي ً  أَْجراً  لَُھمْ  أَنَّ  ، الصَّ  يموتون ال الخلد دار أي} أََبداً  فِيهِ  َماِكِثينَ  َحَسنا

ُ  اتََّخذَ  َقالُوا الَِّذينَ  َوُيْنِذرَ {. األعمال من به أمرتھم بما وعملوا ، غيرھم به كذبك مما به جئت بما صدقوك الذين ، فيھا } َولَداً  هللاَّ

 الذين] 5:  الكھف[} آِلَباِئِھمْ  َوال ِعْلمٍ  ِمنْ  ِبهِ  لَُھمْ  َما{. هللا بنات وھي المالئكة نعبد إنا:  قولھم في قريشا بعني] 4:  الكھف[

 إاِلَّ  َيقُولُونَ  إِنْ {. هللا بنات المالئكة إن لقولھم أي] 5:  الكھف[} أَْفَواِھِھمْ  ِمنْ  َتْخُرجُ  َكلَِمةً  َكُبَرتْ {. دينھم وعيب فراقھم أعظموا

 ً ً  اْلَحِديثِ  ِبَھَذا ُيْؤِمُنوا لَمْ  إِنْ  آَثاِرِھمْ  َعلَى َنْفَسكَ  َباِخعٌ  َفلََعلَّكَ . َكِذبا  ، منھم يرجوه كان ما فاته حين عليھم لحزنه] 6:  الكھف[} أََسفا

 :  الرمة ذو قال. عبيدة أبو دثنيح فيما ؛ نفسك مھلك} َنْفَسكَ  َباِخعٌ {:  ھشام ابن فال. تفعل ال أي

 المقادر يديه عن نحته بشيء...  نفسه الوجد الباخع ھذا أي أال

ا{. له جھدت أي ، ونفسي نصحي له بخعت قد:  العرب وقول. له قصيدة في البيت وھذا. وبخعه باخعون وجمعھا  َما َجَعْلَنا إِنَّ

ا{:  بطاعتي وأعمل ألمري اتبع أيھم أي:  إسحاق ابن قال] 7:  الكھف[} َعَمالً  أَْحَسنُ  ُھمْ أَيُّ  لَِنْبلَُوُھمْ  لََھا ِزيَنةً  األَْرِض  َعلَى  َوإِنَّ

 ؛ بعمله كال فأجزي إلي المرجع وإن ، وزائل لفان عليھا ما وإن ، األرض أي] 8:  الكھف[} ُجُرزاً  َصِعيداً  َعلَْيَھا َما لََجاِعلُونَ 

 ظبيا يصف الرمة ذو قال. صعد وجمعه ، األرض وجه الصعيد:  ھشام ابن قال. افيھ وتسمع ترى ما يحزنك وال تأس فال

 :  صغيرا

 خرطوم الرأس عظام في دبابة...  به الصعيد ترمي بالضحى كأنه

. الطرق يريد" الصعدات على والقعود إياكم: " الحديث في جاء وقد ، الطريق:  أيضا والصعيد. له قصيدة في البيت وھذا

. مطر فيھا يكون ال التي وھي ؛ أجراز وسنون جرز سنة:  ويقال. أجراز وجمعھا ، شيئا تنبت ال التي رضاأل:  والجرز

 :  إبال يصف الرمة ذو قال. وشدة ويبس جدوبة فيھا وتكون

 الجراشع الضلوع إال بقيت فما...  بطونھا في ما واألجراز النحز طوى
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قِيمِ  اْلَكْھفِ  أَْصَحابَ  أَنَّ  َحِسْبتَ  أَمْ {:  فقال الفتية شأن من عنه هسألو فيما الخبر قصة استقبل ثم:  إسحاق ابن قال  ِمنْ  َكاُنوا َوالرَّ

ً  آَياِتَنا :  ھشام ابن قال. ذلك من أعجب ھو ما حجتي من العباد على وضعت فيه آياتي من كان قد أي] 9:  الكھف[} َعَجبا

 :  عجاجال قال. رقم وجمعه ، بخبرھم رقم الذي الكتاب والرقيم

 المرقم المصحف ومستقر

َنا َفَقالُوا اْلَكْھفِ  إِلَى اْلفِْتَيةُ  أََوى إِذْ {:  قال ثم:  إسحاق ابن قال. له أرجوزة في البيت وھذا  ِمنْ  لََنا َوَھيِّئْ  َرْحَمةً  لَُدْنكَ  ِمنْ  آتَِنا َربَّ

 ثم]. 12:  الكھف[} أََمداً  لَِبُثوا لَِما أَْحَصى اْلِحْزَبْينِ  أَيُّ  لَِنْعلَمَ  َبَعْثَناُھمْ  ُثمَّ . َعَدداً  نَ ِسِني اْلَكْھفِ  فِي آَذاِنِھمْ  َعلَى َفَضَرْبَنا. َرَشداً  أَْمِرَنا

ُھمْ { الخبر بصدق أي] 13:  الكھف[} ِباْلَحقِّ  َنَبأَُھمْ  َعلَْيكَ  َنقُصُّ  َنْحنُ {:  قال  َعلَى َرَبْطَناوَ . ُھدىً  َوِزْدَناُھمْ  ِبَربِِّھمْ  آَمُنوا فِْتَيةٌ  إِنَّ

َنا َفَقالُوا َقاُموا إِذْ  قُلُوِبِھمْ  َماَواتِ  َربُّ  َربُّ ً  ُدوِنهِ  ِمنْ  َنْدُعوَ  لَنْ  َواألَْرِض  السَّ ً  إِذاً  قُْلَنا لََقدْ  إِلَھا  بي يشركوا لم أي] 14:  الكھف[} َشَططا

 :  ثعلبة بن قيس بن أعشى قال. حقال ومجاوزة الغلو والشطط:  ھشام ابن قال. علم به لكم ليس ما بي أشركتم كما

 ... شطط ذوي ينھى وال أتنتھون

 والفتل الزيت فيه يذھب كالطعن

َخُذوا َقْوُمَنا َھُؤالءِ {:  إسحاق ابن قال. له قصيدة في البيت وھذا ]. 15:  الكھف[} َبيِّنٍ  ِبُسْلَطانٍ  َعلَْيِھمْ  َيأُْتونَ  لَْوال آلَِھةً  ُدوِنهِ  ِمنْ  اتَّ

ً  هللاَِّ  َعلَى اْفَتَرى ِممَّنِ  أَْظلَمُ  َفَمنْ {. بالغة بحجة أي:  اقإسح ابن قال َ  إاِلَّ  َيْعُبُدونَ  َوَما اْعَتَزْلُتُموُھمْ  َوإِذِ . َكِذبا  اْلَكْھفِ  إِلَى َفأُْووا هللاَّ

ً  أَْمِرُكمْ  ِمنْ  لَُكمْ  َوُيَھيِّئْ  َرْحَمِتهِ  ِمنْ  َربُُّكمْ  لَُكمْ  َيْنُشرْ   َغَرَبتْ  َوإَِذا اْلَيِمينِ  َذاتَ  َكْھفِِھمْ  َعنْ  َتَزاَورُ  َطَلَعتْ  إَِذا الشَّْمسَ  َوَتَرى. ِمْرَفقا

 الزحف أبو وقال. الزور من وھو ؛ تميل تزاور:  ھشام ابن قال]. 17:  الكھف[} ِمْنهُ  َفْجَوةٍ  فِي َوُھمْ  الشَِّمالِ  َذاتَ  َتْقِرُضُھمْ 

 :  بلدا يصف الكليبي

 العشنزر خمسه المطايا ينضي...  زورأ ھوانا عن المندي جدب

 :  الرمة ذو قال. شمالھا عن وتتركھم تجاوزھم" الشمال ذات تقرضھم"و. له أرجوزة في البيتان وھذان

 الفوارس أيمانھن وعن شماال...  مشرف أقواز يقرضن ظعن إلى

 :  الشاعر قال. الفجاء وجمعھا ، السعة:  والفجوة. له قصيدة في البيت وھذا

 الدار فجوة وحلوا أبيحوا حتى...  ومنقصة مخزاة قومك تألبس

 صدق في عنھم بمسألتك ھؤالء أمر ممن الكتاب أھل من أمورھم من ذلك عرف من على الحجة في أي} هللاَِّ  آَياتِ  ِمنْ  َذلِكَ {

ُ  َيْھدِ  َمنْ {. عنھم الخبر بتحقيق نبوتك ً  لَهُ  ِجدَ تَ  َفلَنْ  ُيْضلِلْ  َوَمنْ  اْلُمْھَتدِ  َفُھوَ  هللاَّ ً  َوَتْحَسُبُھمْ  ُمْرِشداً  َولِّيا  َذاتَ  َوُنَقلُِّبُھمْ  ُرقُودٌ  َوُھمْ  أَْيَقاظا

 بن عبد واسمه العبسي قال. الباب الوصيد:  ھشام ابن قال: ]  الكھف[} ِباْلَوِصيدِ  ِذَراَعْيهِ  َباِسطٌ  َوَكْلُبُھمْ  الشَِّمالِ  َوَذاتَ  اْلَيِمينِ 

 :  وھب
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 منكر غير بھا ومعروفي علي...  وصيالھا يسد ال فالة بأرض

لَْعتَ  لَوِ {. وصدان ووصد وصائد وجمعه ، الفناء أيضا والوصيد. له أبيات في البيت وھذا  إلى - } فَِراراً  ِمْنُھمْ  لََولَّْيتَ  َعلَْيِھمْ  اطَّ

] 21:  الكھف[} َسَيقُولُونَ . َمْسِجداً  َعلَْيِھمْ  َنتَِّخَذنَّ لَ {. منھم والملك السلطان أھل: ]  الكھف[} أَْمِرِھمْ  َعلَى َغلَُبوا الَِّذينَ {– قوله

ً  َكْلُبُھمْ  َساِدُسُھمْ  َخْمَسةٌ  َوَيقُولُونَ  َكْلُبُھمْ  َراِبُعُھمْ  َثالَثةٌ  َسَيقُولُونَ {. عنھم بالمسألة أمروھم الذين اليھود أحبار يعني  ِباْلَغْيبِ  َرْجما

ِتِھمْ  أَْعلَمُ  َربِّي قُلْ  ْلُبُھمْ كَ  َوَثاِمُنُھمْ  َسْبَعةٌ  َوَيقُولُونَ   َوال َظاِھراً  ِمَراءً  إاِلَّ {. تكابرھم ال أي[} فِيِھمْ  ُتَمارِ  َفال َقلِيلٌ  إاِلَّ  َيْعلَُمُھمْ  َما بِِعدَّ

ُ  َيَشاءَ  أَنْ  إاِلَّ . َغداً  َذلِكَ  َفاِعلٌ  إِنِّي لَِشْيءٍ  َتقُولَنَّ  َوال{ بھم لھم علم ال فإنھم] 22:  الكھف[} أََحداً  ِمْنُھمْ  فِيِھمْ  َتْسَتْفتِ   َربَّكَ  َواْذُكرْ  هللاَّ

 إني ھذا في قلت كما عنه سألوك لشيء تقولن ال أي] 24:  الكھف[} َرَشداً  َھَذا ِمنْ  أِلَْقَربَ  َربِّي َيْھِدَينِ  أَنْ  َعَسى َوقُلْ  َنِسيتَ  إَِذا

 ال فإنك ، رشدا عنه سألتموني ما لخبر ربي يھديني أن عسى وقل نسيت إذا ربك واذكر ، هللا مشيئة واستثن ، غدا مخبركم

ً  َواْزَداُدوا ِسِنينَ  ِماَئةٍ  َثالثَ  َكْھفِِھمْ  فِي َولَِبُثوا{. ذلك في صانع أنا ما تدري ُ  قُلِ {. ذلك سيقولون أي: ]  الكھف[} ِتْسعا  ِبَما أَْعلَمُ  هللاَّ

َماَواتِ  َغْيبُ  لَهُ  لَِبُثوا  لم أي] 26:  الكھف[} أََحداً  ُحْكِمهِ  فِي ُيْشِركُ  َوال َولِيٍّ  ِمنْ  ُدوِنهِ  ِمنْ  لَُھمْ  َما َوأَْسِمعْ  ِبهِ  ْبِصرْ أَ  َواألَْرِض  السَّ

 .عنه سألوك ما شيء عليه يخف

 السورة أول إلى نعود ثم ، القرنين ذي خبر ويأتي. نسقه على ذكرناه الكھف أصحاب خبر من السيرة في وقع ما ھذا:  قلت

 :  فنقول

 وتأخيرا، تقديما السورة ھذه أول في أن المتأولين وجمھور عبيد وأبو والفراء والكسائي األخفش وزعم.  الحمد معنى تقدم قد

ً { و. عوجا له يجعل ولم قيما الكتاب عبده على أنزل الذي  الحمد:  المعنى وأن  الكالم:  قتادة وقال. الحال على نصب} َقيِّما

:  المعنى وأن ، حسن فيه الضحاك وقول. قيما جعلناه ولكن عوجا له يجعل ولم:  ومعناه ، تأخير وال تقديم رغي من سياقه على

" قيما: " وقيل. يصدقھا السابقة الكتب على" قيما: " وقيل. تناقض وال فساد وال فيه خطأ ال الحكمة مستقيم أي ، مستقيم

 كالخشب األجسام في وبفتحھا. والطريق واألمر والرأي الدين في" عينال بكسر" والعوج ؛ به مفعول" عوجا. "أبدا بالحجج

 هللاَِّ  َغْيرِ  ِعْندِ  ِمنْ  َكانَ  َولَوْ {:  تعالى قال كما ؛ مختلقا متناقضا ليس أي ، عيب أي ، عوج القرآن في وليس. تقدم وقد ؛ والجدار

ً  فِيهِ  لََوَجُدوا ً { تعالى قوله في عباس ابن عن روي كما ؛ مخلوقا يجعله لم أي:  وقيل] 82:  النساء[} َكِثيراً  اْخِتالفا ً  قُْرآنا  َعَرِبّيا

 :  الشاعر قال. اختالفا} ِعَوَجا{:  مقاتل وقال. مخلوق غير:  قال] 28:  الزمر[} ِعَوجٍ  ِذي َغْيرَ 

 أعوجا الود في كان فيمن خير وال...  تكرما للصديق بودي أدوم

ً  لُِيْنِذرَ {  في يكون قد الشديد العذاب وھذا. هللا عقاب الكافرين لينذر أي ، إضمار وفيه. القرآن أو محمد لينذر أي} َشِديداً  َبأْسا

 وكسر الضم وإشمامھا الدال بإسكان} لَُدْنهُ  ِمنْ { عاصم عن بكر أبو وقرأ عنده من أي} لَُدْنهُ  ِمنْ {. اآلخرة في يكون وقد الدنيا

:  لغات ثالث" لدن" وفي:  الجوھري قال. الھاء وضم النون وإسكان الدال بضم} لَُدْنهُ { والباقون. بياء موصولة والھاء ، النون

 :  وقال. ولد ، ولدي ، لدن

 منحوره إلى لحييه لد من
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 .المنحر لغة المنحور

الَِحاتِ  َيْعَملُونَ  الَِّذينَ  اْلُمْؤِمِنينَ  َوُيَبشِّرَ {:  تعالى قوله ً  ْجراً أَ { لھم بأن أي} لَُھمْ  أَنَّ  الصَّ  فِيهِ {. دائمين} َماِكِثينَ {. الجنة وھي} َحَسنا

 إلى يؤدي الذي العظيم الثواب:  الحسن واألجر". بأن" في الباء إلى يحتج لم البيان على التبشير حملت وإن. غاية إلى ال} أََبداً 

 .الجنة

َخذَ  َقالُوا الَِّذينَ  َوُيْنِذرَ { 4:  اآلية ُ  اتَّ  }َولَداً  هللاَّ

ً  إاِلَّ  َيقُولُونَ  إِنْ  أَْفَواِھِھمْ  ِمنْ  َتْخُرجُ  َكلَِمةً  َكُبَرتْ  آِلَبائِِھمْ  َوال ِعْلمٍ  ِمنْ  بِهِ  لَُھمْ  َما{ 5:  اآلية  }َكِذبا

ُ  اتََّخذَ  َقالُوا الَِّذينَ  َوُيْنِذرَ { - :  تعالى قوله  وقريش ، هللا بنا المسيح قالوا والنصارى ، هللا ابن عزير قالوا ، اليھود وھم} َولَداً  هللاَّ

 ما أي ، صلة" من"} ِعْلمٍ  ِمنْ  ِبهِ  لَُھمْ  َما{. ولد  قال فيمن خاص وھذا ، عام السورة أول في فاإلنذار. هللا بنات المالئكة قالت

 أي ؛ البيان على نصب" كلمة"} َكلَِمةً  َكُبَرتْ {. أسالفھم أي} آِلَباِئِھمْ  َوال{. دليل بغير قالوه مقلدة ألنھم ؛ علم القول بذلك لھم

 قولھم يعني ؛ كلمة عظمت أي ؛ بالرفع" كلمة" إسحاق أبي وابن يعمر بن ويحيى ومجاھد الحسن وقرأ. كلمة الكلمة تلك كبرت

 ِمنْ  َتْخُرجُ {. أسن إذا الرجل وكبر. عظم إذا الشيء كبر:  يقال. إضمار إلى حاجة فال القراءة ھذه وعلى. ولدا هللا اتخذ

ً  إاِلَّ  َيقُولُونَ  إِنْ {. الصفة موضع في }أَْفَواِھِھمْ   .كذبا إال يقولون ما أي} َكِذبا

ً  اْلَحِديثِ  بَِھَذا ُيْؤِمُنوا لَمْ  إِنْ  آَثاِرِھمْ  َعلَى َنْفَسكَ  َباِخعٌ  َفلََعلَّكَ { 6:  اآلية  }أََسفا

:  والمعنى. إثر ويقال ، أثر جمع} آَثاِرِھمْ {. تقدم وقد ؛ وقاتل مھلك أي} َباِخعٌ } {آَثاِرِھمْ  َعلَى َنْفَسكَ  َباِخعٌ  َفلََعلَّكَ {:  تعالى قوله

ً {. القرآن أي} اْلَحِديثِ  ِبَھَذا ُيْؤِمُنوا لَمْ  إِنْ {. عنك وإعراضھم توليھم أثر على  وانتصب ؛ كفرھم على وغضبا حزنا أي} أََسفا

 .التفسير على

ا{ 7:  اآلية  }َعَمالً  أَْحَسنُ  أَيُُّھمْ  لَِنْبلَُوُھمْ  لََھا ِزيَنةً  األَْرِض  َعلَى َما َجَعْلَنا إِنَّ

ا{:  تعالى قوله  -:  مسألتان فيه} لََھا ِزيَنةً  األَْرِض  َعلَى َما َجَعْلَنا إِنَّ

ا{:  تعالى قوله - :  األولى  فھو ؛ األرض وجه على ما كل والزينة. مفعوالن" زينة"و" ما"} لََھا ِزيَنةً  اأْلَْرِض  َعلَى َما َجَعْلَنا إِنَّ

 عباس ابن عن عكرمة وروى. مجاھد قال ؛ الرجال بالزينة أراد:  عباس ابن عن جبير ابن وقال. بارئه على دال ألنه عموم

ا{:  تعالى قوله في عباس ابن عن مجاھد عن نجيح أبي ابن وروى. واألمراء الخلفاء الزينة أن  ِزيَنةً  األَْرِض  َعلَى َما َجَعْلَنا إِنَّ

 ولم ؛ زينة فيه مما ھذا ونحو ، والمياه والخضرة والثمار والمالبس النعم أراد:  فرقة وقالت. األرض زينة العلماء : قال} لََھا

 من زينة فيه األرض على ما كل وأن ، أولى بالعموم والقول. والعقارب كالحيات فيه زينة ال ما وكل الصم الجبال فيه يدخل

 واختبارا امتحانا ذلك جعلنا إنما فإنا وأھلھا للدنيا محمد يا تھتم ال أي ؛ التسلية يف بسط واآلية. وإحكامه وصنعه خلقه جھة

 .نجازيھم فإنا كفرھم عليك يعظمن فال ؛ أيديھم بين القيامة يوم ثم ، يكفر من ومنھم ، ويؤمن يتدبر من فمنھم ؛ ألھلھا
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 كيف فينظر فيھا مستخلفكم وهللا حلوة خضرة الدنيا إن: " موسل عليه هللا صلى النبي قول إلى ينظر اآلية ھذه معنى - :  الثانية

 ؟ الدنيا زھرة وما:  قال" الدنيا زھرة من لكم هللا يخرج ما عليكم أخاف ما أخوف إن: " وسلم عليه هللا صلى وقوله" . تعملون

 في معجبة ذوقھا في ستطابةم الدنيا أن:  والمعنى. الخدري سعيد أبي حديث من وغيره مسلم خرجھما" األرض بركات: " قال

 وال ؛ لھا وأترك فيھا أزھد من أي. عمال أحسن أيھم لينظر عباده بھا هللا فابتلى ؛ المرأى المعجب المستحلى كالثمر منظرھا

 إال نستطيع ال إنا اللھم:  البخاري ذكر فيما يقول عمر كان ولھذا. ذلك على يعينه] أن[ إال هللا زينة ما معصية إلى للعباد سبيل

:  السالم عليه قوله معنى وھذا. حقه في إنفاقه على يعينه أن هللا فدعا. حقه في أنفقه أن أسألك إني اللھم ، لنا زينته بما نفرح أن

 يقنع ال الدنيا من المكثر ھو وھكذا" . يشبع وال يأكل كالذي كان نفس بإشراف أخذه ومن فيه له بورك نفس بطيب أخذه فمن"

 ، غالبة السالمة وعدم حاصلة معھا الفتنة فإن ؛ ورسوله تعالى هللا عن الفھم لعدم وذلك ؛ جمعھا ھمته بل امنھ له يحصل بما

: } َعَمالً  أَْحَسنُ { قوله في يقول عنه هللا رضى أبي كان:  عطية ابن وقال. آتاه بما هللا وقنعه كفافا ورزق أسلم من أفلح وقد

 .إليه المندوب من واإلكثار المحارم واجتناب الفرائض وأداء إليمانا مع حق في وإنفاق بحق أخذ العمل أحسن

 لسفيان قوله وھو واحد لفظ في وسلم عليه هللا صلى النبي جمعه وقد ، معناه في بليغ ألفاظه في وجيز ، حسن قول ھذا:  قلت

 قل: " قال. غيرك:  رواية في - بعدك اأحد عنه أسأل ال قوال اإلسالم في لي قل ، هللا رسول يا:  قال لما الثقفي عبدهللا بن

:  العسقالني عصام أبو قال وكذلك. فيھا أزھدھم" عمال أحسن: " الثوري سفيان وقال. مسلم خرجه" استقم ثم با آمنت

 ؛ العباء ولبس الخشن بأكل وليس األمل قصر:  قوم فقال ؛ الزھد في العلماء عبارات اختلفت وقد. لھا أترك" عمال أحسن"

 الملبوسات، في يتفنن وال المطعومات في يتأنق لم أمله قصر من ألن عنه هللا رضي وصدق:  علماؤنا قال. الثوري سفيان لهقا

. إليه ذھب ومن األوزاعي قول وھو. الثناء وحب المحمدة بغض:  قوم وقال. يبلغ بما منھا واجتزأ ، تيسر ما الدنيا من وأخذ

 لقاء حب الدنيا حب:  قال الحارث بن بشر وعن. فضيل قول وھو. كره أم تركھا أحب ؛ زھدال ھو كلھا الدنيا ترك:  قوم وقال

 ال:  قوم وقال. الناس في الزھد الدنيا في الزھد عالمة:  أيضا الفضيل وعن. الناس لقاء في الزھد الدنيا في والزھد ، الناس

 الدنيا في تزھد أن الزھد:  قوم وقال. أدھم بن إبراھيم لقا ؛ أخذھا من إليه أحب الدنيا ترك يكون حتى زاھدا الزاھد يكون

 .أولى فھو بالمعنى األقوال ھذه يعم األول والقول. الموت حب الزھد:  فرقة وقالت. المبارك ابن قاله ؛ بقلبك

ا{ 8:  اآلية  }ُجُرزاً  َصِعيداً  َعلَْيَھا َما لََجاِعلُونَ  َوإِنَّ

 :  الراجز قال. جرز سنة ومنه ؛ القطع:  والجرز. نباته قطع كأنه ؛ به نبات ال ترابا:  سھل أبو وقال. بيانه تقدم

 األجراز السنون جرفتھن قد

 تكون األرض فإن ؛ القيامة يوم يعني. وأزيل قطع كأنه ؛ وغيرھا عمارة من شيء وال فيھا نبات ال التي الجرز واألرض

 ، تجرز األرض جرزت يقال:  الكسائي قال. بھا نبات ال التي األرض اللغة في والجرز:  النحاس. فيھا مستتر ال مستوية

 .وجرز مجروزة فھي والزرع النبات من فيا جاء ما كل أكلوا إذا يجرزونھا القوم وجرزھا
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قِيمِ  اْلَكْھفِ  أَْصَحابَ  أَنَّ  َحِسْبتَ  أَمْ { 9:  اآلية ً  آَياتَِنا ِمنْ  َكاُنوا َوالرَّ  }َعَجبا

" أم: " وقيل. المنقطعة وھي ، االستفھام وألف بل بمعنى أنھا استفھام ألف يتقدمھا أن دون جاءت إذا" أم" أن سيبويه مذھب

 عليه هللا صلى للنبي تقرير وھو:  الطبري قال. اإلنكار على االستفھام ألف بمعنى أو ، لعلك في االستفھام معنى على عطف

 السائلون عليك عظمه ما بحسب ذلك يعظم ال أي ؛ عليه ذلك إنكار بمعنى ، عجبا كانوا الكھف أصحاب أن حسابه على وسلم

 للنبي والخطاب. إسحاق وابن وقتادة ومجاھد عباس ابن قول ھذا ؛ وأشيع قصتھم من أعظم هللا آيات سائر فإن ، الكفرة من

. تقدم ما على الوحي وأبطأ ، الروح وعن القرنين ذي وعن ، فقدوا فتية عن سألوه المشركين أن وذلك ؛ وسلم عليه هللا صلى

 بعجب ليسوا أي ؛ عجبا آياتنا من كانوا والرقيم الكھف أصحاب أن محمد يا أحسبت:  السالم عليه لنبيه تعالى هللا قال نزل فلما

 أطلعتك ما:  الضحاك. خبرھم من أعجب واألرض السماوات خلق:  الكلبي. خبرھم من أعجب ھو ما آياتنا في بل ، آياتنا من

 أبو. إخبارنا لوال حسبت ما أي ؛ النفي الكالم معنى:  الماوردي. أعجب اإلسراء في شأنك:  الجنيد. أعجب غيبال من عله

 النقاش وحكى. غار فھو يتسع لم وما ؛ الجبل في المتسع النقب:  والكھف. عجب فإنھم ذلك أحسبت أي ؛ تقرير استفھام:  سھل

 .اللغة في شھير غير وھذا ؛ الجبل الكھف:  قال أنه مالك بن أنس عن

 مرة وسئل. والرقيم واألواه وحنان غسلين:  أربعة إال أعلمه القرآن في شيء كل:  عباس ابن فقال ؛ الرقيم في الناس واختلف

 على كانت التي الصخرة الرقيم:  السدي وقال. واد الرقيم:  مجاھد وقال. منھا خرجوا قرية أنھا كعب زعم:  فقال الرقيم عن

. نحاس من لوح في كتاب الرقيم:  فرقة وقالت. قصته لنا يشرح ولم ، أمره علينا هللا غم كتاب الرقيم:  زيد ابن الوق. الكھف

 وقت ذكروا ، لھم تاريخا وجعلوھا قصتھم منھم الفتية فر الذي الكفار القوم فيه كتب رصاص من لوح في:  عباس ابن وقال

 وممن ودينھم وأنسابھم أسماؤھم فيه كتب رصاص من لوح الرقيم:  قال ، القراء الق وكذا. كانوا من وبين ، كانوا وكم ، فقدھم

. مفيد أمر وھو ، المملكة نبل من وذلك ، للحوادث مؤرخين قوما كانوا أنھم الروايات ھذه من ويظھر:  عطية ابن فال. ھربوا

 الماء جري مكان أي ؛ الوادي رقمة ومنه. لتخطيطه األرقم ومنه. مرقوم كتاب ومنه ؛ الرقم من مأخوذة األقوال وھذه

 يكون أن يجوز الثاني والقول. كعب من سمعه إنما األول القول ألن ؛ بمتناقض ليس عباس ابن عن روي وما. وانعطافه

 فلم أھلوھم فطلبھم فقدوا الفتية إن:  فقال الكھف أصحاب عباس ابن ذكر:  قال جبير بن سعيد عنه وروى. بعده الرقيم عرف

 فذلك ؛ خزانته في وجعله أسماءھم فيه فكتب رصاص من لوحا وأحضر ، نبأ لھم ليكونن:  فقال الملك إلى ذلك فرفع وھميجد

 في جعاله ثم رصاص من لوح في وأنسابھم وأسماءھم الفتية شأن فكتبا الملك بيت في كانا مؤمنين إن:  وقيل. الرقيم ھو اللوح

 الذي الشرع فيه عندھم كان مرقوم كتاب الرقيم:  أيضا عباس ابن وعن. اعلم فا ؛ البنيان في وجعاله نحاس من تابوت

. كلبھم الرقيم:  والشعبي مالك بن أنس وقال. دراھمھم الرقيم:  قتادة عن النقاش وقال. السالم عليه عيسى دين من به تمسكوا

 الغار أصحاب الرقيم:  وقيل. الخضر أقامه الذي الجدار تحت الذھب من اللوح الرقيم:  وقيل. الدواة الرقيم:  عكرمة وقال

 .عمله أصلح منھم واحد كل فذكر ؛ عليھم انطبق الذي

 يخبر ولم ، الكھف أصحاب عن هللا أخبر:  قوم وقال. البخاري نحا وإليه ، الصحيحان أخرجه معروف خير ھذا وفي:  قلت

 أصحاب ھيئة على نيام كأنھم نفسا وعشرون أحد فيه غار ھافي بالروم بلدة الرقيم:  الضحاك وقال. بشيء الرقيم أصحاب عن

 ھم ھذا فعلى ، الكھف
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 رقمة من مأخوذ ؛ الكھف فيه فلسطين دون واد الرقيم:  وقيل. اعلم وهللا. الكھف ألصحاب جرى ما لھم جرى آخرون فتية

 من به سمعت ما على وبالشام:  عطية ناب قال. الغزنوي ذكره ؛ الضفة ودع بالرقمة عليك:  يقال ؛ الماء موضع وھي الوادي

. رمة كلب ومعھم الرقيم يسمى وبناء مسجد وعليھم الكھف أصحاب أنھم مجاوروه يزعم ، موتى فيه كھف كثير ناس

 وبعضھم لحمه تجرد قد وأكثرھم ، رمة كلب ومعھم موتى فيه كھف لوشة تسمى قرية بقرب غرناطة جھة في وباألندلس

 سنة ورأيھم إليھم دخلت ، الكھف أصحاب أنھم ناس ويزعم. أثارة شأنھم علم من نجد ولم السالفة ونالقر مضت وقد ، متماسك

 بعض بقي قد مخلق قصر كأنه ، الرقيم يسمى رومي بناء منھم وقريب ، مسجد وعليھم ، الحالة بھذه وھم وخمسمائة أربع

 ، دقيوس مدينة لھا يقال رومية قديمة مدينة آثار لقبلةا يلي مما غرناطة وبأعلى ، خربة األرض من فالة في وھو ، جدرانه

 .ونحوھا قبور من غرائب آثارھا في وجدنا

لَْعتَ  لَوِ {:  الكھف أصحاب حق في يقول تعالى هللا ألن ، غيرھم ھم فإنما باألندلس لھم رؤيته من ذكر ما:  قلت  َعلَْيِھمْ  اطَّ

ً  ُھمْ ِمنْ  َولَُملِْئتَ  فَِراراً  ِمْنُھمْ  لََولَّْيتَ   منك خير ھو من هللا منع قد:  رؤيتھم أراد لما لمعاوية عباس ابن وقال]. 18:  الكھف[} ُرْعبا

ً  آَياِتَنا ِمنْ  َكاُنوا{ قول في مجاھد وقال. القصة آخر في وسيأتي ؛ ذلك عن  ؛ عنه جريج ابن روى كذا. عجب ھم:  قال} َعَجبا

 بأعجب ليس يقول:  قال عنه نجيح ابن وروى. عجب أنھم عنده يكون أن وسلم عليه هللا صلى النبي على بإنكار أنه إلى يذھب

 .آياتنا

َنا َفَقالُوا اْلَكْھفِ  إِلَى اْلفِْتَيةُ  أََوى إِذْ { 10:  اآلية  }َرَشداً  أَْمِرَنا ِمنْ  لََنا َوَھيِّئْ  َرْحَمةً  لَُدْنكَ  ِمنْ  آتَِنا َربَّ

 :  مسائل ثالث فيه

 فيه ويقال ، الكافر الملك دقيوس مدينة أشراف أبناء من قوم أنھم روي} اْلَكْھفِ  إِلَى اْلفِْتَيةُ  أََوى إِذْ {:  تعالى قوله -:  األولى

 قبل كانوا:  وقيل. عيسى دين واتبعوا الروم من وھم ، ذوائب ذوي بالذھب مسورين مطوقين كانوا أنھم وروي. دقينوس

. أفسوس لھا يقال الروم مدائن من مدينة على ظھر دقيانوس له يقال الملوك من ملكا إن:  عباس ابن وقال. اعلم وهللا ، عيسى

 سبعة بھا وكان ، األصنام عبادة إلى أھلھا فدعا األصنام بعبادة فأمر السالم عليه عيسى زمن بعد وكان طرسوس ھي وقيل

 فتبعھم الكھف إلى فآووا فتبعھم كلب معه براع ومروا ، ليال فھربوا وخافوه الملك إلى خبرھم فرفع ، سرا يعبدون أحداث

 سدوا:  الملك فقال ؛ شيئا يروا فلم أبصارھم هللا فأعمى فدخلوا ، خروجھم أثر يجد ولم دخولھم أثر فوجد ، الغار فم إلى الملك

 يعبد ملك دين في كانوا الفتية ھؤالء أن أيضا عباس ابن عن مجاھد وروى. وعطشا جوعا فيه يموتوا حتى الغار باب عليھم

 أو النقاش ذكر حسبما - الحواريين بعض من علم للفتية فوقع ، المدينة أھل ذلك على تابعه وقد ، با ويكفر لھا ويذبح األصنام

 أمرھم فرفع ؛ هللا وعبادة الدين بالتزام نفوسھم فأخذوا ، الناس فعل قبيح ببصائرھم ورأوا با فآمنوا - قبلھم األمم مؤمني من

 دينه باتباع وأمرھم مجلسه إلى الملك فاستحضرھم ، بھا وكفروا آلھتك واستخفوا دينك فارقوا قد إنھم:  لي قيلو الملك إلى

َنا{:  روي فيما له فقالوا ؛ بالقتل ذلك فراق على وتوعدھم ، آللھته والذبح َماَواتِ  َربُّ  َربُّ  َوإِذِ { – قوله إلى -} َواأْلَْرِض  السَّ

 وأنا ، لكم عقول ال أغمار شبان إنكم:  الملك لھم فقال ، به وليس الكالم ھذا نحو قالوا أنھم وروي] 16:  كھفال[} اْعَتَزْلُتُموُھمْ 

 خالل إنه ثم ، أجال ذلك في لھم وضرب ، أمري إلى وارجعوا رأيكم ودبروا منازلكم إلى فاذھبوا استأني بل بكم أعجل ال
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 فلنذھب غنمه فيه يدخل أبي وكان ، كذا جبل في كھفا أعرف إني:  أحدھم لھم لفقا ، بأديانھم الھروب في الفتية فتشاور األجل

 يشعر لئال طريقھم نحو إلى يدحرجونھا وھم ، والكرة بالصولجان يلعبون روي فيما فخرجوا ؛ لنا هللا يفتح حتى فيه فلنختف

 حتى بالصولجان باللعب أخذوا ثم ، سالنا جملة في فركبوا إليه خرجوا عيد فحضر مثقفين كانوا أنھم وروي. بھم الناس

 يريد الكھف أصحاب مدينة إلى جاء مريم بن لعيسى حواري كان إنما أمرھم أول أن منبه بن وھب وروى. بذلك خلصوا

 بكل إليه فألقى  ، عظيمة. بركة أعماله في الحمام صاحب فرأى ، فيه يعمل وكان الحمام صاحب من نفسه فأجر ، دخولھا

 يوما فأتى ؛ به خلطتھم واشتھرت ، دينه على واتبعوه به فآمنوا تعالى هللا فعرفھم المدينة من فتيان الرجل لكذ وعرف ، أمره

 وأمضى ، فشتمه فنھاه أخرى مرة جاء ثم ، فانتھى الحواري ذلك فنھاه ، بھا الخلوة أراد بامرأة الملك ولد الحمام ذلك إلى

 دخلوا حتى جميعا ففروا ؛ بقتلھما وأصحابه الحواري ذلك فاتھم ؛ جميعا فيه افمات فدخل ، البغي مع الحمام دخول في عزمه

 .ھذا غير خروجھم في وقيل. الكھف

 وذھب رأيھم على الراعي فاتبعھم كلب له راعيا طريقھم في وجدوا أنھم وروي ، لھم صيد كلب كان أنه فروي الكلب وأما

 .قطمير يلوق حمران الكلب واسم. عباس ابن قال ؛ معھم الكلب

 والمتكلم أكبرھم وھو مكسلمينا:  ھذه ھي الطبري ذكره والذي. واه معرفتھا في والسند ، فأعجمية الكھف أھل أسماء وأما

 ودينموس وكشوطوش ومرطوس ، رقدتھم من بعثھم عند المدينة إلى بالورق مضى الذي وھو ، ويمليخا ومحسيميلنينا ، عنھم

 .غنم وصاحب أسنھم وكان ، لمكسلمينا الكلب كانو:  مقاتل قال. وبيرونس ويطونس

 وما الفتنة خوف واألموال واألوطان واألصدقاء والقرابات والبنين األھل وھجرة بالدين الفرار في صريحة اآلية ھذه- :  الثانية

 في تقدم حسبما لغارا في وجلس ، أصحابه وكذلك ، بدينه فارا وسلم عليه هللا صلى النبي خرج وقد. المحنة من اإلنسان يلقاه

 وأھاليھم وديارھم أرضھم وتركوا أوطانھم وھجروا. تقدم وقد" براءة" في ذلك على تعالى هللا نص وقد". النحل" سورة

 عن والعزلة ، الغيران ودخول الجبال فسكنى. الكافرين فتنة من والنجاة بالدين السالمة رجاء ، وإخوانھم وقراباتھم وأوالدھم

 صلى هللا رسول فضل وقد. واألولياء عليھم هللا صلوات األنبياء سنة ھي الظالم من الفرار وجواز ، بالخالق واالنفراد الخلق

 كتابه في عليھا تعالى هللا نص وقد ، الناس وفساد الفتن ظھور عند سيما ال العلماء جماعة وفضلھا ، العزلة وسلم عليه هللا

 .} اْلَكْھفِ  إِلَى َفأُْووا{: فقال

 جاء وقد ؛ البيوت في ومرة ، والرباط السواحل في ومرة ، والشعاب الجبال في مرة يكون الناس عن االعتزال لعلماءا وقال

 العزلة العلماء من طائفة جعلت وقد. موضع من موضعا يخص ولم" . لسانك وكف مكانك فأخف الفتنة كانت إذا: " الخبر في

 خاضوا فإذا القوم مع تكون أن:  العزلة تفسير في المبارك ابن وقال. أظھرھم بين كنت إن ، وعملك بقلبك وأھله الشر اعتزال

: قال وسلم عليه هللا صلى النبي عن عمر ابن عن البغوي وروى. فاسكت ذلك غير في خاضوا وإن ، معھم فخض هللا ذكر في

 النبي عن وروي" . أذاھم على بريص وال يخالطھم ال الذي المؤمن من أفضل أذاھم على ويصبر الناس يخالط الذي المؤمن"

 هللا صلى هللا لرسول عامر بن عقبة وقال. وغيره الحسن مراسل من" بيوتھم المؤمنين صوامع نعم: " قال وسلم عليه هللا صلى

 هللا صلى وقال". خطيئتك على وابك بيتك وليسعك لسانك عليك أمسك عقبة يا: " فقال ؟ هللا رسول يا النجاة ما:  وسلم عليه
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" . الفتن من بدينه يفر القطر ومواقع الجبال شعف بھا يتبع الغنم المسلم الرجل مال خير زمان الناس على يأتي: "  وسلم عليه

 ومائة ثمانين سنة كانت إذا: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال قال واقد بن الحسن عن سعد بن علي وذكر. البخاري خرجه

 بن مبارك عن المبارك بن عبدهللا عن سعد بن علي أيضا وذكر" . الجبال رؤوس في والترھب ةوالعزل العزبة ألمتي حلت فقد

 فر من إال دينه دين لذي يسلم ال زمان الناس على يأتي: " قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول إلى يرفعه الحسن عن فضالة

:  قالوا" . العزبة حلت ذلك كان فإذا هللا بمعصية إال عيشةالم تنل لم ذلك كان فإذا حجر إلى حجر أو شاھق إلى شاھق من بدينه

 له يكن لم فإن أبويه يدي على الرجل فساد كان ذلك كان إذا: " قال ؟ بالتزويج تأمرنا وأنت العزبة تحل كيف ، هللا رسول يا

 يدي على ھالكه كان ولد له يكن لم فإن ولده يدي على ھالكه كان زوجة له تكن لم فإن زوجته يدي على ھالكه كان أبوان

 يورد ذلك فعند يطيق ال ما ويكلفونه المعيشة بضيق يعيرونه: " قال ؟ هللا رسول يا ذلك وكيف قالوا" . والجيران القرابات

 " .فيھا يھلك التي الموارد نفسه

 أرفع وھي ، جبالال في والغيران الكھوف سكنى على قوة له تكون رجل فرب ، تختلف الباب ھذا في الناس أحوال:  قلت

 ، الفتية عن مخبرا كتابه في عليھا ونص ، أمره بداية في وسلم عليه هللا صلى لنبيه هللا اختارھا التي الحالة ألنھا األحوال

َ  إاِلَّ  َيْعُبُدونَ  َوَما اْعَتَزْلُتُموُھمْ  َوإِذِ {: فقال  عليه أخف بيته في له لةالعز تكون رجل ورب]. 16:  الكھف[} اْلَكْھفِ  إِلَى َفأُْووا هللاَّ

 بينھما متوسط رجل ورب. قبورھم إلى إال يخرجوا فلم عثمان قتل بعد بيوتھم فلزموا بدر أھل من رجال اعتزل وقد ؛ وأسھل

 ابن وذكر. الباطن في لھم ومخالف الظاھر في معھم فھو ، وأذاھم الناس مخالطة على بھا يصبر ما القوة من له فيكون

 أال نفسي حدثت وقد وقعوا فيما وقعوا الناس إن:  فقال منبه بن وھب إلى رجل جاء:  قال الورد بن بوھي حدثنا المبارك

 أصم فيھم كن ولكن ، حوائج إليك ولھم ، حوائج إليھم ولك ، منك لھم بد وال ، الناس من لك بد ال إنه تفعل ال:  فقال. أخالطھم

 مثل ؛ والشعاب الجبال معنى في داخل فھو الناس عن يبعد موضع كل إن:  قيل وقد. نطوقا سكوتا ، بصيرا أعمى ، سميعا

 بذكر األحاديث جاءت وإنما. الناس شرور عن فرارا البيوت ولزوم ، والذكر للرباط السواحل ولزوم ، المساجد في االعتكاف

 الناس عن يبعد موضع فكل ؛ يھاف يعتزل التي المواضع في األغلب ھو ذلك ألن -  اعلم وهللا - الغنم واتباع والجبال الشعاب

 عليه هللا صلى هللا رسول سمعت:  قال عامر بن عقبة وروى. العصمة وبه الموفق وهللا ، ذكرنا كما ، معناه في داخل فھو

 عبدي إلى انظروا وجل عز هللا فيقول ويصلي بالصالة يؤذن الجبل شظية رأس في غنم راعي من ربك يعجب: " يقول وسلم

 .النسائي خرجه" . الجنة وأدخلته لعبدي غفرت قد مني يخاف لصالةا ويقيم يؤذن

َنا َفَقالُوا{:  تعالى قوله َنا{:  فقالوا تعالى هللا إلى ولجؤوا بالدعاء اشتغلوا يطلبھم ممن فروا لما} َرْحَمةً  لَُدْنكَ  ِمنْ  آِتَنا َربَّ  آِتَنا َربَّ

. سالمة في الغار من مخرجا:  عباس ابن وقال. للرشاد توفيقا} َرَشداً  أَْمِرَنا ِمنْ  لََنا ئْ َوَھيِّ {. ورزقا مغفرة أي} َرْحَمةً  لَُدْنكَ  ِمنْ 

 .الصالة إلى فزع أمر حزبه إذا كان السالم عليه أنه المعنى ھذا ومن. صوابا وقيل

 }َعَدداً  ِسنِينَ  اْلَكْھفِ  فِي آَذانِِھمْ  َعلَى َفَضَرْبَنا{ 11:  اآلية

:  الزجاج قال. بمثله اإلتيان عن بالقصور العرب أقرت التي القرآن فصيحات من وھذه. عليھم النوم تعالى هللا إلقاء عن عبارة

 نفوذ عن آذانھم سددنا أي ؛ بالنوم آذانھم على ضربنا:  عباس ابن وقال. انتبه سمع إذا النائم ألن ؛ يسمعوا أن عن منعناھم أي
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 والمعنى. وأنمناھم ، قومھم شر عنھم وصرفنا ، دعاءھم فاستجبنا أي" آذانھم على فضربنا" المعنى:  وقيل. إليھا األصوات

 عبده يد على السيد وضرب ، الفساد منعھم إذا الرعية يد على األمير ضرب العرب كقول ھذا:  قطرب وقال. متقارب كله

 :  ضريرا وكان يعفر بن األسود قال. التصرف من منعه إذا التجارة في له المأذون

 باألسداد األرض علي ضربت...  أنني أبالك ال لحوادثا ومن

 يستحكم وال ، أذنه جھة من إال نائم نوم ينقطع وقلما ، النوم فساد عظم منھا التي الجارحة فألنھا بالذكر األذان تخصيص وأما

 خرجه" أذنه في انالشيط بال رجل ذاك: " وسلم عليه هللا صلى قوله النوم في األذن ذكر ومن. السمع تعطل من إال نوم

 عن العبارة به والقصد ، معدودة أي ؛ للسنين نعت" عددا"و. الليل يقوم ال ، النوم طويل رجل إلى السالم عليه أشار. الصحيح

:  عبيدة أبو وقال. والخبط كالنفض المعدود اسم والعدد ، المصدر والعد. عرف قد ألنه عدد إلى يحتاج ال القليل ألن ؛ التكثير

 ِسنِينَ  ِماَئةٍ  َثالثَ  َكْھفِِھمْ  فِي َولَِبُثوا{:  فقال بعد من السنين تلك عدد تعالى هللا بين:  قوم قال ثم. المصدر على نصب" عددا"

ً  َواْزَداُدوا  ].25:  الكھف[} ِتْسعا

 }أََمداً  لَبُِثوا لَِما أَْحَصى اْلِحْزَبْينِ  أَيُّ  لَِنْعلَمَ  َبَعْثَناُھمْ  ُثمَّ { 12:  اآلية

 االنبعاث من ممنوعا كان ألنه ؛ مبعوث نومه من أقيم أو أحيي لمن ويقال. نومھم بعد من أي} َبَعْثَناُھمْ  ُثمَّ {:  تعالى لهقو

 .والتصرف

 كالم نحو على وھذا ؛ ومشاھدته الوجود إلى الشيء ذلك خروج عن عبارة} لَِنْعلَمَ } {أَْحَصى اْلِحْزَبْينِ  أَيُّ  لَِنْعلَمَ {:  تعالى قوله

 والحزبان. بالياء" ليعلم" الزھري وقرأ. األمد أحصى الحزبين أي علم تعالى هللا كان فقد إال ، موجودا ذلك نعلم أي ، العرب

 على الفتية بعث الذين المدينة أھل الثاني والحزب. قليال لبثھم ظنوا إذ الفتية ھم الواحد الحزب أن اآلية من والظاھر ، الفريقان

 ، الكافرين من حزبان ھما:  فرقة وقالت. المفسرين من الجمھور قول وھذا. الفتية ألمر التاريخ ندھمع كان حين ، عھدھم

 فعل" أحصى"و. اآلية بألفاظ يرتبط ال مما ذلك غير وقيل. المؤمنين من حزبان ھما:  وقيل. الكھف أصحاب مدة في اختلفا

 الظرف، على نصب:  الزجاج وقال. التمييز على نصب:  لفراءا وقال. علي أبو قاله ؛ به المفعول على نصب" أمدا"و. ماض

 على بالمعنى تفسير وھذا ، عددا معناه نصب" أمدا: " مجاھد وقال. الغاية واألمد ، األمد في للبثھم أحصى الحزبين أي أي

 التفسير على نصب إنه قال من وأما ، متجه غير وھذا:  عطية ابن". لبثوا" بـ منصوب" أمدا: " الطبري وقال. التقريب جھة

 أفعل إن:  يقال بأن له يحتج وقد. رباعي فعل" أحصى"و ، الشاذ في إال رباعي فعل من يكون ال أفعل أن االختالل من فيلحقه

 من أبيض ماؤه: " وسلم عليه هللا صلى حوضه صفة في وقال. للخير وآتاه للمال أعطاه ما:  كقولك ؛ كثر قد الرباعي في

 .أضيع سواھا لما فھو:  الخطاب بن عمر وقال" . اللبن

ُھمْ  بِاْلَحقِّ  َنَبأَُھمْ  َعلَْيكَ  َنقُصُّ  َنْحنُ { 13:  اآلية ِھمْ  آَمُنوا فِْتَيةٌ  إِنَّ  }ُھدىً  َوِزْدَناُھمْ  بَِربِّ

 ، الفتية أمد في وقع اختالفا} أَْحَصى ِحْزَبْينِ الْ  أَيُّ  لَِنْعلَمَ { تعالى قوله اقتضى لما} ِباْلَحقِّ  َنَبأَُھمْ  َعلَْيكَ  َنقُصُّ  َنْحنُ {:  تعالى قوله

ُھمْ {. وقع الذي بالحق أمرھم من يعلم وجل عز أنه عن بالخبر عقب  بال آمنوا حين بالفتوة لھم حكم وأحداث شباب أي} فِْتَيةٌ  إِنَّ
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:  وقيل. الشكوى وترك ألذىا وكف الندى بذل الفتوة:  الجنيد وقال. اإليمان الفتوة رأس:  اللسان أھل قال كذلك ؛ واسطة

 .الفتوة في قيل ما جميع بالمعنى يعم ألنه ؛ جدا حسن القول وھذا. ھذا غير وقيل. المكارم واستعجال المحارم اجتناب الفتوة

. الدنيا يف والزھد ، الناس ومباعدة ، تعالى هللا إلى االنقطاع من ؛ الصالح للعمل يسرناھم أي} ُھدىً  َوِزْدَناُھمْ { -:  تعالى قوله

 ؛ بھم وينبه عليھم ينبح أن مخافة ورجموه طردوه حين الراعي بكلب ھدى زادھم:  السدي وقال. اإليمان على زيادة وھذه

 عرفت لقد فوهللا تضربونني لم ترجمونني لم ، تطردونني لم قوم يا:  فقال ، هللا فأنطقه كالداعي السماء إلى يديه الكلب فرفع

 .ھدى بذلك هللا فزادھم ؛ سنة ربعينبأ تعرفوه أن قبل هللا

َنا َفَقالُوا َقاُموا إِذْ  قُلُوبِِھمْ  َعلَى َوَرَبْطَنا{ 14:  اآلية َماَواتِ  َربُّ  َربُّ ً  ُدونِهِ  ِمنْ  َنْدُعوَ  لَنْ  َواألَْرِض  السَّ ً  إِذاً  قُْلَنا لََقدْ  إِلَھا  }َشَططا

َنا{:  الكفار يدي بين قالوا حتى لھم هللا أعطاھا ، صبر وقوة عزم شدة نع عبارة} قُلُوِبِھمْ  َعلَى َوَرَبْطَنا{:  تعالى قوله  َربُّ  َربُّ

َماَواتِ  ً  ُدوِنهِ  ِمنْ  َنْدُعوَ  لَنْ  َواألَْرِض  السَّ ً  إِذاً  قُْلَنا لََقدْ  إِلَھا  حسن االنحالل بالتناسب يشبه النفس وخور الفزع كان ولما. } َشَططا

 والحرب الفزع عند نفسه تفرق ال كان إذا ، الجأش رابط فالن:  يقال ومنه ؛ الربط بهيش أن التصميم وقوة النفس شدة في

 .تقدم وقد] 11:  األنفال[} اأْلَْقَدامَ  ِبهِ  َوُيَثبِّتَ  قُلُوِبُكمْ  َعلَى َولَِيْرِبطَ {:  تعالى وقوله. موسى أم قلب على الربط ومنه. وغيرھا

 -:  مسالتان يهف} َفَقالُوا َقاُموا إِذْ {:  تعالى قوله

 كما -  الكافر الملك يدي بين مقامھم وصف ھذا يكون أن:  أحدھا:  معان ثالثة يحتمل} َفَقالُوا َقاُموا إِذْ {:  تعالى قوله-:  االولى

 إنھم:  قيل فيما الثاني والمعنى. ھيبته هللا ذات في ورفضوا ، دينه خالفوا حيث القلب على الربط إلى يحتاج مقام وھو ، تقدم

 رب ربي أن نفسي في أجد إني:  أسنھم فقال ؛ ميعاد غير من المدينة تلك وراء واجتمعوا فخرجوا ، المدينة تلك عظماء أوالد

َنا{:  فقالوا جميعا فقاموا. أنفسنا في نجد كذلك ونحن فقالوا ؛ واألرض السماوات َماَواتِ  َربُّ  َربُّ  ُدوِنهِ  ِمنْ  َنْدُعوَ  لَنْ  َواألَْرِض  السَّ

ً إِ  ً  إِذاً  قُْلَنا لََقدْ  لَھا  .} َشَططا

 هللا إلى الھروب إلى بالعزم انبعاثھم عن ، بالقيام يعبر أن:  الثالث والمعنى. ومحاال جورا إذا قلنا فقد غيره إلھا دعونا لئن أي

 .الجد بغاية عليه عزم إذا كذا أمر إلى فالن قام:  تقول كما ؛ الناس ومنابذة تعالى

َنا َفَقالُوا َقاُموا إِذْ { بقول والقول القيام في الصوفية تعلقت:  عطية ابن قال - :  الثانية َماَواتِ  َربُّ  َربُّ  .} َواألَْرِض  السَّ

 على ھاموا ثم ، ونعمته نعمه من أوالھم لما وشكروا ، ھدايته على هللا فذكروا قاموا ھؤالء صحيح غير تعلق وھذا:  قلت

 ضرب من ھذا أين. األولياء والفضالء واألنبياء الرسل في هللا سنة وھذه ؛ قومھم نم خائفين ربھم إلى منقطعين وجوھھم

 بينھما ھيھات ؛ والنسوان المرد من الحسان األصوات سماع عند األزمان ھذه في وخاصة باألكمام والرقص باألقدام األرض

 تقدم وقد. تعالى هللا شاء إن لقمان سورة في بيانه ييأت ما على ، العلماء جماعة عند حرام ھذا ثم. والسماء األرض بين ما وهللا

ً  اأْلَْرِض  فِي َتْمشِ  َوال{:  قوله عند" سبحان" في  وسئل الطرسوسي بكر أبو اإلمام وقال. كفاية فيه ما] 37:  اإلسراء[} َمَرحا

 قاموا خوار له جسدا عجال لھم اتخذ لما ؛ السامري أصحاب أحدثه من فأول والتواجد الرقص وأما:  فقال الصوفية مذھب عن

 .يأتي ما على ، العجل وعباد الكفار دين فھو ؛ ويتواجدون حواليه يرقصون
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َخُذوا َقْوُمَنا َھُؤالءِ { 15:  اآلية ِ  َعلَى اْفَتَرى ِممَّنِ  أَْظلَمُ  َفَمنْ  َبيِّنٍ  بُِسْلَطانٍ  َعلَْيِھمْ  َيأُْتونَ  لَْوال آلَِھةً  ُدونِهِ  ِمنْ  اتَّ ً َكِذب هللاَّ  }ا

َخُذوا َقْوُمَنا َھُؤالءِ {:  تعالى قوله  عبدوا ، وبلدنا عصرنا أھل أي قومنا ھؤالء:  لبعض بعضھم قال أي} آلَِھةً  ُدوِنهِ  ِمنْ  اتَّ

ِ  َعلَى اْفَتَرى ِممَّنِ  أَْظلَمُ  َفَمنْ  َبيِّنٍ  ِبُسْلَطانٍ  َعلَْيِھمْ  َيأُْتونَ {. ھال أي} لَْوال{. حجة غير من تقليدا األصنام ً  هللاَّ  على بحجة أي} َكِذبا

 تحضيض} لَْوال{ فقولھم ؛ آلھة كونھا في األصنام على بينة أقاموا ھال أي ؛ اآللھة إلى راجع} َعلَْيِھمْ {:  وقيل. الصنم عبادتھم

 .دعواھم إلى يلتفت أن يجب لم ذلك يمكنھم لم وإذا ؛ التعجيز بمعنى

َ  إاِلَّ  َيْعُبُدونَ  َوَما اْعَتَزْلُتُموُھمْ  َوإِذِ { 16:  اآلية ً  أَْمِرُكمْ  ِمنْ  لَُكمْ  َوُيَھيِّئْ  َرْحَمتِهِ  ِمنْ  َربُُّكمْ  لَُكمْ  َيْنُشرْ  اْلَكْھفِ  إِلَى َفأُْووا هللاَّ  }ِمْرَفقا

 رئيسھم قول من ھو:  وقيل. الكھف إلى فاؤوا اعتزلتموھم وإذ أي. لھم هللا قول من ھو:  قيل} اْعَتَزْلُتُموُھمْ  َوإِذِ {:  تعالى قوله

 ثم. يعبدون ما واعتزلتم اعتزلتموھم إذ أي ؛ ذلك لھم قال ، مكسلمينا رئيسھم:  الغزنوي وقال. عطية ابن ذكر فيما ؛ يمليخا

َ  إاِلَّ { وقال استثنى  أھل فر الذين إن تقدير على وھذا:  عطية ابن قال. منقطع استثناء فھو ؛ عبادته تتركوا لم إنكم أي} هللاَّ

 كانت كما هللا يعرفون أنھم فرضنا وإن. فقط ألوھيتھم في األصنام يعتقدون وإنما ؛ به لھم علم وال ، هللا يعرفون ال ممنھ الكھف

 جھة في إال الكفار يعبد ما كل في وقع االعتزال ألن ؛ متصل فاالستثناء العبادة في معه أصنامھم يشركون لكنھم تفعل العرب

 .تفسيرھا ھذا قتادة قال. }هللاَِّ  ُدونِ  ِمنْ  َيْعُبُدونَ  َوَما{ مسعود بن عبدهللا مصحف وفي. هللا

َ  إاِلَّ  َيْعُبُدونَ  َوَما اْعَتَزْلُتُموُھمْ  َوإِذِ {:  تعالى قوله في الخراساني عطاء عن الحافظ نعيم أبو ذكره ما ھذا على ويدل:  قلت } هللاَّ

 .هللا عبادة تعتزل ولم اآللھة تلك عبادة الفتية تزلتفاع آلھة معه ويعبدون هللا يعبدون قوم من فتية كان:  قال

َ  إاِلَّ  َيْعُبُدونَ  َوَما{  قوله من" ما"و ، غير بمنزلة" إال" تكون قتادة قال ما فعلى:  عطية ابن  على عطفا ، نصب موضع في} هللاَّ

 فلنجعل تعالى با وانفردنا الكفار رقنافا إذا:  لبعض قال بعضھم أن اآلية ھذه ومضمن. } اْعَتَزْلُتُموُھمْ { قول في الضمير

 بحسب دعاء كله وھذا. مرفقا أمرنا من لنا ويھيئ ، علينا وينشرھا ، رحمته لنا سيبسط فإنه ؛ هللا على ونتكل مأوى الكھف

 حابأص كان:  عنه هللا رضي الحسين بن علي بن محمد جعفر أبو وقال. آخرتھم أمر في هللا من كانوا ثقة وعلى ، الدنيا

ً {. حيوم الكھف واسم ، صياقلة الكھف  ؛ ومرفقه اإلنسان مرفق وكذلك به يرتفق ما وھو ، وفتحھا الميم بكسر قرئ} ِمْرَفقا

 .لغتان وھما كالمسجد الموضع الميم بفتح" المرفق" يجعل من ومنھم

َمالِ  َذاتَ  َتْقِرُضُھمْ  َغَرَبتْ  َوإَِذا َيِمينِ الْ  َذاتَ  َكْھفِِھمْ  َعنْ  َتَزاَورُ  َطلََعتْ  إَِذا الشَّْمسَ  َوَتَرى{ 17:  اآلية  َذلِكَ  ِمْنهُ  َفْجَوةٍ  فِي َوُھمْ  الشِّ
ِ  آَياتِ  ِمنْ  ُ  َيْھدِ  َمنْ  هللاَّ ً  لَهُ  َتِجدَ  َفلَنْ  ُيْضلِلْ  َوَمنْ  اْلُمْھَتدِ  َفُھوَ  هللاَّ  }ُمْرِشداً  َولِّيا

ً  َوَتْحَسُبُھمْ { 18:  اآلية َمالِ  َوَذاتَ  اْلَيِمينِ  َذاتَ  َوُنَقلُِّبُھمْ  ُرقُودٌ  َوُھمْ  أَْيَقاظا لَْعتَ  لَوِ  بِاْلَوِصيدِ  ِذَراَعْيهِ  َباِسطٌ  َوَكْلُبُھمْ  الشِّ  َعلَْيِھمْ  اطَّ
ً  ِمْنُھمْ  َولَُملِْئتَ  فَِراراً  ِمْنُھمْ  لََولَّْيتَ   }ُرْعبا

 عن تميل طلوعھا عند الشمس المخاطب أيھا ترى أي} اْلَيِمينِ  َذاتَ  مْ َكْھفِھِ  َعنْ  َتَزاَورُ  َطلََعتْ  إَِذا الشَّْمسَ  َوَتَرى{:  تعالى قوله

. االزورار من ؛ وتميل تتنحى" تزاور"و. التحقيق على رآھم المخاطب أن ال ؛ كذا لرأيتھم رأيتھم لو إنك:  والمعنى. كھفھم

 :  ربيعة أبي ابن قال كما ؛ العين غير في ويستعمل ، ناحية إلى النظر المائل العين في واألزور. الميل والزور
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 أزور القوم خيفة وجنبي

 :  عنترة قول اللفظة ومن

 بلبانه القنا وقع من فازور

 وزيد جعفر سرير عن ازورارا رواحة بن عبدهللا سرير في رأى وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن مؤتة غزوة حديث وفي

 والكسائي وحمزة عاصم وقرأ". تتزاور" واألصل ، الزاي في التاء مبإدغا" تزاور" عمرو وأبو الحرمين أھل وقرأ. حارثة بن

 .الزاي مخففة" تزاور"

 قرأ} َتْقِرُضُھمْ  َغَرَبتْ  َوإَِذا{ . واحد بمعنى كلھا ؛ تحمار مثل" تزوار" الفراء وحكى. تحمر مثل" تزور" عامر ابن وقرأ

 أنه البصريون حكى ، اللغة في معروف وھذا:  النحاس. تدعھم : قتادة وقال. مجاھد قاله ؛ تتركھم معنى على بالتاء الجمھور

 أن يعني. عباس ابن قول وھو ؛ لھم كرامة البتة شمس تصيبھم ال كانوا أنھم:  والمعنى ؛ تركه إذا يقرضه قرضه:  يقال

 فال ، الكھف شمال أي ، الشمال ذات بھم تمر غربت وإذا ، الكھف يمين أي ، اليمين ذات كھفھم عن مالت طلعت إذا الشمس

 عنھم تميل الشمس فكانت ، الروم أرض في نعش بنات مستقبل كھفھم وكان. النھار آخر في وال النھار ابتداء في تصيبھم

 جھة من حاجب لكھفھم كان إنه:  قيل وقد. ثيابھم وتبلي ألوانھم وتغير ، بحرھا لتؤذيھم تبلغھم ال وجارية وغاربة طالعة

 باب يكون أن دون ، هللا من آية كان الشمس فعل أن إلى الزجاج وذھب. زاويته في وھم الدبور جھة من وحاجب ، الجنوب

 ضوء من بظله الكھف يقطعھم أي ، القطع وھو القرض من بالياء" بقرضھم" فرقة وقرأت. ذلك توجب جھة إلى الكھف

 الشمس تعطيھم أي ، والفضة الذھب قارضة من خوذمأ ، منھا يسير يصيبھم أي} َتْقِرُضُھمْ  َغَرَبتْ  َوإَِذا{:  وقيل. الشمس

 إلى آواھم تعالى هللا أن ذلك في فاآلية الجملة وعلى. ألجسادھم إصالح بالعشي لھم مسھا في كان:  وقالوا. شعاعھا من اليسير

 صرف نيكو أن فيمكن ھذا وعلى. النھار معظم في علبھم الشمس بانبساط فيه يتأذون آخر كھف إلى ال صفته ھذه كھف

 بحر والتأذي ، إليھم واأللوان األبدان وتغير البالء تطرق عن حفظھم بيان والمقصود. آخر سبب أو غمام بإظالل عنھم الشمس

 وقال وركوات وركاء ركوة مثل ؛ وفجاء فجوات وجمعھا ، المتسع والفجوة الكھف من أي} ِمْنهُ  َفْجَوةٍ  فِي َوُھمْ { برد أو

 : الشاعر

 عزل وال ميل غير وخيال رجاال...  وفجوة ادو كل مألنا ونحن

 أعينھم كانت:  التفسير أھل وقال الزجاج قول يقوى وھذا بھم لطف} هللاَِّ  آَياتِ  ِمنْ  َذلِكَ {. الھواء نسيم يصيبھم بحيث كانوا أي

ً أَيْ  َوَتْحَسُبُھمْ {:  تعالى قوله: . وقيل. أيقاظا يحسبھم الرائي كان فكذلك ؛ نائمون وھم مفتوحة  في كالمستيقظ تقلبھم لكثرة} َقاظا

 الجمع فوصف وقعود وسجود ركوع قوم وھم:  كقولھم} ُرقُودٌ  َوُھمْ {. المنتبه وھو ، ويقظان يقظ جمع "أيقاظا"و. مضجعه

 كل في لھم كان:  يرةھر أبو قال. لحومھم األرض تأكل لئال:  عباس ابن قال} الشَِّمالِ  َوَذاتَ  اْلَيِمينِ  َذاتَ  َوُنَقلُِّبُھمْ {. بالمصدر

 وأما ، األواخر التسع في قلبوا إنما:  فرقة وقالت. مرة سنين سبع كل في:  مجاھد وقال. مرة سنة كل في:  وقيل. تقليبتان عام

 هللا إلى فيضاف ، هللا بأمر ملك من يكون أن ويجوز ، هللا فعل من كان التقليب أن المفسرين كالم وظاھر. فال الثالثمائة في

 .لىتعا
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 :  مسائل أربع فيه} ِباْلَوِصيدِ  ِذَراَعْيهِ  َباِسطٌ  َوَكْلُبُھمْ {:  تعالى قوله

:  نھاره في أو ليله في] قال[ أحدا تضر أال العقرب على أخذ مما إن:  دينار بن عمرو قال} َوَكْلُبُھمْ { :  تعالى قوله-:  األولى

 .بالوصيد ذراعيه باسط وكلبھم] : قال إذا[ عليه حمل من يضر أال الكلب على أخذ مما وإن. نوح على هللا صلى

 اختالفا لونه في واختلف. مقاتل قال ما على ؛ غنمه أو لزرعه أو أحدھم لصيد وكان ، حقيقة كلب أنه على المفسرين أكثر

 ؛ اسمه في أيضا واختلف. السماء لون وقيل الحجر لون قيل حتى ؛ أصبت ذكرت لون أي:  تحصيله. الثعلبي ذكره ، كثيرا

 ؛ قطمير وقيل. نقيا:  وھب. صھيا:  كعب. بسيط:  سالم بن عبدهللا. مشير:  األوزاعي. قطمير:  عباس ابن. ريان:  علي فعن

 وكانوا ، ليال ھربوا:  عباس ابن وقال. شرعنا في جائز اليوم عندنا ھو كما ، وقتھم في جائزا الكلب اقتناء وكان. الثعلبي ذكره

 الكلب فقام ، مرارا فطردوه فعاد فطردوه لھم فنبح بكلب مروا:  كعب وقال. دينھم على فاتبعھم كلب معه براع فمروا سبعة

 .أحرسكم حتى فناموا تعالى هللا أحباء أحب أنا مني تخافوا ال:  فقال فنطق ، الداعي كھيئة السماء إلى يديه ورفع رجليه على

 نقص ماشية أو صيد كلب إال كلبا اقتنى من: " قال وسلم عليه هللا صلى يالنب عن عمر ابن عن الصحيح في ورد - :  الثانية

 كلبا اتخذ من: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال:  قال ھريرة أبي عن أيضا الصحيح وروى" . قيراطان يوم كل أجره من

:  فقال ھريرة أبي قول عمر نالب وذكر:  الزھري قال" . قيراط يوم كل أجره من انقص زرع أو صيد أو ماشية كلب إال

 في النقص وجعل. والماشية والزرع للصيد الكلب اقتناء على الثابتة السنة دلت فقد. زرع صاحب كان ھريرة أبا هللا يرحم

 المالئكة دخول لمنع أو ، بنباحه عليھم وتشويشه المسلمين الكلب لترويع إما ؛ المنفعة من ذلك غير على اقتناھا من أجر

 الروايتين إحدى في وقال. اعلم وهللا ؛ فيه منفعة ال ما اتخاذ عن النھي القتحام أو ، الشافعي يراه ما على ، لنجاسته وأ البيت،

 الذي كاألسود ، اآلخر من أذى أشد أحدھما الكالب من نوعين في يكون أن يحتمل وذلك". قيراط" األخرى وفي" قيراطان"

. الصحيح أخرجه ؛ جابر حديث في منصوص ھو كما قتلھا عن نھى حين االستثناء في يدخله ولم ، بقتله السالم عليه أمر

 بالمدينة ممسكه فيكون ، المواضع الختالف ذلك يكون أن ويحتمل" . شيطان فإنه النقطتين ذي البھيم باألسود عليكم: " وقال

 .اعلم وهللا. والھرة لفرسكا ؛ ينقص فال اتخاذه المباح وأما. قيراط وبغيرھا قيراطان ينقص بمكة أو مثال

 الزرع وكلب. السراق من الدار في يحفظھا الذي ال ، معھا يسرح الذي ھو مالك عند اتخاذه المباح الماشية وكلب - :  الثالثة

 تقدم وقد. والزرع الماشية لسراق اتخاذھا مالك غير أجاز وقد. السراق من ال بالنھار أو بالليل الوحوش من يحفظھا الذي ھو

 . والحمد ، كفاية فيه ما الكالب أحكام من" المائدة" في

 منبر على يقول مصر جامع في الجوھري الفضل أبا سمعت قال عنه هللا رضي أبي وحدثني:  عطية ابن قال -:  الرابعة

 في هللا ذكره في وصحبھم فضل أھل أحب كلب ؛ بركتھم من نال الخير أھل أحب من إن:  وأربعمائة وستين تسع سنة وعظه

 .تنزيله محكم

 كتابه في بذلك تعالى هللا أخبر حتى واألولياء الصلحاء ومخالطته بصحبته العليا الدرجة ھذه نال قد الكالب بعض كان إذ:  قلت

 المقصرين للمؤمنين وأنس تسلية ھذا في بل والصالحين لألولياء المحبين المخالطين الموحدين بالمؤمنين ظنك فما وعال جل

 ورسول أنا بينا:  قال مالك بن أنس عن الصحيح روى. آل خير وآله وسلم عليه هللا صلى للنبي المحبين ، الكمال درجات عن
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 هللا رسول قال ؟ الساعة متى ، هللا رسول يا:  فقال المسجد سدة عند رجل فلقينا المسجد من خارجان وسلم عليه هللا صلى هللا

 رواية في" . أحببت من مع فأنت: " قال. ورسوله هللا أحب ولكني ، صدقة وال:  الق" لھا أعددت ما: " وسلم عليه هللا صلى

:  أنس قال" . أحببت من مع فأنت: " وسلم عليه هللا صلى النبي قول من أشد فرحا اإلسالم بعد فرحنا فما:  مالك بن أنس قال

 .بأعمالھم أعمل لم وإن معھم أكون أن فأرجو ، وعمر بكر وأبا ورسوله هللا أحب فأنا

 ورجونا ، مقصرين كنا وإن بذلك أطماعنا تعلقت فكذلك ، نفس ذي كل المسلمين من يشمل أنس به تمسك الذي وھذا:  قلت

 وحب ، اإلسالم وكلمة اإليمان عقد وعندنا بنا فكيف معھم هللا فذكره قوما أحب كلب ؛ مستأھلين غير كنا وإن الرحمن رحمة

ْمَنا َولََقدْ { ، وسلم عليه هللا صلى النبي يَِّباتِ  ِمنَ  َوَرَزْقَناُھمْ  َواْلَبْحرِ  اْلَبرِّ  فِي َوَحَمْلَناُھمْ  آَدمَ  َبِني َكرَّ ْلَناُھمْ  الطَّ  ِممَّنْ  َكِثيرٍ  َعلَى َوَفضَّ

 ].7:  اإلسراء[} َتْفِضيالً  َخلَْقَنا

 للجوزاء التابع النجم سمي كما لھم طليعة الغار باب عند قعد قد وكان ، أحدھم كان وإنما ، حقيقة كلبا يكن لم:  فرقة وقالت

 إن أما الموضع لذلك الالزم الحيوان باسم فسمي:  عطية ابن قال. الجبار كلب:  له ويقال ؛ اإلنسان من كالكلب منھا ألنه ؛ كلبا

 وال: " وسلم عليه هللا صلى النبي قول ومنه ؛ حقيقة الكلب صفة من العرف في فإنھا الذراعين بسط ذكر يضعفه القول ھذا

 ذراعيه باسط وكالبھم" قرئ أنه اليواقيت كتاب في المطرز عمر أبو حكى وقد" . الكلب انبساط ذراعيه أحدكم يبسط

 ھي للتطلع الوجه رفع مع باألرض واللصوق الذراعين بسط إذ ؛ روي ما على الرجل ھذا بالكالب يريد أن فيحتمل". بالوصيد

 .الكلب صاحب يعني" كالبھم" الصادق محمد بن جعفر وقرأ. الكلب بالكالب يريد أن ويحتمل. هبنفس المستخفي الريبة ھيئة

. الكلب فعل عن اإلخبار يفصد ولم حال حكاية ألنھا ؛ المضي بمعنى وھو الفاعل اسم أعمل} ِذَراَعْيهِ  َباِسطٌ {:  تعالى قوله

 من ذلك وكان ، الكلب نام:  وقيل. المدة لطول ذراعيه بسط:  قيل ثم. الوسطى األصبع طرف إلى المرفق طرف من والذرع

 وصائد والجمع ، الكھف فناء أي ، جبير وابن ومجاھد عباس ابن قاله ؛ القناء:  الوصيد. العين مفتوح نام:  وقيل. اآليات

 :  وأنشد. أيضا عباس ابن وقال. الباب وقيل. ووصد

 منكر رغي بھا ومعروفي علي...  وصيدھا يسد ال فضاء بأرض

 النبات:  والوصيد. أغلقته أي وآصدته الباب أوصدت وقد. المغلق ھو الموصد والباب ، الباب عتبة:  عطاء وقال. تقدم وقد

 .اعلم وهللا ، مشترك فھو ، األصول المتقارب

لَْعتَ  لَوِ {:  تعالى قوله  لو أي} فَِراراً  ِمْنُھمْ  لََولَّْيتَ {. بضمھا وثاب بن ويحيى واألعمش. الواو بكسر الجمھور قرأ} َعلَْيِھمْ  اطَّ

ً  ِمْنُھمْ  َولَُملِْئتَ {. منھم لھربت عليھم أشرفت  لوحشة:  وقيل. الھيبة من واكتنفھم الرعب من تعالى هللا حفھم لما أي} ُرْعبا

 ال ، بالرعب عنھم نمحجوبي الناس كان:  وقيل. عنھم الناس لينقر الظاھر في الوحش المكان ھذا إلى هللا آواھم وكأنھم مكانھم؛

 والزجاج والنحاس المھدوي وذكره ؛ وأظفارھم شعورھم لطول منھم الفرار:  وقيل. إليھم الدنو على منھم أحد يجسر

 وأظفارھم شعورھم أن على ھذا ودل. يوم بعض أو يوما لبثنا:  لبعض بعضھم قال استيقظوا لما ألنھم ؛ بعيد وھذا. والقشيري

 أن أمرھم في والصحيح:  عطية ابن قال. وشعورھم أظفارھم إلى ينظروا أن قبل ذلك قالوا إنما:  قالي أن إال ؛ بحالھا كانت

 ينكر ولم ، صفة تغير ولم ثوب لھم يبل فلم ، آية فيھم ولغيرھم لھم لتكون عليھا ناموا التي الحالة لھم حفظ وجل عز هللا
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 وابن كثير وابن نافع وقرأ. أھم عليه لكانت ينكرھا حالة نفسه في تكان ولو ، والبناء األرض معالم إال المدينة إلى الناھض

" لملئت" الباقون وقرأ. ملئت ثم ملئت أي ؛ المبالغة تضعيف على الالم بتشديد" منھم لُملَّئت" والمدينة مكة وأھل عباس

 :  السعدي المخبَّل قول في التثقيل جاء وقد. اللغة في أشھر والتخفيف ، بالتخفيف

 سالسله عوف بن كعب من فملِّىء...  محرما بالناس النعمان تكف وإذ

" رعبا"و الحال على نصب" فرارا"و. لغتان ھما:  حاتم أبو قال. جعفر أبو بضمھا وقرأ. العين بإسكان" رعبا" الجمھور وقرأ

 .تمييز أو ثان مفعول

ٌ  لَ َقا َبْيَنُھمْ  لَِيَتَساَءلُوا َبَعْثَناُھمْ  َوَكَذلِكَ { 19:  اآلية ً  لَبِْثَنا َقالُوا لَبِْثُتمْ  َكمْ  ِمْنُھمْ  َقائِل  لَبِْثُتمْ  بَِما أَْعلَمُ  َربُُّكمْ  َقالُوا َيْومٍ  َبْعضَ  أَوْ  َيْوما
َھا َفْلَيْنُظرْ  اْلَمِديَنةِ  إِلَى َھِذهِ  بَِوِرقُِكمْ  أََحَدُكمْ  َفاْبَعُثوا ً  أَْزَكى أَيُّ  }أََحداً  بُِكمْ  ُيْشِعَرنَّ  َوال َوْلَيَتلَطَّفْ  ِمْنهُ  بِِرْزقٍ  َفْلَيأْتُِكمْ  َطَعاما

ُھمْ { 20:  اآلية  }أََبداً  إِذاً  ُتْفلُِحوا َولَنْ  ِملَّتِِھمْ  فِي ُيِعيُدوُكمْ  أَوْ  َيْرُجُموُكمْ  َعلَْيُكمْ  َيْظَھُروا إِنْ  إِنَّ

 ھدى وزدناھم آذانھم على ضربنا كما:  والمعنى. سكون عن لتحريكا:  البعث} َبْيَنُھمْ  لَِيَتَساَءلُوا َبَعْثَناُھمْ  َوَكَذلِكَ {:  تعالى قوله

 :  الشاعر قال. وأحوالھم ثيابھم في ھيئتھم من عليھم كانوا ما على نومھم من أيقظناھم أي ؛ أيضا بعثناھم وقلبناھم

 ونشوان عاث بين جميعا فقاموا...  بسحرة بعثت قد صدق وفتيان

ً  َعُدّواً  لَُھمْ  لَِيُكونَ { كقوله ؛ العاقبة الم وھي الصيرورة الم" واليتساءل" قوله في والالم أيقظت أي  فبعثھم] 8:  القصص[} َوَحَزنا

 .تساؤلھم ألجل سكن لم

ً  لَِبْثَنا َقالُوا{:  تعالى قوله ُكمْ  َقالُوا َيْومٍ  َبْعضَ  أَوْ  َيْوما  فقال ؛ النھار آخر في هللا وبعثھم غدوة دخلوه أنھم وذلك} لَِبْثُتمْ  ِبَما أَْعلَمُ  َربُّ

 .بالمدة اعلم هللا:  مكسلمينا أو يمليخا رئيسھم

 - :  مسائل سبع فيه} اْلَمِديَنةِ  إَِلى َھِذهِ  ِبَوِرقُِكمْ  أََحَدُكمْ  َفاْبَعُثوا{:  تعالى قوله

 وحفص والكسائي عامر وابن ونافع كثير ابن وقرأ. النحاس ذكره ؛ الربع كأخفاف ورقھم كانت:  عباس ابن قال -:  االولى

 لثقلھا، الكسرة حذفوا ، الراء بسكون" بورقكم" عاصم عن بكر وأبو وحمزة عمرو أبو وقرأ. الراء بكسر} ِبَوِرقُِكمْ { عاصم عن

 كان ، يمليخا ھو المبعوث وأن ، جياعا انتبھوا أنھم ويروى. الراء وسكون الواو بكسر" بورقكم" الزجاج وقرأ. لغتان وھما

 اإلسالم جاء فلما ؛ أفسوس الجاھلية في اسمھا وكان ، طرسوس ھي ويقال أفسوس:  والمدينة. الغزنوي ذكر فيما ؛ أصغرھم

 .زمانھم في كان الذي الملك صورة عليھا دراھم معھم كان:  عباس ابن وقال. طرسوس سموھا

َھا َفْلَيْنُظرْ {:  تعالى قوله - :  الثانية ً  أَْزَكى أَيُّ  اسم على يذبحون كانوا بلدھم أھل ألن ؛ ذبيحة أحل:  عباس ابن قال} َطَعاما

ً  أَْزَكى{ وقيل. مجوسا عامتھم كان:  عباس ابن. إيمانھم يخفون قوم فيھم وكان الصنم،  أمروه إنھم:  قيل. بركة أكثر أي} َطَعاما
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:  وقيل. األرز الطعام ذلك قيل ولھذا ؛ جماعة كفى طبخ إذا ثم ، عليھم يطلع لئال ثالثة أو اثنين طعام أنه يظن ما يشتري أن

 .أرخص وقيل. أطيب" أزكى: " وقيل. اعلم فا ؛ تمرا وقيل. زبيبا كان

 ال أي} أََحداً  ِبُكمْ  ُيْشِعَرنَّ  َوال{. الطعام وشراء المدينة دخول في أي} َوْلَيَتلَطَّفْ {. بقوت أي} ِمْنهُ  ِبِرْزقٍ  َفْلَيأِْتُكمْ {:  تعالى قوله

 بالحجارة، معناه:  الزجاج قال} َيْرُجُموُكمْ  َعلَْيُكمْ  َيْظَھُروا إِنْ  إِنَُّھمْ { فيه وقع فيما إخوانه يوقعن فال عليه ظھر نإ:  وقيل. يخبرن

 والرجم.قصصھم في تقدم كما قتلھم على عازما كان ألنه ، أصح واألول ؛ والشتم بالسب يرموكم:  وقيل. القتل أخبث وھو

 يشتركون إنھم حيث من الدين ذلك أھل لجملة أشفى ھي إذ الناس دين مخالفة] عقوبة[ قبله كرذ ما على كانت ھي سلف فيما

 .فيھا

 هللا رضي عثمان عند عقيال أخاه طالب أبي بن علي وكل وقد. وصحتھا الوكالة على دليل بالورق البعثة ھذه في -:  الثالثة

 أمية وكل كيف عوف بن عبدالرحمن إلى ترى أال ؛ واإلسالم ھليةالجا في معروفه والوكالة. الجملة في فيھا خالف وال ؛ عنه

 ذلك مثل بالمدينة حاشيته حفظ من ألمية عبدالرحمن والتزم ، مشرك وأمية ، يحفظھم أي ؛ بمكة وحاشيته بأھله خلف بن

 بمكة اغيتيص في يحفظني بأن كتابا خلف بن أمية كاتبت:  قال عوف بن عبدالرحمن عن البخاري روى. لصنعه مجازاة

 فكاتبته ، الجاھلية في كان الذي باسمك كاتبني الرحمن أعرف ال:  قال ؛ الرحمن ذكرت فلما ؛ بالمدينة صاغيته في وأحفظه

 ويصغى يصغو صغا من مأخوذ وھو ؛ ويأتونه إليه يميلون الذين الرجل صاغية:  األصمعي قال. الحديث وذكر... عمرو عبد

 .األفعال كتاب من ؛ وأصغى إليه صغا فقد معه أو يءالش إلى مائل وكل ، مال إذا

 تناول على يقدر أحد كل ليس إذ ، ذلك في المصلحة وقيام إليه للحاجة فيه سبحانه هللا أذن ، نيابة عقد الوكالة -:  الرابعة

 .يريحه من فيستنيب يترفه أو غيره من بمعونة إال أموره

:  وقوله] 60:  التوبة[} َعلَْيَھا َواْلَعاِملِينَ {:  تعالى وقوله ، اآلية ھذه منھا ، تابالك من بآيات صحتھا على علماؤنا استدل وقد

:  له فقلت وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فأتيت خيبر إلى الخروج أردت قال عبدهللا بن جابر روى. } َھَذا ِبَقِميِصي اْذَھُبوا{

" ترقوته على يدك فضع آية منك ابتغى فإن وسقا عشر خمسة منه فخذ يوكيل أتيت إذا: " فقال ؛ خيبر إلى الخروج أردت إني

 .كفاية جوازھا على األمة إجماع وفي ، المعنى ھذه في كثيرة واألحاديث. داود أبو خرجه

 ال فعله محرم كل ألن ؛ الوكيل ھو وكان ، يجز لم الغاصب وكل فلو ، فيه النيابة تجوز حق كل في جائزة الوكالة - :  الخامسة

 .فيه النيابة تجوز

 الخوف من عليه كانوا لما أحد بعم يشعر أن خوف التقية مع كانت إنما الوكالة أن وھي ، بديعة نكتة اآلية ھذه في -:  السادسة

 ال:  وسحنون حنيفة أبو وقال. جوازھا على فالجمھور له عذر ال من فأما ؛ عليه متفق العذر ذوي توكيل وجواز.أنفسھم على

 الظلم بأھل ذلك يفعل كان ولعله ، قضائه أيام به فحكم الفرات بن أسد من تلقفه سحنون وكأن:  العربي ابن لقا. تجوز

 .الباطل ألھل تكون وال معونة الوكالة فإن ؛ الحق وھو ، لھم وإذالال منھم إنصافا ؛ والجبروت
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 الوكالة جواز صحة على والدليل. أصحاء نحاضري كانوا وإن يوكلوا أن فلھم والفضل الدين أھل فأما ؛ حسن ھذا:  قلت

 اإلبل من سن وسلم عليه هللا صلى النبي على لرجل كان:  قال ھريرة أبي عن وغيرھما الصحيحان خرجه ما الصحيح للشاھد

 النبي قال. لك هللا أوفى أوفيتني:  فقال" أعطوه: " فقال ؛ فوقھا سنا إال يجدوا فلم سنة له فطلبوا" أعطوه: " فقال يتقاضاه فجاء

 الحاضر توكيل جواز على صحته مع الحديث ھذا فدل. البخاري لفظ" . قضاء أحسنكم خيركم إن: " وسلم عليه هللا صلى

 على لھم منه توكيد وذلك ؛ عليه كانت التي السن عنه يعطوا أن أصحابه أمر وسلم عليه هللا صلى النبي فإن ؛ البدن الصحيح

 يجوز ال أنه:  قولھما في وسحنون حنيفة أبي قول يرد وھذا. مسافرا وال مريضا وسلم عليه هللا صلى النبي يكن ولم ، ذلك

 .قولھما خالف الحديث وھذا ؛ خصمه برضا إال البدن الصحيح الحاضر توكيل

 نھمأل الوكالة جواز وتضمنت لجميعھم كان الورق ألن الشركة جواز اآلية ھذه تضمنت:  منداد خويز ابن قال -:  السابعة

 ومثله ؛ اآلخر من أكال أكثر بعضھم كان وإن ، معا طعامھم وخلطھم الرفقاء أكل جواز وتضمنت. بالشراء وكلوه من بعثوا

 يتصدق المسكين في أصحابنا قال ولھذا". البقرة" في بيانه تقدم حسبما] 220:  البقرة[} َفإِْخَواُنُكمْ  ُتَخالُِطوُھمْ  َوإِنْ {:  تعالى قوله

 ذلك إن:  معه يأكل ثم غيره بطعام طعامه يخلط المضارب في قالوا وقد. جائز ذلك إن:  معه يأكل ثم لغني بطعام هفيخلط عليه

 ؛ ذلك على دليل اآلية في ليس:  العربي ابن قال. أضحية له اشترى من وكل وسلم عليه هللا صلى هللا رسول كان وقد. جائز

:  حديثين على إال المسألة ھذه في معول وال. اشتراك فيه يكون فال منفردا أعطاه قد منھم واحد كل يكون أن يحتمل ألنه

 الرجل يستأذن أن إال االقتران عن وسلم عليه هللا صلى هللا رسول نھى:  فقال تمرا يأكلون بقوم مر عمر ابن أن:  أحدھما

 كفافا يعطيھم عبيدة أبو يكون أن يحتمل ألنه ؛ الظھور في األول دون وھذا. الخبط جيش في عبيدة أبي حديث:  الثاني. أخاه

 .عليه يجمعھم وال القوت ذلك من

 ُجَناحٌ  َعلَْيُكمْ  لَْيسَ { وقوله] 220:  البقرة[} َفإْخَواْنُكمْ  ُتَخالُِطوُھمْ  َوإنْ {:  تعالى قوله الكتاب من ھذا خالف على يدل ومما:  قلت

ً  َتأُْكلُوا أَنْ  ً  أَوْ  َجِميعا  .تعالى هللا شاء إن يأتي ما على] 61:  النور[} أَْشَتاتا

ِ  َوْعدَ  أَنَّ  لَِيْعلَُموا َعلَْيِھمْ  أَْعَثْرَنا َوَكَذلِكَ { 21:  اآلية اَعةَ  َوأَنَّ  َحقٌّ  هللاَّ  اْبُنوا َفَقالُوا أَْمَرُھمْ  َبْيَنُھمْ  َيَتَناَزُعونَ  إِذْ  فِيَھا َرْيبَ  ال السَّ
ً  َعلَْيِھمْ  ُھمْ  ُبْنَيانا ِخَذنَّ  أَْمِرِھمْ  َعلَى َغلَُبوا الَِّذينَ  َقالَ  بِِھمْ  أَْعلَمُ  َربُّ  }َمْسِجداً  َعلَْيِھمْ  لََنتَّ

. القدم في العثار وأصل ، بالھمزة عثر تعدية" أعثر"و. وأظھرناھم عليھم أطلعنا أي} َعلَْيِھمْ  أَْعَثْرَنا َوَكَذلِكَ {:  تعالى قوله

 قرون ومضت مات دقيانوس أن وذلك. عھدھم على الكھف أھل بعث الذين المسلمة األمة يعني} َحقٌّ  هللاَِّ  َوْعدَ  أَنَّ  لَِيْعلَُموا{

 الناس بعض ذلك في فشك ، القبور من األجساد وبعث الحشر في بلده أھل فاختلف ، صالح رجل الدار تلك أھل وملك

 على ذلك فكبر ؛ جميعا والجسد الروح تبعث:  بعضھم وقال. األرض تأكله والجسد األرواح تحشر إنما:  وقالوا واستبعدوه

 وبيان، حجة في تعالى هللا إلى وتضرع الرماد على وقعد المسوح لبس حتى ، لھم أمره يتبين كيف يدري ال حيران وبقي الملك

 كرتواستن شخصه استنكر منھا برزق ليأتيھم المدينة إلى بورقھم أحدھم بعثوا لما إنھم:  فيقال ؛ الكھف أھل على هللا فأعثر

 على خرجوا الذين الفتية من ھذا لعل:  قال إليه نظر فلما ، معه من آمن قد صالحا وكان الملك إلى فحمل ، العھد لبعد دراھمه

 ، آية لكن بعث قد هللا لعل:  وقال بذلك الملك فسر ؛ فأخبره الفتى وسأل ، يرينيھم أن هللا أدعو كنت فقد ، الملك دقيانوس عھد
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 فدخل يرعبوا لئال عليھم أدخل أنا:  تمليحا قال الكھف إلى دنوا فلما ، إليھم المدينة أھل مع فركب ، عهم الكھف إلى فلنسر

 إلى رجعوا ثم وعظمھم وعظموه الملك إلى وخرجوا بذلك سروا أنھم فروي ، إسالم أمة األمة وأن األمر فأعلمھم عليھم

 إلى األجساد بعث في شك كان من ورجع. يأتي ما على ، الحق ميتة اتمليخ حدثھم حين ماتوا انھم على الروايات وأكثر. كھفھم

 َيَتَناَزُعونَ  إِذْ { حق والبعث حق القيامة أن ورعيته الملك ليعلم أي} َحقٌّ  هللاَِّ  َوْعدَ  أَنَّ  لَِيْعلَُموا{". عليھم أعثرنا" معنى فھذا. اليقين

 ھم. الذين فقال ؛ بنيانا عليھم ابنوا:  الملك فقال عليھم الدخول وھابوا خبرھم لىع الواحد بذلك استدلوا وإنما. } أَْمَرُھمْ  َبْيَنُھمْ 

 لنتخذن وقالوا المسلمون فمانعھم ، مضيفا أو بيعة نبني:  قالت كافرة طائفة أن وروي. مسجدا عليھم اتخذوا:  الفتية دين على

 هللا أن عمر بن عبدهللا عن وروي. مغيبين فيه وتركھم عليھم الكھف طمس إلى ذھب القوم بعض أن وروي. مسجدا عليھم

 أن أراد الملك إن:  وقيل. لھم معلما ليكون البنيان بناء إلى دعا فذلك ، عنھم وحجبھم أثرھم حينئذ الناس على أعمى تعالى

 التراب من افإن ؛ تفعل فال ذھب من صندوق في تجعلنا أن أردت:  فقال المنام في منھم آت فأتاه ذھب من صندوق في يدفنھم

 .فدعنا ، نعود وإليه خلقنا

 السنة تضمنته مما ذلك غير إلى ، عليھا والبناء فيھا والصالة القبور على المساجد فاتخاذ ؛ وجائزة ممنوعة مسائل ھنا وتنشأ

 سلمو عليه هللا صلى هللا رسول لعن:  قال عباس ابن عن والترمذي داود أبو روى لما ؛ يجوز ال ممنوع عنه النھي من

 حديث عباس ابن حديث وعائشة ھريرة أبي عن الباب وفي:  الترمذي قال. والسرج المساجد عليھا والمتخذين القبور زوارات

 هللا صلى هللا لرسول تصاوير فيھا بالحبشة رأينھا كنيسة ذكرتا سلمة وأم حبيبة أم أن عائشة عن الصحيحان وروى. حسن

 مسجدا قبره على بنوا فمات الصالح الرجل فيھم كان إذا أولئك إن: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فقال ، وسلم عليه

 المسلمين على يحرم وھذا:  علماؤنا قال. مسلم لفظ" . القيامة يوم تعالى هللا عند الخلق شرار أولئك الصور تلك فيه وصوروا

: يقول وسلم عليه هللا صلى هللا رسول سمعت قال نويالغ مرثد أبي عن األئمة وروى. مساجد والعلماء األنبياء قبور يتخذوا أن

 ، والنصارى اليھود فعل كما إليھا أو عليھا فتصلوا قبلة تتخذوھا ال أي. مسلم لفظ" عليھا تجلسوا وال القبور إلى تصلوا ال"

 الذرائع وسد ، ذلك مثل عن وسلم عليه هللا صلى النبي فحذر. األصنام عبادة في السبب كان كما فيھا من عبادة إلى فيؤدي

 عائشة عن الصحيحان وروى" . مساجد وصالحيھم أنبيائھم قبور اتخذوا قوم على هللا غضب اشتد: " فقال ذلك إلى المؤدية

 عن كشفھا بھا اغتم فإذا وجھه على له خميصة يطرح طفق وسلم عليه هللا صلى هللا برسول نزل لما:  قاال عباس بن وعبدهللا

 عن مسلم وروى. صنعوا ما يحذر" مساجد أنبيائھم قبور اتخذوا والنصارى اليھود على هللا لعنة: " ككذل وھو فقال وجھه

 والترمذي داود أبو وخرجه. عليه يبنى وأن عليه يقعد وأن القبر يجصص أن وسلم عليه هللا صلى هللا رسول نھي:  قال جابر

 وأن عليھا يبنى وأن عليھا يكتب وأن القبور تجصص أن ىصل وسلم عليه هللا صلى هللا رسول نھى:  قال جابر عن أيضا

 أال:  طالب أبي بن علي لي قال قال األسدي الھياج أبي عن الصحيح وروى. صحيح حسن حديث ھذا:  الترمذي قال. توطأ

 -  رواية في - ويتهس إال مشرفا قبرا وال طمسته إال تمثاال تدع أال:  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول عليه بعثني ما على أبعثك

 .والترمذي داود أبو وأخرجه. طمستھا إال صورة وال

 ھذا أن إلى الجمھور وذھب. العلم أھل بعض به قال وقد. الطئة تكون وأن ورفعھا القبور تسنيم منع ظاھره:  علماؤنا قال

 هللا صلى محمد نبينا قبر صفة وذلك ، ويحترم به يعرف ما للقبر ويبقى ، التسنيم على زاد ما ھو بإزالته المأمور االرتفاع
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 رواه ما على ، وسلم عليه هللا صلى آدم أبينا وقبر - الموطأ في مالك ذكر ما على -  عنھما هللا رضي صاحبيه وقبر وسلم عليه

 ؛ ويزال يھدم فذلك وتعظيما تفخيما تفعله الجاھلية كانت ما نحو على الكثير البناء ثعلبة وأما. عباس ابن حديث من الدارقطني

 وظاھر المعاني ھذه وباعتبار. ويعبدھا القبور يعظم كان بمن وتشبھا ، اآلخرة منازل أول في الدنيا زينة استعمال فيه فإن

 لئال بالماء عليه ويرش. البعير سنام من مأخوذ ؛ شبر قدر ارتفاعه:  القبر في والتسنيم. حرام ھو:  يقال أن ينبغي أن النھي

. فيسقط بناء عليه يرفع وال يطين وال القبر يجصص ال:  حنيفة أبو وقال. القبر يطين أن بأس ال الشافعي وقال. بالريح ينتثر

 عن تغلب بن أبان عن دراج بن نوح حدثنا مسدد حدثنا:  قال األثرم بكر أبو رواه لما ؛ عالمة لتكون األحجار بوضع بأس وال

 وعلمته جمعة كل عبدالمطلب بن حمزة قبر تزور وسلم عليه هللا ىصل هللا رسول بنت فاطمة كانت:  قال محمد بن جعفر

 .عمر أبو ذكره ؛ بصخرة

 تابوت في كان عليه هللا صلوات دانيال أن روي. الرخوة األرض في سيما ال جائز وھو ؛ التابوت في فالدفن:  الجائزة وأما

 إلى كذلك وبقي ، يعبد أن مخافة ركية في لقىوي زجاج من تابوت له يتخذ بأن أوصى السالم عليه يوسف وأن ، حجر من

 عن الصحيح وفي. السالم عليه إسحاق حظيرة في ووضعه فرفعه عجوز عليه فدلته ؛ أجمعين عليھم هللا صلوات موسى زمان

 هللا برسول صنع كما ؛ نصبا اللبن علي وانصبوا لحدا لي اتخذوا:  فيه ھلك الذي مرضه في قال أنه وقاص أبي ابن سعد

 األرض كانت إن القبلة جانب من الشق جانب في آخر قبر يحفر ثم األرض في يشق أن ھو:  اللحد. وسلم عليه هللا لىص

 عليه هللا صلى لرسوله تعالى هللا اختاره الذي ألنه ؛ الشق من عندنا أفضل وھو. باللبن عليه ويسد الميت فيه يدخل صلبة

 نوع ألنه به بأس ال:  الشافعي وقال. اللحد في اآلجر ويكره. الشق:  الشافعي وقال. داللح السنة:  قال حنيفة أبو قال وبه. وسلم

 ھذا وعلى. اإلحكام به يليق فال ، للبلى فيه وما والقبر ، البناء إلحكام اآلجر ألن ؛ وأصحابه حنيفة أبو وكرھه. الحجر من

 اللبن ويستحب:  قالوا. واآلجر الحجر بين يفرق ھذا فعلى ؛ تفاؤال فيكره النار أثر اآلجر إن:  وقيل. واآلجر الحجر بين يسوي

 بن محمد بكر أبو اإلمام الشيخ عن وحكي. قصب من حزمة وسلم عليه هللا صلى النبي قبر على وضع أنه روي لما والقصب

 لكن ، به بأس فال ديدح من تابوت اتخذ لو:  وقال. األرض لرخاوة بالدھم في التابوت اتخاذ جوز أنه هللا رحمه الحنفي الفضل

 بمنزلة ليصير ويساره الميت يمين على الخفيف اللبن ويجعل ، الميت يلي مما العليا الطبقة وتطين التراب فيه يفرش أن ينبغي

 .اللحد

 طرحت وهللا أنا:  شقران قال ، سبخة المدينة فإن ؛ وسلم عليه هللا صلى النبي قبر في القطيفة جعل المعنى ھذا ومن:  قلت

 .غريب حسن حديث شقران حديث:  الترمذي عيسى أبو قال. القبر في وسلم عليه هللا صلى هللا رسول تحت القطيفة

ً  َكْلُبُھمْ  َساِدُسُھمْ  َخْمَسةٌ  َوَيقُولُونَ  َكْلُبُھمْ  َرابُِعُھمْ  َثالَثةٌ  َسَيقُولُونَ { 22:  اآلية  قُلْ  َكْلُبُھمْ  َوَثاِمُنُھمْ  َسْبَعةٌ  َوَيقُولُونَ  بِاْلَغْيبِ  َرْجما
تِِھمْ  أَْعلَمُ  َربِّي  }أََحداً  ِمْنُھمْ  فِيِھمْ  َتْسَتْفتِ  َوال َظاِھراً  ِمَراءً  إاِلَّ  فِيِھمْ  ُتَمارِ  َفال َقلِيلٌ  إاِلَّ  َيْعلَُمُھمْ  َما بِِعدَّ

 عليه هللا صلى محمد ومعاصري التوراة أھل به يراد} َسَيقُولُونَ { في الضمير} َكْلُبُھمْ  َراِبُعُھمْ  َثالَثةٌ  َسَيقُولُونَ {:  تعالى قوله

 حضروا منھم قوما فإن ؛ النصارى به المراد:  وقيل. المنصوص االختالف ھذا الكھف أھل عدد في اختلفوا أنھم وذلك. وسلم

 توقال. كلبھم رابعھم ثالثة كانوا:  اليعقوبية فقالت الكھف أصحاب ذكر فجرى نجران من وسلم عليه هللا صلى النبي
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 أمروا الذين اليھود عن إخبار ھو:  وقيل. كلبھم ثامنھم سبعة كانوا:  المسلمون وقال. كلبھم سادسھم خمسة كانوا:  النسطورية

 واو أنھا بين النحو طريق} َكْلُبُھمْ  َوَثاِمُنُھمْ { قول في والواو. الكھف أصحاب عن وسلم عليه هللا صلى النبي بمسألة المشركين

 وقالت. الكالم لصح سقطت ولو ، قيل ما غاية ھذا أن على وتدل ، أمرھم لتفصل ؛ عددھم عن إخبار آخر في دخلت عطف

 سبعة ستة عددھا في تقول كانت قريشا أن عياش بن بكر أبي عن الثعلبي وحكى. الثمانية واو ھي:  خالويه ابن منھا فرقة

 احتيج فإذا ، سبعة إلى العرب عند ينتھي العدد قالوا قوما إن :  فقال ، القفال نحوه وحكى. الثمانية في الواو فتدخل ؛ وثمانية

اِئُبونَ { كقوله ، الواو بإدخال آخر خبر استؤنف عليھا الزيادة إلى } َواْلَحافُِظونَ  اْلُمْنَكرِ  َعنِ  النَّاُھونَ { – قال ثم -} اْلَعاِبُدونَ  التَّ

 الجنة ذكر ولما ، واو بال] 71:  الزمر[} أَْبَواُبَھا فُِتَحتْ  َجاُءوَھا إَِذا ىَحتَّ { جھنم أبواب ذكر لما أنه عليه يدل]. 112:  التوبة[

] 5:  التحريم[} َوأَْبَكاراً {:  قال ثم] 5:  التحريم[} ُمْسلَِماتٍ  ِمْنُكنَّ  َخْيراً {:  وقال. بالواو] 73:  الزمر[} أَْبَواُبَھا َوفُِتَحتْ {:  قال

 عندھم نھاية السبعة أين ومن ، تحكم الكالم ھذا ومثل:  نصر أبو القشيري قال. عندنا اآلن ةكالعشر عندھم العدد نھاية فالسبعة

ُ  ُھوَ {:  تعالى بقوله منقوض ھو ثم المُ  اْلقُدُّوسُ  اْلَملِكُ  ُھوَ  إاِلَّ  إَِلهَ  ال الَِّذي هللاَّ  َحانَ ُسبْ  اْلُمَتَكبِّرُ  اْلَجبَّارُ  اْلَعِزيزُ  اْلُمَھْيِمنُ  اْلُمْؤِمنُ  السَّ

ا هللاَِّ   في الواو ذكر إنما:  سبعة عددھم أن إلى صار ممن قوم وقال. بالواو الثامن االسم يذكر ولم] 23:  الحشر[} ُيْشِرُكونَ  َعمَّ

 الق ولھذا ؛ الكتاب أھل فيھا قال التي األخر لألعداد مباين وأنه ، الحق ھو العدد ھذا أن على لينبه} َوَثاِمُنُھمْ  َسْبَعةٌ {:  قوله

ً { المتقدمتين الجملتين في تعالى  سبعة ھم لنبيه قال فكأنه ؛ بشيء فيھا يقدح ولم الثالثة الجملة في يذكره ولم} بِاْلَغْيبِ  َرْجما

 :  قال كما ؛ ومرجم ومرجوم فيه رجم:  يخرص ما لكل يقال ؛ بالظن القول:  والرجم. كلبھم وثامنھم

 المرجم بالحديث عنھا وھ وما...  وذقتم علمتم ما إال الحرب وما

 أي} َوَثاِمُنُھمْ  َسْبَعةٌ { تعالى قوله وجعال ، ثمانية كانوا إسحاق بن ومحمد جريج ابن وقال:  والغزنوي الماوردي ذكر قد:  قلت

 رابعھم:  قوله في الواو يذكر لم:  القشري وقال. قالوا كما وأنھا ، الواو في النحويين طريق يقوي مما وھذا. كلبھم صاحب

 َوَما{ آخر موضع في كقوله وھو ، بعيد تكلف الواو ھذه مثل في والعلة الحكمة فطلب ، جائزا لكان بالعكس كان ولو ، سادسھم

 ].208:  الشعراء[} ِذْكَرى ُمْنِذُرونَ  لََھا إاِلَّ {:  آخر موضع وفي]. 4:  الحجر[} َمْعلُومٌ  ِكَتابٌ  َولََھا إاِلَّ  َقْرَيةٍ  ِمنْ  أَْھلَْكَنا

ِتِھمْ  أَْعلَمُ  َربِّي قُلْ {:  تعالى ولهق  أن أخبر ثم. وجل عز إليه عدتھم علم يرد أن اآلية ھذه في السالم عليه نبيه تعالى هللا أمر} ِبِعدَّ

 كانوا ، القليل ذلك من أنا:  يقول عباس ابن وكان. عطاء قول في ؛ الكتاب أھل من قوم به والمراد. قليل البشر من ذلك عالم

 بن محمد وقال. الكردي ودون القلطي فوق ، أنمر كلب قطمير اسمه والكلب ، بأسمائھم السبعة ذكر ثم ، كلبھم ثامنھمو سبعة

 لم من إال الحديث ھذا عني كتب إال محدث بنيسابور بقي ما:  وقال. زبيري أنه والصحيح. صيني كلب ھو:  المسيب بن سعيد

 .عني الحيري عمرو أبو وكتبه:  قال. له يقدر

 إلى عدتھم علم رد وھو ؛ إليك أوحيناه بما إال الكھف أصحاب في تجادل ال أي} َظاِھراً  ِمَراءً  إاِلَّ  فِيِھمْ  ُتَمارِ  َفال{:  تعالى قوله

 ھذا وفي. ذلك في مقدر أمر على تحتج وال ، ھذا ونحو ، تقولون كما ليس:  تقول أن الظاھر المراء معنى:  وقيل. تعالى هللا

 :  قال كما ؛ ذاھبا أي" ظاھرا مراء إال" قال فلھذا عددھم ألحد يبين لم تعالى هللا أن على دليل

 عارھا عنك ظاھر شكاة وتلك
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 ثم مراء لھم مراجعته سميت. الكتاب أھل يماريه حيث من استعارة" مراء إال" قوله ولكن ؛ يماري أن اآلية ھذه في له يبح ولم

} فِيِھمْ  ُتَمارِ  َفال{:  وقوله. الكھف أھل على عائد" قيھم" قوله في والضمير. المذموم قيالحقي المراء ففارق ؛ ظاھر بأنه قيد

 نصارى سأل السالم عليه أنه روي} أََحداً  ِمْنُھمْ  فِيِھمْ  َتْسَتْفتِ  َوال{. عليھا القول ظاھر لداللة العدة وجذفت ؛ عدتھم في يعني

 منع على دليل ھذا وفي. المعارضين الكتاب أھل على عائد} ِمْنُھمْ { : قوله في والضمير. السؤال عن فنھي عنھم نجران

 .العلم من شيء في الكتاب أھل مراجعة من المسلمين

 }َغداً  َذلِكَ  َفاِعلٌ  إِنِّي لَِشْيءٍ  َتقُولَنَّ  َوال{ 23:  اآلية

ُ  َيَشاءَ  أَنْ  إاِلَّ { 24:  اآلية  }َرَشداً  َھَذا ِمنْ  ألَْقَربَ  َربِّي َيْھِدَينِ  أَنْ  َعَسى َوقُلْ  َنِسيتَ  إَِذا َربَّكَ  َواْذُكرْ  هللاَّ

ُ  َيَشاءَ  أَنْ  إاِلَّ  ، َغداً  َذلِكَ  َفاِعلٌ  إِنِّي لَِشْيءٍ  َتقُولَنَّ  َوال{ -:  تعالى قوله  - :  مسألتان فيه} هللاَّ

 غدا:  القرنين وذي والفتية الروح عن سألوه حين للكفار قوله على السالم عليه نبيه تعالى هللا عاتب العلماء قال-:  األولى

 ، به الكفار وأرجف عليه ذلك شق حتى يوما عشر خمسة عنه الوحي فاحتبس. ذلك في يستثن ولم ؛ أسئلتكم بجواب أخبركم

 ذلك يعلق أن إال ، وكذا كذا غدا أفعل إني األمور من أمر في يقول أال اآلية ھذه في وأمر. مفرجة السورة ھذه عليه فنزلت

 إن ذلك ألفعلن قال وإذا ، كاذبا كان يفعل ولم ذلك ألفعلن:  قال إذا فإنه ؛ الخبر لحكم محققا يكون ال حتى وجل عز هللا شيئةبم

 .شيء ألجل قال كأنه أو ، في بمنزلة" لشيء" قوله في والالم. عنه للمخبر محققا بكون أن عن خرج هللا شاء

 سنة في ھي وإنما األيمان في ليست واآلية ، اليمين في االستثناء في اآلية ھذه يف الناس وتكلم:  عطية ابن قال -:  الثانية

ُ  َيَشاءَ  أَنْ  إاِلَّ {:  وقوله. اليمين غير في االستثناء  إال تقول أن إال:  تقديره ؛ اإليجاز ويحسنه الظاھر يقتضيه حذف الكالم في} هللاَّ

ُ  َيَشاءَ  أَنْ  إاِلَّ { فليس ؛ هللا مشيئة يذكر أن إال:  عنىفالم. هللا شاء إن تقول أن إال أو ؛ هللا يشاء أن  .عنه نھي الذي القول من} هللاَّ

 قال فإذا. هللا بمشيئة إال المعنى:  البصريون وقال. واألخفش والفراء الكسائي قول ھو وارتضاه عطية ابن اختاره ما:  قلت

ُ  َيَشاءَ  أَنْ  إاِلَّ { فرقة وقالت:  عطية ابن قال. هللا بمشيئة فمعناه هللا شاء إن ھذا أفعل أنا اإلنسان  َوال{:  قوله من استثناء} هللاَّ

 االستثناء في القول تقدم وقد. يحكى أال الواجب كان بحيث الفساد من وھو ، عليه ورد الطبري حكاه قول وھذا:  قال. } َتقُولَنَّ 

 ".المائدة" في وحكمه اليمين في

 ؛ به المأمور الذكر في واختلف - النسيان بعد بالذكر األمر وھي ، واحدة مسألة وفيه} َنِسيتَ  إَِذا بَّكَ رَ  َواْذُكرْ {:  تعالى قوله

 يقولھا أن أمر مما بألفاظھا إنھا:  المفسر الكوفي محمد قال} َرَشداً  َھَذا ِمنْ  أِلَْقَربَ  َربِّي َيْھِدَينِ  أَنْ  َعَسى َوقُلْ {:  قوله ھو:  فقيل

:  قوله ھو:  وقيل. التخصيص ھذا دون به مأمور دعاء ھو:  الجمھور وقال. االستثناء لنسيان كفارة وإنھا ، يستثن لم من كل

ُ  َشاءَ  إِنْ {  لم سنة بعد ولو ذكر ثم االستثناء نسي إن أنه عباس ابن عن حكي. يمينه عند نسيه كان الذي] 102:  الصافات[} هللاَّ

 إَِذا َربَّكَ  َواْذُكرْ {:  تعالى قوله في العالية أبي عن ذلك إسحاق بن إسماعيل كىوح. مجاھد قول وھو. حالفا كان إن يحنث

 تدارك على فيحمل:  قال الغزنوي ذكره ؛ سنتين:  عباس ابن. الذكر مجلس في دام ما:  الحسن. ذكره إذا يستثني:  قال} َنِسيتَ 

. ذكرھا إذا نسيھا صالة كل أي:  السدي. متصال إال يصح فال احكم المفيد االستثناء فأما. اإلثم عن للتخلص باالستثناء التبرك
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 نسيت إذا اذكره:  وقيل. يذكركه فاذكره شيئا نسيت إذا:  وقيل. نسيته ما متى اذكره:  وقيل. تنسى لئال باسمه استثن:  وقيل

 ، األصح على كالم استفتاح ھيو ، وسلم عليه هللا صلى للنبي مخاطبة اآلية وھذه. الذكر حقيقة فذلك ؛ نفسك نسيت أو غيره

 .الموفق وهللا. وقوعه لكثرة الناس في يتردد حكم ألنه ؛ أمته جميع تعم بعد وھي ، بشيء المين في االستثناء من ولست

ً  َواْزَداُدوا ِسنِينَ  ِماَئةٍ  َثالثَ  َكْھفِِھمْ  فِي َولَبُِثوا{ 25:  اآلية  }تِْسعا

 مضى فيما اختلفوا إسرائيل بني إن:  الطبري قال". لبثوا وقالوا" مسعود ابن قراءة وفي. لبثھم مدة عن تعالى هللا من خبر ھذا

 ، سنين وتسع سنة ثالثمائة لبثوا إنھم:  بعضھم فقال ، وسلم عليه هللا صلى النبي مدة إلى عليھم اإلعثار بعد المدة من لھم

 قال. إليه ذلك علم يرد أن تعالى هللا فأمر. للبشر مجھول ذلك عدب ما وأن ، نياما كونھم في المدة ھذه أن نبيه تعالى هللا فأخبر

 عليه هللا صلى محمد مدة إلى اإلعثار بعد يريد الثاني" لبثوا"و ، الكھف نوم في يريد األول" لبثوا" ھذا على فقوله:  عطية ابن

 قال لما إنه:  بعضھم وقال. ماتوا نأ إلى:  الضحاك. القرآن نزول وقت إلى:  مجاھد. بالبالء عدمھم وقت إلى أو ، وسلم

ً  َواْزَداُدوا{  هللا فأمر ، ذلك بحسب إسرائيل بنو واختلف. أعوام أم شھور أم جمع أم أيام أم ساعات أھي الناس يدر لم} ِتْسعا

 أنھم أمرھم من والظاھر ، أعوام أنھا منه المفھوم العرب كالم وظاھر. مبھمة ھذا على فھي ، التسع في إليه العلم برد تعالى

 من يفھم ال:  القشيري قال. يأتي ما على ھذا غير وقيل. بقية الحواريين من بقيت وقد بيسير عيسى بعد الكھف ودخلوا قاموا

 أبو وقال. دراھم خمسة منه والمفھوم ؛ وخمسة درھم مائة عندي:  تقول كما ؛ السنين ذكر لسبق ساعات وتسع ليال تسع التسع

ً تِ  َواْزَداُدوا{ علي  أم سنين قالوا} ِماَئةٍ  َثالثَ  َكْھفِِھمْ  فِي َولَِبُثوا{ نزلت لما:  الضحاك وقال. فحذف ؛ تسع لبث ازدادوا أي} ْسعا

 فلما ؛ األيام بحساب شمسية سنة ثالثمائة لبثوا أنھم معناه ما النقاش وحكى". سنين" وجل عز هللا فأنزل ؛ أيام أم جمع أم شھور

 ونحوه. الحسابين بين ما ھي الزيادة وھذه ، القمرية السنين من عنده المفھوم إذ ؛ التسع ذكرت العربي للنبي ھنا اإلخبار كان

 تسع ثلثمائة في فيكون سنة سنة وثلث وثالثين ثالث كل في يتفاوت ألنه ؛ والقمر الشمس سني باختالف أي. الغزنوي ذكر

 على الصفة فقدم ثالثمائة سنين أي ؛ والتأخير التقديم على ، ينسن ونصب مائة بتنوين" سنين ثلثمائة" الجمھور وقرأ. سنين

 حمزة وقرأ. سنة موضع في" سنين"و. والتمييز التفسير على:  وقيل. بيان عطف أو بدال ھذا على" سنين" فتكون ، الموصوف

 ھذه:  علي أبو قال. واحد مابھ المعنى إذ سنة بمنزلة سنين جعلوا كأنھم ؛ التنوين وترك ، سنين إلى مائة بإضافة والكسائي

 ثلثمائة" عبدهللا مصحف وفي. الجموع إلى تضاف قد وثوب رجل ثالثمائة نحو اآلحاد إلى المشھور في تضاف التي األعداد

 الفراء وقال. بكسرھا الجمھور وقرأ التاء بفتح" تسعا" بخالف عمرو أبو وقرأ. بالواو" سنون ثلثمائة" الضحاك وقرأ". سنة

 .ثلثمائة سنين كھفھم في ولبثوا التقدير:  عبيدة وأبو والكسائي

ُ  قُلِ { 26:  اآلية َماَواتِ  َغْيبُ  لَهُ  لَِبُثوا بَِما أَْعلَمُ  هللاَّ  فِي ُيْشِركُ  َوال َولِيٍّ  ِمنْ  ُدونِهِ  ِمنْ  لَُھمْ  َما َوأَْسِمعْ  بِهِ  أَْبِصرْ  َواألَْرِض  السَّ
 }أََحداً  ُحْكِمهِ 

ُ  قُلِ {:  تعالى قوله  قول على ؛ ماتوا أن إلى أو. مجاھد قول على ، فيھم القرآن نزول إلى موتھم بعد قيل} لَِبُثوا ِبَما أَْعلَمُ  هللاَّ

 اليھود عن تعالى هللا ذكرھا التي المدة وھي ، الكھف في لبثوا بما:  وقيل. تقدم ما على ؛ بالبلى تغيرھم وقت إلى أو. الضحاك

َماَواتِ  َغْيبُ  لَهُ { ذلك علمه من أو هللا إال ذلك علم يعلم ال أي. ونقصانا زيادة ذكروا وإن  .} َواأْلَْرِض  السَّ
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 عن عبارات وھذه. اسمع وال هللا من أبصر أحد ال:  قتادة قال. وأسمعه أبصره ما أي} َوأَْسِمعْ  ِبهِ  أَْبِصرْ {:  تعالى قوله

 ؛ العالم به واسمع ، األمور من والحق وحججك ھداك وإرشاده بوحيه أي" به أبصر" المعنى يكون أن ويحتمل. اإلدراك

 .فيھم هللا قال ما وأسمعھم أبصرھم المعنى. وقيل. التعجب وجه على ال أمرين فيكونان

 في الضمير يعود أن ويحتمل. هللا دون حفظھم يتولى ولي الكھف ألصحاب يكن لم أي} َولِيٍّ  ِمنْ  ُدوِنهِ  ِمنْ  لَُھمْ  َما{:  تعالى قوله

 يتولى هللا دون ولي لبثھم مدة في المختلفين لھؤالء ما:  والمعنى. الكفار من وسلم عليه هللا صلى محمد معاصري على" لھم"

 .إياھم إعالمه غير من يتعلمون كيف أو ، منه اعلم يكونون فكيف ؛ أمرھم تدبير

 والحسن عامر ابن وقرأ. تعالى هللا عن الخبر معنى على ، الكاف ورفع بالياء قرئ} أََحداً  ُحْكِمهِ  فِي ُيْشِركُ  َوال{:  تعالى قوله

 قوله ويكون ، وسلم عليه هللا صلى النبي جھة على الكاف وإسكان فوق من بالتاء" تشرك وال" والجحدري وقتادة رجاء وأبو

 أعرف ال:  يعقوب قال. والجزم تحت من بالياء" يشرك" مجاھد وقرأ". واسمع به أبصر: " قوله على عطفا" يشرك وال"

 .وجھه

 في بالشام مر أنه عباس ابن عن فروي ؛ محفوظة وأجسادھم نيام ھم أو ، وفنوا ماتوا ھل الكھف أصحاب في اختلف:  مسألة

 فقال. الكھف أھل عظام ھذه:  فقالوا عظاما فوجدوا إليه معه الناس فمشى ، وجبله الكھف موضع على ناس مع غزواته بعض

 ؛ ھذا يعرف العرب من أحدا أن أحسب كنت ما:  فقال راھب فسمعه ؛ طويلة مدة منذ وعدموا فنوا مقو أولئك:  عباس ابن لھم

 مريم بن عيسى ليحجن: " قال وسلم عليه هللا صلى النبي أن فرقة وروت. وسلم عليه هللا صلى نبينا عم ابن ھذا:  له فقيل

 .عطية ابن ذكره" . بعد يحجوا لم فإنھم الكھف أصحاب ومعه

 له هللا يجمع أو معتمرا أو حاجا بالروحاء يمر وأنه ، ورسوله عبدهللا مريم بن عيسى أن واإلنجيل التوراة في ومكتوب:  قلت

 في بكماله الخبر ھذا ذكرنا وقد. يموتوا ولم يحجوا لم فإنھم حجاجا فيمرون ، والرقيم الكھف أصحاب حواريه هللا فيجعل ذلك

 .الساعة قبيل يموتون بل ، القيامة يوم إلى يموتوا ولم امني ھم ھذا فعلى". التذكرة" كتاب

لَ  ال َربِّكَ  ِكَتابِ  ِمنْ  إِلَْيكَ  أُوِحيَ  َما َواْتلُ { 27:  اآلية  }ُمْلَتَحداً  ُدونِهِ  ِمنْ  َتِجدَ  َولَنْ  لَِكلَِماتِهِ  ُمَبدِّ

 القرآن اتبع أي ؛ الكھف أصحاب قصة تمام من ھو:  قيل} لَِكلَِماِتهِ  لَ ُمَبدِّ  ال َربِّكَ  ِكَتابِ  ِمنْ  إِلَْيكَ  أُوِحيَ  َما َواْتلُ {:  تعالى قوله

 معاصيه أھل بكلماته أوعد لما مغير ال:  الطبري وقال. الكھف أصحاب قصة من به أخبر فيما خلف وال هللا لكلمات مبدل فال

 ومن الميل وأصله موئال وقيل ملجأ أي} ُمْلَتَحداً {. الفتهوخ القرآن تتبع لم إن} ُدوِنهِ  ِمنْ { أنت} َتِجدَ  َولَنْ {. لكتابه والمخالفين

 المضيق غزوة معاوية غزا ولما. الكھف أصحاب قصة آخر وھذا:  عبدالرحيم نصر أبو القشيري قال. إليه ملت فقد إليه لجأت

 فننظر ھؤالء عن نال كشف لو:  معاوية فقال ؛ الكھف أصحاب فيه الذي الكھف إلى فانتھى عباس ابن معه وكان الروم نحو

لَْعتَ  لَوِ {:  فقال ، ذلك عن منك خير ھو من هللا منع قد:  عباس ابن فقال ؛ إليھم ] 18:  الكھف[} فَِراراً  ِمْنُھمْ  لََولَّْيتَ  َعلَْيِھمْ  اطَّ

. أيضا الثعلبي رهذك ؛ فأخرجتھم ريحا عليھم هللا بعث الكھف دخلوا فلما ، لذلك قوما وبعث ، علمھم اعلم حتى انتھي ال:  فقال

 خيار من أربعة إليھم أبعث ولكن الدنيا دار في تراھم لن إنك فقال ، إياھم يريه أن هللا سأل وسلم عليه هللا صلى النبي أن وذكر

:  فقال ؟ أبعثھم كيف:  السالم عليه لجبريل وسلم عليه هللا صلى النبي فقال ؛ اإليمان إلى ويدعوھم رسالتك ليبلغوھم أصحابك
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 أبي بن علي الرابع وعلى عثمان الثالث وعلى عمر اآلخر الطرف وعلى بكر أبا أطرافه من طرف على واجلس كساءك طابس

 فقلعوا ، الكھف باب إلى الريح فحملتھم ففعل ؛ تطيعك أن يأمرھا تعالى هللا فإن لسليمان المسخرة الرخاء الريح ادع ثم ، طالب

:  فقالوا الكھف فدخلوا ادخلوا أن برأسه إليھم وأومأ بذنبه وبصبص رأسه حرك مرآھ فلما عليھم الكلب فحمل ، حجرا منه

 ؛ وبركاته هللا ورحمة السالم عليكم:  وقالوا بأجمعھم فقاموا أرواحھم الفتية على هللا فرد ؛ وبركاته هللا ورحمة عليكم السالم

 هللا رسول محمد وعلى:  فقالوا ؛ السالم عليكم يقرأ وسلم يهعل هللا صلى عبدهللا بن محمد النبي إن ، الفتية معشر:  لھم فقالوا

 ، السالم منا هللا رسول محمدا أقرئوا:  قالوا ثم ، وأسلموا دينه وقبلوا ، أبلغتم بما وعليكم ، واألرض السماوات دامت ما السالم

 ثم هللا فيحييھم عليھم يسلم لمھديا إن:  فيقال. المھدي خروج عند الزمان آخر إلى رقدتھم إلى وصاروا مضاجعھم وأخذوا

 ردتھم ثم ، منھم كان بما وسلم عليه هللا صلى هللا رسول جبريل فأخبر ، الساعة تقوم حتى يقومون فال رقدتھم إلى يرجعون

 ال ماللھ: "  وسلم عليه هللا صلى النبي فقال ؟ الخبر فأخبروه.  ؟" وجدتموھم كيف: " وسلم عليه هللا صلى النبي فقال الريح

 الكھف أصحاب إن:  وقيل" . وأصحابي وخاصتي بيتي أھل وأحب أجنبي لمن واغفر وأصھاري أصحابي وبين بيني تفرق

:  وقيل. وسلم عليه هللا صلى ومحمد عيسى بين الفترة في بعثوا ثم بخبرھم المسيح تعالى هللا فأخبر ؛ المسيح قبل الكھف دخلوا

:  وقيل. وسلم عليه هللا صلى هللا رسول اليھود سألت ولھذا ؛ التوراة في ذكرھم ىموس وأن السالم عليه موسى قبل كانوا

 .كان ذلك أي اعلم فا ؛ المسيح بعد الكھف دخلوا

ُھمْ  َيْدُعونَ  الَِّذينَ  َمعَ  َنْفَسكَ  َواْصبِرْ { 28:  اآلية ْنَيا اْلَحَياةِ  ِزيَنةَ  ُتِريدُ  َعْنُھمْ  َعْيَناكَ  َتْعدُ  َوال َوْجَھهُ  ُيِريُدونَ  َواْلَعِشيِّ  بِاْلَغَداةِ  َربَّ  الدُّ
َبعَ  ِذْكِرَنا َعنْ  َقْلَبهُ  أَْغَفْلَنا َمنْ  ُتِطعْ  َوال ً  أَْمُرهُ  َوَكانَ  َھَواهُ  َواتَّ  }فُُرطا

ُھمْ  َيْدُعونَ  الَِّذينَ  َمعَ  َنْفَسكَ  َواْصِبرْ {:  تعالى قوله ُھمْ  َيْدُعونَ  الَِّذينَ  َتْطُردِ  َوال{ : قوله مثل ھذا} َواْلَعِشيِّ  بِاْلَغَداةِ  َربَّ  بِاْلَغَداةِ  َربَّ

 المؤلفة جاءت:  عنه هللا رضي الفارسي سلمان وقال. فيه الكالم مضى وقد" األنعام" سورة في] 52:  األنعام[} َواْلَعِشيِّ 

 في جلست لو إنك ؛ هللا رسول يا:  فقالوا حابس بن واألقرع حصن بن عيينة:  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول إلى قلوبھم

 لم الصوف جباب عليھم وكانت ، المسلمين وفقراء ذر وأبا سلمان يعنون -  جبابھم وأرواح ھؤالء عنا ونحيت المجلس صدر

لَ  ال َربِّكَ  ِكَتابِ  ِمنْ  إِلَْيكَ  أُوِحيَ  َما َواْتلُ { تعالى هللا فأنزل ، عنك وأخذنا وحادثناك إليك جلسنا - غيرھا عليھم يكن  لَِكلَِماِتهِ  ُمَبدِّ

ا - بلغ حتى - َوْجَھهُ  ُيِريُدونَ  َواْلَعِشيِّ  ِباْلَغَداةِ  َربَُّھمْ  َيْدُعونَ  الَِّذينَ  َمعَ  َنْفَسكَ  َواْصِبرْ . ُمْلَتَحداً  ُدونِهِ  ِمنْ  َتِجدَ  َولَنْ  الِِمينَ  أَْعَتْدَنا إِنَّ  لِلظَّ

 يذكرون المسجد مؤخر في أصابھم إذا حتى يلتمسھم وسلم عليه هللا صلى النبي فقام. بالنار يتھددھم. } ُسَراِدقَُھا ِبِھمْ  أََحاطَ  َناراً 

 ُيِريُدونَ {". الممات ومعكم المحيا معكم ، أمتي من رجال مع نفسي أصبر أن أمرني حتى يمتني لم الذي  الحمد: " قال هللا

ُھمْ  َيْدُعونَ  الَِّذينَ  َتْطُردِ  َوال{ عبدالرحمن وأبو دينار بن ومالك عاصم بن نصر وقرأ. طاعته أي} َوْجَھهُ  } َواْلَعِشيِّ  ِباْلَغَداةِ  َربَّ

 تقول العرب تكاد وال ، بالواو والصالة الحياة لكتبھم يلزم ال وھذا:  النحاس جعفر أبو وقال. بالواو السواد في أنھا وحجتھم

:  وقيل. اليزيدي حكاه ؛ لزينتھا طلبا الدنيا أبناء من غيرھم إلى عيناك تتجاوز ال أي الحسن عن وروي. معروفة ألنھا الغدوة

 .مستحقرا أي ؛ العين عنه تنبو فالن يقال كما ؛ عيناك تحتقرھم ال

ْنَيا اْلَحَياةِ  ِزيَنةَ  ُتِريدُ {:  تعالى قوله  يرد ولم ؛ مجلسك من الفقراء إبعاد اقترحوا الذين الرؤساء ھؤالء بمجالسة تتزين أي} الدُّ

 لََيْحَبَطنَّ  أَْشَرْكتَ  لَِئنْ {:  قوله من بأكثر ھذا وليس ، يفعله أن عن نھاه هللا ولكن ، ذلك يفعل أن وسلم عليه هللا صلى يالنب



208 

 

 ؛ مريدا عيناك تعد ال أي ؛ الحال موضع في مضارع فعل" تريد"و. الشرك من أعاذه هللا كان وإن]. 65:  الزمر[} َعَملُكَ 

 :  القيس امرئ كقول

 فنعذرا نموت أو ملكا نحاول...  إنما عينك تبك ال له فقلت

 العينين رفع من التالوة به وردت والذي:  له قيل. بنفسه متعد" تعد" ألن ؛ عنھم عينيك تعد ال:  الكالم حق أن بعضھم وزعم

 ال عنھم عيناك تنصرف ال ومعنى ، عنھم عيناك تنصرف ال بمنزلة عنھم عيناك تعد ال كان إذا ، فيھا النصب معنى إلى يؤول

 َفال{ :  تعالى قال كما ؛ وسلم عليه هللا صلى النبي إلى موجه الحقيقة في وھو العينين إلى مسند فالفعل ؛ عنھم عينيك تصرف

 إن:  الزجاج قول وضوحا ويزيدك. أموالھم محمد يا تعجبك ال:  والمعنى ، األموال إلى اإلعجاب فأسند} أَْمَوالُُھمْ  ُتْعِجْبكَ 

 .والزينة الھيئات ذوي من غيرھم إلى عنھم بصرك تصرف ال لمعنىا

 َمنْ  ُتِطعْ  َوال{:  تعالى قوله في عباس ابن عن الضحاك عن جويبر روى} ِذْكِرَنا َعنْ  َقْلَبهُ  أَْغَفْلَنا َمنْ  ُتِطعْ  َوال{:  تعالى قوله

 من كرھه أمر إلى وسلم عليه هللا صلى النبي دعا أنه وذلك ، لجمحيا خلف بن أمية في نزلت:  قال} ِذْكِرَنا َعنْ  َقْلَبهُ  أَْغَفْلَنا

 قلبه على ختمنا من يعني} ذكرنا عن قلبه أغفلنا من تطع وال{:  تعالى هللا فأنزل ؛ مكة أھل صناديد وتقريب عنه الفقراء تجرد

ً  أَْمُرهُ  َوَكانَ {. الشرك يعني} َھَواهُ  َواتََّبعَ {. التوحيد عن . اإليمان بترك العجز وتقديم التقصير ھو الذي التفريط من وھ قيل} فُُرطا

 التكبر من ھذا وكان ؛ الناس أسلم أسلمنا إن مضر أشراف نحن:  قالوا القوم وكان ، الحد ومجاوزة اإلفراط من:  وقيل

} َقْلَبهُ  أَْغَفْلَنا{ عنىم:  وقيل. سبق أي أمر منه فرط:  قولھم من ؛ الشر في قدما أي" فرطا: " وقيل. القول في ف واإلفراط

 وهللا:  كعب بن الحارث لبني يكرب معد بن عمرو وقال. محمودا وجدته أي ؛ فأحمدته فالنا لقيت:  تقول كما ؛ غافال وجدناه

. مفحمين وال جبناء وال بخالء وجدناكم ما أي ؛ أفحمناكم فما وھاجيناكم ، أجبناكم فما وقاتلناكم ، أبخلناكم فما سألناكم لقد

 عن النحاس وحكاه ، عبدالرزاق ذكره ؛ الفزاري حصن بن عيينة في} ِذْكِرَنا َعنْ  َقْلَبهُ  أَْغَفْلَنا َمنْ  ُتِطعْ  َوال{:  نزلت: وقيل

 .اعلم وهللا. الثوري سفيان

ُكمْ  ِمنْ  اْلَحقُّ  َوقُلِ { 29:  اآلية ا َفْلَيْكفُرْ  َشاءَ  َوَمنْ  َفْلُيْؤِمنْ  َشاءَ  َفَمنْ  َربِّ الِِمينَ  أَْعَتْدَنا إِنَّ  َوإِنْ  ُسَراِدقَُھا بِِھمْ  أََحاطَ  َناراً  لِلظَّ
َرابُ  بِْئسَ  اْلُوُجوهَ  َيْشِوي َكاْلُمْھلِ  بَِماءٍ  ُيَغاُثوا َيْسَتِغيُثوا ً  َوَساَءتْ  الشَّ  }ُمْرَتَفقا

 ھو قل أي ؛ المضمر االبتداء خبر على رفع" الحق"} َفْلَيْكفُرْ  َشاءَ  َوَمنْ  َفْلُيْؤِمنْ  َشاءَ  َفَمنْ  َربُِّكمْ  ِمنْ  اْلَحقُّ  َوقُلِ {:  تعالى قوله

 قلوبھم أغفلنا الذين لھؤالء محمد يا قل:  اآلية ومعنى. } َربُِّكمْ  ِمنْ { :  قوله في وخبره ، االبتداء على رفع ھو:  وقيل. الحق

 من ويضل ، فيؤمن يشاء من يھدي ، والضالل الھدى وبيده ، والخذالن التوفيق فإليه الحق ربكم من الناس أيھا:  ذكرنا عن

 ، غنيا قويا كان وإن يشاء من ويحرمه ، ضعيفا كان وإن يشاء من الحق يؤتي فا ، شيء ذلك من إلي ليس ؛ فيكفر يشاء

 وإنما ، والكفر اإليمان بين وتخيير بترخيص ھذا وليس. فاكفروا شئتم وإن ، فآمنوا شئتم فإن ؛ لھواكم المؤمنين بطارد ولست

 .الجنة فلكم آمنتم وإن ، النار لكم أعد فقد كفرتم إن أي. وتھديد وعيد ھو

ا{:  تعالى قوله الِِمينَ {. أعددنا أي} أَْعَتْدَنا إِنَّ  السرادق:  الجوھري قال} ُسَراِدقَُھا ِبِھمْ  أََحاطَ  َناراً {. الجاحدين للكافرين أي} لِلظَّ

 :  رؤبة قال. سرادق فھو كرسف من بيت وكل. ارالد صحن فوق تمد التي السرادقات واحد
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 ممدود عليك المجد سرادق...  الجارود بن المنذر بن حكم يا

 :  الفيلة أرجل تحت المنذر بن النعمان وقتله أبرويز يذكر جندل بن سالمة وقال. مسردق بيت:  يقال

 مسردق بيت بعد الفيول صدور...  سماؤه بيتا النعمان المدخل ھو

 بالكفار فتحيط النار من تخرج عنق:  الكلبي.نار من حائط:  عباس ابن وعن. سورھا" سرادقھا: " األعرابي ناب وقال

 ، القيامة يوم بالكفار يحيط دخان ھو:  وقيل. عزيز ابن وقال. الفسطاط حول تكون التي الحجرة السرادق:  القتبي. كالحظيرة

: وقوله] 30:  المرسالت[} ُشَعبٍ  َثالثِ  ِذي ِظلٍّ  إِلَى اْنَطلِقُوا{:  يقول حيث. "والمرسالت" سورة في تعالى هللا ذكره الذي وھو

 صلى هللا رسول قال قال أمية بن يعلي وروي. بالدنيا المحيط البحر إنه:  وقيل. قتادة قاله] 43:  الواقعة[} َيْحُمومٍ  ِمنْ  َوِظلٍّ {

 يصيبني وال حيا دمت ما أبدا أدخلھا ال وهللا -  قال ثم -} ُسَراِدقَُھا ِبِھمْ  َحاطَ أَ  َناراً {– تال ثم - جھنم ھو البحر: " وسلم عليه هللا

 لسرادق: " قال وسلم عليه هللا صلى النبي عن الخدري سعيد أبي حديث من المبارك ابن وخرج. الماوردي ذكره" قطرة منھا

 .غريب صحيح حسن حديث:  فيه وقال ، رمذيالت عيسى أبو وخرجه" . سنة أربعين مسيرة جدار كل كثف جدر أربع النار

 .وصف ما وجدره ، نار أو دخان من الكفار يعلو ما السرادق أن على يدل وھذا:  قلت

:  مجاھد. الزيت دردي مثل غليظ ماء المھل:  عباس ابن قال} اْلُوُجوهَ  َيْشِوي َكاْلُمْھلِ  ِبَماءٍ  ُيَغاُثوا َيْسَتِغيُثوا َوإِنْ {:  تعالى قوله

 ما كل ھو:  عبيدة أبو وقال. سود وأھلھا أسود وشجرھا أسود وماؤھا ، لسوداء جھنم وإن ، أسود ماء:  الضحاك. والدم يحالق

 قال مسعود ابن عن ونحوه. المھل فذلك ، بالغليان فتموج ، وقصدير ونحاس ورصاص حديد من األرض جواھر من أذيب

 ھو:  وقيل. ممھول فھو البعير مھلت:  يقال ؛ القطران من ضرب لمھلا:  وقال. حره انتھى قد الذي ھو:  جبير بن سعيد

 الزيت كعكر: " قال" كالمھل" قوله في وسلم عليه هللا صلى النبي عن الترمذي وفي. متقارب األقوال ھذه في والمعنى. السم

 تكلم قد ورشدين سعد بن نرشدي حديث من نعرفه إنما حديث ھذا:  عيسى أبو قال" وجھه فروة سقطت وجھه إلى قربه فإذا

ُعهُ  َصِديدٍ  َماءٍ  ِمنْ  َوُيْسَقى{:  قوله في وسلم عليه هللا صلى النبي عن أمامة أبي عن وخرج. حفظه قبل من فيه :  قال} َيَتَجرَّ

 هللا يقول.  دبره من يخرج حتى أمعاءه قطع شربه إذا رأسه فروة ووقعت وجھه شوى منه أدني فإذا فكرھه فيه إلى يقرب"

ً  َماءً  َوُسقُوا{ تعالى عَ  َحِميما  الشََّرابُ  ِبْئسَ  اْلُوُجوهَ  َيْشِوي َكاْلُمْھلِ  ِبَماءٍ  ُيَغاُثوا َيْسَتِغيُثوا َوإِنْ { يقول] 15:  محمد[} أَْمَعاَءُھمْ  َفَقطَّ

ً  َوَساَءتْ   .غريب حديث:  قال} ُمْرَتَفقا

 النحاس" المھل" الصحاح في. اللغة أھل عليھا نص وكذلك. اعلم وهللا ، مرادة وأنھا ، األقوال تلك صحة على يدل وھذا:  قلت

 وفي. والصديد القيح أيضا والمھل. الزيت دردي المھل. عمرو أبو وقال. الرصاص من المذاب المھل:  األعرابي ابن. المذاب

ً { و. والتراب للمھل فإنھما ھذين ثوبي في ادفنوني:  بكر أبي حديث  معنى إلى ذھب كأنه ، مجتمعا معناه : مجاھد قال} ُمْرَتَفقا

 يقال ، المتكأ من وأصله ؛ متقارب والمعنى ، مجلسا:  القتبي وقال. مھادا وقيل. مقرا:  عطاء. منزال:  عباس ابن. المرافقة

 :  الشاعر قال. المرفق على اتكأت أي ارتفقت:  منه

 الضحى غزاالت بالقوم يسوق...  فتى أال وارتفقت له قالت
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 :  الھذلي ذؤيب أبو قال. نوم يأتيه ال مرفقه على نام إذا الرجل ارتفق:  ويقال

 مدبوح الصاب فيھا عيني كأن...  مرتفقا الليل وبت الخلي نام

 .مر شجر عصارة:  الصاب

الَِحاتِ  َوَعِملُوا آَمُنوا الَِّذينَ  إِنَّ { 30:  اآلية ا الصَّ  }َعَمالً  أَْحَسنَ  َمنْ  أَْجرَ  ُنِضيعُ  ال إِنَّ

ً  َوَيْلَبُسونَ  َذَھبٍ  ِمنْ  أََساِورَ  ِمنْ  فِيَھا ُيَحلَّْونَ  األَْنَھارُ  َتْحتِِھمُ  ِمنْ  َتْجِري َعْدنٍ  َجنَّاتُ  لَُھمْ  أُولَئِكَ { 31:  اآلية  ِمنْ  ُخْضراً  ثَِيابا
ِكئِينَ  َوإِْسَتْبَرقٍ  ُسْنُدسٍ  ً مُ  َوَحُسَنتْ  الثََّوابُ  نِْعمَ  األََرائِكِ  َعلَى فِيَھا ُمتَّ  }ْرَتَفقا

 منھم أحسن من أجر نضيع ال أي ؛ إضمار الكالم وفي. الثواب من للمؤمنين ما أيضا ذكر الھوان من للكافرين أعد ما ذكر لما

. عليه" أحسن" بإيقاع شئت وإن ، التمييز على نصب" عمال"و. محبط فعمله المؤمنين غير من عمال أحسن من فأما ، عمال

ا{ :  وقيل  سرة} َعْدنٍ  َجنَّاتُ { و. } َعْدنٍ  َجنَّاتُ  لَُھمْ  أُولَِئكَ {:  قوله والخبر ، معترض كالم} َعَمالً  أَْحَسنَ  َمنْ  أَْجرَ  عُ ُنِضي ال إِنَّ

:  وقيل جنة تكون أن تصلح منھا بقعة كل ألن ؛ لسعتھا الجمع بلفظ وذكرت بھا محدقة الجنات وسائر وسطھا أي ، الجنة

 جنات" ومنه ؛ منه تبرح فلم لزمته كذا بمكان اإلبل وعدنت توطنته البلد وعدنت به أقام إذا المكانب عدن:  يقال ، اإلقامة العدن

 معدنه شيء كل ومركز والشتاء بالصيف فيه يقيمون الناس ألن ؛" الدال بكسر" المعدن سمي ومنه إقامة جنات أي" عدن

 من أساور من فيھا يحلون. "تقدم" األنھار تحتھم من تجري. "الجوھري قاله ؛ بلد وعدن. المرعى في المقيمة الناقة:  والعادن

 وواحد ، ورق من وواحد ، ذھب من واحد:  أسورة ثالثة منھم واحد كل على:  جبير بن سعيد قال. سوار جمع وھو" ذھب

 .لؤلؤ من

 اإلنسان وفي] 23:  الحج[} َولُْؤلُؤاً  َذَھبٍ  ِمنْ { وفاطر الحج في وقال" ذھب من" ھنا قال ، القرآن في منصوص ھذا:  قلت

ةٍ  ِمنْ {  يبلغ حيث المؤمن من الحلية تبلغ: " يقول وسلم عليه هللا صلى خليلي سمعت:  ھريرة أبو وقال]. 21:  اإلنسان[} فِضَّ

 فھي تحلى المرأة حليت:  يقال ؛ خفيفة الالم وفتح الحاء وسكون الياء بفتح" يحلون: " الفراء وحكى. مسلم خرجه" الوضوء

 الجمع وجمع ، أسورة والجمع ، المرأة سوار والسوار. النحاس ذكره ؛ يحلى بعيني الشيء وحلي. الحلي لبست إذا اليةح

 ِمنْ  فِيَھا ُيَحلَّْونَ { تعالى هللا وقال. أساور الجمع يكون وقد] 53:  الزخرف[} َذَھبٍ  ِمنْ  أَْسِوَرةٌ  َعلَْيهِ  أُْلقِيَ  َفلَْوال{ وقرئ. أساورة

 في يلبس الذي وھو ، وسوار سوار جمع وأسورة ، أسورة جمع أساور:  عزيز ابن وقال. الجوھري قاله} َذَھبٍ  ِمنْ  أََساِورَ 

:  النحاس قال. مسك وجمعه مسكة فھي عاج أو قرن من كان فإن ؛ قلبة وجمعه قلب فھو فضة من كان فإن ، ذھب من الذراع

 .يذكره فلم وغيره يعقوب تركه قد ، شذوذ صاحب وقطرب ، إسوار األساور واحد في قطرب وحكى

 الدنيا في تلبس الملوك كانت لما:  المفسرون وقال. إسوار وأحدھا:  العالء بن عمرو أبو وقال الصحاح في جاء قد:  قلت

 .الجنة ألھل ذلك تعالى هللا جعل والتيجان. األساور

ً  َوَيْلَبُسونَ {:  تعالى قوله . الكسائي قال ؛ سندسة واحده ، النحيف الرفيق:  السندس} َوإِْسَتْبَرقٍ  ُسْنُدسٍ  ِمنْ  ُخْضراً  ِثَيابا

 :  الشاعر قال. الحرير وھو - عكرمة عن -  منه ثخن ما: واإلستبرق
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 لباسھا طورا الديباج وإستبرق...  مرة المشاعر يلبسن تراھن

 من استفعل ھو:  وقيل. أبيرق وتصغيره:  ريالجوھ. معرب فارسي:  القتبي. بالذھب المنسوج:  بحر ابن. الديباج فاإلستبرق

 وخص." اعلم وهللا ، تقدم ما على ، العرب لغة من ليس ما القرآن في ليس إذ ؛ اللغتين بين وفاق أنه والصحيح. البريق

 وذلك ، والسواد البياض بين والخضرة ، يذم والسواد ، ويؤلم النظر يبدد البياض ألن ؛ للبصر الموافق ألنه بالذكر األخضر

 وسلم عليه هللا صلى هللا رسول عند نحن بينما:  فال العاص بن عمرو بن عبدهللا عن النسائي روى. اعلم وهللا. الشعاع يجمع

 مم: " لھم فقال. القوم بعض فضحك ؟ ينسج نسج أم يخلق أخلق ، الجنة ثياب عن أخبرنا ، هللا رسول يا:  فقال رجل جاءه إذ

 ؟" الجنة ثياب عن السائل أين: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فقال قليال أو يسيرا فجلس" اعالم يسأل جاھل من تضحكون

 في مجوفة درة المؤمن دار:  ھريرة أبو وقال. ثالثا قالھا" الحنة ثمر عنھا تشقق بل ال" قال ؛ هللا رسول يا ذا ھو ھا:  فقال

 تفسيره في سالم بن يحيى ذكره. والمرجان بالدر منظمة حلة بعينس بأصبعيه قال أو بأصبعه ويأخذ الحلل تنبت شجرة وسطھا

 وجھان لھا الحلة منھم واحد كل على يكون أنه الحديث في وذكر. التذكرة كتاب في إسناده ذكرنا وقد. رقائقه في المبارك وابن

 جسده ألي أنا ، منك هللا ولي ىعل أكرم أنا:  لآلخر الوجھين أحد يقول ، سامعه يستحسنه بصوت به يتكلمان ، لون وجه لكل

 .تبصر ال وأنت وجھه أبصر أنا ، منك هللا ولي على أكرم أنا:  اآلخر ويقول. تلي ال وأنت

ِكِئينَ {:  تعالى قوله  قاله ؛ الحجال في الفرش وقيل. الحجال في السرر وھي ، أريكة جمع" األرائك"} األََراِئكِ  َعلَى فِيَھا ُمتَّ

 وما أيلة إلى صنعاء بين ما األريكة ، الحجال عليھا والياقوت بالدر مكللة وھي ، ذھب من األسرة ھي:  عباس ابن. الزجاج

 على للتحامل التوكأ ومنه ؛ وكأة التكأة وأصل ، تكأ أو أصله اتكأ وكذلك ، موتكئين متكئين وأصل. الجابية إلى عدن بين

ً  َوَحُسَنتْ  الثََّوابُ  ِنْعمَ {. اءاالتك كثير وكأة ورجل. وأدغمت تاء الواو فقلبت ، الشيء  َوَساَءتْ {:  عكس ، الجنات يعني} ُمْرَتَفقا

 ً ً  َوَحُسَنتْ { ھذا وعلى. للجنة اسم ألنه لجاز" نعمت" كان ولو. تقدم وقد} ُمْرَتَفقا  قام أعرابيا أن عازب بن البراء وروى. } ُمْرَتَفقا

:  فقال العضباء ناقته على بعرفات واقف وسلم عليه هللا صلى والنبي ، الوداع حجة في وسلم عليه هللا صلى هللا رسول إلى

الَِحاتِ  َوَعِملُوا آَمُنوا الَِّذينَ  إِنَّ { اآلية ھذه عن فأخبرني مسلم رجل إني  ما: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فقال ؛ اآلية} الصَّ

 ذكره" فيھم نزلت اآلية ھذه أن قومك فأعلم وعلي وعثمان مروع بكر أبو األربعة ھؤالء ھم منك ببعيد ھم وال ببعيد منھم أنت

 حميد بن محمد حدثنا قال سھل بن علي بن أحمد عبدهللا أبو حدثنا:  قال ، القرآن معاني كتاب في النحاس وأسنده ، الماوردي

 وأسنده. فذكره ؛... ابيأعر قام:  قال عازب بن البراء عن إسحاق أبي عن معاوية بن زھير عن الضريس بن يحيى حدثنا قال

 . والحمد ، باإلجازة ذلك جميع روينا وقد. األعالم كتاب في السھيلي

َتْينِ  ألََحِدِھَما َجَعْلَنا َرُجلَْينِ  َمَثالً  لَُھمْ  َواْضِربْ {  32:  اآلية ً  َبْيَنُھَما َوَجَعْلَنا بَِنْخلٍ  َوَحَفْفَناُھَما أَْعَنابٍ  ِمنْ  َجنَّ  }َزْرعا

َتْينِ  ِكْلَتا{ 33:  اآلية ً  ِمْنهُ  َتْظلِمْ  َولَمْ  أُُكلََھا آَتتْ  اْلَجنَّ ْرَنا َشْيئا  }َنَھراً  ِخاللَُھَما َوَفجَّ

 }َنَفراً  َوأََعزُّ  َماالً  ِمْنكَ  أَْكَثرُ  أََنا ُيَحاِوُرهُ  َوُھوَ  لَِصاِحبِهِ  َفَقالَ  َثَمرٌ  لَهُ  َوَكانَ { 34:  اآلية

:  بقوله متصل وھو ، المؤمنين مجالسة عن ويستنكف بالدنيا يتعزز لمن مثل ھذا} َرُجلَْينِ  َمَثالً  َلُھمْ  َواْضِربْ {:  تعالى قوله

 مكة أھل من أخوين في نزلت:  الكلبي فقال ؛ وتعيينھما الرجلين ھذين اسم في واختلف]. 28:  الكھف[} َنْفَسكَ  َواْصِبرْ {
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 قبل سلمة أم زوج ، مخزوم بن عمر بن عبدهللا بن ھالل بن داألسدعب بن عبدهللا سلمة أبو وھو مؤمن أحدھما ، مخزوميين

:  قوله في" الصافات" سورة في المذكوران األخوان وھما ، عبداألسد بن األسود وھو كافر واآلخر. وسلم عليه هللا صلى النبي

 سبيل في مال أحدھما فأنفق ، دينار آالف أربعة مامنھ واحد كل ورث ،] 51:  الصافات[} َقِرينٌ  لِي َكانَ  إِنِّي ِمْنُھمْ  َقاِئلٌ  َقالَ {

. مكة وأھل وسلم عليه هللا صلى النبي في نزلت:  وقيل. والقشيري الثعلبي ذكره ؛... قال ما فقال شيئا أخيه من وطلب هللا

 وأصحابه؛ بوصھي سلمان مع وأصحابه حصن بن لعيينة مثل ھو:  وقيل. كفر من وجميع با آمن من لجميع مثل ھو:  وقيل

. تمليخا اسمه:  مقاتل وقال. عباس ابن قول في ؛ يھوذا واسمه مؤمن أحدھما أخوين إسرائيل بني من برجلين هللا شبھھم

:  قال المقرئ الحسن بن محمد ذكر وكذا. الصافات سورة في تعالى هللا وصفھما اللذان وھما. قرطوش واسمه كافر واآلخر

 ، دينار آالف ثالثة منھما واحد لكل فصار المال اقتسما ثم شريكين كانا وأنھما ، قرطوش خرواآل ، تمليخا منھما الخير اسم

 وبنى ، الجوع فأطعم طعاما الثالثة وباأللف ، العراة فكسا ثيابا الثانية وباأللف ، وأعتقھم بألف عبيدا منھما المؤمن فاشترى

 ، مفرطا نماء له فنمت فاستنتجھا وبقرا دواب واشترى ، يسار اتذو نساء بماله فنكح اآلخر وأما. خيرا وفعل ، مساجد أيضا

 لو:  فقال يخدمھا جنة في نفسه يستخدم أن فأراد ، الحاجة األول وأدركت ؛ غنى زمانه أھل فاق حتى فربح بباقيھا وأتجر

 من إليه يصل يكد فلم فجاءه ، بي أصلح ذلك يكون أن رجوت جناته بعض في يستخدمني أن فسألته وصاحبي لشريكي ذھبت

:  قال.  ؟ بمالك صنعت فما نصفين المال قاسمتك أكن ألم:  له قال حاجته وسأله وعرفه عليه دخل فلما ، الحجاب غلظ

 وما ، سفيھا إال أراك وما قائمة الساعة أظن ما ، المصدقين لمن أإنك. فقال. وأبقى منه خير ھو ما تعالى هللا من به اشتريت

 ، الحال وحسن الثروة من تراه ما إلى آل حتى بمالي أنا صنعت ما ترى ما أو ، الحرمان إال اھتكسف على عندي جزاؤك

 بثمره اإلحاطة من القرآن في تعالى هللا ذكره ما الغني ھذا قصة من كان ثم. عني اخرج ، أنت وسفھت كسبت أني وذلك

 .متقارب والمعنى ، آخر بلفظ القصة ھذه علبيالث ذكر وقد. الحسبان من السماء من عليھا أرسل بما أصال وذھابھا

 أرضا أحدھما فاشترى ، فاقتسماھا أخوين وكانا أبيھما من ورثاه:  وقيل. دينار آالف ثمانية لھما شريكين كانا:  عطاء قال

 فتصدق دينار بألف الجنة في أرضا منك اشتريت وإني دينار بألف أرضا اشترى قد فالنا إن اللھم:  صاحبه فقال ، دينار بألف

 بألف الجنة في دارا منك اشتري وإني دينار بألف دارا بنى فالنا إن اللھم:  فقال دينار بألف دارا بنى صاحبه إن ثم ، بھا

 إليك أخطب وإني دينار بألف امرأة تزوج فالنا إن اللھم:  فقال ، دينار ألف عليھا فأنفق امرأة تزوج ثم ، بھا فتصدق دينار،

 من ومتاعا خدما منك أشتري وإني ، دينار بألف ومتاعا خدما اشترى ثم. دينار بألف فتصدق ، دينار بألف الجنة نساء من

 ؟ مالك فعل ما:  فقال فأتاه معروفه ينالني صاحبي لعل:  فقال شديدة حاجة أصابته ثم. دينار بألف فتصدق ، دينار بألف الجنة

 إال أعبد ال وأنا ، السماء إله تعبد أنت:  له قال ثم شيئا أعطيك ال وهللا ديثالح بھذا المصدقين لمن وإنك:  فقال قصته فأخبره

 ؛ حق على فھو أكثر صاد فمن ، السمك نصطد بنا سر:  فقال. وخوفه وذكره فوعظه ، ألعظنه وهللا:  صاحبه فقال ؛ صنما

 ، معه الخروج على فأكرھه:  قال. لكافر عقابا أو لمحسن ثوابا يجعلھا أن من هللا عند أحقر الدنيا إن أخي يا:  له فقال

 باسم ويسمي شبكته يرمي المؤمن وجعل. سمكا متدفقه فتطلع ، صنمه باسم ويسمي شبكته يرمي الكافر فجعل ، هللا فابتالھما

 في كمن أفضل أكون كذلك ، ونفرا ومنزلة نصيبا الدنيا في منك أكثر أنا ترى كيف:  له فقال ؛ شيء فيھا له يطلع فال هللا

 الجنان إلى به فيذھب يأخذه أن جبريل تعالى هللا فأمر ، بھما الموكل الملك فضج:  قال. حقا بزعمك تقول ما كان إن اآلخرة

 ؛ ھذا إلى مصيره يكون ما بعد الدنيا من ناله ما يضره ال وعزتك:  قال له هللا أعد ما رأى فلما ، فيھا المؤمن منازل فيريه
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 توفى تعالى هللا إن ثم. ھذا إلى مصيره يكون أن بعد الدنيا من أصابه ما ينفعه ال وعزتك:  فقال جھنم في الكافر منازل وأراه

:  فقال ، يتساءلون وأصحابه ھو أقبل له هللا أعد ما ورأى الجنة في المؤمن استقر فلما ، عنده من بعذاب الكافر وأھلك المؤمن

قِينَ  لَِمنَ  أَإِنَّكَ  َيقُولُ . َقِرينٌ  لِي َكانَ  إِنِّي{  إلى فاطلع مطلعون أنتم ھل الجنة أھل يا:  مناد فنادى ؛ اآلية] 51:  الصافات[} اْلُمَصدِّ

 .} َمَثالً  لَُھمْ  َواْضِربْ { فنزلت ؛ الجحيم سواء في فرآه جھنم

 لِي َكانَ  إِنِّي{:  قول يف" الصافات" سورة في اآلخرة في حالھما وبين ، السورة ھذه في الدنيا في األخوين حال تعالى هللا بين

قِينَ  لَِمنَ  أَإِنَّكَ  َيقُولُ . َقِرينٌ   إبراھيم وذكر:  عطية ابن قال]. 51:  الصافات[} اْلَعاِملُونَ  َفْلَيْعَملِ  َھَذا لِِمْثلِ { – قوله إلى - } اْلُمَصدِّ

 من نصيبه أحدھما فباع ألخوين كانتاو ، الجنتين ھاتين كانت تنيس بحيرة أن البالد عجائب في كتابه في الكاتب القاسم بن

 وقد. اآلية بھذه عني وإياھا ، ليلة في تعالى هللا فغرقھا المحاورة بينھما وجرت ، اآلخر عيره حتى هللا طاعة في فأنفق اآلخر

 وجعله ، اآلخرة في وترغب الدنيا في لتزھد ، متقدمة حال عن بخبر وليس ، األمة لھذه تعالى هللا ضربه مثل ھذا إن:  قيل

 .اعلم وهللا ، ھذا خالف على يدل اآلية وسياق. الماوردي ذكره ؛ وإنذارا زجرا

 بفالن القوم حف:  ويقال ؛ أحفة وجمعه ، الجانب والحفاف. بنخل جوانبھما من أطفناھما أي} بَِنْخلٍ  َوَحَفْفَناُھَما{:  تعالى قوله

ً  َبْيَنُھَما َوَجَعْلَنا{]. 75:  الزمر[} اْلَعْرشِ  لِ َحوْ  ِمنْ  َحافِّينَ {  ومنه ؛ به طافوا أي ، حفا يحفون  األعناب حول جعلنا أي} َزْرعا

 .الزرع األعناب ووسط ، النخل

َتْينِ  ِكْلَتا{:  تعالى قوله  أھل فقال ؛ مثنى أو مفرد ھو ھل" وكال كلتا" لفظ في واختلف ، الجنتين من واحدة كل أي} اْلَجنَّ

 اسما ولي فإذا ؛ مثنى غير مفرد اسم وھو ، المجموع في" كل" نظير االثنين توكيد في وكلتا كال ألن ؛ مفرد ھو: البصرة

 بكال ومررت الرجلين كال وجاءني الرجلين كال رأيت:  تقول ، واحدة حالة على والخفض والنصب الرفع في كان ظاھرا

 تقول كما ، بكليھما ومررت كليھما رأيت :  تقول ، والنصب الجر موضع في ياء األلف قلبت بمضمر اتصل فإذا ؛ الرجلين

 إال يكونان وال ، للمؤنث كلتا وكذلك. للتثنية األلف وزيدت الالم فخففت كل من مأخوذ وھو ، مثنى ھو:  الفراء وقال. عليھما

 :  الشاعر بقول واحتج. وكلتان وكالن وكلت كل:  لقيل به تكلم ولو ، بواحد يتكلم وال مضافين

 بزائده مقرونة كلتاھما...  واحده سالمى ارجليھ كلت في

 والجر النصب في ألفه تكون أن لوجب مثنى كان لو ألنه ؛ البصرة أھل عند ضعيف القول وھذا. فأفرد رجليھا إحدى في أراد

 وأما ، مخصوص شيء على يدل" كال"و لإلحاطة" كال" ألن" كل" لمعنى مخالف" كال" معنى وألن ، الظاھر االسم مع ياء

 مفرد اسم أنه فثبت ، حجة يجعل أن يجوز ال ضرورة يكون وما ، زائدة أنھا وقدر للضرورة األلف حذف فإما الشاعر ذاھ

 : جرير قول ذلك على يدل ، فوقھما فما اثنين على يدل مفرد اسم" نحن" قولھم أن كما ، التثنية على ليدل وضع أنه إال ، كمعى

 لماما إال أتھان لم وإن...  صد يوم أمامة يومي كال

 ؛" كلتا" ألف في أيضا واختلف. ويوما ، آتتا لقال مثنى كان ولو" آتت" بقوله الخبر أفرد كما ، مفرد بيوم" كال" عن فأخبر

 علم التاء في ألن تاء أبدلت وإنما ، كلوا واألصل واو وھي الفعل الم من بدل والتاء للتأنيث" وكلتا" ألف:  سيبويه فقال
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 وقال. للتأنيث تأكيد تاء الواو إبدال في فصار ، التأنيث علم عن فتخرج المضمر مع ياء تصير قد" كلتا في" فواألل التأنيث،

 ملحقة التاء:  الجرمي زعم ما على األمر كان ولو ، فعتل:  عنده وتقديرھا ، الفعل الم واأللف ملحقة التاء:  الجرمي عمر أبو

 كلوي قالوا فلما ، كلتوي إليھا النسبة في لقالوا زعم ما على األمر كان ولو ، لفعت:  عنده وتقديرھا ، الفعل الم واأللف

 جعفر أبو قال. الجوھري ذكره ؛ أخوي قلت إليھا نسبت إذا أخت في التاء مجرى أجروھا أنھم على دل التاء وأسقطوا

 المختار المعنى ألن ؛ أكلھما آتتا تينالجن كلتا:  تقول وأن ، المعنى على الحمل القرآن غير في النحويون وأجاز: النحاس

 أتى الجنتين كل" عبدهللا قراءة وفي:  قال. الجنتين كل المعنى ألن:  قال ، أكله آتى الجنتين كلتا:  الفراء وأجاز. آتتا كلتاھما

 يؤكل ما وكل. شجروال النخل ثمر" الھمزة بضم" واألكل. أكله آتي الجنتين من شيء كل:  الفراء عند ھذا على والمعنى". أكله

ً  ِمْنهُ  َتْظلِمْ  َولَمْ {. آتتا يقل لم ولذلك تاما} أُُكلََھا آَتتْ {.  تقدم وقد] 35:  الرعد[} َداِئمٌ  أُُكلَُھا{:  تعالى قوله ومنه ؛ أكل فھو  أي} َشْيئا

 .تنقص لم

ْرَنا{:  تعالى قوله  وعاصم وشيبة جعفر أبو قرأ} َثَمرٌ  لَهُ  َوَكانَ {. ربنھ الجنتين وسط وشققنا أجرينا أي} َنَھراً  ِخاللَُھَما َوَفجَّ

:  الجوھري قال. ثمرة جمع] 42:  الكھف[} ِبَثَمِرهِ  َوأُِحيطَ {:  قوله وكذلك ، والميم الثاء بفتح" ثمر" إسحاق أبي وابن ويعقوب

 ، وكتب كتاب مثل ؛ ثمر ارالثم وجمع:  الفراء قال. وجبال جبل مثل ؛ ثمار الثمر وجمع ، والثمرات الثمر واحدة الثمرة

 الثاء بضم" ثمر له وكان" عمرو أبو وقرأ. ويثقل يخفف ؛ المثمر المال أيضا والثمر. وعنق أعناق مثل ؛ أثمار الثمر وجمع

 في مضى وقد. وأموال وفضة ذھب:  عباس ابن قال. الحرفين في بضمھا والباقون. المال بأنواع وفسره ، الميم وإسكان

 العالء بن إبراھيم حدثنا قال بكار بن عمران أخبرني قال شعيب بن أحمد حدثنا:  النحاس ذكر. مبينا ھذا نحو" األنعام"

 يقرأ أحدا سمعت لو:  قال الحجاج أن األعمش عن ثعلب عن أبان حدثني قال ھارون قال إسحاق بن شعيب حدثنا قال الزبيدي

 جمع من ويأخذه" ثمر" يقرأ فكان. عين نعمة وال ؟ ال:  فقال ؟ كبذل أتأخذ:  لألعمش فقلت ؛ لسانه لقطعت" ثمر له وكان"

 أن إال العربية في حسن وھو ؛ ثمر على ثمار جمع ثم ، ثمار على ثمرة جمع أنه القول ھذا على فالتقدير:  النحاس قال. الثمر

َتْينِ  ِكْلَتا{:  قوله ألن ؛ اعلم وهللا أشبه األول القول  .ثمرا له أن على يدل }أُُكلََھا آَتتْ  اْلَجنَّ

:  ويقال. التجاوب والتحاور ، المجاوبة والمحاورة. ويجاوبه الكالم في يراجعه أي} ُيَحاِوُرهُ  َوُھوَ  لَِصاِحِبهِ  َفَقالَ {:  تعالى قوله

 َماالً  ِمْنكَ  رُ أَْكثَ  أََنا{. جوابا رد ما أي ؛ حوارا وال محورة وال حويرة وال حويرا إلي رجع وما ، جوابا إلي أحار فما كلمته

 .بيانه تقدم حسبما ، والولد والخدم االتباع ھھنا وأراد. العشرة دون ما وھو الرھط:  النفر} َنَفراً  َوأََعزُّ 

َتهُ  َوَدَخلَ { 35:  اآلية  }أََبداً  َھِذهِ  َتبِيدَ  أَنْ  أَُظنُّ  َما َقالَ  لَِنْفِسهِ  َظالِمٌ  َوُھوَ  َجنَّ

ً  ِمْنَھا َخْيراً  ألَِجَدنَّ  َربِّي إِلَى ُرِدْدتُ  َولَئِنْ  َقائَِمةً  اَعةَ السَّ  أَُظنُّ  َوَما{ 36:  اآلية  }ُمْنَقلَبا

َتهُ  َوَدَخلَ {:  تعالى قوله  في جملة وھو ، بكفره أي} لَِنْفِسهِ  َظالِمٌ  َوُھوَ {. إياھا ويريه فيھا به يطيف المؤمن أخيه بيد أخذ:  قيل} َجنَّ

اَعةَ  أَُظنُّ  َوَما{. الدار فناء أنكر} أََبداً  َھِذهِ  َتِبيدَ  أَنْ  أَُظنُّ  َما َقالَ {. لنفسه ظالم فھو بكفره رالنا نفسه أدخل ومن. الحال موضع  السَّ

 أفضل فسيعطيني الدنيا في النعم ھذه أعطاني فكما بعث كان وإن أي} َربِّي إِلَى ُرِدْدتُ  َولَِئنْ {. كائنا البعث أحسب ال أي} َقاِئَمةً 

ً  ِمْنَھا َخْيراً  ألَِجَدنَّ {:  قوله معنى وھو ؛ عليه لكرامتي منه . والنشر بالحشر اإليمان إلى أخوه دعاه لما ذلك قال وإنما} ُمْنَقلَبا
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 ألن ؛ أولى والتثنية ، التوحيد على" منھا" والكوفة البصرة أھل مصاحف وفي". منھما" والشام والمدينة مكة مصاحف وفي

 .الجنتين إلى أقرب الضمير

اكَ  ُثمَّ  ُنْطَفةٍ  ِمنْ  ُثمَّ  ُتَرابٍ  ِمنْ  َخلََقكَ  بِالَِّذي أََكَفْرتَ  ُيَحاِوُرهُ  َوُھوَ  َصاِحُبهُ  لَهُ  َقالَ { 37:  يةاآل  }َرُجالً  َسوَّ

ا{ 38:  اآلية ُ  ُھوَ  لَِكنَّ  }أََحداً  بَِربِّي أُْشِركُ  َوال َربِّي هللاَّ

اكَ  ُثمَّ  ُنْطَفةٍ  ِمنْ  ُثمَّ  ُتَرابٍ  ِمنْ  َخلََقكَ  ِبالَِّذي أََكَفْرتَ {. اسمه في الخالف على ؛ ليخاتم أو يھوذا} َصاِحُبهُ  لَهُ  َقالَ {:  تعالى قوله  َسوَّ

اكَ { و. اإلعادة من أبدع أحد ينكرھا ال التي األشياء ھذه من به اعترف ما أن له وبين وعظه} َرُجالً   جعلك أي} َرُجالً  َسوَّ

ا{. ذكرا ءاألعضا صحيح ، والخلق القامة معتدل ُ  ُھوَ  لَِكنَّ  عن وروي. العالية وأبو السلمي عبدالرحمن أبو قرأه كذا} َربِّي هللاَّ

:  الكسائي قال. األلف بإثبات" لكنا" الباقون وقرأ. فيھا اسمھا فأضمر ، ربي هللا ھو األمر لكن بمعنى" هللا ھو لكن" الكسائي

 النونين إحدى وأدغمت االستعمال لكثرة للخفة طلبا" أنا" من الھمزة فحذفت ، اأن ربي ھو هللا لكن:  تقديره  ، وتأخير تقديم فيه

 لكن األصل أن والمازني والفراء الكسائي مذھب:  النحاس وقال. الوقف في وأثبتت الوصل في" أنا" ألف وحذفت األخرى في

. الحركة لبيان أنا ألف وھي لكنا عليھا قففالو النون في النون وأدغمت الھمزة وحذفت لكن نون على الھمزة حركة فألقيت أنا

 :  الكسائي وأنشدنا ، لذلك بالتشديد فجاء نونان فالتقت األلف فحذفت ، أنا لكن األصل:  عبيدة أبو وقال

 يقولھا من كاذب ھنوات على...  لوسيمة عبسية من لھنك

 :  األصل على به فجاء آخر وقال. إنك من األلف وحذف" " من الالمين إحدى فأسقط ، إنك :  أراد

 أقلي ال إياك لكن وتقلينني...  مذنب أنت أي بالطرف وترمينني

 قال. اإلدراج في األلف إثبات يعني ، لحن ھذا أن وزعم" ربي هللا ھو لكنا" عاصم عن ورووا:  حاتم أبو وقال. أنا لكن أي

 وفي:  قال. عوضا بھا فجاؤوا أنا من األلف حذفت قد ألنه ؛ جيد اإلدراج في" ربي هللا ھو لكنا" في األلف إثبات:  الزجاج

 معا والوصل الوقف حال في" لكنا" يعقوب عن ورويس نافع عن والمسيلي عامر ابن وقرأ". ربي هللا ھو أنا لكن" أبي قراءة

 :  الشاعر وقال. األلف بإثبات

 السناما تذريت قد حميدا...  فاعرفوني العشيرة سيف أنا

 :  األعشى وقال

 عارا ذاك كفى المشيب بعد...  القوافي وانتحال أنا فكيف

ُ  ُھوَ {. الوقف في إثباتھا في خالف وال  الَِّذينَ  أَْبَصارُ  َشاِخَصةٌ  ِھيَ  َفإَِذا{:  كقوله ؛ واألمر والشأن القصة ضمير" ھو"} َربِّي هللاَّ

ُ  ُھوَ  قُلْ {:  وقوله] 97:  األنبياء[} َكَفُروا  اآلخر األخ أن على مفھومه دل} أََحداً  ِبَربِّي أُْشِركُ  َوال{]. 1:  خالصاإل[} أََحدٌ  هللاَّ

 الدنيا صاحب يسلب أن أراد لو أنه واعلم ، منه إال والفقر الغني أرى ال أراد أنه ويحتمل. غيره يعبد تعالى با مشركا كان
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 تعجيز وھو ، عليه يقدر ال تعالى هللا أن إلى مصيره البعث جحودك أراد أنه ويحتمل. الفقر آتاني الذي وھو ؛ عليه قدر دنياه

 .إشراك فھو ؛ بخلقه شبھه وتعالى سبحانه عجزه ومن ، وتعالى سبحانه الرب

ُ  َشاءَ  َما قُْلتَ  َجنََّتكَ  َدَخْلتَ  إِذْ  َولَْوال{ 39:  اآلية ةَ  ال هللاَّ ِ  إاِلَّ  قُوَّ َّ  }َوَولَداً  َماالً  ِمْنكَ  أََقلَّ  أََنا َتَرنِ  إِنْ  بِا

تِكَ  ِمنْ  َخْيراً  ُيْؤتَِينِ  أَنْ  َربِّي َفَعَسى{ 40:  اآلية ً  َعلَْيَھا َوُيْرِسلَ  َجنَّ َماءِ  ِمنَ  ُحْسَبانا ً  َصِعيداً  َفُتْصبِحَ  السَّ  }َزلَقا

ً  لَهُ  َتْسَتِطيعَ  َفلَنْ  َغْوراً  َماُؤَھا ُيْصبِحَ  أَوْ { 41:  اآلية  }َطلَبا

ُ  َشاءَ  َما قُْلتَ  َجنََّتكَ  َدَخْلتَ  إِذْ  َولَْوال{:  تعالى قوله  - :  مسألتان فيه} هللاَّ

ُ  َشاءَ  َما قُْلتَ  َجنََّتكَ  َدَخْلتَ  إِذْ  َولَْوال{:  تعالى قوله -:  األولى  ، عليه ورد للكافر المؤمن من ووصية توبيخ وھو ، بالقلب أي} هللاَّ

 الزجاج وقال. هللا شاء ما ھي الجنة ھذه:  تقديره ، رفع موضع في" ما"و] 35:  ھفلك} أََبداً  َھِذهِ  َتِبيدَ  أَنْ  أَُظنُّ  َما{:  قال إذ

 وما ، كان هللا شاء ما أي ، مضمر الجواب:  وقيل. تعالى هللا مشيئة األمر أي ؛ هللا شاء ما ھو أو ، هللا شاء ما األمر:  والفراء

ةَ  ال{. يكون ال يشاء ال َِّ  إاِلَّ  قُوَّ  لنزع شاء ولو ، وقوتك بقدرتك ال وقوته تعالى هللا بقدرة فھو المال من لك عاجتم ما أي} ِبا

 .يجتمع فلم منه البركة

 رأيت:  ميسرة بن حفص لي وقال وھب ابن وقال. ھذا يقول أن منزله دخل من لكل ينبغي:  مالك قال أشھب قال -:  الثانية

 أال: " ھريرة ألبي قال أنه وسلم عليه هللا صلى النبي عن وروي". با إال قوة ال هللا شاء ما" مكتوبا منبه بن وھب باب على

 قالھا إذا با إال قوة وال حول ال" قال ، هللا رسول يا بلى:  قلت" الجنة كنوز من كنز قال أو - الجنة كنوز من كلمة على أدلك

 يا أو موسى أبا يا" فقال:  وفيه. موسى بيأ حديث من صحيحه في مسلم أخرجه" واستسلم عبدي أسلم وجل عز هللا قال العبد

:  قال ، هللا رسول يا ھي ما:  قلت"  - الجنة كنوز من كنز على رواية في -  الجنة كنز من كلمة على أدلك أال قيس بن عبدهللا

 كنز قال أو الجنة وزكن من كلمة على أدلك أال: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول لي قال قال وعنه" . با إال قوة وال حول ال"

 باسم:  فقال منه خرج أو منزل دخل من أنه وروي". العظيم العلي با إال قوة وال حول ال" فقال ؛ بلى:  قلت" الجنة كنوز من

 خرج إذا:  عائشة وقالت. البركات عليه تعالى هللا وأنزل يديه بين من الشياطين عنه تنافرت با إال قوة ال هللا شاء ما هللا

 الملك قال با إال قوة ال قال وإذا ، كفيت الملك قال هللا شاء ما قال وإذا ، ھديت الملك قال هللا باسم فقال منزله من الرجل

 - بيته من خرج إذا يعني - قال من: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال قال مالك بن أنس حديث من الترمذي خرجه. وقيت

 من إال نعرفه ال غريب حديث ھذا" الشيطان عنه وتنحى ووقيت كفيت يقال با إال قوة وال حول ال هللا على توكلت هللا باسم

 أن ھريرة أبي حديث من ماجة ابن وأخرجه" . ووقيت وكفيت ھديت: " له فقال - فيه وزاد أيضا داود أبو خرجه. الوجه ھذا

 قاال هللا باسم قال فإذا به موكالن ملكان معه كان داره باب أو تهبي باب من الرجل خرج إذا: "  قال وسلم عليه هللا صلى النبي

 من تريدان ماذا فيقوالن قريناه فيلقاه قال كفيت قاال هللا على توكلت قال وإذا وقيت قاال با إال قوة وال حول ال قال وإذا ھديت

 صلى النبي قول عن خزيمة بن إسحاق بن محمد سئل:  الحديث علوم في عبدهللا أبو الحاكم وقال" . وكفي ووقي ھدي قد رجل

 من نفسه يبرئ الذي:  قال ؟ الضعيف من" الضعفاء يدخلني - الجنة يعني - ھذه فقالت والنار الجنة تحاجت: " وسلم عليه هللا

 شيئا رأى من: " وسلم عليه هللا صلى النبي قال مالك بن أنس وقال. مرة خمسين أو مرة عشرين اليوم في يعني والقوة الحول
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 رضي إال شيء فأصابه كان هللا شاء ما قال أحد من ما:  قوم قال وقد" . عين يضره لم با إال قوة ال هللا شاء ما فقال فأعجبه

 كيد من أمن الوكيل ونعم هللا حسبنا قال ومن ، العين من أمن ھذه قال من:  أربع من أمن أربعا قال من أن وروي. به

 من أمن الظالمين من كنت إني سبحانك أنت إال إله ال قال ومن ، الناس مكر أمن هللا إلى أمري وضوأف قال ومن الشيطان،

 .الغم

 موضع ال فاصلة" أنا"و" ربي فعسى" والجواب ، به مجزوم" ترن" شرط" إن"} َوَولَداً  َماالً  ِمْنكَ  أََقلَّ  أََنا َتَرنِ  إِنْ {:  تعالى قوله

 ؛ بالرفع" منك أقل أنا ترن إن" عمر بن عيسى وقرأ. والياء للنون توكيدا نصب موضع في تكون أن ويجوز. اإلعراب من لھا

 ألن حذفت الياء أن إال ؛ والياء النون األول والمفعول ، الثاني المفعول موضع في والجملة ، خبره" أقل"و مبتدأ" أنا" يجعل

 ُيْؤِتَينِ  أَنْ {. ربي فلعل أي لعل بمعنى} َفَعَسى{ و. الحقيقة على االسم ألنھا األصل وھو بالغ جيد وإثباتھا ، عليھا تدل الكسرة

ً {. جنتك على أي} َعلَْيَھا َوُيْرِسلَ {. الدنيا في وقيل. اآلخرة في أي} َجنَِّتكَ  ِمنْ  َخْيراً  َماءِ  ِمنَ  ُحْسَبانا ً  َصِعيداً  َفُتْصِبحَ  السَّ  أي} َزلَقا

 والحسبانة ، السحابة والحسبانة:  األعرابي ابن وقال. عبيدة وأبو والقتبي خفشاأل قاله ؛ حسبانة وأحدھا ، السماء من مرامي

 حسبان األرض أصاب:  الكالبي زياد أبو وقال. العذاب" : بالضم" والحسبان:  الجوھري وقال. الصاعقة والحسبانة ، الوسادة

 قال. بھذا ھنا الحسبان فسر وقد]. 5:  الرحمن[} ِبُحْسَبانٍ  رُ َواْلَقمَ  الشَّْمسُ {:  تعالى هللا قال ، الحساب أيضا والحسبان. جراد أي

 حذف باب من فھو ؛ يداك اكتسبت ما حساب وھو ، الحساب عذاب عليھا يرسل أي ؛ الحساب من الحسبان:  الزجاج

. عذاب السماء من والمرامي. األكاسرة رمي من وكان ، واحد طلق في بھا يرمى قصار سھام:  أيضا والحسبان. المضاف

ً  َصِعيداً  َفُتْصِبحَ {  أنفع جنة كانت أن بعد أرض أضر وھي ، قدم عليھا يثبت وال نبات فيھا ينبت ال بيضاء أرضا يعني} َزلَقا

 في وھو ، دحض أي" بالتحريك" زلق مكان:  يقال. لمالستھا األقدام عنھا وتزل أي ؛ الصعيد لوصف تأكيد" زلقا"و ؛ أرض

 :  رؤبة قال. الدابة عجز أيضا والزلق. غيره وأزلقھا ، زلقا تزلق جلهر زلقت:  قولك مصدر األصل

 الزلق بلقاء حقباء كأنھا

 قال ؛ حلقه زلقا يزلقه رأسه زلق ، الحلق والزلق. الزالقة وكذلك. قدم عليه يثبت ال الذي الموضع:  والمزلقة والمزلقة

 إذا كالرأس نبات فيھا يبقى ال أنھا المراد بل ، مزلقة تصير ھاأن المراد وليس. والنقض كالنقض ، المحلوق والزلق. الجوھري

 أوجد كانت أن بعد للماء أرض أعدم فتكون ، ذاھبا غائرا أي} َغْوراً  َماُؤَھا ُيْصبِحَ  أَوْ {. القشيري قاله ؛ شعر عليه يبقى ال حلق

 ؛ نوح ونساء وزور وفضل ضاور وعدل وفطر صوم رجل:  يقال كما ؛ االسم موضع وضع مصدر والغور. للماء أرض

 :  كلثوم بن عمرو قال. والجمع والتثنية والمؤنث المذكر فيه ويستوي

 صفونا أعنتھا مقلدة...  عليه نوحا جياده تظل

 :  آخر

 قياما نوحا وجاوبي ضباع...  سجاما دموعھما من ھريقي
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 وقال. النحاس ذكره] 82:  يوسف[} اْلَقْرَيةَ  أَلِ َواسْ {:  مثل ؛ المضاف فحذف ؛ غور ذا ماؤھا يصبح أو:  وقيل. نائحات أي

 عينه وغارت. الواو النضمام الھمزة ويجوز ، األرض في سفل أي ، وغوورا غورا يغور الماء غار وقد. غور ماء:  الكسائي

 :  وقال. فيه لغة تغار وغارت. الرأس في دخلت ؛ وغوورا غورا تغور

 تغارا لم أم عينه أغارت

 :  ذؤيب أبو قال. غربت أي ، غيارا ورتغ الشمس وغارت

 غيارھا ثم الشمس طلوع وإال...  ونھارھا ليلة إال الدھر ھل

ً  لَهُ  َتْسَتِطيعَ  َفلَنْ {  وإلى. منه بدال غيره طلب تستطيع فلن:  وقيل. بحيلة عليه تقدر وال ، الغائر الماء رد تستطيع لن أي} َطلَبا

 .وإنذاره أخيه مناظرة انتھت الحديث ھذا

 بَِربِّي أُْشِركْ  لَمْ  لَْيَتنِي َيا َوَيقُولُ  ُعُروِشَھا َعلَى َخاِوَيةٌ  َوِھيَ  فِيَھا أَْنَفقَ  َما َعلَى َكفَّْيهِ  ُيَقلِّبُ  َفأَْصَبحَ  بَِثَمِرهِ  َوأُِحيطَ { 42:  اآلية
 }أََحداً 

 ومعنى. رفع موضع في المخفوض يكون أن ويجوز .المصدر وھو ، مضمر فاعله يسم لم ما اسم} ِبَثَمِرهِ  َوأُِحيطَ {:  تعالى قوله

 فأصبح أي} فِيَھا أَْنَفقَ  َما َعلَى َكفَّْيهِ  ُيَقلِّبُ  َفأَْصَبحَ {. أخيه إنذار به تعالى هللا حقق ما أول وھذا. كله ماله أھلك أي" بثمره أحيط"

 ؛ أنفق ما عوض فيه يرى فال ملكه لبيق:  وقيل. النادم من يصدر ھذا ألن ؛ ندما األخرى على يديه إحدى يضرب الكافر

 اإلھالك ھذا أن على" فأصبح" قوله ودل. مال ملكه في أي ، مال يده في:  قولھم من ، باليد عنه يعبر قد الملك ألن وھذا

. عليھا وأنفقت كذا الدار ذهھ في أنفقت:  ويقال] 19:  القلم[} َناِئُمونَ  َوُھمْ  َربِّكَ  ِمنْ  َطاِئفٌ  َعلَْيَھا َفَطافَ {:  كقوله ؛ بالليل جرى

 إذا وذلك ، أمحلت خيا تخوى النجوم خوت من مأخوذ ؛ بعض على بعضھا سقط قد خالية أي} ُعُروِشَھا َعلَى َخاِوَيةٌ  َوِھيَ {

 ُبُيوُتُھمْ  َفِتْلكَ {:  تعالى قوله ومنه ؛ سقطت إذا وكذلك ، أقوت خواء الدار وخوت. مثله وأخوت. نوئھا في تمطر ولم سقطت

 بين عليه فجمع ؛ سقوفھا على ساقطة أي عروشھا على خاوية فھي يقال كما ؛ ساقطة ويقال] 52:  النمل[} َظلَُموا ِبَما َخاِوَيةً 

 عرفت ليتني يا أي} أََحداً  بَِربِّي أُْشِركْ  لَمْ  لَْيَتِني َيا َوَيقُولُ {. بغية على مقابلة ، الجوانح أعظم من وھذا ، واألصل الثمر ھالك

 .الندم ينفعه ال حين منه ندم وھذا. به أكفر ولم هللا بقدرة كانت أنھا وعرفت ، علي هللا منع

ِ  ُدونِ  ِمنْ  َيْنُصُروَنهُ  فَِئةٌ  لَهُ  َتُكنْ  َولَمْ { 43:  اآلية  }ُمْنَتِصراً  َكانَ  َوَما هللاَّ

 فئة أي ، الصفة موضع في" ينصرونه. "الخبر" له"و" تكن" اسم" فئة"} هللاَِّ  ُدونِ  ِمنْ  َيْنُصُروَنهُ  فَِئةٌ  لَهُ  َتُكنْ  َولَمْ {:  تعالى قوله

 ويحتج ، يخالفه العباس وأبو". له" تقدم قد ألنه أولى سيبويه عند األول والوجه. الخبر" ينصرونه" يكون أن ويجوز. ناصرة

 ألن ؛ فئة معنى على" ينصرونه"و. اآلخر يهسيبو أجاز وقد]. 4:  اإلخالص[} أََحدٌ  ُكفُواً  لَهُ  َيُكنْ  َولَمْ { وجل عز هللا بقول

 .إليھم يلتجئ وجماعة فرقة أي ؛ تنصره فئة له تكن ولم لقال اللفظ على كان ولو ، أقوام معناھا
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 آل" في الفئة اشتقاق تقدم وقد. منه ذھب ما بدل مستردا:  وقيل. قتادة قاله ؛ ممتنعا أي} ُمْنَتِصراً  َكانَ  َوَما{:  تعالى قوله

 مثل ، وفئات فئون على ويجمع ، فاء من ألنه ؛ فيع مثل فيء أصله ، وسطه من نقصت التي الياء من عوض والھاء". عمران

 .والولد الخدم من بھم افتخر من عنه وضل ، هللا عذاب من يمنعونه عشيرة له تكن لم أي. ومئات ولدات شيات

ِ  اْلَوالَيةُ  ُھَنالِكَ { 44:  اآلية َّ ً  َخْيرٌ  ُھوَ  اْلَحقِّ  ِ ً  َوَخْيرٌ  َثَوابا  }ُعْقبا

َِّ  اْلَوالَيةُ  ُھَنالِكَ {:  تعالى قوله } فَِئةٌ  لَهُ  َتُكنْ  َولَمْ {:  فيه العامل:  فقيل ؛ ظرف وھو" ھنالك" قوله في العامل في اختلف} اْلَحقِّ  ِ

 والعامل. }ُمْنَتِصراً {:  قوله عند الكالم تم:  وقيل. العذاب من أصابه لما أي ، ھنالك انتصر وال نصر ما أي ؛ ھنالك كان وال

 والكسائي عمرو أبو وقرأ. القيامة في أي ، ھنالك الحق  الوالية:  والتأخير التقديم على وتقديره. } اْلَوالَيةُ  ُھَنالِكَ {:  قوله في

: الزجاج قال. الحق ذي :  التقديرو ، وجل عز  نعتا بالخفض" الحق" وحمزة المدينة أھل وقرأ. للوالية نعتا بالرفع" الحق"

 بكسر" الوالية" والكسائي وحمزة األعمش وقرأ. حقا لك ھذا:  تقول كما ؛ والتوكيد المصدر على بالنصب" الحق" ويجوز

ُ {:  كقوله ؛ المواالة من بالفتح الوالية:  وقيل. والرضاعة كالرضاعة واحد بمعنى وھما ، بفتحھا الباقون ، الواو  الَِّذينَ  لِيُّ وَ  هللاَّ

َ  بِأَنَّ  َذلِكَ {]. 257:  البقرة[} آَمُنوا :  كقوله ؛ واإلمارة والقدرة السلطان يعني وبالكسر]. 11:  محمد[} آَمُنوا الَِّذينَ  َمْولَى هللاَّ

َِّ  َيْوَمِئذٍ  َواأْلَْمرُ {  تزول ولكن  وقت كل في الملكو ؛ أحد إلى أمره يرد ال أي ، يومئذ والحكم الملك له أي] 19:  االنفطار[} ِ

ً  َخْيرٌ  ُھوَ {. للمخلوق وبكسرھا ، للخالق الواو بفتح إنھا:  عبيد أبو وقال. القيامة يوم والتوھمات الدعاوي  خير هللا أي} َثَوابا

 َوَخْيرٌ {. ىيرج من خير ھو أي ؛ الجھال ظن في أراد ولكنه ، منه يرجى غير ثم وليس ، به آمن لمن واآلخرة الدنيا في ثوابا

 ً  لمن عافية خير ھو أي ؛ واحد بمعنى وھما ، بضمھا الباقون ، القاف ساكنة" عقبا" ويحيى وحمزة واألعمش عاصم قرأ} ُعْقبا

 .آخره أي ، وعقبه وعقباه فالن أمر عاقبة ھذا:  يقال. به وآمن رجاه

ْنَيا اْلَحَياةِ  َمَثلَ  لَُھمْ  َواْضِربْ { 45:  اآلية َماءِ  ِمنَ  أَْنَزْلَناهُ  َكَماءٍ  الدُّ ً  َفأَْصَبحَ  اأْلَْرِض  َنَباتُ  بِهِ  َفاْخَتلَطَ  السَّ َياحُ  َتْذُروهُ  َھِشيما  الرِّ
ُ  َوَكانَ   }ُمْقَتِدراً  َشْيءٍ  ُكلِّ  َعلَى هللاَّ

ْنَيا اْلَحَياةِ  َمَثلَ  لَُھمْ  َواْضِربْ {:  تعالى قوله  ، الدنيا الحياة مثل المؤمنين واءفق طرد سألوك الذين المتكبرين لھؤالء صف أي} الدُّ

َماءِ  ِمنَ  أَْنَزْلَناهُ  َكَماءٍ {. شبھھا أي  ببعض بعضه اختلط النبات إن:  وقيل. استوى حتى} اأْلَْرِض  َنَباتُ {. بالماء أي} ِبهِ  َفاْخَتلَطَ  السَّ

 شبه إنما:  الحكماء وقالت. مبينا" يونس" في المعنى ھذا تقدم وقد. بالمطر ويكثر يختلط إنما النبات ألن ؛ الماء عليه نزل حين

 واحدة حالة على يستقيم ال الماء وألن ، واحد على تبقى ال الدنيا كذلك ، موضع في يستقر ال الماء ألن بالماء الدنيا تعالى

 أحد يسلم ال الدنيا ككذل يبتل وال يدخله أن أحد يقدر ال الماء وألن ، تفنى الدنيا كذلك ويذھب يبقى ال الماء وألن ، الدنيا كذلك

 الكفاف الدنيا وكذلك ، مھلكا ضارا كان المقدار جاوز وإذا ، منبتا نافعا كان بقدر كان إذا الماء وألن ، وآفتھا فتنتھا من دخلھا

 ؛الفائزين من أكون أن أريد إني ، هللا رسول يا:  رجل له قال وسلم عليه هللا صلى النبي حديث وفي. يضر وفضولھا ينفع منھا

 هللا صلى النبي عن مسلم صحيح وفي" . يطغي منھا والكثير يكفي منھا القليل فإن الراكد كالماء منھا وخذ الدنيا ذر: " قال

ً { النبات أي} َفأَْصَبحَ {". أتاه بما هللا وقنعه كفافا ورزق أسلم من أفلح قد: " وسلم عليه  ، متفتتا اليبس من متكسرا أي} َھِشيما

 اليابس النبات من والھشيم. اليابس الشيء كسر:  والھشم. عليه الكالم لداللة إيجازا ذلك فحذف ، عنه اءالم بانقطاع يعني
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:  ھشيم ورجل. سمحا كان إذا ؛ كرم ھشيمة إال فالن ما:  قولھم ومنه. يشاء كيف الحاطب يأخذھا البالية والشجرة ، المتكسر

 سمي ومنه ؛ الثريد ھشم:  ويقال. احتلبه إذا الناقة ضرع في ما ھتشموا واھتشم.تعطف إذا فالن عليه وتھشم. البدن ضعيف

 :  الزبعرى بن عبدهللا يقول وفيه ، عمرو واسمه مناف عبد بن ھاشم

 عجاف مسنتون مكة ورجال...  لقومه الثريد ھشم العال عمرو

 الغرائر في فحمله ، له فخبز كثير بزبخ فأمر الشام إلى ھاشم فخرج باألموال ذھبن سنون أصابتھم قريشا أن ذلك سبب وكان

 القدور كفأ ثم ، فطبخوا الطھاة أمر ثم ، اإلبل تلك ونحر ، وثرده كسره يعني ، الخبز ذلك وھشم ، مكة وافى حتى اإلبل على

يَ  َتْذُروهُ {. ھاشما بذلك فسمي ؛ أصابتھم التي السنة بعد الحباء أول ذلك فكان ؛ مكة أھل فأشبع الجفان على  ؛ تفرقه أي} احُ الرِّ

 بن طلحة وقرأ. متقارب والمعنى ؛ تديره:  عباس ابن. وتجيء به تذھب:  كيسان ابن. تنسفه:  قتيبة ابن. عبيدة أبو قاله

 وأذريه ذريا] تذريه[و ذروا تذروه الريح ذرته:  يقال". تذريه" عبدهللا قراءة وفي:  الكسائي قال". الريح تذريه" مصرف

 :  والفراء سيبويه وأنشد. قلبته أي فرسه عن الرجل أذريت:  الفراء وحكى. به تطار إذا إذراء تذريه

 فتزلق القطاة أخرى من فيذرك...  تجھدنه وال صوب له فقلت

ُ  َوَكانَ { :  تعالى قوله  .سبحانه ، واإلحياء واإلفناء اإلنشاء من} ُمْقَتِدراً  َشْيءٍ  ُكلِّ  َعلَى هللاَّ

ْنَيا اْلَحَياةِ  ِزيَنةُ  َبُنونَ َوالْ  اْلَمالُ { 46:  اآلية الَِحاتُ  َواْلَباقَِياتُ  الدُّ ً  َربِّكَ  ِعْندَ  َخْيرٌ  الصَّ  }أََمالً  َوَخْيرٌ  َثَوابا

ْنَيا اْلَحَياةِ  ِزيَنةُ  َواْلَبُنونَ  اْلَمالُ {:  تعالى قوله  نونوالب المال كان وإنما. واإلفراد التثنية في االبتداء خبر وھو" زينتا" ويجوز} الدُّ

 للمال الصفة قرينة معه لكن ، الدنيا الحياة زينة فصارا ، ودفعا قوة البنين وفي ، ونفعا جماال المال في ألن الدنيا الحياة زينة

 لما وأمثاله حصن بن عيينة على رد وھو. نفوسكم تتبعوھا فال المحتقرة الحياة ھذه زينة والبنون المال:  المعنى ألن ؛ والبنين

 ؛ الريح ذرته حين كالھشيم ، يبقى وال يمر غرور فھو الدنيا الحياة زينة من كان ما أن تعالى فأخبر ، والشرف نىبالغ افتخروا

 اليوم ألنھا النساء مع وال ، ذاھب فيء ألنه المال مع قلبك تعقد ال:  يقال وكان. اآلخرة وعدد القبر زاد من كان ما يبقى إنما

َما{:  تعالى هللا قول ھذا قي ويكفي. لغيرك وغدا لك اليوم ألنه نالسلطا مع وال ، غيرك مع وغدا معك  َوأَْوالُدُكمْ  أَْمَوالُُكمْ  إِنَّ

 ].14:  التغابن[} َفاْحَذُروُھمْ  لَُكمْ  َعُدّواً  َوأَْوالِدُكمْ  أَْزَواِجُكمْ  ِمنْ  إِنَّ {:  تعالى وقال]. 15:  التغابن[} فِْتَنةٌ 

الَِحاتُ ا َواْلَباقَِياتُ {:  تعالى قوله ً  َربِّكَ  ِعْندَ  َخْيرٌ { الطاعات من المسلمين وفقراء وصھيب سلمان به يأتي ما أي} لصَّ  أي} َثَوابا

 مخرج خرج ولكنه ، خير الدنيا زينة في وليس ، صالح عمل دون والبنين المال ذي من أمال أفضل أي} أََمالً  َوَخْيرٌ { أفضل

 .ظنھم في خير أنه الجھال يظنه مما التحقيق في خير:  وقيل]. 24:  الفرقان[} ُمْسَتَقّراً  َخْيرٌ  َيْوَمِئذٍ  اْلَجنَّةِ  أَْصَحابُ {:  قوله

الَِحاتُ  َواْلَباقَِياتُ { في العلماء واختلف  الصلوات ھي:  شرحبيل ابن وعمرو ميسرة وأبو جبير وابن عباس ابن فقال ؛} الصَّ

 وھو. الطبري ورجحه زيد ابن وقاله. لآلخرة يبقى فعل أو قول من صالح عمل كل أنھا:  أيضا عباس ابن وعن. الخمس

 المال الدنيا فحرث حرثان الحرث:  عنه هللا رضي علي وقال. ھذا له يقال أن جاز ثوابه بقي ما كل ألن ؛ هللا شاء إن الصحيح

:  فضلھا المأثور الكلمات ھي:  الجمھور وقال. ألقوام تعالى هللا يجمعھن وقد ، الصالحات الباقيات اآلخرة وحرث ؛ والبنون
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 بن عمارة عن موطئه في مالك خرجه. العظيم العلي با إال قوة وال حول وال أكبر وهللا هللا إال إله وال  والحمد هللا سبحان

 إله وال  والحمد هللا وسبحان أكبر هللا:  العبد قول إنھا:  الصالحات الباقيات في يقول سمعه أنه المسيب بن سعيد عن صياد

 من استكثروا: " قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن الخدري سعيد أبي عن النسائي أسنده. با إال قوة وال حول وال هللا إال

" . با إال قوة وال حول وال  والحمد والتسبيح والتھليل التكبير: " قال ؟ هللا رسول يا ھي وما:  قيل" الصالحات الباقيات

 ورقه سقط حتى فخرطه غصنا أخذ وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن قتادة وروى. هللا رحمه عبدالحق محمد أبو صححه

 الدرداء أبا إليك خذھن ھذا تحات كما خطاياه تحاتت أكبر وهللا هللا إال إله وال  والحمد هللا سبحان قال إذا المسلم إن: " وقال

 ماجة ابن وخرجه ، الثعلبي ذكره" . الصالحات الباقيات وھن الكالم وصفايا الجنة كنوز من فإنھن وبينھن بينك يحال أن قبل

 أكبر وهللا هللا إال إله وال  والحمد هللا بسبحان عليك: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال قال الدرداء أبي حديث من بمعناه

 هللا رسول أن مالك بن أنس عن األعمش حديث من الترمذي رجهوأخ" . ورقھا الشجرة تحط كما الخطايا يحططن يعني فإنھن

 هللا إال إله وال هللا وسبحان  الحمد إن: " فقال الورق فتناثر بعصاه فضربھا الورقة يابسة بشجرة مر وسلم عليه هللا صلى

 من سماعا لألعمش نعرف وال غريب حديث ھذا:  قال" . الشجرة ھذه ورق تساقط كما العبد ذنوب من لتساقط أكبر وهللا

 إبراھيم لقيت: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال قال مسعود ابن عن أيضا الترمذي وخرج. إليه ونظر رآه قد أنه إال أنس،

 وأن قيعان وأنھا الماء عذبة التربة طيبة الجنة أن واخبرھم السالم مني أمتك أقرئ محمد يا فقال بي أسري ليلة السالم عليه

 ما:  فقلت - وفيه. بمعناه الماوردي خرجه ، غريب حسن حديث:  قال" أكبر وهللا هللا إال إله وال  والحمد هللا سبحان اغراسھ

 به مر وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن ھريرة أبي عن ماجة ابن وخرج" . با إال قوة وال حول ال: " قال ؟ الجنة غراس

 هللا سبحان ھذا من خير غراس على أدلك أال: " قال. غراسا قلت" تغرس الذي ما ھريرة أبا يا: " فقال غرسا يغرس وھو

 النيات ھي الصالحات الباقيات إن:  قيل وقد" . الجنة في شجرة واحدة بكل لك يغرس أكبر وهللا هللا إال إله وال  والحمد

 هللا قال ؛ اآلية ، أوائل عليه يدل ؛ البنات ھن:  عمير بن عبيد وقال. الحسن قال ؛ وترفع األعمال تقبل بھا ألن ؛ والھمات

ْنَيا اْلَحَياةِ  ِزيَنةُ  َواْلَبُنونَ  اْلَمالُ {:  تعالى الَِحاتُ  َواْلَباقَِياتُ {:  قال ثم} الدُّ  خير آلبائھن هللا عند ھن الصالحات البنات يعني} الصَّ

.. مسكينة امرأة علي دخلت:  قالت عنھا هللا رضي عائشة روته ام عليه يدل. إليھن أحسن لمن اآلخرة في أمال وخير  ، ثوابا

 عليه هللا صلى النبي عن وروي. اآلية] 59:  النحل[} اْلَقْومِ  ِمنَ  َيَتَواَرى{:  قوله في النحل سورة في ذكرناه وقد ، الحديث

 في إلينا يحسن كان إنه رب ويقلن رخنيص وجعلن بناته به فتعلق النار إلى به أمر أمتي من رجال رأيت لقد: " قال أنه وسلم

ُھَما ُيْبِدلَُھَما أَنْ  َفأََرْدَنا{:  تعالى قوله في قتادة وقال". بھن هللا فرحمه الدنيا ً  َوأَْقَربَ  َزَكاةً  ِمْنهُ  َخْيراً  َربُّ : قال] 81:  الكھف[} ُرْحما

 .أنبياء كلھم غالما عشر اثني له فولدت نبي فتزوجھا ابنة منه أبدلھما

 }أََحداً  ِمْنُھمْ  ُنَغاِدرْ  َفلَمْ  َوَحَشْرَناُھمْ  َباِرَزةً  األَْرضَ  َوَتَرى اْلِجَبالَ  ُنَسيِّرُ  َوَيْومَ { 47:  اآلية

 يوم ربك عند خير الصالحات والباقيات التقدير:  النحويين بعض قال} َباِرَزةً  األَْرضَ  َوَتَرى اْلِجَبالَ  ُنَسيِّرُ  َوَيْومَ {:  تعالى قوله

 على من أماكنھا من نزيلھا أي ، الجبال نسير يوم واذكر المعنى:  وقيل الواو أجل من غلط وھذا:  النحاس قال. الجبال يرنس

َحابِ  َمرَّ  َتُمرُّ  َوِھيَ { أخرى آية في قال كما ؛ السحاب نسير كما ونسيرھا ، األرض وجه  فتعود تكسر ثم]. 88:  النمل[} السَّ

ً  اْلِجَبالُ  ُبسَّتِ وَ {:  قال كما ؛ األرض إلى ً  َھَباءً  َفَكاَنتْ  َبّسا  عامر وابن عمرو وأبو والحسن كثير ابن وقرأ]. 6:  الواقعة[} ُمْنَبّثا
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" الجبال تسير ويوم" ومجاھد محيصن ابن وقرأ. المجھول الفعل على رفعا" الجبال"و. الياء وفتح مضمومة بتاء" تسير ويوم"

 وتسير" محيصن ابن قراءة ودليل. } ُسيَِّرتْ  اْلِجَبالُ  َوإَِذا{ عمرو أبي قراءة دليل. رفعا" الجبال. "سار من مخففا التاء بفتح

 ما عليھا وليس ، ظاھرة" بارزة" ومعنى". وحشرناھم" لقوله بالنون" نسير" األولى القراءة عبيد أبو واختار". سيرا الجبال

 ھذا وعلى. ظاھرة بارزة فھي ؛ بنيانھا وھدم ، جبالھا وقلعت ثمارھا اجتثت قد أي ؛ بنيان وال شجر وال جبل من يسترھا

} َوَتَخلَّتْ  فِيَھا َما َوأَْلَقتْ {:  قال كما ؛ واألموات الكنوز من فيھا ما برز أي} َباِرَزةً  األَْرضَ  َوَتَرى{:  وقيل. التفسير أھل القول

 ُنَغاِدرْ  َفلَمْ {. الموقف إلى أي} َوَحَشْرَناُھمْ {. عطاء قول وھذا] 2:  زلزلةال[} أَْثَقالََھا اأْلَْرضُ  َوأَْخَرَجتِ {:  وقال] 4:  االنشقاق[

 :  عنترة قال. تركته أي كذا غادرت:  يقال ؛ نترك لم أي} أََحداً  ِمْنُھمْ 

 ومجدل مجرح بين والقوم...  أوصاله متعفرا غادرته

 المرأة غدائر ومنه. وتركه ذھب الماء ألن الغديرا سمى ماوإن. الوفاء ترك ألنه ؛ الغدر ومنه ؛ الترك والمغادرة. تركته أي

 .وإنسھم وجنھم وفاجرھم برھم حشرنا:  يقول. خلفھا تجعلھا ألنھا

ً  َربِّكَ  َعلَى َوُعِرُضوا{ 48:  اآلية لَ  َخلَْقَناُكمْ  َكَما ِجْئُتُموَنا لََقدْ  َصّفا ةٍ  أَوَّ  }ْوِعداً مَ  لَُكمْ  َنْجَعلَ  أَلَّنْ  َزَعْمُتمْ  َبلْ  َمرَّ

ً  َربِّكَ  َعلَى َوُعِرُضوا{:  تعالى قوله ً } {َصّفا  في كالصفوف صف بعد صفا يعرضون:  مقاتل قال. الحال على نصب} َصّفا

ً  اْئُتوا ُثمَّ {:  كقوله ؛ جميعا وقيل. واحد صف أنھم ال ؛ صفا وزمرة أمة كل ، الصالة . قياما وقيل. جميعا أي] 64:  طه[} َصّفا

 هللا إن: " قال وسلم عليه هللا صلى النبي أن جبل بن معاذ عن التوحيد كتاب في منده بن عبدالرحمن القاسم وأب الحافظ وخرج

 وأسرع الحاكمين وأحكم الراحمين أرحم أنا إال إله ال هللا أنا عبادي يا فظيع غير رفيع بصوت القيامة يوم ينادي وتعالى تبارك

 يا. محاسبون مسؤولون فإنكم جوابا ويسروا حجتكم أحضروا تحزنون أنتم وال اليوم عليكم خوف ال عبادي يا الحاسبين

 " .للحساب أقدامھم أنامل أطراف على صفوفا عبادي أقيموا مالئكتي

 نقلناه ومنه ، التذكرة كتاب في كتبناه وقد ، المفسرين من كثير يذكره ولم ، اآلية تفسير في البيان في غاية الحديث ھذا:  قلت

 . والحمد

لَ  َخلَْقَناُكمْ  َكَما ِجْئُتُموَنا لََقدْ {:  تعالى قوله ةٍ  أَوَّ  ؛ فرادى وقيل ولدا وال معكم مال ال ، عراة حفاة جئتمونا لقد:  لھم يقال أي} َمرَّ

لَ  َخلَْقَناُكمْ  َكَما فَُراَدى ِجْئُتُموَنا َولََقدْ {:  قوله دليله ةٍ  أَوَّ  َبلْ {. خلقناكم كما بعثناكم أي:  الزجاج قالو. تقدم وقد]. 94:  األنعام[} َمرَّ

 عن مسلم صحيح وفي. للبعث موعدا لكم نجعل لن وأن تبعثوا لن أن الدنيا في زعمتم أي البعث لمنكري خطاب ھذا} َزَعْمُتمْ 

:  قلت" غرال عراة حفاة القيامة يوم الناس يحشر: " يقول وسلم عليه هللا صلى هللا رسول سمعت:  قالت عنھا هللا رضي عائشة

" . بعض إلى بعضھم ينظر أن من أشد األمر ، عائشة يا: " قال ؟ بعض إلى بعضھم ينظر والنساء الرجال هللا رسول يا

 .بيانه" األنعام" في تقدم وقد. مختونين غير أي" غرال"
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ا ُمْشفِقِينَ  اْلُمْجِرِمينَ  َفَتَرى اْلِكَتابُ  َوُوِضعَ { 49:  اآلية  َكبِيَرةً  َوال َصِغيَرةً  ُيَغاِدرُ  ال اْلِكَتابِ  َھَذا َمالِ  َوْيلََتَنا َيا قُولُونَ َويَ  فِيهِ  ِممَّ
 }أََحداً  َربُّكَ  َيْظلِمُ  َوال َحاِضراً  َعِملُوا َما َوَوَجُدوا أَْحَصاَھا إاِلَّ 

. مقاتل قاله ؛ العباد أيدي في عمالاأل كتب أنھا:  أحدھما:  وجھان وفيه ، جنس اسم" الكتاب"} اْلِكَتابُ  َوُوِضعَ {:  تعالى قوله

 األول والقول. المكتوبة أعمالھم على يحاسبون ألنھم بالكتاب الحساب عن فعبر ، الكلبي قاله ؛ الحساب وضع أنه:  الثاني

 أسد بني من رجل عن عبدالرحمن بن إسماعيل عن -  نعيم شك - الحكم أبو أو الحكم أخبرنا:  قال المبارك ابن ذكره ؛ أظھر

 اللوح رفع القيامة يوم كان إذا المؤمنين أمير يا نعم:  قال ؛ اآلخرة حديث من حدثنا كعب يا ويحك:  لكعب عمر قال قال

 حول فتنثر العباد أعمال فيھا التي بالصحف يؤتى ثم - قال - عمله إلى ينظر وھو إال الخالئق من أحد يبق فلم المحفوظ

ا ُمْشفِقِينَ  اْلُمْجِرِمينَ  َفَتَرى ْلِكَتابُ ا َوُوِضعَ {:  تعالى قوله وذلك العرش،  ُيَغاِدرُ  ال اْلِكَتابِ  َھَذا َمالِ  َوْيلََتَنا َيا َوَيقُولُونَ  فِيهِ  ِممَّ

 ثم ؛ كعب قال - أحصاھا إال ، الشرك والكبيرة ؛ الشرك دون ما الصغيرة:  األسدي قال - } أَْحَصاَھا إاِلَّ  َكِبيَرةً  َوال َصِغيَرةً 

 تذكر فلم حسنات لي كانت يقول لكيال سيئاته يقرأ وھو للناس باديات حسناته فإذا فيه فينظر بيمينه كتابه فيعطى ؤمنالم يدعى

 ذلك فعند ؛ الجنة أھل من وأنك مغفور أنه كله ذلك آخر في وجد الكتاب في ما استنقص إذا حتى كله عمله يريه أن هللا فأحب

 كتابه فيعطى بالكافر يدعي ثم] 19:  الحاقة[} ِحَساِبَيهْ  ُمالقٍ  أَنِّي َظَنْنتُ  إِنِّي. ِكَتاِبَيهْ  َرأوااقْ  َھاُؤمُ { يقول ثم أصحابه إلى يقبل

ا{:  قوله فذلك ؛ عنقه ويلوي ظھره وراء من فيجعل يلف ثم بشماله  فينظر] 10:  االنشقاق[} َظْھِرهِ  َوَراءَ  ِكَتاَبهُ  أُوِتيَ  َمنْ  َوأَمَّ

 ھذه قرأ إذا عياض بن الفضيل وكان. السيئات على أفأثاب يقول لكيال حسناته في وينظر للناس باديات سيئاته فإذا كتابه في

 ؛ الضحك والكبيرة ، التبسم الصغيرة:  عباس ابن قال. الكبائر قبل الصغائر من تعالى هللا إلى ضجوا ويلتاه يا:  يقول اآلية

 .الضحك الصغيرة أن عباس ابن عن الماوردي وحكى. الثعلبي ذكره ؛ وجل عز هللا معصية في ذلك من كان ما يعني

 وعلى ، معصية بالمعصية والرضا بھا رضا المعصية من الضحك فإن ، معصية في يكن لم إذا صغيرة يكون أن فيحتمل قلت

:  تعالى قال وقد ، التبسم على الماوردي ذكر فيما الضحك يحمل أو. اعلم وهللا ھذا الجمع وجه فيكون ، كبيرة تكون ھذا

مَ { ً  َفَتَبسَّ . والزنى المواقعة والكبيرة ، والقبل كالمسيس اللمم الصغائر إن:  جبير بن سعيد وقال]. 19:  النمل[} َقْولَِھا ِمنْ  َضاِحكا

 فإنھا الذنوب ومحقرات فإياكم ، ظلما أحد اشتكى وما اإلحصاء القوم اشتكى:  قتادة قال. ھذا بيان" النساء" في مضى وقد

. توسعا الكتاب إلى اإلحصاء وأضيف ؛ بھا وأحاط عدھا" أحصاھا" ومعنى. مضى وقد. تھلكه حتى صاحبھا على جتمعت

} أََحداً  َربُّكَ  َيْظلِمُ  َوال{. حاضرا عملوا ما جزاء وجدوا:  وقيل حاضرا عملوا ما إحصاء وجدوا أي} َحاِضراً  َعِملُوا َما َوَجُدوا{

 في عاصيا يزيد وال ثوابه من طائعا ينقص ال:  وقيل. الضحاك قال ؛ يعمله لم بما يأخذوه وال ، أحد بجرم أحدا يأخذ ال أي

 .عقابه
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ِخُذوَنهُ  َربِّهِ  أَْمرِ  َعنْ  َفَفَسقَ  اْلِجنِّ  ِمنَ  َكانَ  إِْبلِيسَ  إاِلَّ  َفَسَجُدوا آلَدمَ  اْسُجُدوا لِْلَمالئَِكةِ  قُْلَنا َوإِذْ { 50:  اآلية َتهُ َوُذرِّ  أََفَتتَّ  أَْولَِياءَ  يَّ
الِِمينَ  بِْئسَ  َعُدوٌّ  لَُكمْ  َوُھمْ  ُدونِي ِمنْ   }َبَدالً  لِلظَّ

:  النحاس جعفر أبو قال. تقدم} َربِّهِ  أَْمرِ  َعنْ  َفَفَسقَ  اْلِجنِّ  ِمنَ  َكانَ  إِْبلِيسَ  إاِلَّ  َفَسَجُدوا آلَدمَ  اْسُجُدوا لِْلَمالِئَكةِ  قُْلَنا َوإِذْ {:  تعالى قوله

 المعنى أن وسيبويه الخليل مذھب وھو:  أحدھما:  قوالن ھذا ففي} َربِّهِ  أَْمرِ  َعنْ  َفَفَسقَ { معنى ما:  يقال ، سؤال اآلية ھذه يوف

 .جوع عن أطعمته:  تقول كما ؛ ربه أمر الفسق سبب فكان ، فعصى أمر لما الفسق أتاه

ِخُذوَنهُ { ربه أمر رد نع ففسق:  المعنى أن قطرب بن محمد مذھب وھو:  اآلخر والقول َتهُ  أََفَتتَّ يَّ  وقف} ُدوِني ِمنْ  أَْولَِياءَ  َوُذرِّ

 ِبْئسَ {. جنس اسم فھو ، أعداء أي ؛ عدو لكم وھم أولياء وذريته آدم بني يا أفتتخذونه بقوله التوبيخ جھة على الكفرة وجل عز

الِِمينَ   ؛ صلبه من ذرية إلبليس ھل واختلف. هللا عن بدال إبليس بئس أو. هللا عبادة عن بدال الشيطان عبادة بئس أي} َبَدالً  لِلظَّ

ِخُذوَنهُ {:  قوله ذكرت ثم ، أشھده لم عرس ذلك إن:  فقلت ؟ زوجة إبليس ھل فقال رجل سألني:  الشعبي فقال َتهُ  أََفَتتَّ يَّ  َوُذرِّ

 خمس فباض نفسه فرج في فرجه أدخل إبليس إن : مجاھد وقال. نعم فقلت زوجة من إال ذرية يكون ال أنه فعلمت} أَْولَِياءَ 

 ، بھذا ھذا ينكح فھو ؛ فرجا اليسرى وفي ذكرا اليمنى فخذه في له خلق تعالى هللا إن:  وقيل. ذريته أصل فھذا ؛ بيضات

 أبيھم عند وأعظمھم ، يطير وھو يخرج فھو ، وشيطانة شيطانا سبعون بيضة كل من يخرج ، بيضات عشر يوم كل له فيخرج

:  نصر أبو القشيري قال. الشياطين من أعوانه وذريته ، ذرية وال أوالد له ليس:  قوم وقال ، فتنة آدم بني في أعظمھم منزلة

 في كيفية عندنا يثبت وال ، أعداؤھم وھم آدم بني إلى يوسوسون وأنھم ، وذرية اتباعا إلبليس أن أخبر تعالى هللا أن والجملة

 .صحيح نقل على فيه األمر فيتوقف ، إبليس عن الذرية وحدوث منھم التوالد كيفية

 خرج أنه البرقاني بكر أبي اإلمام عن الصحيحين بين الجمع في الحميدي ذكره ما الصحيح من الباب ھذا في ثبت الذي:  قلت

 صلى هللا سولر قال قال سلمان عن عثمان أبي عن عاصم رواية من الحافظ سعيد بن عبدالغني محمد أبي عن مسندا كتابه في

 أن على يدل وھذا" . وفرخ الشيطان باض فبھا منھا يخرج من آخر وال السوق يدخل من أول تكن ال: " وسلم عليه هللا

 الذين ، الشياطين من الموسوسين يقتضي اللفظ ظاھر" وذريته" وقول:  عطية ابن قال. اعلم وهللا ، صلبه من ذرية للشيطان

 زلنبور:  يعدھم وكان ، الشياطين إبليس ذرية:  قال مجاھدا أن وغيره الطبري وذكر. لباطلا على ويحملون بالمنكر يأتون

 من وآخر يفتح من أول حانوت على الراية تلك يجعل ، واألرض السماء بين سوق كل في رايته يضع ، األسواق صاحب

 أبواب صاحب واألعور. الحربو بالويل والدعاء ، الجيوب وشق الوجوه بضرب يأمر ، المصائب صاحب وثبر. يغلق

 فلم بيته الرجل دخل إذا الذي وداسم. أصال لھا يجدون فال الناس أفواه في فيلقيھا بھا يأتي ، األخبار صاحب ومسوط. الزنى

 :األعمش قال. معه أكل هللا اسم يذكر ولم أكل وإذا ، موضعه يحسن لم وما يرفع لم ما المتاع من بصره هللا اسم يذكر ولم يسلم

 داسم داسم:  فأقول أذكر ثم ، وخاصمتھم ھذه ارفعوا:  فقلت مطھرة فرأيت ، أسلم ولم هللا أذكر فلم البيت دخلت ربما وإني

 سليمان خاتم اختلس الذي وھو وصخر. لألنبياء يوسوس الذي وھو ، واألبيض:  مجاھد عن وغيره الثعلبي زاد منه با أعوذ

 صاحب وھو ومرة. فيھا يوسوس الصالة صاحب وھو واألقيس. فيھا يوسوس الطھارة صاحب وھو والولھان. السالم عليه

 الفضل بن مكحول مطيع أبو وحكى. الغيالن ومنھم. ويتيھھم الناس يضل بالصحارى يكون والھفاف. يكنى وبه المزامير

 أبواب صاحب واألعور ، التحريش صاحب ولقوس ، الشراب صاحب ھو الھفاف أن مجاھد عن اللؤلئيات كتاب في النسفي
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 منذ السر في عمله كان بعمل فيخبر آدم ابن يتقاضى ، المتقاضي له يقال شيطانا إلبليس إن:  الداراني وقال قال. السلطان

 ھذا في النقاش طول وقد ، صحيح سند به يأت لم مما جانسه وما وھذا:  عطية ابن قال. العالنية في به فيحدث ، سنة عشرين

 يسمى شيطانا للصالة أن من مسلم كتاب في ما إال صحيح ھذا في بي يمر ولم ، الصحة عن تبعد اياتحك وجلب المعنى

 .الولھان يسمى شيطانا للوضوء أن الترمذي وذكر. خنزب

 الصحيح الحديث ذكرنا وقد ، به فمقطوع وجنودا وأعوانا اتباعا له أن وأما ؛ فصحيح االسم في التعيين من ذكر ما أما:  قلت

 .وغيره مجاھد قال كما ، صلبه من أوالدا له أن في

 الكذب من بالحديث فيحدثھم القوم فيأتي الرجل صورة في ليتمثل الشيطان إن:  مسعود بن عبدهللا عن مسلم صحيح وفي

 قال الفارسي سلمان عن البزار مسند وفي. يحدث اسمه ما أدري وال وجھه أعرف رجال سمعت منھم الرجل فيقول فيتفرقون

 الشيطان معركة فإنھا منھا يخرج من آخر وال السوق يدخل من أول استطعت إن تكونن ال: " وسلم عليه هللا صلى النبي الق

 أبي عن السائب بن عطاء عن سفيان حدثنا قال المبارك بن عبدهللا أنبأنا:  قال حنبل بن أحمد مسند وفي" . رايته ينصب وبھا

 فيقول قال التاج ألبسته مسلما أضل من فيقول جنوده بث إبليس أصبح إذا:  قال عرياألش موسى أبي عن السلمي عبدالرحمن

. يبر أن يوشك:  قال ؛ عق حتى بفالن أزل لم:  آخر ويقول. يتزوج أن يوشك:  قال ، زوجته طلق حتى بفالن أزل لم القائل له

 لم:  ويقول قال أنت:  قال ؛ زنى حتى بفالن أزل لم:  ويقول قال أنت:  قال ؛ شرب حتى بفالن أزل لم:  القائل ويقول فال

 يضع إبليس إن: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال قال جابر عن مسلم صحيح وفي أنت أنت:  قال ؛ فتل حتى بفالن أزل

 شيئا عتصن ما فيقول وكذا كذا فعلت فيقول أحدھم يجيء فتنة أعظمھم منزلة منه فأدناھم سراياه يبعث ثم الماء على عرشه

 وسمعت تقدم وقد" . أنت نعم ويقول فيلتزمه قال أو فيدنيه قال أھله وبين بينه فرقت حتى تركته ما فيقول أحدھم يجيء ثم قال

 الصيام في المواصلين للفقراء يتمثل البيضاوي له يقال شيطانا إن:  يقول اإلسكندرية بثغر عبدالمعطي محمد أبا اإلمام شيخنا

 ذلك وأن وصلوا قد أنھم فيظنون البيوت عليھم يمأل حتى ونور ضياء عن لھم يكشف بأدمغتھم وأضر الجوع منھم استحكم فإذا

  .ظنوا كما وليس هللا من
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