لإلمام احلافظ

أبي الفداء عماد الدين إمساعيل بن عمر بن كثري الدشقي
ت  774هـ
املقدمة _ الفاحتة _ البقرة 61-1

حتقيق وختريج وتعليق
فضيلة الشيخ الدكتور

حممد بن رزق بن طرهوني
1419هـ
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احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا
أما بعد
ففي شهر مجادى الثانية من العام 1419هـ مت االتفاق مع دار ابن اجلوزي متمثلة يف صاحبها الشيخ
سعد بن فواز الصميل على سحب مشروع حتقيق تفسري ابن كثري من فضيلة الشيخ أيب إسحق احلويين
والعهدة به إيل إلعادة حتقيقه ألمور أربعة ظهرت يل أوهلا أتخر الشيخ يف إجناز التحقيق مدة طويلة
واثنيها إطالته وإسهابه يف ختريج بعض األحاديث مبا خيرج عن املراد لتحقيقها يف كتاب للتفسري واثلثها
تشدده يف احلكم على بعض الرواايت وخاصة النسخ التفسريية اليت تعترب كتبا وتعتمد على ضبط
الكتاب كما قرران يف غري هذه املقدمة مما أفقد التفسري ابملأثور جل مروايته وأضاع جهود أئمته الكبار
كابن جرير وابن أيب حامت ورابعها أنه مل يسلك املسلك العلمي يف حتقيق النص ابعتماد نسخة أصل
ونسخة للمقابلة وحنو ذلك من أصول التحقيق .
وقد بدأان العمل وفق خطة نضعها بني يدي القارئ بعد هذه املقدمة إال أن األمر تطلب تفرغي التام
لضخامة املشروع ومشولية اخلطة فكان البد يل من مساعد يعينين يف شئوين املنزلية كتوصيل األبناء
للمدارس وحنو ذلك ونظرا لعدم متكن الدار من توفري ذلك يل مباشرة أو بتقرير راتب ملن أوفره أان
اعتذرت عن إمتام املشروع وانربى له فضيلة الشيخ الدكتور حكمت بشري ايسني إال أنه بطبيعة احلال مل
يقم ابلعمل وفق اخلطة لصعوبة ذلك جدا إال إبمكاانت معينة واكتفى خبطة أخرى موجزة
وحرصا منا على اجملهود الذي بذلناه يف أوليات هذا العمل وما حواه من فوائد مجة حيرص عليها طالب
العلم وحاجتنا لألجر من الكرمي الوهاب السيما وقد اقرتب الرحيل ارأتينا ضرورة إخراج مامت إجنازه على
الرغم من كونه مل أيخذ صورته النهائية .
وقد قسمنا عملنا إىل كتابني األول مسيناه احلافظ ابن كثري ودراسة لكتابه التفسري حيوي ترمجة اإلمام
ومباحث عدة تتعلق بكتابه ونقده وأطلقنا عليه امسا خاصا وهو (مشاعل التنوير لطالب تفسري ابن كثري)
والثاين التفسري نفسه وحيوي حتقيق املقدمة والفاحتة وقدر من سورة البقرة ينتهي عند قوله تعاىل (فومها)
مع مالحظة انقطاع التخريج ودراسة األسانيد عند قوله (يكاد الربق خيطف أبصارهم)
أسأل هللا تعاىل أن ينفع به وأال حيرمنا األجر وأن جيعله خالصا لوجهه الكرمي .
وآخر دعواان أن احلمد هلل رب العاملني
وكتب
حممد بن رزق بن طرهوين
يف  15مجادى الثانية 1439هـ
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خطاب اخلطة
*******
احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا
إىل األخ الفاضل الشيخ سعد بن فواز الصميل املدير العام لدار ابن اجلوزي حفظه هللا
السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته
أما بعد
فهذه اخلطة املقرتحة لتحقيق تفسري احلافظ ابن كثري رمحه هللا وهي كالتايل :
مقدمة  :تشتمل على :
أوال  :ترمجة احلافظ ابن كثري خمتصرة .
اثنيا  :تعريف ابلتفسري ومنزلته وطبعاته ونسخه اخلطية وخمتصراته وتوثيق نسبة الكتاب ملؤلفه .
مث حتقيق النص وخدمته ويتضمن :
أوال  :املقابلــة بــني النســخ اخلطيــة بعــد مجــع مــامتكن مجعــه منهــا حيــث إن نســخ التفســري موزعــة حاليــا بــني
أكثر من عشرين مكتبة يف العامل .
اثنيــا  :انتقــاء أرقــى النســخ املمكــن احلصــول عليهــا لتكــون األم مث انتقــاء النســخ املســاعدة حســب قواعــد
أرابب التحقيق إذ العربة ابلكيف وليس ابلكم  ،وضبط النص ليطابق نص املؤلف .
اثلثا  :توثيق النص ابلرجوع للمصادر األصلية حسب اإلمكان .
رابعا  :عزو اآلايت القرآنية املذكورة أثناء التفسري .
خامسا  :ختريج األحاديث املرفوعة خترجيا خمتصرا مع اإلحالة على مواضع التخريج املطولة .
سادسا  :احلكم بناء على التخريج وأقوال السابقني على األحاديث ابلصحة أو الضعف .
سابعا  :عزو اآلاثر املسندة واحلكم على السند املذكور .
اثمنا  :التعليق على بعض مايشكل من اآلايت وبيان القول الفصل فيها .
اتسعا  :حتقيق القول يف رواايت السرية املذكورة أثناء التفسري وإن مل تسند .
عاشرا  :عزو الشعر .
حادي عشر  :عزو األمثال .
اثين عشر  :بيان الغريب .
اثلــث عشــر  :ضــبط ماحيتــاج إىل ضــبطه مــن األمســاء والكــل واأللقــاب والبلــدان وحنــو ذلــك ،مــع ضــبط
مايشكل من كلمات يف الرواايت وغريها .
رابع عشر  :عزو أقوال املفسرين إىل مصادرها .
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هذا مع حماولـة إخـراج الـنص بصـورة منسـقة مجيلـة تسـهل علـى القـارئ االسـتفادة مـن الكتـاب علـى أكمـل
وجـه ممكــن  ،مــع التـزام الرســم العثمـاين لــاايت املفســرة واملــذكورة أثنــاء التفسـري (مــع مراعــاة أن هــذه مهمــة
الصف)
مراحل العمل :
 -1البحث عن النسخ الراقية واالنتقاء ابلتعاون بني الطرفني .
 -2مجع مجيع النسخ املطبوعة من التفسري .
 -3يف أثنــاء البحــث عــن النســخ املخطوطــة يقــوم احلقــق ابلتخ ـريج واحلكــم وبيــان الغريــب والعــزو ريثمــا
تتوافر النسخ .
 -4دراسة النسخ وانتقاء النسخة األم .
 -5حتقيق النص ابملقابلة بني النسخ املنتخبة .
 -6التعليق على املشكل .
 -7إعداد الفهارس املطلوبة وتكلف به الدار إال فهرس املصادر (والفوائد املنثورة) وهي :
فهرس اآلايت املستشهد هبا
فهرس األحاديث
فهرس اآلاثر
(فهرس الفوائد املنثورة)
فهرس األعالم
فهرس مصادر احلافظ ابن كثري
فهرس الشعر
فهرس األمثال
فهرس البلدان
فهرس املصادر واملراجع
فهرس املوضوعات

_____________________________

ملحوظة  :مت االتفاق على اخلطة مبشاورة فضيلة األستاذ الدكتور حكمت بشري ايسني  .ومابني القوسني معدل .
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أمثلة من زايدات هذا التحقيق على الطبعات السابقة :
عند فضل البقرة حديث سهل بن سعد .
ويف فضل السبع الطول حديث أتمري صاحب البقرة وهو مكرر .
وعند فصل يف هناية فضل السبع الطول .
ويف احلروف املقطعة حوايل نصف صفحة .
ويف ذلك الكتاب .
ويف هناية هدى للمتقني حوايل ربع صفحة .
وقبل الغيب حوايل  3أسطر .
ويف بداية قصة ذبح البقرة .ثالثة أسطر .
وهذا مثال للزايدات :
[ وقــال فخــر الــدين ال ـرازي  :األكثــرون مــن أهــل األخبــار علــى أن البيــت كــان موجــودا قبــل
إبراهيم على ما روينا فيه من األحاديـث واحتوـوا بقولـه تعـاىل  وإذ يرفـع إبـراهيم القواعـد مـن
البيت وإلمساعيل  فدل على وجـود القواعـد قبـل ذلـك  .وفيمـا قالـه نظـر مل فرنـه مل يـرد شـيء
مــن األحاديــث املرفوعــة تـدل علــى مــا ذكــره  .ويف االســتدالل مبـا ذكــره مــن اآليــة نظــر  ،إذ ال
1
يلزم وجود القواعد قبل ذلك  .وهللا أعلم ) ( ] .

( ) 1ما بني املعكوفني زايدة من النسخة أ وهي ملحقة فيها على احلاشية ومكتوب عليها  :حاشية  .وهي موجودة
كذلك يف النسخة مك 1/1مدرجة يف الصلب وهذا املوضع من الزايدات على النسخة املطبوعة .
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رموز التحقيق
*****
أوال  :النسخ الكاملة
نسخة أاي صوفيا برتكيا :
( )1
رمزها  :األصل .
نسخة احلميدية برتكيا :
( )2
رمزها  :ح .
اثنيا  :النسخ الناقصة
نسخ مكتبة تشسرتبييت :
تشسرتبييت  :رقم 3430
( )1
رمزها  :أ
تشرتبتيين  :رقم 4052
( )2
رمزها  :ب .
( )3نسخة مكتبة تشسرتبييت ومنها صورة مبكتبة األوقاف ببغداد :
رمزها  :العتيقة 1/3
()4نسخ مكتبة احلرم املكي :
احلرم املكي  :رقم : 91
رمزها  :مك  ، 1/1مك/2/1أ
احلرم املكي  :رقم 91
رمزها  :مك/2/1ب
( )5نسخة مكتبة جار هللا برتكيا :
رمزها  :جا
( )6نسخ مكتبة احلمودية ابملدينة النبوية :
رقم  : 282رمزها  :مح1
رقم  : 192رمزها  :مح 1/2
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رقم  : 197رمزها  :مح2/2
رقم  : 280رمزها  :مح 3
رقم  : 281رمزها  :مح 1/4
رقم  : 284رمزها  :مح2/4
رقم  : 283رمزها  :مح5
رقم  : 285رمزها  :مح6
رقم  : 195رمزها  :مح7
رقم  : 194رمزها  :مح8

اثلثا  :النسخة العتيقة
وهي النسخة اليت اعتمدانها يف املقابلة مع األصل وهي جمموعة من عدة نسخ ولقدمها
مسيناها العتيقة
العتيقة  : 1وهي كاألصل من مكتبة آاي صوفيا برتكيا
العتيقة  : 2من احلمودية وهي املرموز هلا  :مح 5
العتيقة  : 3وهي من  :تشسرتبييت  1/3اجلزء الرابع  ،من املكية  2/3اجلزء التاسع والعاشر
العتيقة  : 4من احلرم املكي
العتيقة  : 5جار هللا
العتيقة  : 1/6طوب  5طوبقبو سراي
العتيقة  : 2/6احلرم املكي

ملحوظة مهمة  :كان ينبغي إرفاق صور للمخطوطات ولكن لألسف أان بعيد عن مكتبيت واملخطوطات هبا فنعتذر

للقراء وهللا املستعان .
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مقدمة احلافظ ابن كثري
*****

بسم هللا الرمحن الرحيم (وهو املعني)

()1

ق ــال الش ــيخ اإلم ــام الع ــامل األوح ــد  ،الب ــارع احل ــافظ امل ــتقن  ،عم ــاد ال ــدين  ،أب ــو الف ــداء( ، )2إمساعي ــل ب ــن
اخلطيب أيب حفص عمر بن كثري الشافعي _ (رمحه هللا تعاىل ورضي عنه آمني)(: _ )3
()4احلمــد هلل الــذي افتــتح كتابــه ابحلمــد  ،فقــال   :احلمــد هلل رب العــاملني  .الــرمحن الــرحيم  .مالــك يــوم
الدين[ الفاحتة  ]4-2 :وقـال تعـاىل   :احلمـد هلل الـذي أنـزل علـى عبـده الكتـاب ومل جيعـل لـه عوجـا  .قيمـا
لينذر أبسا شديدا من لدنه ويبشر املؤمنني الذين يعملون الصاحلات أن هلم أجرا حسنا  .مـاكثني فيـه أبـدا
 .وينــذر الــذين قــالوا اختــذ هللا ولــدا  .مــا هلــم بــه مــن علــم وال آلابئهــم كــربت كلمــة ختــرج مــن أف ـواههم إن
يقولــون إال كــذاب [ الكهــف  ]5-1 :وافتــتح خلقــه ابحلمــد فقــال تعــاىل  :احلمــد هلل الــذي خلــق الســموات
واألرض وجعــل الظلمــات والنــور مث الــذين كفــروا بـرهبم يعــدلون[ األنعــام  ]1 :واختتمــه ابحلمــد فقــال _ بعــد
ذكــر م ـ ل أهــل اجلنــة وأهــل النــار _   :وتــرى املالئكــة حــافني مــن حــول العــر يســبحون م ـد رهبــم
وقضي بينهم ابحلـق وقيـل احلمـد هلل رب العـاملني [ الزمـر  ]75 :وهلـذا قـال تعـاىل   :وهـو هللا ال إلـه إال هـو
له احلمـد يف األوىل واآلخـرة ولـه احلكـم وإليـه ترجعـون [ القصـص  ]70 :كمـا قـال   :احلمـد هلل الـذي لـه مـا
يف السموات وما يف األرض وله احلمد يف اآلخرة وهو احلكيم اخلبري [ سبأ . ]1 :
فله احلمـد يف األوىل واآلخـرة أي  :يف مجيـع مـا خلـق ومـا هـو خـالق  ،هـو احلمـود يف ذلـك كلـه كمـا يقـول
املصـلي  :اللهــم ربنــا لـك احلمــد  ،مــلء السـموات ومــلء األرض  ،ومــلء مـا شــئت مــن شـيء بعــد  .وهلــذا
يلهم أهل اجلنة تسبيحه وحتميده  ،كما يلهمون النفس أي يسبحونه وحيمدونه عدد أنفاسهم ملا يـرون مـن

عظــيم نعمــه علــيهم وكمــال قدرتــه وعظــيم() 5ســلطانه وت ـوايل مننــه وإحســانه كمــا قــال تعــاىل   :إن الــذين

( ) 1مــا بــني القوســني لــيس يف العتيقــة  .ويف أ  :رب يســر وأعــن بفضــلك ايكــرمي  .ويف مــك : 1/1رب يســر وال تعســر  .وواضــح أن هــذا مــن
تصرف الناسخ حسب النسخة وهللا أعلم .
( ) 2يف العتيقة  :أبو الوفاء  .ويف أ  :أبـو الفضـل  .واألوصـاف الـيت وصـف هبـا احلـافظ ختتلـف مـن نسـخة وأخـرى وهـو مـن الناسـخ كمـا سـبق
أيضا ومما وصف به ولـيس يف النسـختني  :العالمـة اجملتهـد القـدوة عالمـة العلمـاء واري األنبيـاء بركـة اإلسـالم حوـة األعـالم حميـي السـنة ...
إىل غري ذلك .
( ) 3يف النسخة العتيقة ولكوهنا كتبت يف حياة احلـافظ ابـن كثـري  :حفظـه هللا بعينـه وأمـده بعونـه …مث بيـاض بـه أثـر كتابـة غـري واضـحة يتسـع
ألربع أو مخ س كلمات  .وكذا يف النسخة أ  :نفع هللا به وأدخله اجلنة مبنه وكرمه آمني  .وهذا كله من النساخ كما سبق بيانه .
( ) 4هنا بداية كالم احلافظ ابن كثري رمحه هللا .
( ) 5على هامش العتيقة  :دوام  .ورمز هلا خ  .وهي كذلك يف النسخة أ .
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آمن ـوا وعمل ـوا الصــاحلات يهــديهم رهبــم إب ــاهنم ألــري مــن حتــتهم األهنــار يف جنــات النعــيم  .دع ـواهم فيهــا

سبحانك اللهم وحتيتهم فيها سالم وآخر دعواهم أن احلمد هلل رب العاملني 
واحلمد هلل الذي أرسل رسله مبشرين ومنـذرين لـئال يكـون للنـاس علـى هللا حوـة بعـد الرسـل[النسـاء ]165
[يونس . ]10، 9 :

 ،وخـتمهم ابلنـا األمـي العـريب املكـي اهلـادي ألوضــح السـبل  ،أرسـله إىل مجيـع خلقـه مـن اإلنـس واجلــن ،
من لدن بعثته إىل قيام الساعة كمـا قـال تعـاىل   :قـل اي أيهـا النـاس إين رسـول هللا إلـيكم مجيعـا الـذي لـه
مل ــك الس ــموات واألرض ال إل ــه إال ه ــو حييـ ـي و ي ــت فـ ـ منوا ابهلل ورسـ ـوله الن ــا األم ــي ال ــذي ي ــؤمن ابهلل

وكلماته واتبعوه لعلكم هتتدون [ األعراف  ]158 :وقال تعاىل  :ألنذركم به ومن بلغ 

[ األنعام ]19 :

فمن بلغه هذا القرآن من عرب وعوـم  ،وأسـود وأمحـر() ، 1وإنـس وجـان  ،فهـو نـذير لـه وهلـذا قـال تعـاىل :
 ومــن يكفــر بــه مــن األح ـزاب() 2فالنــار موعــده [ هــود  . ]17 :فمــن كفــر ابلقــرآن ممــن ذك ـران فالنــار موعــده
بنص هللا تعاىل وكما قال  :فذرين ومن يكـذب هبـذا احلـديث سنسـتدرجهم مـن حيـث ال يعلمـون وأملـي

هلم 

[ القلم .]45، 44

وقــال رســول هللا " : بعثــت إىل األمحــر واألســود" () . 3قــال جماهــد  :اإلنــس واجلــن() . 4فهــو صــلوات هللا
وسالمه عليه  ،رسول هللا إىل مجيع الثقلني اإلنس واجلـن  ،مبلغـا هلـم عـن هللا تعـاىل مـا أوحـاه إليـه مـن هـذا
الكتاب العزيز الذي  ال أيتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه تنزيل من حكيم محيد  [ فصلت . ]42

وقــد أعلمهــم فيــه عــن هللا تعــاىل أنــه نــدهبم() 5إىل تفهمــه فقــال تعــاىل  :أفــال يتــدبرون القــرآن ولــو كــان مــن
عنــد غــري هللا لوجــدوا فيــه اختالفــا كثـريا  [ النســاء  . ]82وقـال تعــاىل   :كتــاب أنزلنــاه إليــك مبــارا ليــدبروا

آايته وليتذكر أولوا األلبـاب [ ص  ]29وقـال تعـاىل   :أفـال يتـدبرون القـرآن أم علـى قلـوب أقفاهلـا

[ حممـد

. ]24
فالواجــب علــى العلمــاء الكشــف عــن معــاين كــالم هللا  ،وتفســري ذلــك  ،وطلبــه مــن مظانــه  ،وتعلــم ذلــك

()7

وتعليم ــه  ،كم ــا ق ــال تع ــاىل   :وإذ أخ ــذ هللا ميث ــاق ال ــذين أوتـ ـوا الكت ــاب ليبينن ــه() 6للن ــاس وال يكتمون ــه

( ) 1قيل  :األسود العرب  ،واألمحر العوم  .وقيل  :األسـود اجلـن  ،واألمحـر اإلنـس ( .انظـر فـتح البـاري  ،439/1النهايـة يف غريـب احلـديث
 )347/1وانظر ما أييت .
( ) 2ملحق على العتيقة  :أي من مجيعها .
( ) 3أخرجــه مســلم ( 3/5املص ـرية ) مــن حــديث جــابر مطــوال ولفظــه " :وبعثــت إىل كــل أمحــر وأســود " وأخرجــه احلــاكم  424/2مــن طريــق
جماهد عن عبيد بن عمري عن أيب ذر مطوال ولفظه " :أرسلت إىل األمحر واألسود"  .قال جماهد  :اإلنس واجلـن …….اخل وقـال احلـاكم :
صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه هبذه السياقة إمنا أخرجا ألفاظا من احلديث متفرقة  .وسكت الذها .
( ) 4أخرجه احلاكم  424/2كما تقدم وإسناده صحيح .
( ) 5ملحق على العتيقة  :دعاهم .
()6هكــذا يف النســختني بيــاء الغيبــة وهــي ق ـراءة ســبعية قرأهــا أبــوعمرو وابــن كثــري _ وهــو غــري املفســر قطعــا _ وشــعبة عــن عاصــم وأمــا البقيــة
فقرءوا بتاء اخلطاب ( انظر الشاطبية ص ،47النشر يف القراءات العشر . )246/2
()7انظر ما تقدم .
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فنبــذوه وراء ظهــورهم واشــرتوا بــه نــا قلــيال فبــئس مــا يشــرتون  [ آل عمـران  . ]187وقــال تعــاىل   :إن الــذين
يشــرتون بعهــد هللا وأ ــاهنم نــا قلــيال أولئــك ال خــالق هلــم يف اآلخــرة وال يكلمهــم هللا وال ينظــر إلــيهم يــوم
القيامة وال يزكيهم وهلم عذاب أليم [ آل عمران .]77

فذم هللا تعاىل أهل الكتاب قبلنا  ،إبعراضهم عن كتاب هللا إليهم  ،وإقباهلم على الدنيا ومجعِها واشتغاهلم
بغري ما أمروا به من اتباع كتاب هللا .
فعلينا ـ أيها املسلمون ـ أن ننتهي عما ذمهم هللا تعاىل به  ،وأن أنمتـر مبـا أمـران بـه مـن تعلـم كتـاب هللا املنـزل
إلينــا( )1وتعليمــه  ،وتفهمــه وتفهيمــه  .قــال هللا تعــاىل  :أمل أين للــذين آمنـوا أن ختشــع قلــوهبم لــذكر هللا ومــا
نــزل مــن احلــق وال يكون ـوا كالــذين أوت ـوا الكتــاب مــن قبــل فطــال علــيهم األمــد فقســت قلــوهبم وكثــري مــنهم
فاســقون اعلمـوا أن هللا حييــي األرض بعــد موهتــا قــد بينــا لكــم اآلايت لعلكــم تعقلــون[ احلديــد  . ]16،17ففــي
ذكــره تعــاىل هلــذه اآليــة بعــد الــيت قبلهــا تنبيــه علــى أنــه تعــاىل كمــا حييــي األرض بعــد موهتــا ،كــذلك يلــني
القلـوب ابإل ــان (واهلـدى)( )2بعــد قســوهتا مـن الــذنوب واملعاصـي  ،وهللا املؤمــل املســؤول أن يفعـل بنــا ذلــك
إنه جواد كرمي .

() [3فرن قال قائل  :فما أحسن طرق التفسري ؟

فاجلواب  :إن أصح الطرق يف ذلك أن يفسـر القـرآن ابلقـرآن فمـا أيفمجـل يف مكـان فرنـه قـد فيفسـر يف موضـع

آخــر ( ،ومــا اختيفصــر يف مكــان فرنــه قــد بيفســط يف مكــان آخــر ) () ، 4فــرن أعيــاا ذلــك فعليــك ابلســنة ،

فرهنا شارحة للقـرآن وموضـحة لـه  ،بـل قـد قـال اإلمـام أبـو عبـد هللا حممـد بـن إدريـس الشـافعي رمحـه هللا :

كــل مــا حكــم بــه رســول هللا  فهــو ممــا فهمــه مــن القــرآن() . 5قــال هللا تعــاىل   :إان أنزلنــا إليــك الكتــاب
ابحلق لتحكم بني الناس مبا أراا هللا وال تكن للخائنني خصيما[ النساء  ]105وقال تعـاىل   :وأنزلنـا إليـك
الكتاب لتبني للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون  [ النحل  ]44وقال تعاىل   :وما أنزلنا عليـك الكتـاب
إال لتبني هلم الذي اختلفوا فيه وهدى ورمحة لقوم يؤمنون [ النحل  ]64وهلذا قال رس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـول هللا  " : أال

( ) 1يف األصل  :علينا  .واملثبت من العتيقة  ،أ  ،وغريها .
( ) 2زايدة من العتيقة  ،أ  ،وغريها .
( ) 3بدايــة النســخة ب  ،ومــن بدايــة هــذا الكــالم وحــب املعكــوف اآلخــر بنصــه إال كلمــات يســرية مل يف مقدمــة يف أصــول التفســري البــن تيميــة
ص . 105-93ولعل املصنف مل يصرح بنقله عنه ملا سبق ذكره يف املقدمة مـن حمنـة مـر هبـا شـيخ اإلسـالم وامـتحن ابـن كثـري بسـبب حبـه لـه
فلعله مل يرد التصريح به هكذا يف بداية كتابه وإن كان قد صرح ابلنقل عنه يف أماكن أخرى كما سيأيت .
( ) 4زايدة من العتيقة  ،أ  ،وغريها وهي ملحقة على هامش ب خبط املصنف  .وهي يف مقدمة يف أصول التفسري ص 93بنحوها .
( ) 5نــص كــالم الشــافعي يف الرســالة ص  : 91ولســنن رســول هللا مــع كتــاب هللا وجهــان  :أحــد ا  :نــص كتــاب  ،فاتبعــه رســول هللا كمــا أنــزل
هللا  .واآلخر  :مجلة  ،بني رسول هللا فيه عن هللا معل ما أراد ابجلملة …وكال ا اتبع فيه كتاب هللا …اخل .
وقال قبل ذلك (ص : )88وما سن رسول هللا فيما ليس هلل فيه حكم  ،فبحكم هللا سنه ..اخل .
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إين أوتيت القرآن ومثله معه " ()1يعين  :السنة .
والسنة أيضا تنزل عليه ابلوحي ،كما ينزل القرآن  ،إال أهنا ال تتلى كما يتلـى القـرآن  .وقـد اسـتدل اإلمـام

الشافعي ()2رمحه هللا وغريه من األئمة على ذلك أبدلة كثرية ليس هذا موضع ذلك.

ف ـالغرض( )3أنــك تطلــب تفســري القــرآن منــه( ، )4فــرن مل ألــده فمــن الســنة  ،كمــا قــال رســول هللا  ملعــاذ
حني بعثه إىل اليمن  :مب حتكم ؟ قال  :بكتاب هللا  .قال  :فرن مل ألـد ؟ قـال  :بسـنة رسـول هللا  .قـال :
فـرن مل ألــده ؟ قــال  :أجتهــد برأيــي قــال  :فضـرب رســول هللا  يف صــدره وقــال " :احلمــد هلل الــذي وفــق
رسول رسول هللا ملا يرضي رسول هللا"  .وهـذا احلـديث يف املسـانيد والسـنن إبسـناد جيـد كمـا هـو مقـرر يف

موضعه(). 5

وحينئــذ إذا مل جنــد التفســري يف القــرآن  ،وال يف الســنة  ،رجعنــا يف ذلــك إىل أق ـوال الص ـحابة  ،فــرهنم أدرى
بــذلك  ،ملــا شــاهدوه مــن الق ـرائن واألح ـوال الــيت اختص ـوا هبــا  ،وملــا هلــم مــن الفهــم التــام والعلــم الصــحيح
والعمل الصاحل  ،ال سيما علماؤهم وكرباؤهم  ،كاألئمة األربعة اخللفاء الراشدين واألئمة املهديني .

()6وعبد هللا بن مسعود : 

قال اإلمام أبو جعفر حممد بن جرير الطربي  :ثنا أبو كريب  ،ثنا جابر بن نوح  ،ثنا األعمش ،

ع ـن أيب الضــحى() ، 7عــن مســروق قــال  :قــال عبــد هللا  -يعــين ابــن مســعود  : 8)(-والــذي ال إلــه غــريه مــا
نزلــت آيــة يف()9كتــاب هللا إال وأان أعلــم فــيم() 1نزلــت  ،وأيــن نزلــت  ،ولــو أعلــم مكــان أحــد أعلــم بكتــاب
هللا
( ) 1أخرجــه أمحــد  130/4بلفظــه وأبــو داود  200/4بنحــوه مطــوال عــن املقــدام بــن معــديكرب  ،وأخرجــه ابــن ماجــة  6/1والرتمــذي 38/5
وغري ــا مــن طريــق آخــر عنــه بــدون الشــاهد  ،وقــال الرتمــذي  :حســن غريــب وقــال األلبــاين  :ســنده صــحيح (انظــر ختـريج املشــكاة ، )163
وقال أمحد شاكر  :حديث صحيح ( التعليق على الرسالة ص. )91
( ) 2انظر الرسالة . 93-92
( ) 3يف العتيقة  :والغرض .
( ) 4ملحق على العتيقة  :القرآن .ا.هـ أي  :من القرآن نفسه .
( ) 5أخرجه أمحد  230/5وأبو داود  18/4والرتمـذي  1328وغـريهم وقـال الرتمـذي  :ال نعرفـه مـن هـذا الوجـه ولـيس إسـناده عنـدي مبتصـل
 .وقال ابن حزم  :حديث ساقط وقال أيضا  :ظاهر الكذب والوضع  .ونقل عـن البخـاري قولـه  :اليصـح ( اإلحكـام ص)1265،1266
وقال األلباين  :منكر  .وله حوله كالم مطول غاية يف التحريـر ذكـر فيـه عشـرة مـن أئمـة احلـديث صـرحوا بتضـعيفه ( انظـر  :الضـعيفة )881
وقال الشيخ مقبل _ بعد أن ذكر من قبله ومن حكم بوضعه _  :واحلق أنه ال يثبت سندا ومتنا .ا.هـ (التعليق على تفسري ابن كثري )9/1
وليس من القرآن شيء إال وهو مفتقر لبيان السنة  ،فليس املراد من احلديث _ لو صـح _ أو مـن كـالم ابـن كثـري أو ابـن تيميـة _ الرتتيـب ،
وإمنا املراد اجلمع بني الكتاب والسنة يف تفسري القرآن وبيانه ألن كال ا وحي .
( ) 6على هامش العتيقة  :مث  .ورمز هلا  :ط .
( ) 7يف املصدر "عن مسلم " وهو اسم أيب الضحى الكويف .
( ) 8قوله  :يعين ابن مسعود ليس يف املصدر .
( ) 9يف النسختني  ،أ  ،ب "من" واملثبت من املصدر .
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مين تناله املطااي ألتيته(). 2
وقـال األعمــش – أيضــا  : -عــن أيب وائـل عــن ابــن مســعود قــال  :كـان الرجــل منــا إذا تعلــم عشــر آايت مل
جياوزهن حب يعرف معانيهن والعمل هبن(). 3

وقال أبو عبد الـرمحن السـلمي  :حـدثنا الـذين كـانوا يقرئوننـا أهنـم كـانوا يسـتقرئون مـن النـا  فكـانوا إذا
تعلموا عشر آايت مل خيلفوها حب يعملوا() 4مبا فيها من العمل مل فتعلمنا القرآن والعمل مجيعا ().5

ومنهم احلرب البحر عبد هللا بن عباس() 6ابن عـم رسـول هللا  وترمجـان القـرآن وبربكـة دعـاء رسـول هللا 

له حيث قال  " :اللهم فقهه يف الدين وعلمه التأويل "().7
وقال ابن جرير  :ثنا حممد بن بشـار ،ثنـا وكيـع  ،ثنـا سـفيان  ،عـن األعمـش  ،عـن مسـلم قـال  :قـال عبـد
هللا _ يعين ابن مسعود _  :نعم ترمجان القرآن ابن عباس(). 8
مث رواه عن حيىي بن داود  ،عن إسـحاق األزرق  ،عـن سـفيان  ،عـن األعمـش  ،عـن مسـلم بـن صـبيح أيب
()9

الضحى  ،عن مسروق  ،عن ابن مسعود أنه قال  :نعم الرتمجان للقرآن ابن عباس .
مث رواه عن بيفندار() ،10عن جعفر بن عون  ،عن األعمش به كذلك().11

فهذا إسناد صحيح إىل ابن مسعود أنه قال عن ابن عباس هذه العبارة ( ) 12.وقد مات ابن مسعود 

( ) 1يف النسختني  ،أ ،ب "فيمن" واملثبت من املصدر .
( ) 2التفسري  80/1وأخرجه البخاري بنحوه . 40/9
( ) 3أخرجـ ــه ابـ ــن جريـ ــر  80/1وإسـ ــناده صـ ــحيح  .وأخرجـ ــه احلـ ــاكم  ، 557/1والبيهقـ ــي يف الشـ ــعب  510/4مـ ــن طريـ ــق آخـ ــر بنحـ ــوه .
وصححه احلاكم وسكت الذها .
()4يف األصل (يعلموا) واملثبت من العتيقة وغريها واملصدر .
( ) 5هذا األثر غري موجود يف مقدمة ابن تيمية  ،وقد أخرجه ابن جرير  80/1وإسناده صحيح .
( ) 6على هامش العتيقة  :قال ابن عبـاس إنـه  دخـل اخلـالء فوضـعت لـه وضـوءا فلمـا خـرج قـال  :مـن وضـع هـذا ؟ فـأخرب  .فقـال  :اللهـم
فقهه يف الدين .
( ) 7قال ابن حور  :وهذه اللفظة اشتهرت على األلسنة ( اللهم فقهه يف الـدين وعلمـه التأويـل ) حـب نسـبها بعضـهم للصـحيحني ومل يصـب
 ،واحلديث عند أمحد هبذا اللفظ … وعند الطرباين وأوله يف هذا الصحيح دون قوله " :وعلمـه التأويـل" ( انظـر الفـتح  )80/7وقـد أخرجـه
أمحــد  335، 328، 314 ،266/1واحلــاكم  534/3وقــال  :صــحيح اإلســناد ومل خيرجــاه  .وســكت الــذها  .وقــال الشــيخ مقبــل  :علــى
شرط مسلم (التفسري . )10/1
( ) 8التفسري  90/1وإسناده صحيح كما سيأيت .
( ) 9يف املصدر " : 90/1نعم ترمجان القرآن" .
10نــدار _ بضــم البــاء _ لقــب حممــد بــن بشــار وهــي كلمــة أعوميــة معناهــا  :مــن يف يــده دي ـوان اخل ـراج  .وإمنــا قيــل لــه ذلــك ألنــه مجــع
() ب
حديث بلده ( انظر حاشية التهذيب .) 70/9
( )11التفسري .90/1
( )12وص ــحح إس ــناده أيض ــا اب ــن حو ــر وعـ ـزاه للبس ــوي واب ــن س ــعد (انظ ــر الف ــتح  ، )80/7وق ــد أخرج ــه احل ــاكم  537/3مط ــوال  ،وق ــال :
صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه  .وسكت الذها .
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يف سنة ثنتني() 1وثالثني على الصحيح  ،وعمـر بعـده عبـد هللا بـن عبـاس سـتا وثالثـني سـنة  ،فمـا ظنـك مبـا
كسبه() 2من العلوم بعد ابن مسعود رضي هللا عنهما ؟
وقــال األعمــش عــن أيب وائــل  :اســتخلف علــي() 3عبــد هللا بــن عبــاس علــى املوســم() ، 4فخطــب النــاس فق ـرأ

()5

يف خطبت ــه س ــورة البق ــرة _ ويف رواي ــة  :س ــورة الن ــور _ ففس ــرها تفسـ ـريا ل ــو مسعت ــه ال ــروم وال ــرتا وال ــديلم
ألسلموا ().6

وهلــذا غالــب مــا يرويــه إمساعيــل بــن عبــد الــرمحن الســدي الكبــري يف تفســريه  ،عــن هــذين الــرجلني  :عبــد هللا

ابــن مســعود وابــن عبــاس  .ولكــن يف بعــض األحيــان ينقــل عــنهم مــا حيكونــه() 7مــن أقاويــل أهــل الكتــاب ،
اليت أابحها رسـول هللا  حيـث قـال  " :بلغـوا عـين ولـو آيـة  ،وحـدثوا عـن بـين إسـرائيل وال حـرج  ،ومـن
كــذب علــي متعمــدا فليتب ـوأ مقعــده مــن النــار " رواه البخــاري عــن عبــد هللا()( 8بــن عمــرو)() . 9وهلــذا كــان
عبـ ــد هللا بـ ــن عمـ ــرو  _ يـ ــوم الريمـ ــوا() _10قـ ــد أصـ ــاب زاملتـ ــني()11مـ ــن كتـ ــب أهـ ــل الكتـ ــاب  ،فكـ ــان
()13

حيدي منهما مبا()12فهمه من هذا احلديث من اإلذن يف ذلك .

( ) 1يف مقدمة ابن تيمية (ثالي) والصواب ما هنا ألنه قول األكثر ( .وانظر التهذيب . )28/6
( ) 2يف األصل  :كتبه  .واملثبت من العتيقة وغريها ومقدمة ابن تيمية .
( ) 3أي  :ابن أيب طالب . 
( ) 4على هامش العتيقة  :موسم احلاج  :جممعهم  .مسي بذلك ألنه معلم جيتمع إليه .
( ) 5ملحــق علــى العتيقــة  :قبيــل مــن النــاس .ا.هـ ـ ويف اللســان  : 1415/2الــديلم  :الســودان  .وعــن ابــن ســيدة  :جيــل مــن النــاس معــروف
يسمى الرتا .
( ) 6يف األصل  :أسلموا  .واملثبت من العتيقة وغريها ومصادر التخريج  .وقد أخـرج الـروايتني ابـن جريـر يف تفسـريه  81/1وإسـناد ا صـحيح
(وانظر فتح الباري  )80/7وأخرجه أيضا البسوي . 495/1
( )( 7عنهم ) (ماحيكونه ) هكذا  ،وهو مذهب يف أقل اجلمع أنه اثنان (انظر فتح الباري  ،142/2وشرح النووي على مسلم . )14/16
( ) 8فتح الباري .388/6
( ) 9زايدة من العتيقة .
( )10على هامش العتيقة  :يَرموا  :موضع بناحية الشام ومنه يوم الريموا .
( )11على هامش العتيقة  :والزاملة  :بعري يستظهر به الرجل حيمل متاعه وطعامه عليه  .ا.هـ وانظر ( :النهاية . )313/2
( )12ملحق على العتيقة  :بسبب .
13ـألخ د .ع ــدانن زرزور مبح ــث ح ــول خ ــرب الـ ـزاملتني يطع ــن في ــه  .انظ ــر تعليق ــه عل ــى مقدم ــة يف أص ــول التفس ــري ص . 100-98وق ــد
( ) لـ
حاولــت الوقــوف علــى مصــدر هــذا اخلــرب فلــم أجــد إال مــا أخرجــه عبــد هللا بــن أمحــد يف فضــائل الصــحابة  103/1ونعــيم بــن محــاد يف الف ـ
 115/1إبسناد صحيح عن عبد هللا بن عمرو بن العاص قـال  :وجـدت يف بعـض الكتـب يـوم غـزوان الريمـوا أبـو بكـر الصـديق أصـبتم امسـه
…..اخل .
وقد أخرج البخاري (الفتح  )342/4عن عبد هللا بن عمـرو صـفة رسـول هللا  يف التـوراة  ،كمـا نقـل ابـن كثـري يف عـدة مواضـع مـن تفسـريه
رواايت عن عبد هللا بن عمرو ورجعها إىل هـاتني الـزاملتني (انظـر  238/103،317،4/196،230،3/384،2/1ط .املعرفـة ) ونقـل عـن
املزي مايفيد تسليمه بقصة الزاملتني ( )230/2وأصل كالمه هاهنا منقول من كالم شيخ اإلسالم ابن تيمية كما تقدم .
وعليه فقد تـوارد حفـاث ثالثـة علـى التسـليم خبربهـا  .وأثبتـت الـرواايت نقـل عبـد هللا بـن عمـرو عـن أهـل الكتـاب فنفـي ذلـك حيتـاج إىل طويـل
ث وهللا أعلم .
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ولكن هذه األحاديث اإلسرائيلية تذكر لالستشهاد ال لالعتضاد() 1فرهنا على ثالثة أقسام :
أحدها  :ما علمنا صحته مما أبيدينا مما نشهد له ابلصدق مل فذاا صحيح .
والثاين  :ما علمنا كذبه مبا عندان مما خيالفه .
والثالث  :مما هو مسكوت عنه  ،ال من هذا القبيل وال من هذا القبيل  ،فال نؤمن بـه  ،وال نكذبـه وألـوز
حكايته ملا تقدم() . 2وغالب ذلك مما ال فائـدة فيـه تعـود إىل أمـر ديـين  ،وهلـذا ختتلـف علمـاء أهـل الكتـاب

يف مثل هذا كثـريا  ،وأييت عـن املفسـرين خـالف بسـبب ذلـك  .كمـا يـذكرون يف مثـل هـذا أمسـاء أصـحاب
الكهـف  ،ولـون كلـبهم  ،وعـدهتم  ،وعصـا موسـى مـن أي شـور()3كانـت  ،وأمسـاء الطيـور الـيت أحياهـا هللا
إلبراهيم  ،وتعيني البعض الذي ضرب به القتيل من البقرة  ،ونـوع الشـورة الـيت كلـم هللا منهـا موسـى  ،إىل
غــري ذلــك  ،ممــا أهبمــه هللا يف القــرآن  ،ممــا ال فائــدة يف تعيينــه تعــود علــى املكلفــني يف دنيــاهم وال ديــنهم ،
ولكن نقل اخلالف عنهم يف ذلك جائز كمـا قـال تعـاىل  :سـيقولون ثالثـة رابعهـم كلـبهم ويقولـون مخسـة
سادسهم كلبهم رمجـا ابلغيـب ويقولـون سـبعة واثمـنهم كلـبهم قـل ريب أعلـم بعـدهتم مـا يعلمهـم إال قليـل فـال
متــار فــيهم إال م ـراءا ظــاهرا وال تســتفت فــيهم مــنهم أحــدا [ الكهــف  . ]22فقــد اشــتملت هــذه اآليــة الكر ــة

عل ــى األدب يف ه ــذا املق ــام  ،وتعل ــيم م ــا ينبغ ــي يف مث ــل ه ــذا  ،فرن ــه تع ــاىل أخ ــرب() 4ع ــنهم بثالث ــة أقـ ـوال مل
ضعف القولني األولني  ،وسكت عن الثالث  ،فدل على صـحته  ،إذ لـو كـان ابطـال لـرده كمـا رد ـا  .مث

أرشــد إىل () 5أن االطــالع علــى عــدهتم ال طائــل حتتــه فيقــال يف مثــل هــذا   :قــل ريب أعلــم بعــدهتم  فرنــه

مــا يعلــم بـذلك إال قليــل مــن النــاس ممــن أطلعــه هللا عليــه فلهــذا قــال   :فــال متــار فــيهم إال مـراءا ظــاهرا 
أي :ال ألهــد نفســك فيمــا ال طائــل حتتــه  ،وال تســأهلم عــن ذلــك  ،فــرهنم ال يعلمــون مــن ذلــك إال رجــم
الغيــب  .فهــذا أحســن مــا يكــون يف() 6حكايــة اخلــالف  ،أن نســتوعب األق ـوال يف ذلــك املقــام  ،وأن ننبــه
على الصحيح منها  ،ونبطل() 7الباطل  ،ونذكر فائـدة اخلـالف و رتـه  ،لـئال يطـول النـزاع واخلـالف فيمـا ال
فائدة حتته  ،فنشتغل به عن األهم .

( ) 1االستش ــهاد  :طل ــب الش ــهادة  ،واالعتض ــاد  :الت َق ـ اِـوى واالس ــتعانة (انظ ــر اللس ــان  )2348،2983/4كأن ــه أراد  :ليك ــون ذل ــك ش ــاهدا
عليهم على صدق الرسول  ، ال ليقوى بذلك صحة اخلرب لدينا .
( ) 2ملحق على العتيقة  :من احلديث .
( ) 3يف مقدمة ابن تيمية  :الشور .
( ) 4ملحق على العتيقة  ،وعلى هامش ب  :حكى  .ورمز هلا فيهما خ  .وهي يف أ  :حكى عنهم ثالثة  ...إخل
( ) 5يف األصل  :على  .واملثبت من العتيقة ومقدمة ابن تيمية .
( ) 6يف األصل  :من واملثبت من العتيقة ومقدمة ابن تيمية .
( ) 7يف األصــل  :وتبطيــل  .واملثبــت مــن العتيقــة  ،ب وغريهــا  .أمــا يف مقدمــة ابــن تيميــة فقــد جــاء  " :تســتوعب  ،ينبــه  ،يبطــل  ،تــذكر"
ابلبناء ملا مل يسم فاعله  ،وهكذا هي يف النسخة أ .
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فأما من حكى خالفا يف مسألة() ، 1ومل يستوعب أقـوال النـاس فيهـا  ،فهـو انقـص  ،إذ قـد يكـون الصـواب
يف الــذي تركــه  .أو حيكــي اخلــالف  ،ويطلقــه  ،وال ينبــه علــى الصــحيح مــن األقـوال  ،فهــو انقــص أيضــا .
فــرن صــحح غــري الصــحيح عامــدا مل فقــد تعمــد الكــذب  ،أو جــاهال مل فقــد أخطــأ  .وكــذلك مــن نصــب
اخلــالف فيمــا ال فائــدة حتتــه  ،أو حكــى أقـواال متعــددة لفظــا  ،ويرجــع حاصــلها إىل قــول أو قـولني معــل مل
فقد ضيع الزمان  ،وتكثر مبا ليس بصحيح  ،فهو كالبس ثويب زور() . 2وهللا املوفق للصواب .

(قال سفيان بن عيينة عن عبد هللا بن أيب يزيد  :كان ابن عباس إذا سـئل عـن األمـر فكـان يف القـرآن قـال
به  ،فرن مل يكن وكان عن رسول هللا  خرب قال به  ،فرن مل يكن فعن أيب بكـر وعمـر رضـي هللا عنهمـا
 ،فرن مل يكن اجتهد رأيه)(. )3

()4

فصل
إذا مل ألد التفسري يف القرآن  ،وال يف السنة  ،وال وجدته عن الصحابة فقـد رجـع كثـري مـن األئمـة يف ذلـك

إىل أقـوال التــابعني كمواهــد بــن جــرب  ،فرنــه كــان آيــة يف التفســري كمــا قــال حممــد بــن إســحاق  :ثنــا() 5أابن
بــن صــاحل عــن جماهــد قــال  :عرضــت املصــحف علــى ابــن عبــاس ثــالي عرضــات ،مــن فاحتتــه إىل خامتتــه ،
أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها(). 6

وقال ابن جرير  :ثنا أبو كريب  ،ثنا طلق بن غنام  ،عن عثمان املكـي  ،عـن ابـن أيب مليكـة قـال  :رأيـت

جماهــدا (يســأل ابــن عبــاس) () 7عــن تفســري القــرآن ومعــه ألواحــه قــال  :فيقــول لــه ابــن عبــاس  :اكتــب حــب
سأله عن التفسري كله(). 8
وهلذا كان سفيان الثوري يقول  :إذا جاءا التفسري عن جماهد فحسبك به(). 9
( ) 1يف األصل  :يف مثله  .واملثبت من العتيقة واملقدمة .
( ) 2ورد يف احل ــديث " :املتش ــبع مب ــا مل يع ــط كالب ــس ث ــويب زور"  .أخرج ــه البخ ــاري (260/9الف ــتح) ومس ــلم ( 110/14املص ـرية) ومعن ــاه :
املتكثر مبا ليس عنده _ أبن يظهر أن عنده ما ليس عنده _ مذموم مرتني مل مرة لفقدان ما يتشبع به  ،وأخرى إلظهار الباطل  .ألنه كـذب
على نفسه مبا مل أيخذ  ،وعلى غريه مبا مل يعط .
( ) 3مابني القوسني زايدة من العتيقـة  ،ومـن هـامش النسـخة أ حيـث كتـب قبلهـا  :حاشـية مـن خـط للمؤلـف  .وهـي كـذلك علـى هـامش ب
خبـط احلــافظ رمحــه هللا  .وهــذا الــنص لــيس يف مقدمــة شــيخ اإلســالم  .واألثــر أخرجــه ابــن أيب شــيبة وســعيد بــن منصــور عــن ســفيان بــه  .ومــن
طريقهما ابن حزم يف اإلحكام  1005وصحح إسناده أمحد شاكر وهو كما قال .
( ) 4هنا على هامش ب  :بلغ واحلمد هلل مع املقابلة على  ...مث طمس ولعله  :املصنف مع أصله .
( )5كذا يف النسختني  ،ويف مقدمة ابن تيمية  :حدثنا أابن  .ويف الطربي  :عن أابن .
( ) 6أخرجــه ابــن جريــر  ، 90/1واحلــاكم  279/2وفيــه  :مســع أابن  ،فاإلســناد حســن (وانظــر الصــحيح املثبــور  )13-12/1ووقــع بعــده يف
مقدمة ابن تيمية أثران آخران .
( ) 7يف األصل  :سأل  .واملثبت من املصدر والعتيقة وهامش ب ومقدمة ابن تيمية .
( ) 8التفسري  90/1وإسناده صحيح ( وانظر الصحيح املثبور .)12/1
( ) 9أخرجه ابن جرير  91/1وإسناده صحيح .
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وكســعيد بــن جبــري ،وعكرمــة مــوىل ابــن عبــاس  ،وعطــاء بــن أيب رابح  ،واحلســن البصــري  ،ومســروق بــن
األجدع  ،وسعيد بن املسـيب  ،وأيب العاليـة  ،والربيـع بـن أنـس  ،وقتـادة  ،والضـحاا بـن مـزاحم  ،وغـريهم
م ــن الت ــابعني  ،واتبع ــيهم وم ــن بع ــدهم  ،فت ــذكر أق ـواهلم يف اآلي ــة  ،فيق ــع يف عب ــاراهتم تبـ ـاين يف األلفـ ـاث ،
حيســبها مــن ال علــم عنــده اختالفــا  ،فيحكيهــا أق ـواال  ،ولــيس كــذلك مل فــرن مــنهم م ـن يعــرب ع ـن الشــيء
بالزم ــه أو بنظ ــريه  ،وم ــنهم م ــن ي ــنص عل ــى الش ــيء بعين ــه  ،والك ــل مبع ــل واح ــد يف كث ـري م ــن األم ــاكن ،
فليتفطن اللبيب لذلك  ،وهللا اهلادي .
وقال شعبة بن احلواج وغريه  :أقوال التابعني يف الفروع ليست حوة  ،فكيف تكون حوة يف التفسـري ؟
يعين  :أهنـا ال تكـون حوـة علـى غـريهم ممـن خـالفهم  ،وهـذا صـحيح  .أمـا إذا اجتمعـوا علـى الشـيء فـال
يراتب يف كونه حوـة  .فـرن اختلفـوا فـال يكـون (قـول)() 1بعضـهم حوـة علـى بعـض وال علـى مـن بعـدهم ،
()4

ويرجع يف ذلك إىل لغة القرآن() ، 2أو السنة  ،أو عموم لغة العرب  ،أو أقوال الصحابة() 3يف ذلك ].

()[5فأما تفسري القرآن مبورد الرأي فحرام ملـا رواه حممـد بـن جريـر رمحـه هللا حيـث قـال  :ثنـا حممـد بـن بشـار
حــدثين ابــن ســعيد ثنــا ســفيان  ،ثنــا عبــد األعلــى _ هــو ابــن عــامر الثعلــا _  ،عــن ســعيد بــن جبــري  ،عــن
ابن عباس  ،عن النا  قال  " :من قال يف القرآن برأيه أو مبا ال يعلم فليتبوأ مقعده من النار"(). 6

وهكذا أخرجه الرتمذي  ،والنسائي من طرق  ،عن سفيان الثوري به  .ورواه أبـو داود عـن مسـدد عـن أيب
عوانة عـن عبـد األعلـى بـه  .وقـال الرتمـذي  :هـذا حـديث حسـن  .وهكـذا رواه ابـن جريـر أيضـا عـن حيـىي
بن طلحة الريبوعي  ،عن شريك  ،عن عبد األعلى به مرفوعا(). 7
ولكن رواه عن حممد بن محيد  ،عن احلكم بن بشري عن عمرو( )8بـن قـيس املالئـي عـن عبـد األعلـى  ،عـن
سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـعيد  ،عن ابن عباس فوقفه() . 9وعن حممد بن محيد ( ،عن جرير)() ،10عن ليث  ،عن بكر  ،عن

( ) 1زايدة من العتيقة وغريها ومقدمة ابن تيمية .
( ) 2أي  :تفسري القرآن ابلقرآن  .وليس املراد اللغة العربية فرنه سيذكرها فيما يلي بعد السنة .
( ) 3األوىل تقدمي أقوال الصحابة على اللغة يف هذ ه العبارة كما يقتضيه تفصيل كالم احلافظني ابن تيمية وابن كثري السابق .
( ) 4إىل هنا انتهى النقل نصا من مقدمة يف أصول التفسري البن تيمية ص.105
( ) 5من هنا إىل املعكوف اآلخر منقول من مقدمة يف أصول التفسري بشيء من التصرف (انظر ص . )115-105
( ) 6التفسري  78-77/1أبسانيد مدارها على عبد األعلى .
( ) 7ســنن الرتمــذي  ، 2952النســائي الكــربى  ، 8084أبــو داود  ، 3652تفســري ابــن جريــر  ، 77/1وقــال الرتمــذي  :حســن صــحيح .
وصححه أمحد شاكر  .ويف إسناده عبد األعلى وقد تكلموا فيه  .وضـعفه األلبـاين (ضـعيف اجلـامع  )5749وهـو حمتمـل للتحسـني بشـاهده
اآليت عن جندب  ،وقد احتج به ابن حزم (انظر اإلحكام )1015
( ) 8يف األصل  :عمر  .واملثبت من العتيقة واملصدر وانظر ترمجته يف التقريب . 5100
( ) 9التفسري  77/1وفيه حممد بن محيد الرازي وهو ضعيف  .وقد أخرجه ابن أيب شيبة من غري طريقه موقوفا أيضا . 512/10
( )10زايدة من العتيقة  ،أ  ،ب  ،واملصدر .
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سعيد بن جبري  ،عن ابن عباس من قوله  1)( .فاهلل أعلم .
وقــال ابــن جريــر  :ثنــا العبــاس بــن عبــد العظــيم العنــربي  ،ثنــا حبــان( )2بــن هــالل  ،ثنــا ســهيل أخــو حــزم،
حدثنا أبو عمران اجلوين  ،عن جندب أن رسول هللا  قال  " :من قال ابلقرآن برأيه فقد أخطأ "(). 3

القطَعـي  .وقــال
وقـد روى هـذا احلـديث أبـو داود  ،والرتمـذي  ،والنسـائي مــن حـديث سـهيل بـن أيب حـزم يف

الرتمذي  :غريب  ،وقد تكلم بعض أهل العلم يف سهيل(). 4

ويف لفـظ هلـم  ":مـن قـال يف كتـاب هللا برأيـه  ،فأصـاب فقـد أخطـأ " .أي  :ألنـه قـد تكلـف مـا ال علـم لــه
به  ،وسلك غري ما أمر به  ،فلو أنه أصاب املعل يف نفس األمر لكان قد أخطـأ  ،ألنـه مل أيت األمـر مـن
اببه  ،كمن حكم بني الناس على جهل فهـو يف النـار  ،وإن وافـق حكمـه الصـواب يف نفـس األمـر  ،لكـن
يك ــون أخ ــف جرم ــا مم ــن أخط ــأ  ،وهللا أعل ــم  .وهك ــذا مس ــى هللا القذف ــة ك ــاذبني فق ــال   :ف ــرذ مل أيتـ ـوا
ابلشــهداء فأولئــك عنــد هللا هــم الكــاذبون  [ النــور  ]13فالقــاذف كــاذب  ،ولــو كــان قــد قــذف مــن ز يف
نفــس األمــر مل ألنــه أخــرب مبــا ال حيــل لــه اإلخبــار بــه  ،ولــو كــان أخــرب مبــا يعلــم()( 5ألنــه)( )6تكلــف مــا ال علــم
له به  .وهللا أعلم .
وهلـذا حتــرج مجاعــة مــن الســلف عــن تفســري مــا ال علــم هلــم بــه  ،كمــا روى شــعبة  ،عــن ســليمان  ،عــن عبــد
هللا بــن مــرة  ،عــن أيب معمــر( )7قــال  :قــال أبــو بكــر الصــديق  : أي أرض تقلــين  ،وأي مســاء تظلــين ،
إذا قلت يف كتاب هللا مبا مل أعلم ؟(. )8

()9

( ) 1التفسري  78/1وإسناده ضعيف أيضا .
( ) 2يف األصــل  :حســان  .واملثبــت مــن العتيقــة  ،أ  ،ب واملصــدر  .وهــو حبــان _ ــاء مهملــة مفتوحــة بعــدها موحــدة _ بــن هــالل  ،وانظــر
ترمجته يف التقريب . 1069
( ) 3التفسري . 79/1
( ) 4سنن الرتمذي  ،2953النسائي الكربى  ، 8086أبو داود  ، 3652وقال األلباين  :ضعيف (ضعيف اجلامع )5748
( ) 5يف العتيقة  :ال يعلم  .وملحق عليها  :وقوعه وهو واقع .ا.هـ والصواب عدم وجود " ال " كما يف بقية النسخ وهو املوافق للسياق .
( ) 6زايدة من العتيقة  ،أ  ،ب  ،ومقدمة ابن تيمية .
ـخربة األزدي صـاحب ابـن مسـعود ثقـة
( ) 7يف األصل  :معبد  .واملثبت من العتيقة  ،أ ،ب واملصدر ومقدمة ابن تيميـة  .وهـو عبـد هللا بـن َس أل
أرسل عن أيب بكر الصديق (انظر التهذيب  ، 230/5سؤاالت الدارقطين ص)34
( ) 8أخرجه ابن جرير  78/1وابن حزم يف اإلحكام  1018من طريـق شـعبة بـه  .وأخرجـه ابـن جريـر مـن طريـق آخـر عـن أيب معمـر بـه  .وفيـه
انقطاع  ،لكن يشهد له ما أخرجه عبد بن محيد ومن طريقه ابن حزم من طريق ابن أيب مليكة عن أيب بكر بنحـوه  .وقـد احـتج بـه ابـن حـزم
 .وانظر أيضا ماأييت .
( ) 9هنا على هامش ب  :بلغ واحلمد هلل تعاىل .
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وقال أبو عبيـد القاسـم بـن سـالم  :ثنـا حممـد( )1بـن يزيـد  ،عـن العـوام بـن حوشـب  ،عـن إبـراهيم التيمـي أن
أاب بكر الصديق سئل عن قوله  :وفاكهـة وأاب  [ عـبس  ]31فقـال  :أي مسـاء تظلـين  ،وأي أرض تقلـين ،
إن أان قلت يف كتاب هللا ما ال أعلم  2)( .منقطع .
وقــال أبــو عبيــد أيضــا  :ثنــا يزيــد  ،عــن محيــد  ،عــن أنــس  ،أن عمــر بــن اخلطــاب قـرأ علــى املنــرب وفاكهــة
وأاب  فقال  :هـذه الفاكهـة قـد عرفناهـا  ،فمـا األب ؟ مث رجـع إىل نفسـه فقـال  :إن هـذا هلـو التكلـف اي

عمر(). 3

وقــال عبــد بــن محيــد  :ثنــا ســليمان بــن حــرب  ،ثنــا محــاد بــن زيــد  ،عــن اثبــت  ،عــن أنــس قــال  :كنــا عنــد
عمــر بــن اخلطــاب  ويف ظهــر قميصــه أربــع رقــاع فقـرأ   :وفاكهــة وأاب  فقــال  :مــا األب؟ مث قــال :
إن هذا هلو التكلف  ،فما عليك أن ال تدريه(). 4
وهذا كله حممول على أهنما رضـي هللا عنهمـا إمنـا أرادا استكشـاف علـم كيفيـة األب  ،وإال فكونـه نبتـا مـن
األرض ظاهر ال جيهل لقوله  :فأنبتنا فيها حبا وعنبا  اآلية [ عبس .]28 ،27
وقال ابن جرير  :ثنا يعقوب بن إبراهيم  ،ثنـا ابـن عيفلَيـة() ، 5عـن أيـوب  ،عـن ابـن أيب مليكـة أن ابـن عبـاس
سئل عن آية  ،لو سئل عنها بعضكم لقال فيها  ،فأىب أن يقول فيها() . 6إسناد صحيح .

وقال أبو عبيد  :ثنا إمساعيل بن إبراهيم  ،عن أيوب  ،عـن ابـن أيب مليكـة قـال  :سـأل رجـل ابـن عبـاس ،
عــن يــوم كــان مقــداره ألــف ســنة  ،فقــال لــه ابــن عبــاس  :فمــا يــوم كــان مقــداره مخســني ألــف ســنة ؟ فقــال
الرجل  :إمنا سـألتك لتحـدثين  .فقـال ابـن عبـاس  :ـا يومـان ذكر ـا هللا تعـاىل يف كتابـه() ، 7هللا أعلـم هبمـا
 .فكره أن يقول يف كتاب هللا ما ال يعلم(). 8

( ) 1يف النسـختني حممــود ،ب وغريهــا  ،واملثبـت مــن أ  ،واملصــدر ومقدمـة ابــن تيميــة  ،وهــو الصـواب وهــو حممــد بـن يزيــد الكالعــي الواســطي
وهو من شيوخ أيب عبيد كما يف هتذيب الكمال ( 1109انظر ترمجته يف التقريب )6403
( ) 2فضائل القرآن ص 227ورواه ابن أيب شيبة يف املصنف  . 513/10وهو منقطع كما قال احلافظ ابن كثري إال أنه يشهد له ما قبله .
( ) 3فضائل القرآن ص 227ورواه ابن أيب شـيبة  ، 512/10واحلـاكم  ، 514/2وقـال  :صـحيح علـى شـرط الشـيخني ومل خيرجـاه  .وسـكت
الذها  .وهو يف الصحيح بغري هذا اللفظ  ،وانظر ما أييت .
( ) 4أخرجه البخاري  7293خمتصرا بنحوه .
( ) 5بض م العني املهملة وفتح الالم  :هو إمساعيل بن إبراهيم اآليت يف السند التايل  ،وعلية اسم أمه وقيل  :جدته .
( ) 6التفسري  86/1وإسناده صحيح كما ذكر احلافظ وانظر ما بعده .
( ) 7يعين قوله تعاىل   :يف يوم كان مقداره مخسني ألف سنة [ املعـارج ، ]44 :وقولـه   :يف يـوم كـان مقـداره ألـف سـنة ممـا تعـدون [ 
السودة . ]5:
( ) 8فضــائل القــرآن ص ، 228وأخرجــه ابــن جريــر  72/29وإســناده صــحيح  .وصــححه الشــيخ مقبــل  ، 14/1وســيأيت تصــحيح هــذا األثــر
وما بعده مجلة واحدة يف كالم احلافظ .
ويبدو أن ابن عباس كره سؤال الرجل لعلة فيه  ،وإال فقد فسر هذين اليومني (وانظر فتح الباري . ) 453_451/8
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وقال أيضا ابن جرير  :حدثين يعقوب _ يعين ابـن إبـراهيم _ ثنـا ابـن عليـة  ،عـن مهـدي بـن ميمـون ،عـن
الوليد بن مسلم قال  :جـاء طلـق بـن حبيـب إىل جنـدب بـن عبـد هللا  ،فسـأله عـن آيـة مـن القـرآن  ،فقـال
له  :اِ
أحرج( )1عليك إن كنت مسلما ملا( )2قمت عين _ أو قال  :أن ألالسين(). 3
َّ
وقــال مالــك  :عــن حيــىي بــن ســعيد  ،عــن ســعيد بــن املســيب أنــه كــان إذا ســئل عــن تفســري آيــة مــن القــرآن
قال :إان ال نقول يف القرآن شيئا(). 4

وقال الليث :عن حيىي بن سعيد  ،عن سعيد بن املسيب أنه كان ال يتكلم إال يف املعلوم() 5من القرآن().6
وقال شعبة  :عن عمرو بن مرة قال  :سأل رجل سعيد بن املسيب عـن آيـة مـن القـرآن فقـال  :ال تسـألين

عن القرآن  ،وسل من يزعم أنه ال خيفى عليه منه شيء _ يعين عكرمة(). 7

وقال ابن َشوذَب  :حدثين يزيد بن أيب يزيد قال  :كنـا نسـأل سـعيد بـن املسـيب عـن احلـالل واحلـرام وكـان
أعلم الناس  ،فرذا سألناه عن تفسري آية من القرآن  ،سكت كأن مل يسمع(). 8

وقــال ابــن جريــر  :حــدثين أمحــد بــن عبــدة الضــا  ،ثنــا محــاد بــن زيــد  ،ثنــا عبيــد هللا بــن عمــر قــال  :لقــد
أدركـت فقهـاء املدينـة  ،وإهنـم ليعظمــون القـول يف التفسـري  .مـنهم سـامل بــن عبـد هللا  ،والقاسـم بـن حممــد ،
وسعيد بن املسيب  ،وانفع(). 9

وقــال أبــو عبيــد  :ثنــا عبــد هللا بــن صــاحل  ،عــن الليــث  ،عــن هشــام  ،عــن عــروة قــال  :مــا مسعــت أيب أتول
آية من كتاب هللا قط().10

)1( 1

وق ـ ــال أي ـ ــوب  ،واب ـ ــن ع ـ ــون  ،وهش ـ ــام الدس ـ ــتوائي  ،ع ـ ــن حمم ـ ــد ب ـ ــن س ـ ـريين  :س ـ ــألت َعبي ـ ـ َـدة (يع ـ ــين)
الس ـ ـ ـ ألل َماين عن آية من القرآن فقال  :ذهب الذين كانوا يعلمون فيم أنزل القرآن  ،فاتق هللا  ،وعليك
َّ

( ) 1ملحق على العتيقة  :أضيق .ا.هـ واملراد  :أجعلك يف حرج أي ضيق وإمث .
( ) 2يف األصل  :إال ما  .واملثبت من العتيقة وغريها واملصدر ومقدمة ابن تيمية  .وملحق على العتيقة  :أي إال .
( ) 3التفســري  86/1وإســناده صــحيح إىل الوليــد ب ـن مســلم إال أنــه مل حيضــر القصــة  ،ومل يصــرح بســماعها مــن طلــق  ،فظاهرهــا االنقطــاع ال
سيما والوليد مدلس كما هو مشهور  .ولو صحت الرواية محلت على أن السائل سأل عن املتشابه الذي اليتتبعه إال من يف قلبه زيغ .
()4أخرجه ابن جرير  85/1وأبو عبيد 228وإسناده صحيح  ،وصححه الشيخ مقبل .14/1
()5يف األصل " :العلوم" واملثبت من العتيقة وغريها واملصدر ومقدمة ابن تيمية .
( ) 6أخرجه ابن جرير  86/1وإسناده صحيح  ،وانظر ما قبله .
()7أخرجــه ابــن جريــر  ، 87/1وأبــو عبيــد  ،228وابــن أيب شــيبة  511/10وإســناده صــحيح  .وعكرمــة كمــا هــو معلــوم تلميــذ ابــن عبـاس ،
وقد وري علمه  ،ويبدو أن سعيدا كان يتورع عن اإلكثار من التفسري  ،وال حيدي إال مبا مسع فيه  .كما يف األثر اآليت .
( ) 8أخرجه ابن جرير  86/1وإسناده صحيح  .وابن َشوذب امسه عبد هللا .
الع َمري .
() 9التفسري  ، 85/1وقال الشيخ مقبل:سنده صحيح ( )15/1وهو كما قال .وعبيد هللا _ مصغرا _ ابن عمر هو ابن حفص يف
( )10الفضائل  229وإسناده حسن للكالم يف عبد هللا بن صاحل كاتب الليث بن سعد .
( )11زايدة من العتيقة  ،أ  ،ب .
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ابلسداد(). 1
وقـال أبــو عبيـد  :ثنــا معــاذ عـن ابــن عـون عــن عبــد هللا() 2بـن مســلم بـن يســار  ،عــن أبيـه قــال  :إذا حــدثت
عن هللا (حديثا)() 3فقف حب تنظر ما قبله وما بعده().4

حدثنا() 5يفه َشيم عن مغرية  ،عن إبراهيم قال  :كان أصحابنا يتقون التفسري ويهابونه(). 6

وقــال شــعبة  :عــن عبــد هللا بــن() 7أيب الســفر قــال  :قــال الشــعا  :وهللا مــا مــن آيــة إال وقــد ســألت عنهــا ،
ولكنها الرواية عن هللا عز وجل(). 8

وقــال() 9أبــو عبيــد ثنــا يفهشــيم أان عمــر()10بــن أيب زائــدة  ،عــن الشــعا  ،عــن مســروق قــال  :اتق ـوا التفســري
فرمنا هو الرواية عن هللا().11

فهــذه اآلاثر الصــحيحة()12ومــا شــاكلها عــن أئمــة الســلف  ،حممولــة علــى حتــرجهم عــن الكــالم يف التفســري ،
مبا ال علم هلم به  ،فأما من تكلـم مبـا يعلـم مـن ذلـك لغـة وشـرعا  ،فـال حـرج عليـه  ،وهلـذا روي عـن هـؤالء
وغــريهم أق ـوال يف التفســري  .وال منافــاة مل ألهنــم تكلم ـوا فيمــا علم ــوه  ،وســكتوا عم ــا جهل ــوه  ،وهــذا ه ــو
الواجــب علــى كــل أحــد  .فرنــه كمــا جيــب الســكوت عمــا ال علــم لــه بــه مل فكــذلك جيـب القــول فيمــا ســئل

عنه مما يعلمه ،لقوله تعاىل  :ليبيننه للناس وال يكتمونه [13)(آل عمران  ، ]187وملا جاء يف احلديث املروي

( ) 1أخرجه ابن جرير  86/1وأبو عبيد  228وابن أيب شيبة  511/10وإسناده صحيح وصححه مقبل  . 15/1وعبيدة  :بوزن قبيلة ،
والسلماين  :بسكون الالم  ،وقيل  :بفتحها .
( ) 2يف األصل والعتيقة  ،ب  ،ومقدمة ابن تيمية (عبيد هللا ) ابلتصغري واملثبت مـن أ  ،واملصـدر  .وهـو عبـد هللا بـن مسـلم بـن يسـار البصـري
روى عنه ابن عون وغريه من الثقات ذكره البخاري وابن أيب حـامت ووثقـه ابـن حبـان ( التـاريخ  ، 191/5اجلـرح والتعـديل  ، 165/5الثقـات
)13/7 ،60/5
( ) 3زايدة من أ  ،واملصدر .
( ) 4فضائل القرآن ص 229وإسناده حسن .
( ) 5القائل حدثنا هو أبو عبيد .
( ) 6فضائل القرآن ص 229وأخرجه أبو نعيم يف احللية 222/4وإسناده صحيح  .وصححه مقبل . 15/1
()7يف األصل  :عن  ،واملثبت من العتيقة وغريها واملصدر ومقدمة ابن تيمية .
( ) 8أخرجه ابن جرير  87/1وإسناده صحيح  ،وقال مقبل  :رجاله ثقات .15/1
()9يف األصل "حدثنا" واملثبت من العتيقة  ،أ  ،ب .
( )10يف األصــل (عمــرو) واملثبــت مــن العتيقــة  ،أ ،ب واملصــدر ومقدمــة ابــن تيميــة  ،وهــو عمــر بــن أيب زائــدة اهلمــداين مــن رجــال البخــاري
ومسلم كما يف التقريب ( ) 4897وهو أخو زكراي بن أيب زائدة وقد وقع الشيخ مقبل يف وهم بسبب التصحيف فليضبط مما هنا .
( )11الفضائل ص .229وإسناده صحيح  .وقد صححه احلافظ كما سيأيت .
( )12هذا تصحيح من ابن كثري لكل ما تقدم من آاثر كما أشران من قبل .
( )13تقدم ضبط هذه اآلية وذكر من قرأ هبا هكذا .
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من طرق  " :من سئل عن علم فكتمه أجلم يوم القيامة بلوام من انر "().1
فأما احلديث الذي رواه أبو جعفر ابن جرير  :ثنا عباس بن عبد العظـيم  ،ثنـا حممـد بـن خالـد بـن َعثَمـة ،

ثنـا جعفــر بـن حممــد الـ يفـزبريي  ،حـدثين هشــام بــن عـروة  ،عــن أبيــه  ،عـن عائشــة قالـت  :مـا كـان النــا 
يفسر شيئا من القرآن إال آاي بعدد  ،علمهن إايه جربيل عليه السالم .

مث رواه عــن أيب بكــر حممــد بــن يزيــد الطََرسوســي() ،2عــن معــن بــن عيس ــى  ،عــن جعفــر بــن خالــد  ،عــن
هشــام بــه() . 3فرنــه حــديث منكــر غريــب  .وجعفــر هــذا  :هــو ابــن حممــد بــن خالــد بــن ال ـزبري بــن الع ـوام

القرش ـ ــي الـ ـ ـزبريي  .ق ـ ــال البخ ـ ــاري  :ال يت ـ ــابع يف حديث ـ ــه  .وق ـ ــال احل ـ ــافظ أب ـ ــو الف ـ ــتح األزدي  :منك ـ ــر
احلديث().4

وتكلــم عليــه اإلمــام أبــو جعفــر مبــا حاصــله  :أن هــذه اآلايت ممــا ال يعلــم إال ابلتوقيــف عــن هللا تعــاىل  ،ممــا
وقفـه عليهـا جربيـل  .وهـذا أتويـل صـحيح لـو صـح احلـديث  ،فـرن مـن القـرآن مـا اسـتأثر هللا بعلمـه  ،ومنـه
ما يعلمه العلماء  ،ومنه ما تعلمه العـرب مـن لغاهتـا  ،ومنـه مـا ال يعـذر أحـد يف جهلـه  .كمـا صـرح بـذلك
ابن عباس فيما قال ابن جرير :
ثنـا حممــد بــن بشــار  ،ثنـا مؤمــل  ،ثنــا ســفيان  ،عـن أيب الـزاند قــال  :قــال ابـن عبـاس  :التفســري علــى أربعــة
أوجه  :وجه تعرفه العرب من كالمها  ،وتفسري ال يعذر أحد جبهالته  ،وتفســري يعلمه
العلماء  ،وتفسري ال يعلمه إال هللا().6)(]5

قال ابن جرير  :وقد روي حنوه يف حديث يف إسناده نظر :

( ) 1مــن هــذه الطــرق ماأخرجــه أمحــد  ، 495 ،353، 305، 263/2والرتمــذي  ،2649وأبــو داود  ،3658وابــن ماجــة  ، 261واحلــاكم
 101/1عن أيب هريرة  .وهو حديث صحيح حسنه الرتمذي وصححه احلاكم على شرط الشيخني وسكت الذها  .وأخرجه أيضا احلاكم
من حديث عبـد هللا بـن عمـرو وقـال  :إسـناده صـحيح ال غبـار عليـه  .وسـكت الـذها  .وقـد صـححه أمحـد شـاكر واأللبـاين (انظـر مـروايت
ابن ماجة ص ، 40ص ، 108مروايت أمحد . ) 111/1
()2يف األصــل "الطرشوشــي"  ،ويف أ  :الطرطوســي  ،واملثبــت مــن العتيقــة  ،ب  ،واملصــدر  ،نســبة إىل طرســوس _ بفتحتــني _ مدينــة بثغــور
الشام (انظر معوم البلدان . )28/4
( ) 3التفســري  ، 84/1وأخرجــه أبــو يعلــى  23/8وفيــه  :عــن فــالن بــن حممــد بــن خالــد  ،والب ـزار ( كشــف األســتار  ،2185خمتصــر الزوائــد
 ) 74/2وفيه  :عن حفص  ،بدال مـن جعفـر  .وهـو تصـحيف مـن الـراوي  ،وقـال اهليثمـي  :فيـه راو مل يتحـرر امسـه عنـد واحـد منهمـا وبقيـة
رجاله رجال الصحيح (اجملمع  ) 303/6يعين ابلراوي  :جعفر بن خالد  .واحلديث ضعيف كما يفيده كالم ابن كثري .
( ) 4جعفــر املــذكور ذكــره البخــاري يف التــاريخ  189/2وســكت عنــه  ،وكــذا ابــن أيب حــامت  ، 487/2وذكــره ابــن حبــان يف الثقــات ،123/6
وانظر النقول يف تضعيفه ( اللسان  ،124/2الضعفاء للذها ص ،134الضعفاء واملرتوكون البن اجلوزي . )172/1
()5التفســري  75/1ورجالــه ثقــات  ،إال أنــه منقطــع فــرن أاب ال ـزاند مل يــدرا ابــن عبــاس  ،ورمبــا كانــت الواســطة بينهمــا األعــرج علــى اجلــادة ،
فيحتمل التحسني ال سيما مع جزم ابن كثري بنسبته البن عباس كما تقدم  .ويؤيده ما أييت .
وقد وقع يف بعض النسخ غري املعتمدة زايدة األعرج بينهما وقد نبهت على ذلك يف املقدمة .
( ) 6إىل هنا انتهى النقل من مقدمة يف أصول التفسري البن تيمية بتصرف من املؤلف .
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حــدثين يــونس بــن عبــد األعلــى الصــديف  ،أان ابــن وهــب  ،مسعــت عمــرو بــن احلــاري حيــدي عــن الكلــا ،

عــن أيب صــاحل (مــوىل)() 1أم هــان ، ،عــن عبــد هللا بــن عبــاس أن رســول هللا  قــال  " :أنــزل القــرآن علــى
أربعــة() 2أحــرف  ،حــالل وح ـرام ال يعــذر أحــد ابجلهالــة بــه [ ،وتفســري تفســره الع ــرب] () ،3وتفســري تفس ــره
العلماء  ،ومتشابه ال يعلمه إال هللا (عز وجل )() 4ومن ادعى علمه سوى هللا فهو كاذب(). 5
والنظر الذي أشار إليه يف إسناده هو من جهة حممد بن السائب الكلا  ،فرنه مرتوا احلديث() 6لكن
()7

قد يكون إمنا وهم يف رفعه  ،ولعله من كالم ابن عباس كما تقدم وهللا أعلم .

( ) 1الــذي يف النســختني  ،ب  :عــن  ،واملثبــت مــن أ  ،واملصــدر  .واجلــادة مــا أثبتنــاه فــرن الكلــا يــروي عــن أيب صــاحل عــن ابــن عبــاس مباشــرة
بدون واسطة أم هان. ،
()2كذا يف املصدر  ،أ  ،وهو موافق للسياق  .والذي يف األصل والعتيقة وغري ا ( :سـبعة) وقـد شـرح علـى هـامش العتيقـة  :اختلفـوا يف املـراد
ابلسبعة األحرف وأصح األقوال وأقرهبا إىل معل احلديث قول من قال  :هي كيفية النطق بكلماتـه مـن إدغـام وإظهـار وتفخـيم وترقيـق وإمالـة
ومد و ز وتليني فرن العرب كانت خمتلفة اللغات يف هذه الوجوه فيسر هللا عليهم ليقرأ كل مبا يوافق لغته  .قـال ابـن شـهاب  :بلغـين أن تلـك
السبعة األحرف إمنا هي يف األمر يكون واحدا ال خيتلف يف حالل وال حرام  .ا.هـ
وما يف النسختني ال تنع إال أن العربة مبا يف املصدر وهللا أعلم .
()3سقط من األصل واملثبت من العتيقة  ،أ  ،ب  ،واملصدر .
( ) 4ما بني القوسني ليس يف املصدر .
( ) 5التفسري . 76/1
( ) 6قال احلافظ ابن حور عنه  :النسابة املفسر  ،متهم ابلكذب ورمي ابلـرفض (التقريـب  )5901ويف إسـناد احلـديث أيضـا أبـو صـاحل ابذام
_ أو ابذان _ موىل أم هان ،قال احلافظ  :ضعيف (التقريب . )634
( ) 7هنــا يف أ  :كتــاب فضــائل القــرآن _ وبعــد أن نقــل احلــافظ أث ـرا عــن ابــن عبــاس قــال  :ذكــر البخــاري رمحــه هللا كتــاب فضــائل القــرآن بعــد
كتاب التفسري ألن التفسري أهم فلهذا بدأ به وحنن قدمنا الفضائل قبل التفسري وذكران فضل كل سورة قبـل تفسـريها ليكـون ذلـك ابعثـا علـى
حفظ القرآن وفهمه والعمل مبا فيه وهللا املستعان  .وقد فصلت الكالم عن كتاب الفضائل يف املقدمة فلرياجع هناا .
وعلى هامش ب  :بلغ مقابلة على أصل املصنف .
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سورة الفاحتة

()1وهــي مكيــة (قالــه ابــن عبــاس وقتــادة وأبــو العاليــة ) وقيــل  :مدنيــة ( قالــه أبــو هريــرة وجماهــد وعطــاء بــن
يسار والزهري ) ويقال  :نزلـت مـرتني مـرة مبكـة ومـرة ابملدينـة واألول أشـبه (لقولـه تعـاىل ولقـد آتينـاا سـبعا
) (1مكــان نــزول الســور قــال أبــو بكــر بــن األنبــاري ثنــا إمساعيــل بــن إســحاق القاضــي ثنــا حوــاج بــن منهــال ثنــا ــام عــن قتــادة قــال نــزل يف
املدينة من القرآن البقرة وآل عمران والنساء واملائدة وبـراءة والرعـد والنحـل واحلـج والنـور واألحـزاب وحممـد والفـتح واحلوـرات والـرمحن واحلديـد
واجملادلة واحلشر واملمتحنة والصف واجلمعة واملنافقون والتغابن والطالق و اي أيها النـا مل حتـرم إىل رأس العشـر وإذا زلزلـت وإذا جـاء نصـر هللا
هؤالء السور نزلت ابملدينة وسائر السور مبكة عدد اآلايت والكلمـات واحلـروف فأمـا عـدد آايت القـرآن العظـيم فسـتة آالف آيـة مث
اختلف فيما زاد على ذلك على أقوال فمنهم من مل يزد على ذلك ومنهم من قال ومائيت آية وأربع آايت وقيل وأربع عشرة آيـة وقيـل ومائتـان
ومخــس وعشــرون آيــة أو ســت وعشــرون آيــة وقيــل ومائتــان وســت وثالثــون حكــى ذلــك أبــو عمــرو الــداين يف كتابــه البيــان وأمــا كلماتــه فقــال
الفضل بن شاذان عن عطاء بن يسار سبع وسبعون ألف كلمة وأربعمائة وتسع وثالثون كلمة وأما حروفه فقـال عبـد هللا بـن كثـري عـن جماهـد
هذا ما أحصيناه من القرآن وهو ثلثمائة ألف حرف وأحد وعشرون ألف حرف ومائة و انون حرفا وقال الفضل بن عطـاء بـن يسـار ثلثمائـة
ألف حرف وثالثة وعشرون ألفا ومخسة عشر حرفا وقال سالم أبو حممد احلماين إن احلواج مجع القراء واحلفاث والكتاب فقال اخربوين عن
القرآن كله كم حرف هو قال فحسـبنا فـأمجعوا أنـه ثلثمائـة ألـف وأربعـون ألـف وسـبعمائة وأربعـون حرفـا قـال فـأخربوين عـن نصـفه فـرذا هـو إىل
الفاء من قوله يف الكهف وليتلطف وثلثه األول عند رأس مائة آية من براءة والثاين علـى رأس مائـة أو إحـدى ومائـة مـن الشـعراء والثالـث إىل
آخره وسبعه األول إىل الدال من قوله تعاىل فمنهم من آمن به ومنهم من صد والسبع الثاين إىل التاء يف قوله تعاىل يف سورة األعـراف أولئـك
حبطت والثالث إىل األلـف الثانيـة مـن قولـه تعـاىل يف الرعـد أكلهـا والرابـع إىل األلـف يف احلـج مـن قولـه جعلنـا منسـكا واخلـامس إىل اهلـاء مـن
قوله يف األحزاب وما كان ملؤمن وال مؤمنة والسادس إىل الواو من قوله تعـاىل يف الفـتح الظـانني ابهلل ظـن السـوء والسـابع إىل آخـر القـرآن قـال
سالم أبو حممد علمنا ذلك يف أربعة أشهر قـالوا وكـان احلوـاج يقـرأ يف كـل ليلـة ربـع القـرآن فـاألول إىل آخـر األنعـام والثـاين إىل وليتلطـف مـن
سورة الكهف والثالث إىل آخر الزمر والرابع إىل آخر القرآن وقد حكى الشيخ أبو عمرو الداين يف كتابه البيان خالفـا يف هـذا كلـه فـاهلل اعلـم
التحزيــب والتورئــة وأمــا التحزيــب والتوزئــة فقــد اشــتهرت األج ـزاء مــن ثالثــني كمــا يف الربعــات ابملــدارس وغريهــا وقــد ذك ـران فيمــا تقــدم
احلديث الوارد يف حتزيب الصحابة للقرآن واحلديث يف مسند اإلمـام أمحـد وسـنن أيب داود وابـن ماجـه وغـريهم عـن أوس بـن حذيفـة أنـه سـأل
أصـحاب رســول هللا صـلى هللا عليــه وسـلم يف حياتــه كيــف حتزبـون القــرآن قـالوا ثــالي ومخـس وســبع وتســع وأحـد عشــرة وثـالي عشــرة وحــزب
املفصل حب ختتم معل السورة فصل واختلف يف معل السورة ممـا هـي مشـتقة فقيـل مـن اإلابنـة واالرتفـاع قـال النابغـة أمل تـر أن
هللا أعطـاا ســورة تـرى كــل ملـك دوهنــا يتذبـذب فكــأن القـارئ ينتقــل هبــا مـن منزلــة إىل منزلـة وقيــل لشـرفها وارتفاعهــا كسـور البنيــان وقيــل
مسيــت ســورة لكوهنــا قطعــة مــن القــرآن وجــزءا منــه مــأخوذ مــن أســار اإلانء وهــو البقيــة وعلــى هــذا فيكــون أصــلها مهمــوزا وإمنــا خففــت اهلمــزة
فأبدلت اهلمزة واوا النضمام ما قبلها وقيل لتمامها وكماهلا ألن العرب يسمون الناقة التامة سورة قلت وحيتمل أن يكون من اجلمع واإلحاطة
آلايهتا كما يسمى سور البلد إلحاطته مبنازله ودوره ومجـع السـورة سـور بفـتح الـواو وقـد جيمـع علـى سـورات وسـوارات وأمـا اآليـة فمـن العالمـة
علــى انقطــاع الكــال م الــذي قبلهــا عــن الــذي بعــدها وانفصــاهلا أي هــي ابئنــة عــن أختهــا ومنفــردة قــال هللا تعــاىل إن آيــة ملكــه وقــال النابغــة
تو ـت آايت هلـا فعرفتهـا لسـتة أعـوام وذا العـام سـابع وقيـل ألهنـا مجاعــة حـروف مـن القـرآن وطائفـة منـه كمـا يقـال خـرج القـوم ايهتــم أي
جبماعـاهتم قـال الشـا عر خرجنــا مـن النقبـني ال حــي مثلنـا ايتنـا نزجــي اللقـاح املطـافال وقيـل مسيــت آيـة ألهنـا عوــب يعوـز البشـر عــن
الــتكلم مبثلهــا قــال ســيبويه وأصــلها أييــة مثــل أكمــة وشــورة حتركــت اليــاء وانفــتح مــا قبلهــا فقلبــت ألفــا فصــارت آيــة هبمــزة بعــدها مــدة وقــال
الكسائي أصلها آيية على وزن آمنة فقلبت ألفا مث حذفت اللتباسها وقال الفراء أصلها أيية فقلبت ألفا كراهية التشديد فصارت آية ومجعهـا
آي وآايي وآايت وأما الكلمة فهي اللفظة الواحدة وقد تكـون علـى حـرفني مثـل مـا و ال وحنـو ذلـك وقـد تكـون أكثـر وأكثـر مـا تكـون عشـرة
أحــرف مثــل ليســتخلفنهم و أنلزمكموهــا و فأســقيناكموه وقــد تكــون الكلمــة الواحــدة آيــة مثــل والفوــر والضــحى والعصــر وكــذلك امل و طــه و
يس و حم يف قول الكوفيني و حم عسق عندهم كلمتان وغريهم ال يسمي هذه آايت بل يقول هـذه فـواتح السـور وقـال أبـو عمـرو الـداين ال
أعلــم كلمــة هــي وحــدها آيــة إال قولــه تعــاىل مــدهامتان بســورة الــرمحن لغــة القــرآن فصــل قــال القــرطا أمجعـوا علــى أنــه لــيس يف القــرآن
شـيء مــن الرتاكيــب األعوميــة وأمجعـوا أن فيــه أعالمــا مــن األعوميـة كــربراهيم ونــوح ولــوط واختلفـوا هــل فيــه شــيء مـن غــري ذلــك ابألعوميــة
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من املثاين ) وهللا (تعاىل) أعلم ( .وحكى أبو الليث السمرقندي أن نصـفها نـزل مبكـة ونصـفها اآلخـر نـزل
ابملدينة وهو غريب جدا نقله القرطا عنه )
وهي سبع آايت بال خالف (وقال عمرو بن عبيد ان وقال حسني اجلعفي ستة وهـذان القـوالن شـاذان)
وإمنــا اختلف ـوا يف البســملة هــل هــي آيــة مســتقلة مـن أوهلــا كمــا هــو املشــهور عــن مجهــور ق ـراء الكوفــة وقــول
مجاعة من الصحابة والتابعني وخلق من اخللف  ،أو بعض آية  ،أو ال تعد من أوهلا ابلكليـة كمـا هـو قـول

أهــل املدينــة مــن الق ـراء والفقهــاء  ،علــى ثالثــة أق ـوال س ــيأيت تقريره ــا() 1يف موض ــعه إن شــاء هللا تع ــاىل وب ــه
الثقة.
قالوا  :وكلماهتا مخس وعشرون كلمة وحروفها مائة وثالثة عشر حرفا .
قــال البخــاري يف أول كتــاب التفســري (قبــل)  :ومسيــت أم الكتــاب (ألنــه) أنــه يبــدأ بكتابتهــا يف املصــاحف
ويبدأ بقراءهتا يف الصالة  .وقيل  :إمنا مسيت بذلك لرجوع معاين القرآن كله إىل ما تضمنته .
قال ابن جرير  :والعرب تسمي كل جامع أمر أو مقدم ألمر إذا كانت له توابـع تتبعـه هـو هلـا إمـام جـامعمل
أمــا  .فتقــول للولــدة الــيت ألمــع الــدما  :أم الـرأس  ،ويســمون لـواء اجلــيش ورايـتهم الــيت جيتمعــون حتتهــا :
أما .واستشهد بقول ذي الرمة :
على رأسه أم لنا نقتدي هبا

مجاع أمور ال نعاصي له() 2أمرا

يعــين  :الــرمح  .قــال  :ومسيــت مكــة أم القــرى لتقــدمها أمــام مجيعه ــا  ،ومجعه ــا مــا س ـواها  .وقيــل  :ألن
األرض دحيــت منهــا() . 3ويقــال هلــا أيضــا  :الفاحتــة ألهنــا تفتــتح هبــا القـراءة  ،وافتتحــت الصــحابة هبــا كتابــة
املصحف اإلمام  .وصح تسميتها ابلسبع املثاين قالوا  :ألهنا تثل يف الصالة فتقرأ يف كـل ركعـة  ،وإن كـان
للمثاين معل آخر غري هذا كما سيأيت بيانه يف موضعه إن شاء هللا (تعاىل) .
فـأنكر ذلــك البــاقالين والطـربي وقــاال مــا وقــع فيـه ممــا يوافــق األعوميــة فهـو مـن ابب مــا توافقــت فيـه اللغــات  1ســورة الفاحتــة اآلايت
مقدمة تفسري سورة الفاحتة بسم هللا الرمحن الرحيم يقال هلا الفاحتة أي فاحتة الكتـاب خطـا وهبـا تفـتح القـراءة يف الصـلوات ويقـال هلـا أيضـا أم
الكتــاب عنــد اجلمهــور ذكــره أنــس واحلســن وابــن ســريين كرهــا تســميتها بــذلك قــال احلســن وابــن سـريين إمنــا ذلــك اللــوح احلفــوث وقــال احلســن
اآلايت احلكمات هن أم الكتاب ولذاكرها أيضا أن يقول هلا أم القرآن وقد ثبت يف الصحيح عند الرتمذي وصححه عن أيب هريرة قال قال
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم احلمد هلل رب العاملني أم القرآن وأم الكتاب والسبع املثاين والقرآن العظـيم ويقـال هلـا احلمـد ويقـال هلـا الصـالة
لقوله  عن ربه قسمت الصالة بيين وبني عبـدي نصـفني فـرذا قـال العبـد احلمـد هلل رب العـاملني قـال هللا محـدين عبـدي احلـديث فسـميت
الفاحتــة صــالة ألهنــا شــرط فيهــا ويقــال هلــا الشــفاء ملــا رواه الــدارمي عــن أيب ســعيد مرفوعــا فاحتــة الكتــاب شــفاء مــن كــل ســم ويقــال هلــا الرقيــة
حلــديث أيب ســعيد يف الصــحيح حــني رقــى هبــا الرجــل الســليم فقــال لــه رســول هللا  ومــا يــدريك أهنــا رقيــة وروى الشــعا عــن ابــن عبــاس أنــه
مساها أساس القرآن قال وأساسها بسم هللا الرمحن الرحيم ومساها سـفيان بـن عيينـة ابلواقيـة ومساهـا حيـىي بـن أيب كثـري الكافيـة ألهنـا تكفـي عمـا
عـداها وال يكفـي مـا سـواها عنهـا كمـا جــاء يف بعـض األحاديـث املرسـلة أم القــرآن عـوض مـن غريهــا ولـيس مـن غريهـا عــوض منهـا ويقـال هلــا
سورة الصالة و الكنز ذكر ا الزخمشري يف كشافه  ( .زايدة يف ط )
) (1يف األصل تفسريها واملثبت من العتيقة .
)(2ليس نعصي هلا ويف األصل  :هلا واملثبت من العتيقة .
) (3يف األصل من حتتها واملثبت من العتيقة .
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قــال اإلمــام أمحــد  :ثنــا يزيــد بــن هــارون (قــال)(: )1أان ابــن أيب ذئــب  ،وهاشــم بــن (القاســم)() 2عــن ابــن أيب
ذئــب  ،عــن املقــربي  ،عــن أيب هريــرة  ،عــن النــا  أنــه قــال (ألم)( )3القــرآن  :هــي أم القــرآن وهــي الســبع
املثاين وهي القرآن العظيم(.)4
مث رواه عن إمساعيل بن عمر عن ابن أيب ذئب به(. )5
وقــال أبــو جعفــر حممــد بــن جريــر الطــربي  :حــدثين يــونس بــن عبــد األعلــى  ،أان( )6ابــن وهــب (قــال)(، )7
أخربين ابن أيب ذئب  ،عن سعيد املقربي  ،عـن أيب هريـرة  ،عـن رسـول هللا  قـال  :هـي أم القـرآن وهـي
فاحتة الكتاب وهي السبع املثاين(. )8
وقال احلافظ أبو بكر أمحـد بـن موسـى بـن مردويـه يف تفسـريه  :ثنـا أمحـد بـن حممـد بـن زايد  ،ثنـا حممـد بـن
غالــب بــن حــرب  ،ثنــا إســحاق بــن عبــد الواحــد املوصــلي  ،ثنــا املعــا بــن عم ـران  ،عــن عبــد احلميــد بــن
جعفر  ،عن نـوح بـن أيب بـالل  ،عـن املقـربي  ،عـن أيب هريـرة قـال  :قـال رسـول هللا " : احلمـد هلل رب
الع ــاملني س ــبع آايت  ،بس ــم هللا ال ــرمحن ال ــرحيم إح ــداهن  ،وه ــي الس ــبع املث ــاين والق ــرآن العظ ــيم وه ــي أم
الكتاب وفاحتة الكتاب" (. )9
0
ات(. )1
وقد رواه الدارقطين أيضا عن أيب هريرة مرفوعا بنحوه أو مثله  .وقال  :كلهم ثق

)(1زايدة من املصدر .
) (2يف األصــل  :وهشــام بــن هشــام  .ويف العتيقــة  :هاشــم بــن هاشــم واملثبــت مــن املصــدر وهــو هاشــم بــن القاســم أبــو النضــر البغــدادي شــيخ
اإلمام أمحد (انظر ترمجته يف التهذيب . )18/11
) (3يف املصدر  :يف أم .
)(4املسند  ، 448/1وأخرجه البخاري  ، 381/8وانظر املوسوعة .33/1
) (5لفظه  :احلمد هلل أم القرآن وأم الكتاب والسبع املثاين املسند .448/1
)(6يف املصدر  :قال حدثنا .
) (7زايدة من املصدر .
) (8التفسري  47/1وأخرجه أيضا يف  58،59/14وانظر ما قبله .
)(9عزاه أيضا البن مردويه  ،السيوطي يف الدر .3/1
(10الس ــنن 312/1وأخرج ــه أيض ــا مرفوع ــا البيهق ــي  ،376/2وق ــال اب ــن حو ــر يف التلخ ــيص  : 248/1وه ــذا اإلس ــناد رجال ــه ثق ــات (يع ــين
)
إسـناد الـدارقطين )…….وصـحح غـري واحـد مـن األئمـة وقفـه علـى رفعـه …..اخل والصـواب وقـف اجلـزء املتعلـق ابلبسـملة حيـث روى هــذا
احلديث الثقات عن املقربي فلم يذكروا فيه هذا اجلزء كما بينت رواية الدارقطين والبيهقي أن عبد احلميد بن جعفر أحد رواته وهم يف رفعه .
وانظر أيضا (مروايت ابـن مردويـه يف التفسـري ص . )71-70وقولـه  :وقـال  :كلهـم ثقـات  ،إمنـا قالـه الـدارقطين بعـد حـديث أم سـلمة التـايل
حلديث أيب هريرة ال بعد حديث أيب هريرة  .وعبد احلميد بن جعفر متكلم فيه .
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وروى البيهق ــي ع ــن عل ــي( )1واب ــن عب ــاس( )2وأيب هري ــرة( )3أهن ــم فس ــروا قول ــه  :س ــبعا م ــن املث ــاين  ابلفاحت ــة
()4

وأن البسملة هي اآلية السابعة منها  .وسيأيت متام هذا عند البسملة .
ذكر ما ورد يف فضل الفاحتة

قال اإلمام أمحـد بـن حممـد بـن حنبـل رمحـه هللا يف مسـنده  :ثنـا حيـىي بـن سـعيد  ،عـن شـعبة حـدثين خبيـب
بن عبد الرمحن  ،عن حفص بـن عاصـم  ،عـن أيب سـعيد بـن املعلـى ( )5()قـال  :كنـت أصـلي  ،فـدعاين
رســول هللا  فلــم أجبــه حــب صــليت (وأتيتــه)( ، )6فقــال  :مــا منعــك أن أتتيــين ؟ قــال  :قلــت  :اي رســول
هللا ! إين كنــت أصــلي  .قــال  :أمل يقــل هللا (عــز وجــل)(  : )7اي أيهــا الــذين آمن ـوا اســتويبوا هلل وللرســول
()9

إذا دعــاكم ملــا (حييــيكم)([  )8األنفــال  ]24؟ مث قــال  :ألعلمنــك أعظــم ســورة يف القــرآن (أو مــن القــرآن)
قبــل أن ختــرج مــن املســود  .قــال  :فأخــذ بيــدي  ،فلمــا أراد أن خيــرج مــن املســود قلــت  :اي رســول هللا !
إنــك قلــت  :ألعلمنــك أعظــم ســورة يف القــرآن  .قــال  :نعــم  ،احلمــد هلل رب العــاملني هــي الســبع املثــاين
0
أوتيته(. )1
والقرآن العظيم الذي

2
1
املديين( )1كال ا عن حيىي بن سعيد القطان به
مسدد( )1وعلي بن
وهكذا رواه البخاري عن

)(1شعب اإل ان  443/2وإسناده حسن  ،وليس فيه ذكـر للبسـملة  ،وقـد أخرجـه الـدارقطين  313/1مـن طريـق آخـر  ،وفيـه ذكـر البسـملة،
ويف إسناده أسباط بن نصر وهو كثري اخلطأ ويغرب (التقريب .)321
) (2شعب اإل ان  443/2من طريق الكلا عن أيب صاحل عنه وهو إسناد واه وليس فيه ذكر للبسملة .
) (3السنن الكربى  377/2وقد تقدم الكالم عليه وإسناده صحيح .
) (4جـاءت زايدة هنـا يف ط  :وقـد روى األعمــش عـن إبـراهيم قــال  :قيـل البـن مســعود مل مل تكتـب الفاحتـة يف مصــحفك ؟ فقـال  :لـو كتبتهــا
لكتبتهـا يف أول كـل سـورة  .قـال أبــو بكـر بـن أيب داود  :يعـين حيـث يقـرأ يف الصـالة  .قـال  :واكتفيـت فـظ املســلمني هلـا عـن كتابتهـا وقــد
قيــل إن الفاحتــة أول شــيء أنــزل مــن القــرآن كمــا ورد يف حــديث رواه البيهقــي يف دالئــل النبــوة ونقلــه البــاقالين أحــد أقـوال ثالثــة وقيــل اي أيهــا
املدثر كما يف حديث جابر يف الصحيح وقيل اقرأ ابسم ربك الذي خلق وهذا هو الصحيح كما سيأيت تقريره يف موضعه وهللا املستعان .
)(5ليست يف املصدر .
)(6يف املصدر فأتيته .
) (7زايدة من املصدر .
) (8ليست يف املصدر .
) (9زايدة من املصدر .
(10املسند .211/4
)
(11الصحيح (.)4204
)
(12الصحيح (.)4720
)
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ورواه يف موضع آخر من التفسري وأبو داود  ،والنسائي  ،وابن ماجه من طرق  ،عن شعبة به(. )1
ورواه الواقدي عن حممد بن معاذ األنصـاري  ،عـن خبيـب بـن عبـد الـرمحن  ،عـن حفـص بـن عاصـم  ،عـن
أيب سعيد بن املعلى  ،عن أيب بن كعب فذكر حنوه (.)2
وقد وقع يف املوطأ لإلمام مالك بن أنس رمحه هللا ما ينبغي التنبيه عليه فرنه رواه مالك عن العالء بـن عبـد
الرمحن بن يعقوب احلرقي أن أاب سـعيد مـوىل عـامر بـن كريـز أخـربهم أن رسـول هللا  اندى أيب بـن كعـب
وه ـ ــو يص ـ ــلي (يف املس ـ ــود)( )3فلم ـ ــا ف ـ ــر م ـ ــن ص ـ ــالته حلق ـ ــه (ق ـ ــال )( :)4فوض ـ ــع (الن ـ ــا )5() ي ـ ــده عل ـ ــى
()8

(ي ـ ــدي)( )6وه ـ ــو يري ـ ــد أن خي ـ ــرج م ـ ــن ابب املس ـ ــود (مث ق ـ ــال)( : )7إين ألرج ـ ــو أن ال خت ـ ــرج م ـ ــن (ابب)

املسـ ــود حـ ــب تعلـ ــم سـ ــورة مـ ــا أنـ ــزل (هللا )()9يف التـ ــوراة وال يف اإلجنيـ ــل وال يف القـ ــرآن مثلهـ ــا  .قـ ــال أيب :
فوعلــت أبطــ ،يف املشــي رجــاء ذلــك مث قلــت  :اي رســول هللا الســورة الــيت وعــدتين ق ـال :كيــف تق ـرأ إذا
0
ـه)( )1احلمـد هلل رب العـاملني حـب أتيــت علـى آخرهـا فقـال رســول هللا
افتتحـت الصـالة ؟ قـال  :فقـرأت (عليـ
1
أعطيت(. )1
 : هي هذه السورة  ،وهي السبع املثاين والقرآن العظيم الذي
2
ـول( )1ومـن تبعـه فـرن ابـن
فأبو سعيد هذا ليس أبيب سـعيد بـن املعلـى كمـا اعتقـده ابـن األثـري يف جـامع األص
3
ـن)( )1م ـوايل خزاعـ4ـة( ، )1وذاا احلــديث متصــل صــحيح  ،وهــذا
املعلــى صــحايب أنصــاري  ،وهــذا اتبعــي (مـ
ظاهره أنه منقطع إن مل يكن مسعه أبو س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـعيد هذا من أيب بن كعب  ،فرن كان قد مسعه منه فهو على

)(1صحيح البخاري (، )4370،4426سنن أيب داود  ،1458سنن النسائي  ،913سنن ابن ماجة .3785
)(2انظر الفتح  157/8وفيه ضعف ووهم والواقدي متهم وذكره أبيا من و ه فيه .
) (3ليست يف املصدر .
)(4ليست يف املصدر .
)(5يف املصدر رسول هللا .
)(6يف املصدر يده .
) (7يف املصدر فقال .
) (8ليست يف املصدر .
) (9زايدة من املصدر .
(10ليست يف املصدر .
)
(11املوطـأ  ،189وأخرجـه مــن طريـق مالـك ايــن جريـر  ، 58/14واحلـاكم 557/1وغري ـا وإســناده حسـن ولـه طــرق أخـرى (انظـر املوســوعة
)
.)32-29/1
.466/8 (12
)
 (13ساقطة من األصل واملثبت من العتيقة .
)
 (14انظر ترمجته يف التهذيب  ، 111/12وقال ابن عبد الرب  :اتبعي معدود يف أهل املدينة (انظر تنوير احلوالك .)79/1
)
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شرط مسلم( ، )1وهللا أعلم .
عل ــى أن ــه ق ــد روي ع ــن أيب ب ــن كع ــب م ــن غ ــري وج ــه كم ــا ق ــال اإلم ــام أمح ــد  :ثن ــا عف ــان (ق ــال)( ،)2ثن ــا
عبــدالرمحن بــن إب ـراهيم (قــال)  ،ثنــا (العــالء)( )3بــن عبــد الــرمحن  ،عــن أبيــه  ،عــن أيب هريــرة قــال  :خــرج
رس ــول هللا  عل ــى أيب ب ــن كع ــب وه ــو يص ــلي فق ــال  :اي أيب فالتف ــت (مث مل )( )4جيب ــه مث (ص ــلى)( )5أيب
()6

فخفف مث انصرف إىل رسـول هللا  ، فقـال  :السـالم عليـك أي رسـول هللا  .قـال  :وعليـك (السـالم)

(،قــال)( )7مــا منعــك أي أيب إذ دعوتــك أن أليبــين ؟ (فقــال)( : )8أي رســول هللا  ،كنــت يف الصــالة  .قــال
0
إيل)(  )1اس ــتويبوا هلل وللرس ــول إذا دع ــاكم مل ـا حيي ــيكم [ 
 ( :أو لس ــت )( )9أل ــد فيم ــا (أوح ــي

األنفــال ]24

1
(اي)( )1رس ــول هللا ال أع ــود  .ق ــال  :أحت ــب أن أعلم ــك س ــورة مل تن ــزل )1( 2يف الت ــوراة ( وال يف
؟ ق ــال  :بل ــى
4
3
ـال)( )1رس ــول هللا : 
ـور)( )1وال يف الفرق ــان مثله ــا ؟ قل ــت  :نع ــم أي رس ــول هللا ( .ق ـ
اإلجني ــل وال يف الزب ـ
5
ج)( )1مــن هـذا البــاب حــب تعلمهـا  .قــال  :فأخــذ رسـول هللا  بيــدي حيــدثين وأان
إين ألرجـو أن ال ( أخــر
7
ـين( )1احل ـ ــديث  ،فلم ـ ــا ( أن  )1()8دن ـ ــوان م ـ ــن الب ـ ــاب قل ـ ــت  :أي
أتبط ـ ــأ خماف ـ ــة أن يبل ـ ــغ )1( 6قب ـ ــل أن يقص ـ ـ

) (1األصــل أنــه مسعــه منــه إذ مل يوصــف بتــدليس فــرن يف ســياق الروايــة مايــدل علــى ذلــك حيــث يقــول قــال أيب  :فوعلــت …….اخل ورمبــا
يكون مسعه من أيب هريرة عن أيب كما يف الطرق األخرى .
)(2زايدة من املصدر وكذا ما بعدها .
) (3يف األصل  :املعلى  ،واملثبت من العتيقة .
)(4يف املصدر  :فلم .
)(5يف النسختني قال واملثبت من املصدر .
) (6ليست يف املصدر .
)(7زايدة من املصدر .
) (8يف املصدر  :قال .
)(9يف املصدر :فلست .
(10يف املصدر  :أوحى هللا إيل أن .
)
(11يف املصدر :أي .
)
 (12كذا يف األصل واملصدر  ،ويف العتيقة  :مل ينزل .
)
(13يف املصدر  :وال يف الزبور وال يف اإلجنيل .
)
(14يف املصدر  :فقال .
)
(15يف املصدر  :خترج .
)
 (16جاءت زايدة يف العتيقة  :الباب وليست يف األصل وال يف املصدر .
)
 (17يف املصدر  :يقضي وهي حمتملة التصحيف .
)
 (18زايدة من املصدر .
)
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رسول هللا ما السـورة الـيت وعـدتين ؟ قـال  ( :مـا تقـرأ )( )1يف الصـالة ؟ قـال  :فقـرأت عليـه أم القـرآن  .قـال
(قــال رســول هللا  :)2() والــذي نفســي بيــده مــا أنــزل (هللا)()3يف التــوراة  ،وال يف اإلجنيــل  ،وال يف الزبــور ،
وال يف الفرقان مثلها  ( ،إهنا السبع املثاين )(.)4
ورواه الرتمذي عن قتيبة  ،عن الدراوردي  ،عن العالء  ،عـن أبيـه  ،عـن أيب هريـرة فـذكره وعنـده  :إهنـا مـن
الســبع املثــاين والق ـرآن العظــيم الــذي أعطيتــه( . )5مث قــال  :هــذا حــديث حســن صــحيح  .ويف البــاب عــن
أنس بن مالك(. )6
ورواه عبد هللا بن أمحد عن إمساعيـل أيب معمـر ،عـن أيب أسـامة  ،عـن عبـد احلميـد بـن جعفـر  ،عـن العـالء
 ،عن أبيه  ،عن أيب هريرة  ،عن أيب بن كعب فذكره مطوال بنحوه أو قر ٍ
يب منه(. )7
وقــد رواه الرتمــذي والنســائي مجيعــا عــن أيب عمــار حســني بــن حريــث  ،عــن الفضــل بــن موســى  ،عــن عبــد
احلميد بن جعفر  ،عن العالء  ،عن أبيه  ،عن أيب هريرة  ،عن أيب بـن كعـب قـال  :قـال رسـول هللا : 
مــا أنــزل هللا يف التــوراة وال يف اإلجنيــل مثــل أم القــرآن وهــي الســبع املث ـاين وهــي مقســومة بيــين وبــني عبــدي
(ولعبدي ماسأل )( .)8هذا لفظ النسائي  ،وقال الرتمذي  :حسن غريب(. )9
0
ـن)( )1عقيــل
وقـال اإلمـام أمحــد  :ثنـا حممـد بــن عبيـد  ،ثنـا هاشــم يعـين ابـن الربيــد  ،ثنـا عبـد هللا بــن حممـد (ب
1
اق( )1املــاء  ،فقلــت  :الســالم عليــك اي رس ــول
عــن ابــن جــابر قــال  :انتهيــت إىل رســول هللا  وقــد أه ـر
3
2
ـال)(: )1
ـال)( : )1فقل ـ ــت  :الس ـ ــالم علي ـ ــك اي رس ـ ــول هللا  .فل ـ ــم ي ـ ــرد عل ـ ــي ( ،ق ـ ـ
هللا .فل ـ ــم ي ـ ــرد عل ـ ــي ( ،ق ـ ـ

)(1يف املصدر  :فكيف تقرأ .
) (2زايدة من املصدر
) (3زايدة من املصدر .
)(4يف املصدر  :وإهنا للسبع من املثاين .
)(5السنن  2875وليس فيه ماهنا  ،وإمنا فيه  :وإهنا سبع من املثاين .
)(6لفظ الرتمذي  :ويف الباب عن أنس وفيه عن أيب سعيد بن املعلى .
)(7املسند .114/5
)(8زايدة من سنن النسائي .
) (9ســنن الرتمــذي  ،3125ســنن النســائي  914وهــو حــديث حســن (انظــر املوســوعة  )30،66/1ولــيس يف الســنن قــول الرتمــذي  :حســن
غريب وإمنا فيه  :حديث عبد العزيز بن حممد ( يعين الدراوردي ) أطول وأمت وهذا أصح من حديث عبد احلميد بن جعفر .
(10يف األصل  :عن  .واملثبت من العتيقة واملصدر .
)
 (11أهراق املاء أي صبه (انظر اللسان  )1781/3واملراد  :ابل .
)
 (12ليست يف املصدر .
)
 (13ليست يف املصدر .
)
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(فقلــت الســالم عليــك اي رســول هللا فلــم يــرد علــي )( )1فــانطلق رســول هللا  شــي وأان خلفــه حــب دخــل
()4

(علـ ـى)( )2رحل ــه  ،ودخل ــت أان املس ــود  ،فولس ــت كئيب ــا حزين ــا  ،فخ ــرج (عل ــي)( )3رس ــول هللا ( و)

قــد تطهــر فقــال  :عليــك الســالم ورمحــة هللا  ،وعليــك الســالم ورمحــة هللا  ،وعليــك الســالم ورمحــة هللا  ،مث
قــال  :أال أخــربا اي عبــد هللا بــن جــابر (خبــري)( )5ســورة يف القــرآن ؟ قلــت  :بلــى اي رســول هللا  .قــال  :اق ـرأ
احلمد هلل رب العاملني حب ختتمها(. )6
هذا إسناد جيد  ،وابن عقيل حيتج به األئمة الكبار(. )7
وعبــد هللا بــن جــابر هــذا (هــو )( )8الصــحايب ذكــر ابــن اجلــوزي أنــه هــو العبــدي( )9وهللا أعلــم  .ويقــال  :إنــه
0
عساكر(. )1
عبد هللا بن جابر األنصاري البياضي فيما ذكره احلافظ ابن

واستدلوا هبذا احلديث وأمثاله على تفاضل بعض اآلايت والسور على بعض كما هو احلكـي عـن كثـري مـن
2
1
ـار( )1مــن املالكيــة  .وذهبــت طائفــة
ـريب( )1وابــن احلصـ
العلمــاء مــنهم إســحاق بــن راهويــه  ،وأبــو بكــر بــن العـ
3
ـص( )1املفضــل عليــه  ،وإن
أخــرى إىل أنــه ال تفاضــل يف ذلــك ألن اجلميــع كــالم هللا ولــئال يــوهم املفضــل نقـ

)(1زايدة من املصدر  ،ويثبتها السياق بعدها .
)(2زايدة من املصدر .
)(3ليست يف املصدر .
)(4زايدة من املصدر .
) (5يف النسختني (أبخري) واملثبت من املصدر وهو األبلغ لغة وبه جاء القرآن ( .انظر شرح ابن عقيل )174/3
) (6املســند  ، 177/4وأخرجــه البيهقــي يف الشــعب وأبــو نعــيم يف املعرفــة وإســناده حســن وجــوده أيضــا الســيوطي يف الــدر (وانظــر املوســوعة
.)38/1
)(7منهم أمحد بن حنبل وإسحاق بن راهوية (انظر التهذيب .)15/6
)(8ليست يف العتيقة .
)(9نسبة لبين عبد القيس وإىل ذلك أيضا ذهب احلسيين (انظر تعويل املنفعة ص.)216
(10وهو الذي رجحه ابن حور أيضا (انظر تعويل املنفعة ص ،21اإلصابة . )32/6
)
(11عزاه هلما السيوطي يف اإلتقان  199/2وللغزايل أيضا .
)
 (12يف األصــل  :القصــار  .واملثبــت مــن العتيقــة وهــو عبــد الــرمحن بــن أمحــد القــرطا ت ( 422انظــر ســري أعــالم النــبالء  )473/17وقــد قــال
)
يف تلك املسألة  :عوا ممن يذكر اخلالف مع هذه النصوص ( القرطا  )96/1يعين نصوص التفضيل .
(13يف األصل  :ألن ال يوهن الفضل أنقض  .واملثبت من العتيقة .
)
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كــان اجلميــع فاضــال مل نقلــه القــرطا( )1عــن األشــعري وأيب بكــر البــاقالين وأيب حــامت (ابــن حبــان)( )2البســيت
(وأيب حيان) وحيىي بن حيىي ورواية عن (اإلمام)( )3مالك أيضا(. )4
حديث آخر  :قال البخاري يف فضائل القرآن  :ثنا حممد بن املثـل  ،ثنـا( )5وهـب  ،ثنـا هشـام  ،عـن حممـد
عن معبد( ، )6عن أيب سعيد اخلـدري قـال  :كنـا يف مسـري لنـا فنزلنـا فوـاءت جاريـة فقالـت  :إن سـيد احلـي
ســليم( )7وإن نف ـران غيفيَّــب  ،فهــل مــنكم راق ؟ فقــام معهــا( )8رجــل مــا كنــا أنبِنــه( )9برقيــة فرقــاه ف ـربأ  ،فــأمر لــه
بثالثــني شــاة  ،وســقاان لبنــا  ،فلمــا رجــع قلنــا لــه  :أكنــت حتســن رقيــة ؟ أو كنــت ترقــي ؟ قــال  :ال  ،مــا
رقيـ ــت إال أبم الكتـ ــاب  .قلنـ ــا  :ال حتـ ــدثوا شـ ــيئا حـ ــب أنيت أو نسـ ــأل ( رسـ ــول هللا  . )1()0فلمـ ــا قـ ــدمنا
املدينة ذكر1ان( )1للنـا  فقـال  :ومـا كـان يدريـه أهنـا رقيـة ؟ اقسـموا واضـربوا يل بسـهم  .وقـال أبـو معمـر :
ثنــا عبــد ال ـواري  ،ثنــا هشــام  ،ثنــا حممــد بــن ســريين حــدثين معبــد بــن س ـريين  ،عــن أيب ســعيد اخلــدري
2
هبذا(. )1

وهكذا رواه مسلم وأبو داود من رواية هشام وهو ابن حسان عن ابن سريين 3به(. )1
4
ـليم( )1يعــين اللــديغ يســمونه
ويف بعــض رواايت مســلم هلــذا احلــديث أن أاب ســعيد هــو الــذي رقــى ذلــك السـ
5
تفاؤال(. )1
بذلك

) (1انظر التفسري .96-95/1
)(2ليست يف العتيقة .
)(3ليست يف العتيقة .
)(4نقل ذلك عنهم السيوطي يف اإلتقان .199/2
)(5يف األصل حدثنا واملثبت من العتيقة .
) (6يف األصل  :بن سعد  .واملثبت من العتيقة واملصدر  .وحممد بن معبد ا ابنا سريين كما سيأيت .
) (7أي لديغ كما سيأيت .
) (8يف األصل  :منا  .واملثبت من العتيقة واملصدر .
)(9بكسر الباء املوحدة من األبن بفتح فسكون وهو التهمة أي ماكنا نعلم أنه يرقي فنعيبه بذلك (اللسان.)12/1
(10يف املصدر :النا .
)
(11يف املصدر :ذكرانه .
)
(12الصحيح .4721
)
 (13الصحيح  ،2201السنن.3419
)
(14لــيس األمــر كمــا ذكــر احلــافظ بــل قــال النــووي  :هــذا الراقــي هــو أبــو ســعيد اخلــدري الـراوي كــذا جــاء بينــا يف روايــة أخــرى يف غــري مســلم
)
( )187/14ومن ذلك رواية املستدرا  .746/1وقال صحيح على شرط مسلم ومل خيرجاه هبذه السياقة وسكت الذها  :وهو كما قال .
 (15قيل ذلك كما قالوا للفالة مفازة وقيـل هـو مـن السـلم بسـني مشـددة مفتوحـة وسـكون الـالم وهـو لـد احليـة وقيـل ألنـه مسـلم ملـا بـه (انظـر
)
اللسان .)2079/3
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حــديث آخــر  :روى مســلم يف صــحيحه والنســائي يف ســننه مــن حــديث أيب األحــوص ســالم بــن ســليم ،
عن عمار بن زريق  ،عن عبد هللا بن عيسى بن عبد الرمحن بن أيب ليلى  ،عن سـعيد بـن جبـري  ،عـن ابـن
عبـاس قـال  :بينـا رســول هللا  وعنـده جربيـل(( )1عليــه السـالم) ،إذ مسـع نَِقيضـا( )2فوقــه فرفـع جربيـل (عليــه
السـالم ) بصـره إىل السـماء  ،فقــال  :هـذا ابب قـد فــتح مـن السـماء مــا فـتح قـط  .قــال  :فنـزل منـه ملــك
فــأتى النــا  فقــال  " :أبشــر بنــورين قــد أوتيتهمــا مل يؤهتمــا نــا قبلــك مل فاحتــة الكتــاب وخ ـواتيم ســورة
البقرة ،لن تقرأ حرفا منهما إال أوتيته"(. )3
وهذا لفظ النسائي( )4وملسلم حنوه .
ح ـديث آخــر  :قــال مســلم ( :ثنــا)( )5إســحاق بــن إب ـراهيم احلنظلــي _ هــو ابــن راهويــه( _ )6ثنــا ســفيان بــن
احلرقــي( _ )7عــن أبيــه عــن أيب هريــرة عــن النــا 
عيينــة عــن العــالء _ يعــين ابــن عبــد الــرمحن بــن يعقــوب يف
قــال  " :مــن صــلى صــالة مل يقـرأ فيهــا أم القــرآن فهــي خــداج "( _)8ثــالاث _ غــري متــام  .فقيــل أليب هريــرة :
إان نكون وراء اإلمام  .قال  :اقرأ هبا يف نفسـك مل فـرين مسعـت رسـول هللا  يقـول  :قـال هللا عـز وجـل :
قس ــمت الص ــالة بي ــين وب ــني عب ــدي نص ــفني  ،ولعب ــدي م ــا س ــأل  .ف ــرذا ق ــال العب ــد   :احلم ــد هلل رب

العاملني قـال هللا (تعـاىل)  :محـدين عبـدي  ،وإذا قـال   :الـرمحن الـرحيم  قـال هللا (تعـاىل) :أثـل علـي
عبدي  .فرذا قال   :مالك يـوم الـدين  قـال  :جمـدين عبـدي _ وقـال مـرة  :فـوض إيل عبـدي _ فـرذا
ق ــال   :إايا نعب ــد وإايا نس ــتعني  ق ــال  :ه ــذا بي ــين وب ــني عب ــدي  ،ولعب ــدي م ــا س ــأل  .ف ــرذا ق ــال :
اهدان الصراط املستقيم  .صراط الـذين أنعمـت علـيهم غـري املغضـوب علـيهم وال الضـالني  آمـني قـال :
هذا لعبدي  ،ولعبدي ما سأل(. )9
0
اهويه(. )1
وهكذا رواه النسائي عن إسحاق بن ر

) (1يف العتيقــة  :جربئيــل  .وكــذا يف املوضــع التــايل وهــي لغــة وق ـرأ هبــا مــن الســبعة _ أي بفــتح اجلــيم وال ـراء وكســر اهلمــزة بعــدها ايء – محــزة
والكسائي (انظر الوايف ص  )207والذي يف املصدر كما هنا .
)(2النقيض  :الصوت ونقيض السقف حتريك خشبه ( اللسان .)4525/6
)(3الصحيح  ، 806السنن  912وليس فيهما  :أوتيته وإمنا  :أعطيته .
) (4مع اختالف طفيف  .وما بني القوسني زايدات من املصدر .
)(5يف األصل  :حدثنا  .واملثبت من العتيقة .
)(6من كالم احلافظ وليست من املصدر .
) (7من كالم احلافظ وليست من املصدر .
) (8خداج أي ذات خداج بكسر أوله وهو النقصان خدجت املرأة ولدها إذا ألقته دما فهو خداج ( اللسان . )1108/2
)(9الصحيح  395وما بني القوسني منه .
(10الكربى . 8013
)
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وقــد روايه( )1أيض ــا عــن قتيب ــة عــن مال ــك عــن الع ــالء عــن أيب الس ــائب م ــوىل هش ــام بــن (زه ــرة)( )2ع ــن أيب
هريرة به  .ويف هذا السياق  :فنصفها يل ونصفها لعبدي  ،ولعبدي ما سأل .
وكذا رواه ابن إسحاق عن العالء(. )3
وقد رواه مسلم من حديث ابن جريج عن العالء عن أيب السائب هكذا (.)4
ورواه أيضــا مــن حــديث ابــن أيب أويــس عــن العــالء عــن أبيــه وأيب الســائب كال ــا عــن أيب هريــرة( . )5وقــال
الرتمــذي  :هــذا حــديث حســن  ،وســألت أاب زرعــة عنــه فقــال :كــال احلــديثني صــحيح مل(مــن قــال  :عــن
العالء عن أبيه  ،وعن العالء عن أيب السائب )(.)6
وقد روى هذا احلديث عبد هللا بن اإلمـام أمحـد مـن حـديث العـالء عـن أبيـه عـن أيب هريـرة عـن أيب بـن بـن
كعب مطوال (.)7
(و) ()8قــال ابــن جريــر  :ثنــا صــاحل بــن مســمار املــروزي  ،ثنــا زيــد بــن احلبــاب  ،ثنــا عنبســة بــن ســعيد  ،عــن
مطرف بن طريف  ،عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عورة  ،عـن جـابر بـن عبـد هللا (األنصـاري) قـال:
قال رسول هللا  : قال هللا تعاىل  :قسمت الصالة بيـين وبـني عبـدي نصـفني  ،ولـه مـا سـأل مل فـرذا قـال
العبد   :احلمد هلل رب العاملني  قال  :محدين عبدي  .وإذا قال   :الرمحن الرحيم قـال  :أثـل علـي
0
الوجه(. )1
عبدي  .مث قال  :هذا يل وله ما بقي( . )9وهذا غريب من هذا

مث الكالم على ما يتعلق هبذا احلديث مما خيتص كم الفاحتة من وجوه :
)(1مسلم  ،395اجملتىب  ،909الكربى .981
)(2يف األصل  :عروة  .واملثبت من العتيقة .
) (3علقه البيهقي يف الكربى  ،2196وأخرجه البخاري موصوال يف جزء القراءة ص .28
)(4الصحيح .395
) (5الصحيح .395
)(6السنن  2951،2952وقد اختصر الكالم احلافظ ابن كثري ومابني القوسني من لفظه ليست يف املصدر .
)(7املسند .114/5
)(8زايدة من العتيقة .
)(9التفســري  201/1وصــححه أمحــد شــاكر وه ـو كمــا قــال  ،ولــيس هنــاا مايــدل علــى االنقطــاع بــني ســعد وجــابر كمــا ذكــر بعضــهم  ،وقــد
أخرجــه أيضــا اإلمســاعيلي يف معومــه ق ، 80ومــن طريقــه الســهمي يف اتريــخ جرجــان  ، 185وابــن أيب حــامت يف تفســريه خمتصـرا 155/1 ،
وصححه احلقق  ،والبيهقي يف القراءة (47وانظر املوسوعة .)65/1
(10يعين ال يعرف عن جابر بن عبد هللا إال من هذا الوجه .
)
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أحــدها  :أنــه قــد أطلــق فيــه لفــظ الصــالة  ،وامل ـراد  :الق ـراءة  ،كقول ـه تعــاىل   :وال أله ــر بص ــالتك وال
()1

ختاف ــت هب ــا وابت ــغ ب ــني ذل ــك س ــبيال [ اإلس ـراء  ]11أي  :بقراءت ــك كم ــا ج ــاء مص ــرحا ب ــه يف (احل ــديث )

الصــحيح عــن ابــن عبــاس() . 2وهكــذا قــال يف هــذا احلــديث  :قســمت الصــالة بيــين وبــني عبــدي نصــفني مل
فنصفها يل ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل  .مث بني تفصيل هذه القسمة يف قراءة الفاحتة  ،فدل على
عظمــة( )3الق ـراءة يف الصــالة  ،وأهنــا مــن أكــرب أركاهنــا  ،إذ( )4أطلقــت العبــادة  ،وأريــد بــه جــزء واحــد منهــا
وهـو القـراءة  ،كمــا أطلــق لفــظ القـراءة  ،واملـراد بــه الصــالة يف قولــه   :وقـرآن الفوــر إن قــرآن الفوــر كــان
مشــهودا [ اإلس ـراء ] 78وامل ـراد  :صــالة الفوــر كمــا جــاء مصــرحا بــه يف الصــحيحني (مــن)( )5أنــه تشــهدها
مالئكــة الليــل ومالئكــة النهــار() . 6فــدل ذلــك كلــه علــى أنــه البــد مــن القـراءة يف الصــالة  ،وهــو اتفــاق مــن
العلم ــاء  ،ولك ــن اختلفـ ـوا يف مس ــألة ن ــذكرها يف الوج ــه الث ــاين  ،وذل ــك أن ــه (ه ــل )() 7يتع ــني() 8للقـ ـراءة يف
الصــالة فاحتــة الكتــاب  ،أم ألــزئ هــي وغريهــا ؟ علــى ق ـولني مشــهورين مل فعنــد أيب حنيفــة رمحــه هللا ومــن
وافقه من أصحابه وغـريهم أهنـا ال تتعـني  ،بـل مهمـا قـرأ بـه مـن القـرآن أجـزأه يف الصـالة  .واحتوـوا بعمـوم
قولــه تعــاىل فــاقرءوا مــا تيســر مــن القــرآن [ املزمــل ] 20ومبــا ثبــت يف الصــحيحني مــن حــديث أيب هريــرة يف
قصــة املســيء يف صــالته أن رســول هللا  قــال لــه  :إذا قمــت إىل الصــالة فكــرب  ،مث اق ـرأ مــا تيســر معــك

من القرآن() . 9قالوا  :فأمره بقراءة ما تيسر  ،ومل يعني له الفاحتة وال غريها  ،فدل على ما قلنا .

والقول الثاين  :أنه يتعني قراءة الفاحتة يف الصالة  ،وال ألزئ الصالة بدوهنا  .وهـو قـول بقيـة األئمـة مالـك
والشافعي وأمحد بن حنبل وأصحاهبم ومجهور العلماء  .واحتووا على ذلك هبذا احلديث املـذكور  ،حيـث

قــال صــلوات هللا وســالمه عليــه  " :مــن صــلى صــالة مل يقـرأ هبــا أبم القــرآن فهــي خــداج" . )1( 0واخلــداج هــو
الناقص  ،كما فسر يف احلديث "غري متام . )1("1
)(1ليست يف العتيقة .
) (2البخاري  ، 4445مسلم  446من كالم ابن عباس .
)(3يف األصل  :عظم  .واملثبت من العتيقة .
)(4يف األصل  :إذا  .واملثبت من العتيقة .
)(5ليست يف العتيقة .
)(6البخاري  ، 4440، 621مسلم  649من حديث أيب هريرة مرفوعا وفيه  :وألتمـع مالئكـة الليـل ومالئكـة النهـار يف صـالة الصـبح يقـول
أبو هريرة  :اقرءوا إن شئتم  وقرآن الفور إن قرآن الفور كان مشهودا ( . لفظ البخاري .)4440
)(7ساقطة من األصل واملثبت من العتيقة .
)(8يف العتيقة  :تتعني .
)(9البخاري  ، 724مسلم . 397
(10تقدم خترجيه .
)
(11هذا اللفظ ورد يف حديث أيب هريرة عند أمحد  250/2وأصحاب السنن وغريهم وانظر املوسوعة (.)51/1
)
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واحتوـوا أيضــا مبــا ثبــت يف الصــحيحني مـن حــديث الزهــري عــن حممــود بـن الربيــع عــن عبــادة بــن الصــامت
قال  :قال رسول هللا  " : ال صالة ملن (مل)( )1يقرأ بفاحتة الكتاب"(). 2
ويف صحيح ابن خز ة وابن حبان عن أيب هريرة قال  :قال رسول هللا  " : ال ألـزئ صـالة ال يقـرأ فيهـا

أبم القرآن"(. )3

واألحاديث يف هذا الباب كثرية ووجه املناظرة ههنا يطول ذكره وقـد أشـران إىل م خـذهم (يف ذلـك) رمحهـم
هللا .
مث إن مــذهب الشــافعي ومجاعــة مــن أهــل العلــم أنــه ألــب قراءهتــا يف كــل ركعــة  .وقــال آخــرون  :إمنــا ألــب
قراءهت ــا( )4يف معظ ــم الركع ــات  .وق ــال احلس ــن وأكث ــر البصـ ـريني  :إمن ــا أل ــب قراءهت ــا( )5يف ركع ــة واح ــدة م ــن
الصــلوات أخــذا مبطلــق احلــديث  " :ال صــالة ملــن مل يقـرأ بفاحتــة الكتــاب "() . 6وقــال أبــو حنيفــة وأصــحابه
والثوري واألوزاعي  :ال يتعني قراءهتا بل لو قرأ بغريها أجزأه لقوله تعـاىل  :فـاقرؤا مـا تيسـر مـن القـرآن
املزمل  ]20 :كما تقدم  ،وهللا أعلم .

[

وقد روى ابـن ماجـه مـن حـديث أيب سـفيان السـعدي( )7عـن أيب نضـرة عـن أيب سـعيد مرفوعـا  " :ال صـالة
ملن مل يقرأ يف كل ركعة ابحلمد ( هلل)()8وسورة يف فريضة أو غريها"(). 9
1
ـم)( )1والوجـ ــه
ويف صـ ــحة هـ ــذا نظـ ـ0ـر( ( ، )1وموضـ ــح حتريـ ــر هـ ــذا كلـ ــه يف كتـ ــاب األحكـ ــام الكبـ ــري وهللا أعلـ ـ

الثالث  :هل ألب قراءة الفاحتة على املأموم ؟ فيه ثالثة أقوال للعلماء :
أحدها  :أنه ألب عليه قراءهتا  ،كما ألب على إمامه  ،لعموم األحاديث املتقدمة .
)(1يف األصل  :ال  .واملثبت من العتيقة واملصدر .
) (2البخاري  ،723مسلم .394
)(3الــن خز ــة  ، 490وعنــه ابــن حبــان  ،1789ولفظــه " ال يقـرأ فيهــا بفاحتــة الكتــاب " قــال ابــن حبــان  :مل يقــل يف خــرب العــالء هــذا  " :ال
ألزيء إال شعبة وال عنه إال وهب بن جرير .
)(4يف األصل  :من أهنا  .واملثبت من العتيقة .
)(5يف األصل  :من أهنا  .واملثبت من العتيقة .
)(6تقدم خترجيه .
)(7يف العتيقة  :العبدي .
)(8زايدة من املصدر .
)(9الســنن  ، 839ورواه الرتمــذي أيض ــا  238مطــوال  ،وقــال  :ح ــديث حســن .أ.هـ ـ وق ــال البوصــريي  :هــذا إس ــناد ضــعيف  ،أبــو س ــفيان
السعدي وامسه طريف بن شهاب وقيل ابن سعد قال عبد الرب  :أمجعوا على ضعفه ( الزوائد  )291/1وقد روى هذا احلديث قتادة عن أيب
نضرة بلفظ " ال صالة إال بقراءة فاحتة الكتاب فما زاد  .وهذا اللفظ هو احلفوث ( وانظر املوسوعة .)54/1
(10انظر ما تقدم .
)
(11ساقطة من العتيقة وماقبلها من قوله  :مث إن مذهب الشافعي …اخل ملحق ابهلامش .
)
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والثاين  :ال ألب على املأموم قراءة ابلكليـة  ،ال الفاحتـة وال غريهـا  ،ال يف الصـالة اجلهريـة وال السـرية  ،ملـا
رواه اإلمــام أمحــد بــن حنبــل يف مســنده عــن جــابر بــن عبــد هللا عــن النــا  أنــه قــال  " :مــن كــان لــه إمــام
فقراءة اإلمام له قراءة "(. )1

ولكــن يف إســناده ضــعف( ، )2ورواه مالــك عــن وهــب بــن كيســان عــن جــابر مــن كالمــه ( .)3وقــد روي هــذا
احلديث من طرق( ، )4وال يصح شيء منها عن النا  ،)5( وهللا أعلم .
والق ــول الثال ــث  :أن ــه أل ــب القـ ـراءة عل ــى امل ــأموم يف الس ـرية مل ــا تق ــدم  ،وال أل ــب يف اجلهري ــة مل ــا ثب ــت يف
صــحيح مســلم عــن أيب موســى األشــعري قــال  :قــال  :رســول هللا  " : إمنــا جعــل اإلمــام ليــؤمت بــه مل فــرذا
كرب فكربوا  ،وإذا قرأ فأنصتوا …"( )6وذكر بقية احلديث .

وهكـذا رواه بقيــة أهــل الســنن( )7أبــو داود والرتمــذي( )8والنســائي وابــن ماجــه عــن أيب هريــرة عــن النــا  أنــه
قال " :وإذا قرأ فأنصتوا"  .وقد صححه مسلم بن احلواج أيضا(. )9

)(1املسـند  ، 14684ويالحــظ أن إسـناده هكــذا حــدثنا أسـود بــن عــامر أان حسـن بــن صـاحل عــن أيب الـزبري عـن جــابر ولــيس فيـه واســطة بــني
احلسن وأيب الزبري وقد أخرجه ابن أيب شيبة يف مصنفه  ، 3802قال  :حدثنا مالك بن إمساعيل عن حسن بـن صـاحل مبثـل ذلـك  .وقـد رواه
غري ا عن احلسن فذكرا بينهما جابرا اجلعفي ورمبا ذكرا معه ليث بن أيب سليم  .وانظر ما أييت .
)(2رجالــه كله ـم ثقــات إال أن أاب ال ـزبري راويــه عــن جــابر مل يصــرح ابملســاع وهــو مــدلس  .وقــد ضــعف هــذا احلــديث مجاعــة وصــححه خــرون
وأظن أن التوجه الفقهي كان له أثر يف كالم بعضهم حول هذا احلديث  ،وال يستبعد حتسينه وقـد حسـنه الشـيخ األلبـاين بعـد مبحـث نفـيس
فيه (انظر اإلرواء  )499وقال احلافظ ابن حور  :مشهور من حديث جابر ( التلخيص احلبري .)420/1
) (3املوطــأ  80/1ولفظـه  " :مــن صــلى ركعـة مل يقـرأ فيهـا أبم القــرآن فلـم يصــل إال وراء إمــام " وأخرجـه البيهقــي مـن طريقــه وقـال  :هــذا هــو
الصحيح عن جابر من قوله غري مرفوع وقد رفعه حيىي بن سالم وغريه من الضعف وعن مالـك ( السـنن  )160/2ولـيس هنـاا معارضـة بـني
الرواية املرفوعة واملوقوف مع مالحظة إختالفهما املبني يف اللفظ .
) (4يعــين مــن حــديث غــري جــابر كمــا يــدل عليــه كــالم اآليت  .وقــد روي عــن ابــن عمــر وابــن مســعود وأيب هريــرة وابــن عبــاس وأيب الــدرداء وعلــي
كما يف اإلرواء  .إال أنه اثبت من رواية عبد هللا بن شداد مرسال وقد ولد على عهد النا . 
)(5قال ابن حور  :له طرق عن مجاعة من الصحابة كلها معلولة ( التلخيص .)420/1
)(6الصــحيح  ، 404وقــد تكلــم بعــض احلفــاث يف زايدة وإذا ق ـرأ فأنصــتوا يف هــذا احلــديث والص ـواب ثبوهتــا فهــي زايدة ثقــة وليســت شــذوذا
والفرق بينهما دقيق وقد صححها مسلم وجزم ابن كثري بثبوهتا كما هنـا وهللا أعلـم  .وانظـر ( العلـل للـدارقطين  ،السـنن الكـربى للبيهقـي
 ،155/2إرواء الغليل .)39-38/2
)(7ســنن أيب داود  ، 604النســائي  ، 921ابــن ماجــة  846وإســناده حســن وقــد طعــن بعــض احلفــاث يف زايدة  وإذا قـرأ فأنصـتوا  أيضــا
كما يف احلديث السابق ووجهوا اللوم فيها على أيب خالد االمحر ولكن قد اتبعه حممد بن سعد األنصـاري وهـو ثقـة وغـريه أيضـا فهـي زايدتـه
اثبتة كذلك وانظر (سنن الدارقطين  ،330-328/1السنن الكربى للبيهقي  ،156/2إرواء الغليل )121،122/2
)(8مل خيرجه الرتمذي كما ذكر ابن كثري رمحه هللا .
)(9ذكـر ذلــك عقــب حــديث أيب موســى ولفظــه  :هــو عنــدي صــحيح فقـال لــه ( أي  :أبــوبكر بــن أخــت أيب النضــر )  :مل مل تضــعه هــا هنــا ؟
قال  :ليس كل شيء عندي صحيح وضعته ها هنا إمنا وضعت ها هنا ما امجعوا عليه .
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فــدل هــذان احلــديثان علــى صــحة هــذا القــول( ، )1وهــو قــول قــدمي للشــافعي رمحــه هللا  ،وروايــة عــن اإلمــام
أمحد بن حنبل .
والغ ــرض م ــن ذك ــر ه ــذه املس ــائل ههن ــا مل بي ــان اختص ــاص س ــورة الفاحت ــة أبحك ــام ال تتعل ــق بغريه ــا م ــن
السور( ،)2وهللا أعلم .

وقــال احلــافظ أبــو بكــر الب ـزار  :ثنــا إب ـراهيم بــن ســعيد اجلــوهري  ،ثنــا غســان بــن عبيــد  ،عــن أيب عم ـران
اجلوين ،عن أنس قال  :قال رسول هللا  " : إذا وضعت جنبك علـى الفـرا  ،وقـرأت فاحتـة الكتـاب ،
و قل هو هللا أحد  ،فقد أمنت من كل شيء إال املوت"(. )3

()4

الكالم على تفسري االستعاذة
[ قال هللا تعاىل  :خذ العفو وأمر ابلعرف وأعرض عن اجلاهلني وإمـا ينزغنـك مـن الشـيطان نـز فاسـتعذ
ابهلل إن ــه مسي ــع عل ــيم [ األع ـراف ] 199،200وق ــال تع ــاىل   :ادف ــع ابل ــيت ه ــي أحس ــن الس ــيئة حن ــن أعل ــم مب ــا
يصفون  .وقل رب أعـوذ بـك مـن ـزات الشـياطني  .وأعـوذ بـك رب أن حيضـرون [ املؤمنـون ] 98-96وقـال
تعاىل   :ادفع ابليت هي أحسن فرذا الذي بينك وبينه عـداوة كأنـه ويل محـيم ومـا يلقاهـا إال الـذين صـربوا
وما يلقاها إال ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نـز فاسـتعذ ابهلل إنـه هـو السـميع العلـيم [ فصـلت
] 36-34فهــذه ثــالي آايت لــيس هلــن رابعــة يف معناهــا وهــو أن هللا أيمــر مبصــانعة العــدو اإلنســي واإلحســان
إليـه لـريده (عنـه) طبعــه الطيـب األصـل إىل املـوادة واملصـافاة  ،وأيمـر ابالسـتعاذة بــه مـن العـدو الشــيطاين ال
حمالـة إذ ال يقبــل مصــانعة وال إحســاان وال يبتغــي غــري هــالا ابـن آدم لشــدة العــداوة بينــه وبــني أبيــه آدم مــن
قبــل كمــا قــال تعــاىل  :اي بــين آدم ال يفتنــنكم الشــيطان كمــا أخــرج أبــويكم مــن اجلنــة [ األعـراف  ]27وقــال
تعــاىل  :إن الشــيطان لكــم عــدو فاختــذوه عــدوا إمنــا يــدعو حزبــه ليكون ـوا مــن أصــحاب الســعري [ فــاطر ]6
وقــال   :أفتتخذونــه وذريتــه أوليــاء مــن دوين وهــم لكــم عــدو بــئس للظــاملني بــدال [ الكهــف ] 50وقــد أقســم
للوالــد آدم إنــه لــه ملــن الناصــحني وكــذب  ،فكيــف معاملتــه لنــا وقــد قــال  :فبعزتـك ألغــوينهم أمجعــني إال
)(1يف ذلـك نظـر بـل إمنـا دال فقـط علـى اإلنصـات ع نـد قـراءة اإلمـام ماسـوى الفاحتـة أو القـراءة يف وقـت سـكوته مجعـا بـني النصـوص (انظـر
احللى  )310-308/3وقد دل على ذلك صراحة حديث عبادة بن الصامت بلفظ  :صلى بنا النا  صالة الصبح فثقلـت عليـه القـراءة
فلما انصرف قال  :إين ألراكم تقرءون وراء إمامكم قال  :قلنا  :أجل وهللا ايرسول هللا هذا ! قال  :فال تفعلوا إال أبم الكتاب فرنه ال صالة
ملــن مل يق ـرأ هبــا  .هــذا لفــظ ابــن خز ــة يف صــحيحه  36/1وقــد أخرجــه غــريه أيضــا وإســناده صــحيح ( موســوعة فضــائل ســور وآايت القــرآن
.)43-40/1
) (2كان هذا اعتذار من احلافظ رمحه هللا عن اإلطناب فيما ليس من صلب التفسري .
) (3انظر كشف األستار رقم  3109وقال البـزار عقبـه  :ال نعلمـه هبـذا اللفـظ إال مـن هـذا الوجـه عـن أنـس  ،ومل نسـمعه إال مـن إبـراهيم ا.ه ـ
وقد ضعفه السيوطي يف الدر  5/1وقال األلباين  :ضعيف ( ضعيف اجلامع .)241/1
)(4يف األصل  :الكالم على تفسريها  -االستعاذة  .واملثبت من العتيقة .
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عبــادا مــنهم املخلصــني [ ص 82،83و]( )1قــال هللا تعــاىل  :فــرذا قـرأت القــرآن فاســتعذ ابهلل مــن الشــيطان
الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى رهبم يتوكلون [ النحل ] 98،99
قالت طائفة من القراء وغريهم  :نتعوذ( )2بعد القراءة () ،3واعتمدوا على ظاهر س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـياق اآلية ولدفع
اإلعو ــاب بع ــد فـ ـرا ( )4العب ــادة ومم ــن ذه ــب إىل ذل ــك مح ــزة فيم ــا ذك ــره( )5اب ــن قلوق ــا عن ــه  ،وأب ــو ح ــامت
السوستاين حكى ذلك أبو القاسم يوسـف بـن علـى بـن جبـارة اهلـذيل املغـريب يف كتابـه الكامـل() ، 6وروي

عن أيب هريرة أيضا وهو غريب(). 7

( ونقلــه فخــر الــدين حممــد بــن عمــر الــدينوري( )8يف تفســريه عــن ابــن س ـريين يف روايــة عنــه قــال  :وهــو قــول
1
ريب( )1عن مالك أن
إبراهيم النخعي  ،وداود( )9الظاهري() ،10وحكى القرطا عن أيب بكر بن العـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

) (1مابني املعكوفني ساقط من النسخة العتيقة واملثبت من األصل  ،وسوف أييت معناه مكررا بعد قليل .
)(2يف العتيقة  :يتعوذ .
)(3قال ابن اجلزري  :هو قبل القراءة إمجاعا وال يصح قول خبالفه عن أحد ممن يعترب قوله وإمنا آفة العلم التقليد ( النشر  )254/1أما
رواية ابن قلوقا عن محزة فهي منقطعة يف الكامل ال يصح إسنادها وكل من ذكر هذه الرواية عن محزة من أيب عمرو الداين وأيب العالء
اهلمداين وأيب طاهر بن سوار .
)(4يف العتيقة  :الفرا .
)(5يف العتيقة  :نقله  ،وابن قلوقا املذكور هو عبد الرمحن الكويف (انظر غاية النهاية .)376/1
) (6يعـين " الكامــل يف القـراءات " وقــال ابــن اجلـزري  :أمــا روايـة ابــن قلوقــا عـن محــزة فهـي منقطعــة يف الكامــل ال يصـح إســنادها وكـل مــن ذكــر
هــذه الروايــة عــن محــزة مــن األئمــة كاحلــافظني أيب عمــرو الــداين وأيب العــالء اهلمــداين وأيب طــاهر بــن سـوار وأيب حممــد ســبط اخليــاط وغــريهم مل
يذكروا ذلك عنه ومل يعرجوا عليه وأما أبو حامت فرن الذين ذكروا روايته واختياره كـابن سـوار وابـن مهـران وأيب معشـر الطـربي واإلمـام أيب حممـد
البغوي وغريهم مل يذكروا عنه شيئا وال حكوه (النشر .)255/1
)(7قال ابن اجلزري  :وأما أبوهريرة فالذي نقل عند رواه الشـافعي يف مسـنده أخـربان إبـراهيم بـن حممـد عـن ربيعـة عـن عثمـان عـن صـاحل بـن أيب
صاحل أنه مسع أابهريرة وهو يؤم الناس رافعا صوته ( ربنا إان نعوذ بك من الشيطان الرجيم ) يف املكتوبة وإذا فر من أم القرآن وهذا إسناد ال
حيتج به ألنه إبراهيم بن حممد هو األسلمي وقد أصع أهل والنقل احلديث على ضعفه ومل يوثقـه سـوى الشـافعي  ،قـال أبـوداود  :كـان قـدراي
رافضيا فأبوان كل بـالء فيـه  ،وصـاحل بـن أيب صـاحل الكـويف ضـعيف وإن وعلـى تقـدير صـحته ال يـدل علـى أن االسـتعاذة بعـد القـراءة بـل يـدل
على أنه كان يستعيذ إذا فر من أم القرآن أي للسورة األخرى وذلك واضح  ( .النشر  ،255/1وانظر مسند الشافعي . )35/1
) (8يف ط  :الـرازي  ،والـرازي  :نســبة إىل الــري بفــتح الـراء وهــي قصــبة اجلبــل وتنســب إليــه وليســت منــه  ،ودينــور  :بكســر الــدال مــن أعمــال
اجلبل (انظر معوم مااستعوم ،690/2معوم البلدان  )545/2فلعله نزل دينور فنسب إليها .
)(9يف ط  :داود بن علي األصبهاين .
(10انظــر التفســري الكبــري  59/1وقــال ابــن اجلــزري  :وأمــا ابــن ســريين والنخعــي فــال يصــح عــن واحــد منهمــا عنــد أهــل النقــل …..وأمــا داود
)
وأصـحابه فهــذه كتــبهم موجــودة ال تعــد كثــرة مل يــذكر فيهــا أحــد شــيئا مــن ذلـك ونــص ابــن حــزم أمــام أهــل الظــاهر علــى التعــوذ قبــل القـراءة ومل
يــذكر غــري ذلــك  (.النشــر  )255/وقــد وقفــت علــى خلــط كثــري يف نســبة الــااثر لــدى الـرازي رمحــه هللا يف عــدة مواضــيع مــن كتابــه فــال يوثــق
بنقله .
(11يف ط  :عن اجملموعة .
)
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القارئ يتعوذ بعد الفاحتة واستغربه ابن العريب(). 1
()4( )3

وحكي قول اثلث وهو االستعاذة أوال وآخرا مجعا بني الدليلني نقله يف التتمة() … )2

واملشــهور الــذي عليــه اجلمهــور أن االســتعاذة إمنــا تكــون قبــل الــتالوة لــدفع الوس ـواس( )5فيهــا  .ومعــل اآليــة
عنــدهم  فــرذا ق ـرأت القــرآن فاســتعذ ابهلل مــن الشــيطان الــرجيم[ النحــل  ]98أي إذا أردت( )6الق ـراءة كقولــه
 إذا قم ــتم إىل الص ــالة فاغس ــلوا وج ــوهكم وأي ــديكم [ املائــدة  ]6اآلي ــة أي إذا أردمت القي ــام وال ــدليل عل ــى
ذلك األحاديث عن رسول هللا  بذلك .
قــال اإلمــام أمحــد بــن حنبــل رمحــه هللا  :ثنــا حممــد بــن احلســن بــن أتــش( ، )7ثنــا جعفــر (  -يعــين  )8()-بــن
ســليمان  ،عــن علــي بــن علــي ( الرفــاعي )( )9اليشــكري  ،عــن أيب املتوكــل النــاجي  ،عــن أيب ســعيد اخلــدري
)1( 0

قــال  :كــان رســول هللا  إذا قــام مــن الليــل فاســتفتح صــالته وكــرب قــال  :ســبحانك اللهــم و مــدا (و)
تبــارا امســك وتعــاىل جــدا وال إلــه غــريا  .ويقــول  :ال إلــه إال هللا  .ثــالاث  .مث يقــول  :أعــوذ ابهلل الســميع
العليم من الشيطان الرجيم من زه ونفخه ( مث يقول  :هللا أكرب ثالاث مث يقـول  :أعـوذ ابهلل السـميع العلـيم

مــن الش ــيطان ال ــرجيم مــن ــزه ونفخ ــه ) ونفثـ1ـه( . )1وق ــد رواه أه ــل الســنن األربع ـ2ـة( )1م ــن روايــة جعف ــر ب ــن
سليمان  ،عن علي بن علي وهو الرفاعي .

)(1انظر تفسري القرطا  ، 77/1أحكام القرآن  1176/3ونـص كـالم ابـن العـريب  ،ومـن أغـرب ماوجـدانه قـول مالـك يف اجملموعـة يف تفسـري
هذه اآلية  فرذا قرأت القرآن فاستعذ ابهلل من الشيطان الرجيم  قال ذلـك بعـد قـراءة أم القـرآن ملـن قـرأ يف الصـالة وهـذا قـول مل يـرد بـه أثـر
وال يعضده نظر ……وال يشبه أصل مالك وال فهم مل فاهلل أعلم بسر هذه الرواية .
)(2أي يف تتمــة كــالم – يعــين ال ـرازي – حيــث قــال  :وأقــول  :هاهنــا قــول اثلــث وهــو أن يق ـرأ االســتعاذة قبــل الق ـراءة مبقتضــى اخلــرب وبعــدها
مبقتضى القرآن  ،مجعا بني الدليلني بقدر اإلمكان  ( .التفسري  )60/1وهو مجع غري وجيه ألن اخلرب مفسر للقرآن ال وجه غريه .
)(3بياض يف العتيقة وجاء يف ط  :فخر الدين بدال من  :يف التتمة .
) (4مابني القوسني زايدة من العتيقة .
) (5يف األصل  :أن االستعاذة لدفع الوسواس فيها إمنا تكون قبل التالوة  .واملثبت من العتيقة .
) (6يف األصل  :قرأت  .واملثبت من العتيقة .
)(7أتش  :بفتح اهلمزة املثناة بعدها معومة  ،وقد تصحف يف املسند " أنس " وانظر ترمجته ابلتقريب .5811
)(8زايدة من املصدر .
)(9ليست يف املصدر .
(10ليست يف املصدر .
)
(11املسند  ، 11491وما بني القوسني منه (.)50/3
)
(12أب ــوداود  ، 775الرتم ــذي  ، 242النس ــائي  899خمتصـ ـرا  ،وإس ــناده حس ــن وق ــد ص ــححه غ ــري واح ــد وحس ــنه األلب ــاين ( انظ ــر اإلرواء
)
 )52/1وكم هو مالحظ مل خيرجه سوى أصحاب السنن الثالثة ال األربعة كما ذكر احلافظ .
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وقــال الرتمــذي  :هــو أشــهر حــديث يف هــذا البــاب( . )1وقــد فســر اهلمــز ابملوتــة وهــي اخلنــق( )2والــنفخ ابلكــرب
والنفث ابلشعر .
كما رواه أبو داود  ،وابن ماجه من حديث شـعبة عـن عمـرو بـن مـرة  ،عـن عاصـم العنـزي  ،عـن انفـع بـن
جبري بن مطعم  ،عن أبيه قال  :رأيت رسول هللا  حني دخل يف الصـالة قـال  :هللا أكـرب كبـريا ثـالاث ،
( احلمـ ـ ــد هلل كث ـ ـ ـريا ثـ ـ ــالاث)( )3سـ ـ ــبحان هللا بكـ ـ ــرة وأصـ ـ ــيال ثـ ـ ــالاث  ،اللهـ ـ ــم إين أعـ ـ ــوذ بـ ـ ــك مـ ـ ــن الشـ ـ ــيطان
(الرجيم)()4من زه ونفخه ونفثه .
قال عمرو  :زه املوتة  ،ونفخه الكرب  ،ونفثه الشعر(. )5
وقــال ابــن ماجــه  :ثن ـا علــي بــن املنــذر ،ثنــا ابــن فضــيل  ،ثنــا عطــاء بــن الســائب  ،عــن أيب عبــد الــرمحن
الســلمي  ،عــن ابــن مســعود عــن النــا  قــال  :اللهــم إين أعــوذ بــك مــن الشــيطان الــرجيم و ــزه ونفخــه
ونفثه  .قال  :زه املوتة  ،ونفثه الشعر  ،ونفخه الكرب(. )6

وقال اإلمام أمحد  :ثنا إسحاق بن يوسف  ،ثنا شريك  ،عـن يعلـى بـن عطـاء  ،عـن رجـل حدثـه أنـه مسـع
أاب أمامة الباهلي يقول  :كان رسـول هللا  إذا قـام إىل الصـالة كـرب ثـالاث  ،مث قـال  :ال إلـه إال هللا ثـالي
م ـرات  ،وس ــبحان هللا و م ــده ث ــالي م ـرات مث ق ــال  :أع ــوذ ابهلل م ــن الش ــيطان ال ــرجيم م ــن ــزه ونفخ ــه
ونفثه(. )7

وقال احلافظ أبو يعلى أمحد بن علي بن املثل املوصلي يف مسنده  :ثنا عبد هللا بـن عمـر بـن أابن الكـويف،
ثنــا علــي بــن هاشــم بــن الربيــد  ،عــن يزيــد بــن زايد  ،عــن عبــد امللــك بــن عمــري  ،عــن عبــد الــرمحن بــن أيب
ليل ــى ،ع ــن أيب ب ــن كع ــب ق ــال  :تالح ــى( )8رج ــالن عن ــد الن ــا  فتم ــز ( )9أن ــف أح ــد ا غض ــبا  ،فق ــال
()10

رسول هللا " : إين ألعلم شيئا لو قاله ذهب عنه ما جيد مل أعوذ ابهلل من الشيطان الرجيم " .
)(1السنن .10/2
)(2املوتة – بضم امليم – الذي يصرع من اجلنون أو غريه مث يفيق (انظر لسان العرب .)4296
)(3زايدة من العتيقة وهي يف املصدر .
) (4زايدة من املصدر .

)(5أبو داود  ، 764وابن ماجة  807وإسناده حسن لغريه يشهد له ما قبله وصححه ابن حبان وانظر اإلرواء .55-54/2
)(6الســنن  ، 808وأخرجــه غــريه ولــه شـواهد وقــد صــححه ابــن خز ــة واحلــاكم وكــذا األلبــاين ( انظــر اإلرواء  ،59-53/2صــحيح ابــن ماجــة
.)136/1
)(7املســند  253/5وأخرجــه أيضــا مــن طريــق محــاد بــن ســلمة عــن يعلــى أنــه مســع شــيخا مــن أهــل دمشــق بــه واإلســناد فيــه هــذا املــبهم إال أن
الشاهد فيه صحيح كما تقدم .
) (8تالحى الرجالن  :أي تشامتا وتنازعا ( انظر اللسان .)4015/5
)(9يف العتيقة  :فتمر  .واملثبت من العتيقة ويف املختارة  :فتصدع
(10مل أجـ ــده يف مسـ ــند أيب يعلـ ــى املطبـ ــوع وهـ ــو يف املختـ ــارة للضـ ــياء 1236مـ ــن طريـ ــق أيب يعلـ ــى إبس ــناده ومتن ــه  ،وق ــال الض ــياء  :إسـ ــناده
)
صحيح.
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وكذا رواه النسائي يف اليوم والليلة عن يوسف بـن عيسـى املـروزي  ،عـن الفضـل بـن موسـى  ،عـن يزيـد بـن

زايد بــن أيب اجلعــد بــه( . )1وقــد روى هــذا احلــديث أمحــد بــن حنبــل  ،ع ـن أيب ســعيد  ،عــن زائــدة  .وأبــو
داود ،عن يوسف بن موسى عن جرير( )2بن عبد احلميد  ،والرتمـذي والنسـائي يف اليـوم والليلـة عـن بنـدار،
عــن ابــن مهــدي  ،عــن الثــوري والنســائي أيضــا مــن حــديث زائــدة بــن قدامــة  ،ثالثــتهم عــن عبــد امللــك بــن
عمــري  ،عــن عبــد الــرمحن بــن أيب ليلــى  ،عــن معــاذ بــن جبــل قــال  :اســتب رجــالن عنــد النــا  فغضــب
أحــد ا غضــبا شــديدا حــب خيــل إيل أن ( أنفــه )() 3يتمــزع( )4أنفــه مــن شــدة غضــبه  ،فقــال النــا  : إين
ألعلــم كلمــة لــو قاهلــا لــذهب عنــه مــا جيــد مــن الغضــب  .فقــال  :مــا هــي اي رســول هللا ؟ قــال  :يقــول(: )5
وحمَـك( )6وجعـل يـزداد غضـبا .
اللهم إين أعـوذ بـك مـن الشـيطان الـرجيم  .قـال  :فوعـل معـاذ أيمـره فـأىب َ ،

وه ــذا لف ــظ أيب داود() . 7وق ــال الرتم ــذي  :مرس ــل() . 8يع ــين أن عب ــد ال ــرمحن ب ــن أيب ليل ــى مل يل ــق مع ــاذ ب ــن
جبل مل فرنه مات قبل سـنة عشـرين  .قلـت  :وقـد يكـون عبـد الـرمحن بـن أيب ليلـى مسعـه مـن أيب بـن كعـب
كما تقدم وبلغه عن معاذ بن جبل  ،فرن هذه القصة شهدها غري واحد من الصحابة رضي هللا عنهم .
ق ــال البخ ــاري  :ثن ــا عثم ــان ب ــن أيب ش ــيبة  ،ثن ــا جري ــر  ،ع ــن األعم ــش  ،ع ــن ع ــدي ب ــن اثب ــت ( ق ــال :

()9
ص ـ َـرد  :اس ــتب رج ــالن عن ــد الن ــا  وحن ــن عن ــده جل ــوس فأح ــد ا يس ــب ص ــاحبه
ق ــال) س ــليمان ب ــن يف

مغضبا قد امحر وجهه  .فقـال النـا  : إين ألعلـم كلمـة لـو قاهلـا لـذهب عنـه مـا جيـده مل لـو قـال  :أعـوذ
ابهلل م ــن الش ــيطان ال ــرجيم  .فق ــالوا للرج ــل  :أال تس ــمع م ــا يق ــول رس ــول هللا  ؟  .ق ــال  :إين لس ــت
0
مبونون(. )1

)(1السنن الكربى .10223
)(2يف األصل  :حريب  .واملثبت من العتيقة .
)(3يف النسختني أحد ا واملثبت من املصدر .
)(4يف األصل  :يتمر واملثبت من العتيقة وا ملصدر  .وجاء يف هامش العتيقة قوله  :فالن يتمزع من الغيظ  .أي يتقطع ويف احلديث أنه
غضب غضبا شديدا حب خييل أن أنفه يتمزع قال أبو عبيد  :ليس يتمزع بشيء ولكين أحسبه يرتقع وهو أن تراه كأنه يرعد من الغضـب .
ومل ينكر أبو عبيد أن يكون التمزع مبعل التقطع وإمنا استبعد املعل .
)(5يف األصل  :تقول  .واملثبت من العتيقة .
) (6يف األص ــل  :وحي ــك  .واملثب ــت م ــن العتيق ــة واملص ــدر وعل ــى العتيق ــة  ،تعلي ــق  :أي ا  .واحل ــك  :التم ــادي يف اللواج ــة عن ــد املس ــاومة
والغضب ( انظر اللسان .)4147/6
)(7املس ــند  ، 240/5أب ــو داود  ، 4780الرتم ــذي  ، 3452النسـ ــائي يف الك ــربى  10221،1022وإس ــناده حس ــن لغ ــريه وق ــد ص ــححه
األلباين (انظر صحيح اجلامع .)328/2
) (8لفــظ الرتمــذي  :هــذا حــديث مرســل عبــد الــرمحن بــن أيب ليلــى مل يســمع مــن معــاذ بــن جبــل مــات معــاذ يف خالفــة عمــر بــن اخلطــاب وعبــد
الرمحن بن أيب ليلى غالم ابن ست سنني ….وقد روى عبد الرمحن بن أيب ليلى عن عمر بن اخلطاب ورآه (السنن .)504/5
)(9يف املصدر  :حدثنا
(10صحيح البخاري . 5764
)
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وقد رواه أيضا – مع مسلم وأيب داود والنسائي – من طرق متعددة عن األعمش به(.)1
(وقد جاء يف االستعاذة أحاديث كثرية يطول ذكرها ههنـا وموطنهـا كتـاب األذكـار وفضـائل األعمـال وهللا
()2

أعلم ).

وقــد روي أن جربيــل عليــه الســالم أول مــا نــزل ابلقــرآن علــى رســول هللا  أمــره ابالســتعاذة  ،كمــا قــال
اإلمـام أبـو جعفــر بـن جريــر  :ثنـا أبــو كريـب  ،ثنــا عثمـان بـن ســعيد  ،ثنـا بشــر بـن عيفمــارة  ،ثنـا أبــو روق ،
عن الضحاا  ،عن عبد هللا بـن عبـاس قـال  :أول مـا نـزل جربيـل علـى حممـد  قـال  :اي حممـد ( اسـتعذ

قـال  )3() :أسـتعيذ ابلســميع العلـيم مـن الشــيطان الـرجيم مث قــال  :قـل  :بسـم هللا الــرمحن الـرحيم  .مث قــال :
 اق ـرأ ابس ــم رب ــك ال ــذي خل ــق  ق ــال عب ــد هللا  :وه ــي أول س ــورة أنزهل ــا ( هللا ) عل ــى حمم ــد بلس ــان
جربيل( ( )4فأمره أن يتعوذ ابهلل دون خلقه)().5
()7

وهذا األثر غريب  ،وإمنا ذكرانه ليعرف  ،فرن يف إسناده ضعفا وانقطاعا ()6وهللا أعلم.

)(1صحيح البخاري  5701 ، 3108صحيح مسلم  2610أبو داود  ، 4781النسائي الكربى .10225 ،10224
)(2ما بني القوسني ليس يف العتيقة .
)(3يف املصدر  :قل .
)(4يف العتيقة  :جربئل  .وهي لغة وقرئ هبا يف السبعة .
)(5التفسري  137وما بني القوسني منه .
) (6نقــل هــذا الكــالم عــن احلــافظ ابــن كثــري اإلمــام ابــن اجلــزري وأقــره علــى ضــعفه وانقطاعــه وعــدم قيــام احلوــة بــه وذكــر أن أاب عمــرو الــداين
أخرجه أيضا من طريق أيب روق به بلفظ  :قل أعوذ ابهلل من الشيطان الرجيم  (.النشر  )247/1والضعف املذكور من جهة بشر بـن عمـارة
اخلثعمي  .قال احلافظ  :ضعيف ( التقريب  )697وأما االنقطاع فبني الضحاا وابن عباس .
) ( (7مســألة  :ومجهــور العلمــاء علــى أن االســتعاذة مســتحبة ليســت مبتحتمــة أيمث اتركهــا  ،وحكــى الـرازي عــن عطــاء ابــن أيب رابح وجوهبــا يف
الصــالة وخارجهــا كلمــا أراد القـراءة قــال وقــال ابــن ســريين إذا تعــوذ مــرة واحــدة يف عمــره فقــد كفــى يف إســقاط الوجــوب واحــتج الـرازي لعطــاء
بظاهر اآلية فاستعذ وهـو أمـر ظـاهره الوجـوب ومبواظبـة النـا صـلى هللا عليـه وسـلم عليهـا وألهنـا تـدرأ شـر الشـيطان ومـا ال يـتم الواجـب إال بـه
فهو واجب وألن اإلستعاذة أحوط وهو أحد مسالك الوجوب وقال بعضهم كانـت واجبـة علـى النـا صـلى هللا عليـه وسـلم دون أمتـه وحكـي
عـن مالـك أنــه ال يتعـوذ يف املكتوبــة ويتعـوذ لقيــام رمضـان يف أول ليلــة منـه مســألة وقـال الشــافعي يف اإلمـالء جيهــر ابلتعـوذ وإن أســر فـال يضـر
وقال يف األم ابلتخيري ألنه أسر ابن عمر وجهر أبو هريرة واختلف قول الشافعي فيما عدا الركعة األوىل هل يستحب التعوذ فيهـا علـى قـولني
ورجع عدم اإلستحباب وهللا أعلم فرذا قال املستعيذ أعـوذ ابهلل مـن الشـيطان الـرجيم كفـى ذلـك عنـد الشـافعي وأيب حنيفـة وزاد بعضـهم أعـوذ
ابهلل السم يع العليم وقال آخرون بل يقول أعوذ ابهلل من الشيطان الرجيم إن هللا هو السميع العليم قاله الثوري واألوزاعي وحكي عـن بعضـهم
أنه يقول أستعيذ ابهلل من الشيطان الرجيم ملطابقة أمر اآلية وحلديث الضحاا عن ابن عباس املذكور واألحاديـث الصـحيحة كمـا تقـدم أوىل
ابإلتباع من ه ذا وهللا أعلم مسألة مث اإلستعاذة يف الصالة إمنا هي للتالوة وهو قول أيب حنيفة وحممد وقال أبو يوسف بل للصالة فعلى هـذا
يتعوذ املأموم وإن كان ال يقرأ ويتعوذ فيالعيد بعد اإلحرام وقبل تكبريات العيد واجلمهور بعدها قبل القراءة ومن لطائف اإلستعاذة أهنا طهارة
للفم مم ا كان يتعاطاه من اللغو والرفث وتطييب له وهـو لـتالوة كـالم هللا وهـي اسـتعانة ابهلل واعـرتاف لـه ابلقـدرة وللعبـد ابلضـعف والعوـز عـن
مقاومة هذا العدو املبني البـاطين الـذي ال يقـدر علـى منعـه ودفعـه إال هللا الـذي خلقـه وال يقبـل مصـانعة وال يـدارى ابإلحسـان خبـالف العـدو
مــن نــوع اإلنســان كمــا دلــت علــى ذلــك آايت مــن القــرآن يف ثــالي مــن املثــاين وقــال تعــاىل إن عبــادي لــيس لــك علــيهم ســلطان وكفــى بربــك
وكـيال وقــد نزلـت املالئكــة ملقاتلـة العــدو البشـري فمــن قتلـه العــدو الظـاهر البشــري كـان شــهيدا ومـن قتلــه العـدو البــاطين كـان طريــدا ومـن غلبــه
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( فصــل  :واالســتعاذة هــي االلتوــاء إىل هللا تعــاىل وااللتصــاق جبانبــه مــن شــر كــل ذي شــر والعيــاذة تكــون
لدفع الشر واللياذ لطلب جلب اخلري كما قال املتنا :
ومن أعوذ به ممن أحاذره
اي من ألوذ به فيما أؤمله
ال جيرب الناس عظما أنت كاسره

()1

وال يهيضون عظما أنت جابره )

ومعل أعوذ ابهلل من الشيطان الرجيم  :أي أسـتوري جبنـاب هللا مـن الشـيطان أن يضـرين يف ديـين أو دنيـاي
أو يصـدين عـن فعـل مـا أمـرت بــه أو حيثـين علـى فعـل مـا هنيـت عنــه  .فـرن الشـيطان ال يكفـه عـن اإلنســان
إال هللا  .وهلذا أمر هللا تعاىل مبصانعة شيطان اإلنس ومداراته إبسـداء اجلميـل إليـه لـريده طبعـه عمـا هـو فيـه
م ــن األذى  ،وأم ــر ابالس ــتعاذة ب ــه م ــن ش ــيطان اجل ــن ألن ــه ال يقب ــل رش ــوة وال ي ــؤثر في ــه مجي ــل ألن ــه شـ ـرير
ابلطبـع ،وال يكفـه عنـك إال الــذي خلقـه وهـذا املعــل يف ثـالي آايت مـن القـرآن ال أعلــم هلـن رابعـة  :قولــه
تعــاىل يف األع ـراف   :خــذ العفــو وأمــر ابلعــرف وأعــرض عــن اجلــاهلني [ األعـراف  ]199فهــذا فيمــا يتعلــق
مبعاملــة األعــداء مــن البشــر  .مث قــال   :وإمــا ينزغنــك مــن الشــيطان نــز فاســتعذ ابهلل إنــه مسيــع علــيم 
[األعراف  ]200وقال تعاىل يف سورة قد أفلح املؤمنون  :ادفع ابليت هـي أحسـن السـيئة حنـن أعلـم مبـا يصـفون
وقل رب أعوذ بك من زات الشياطني وأعوذ بـك رب أن حيضـرون  ]98-96[ وقـال تعـاىل يف سـورة حـم
الســودة   :وال تســتوي احلســنة وال الســيئة ادفــع ابلــيت هــي أحســن فــرذا الــذي بينــك وبينــه عــداوة كأنــه
ويل محيم وما يلقاها إال الذين صربوا وما يلقاها إال ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نـز فاسـتعذ
ابهلل إنه هو السميع العليم[ فصلت .)2( ]36-34

والشيطان يف لغة العرب مشتق من شطن  :إذا بعد  ،فهو بعيد بطبعه عن طبـاع البشـر وبعيـد بفسـقه عـن
كل خري  ،وقيل  :مشتق من شـاط مل ألنـه خملـوق مـن انر ،ومـنهم مـن يقـول  :كال ـا صـحيح يف املعـل ،
ولكــن األول أصــح  ،وعليــه يــدل كــالم العــرب  .قــال أميــة بــن أيب الصــلت يف ذكــر مــا أويت ســليمان عليــه
الصالة والسالم :
العــدو الظــاهري كــان مــأجورا ومــن قهــره العــدو البــاطين كــان مفتــوان أو مــوزورا وملــا كــان الشــيطان يــرى اإلنســان مــن حيــث ال يـراه اســتعاذ منــه
ابلذي يراه وال يراه الشيطان ) مابني القوسني زايدة يف ط .
) (1ما بني القوسني زايدة من العتيقة  .وهذين البيتني مدح هبما املتنا أبو الطيب أمحد بن احلسـني أحـد امللـوا وقـد ذكر ـا احلـافظ ابـن كثـري
يف البداية والنهاية ( ) 258/11وقال  :وقد بلغين عن شيخنا العالمة شيخ اإلسالم أمحد بـن تيميـة رمحـه هللا أنـه كـان ينكـر علـى املتنـا هـذه
املبالغــة يف خملــوق ويقــول  :إمنــا يصــلح هــذا جلنــاب هللا ســبحانه وتعــاىل وأخــربين العالمــة مشــس الــدين ابــن القــيم رمحــه هللا أنــه مســع الشــيخ تقــي
الدين املذكور يقول  :رمبا قلت هذين البيتني يف السوود أدعو هللا مبا تضمناه من الذل واخلضوع  ،ولفظ البيت األول يف البداية وغريها مـن
الكتب " فما أحاذره " وانظر (شفاء العليل  ،240/1مدارج السالكني .)187،430/1
)(2ماتقدم من قوله  :وهلذا أمر هللا تعاىل مبصانعة شيطان اإلنس " إىل هنا يعترب تكرارا ملا ذكره احلافظ يف بداية كالمه واالستعاذة .
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()1

مث يلقى يف السون واألغالل

أ ا شاطن عصاه عكاه
فقال  :أ ا شاطن ومل يقل أ ا شائط .

وقــال النابغــة الــذبياين _ وهــو زايد بــن عمــرو بــن معاويــة بــن جــابر بــن ضــباب بــن يربــوع بــن …( )2بــن مــرة
ابن سعد بن ذبيان _ :
()3

أنت بسعاد عنك نوى شطون

فبانت( )4والفؤاد هبا رهني

يقــول  :بعــدت هبــا طريــق بعيــدة  ( .وقــال ســيبويه  :العــرب تقــول  :تشــيطن فــالن إذا فعــل فعــل الشــياطني
ولــو كــان مــن شــاط لقــالوا  :تشــيط )( )5فالشــيطان  :مشــتق مــن البعــد علــى الصــحيح  .وهلــذا يســمون كــل
مــا( )6متــرد مــن جــين وإنســي وحي ـوان شــيطاان  .قــال هللا تعــاىل   :وكــذلك جعلنــا لكــل نــا عــدوا شــياطني
اإلنس واجلن يوحي بعضهم إىل بعض زخرف القول غرورا [ األنعام ]112
ويف مس ــند أمح ــد ع ــن أيب ذر ق ــال  :ق ــال رس ــول هللا  : اي أاب ذر  ،تع ــوذ ابهلل م ــن( )7ش ــياطني اإلن ــس
واجلن  .فقلت  :أو( )8لإلنس شياطني ؟ قال  :نعم(). 9
ويف صــحيح مســلم عــن أيب ذر أيضــا قــال  :قــال رســول هللا  " : يقطــع الصــالة املـرأة واحلمــار والكلــب
األس ــود "  .فقل ــت  :اي رس ــول هللا م ــا ابل الكل ــب األس ــود م ــن األمح ــر م ــن األص ــفر ؟ فق ــال  ":الكل ــب
األسود شيطان ".)1( 0

) (1جــاء علــى هــامش العتيقــة قولــه  :عكــوت ذنــب الدابــة عكـوا  :إذا عقدتــه  .وعكــت املـرأة شــعرها  :إذا مل ترســله  .ا.ه ـ وعكــاه  :شــده يف
احلديد ( انظر اللسان . )3063/4
) (2بياض ابألصل والعتيقة وغري موجود يف ط وكذا كلمة ابن السابقة لـه  .وهـو ابـن يربـوع بـن غـيظ بـن مـرة بـن عـوف بـن سـعد واملعـروف أنـه
زايد بن معاوية ليس فيه " عمرو" ( انظر طبقات الشعراء ص ، 41مجهرة أنساب العرب .)241
)(3يف األصــل  :شــطني  .واملثبــت مــن العتيقــة  .وعليهــا تعليــق  :بعيــد  .وجــاء يف اهلــامش  :النــوى  :الوجــه الــذي ينويــه املســافر مــن قــرب أو
بعد .
)(4يف األصل  :ابتت  .واملثبت من العتيقة  .وتفسري ابن جرير .
)(5ما بني القوسني  ،زايدة من العتيقة .
)(6يف العتيقة  :من .
)(7يف املسند  :استعذ ابهلل من شر .
)(8يف األصل  :و  .واملثبت من العتيقة  .ويف املسند  " :وهل لإلنس من شياطني ؟ ".
)(9املسـند  178/5ضــمن حـديث طويــل وقـد أخرجــه احلــاكم  282/2وغـريه وصــححه وسـكت الــذها وإســناده فيـه مقــال مـن عــدة جهــات
إال أن له طرقا وشواهد تكفي يف حتسني اجلزء املذكور من احلديث وقد قال تعاىل  :شياطني اإلنس واجلن يوحي بعضهم إىل بعض زخرف
القول غرورا  [ األنعام .]112
(10الصحيح  510وليس هذا لفظه بل معناه .
)
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وقــال ابــن وهــب  :أخــربين هشــام بــن ســعد  ،عــن زيــد بــن أســلم عــن أبيــه أن عمــر بــن اخلطــاب  ركــب
برذوان  ،فوعل يتبخرت به  ،فوعل يضربه  ،فال يزداد إال تبخـرتا فنـزل عنـه  .وقـال  :مـا محلتمـوين إال علـى
شيطان ! ما نزلت عنه حب أنكرت نفسي( . )1إسناد صحيح .

والــرجيم  :فعيــل مبعــل مفعــول أي أنــه مرجــوم مطــرود عــن اخلــري كلــه كمــا قــال (هللا)( )2تعــاىل  :ولقــد زينــا
السماء الدنيا مبصابيح وجعلناها رجومـا للشـياطني [ امللـك  ،] 5وقـال تعـاىل  :إان زينـا السـماء الـدنيا بزينـة
الكواكب وحفظا من كل شيطان مـارد ال يسـمعون إىل املـإل األعلـى ويقـذفون مـن كـل جانـب دحـورا وهلـم
عذاب واصب إال من خطف اخلطفة فأتبعه شهاب اثقب[ الصـافات ] 10-6وقـال تعـاىل  :ولقـد جعلنـا يف
السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إال من اسرتق السمع فأتبعـه شـهاب مبـني
[ احلور  ]18-16إىل غري ذلك من اآلايت .
()3

(وقيل  :رجيم مبعل راجم ألنه يرجم الناس ابلوساوس والرابئث…)
بسم هللا الرمحن الرحيم

افتتح هبا الصحابة كتاب هللا واتفق العلماء على أهنـا بعـض آيـة مـن سـورة النمـل مث اختلفـوا  :هـل هـي آيـة
مستقلة يف أول كل سورة  ،أو من أول كـل سـورة كتبـت يف أوهلـا  ،أو أهنـا بعـض آيـة مـن أول كـل سـورة ،
أو أهنــا كــذلك يف الفاحتــة دون غريهــا  ،أو أهنــا (إمنــا)( )4كتبــت للفصــل ال أهنــا آيــة ؟ علــى أق ـوال للعلمــاء
سلفا وخلفا وذلك مبسوط يف غري هذا املوضع .
ويف سنن أيب داود إبسناد صحيح عن ابن عباس رضي هللا عنهما أن رسول هللا  كـان ال يعـرف فصـل

السورة حب ينزل عليه بسم هللا الرمحن الرحيم(. )5

وأخرجه احلاكم أبو عبد هللا النيسابوري يف مستدركه أيضا( )6وروي مرسال عن سعيد بن جبري(. )7

)(1أخرجه ابن جرير يف تفسريه  136وإسناده صحيح كما ذكر احلافظ .
)(2ليست يف العتيقة .
) (3ما بني القوسني من العتيقة ومكان النقط بياض وجاء يف ط  :واألول أشهر وأصح .
والرابئث مجع ربيثة وهي  :احلاجات اليت حتبسهم عن اخلري كما يف خمتار الصحاح ص.229
)(4زايدة من العتيقة .
)(5السنن  788وإسناده صحيح كما ذكـر احلـافظ  .وقـد أخرجـه الضـياء يف املختـارة أبلفـاث خمتلفـة . 339-336وقـال اهليثمـي  :رواه البـزار
إبسنادين رجال احد ا رجال الصحيح ( اجملمع  )310/6 ، 109/2وانظر ( الصحيح املثبور .) 73/1
)(6املستدرا  231/1وقال احلاكم  :صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه  ،وقال الذها  :اثبت .
)(7رواه مرســال أبــو داود يف املراســيل  26وقــال  :املرســل أصــح وكــذا رواه احلميــدي  528وعبــد الــرزاق  2617وغري ــا وقــد تقــدم تصــحيح
األئمة للرواية املوصولة والوصل زايدة ثقة مقبولة .
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ويف صحيح ابن خز ة عن أم سلمة أن رسول هللا  قرأ البسملة يف أول الفاحتة يف الصـالة وعـدها آيـة.

لكنه من رواية عمر بن هارون البلخي وفيه ضعف عن ابن جريج عن ابن أيب مليكة عنها(. )1

وروى له الدارقطين متابعة( )2عن أيب هريرة مرفوعا() 3وروى مثله عن علي وابن عباس وغري ا(). 4
()9

وممــن حكــي عنــه أهنــا آيــة مــن كــل ســورة إال ب ـراءة ( :)5ابــن عبــاس( )6وابــن عمــر( )7وابــن ال ـزبري( )8وأبــو هريــرة

4
2
ـري( ، )1وب ـ ــه يق ـ ــول
ـاوس( )1وس ـ ــعيد ب ـ ــن جب ـ ـ 3ـري( )1ومكح ـ ــول والزه ـ ـ
وعل ـ ـ 0ـي( ، )1وم ـ ــن الت ـ ــابعني عط ـ ــاء)1( 1وط ـ ـ

عبــد هللا بــن املبــارا والشــافعي وأمحــد بــن حنبــل يف روايــة عنــه وإســحاق بــن راهويـ5ـه( )1وأبــو عبيــد القاســم بــن

سالم رمحهم هللا .

)(1الصــحيح  493أبطــول من ــه ولــيس ه ــذا لفظــه وإمنــا معن ــاه وأخرجــه ال ــدارقطين  ، 307/1وأخرجــه أيضــا احل ــاكم  ، 233/1وقــال  :إمن ــا
خرجته شاهدا .ا.هـ وعمر بن هارون البلخي قال فيه احلافظ  :مرتوا وكان حافظا (التقريب  )4979فاحلديث ضعيف ال يصح .
)(2يف العتيقة :متابعا .
)(3السنن  312/1وقد تقدم خترجيه وبيان أن وقفه أصح قبل فضل الفاحتة .
)(4الذي يف السنن شواهد على اجلهر هبا ال على عدها آية وانظر  305-302/1والرواية عن علي وابن عباس يف ذلك ال تصح .
)(5مل أقف على أي رواية هبذا النص أهنا آية من كل سورة إال براءة سوى أثر عطاء اآليت ففيـه بيـان ذلـك  ،وإمنـا الـذي وقفـت عليـه يف عـدها
آية فقط بدون تفصيل  ،وقد الف يف البسملة أئمة منهم ابن خز ة له كتاب البسـملة (انظـر الـدر  ، )7/1والـدارقطين لـه كتـاب اجلهـر هبـا (
انظر السنن .)311/1
)(6أخــرج عبــد الــرزاق  2609عنــه مــا يفيــد ذلــك وإســناده فيــه عبــد العزيــز بــن جـريج لــني ولكــن يشــهد لــه مــارواه الضــياء يف املختــارة 318/1
وله شواهد كثرية وانظر ماأييت عن ابن عمر وانظر ( الدر . )7/1
) (7اخــرج الثعلــا عــن علــي بــن زيــد بــن جــدعان أن العبادلــة كــانوا يســتفتحون القـراءة ببسـم هللا الــرمحن الــرحيم جيهــرون هبــا عبــد هللا بــن عبــاس
وعبد هللا بن عمر وعبد هللا بن الزبري (.النظر الدر  )7/1وإسناده ضعيف لضعف ابن جدعان مع انقطاعه أيضا وأخرج عبد الرزاق 2608
بسـ ــند صـ ــحيح  2620عـ ــن ابـ ــن عبـ ــاس وابـ ــن عمـ ــر كـ ــاان يسـ ــتفتحان ببسـ ــم هللا الـ ــرمحن الـ ــرحيم  .وانظ ــر مـ ــا أخرج ــه البيهقـ ــي يف الشـ ــعب
 2335،2336وأخرج الواحدي يف أسباب النزول ص 11عن ابن عمر قال  :نزلت بسم هللا الرمحن الرحيم يف كل سورة  .ويف إسناده عبـد
هللا بن انفع موىل ابن عمر وهو ضعيف ( انظر التقريب .)3661
)(8انظر ماتقدم عن ابن عمر فيما رواه الثعلا إبسناد ضعيف  ،وأخـرج البيهقـي يف الشـعب  2334عـن األزرق بـن قـيس قـال  :صـليت وراء
ابن الزبري فكان يقرا بسم هللا الرمحن الرحيم فرذا قال وال الضالني قال  :بسم هللا الرمحن الرحيم  .وإسناده صحيح .
) (9تقدم عن أيب هريرة أهنا آية من الفاحتة وليس فيه النص مع كوهنا آية من كل سورة .
 (10أخــرج الثعلــا إبســناده عــن علــي قراءهتــا مــع الســورة وكــان يقــول  :مــن تــرا قراءهتــا فقــد نقــص ( انظــر مفــاتيح الغيــب  ، 196/1الــدر
)
املنثور . )7/1
(11أخرج عبد الرزاق  2629 ،2615عنه ما يفيد ذلك وإسناده صحيح .
)
(12أخرج عبد الرزاق  2613إبسناد صحيح عنه أنه كان إذا قرأ هلم بسم هللا الرمحن الرحيم قبل أم القرآن مل يقرأها بعدها .
)
(13أخرج عبد الرزاق  2609عنه ما يفيد ذلك وإسناده فيه لني .
)
(14أخرج عبد الرزاق  2612عنه ما يفيد ذلك وإسناده صحيح .
)
(15انظر ما أخرجه البيهقي يف الشعب  440،441/2عن ابن املبارا وأمحد وابن راهويه .
)
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وقـال مالــك وأبـو حنيفــة وأصــحاهبما  :ليسـت آيــة مـن الفاحتــة وال مــن غريهـا مــن السـور وقــال الشــافعي يف
قول يف بعض طرق مذهبه  :هي آية من الفاحتة وليست من غريها وعنه أهنا بعـض آيـة مـن أول كـل سـورة
و ا غريبان .
وقال داود  :هي آية مستقلة يف أول كل سورة ال منهـا  .وهـذه( )1روايـة عـن اإلمـام أمحـد بـن حنبـل وحكـاه

أبو بكر الرازي عن أيب احلسن والكرخي ()2و ـا مـن أكـابر أصـحاب أيب حنيفـة رمحهـم هللا  .هـذا مـا يتعلـق
بكوهنــا آيــة مــن الفاحتــة أم ال  .فأمــا مــايتعلق ابجلهــر( )3هبــا فمفــرع علــى هــذا مل فمــن رأى أهنــا ليســت منهــا
فــال جيهــر هبــا وكــذا مــن قــال  :إهنــا آيــة مــن( )4أوهلــا وأمــا مــن قــال أبهنــا مــن أوائــل الســور فــاختلفوا فــذهب
الش ــافعي إىل أن ــه جيه ــر هبـ ـا م ــع الفاحت ــة والس ــورة  ،وه ــو م ــذهب طوائ ــف م ــن الص ــحابة والت ــابعني وأئم ــة
املسلمني خلفـا وسـلفا  ،فوهـر هبـا مـن الصـحابة أبـو هريـرة وابـن عمـر وابـن عبـاس() 5ومعاويـة() 6وحكـاه ابـن
عبــد الــرب والبيهقــي عــن عمــر وعلــي  ،ونقلــه اخلطيــب عــن اخللفــاء األربعــة وهــم أبــو بكــر  ،وعمــر وعثمــان

وعلــي() ، 7وهــو غريــب ومــن التــابعني عــن ســعيد بــن جبــري() ، 8وعكرمــة  ،وأيب قالبــة  ،والزهــري() ، 9وعلــي
ب ــن احلس ــن وابن ــه حمم ــد وس ــعيد ب ــن املس ــيب  ،وعط ــاء() ،10وط ــاوس() ،11وجماه ــد() ،12وس ــامل  ،وحمم ــد ب ــن
)(1يف العتيقة  :وهذا .
) (2الذي يف تفسري الرازي عن يعلي قال  :سألت حممد بن احلسن عن بسـم هللا الـرمحن الـرحيم فقـال  :مـابني الـدفتني قـرآن قـال  :قلـت  :فلـم
تسره ؟ قال  :فلم جيبين  .وقال الكرخي  :ال أعرف هذه املسألة بعينهـا ملتقـدمي أصـحابنا إال أن امـرهم إبخفائهـا يـدل علـى أهنـا ليسـت مـن
السورة (. )194 /1
فهما حممد بن احلسن والكرخي ال " أيب احلسن الكرخي " وقوله  :و ا من أكابر …….اخل يؤكد ذلك ويالحظ أيضا اختالف املضـمون
بني النقلني وهللا أعلم .
)(3يف العتيقة  :فأما اجلهر .
)(4يف العتيقة  :يف .
)(5تقدم منهم ما يدل على ذلك أبسانيد صحيحة .
)(6أخرج ذلك عبد الرزاق  ( 2618وفيه سقط وتصـحيف ) ومـن طريقـه وغـريه الـدارقطين  ( 311/1وتصـحف فيـه حفـص ب ـ جعفـر ) وكـذا
أخرجه الشافعي يف األم ( ) واحلاكم  233/1من طريق وقال الـدارقطين  :كلهـم ثقـات  .أ.ه ـ وأبـو بكـر املـذكور ينظـر لرتمجتـه حيـث جعلـه
بعضــهم اثنــني ( الثقــات البــن حبــان  ، 12،50/5اجلــرح والتعــديل  ،338/9 ، 36/5التــاريخ الكبــري  )76/5وقــال احلــاكم  :صــحيح علــى
شرط مسلم وسكت الذها وله طريق آخر عند الدارقطين .311/1
)(7أمــا أبــو بكــر وعمــر فقــد أخــرج الــدارقطين  305/1عــن ابــن عمــر مايفيــد ذلــك ويف إســناده كــذاب ( انظــر التعليــق املغــين  ) 305/1وهــو
خمالف ملا ثبت يف حديث أنس يف الصحيحني وقد ذكـر الـرازي روايـة أليب قالبـة عـن أنـس بعكـس ذلـك وأمـا علـي فقـد تقـدم إخـراج الثعلـا
عند مايفيد ذلك كما يف حديث أنس يف الصحيح .
)(8تقدم .
)(9تقدم .
(10تقدم .
)
(11تقدم .
)
(12أخرج عبد الرزاق  2619عنه قال  :نسي الناس بسم هللا الرمحن الرحيم وهكذا التكبري وإسناده حسن .
)
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كعب القرظي  ،وأيب بكر بن حممـد بـن عمـرو بـن حـزم  ،وأيب وائـل  ،وابـن سـريين  ،وحممـد بـن املنكـدر ،
وعلي بن عبد هللا بن عباس وابنه حممد  ،وانفع موىل ابن عمـر  ،وزيـد بـن أسـلم  ،وعمـر بـن عبـد العزيـز ،
واألزرق بــن قــيس  ،وحبيــب بــن أيب اثبــت  ،وأيب الشــعثاء  ،ومكحــول  ،وعبــد هللا بــن معقــل بــن مقــرن –
()3

زاد البيهق ــي  :وعب ــد هللا ب ــن ص ــفوان () ،1وحمم ــد اب ــن احلنفي ــة() . 2زاد اب ــن عب ــد ال ــرب  :وعم ــرو ب ــن دين ــار
واحلوــة يف ذلــك أهنــا بعــض الفاحتــة فيوهــر هبــا كســائر أبعاضــها  .وأيضــا فقــد روى النســائي يف ســننه وابــن
خز ة وابن حبان يف صـحيحيهما واحلـاكم يف مسـتدركه عـن أيب هريـرة أنـه صـلى فوهـر يف قراءتـه ابلبسـملة

وق ــال بع ــد أن ف ــر  :إين ألش ــبهكم ص ــالة برس ــول هللا  .4)( وص ــححه ال ــدارقطين واخلطي ــب والبيهق ــي
وغريهم ().5
وروى أبــو داود والرتمــذي عــن ابــن عبــاس أن رســول هللا  كــان يفــتح الصــالة ببســم هللا الــرمحن الــرحيم مث
قال الرتمذي  :وليس إسناده بذاا(. )6

وقد رواه احلاكم يف مستدركه عن ابـن عبـاس قـال  :كـان رسـول هللا  جيهـر ببسـم هللا الـرمحن الـرحيم  .مث

قال  :صحيح(. )7

ويف صحيح البخاري عن أنس بن مالك أنه سئل عن قراءة النـا  فقـال  :كانـت قراءتـه مـدا  .مث قـرأ :
بسم هللا الرمحن الرحيم  .د بسم هللا و د الرمحن و د الرحيم(.)8

) (1هذه النقول مل أقف على أسانيدها ولعلها يف كتاب الدارقطين املشار إليه آنفا يف اجلهر هبـا أو يف كتـاب ابـن خز ـة يف البسـملة  .وقـد قـال
الــدارقطين  :وكــذلك ذك ـران يف ذلــك املوضــع ( يعــين كتــاب اجلهــر ) أحادي ـث مــن جهــر هبــا مــن أصــحاب النــا  والتــابعني هلــم واخلــالفني
بعدهم رمحهم هللا ( انظر السنن .)311/1
) (2أخرج الدارقطين  360/1عند ما يتبني ذلك وفيه راواين ضعيفان ( انظر التعليق املغين . ) 360/1
)(3أخرج البيهقي يف الشعب  2330عند ما يفيـد أن البسـملة مـن القـرآن  .ويف إسـناده إبـراهيم بـن يزيـد اخلـوزي وهـو مـرتوا ( انظـر التقريـب
. ) 272
)(4السنن  ، 905صـحيح ابـن خز ـة  ، 499صـحيح ابـن حبـان  ،املسـتدرا  232/1وقـد أخرجـه أيضـا الـدارقطين  ، 305/1والبيهقـي
إسناد صحيح وله شواهد وقال يف اخلالفيات  :رواته كلهم ثقات جممع على عدالتهم حمتج هبم يف الصـحيح ( انظـر التعليـق املغـين )306/1
وأصل هذا احلديث يف صحيح مسلم خمتصرا (.)392
)(5انظر ما سبق .
)(6س ــنن الرتم ــذي  245ول ــيس يف مطبوع ــة س ــنن أيب داود وق ــد عـ ـزاه إلي ــه يف حتف ــة األش ـراف  ، 265/5ويف إس ــناده جمه ــول  ،وق ــد أخرج ــه
العقيلي يف الضعفاء  ، 80/1ابن عدي يف الكامل  ، 305/1وقال العقيلي  :غري حمفوث وكذا قال ابن عدي .
)(7املســتدرا  208/1وقــد تعقبــه الــذها بقولــه  :ابــن حســان – يعــين عبــد هللا بــن عمــرو بــن حســان املــذكور يف إســناده – كذبــه غــري واحــد
ومثل هذا ال خيفي على املصنف .ا.هـ فاحلديث ضعيف جدا .
) (8الصحيح . 5046
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ويف مســند اإلمــام أمحــد وســنن أيب داود وصــحيح ابــن خز ـة ومســتدرا احلــاكم عــن أم ســلمة أهنــا قالــت :
كــان رســول هللا  يقطــع قراءتــه بســم هللا الــرمحن الــرحيم احلمــد هلل رب العــاملني الــرمحن الــرحيم مالــك يــوم
الدين( . )1وقال الدارقطين  :إسناده صحيح (.)2

وروى الشــافعي رمحــه هللا واحلــاكم يف مســتدركه عــن أنــس أن معاويــة صــلى ابملدينــة فــرتا البســملة  ،فــأنكر
عليه من حضره من املهاجرين ذلك  ،فلما صلى املرة الثانية بسمل(. )3

ويف ه ــذه األحادي ــث واآلاثر ال ــيت أوردانه ــا كفاي ــة ومقن ــع يف االحتو ــاج هل ــذا القـ ـول عم ــا عـ ـداها  .فأم ــا
املعارضات والرواايت الغريبة وتطريقها وتعليلها وتضعيفها وتقريرها فله موضع آخر .
وذهب آخرون إىل أنه ال جيهر ابلبسملة يف الصالة وهـذا هـو الثابـت عـن اخللفـاء األربعـة( ، )4وعبـد هللا بـن
مغفل( ، )5وطوائف من سلف التابعني واخللف وهو مذهب أيب حنيفة والثوري وأمحد بن حنبل .
وعند اإلمام مالك أنه ال يقرأ البسملة ابلكلية ال جهـرا وال سـرا واحتوـوا مبـا يف صـحيح مسـلم عـن عائشـة
رضي هللا عنها قالت  :كان رسول هللا  يفتـتح الصـالة ابلتكبـري والقـراءة ابحلمـد هلل رب العـاملني( . )6ومبـا
يف الص ــحيحني ع ــن أن ــس ب ــن مال ــك ق ــال  :ص ــليت خل ــف الن ــا  وأيب بك ــر وعم ــر وعثم ــان فك ــانوا
يستفتحون ابحلمد هلل رب العاملني(. )7
وملســلم  :ال يــذكرون بسـم هللا الــرمحن الــرحيم يف أول قـراءة وال (يف)( )8آخرهــا() . 9وحنــوه يف الســنن عــن عبــد
هللا بن مغفل().10
 ،املسـتدرا وقـد أخرجـه الـدارقطين أيضـا  ، 313/1وقـال  :إسـناده صـحيح

)(1املسند  ، 302/6السنن  ،1466صحيح ابن خز ـة
وكلهم ثقات وقال احلاكم :
) (2انظر ما سبق .
)(3تقدم خترجيه والكالم عليه .
)(4أمـا أبـو بكـر وعمــر وعثمـان فثابـت عـنهم كمــا سـيأيت وامـا علـي فلــم أقـف علـى ثبوتـه عنــد بـل روي عنـه عكسـه كمــا سـبق ونقـل الـرازي أن
عليا كان جيهر ابلتسمية وأن ذلك ثبت ابلتواتر ( انظر مفاتيح الغيب  )205/1وهيهات .
وقال الرتمذي عقب حديث عبد هللا بن مغفل اآليت خترجيه  :والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النـا  مـنهم أبـو بكـر وعمـر
وعثمـان وعلـي وغـريهم ( السـنن ) وروى الطـرباين عـن أيب وائـل قـال  :كـان علـي وعبـد هللا ال جيهـران ببسـم هللا الـرمحن الـرحيم وال ابلتعويـذ وال
ابلتامني وقال اهليثمي  :فيه أبو سعد البقال وهو ثقة مدلس ( اجملمـع  ) 108/2وأبـو سـعيد اسـم سـعيد ابـن املـرزابن ضـعيف مـدلس ( انظـر
التقريب .)2389
) (5أييت ختريج ذلك وقد مسع ولده جيهر ابلسملة فقال  :أي بين إايا واحلديث كما يف بعض طرق احلديث اآليت خترجيه .
)(6الصحيح . 498
)(7البخاري  ، 743مسلم .399
)(8زايدة من العتيقة .
)(9مسلم .399
(10الرتمذي  ، 244النسائي  ، 908الكربى  ، 980ابن ماجة  185وإسناده حسن .
)
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فهــذه م خــذ األئمــة رمحهــم هللا يف (هــذه املســألة)( )1وهــي قريبــة ألهنــم أمجع ـوا علــى صــحة صــالة مــن جهــر
ابلبسملة ومن أسر وهلل احلمد واملنة .
فصل يف فضلها :
قــال اإلمــام العــامل( )2احلــرب العابــد أبــو حممــد عبــد الــرمحن بــن أيب حــامت رمحــه هللا يف تفســريه  :ثنــا أيب  ،ثنــا
جعفــر بــن مســافر  ،ثنــا زيــد بــن املبــارا الصــنعاين  ،ثنــا َسـ اـالم بــن وهــب اجلنــدي  ،ثنــا أيب  ،عــن طــاوس ،

عــن ابــن عبــاس أن عثمــان بــن عفــان ســأل رســول هللا  عــن بســم هللا الــرمحن الــرحيم فقـال  " :هــو اســم
من أمساء هللا  ،وما بينه وبني اسم هللا األكرب إال كما بني سواد العينني وبياضهما من القرب "(). 3

وهكذا رواه أبو بكر بن مردويه عن سليمان بن أمحد عن علي بن املبارا عن زيد بن املبارا به (.)4
وقـد روى احلــافظ ابـن مردويــه مــن طـريقني عــن إمساعيــل بـن عيــا  ،عـن إمساعيــل بــن حيـىي  ،عــن مســعر ،
عن عطية  ،عن أيب سعيد قال  :قال رسول هللا  : إن عيسى ابن مرمي أسلمته أمـه إىل الكتـاب ليعلمـه
فقال له املعلم  :اكتب  .قال  :ما أكتب ؟ قال  :بسم هللا  .قال له عيسـى  :ومـا بسـم هللا ؟ قـال املعلـم:
ما أدري ! قال له عيسى  :الباء هباء هللا  ،والسني سناؤه  ،وامليم مملكتـه  ،وهللا إلـه اآلهلـة  ،والـرمحن رمحـن
الدنيا واآلخرة  ،والرحيم رحيم اآلخرة (.)5

وقد رواه ابن جرير من حديث إبراهيم بـن العـالء( )6امللقـب زبريـق  ،عـن إمساعيـل بـن عيـا  ،عـن إمساعيـل
ابن حيىي  ،عن ابن أيب مليكة عمن حدثه عـن ابـن مسـعود  ،ومسـعر  ،عـن عطيـة  ،عـن أيب سـعيد  ،عـن
النــا  ، فــذكره () .7وهــذا غريــب جــدا () .8وقــد يكــون صــحيحا إىل مــن دون رســول هللا  ، ويك ــون
من اإلسرائيليات ال من املرفوعات() . 9وهللا أعلم .
)(1يف األصل  :يف البسملة  .واملثبت من العتيقة .
)(2يف العتيقة  :العلم .
)(3التفسري  12/1وحكم احلقق بوضعه .
)(4م ــروايت اب ــن مردوي ــة ص  66واخرج ــه احل ــاكم  552/1وعن ــه البيهق ــي يف الش ــعب  2327وغري ــا وق ــال احل ــاكم  :ص ــحيح اإلس ــناد ومل
خيرجاه  .وقال الذها يف امليزان ( )182/2منكـر بـل كـذب ا.ه ـ وهـو كمـا قـال وأخرجـه أيضـا العقيلـي يف الضـعفاء  162/2يف ترمجـة سـالم
وقال  :ال يتابع عليه وال يعرف إال به .
)(5مروايت ابن مردوية ص 67وانظر الدر املنثور .23/1
) (6يف األصل  :املعلى  .واملثبت من العتيقة .
)(7التفسري رقم  140،145،147وقال أمحد شاكر  :موضوع ال أصل له  ،وقال  :إسنادان ضعيفان .
)(8أخرجــه أيضــا أبــو نعــيم يف احلليــة  251/7وابــن عــدي يف الكامــل  303/1وابــن اجلــوزي يف املوضــوعات  186وقــال ابــن عــدي  :ابطــل
اإلسناد وقال ابن اجلوزي  :مايصنع مثل هذا احلديث إال ملحد يريد شني اإلسـالم أو جاهـل يف غايـة اجلهـل وقلـة املبـاالة ابلـدين  .وضـعف
إسـناده الســيوطي وأورده الشـوكاين يف الفوائــد اجملموعـة ص 497وقــال  :حـديث موضــوع كمــا قـال ابــن اجلـوزي ويف إســناده إمساعيـل بــن حيــىي
كذاب .
)(9هذا االحتمال ال داعي له فاإلسناد واه مبرة وامل ركيك جدا .
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وقد روى جويرب عن الضحاا حنوه من قيله(. )1
وقد روى ابن مردويـه مـن حـديث يزيـد بـن خالـد  ،عـن سـليمان بـن بريـدة( ، )2ويف روايـة  :عـن عبـد الكـرمي
أيب أميــة عــن ابــن بريــدة  ،عــن أبيــه أن رس ــول هللا  قــال  " :أنزل ــت علــي آيــة مل تن ــزل( )3علــى ن ــا غــري
سليمان بن داود وغريي  ،وهي  :بسم هللا الرمحن الرحيم(.")4

وروى إبسـناده عــن عبــد الكبــري( )5بــن املعــا بــن عمـران  ،عــن أبيــه  ،عــن عمــر بــن ذر  ،عــن عطــاء بــن أيب
رابح  ،عــن جــابر بــن عبــد هللا قــال  :ملــا نــزل بســم هللا الــرمحن الــرحيم هــرب الغــيم إىل املشــرق  ،وســكنت
الرايح  ،وهاج البحر  ،وأصغت البهائم ذاهنا  ،ورمجت الشياطني من السماء  ،وحلف هللا تعـاىل بعزتـه
وجالله أن ال يسمى امسه على شيء إال ابرا فيه(). 6
(وقــال وكيــع  :عــن األعمــش  ،عــن أيب وائــل  ،عــن ابــن مســعود قــال  :مــن أراد أن ينويــه هللا مــن الزابنيــة

()8

التسـعة عشــر( )7مل فليقـرأ بســم هللا الـرمحن الــرحيم فيوعـل هللا لــه مــن كـل حــرف منهـا يفجنَّــة  ،مـن كــل واحــد

0
ـرطا( )1ووجه ــه اب ــن عطي ــة ونظاــره ــديث  " :فق ــد رأي ــت بض ــعة وثالث ــني ملك ــا
 .ذك ــره اب ــن عطي ــة( )9والق ـ
يبتــدروهنا "مل لقــول الرجــل  :ربنــا ولــك احلمــد محــدا كثـريا طيبــا مباركــا فيــه ( ) 11.مــن أجــل أهنــا بضــعة وثالثــون

حرفــا( ) 12،وغــري ذلــك 13)().وقــال اإلمــام أمحــد بــن حنبــل يف مســنده  :ثنــا حممــد بــن جعفــر  ،ثنــا شــعبة عــن

)(1يف األصــل  :قبلــه  .ابملوحــدة واملثبــت مــن العتيقــة  .وامل ـراد قولــه  .وقــد أخرجــه مــن طريــق جــويرب بــه خمتص ـرا ابــن أيب حــامت  ، 11/1ويف
إسناده جويرب بن سعيد األزدي قال احلافظ  :ضعيف جدا ( التقريب .)987
)(2يف العتيقة  :بردة .
)(3يف األصل  :ينزل  .ويف العتيقة بدون نقط  .واملثبت من ط .
)(4مروايت ابـن مردويـه ص  68ومل أقـف علـى مـن عـزاه البـن مردويـه غـري ابـن كثـري وقـد ذكـره يف سـورة النمـل مـن روايـة ابـن أيب حـامت إبسـناده
ضعيف ( التفسري  )363/3وأخرجه الدارقطين  ، 310/1والبيهقي  )62/10وغريها وقال وقال البيهقي  :إسناده ضعيف ويف إسناده عبد
الكرمي بن أيب احلارق قال احلافظ  :ضعيف ( التقريب  )4156وانظر أيضا جممع الزوائد ()109/2
)(5يف األصل  :الكرمي  .واملثبت من العتيقة .
)(6مــروايت ابــن مردويــه ص 68ونســبه إليــه الســيوطي يف الــدر  9/1وعـزاه أيضــا للثعلــا ومــا ذكــر مــن إســناد رجالــه ثقــات إال أن تفــرد بــه ابــن
مردويه والثعلا – وأظنه من كريقه – به يوحي بعدم حفظه ولعل يف بقية اإلسناد من ال يوثق به  .وهو موقوف يف حكم املرفوع .
)(7أي زابنية جهنم املذكورون يف قوله تعاىل  :عليها تسعة عشر  املدثر :
)(8عزاه السيوطي لوكيع والثعلا (انظر الدر .)9/1وإسناده صحيح وعنعنة األعمش يتساهل فيها .
)(9احلرر الوجيز . 54/1
(10اجلامع . 80/1
)
(11أخرجه البخاري  766من حديث رفاعة بن رافع .
)
(12وقال ابن عطية  :وهذا من ملح التفسري وليس من متني العلم (.)54/1
)
(13ما بني القوسني زايدة من العتيقة .
)
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عاصــم قــال  :مسعــت أاب متيمــة حيــدي عــن رديــف النــا  قــال  :عثــر ابلنــا ( محــاره )() ،1فقلــت :
تعــس الشــيطان() 2فقــال النــا  " : ال تقــل تعــس الشــيطان مل فرنــك إذا قلــت  :تعــس الشــيطان  ،تعــاظم
وقــال  :بقــويت صــرعته  .وإذا قلــت  :بســم هللا  ،تصــاغر حــب يصــري مثــل الــذابب "() .3هكــذا وقــع يف روايــة

اإلمـام أمحــد ()4وقــد رواه النسـائي يف اليــوم والليلــة وابــن مردويـه يف تفســريه مــن حـديث خالــد احلــذاء عــن أيب
متيمــة _ وهــو اهليف َويمــي() _ 5عــن أيب امللــيح بــن أســامة بــن عمــري() 6عــن أبيــه قــال  :كنــت رديــف النــا 

… فــذكره  ،وقــال  :ال تقــل هكــذا فرنــه يتعــاظم حــب يكــون كالبيــت  ،ولكــن قــل  :بســم هللا فرنــه يصــغر

حب يكون كالذاببة().7

فهذا من أتثري بركة بسم هللا  ،وهلذا تستحب يف أول كل عمل وقول مل فتستحب يف أول اخلطبـة ملـا جـاء:
كل (أمر)() 8ال يبـدأ فيـه ببسـم هللا الـرمحن الـرحيم فهـو أجـذم"() ( . 9وتسـتحب البسـملة عنـد دخـول اخلـالء
ملــا ورد مــن احلــديث يف ذلــك )()10وتســتحب يف أول الوضــوء ملــا جــاء يف مســند اإلمــام أمحــد  ،والســنن مــن
روايــة أيب هريــرة  ،وســعيد بــن زيــد  ،وأيب ســعيد مرفوعــا " :ال (وضــوء)()11ملــن مل يــذكر اســم هللا عليــه"().12
)(1زايدة من املصدر .
)(2تعــس  :بكســر العــني وفتحهــا أي كــب لوجهــه أو هلــك ويبــدو أنــه كــان مــن عــادهتم إذا عثــر أحــدهم دعــا بــذلك علــى مــن يكــره كمــا يف
حديث اإلفك مل كما يف حديث اإلفك تعس مسطح وانظر فتح الباري (. )466/8
)(3املسند  59/5وفيه زايدة يف إسناده  :قال شعبة  :قال عاصم عن أيب متيمة من رجل عن رديف النا . 
)(4رواه أمحد أيضا إبهبام الصحايب  59/5من طريق عاصم عن أيب متيمة عنه بدون واسطة  71،365/5 ،ابلشك يف الواسطة .
)(5يف األصل  :اجلهم واملثبت من العتيقة .
)(6ثقة خمتلف يف امسه ( انظر التقريب .) 8390
) (7الك ــربى  10389 ، 10388م ــروايت اب ــن مردوي ــه ص 66واحل ــديث أخرج ــه أيض ــا أب ــوداود  4982ع ــن أيب املل ــيح ع ــن أبي ــه واحل ــاكم
 292/4ابلوجهني وقال  :صحيح اإلسناد ومل خيرجاه وسكت الذها  .وقـد ذكـره ابـن كثـري مـرة أخـرى يف  576/4ط .املعرفـة وقـال  :تفـرد
به أمحد وإسناده جيد قوي ا.هـ وانظر أيضا ( البداية والنهاية  )60/1وقال اهليثمي  :رجالـه رجـال الصـحيح ( اجملمـع  )132/10وصـححه
األلباين ( صحيح اجلامع . )169/6
) (8يف األصل والعتيقة  :خطبة  .وعلى العتيقة تعليق  :أمر  .كما أثبتناه وعليها عالمة صح  .وهي كذلك يف ط .
) (9أجــذم  :أي أقطــع .وهــذا اللفــظ مل أقــف عليــه وذكــر النــووي حنــوه يف االحتوــاج علــى وجــوب البســملة يف الوضــوء (انظــر التلخــيص احلبــري
 )76/1وإمنــا أخــرج اخلطيــب يف اجلــامع ألخــالق ال ـراوي  69/2والســبكي يف طبقــات الشــافعية  12/1وعبــد القــادر الرهــاوي يف األربعــني
(انظــر الــدر  ) 10/1مــن حــديث أيب هريــرة مرفوعــا  :كــل أمــر ذي ابل ال يبــدأ فيــه ببســم هللا الــرمحن الــرحيم أقطــع  .وحســنه الســيوطي ويف
إسناده أمحد بن حممد بن عمران وهو ضعيف (انظر اتريخ بغـداد  77/5ولسـان امليـزان  )/1واحلـديث قـال األلبـاين  :ضـعيف جـدا ا.ه ـ وقـد
جاء بلفظ  :ال يبدأ مد هللا وحسنه مجاعة من األئمة ( وانظر اإلرواء  ، 1،2أمحد .)31/1
 (10زايدة من العتيقة .
)
 (11سقطت من األصل وهي يف العتيقة .
)
(12ح ــديث أيب هري ــرة يف املس ــند  ، 418/2أيب داود  ، 101اب ــن ماج ــة  399وغ ــريهم وفي ــه ض ــعف وانقط ــاع وح ــديث س ــعيد ب ــن زي ــد يف
)
املسـند  ، 70/4الرتمــذي  ، 25ابــن ماجـة  398وغــريهم ويف إســناده جهالـة واخــتالف وقــال البخـاري  :هــو أحســن شـيء يف هــذا البــاب ،
وحــديث أيب ســعيد يف املســند  ، 41/3ابــن ماجــة  397وغري ــا ويف إســناده ضــعف ولــه طــرق أخــرى عــن غــريهم مــن الصــحابة وقــد ضــعف
مجيع طرقه مجاعة من أهب العلـم وصـححها بعضـهم والصـواب أنـه حـديث حسـن مبومـوع طرقـه كمـا سـيأيت ذكـره عـن املصـنف  .وقـد ذكـره
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وهــو حــديث حســن ومــن العلمــاء مــن أوجبهــا عنــد الــذكر() 1ههنــا  ،ومــنهم مــن قــال بوجوهبــا مطلقــا  .وكــذا
تستحب عند الذبيحة يف مذهب الشافعي ومجاعة  ،وأوجبهـا آخـرون عنـد الـذكر ومطلقـا يف قـول بعضـهم
كما سـيأيت بيانـه يف موضـعه  ( .وقـد ذكـر فخـر الـدين الـرازي يف تفسـريه يف فضـل البسـملة أحاديـث منهـا
عن أيب هريرة أن رسول هللا  قـال  :إذا أتيـت أهلـك فسـم هللا  ،فرنـه إن وجـد لـك ولـد كتـب لـك بعـدد

أنفاســه وأنف ــاس ذريتــه حس ــنات() . 2وه ــذا ال أصــل ل ــه وال رأيتــه يف ش ــيء م ــن الكت ــب املعتم ــد عليه ــا وال
غريهــا)() 3وهكــذا تســتحب عنــد األكــل ملــا يف صــحيح مســلم أن رســول هللا  قــال لربيبــه عمــر بــن أيب
ســلمة  :قــل بســم هللا وكــل بيمينــك وكــل ممــا يليــك"() . 4ومــن العلمــاء مــن أوجبهــا واحلالــة هــذه  .وكــذلك
تســتحب عنــد اجلمــاع ملــا يف الصــحيحني عــن ابــن عبــاس أن رســول هللا  قــال  ":لــو أن أحــدكم إذا أتــى
أهله قال  :بسم هللا  ،اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا  ،فرنه إن يقـدر بينهمـا ولـد مل يضـره
الشيطان أبدا "().5

ومــن هاهنــا ينكشــف لــك أن القـولني عنــد النوــاة يف تقــدير املتعلــق ابلبــاء يف قولـك  :بســم هللا مل هــل هــو
اسم أو فعل ؟ متقارابن  ،وكل قد ورد به القرآن .
أما من قدره ابسم تقديره  :بسم هللا ابتدائي  ،فلقوله تعاىل   :وقال اركبوا فيها بسـم هللا جمريهـا ومرسـاها
إن ريب لغفــور رحــيم [ هــود  ،] 41ومــن قــدره ابلفعــل (أمـرا أو خـربا حنــو  :ابــدأ بســم هللا  ،أو ابتــدأت بســم
هللا )() ، 6فلقولــه   :اق ـرأ ابســم ربــك الــذي خلــق  وكال ــا صــحيح مل فــرن الفعــل البــد لــه مــن مصــدر ،

فلك أن تقدر الفعل ومصدره  ،وذلك سب الفعل الذي مسيت قبله إن كـان قيامـا أو قعـودا أو أكـال أو
شـ ـراب أو قـ ـراءة أو وضـ ـوءا أو ص ــالة مل فاملش ــروع ذك ــر اس ــم هللا يف الش ــروع يف ذل ــك كل ــه  ،تربك ــا وتيمن ــا
واستعانة على اإلمتام والتقبل وهللا أعلم .
وهلــذا روى ابــن جريــر وابــن أيب حــامت مــن حــديث بشــر بــن عمــارة عــن أيب روق  ،عــن الضــحاا  ،عــن ابــن
()7

عبــاس قــال  :إن أول مــا نــزل بــه جربيــل علــى حممــد  قــال  :اي حممــد قــل  :أســتعيذ ( ابهلل الســميع )

ابــن كثــري مــرة أخــرى يف  24/2وقــال مــن طــرق جيــدة عــن مجاعــة مــن الصــحابة وانظــر لالستفاضــة ( إرواء الغليــل  ، 122/1البــدر املنــري
 ، 257-225/3التحقيق يف أحاديث اخلالف  ، 140– 137/1نصب الراية  ، 4-3/1التلخيص احلبري . 76-72/1
)(1جاء يف هامش العتيقة  :ضد النسيان .
) (2مفـاتيح الغيــب  171/1ضـمن حـديث طويــل يف فضـل البسـملة وفيــه  :وإذا غشـيت أهلـك فقــل  :بسـم هللا فـرن حفظتــك يكتبـون لــك
احلسنات حب تغتسل من اجلنابة فرن حصل من تلك الواقعة ولد كتـب لـك مـن احلسـنات بعـدد أنفـس ذلـك الولـد وبعـدد أنفـاس أعقابـه إن
كان له عقب حب ال يبقى منهم أحد  .وآاثر الوضع الئحة عليه .
) (3ما بني القوسني زايدة من العتيقة .
) (4الصحيح  2022وفاته عزوه للبخاري فقد أخرجه برقم . 5063 ، 5061،5062
) (5البخاري  ، 6961 ، 6025 ، 141،3098مسلم  1434وليس هذا اللفظ عند ا بل حنوه .
) (6ما بني القوسني زايدة من العتيقة .
) (7يف املصدر  :ابلسميع وكذا يف (……).
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()1

العلــيم مــن الشــيطان الــرجيم  ،مث قــال  :قــل  :بســم هللا الــرمحن الــرحيم  .قــال  :قــال لــه جربيــل ( :قــل )
ابسم هللا اي حممد يقول  :اقرأ بذكر هللا ربك  ،وقم واقعد بذكر هللا() .2لفظ ابن جرير .

وأما مسألة االسم هل هو املسمى أو غريه() 3مل ففيها للناس ثالثة أقوال :
(أحــدها  :أن االســم هــو املســمى  ،وهــو قــول أيب عبيــدة  ،وســيبويه واختــاره البــاقالين وابــن فــورا  ،وقــال
فخــر الــدين الـرازي _ وهــو حممــد بــن عمــر املعــروف اببــن خطيــب الــري يف مقــدمات تفســريه _  " :قالــت
احلشـوية والكراميـة واألشـعرية  :االسـم نفـس املسـمى وغـري التسـمية  .وقالـت املعتزلـة  :االسـم غـري املسـمى
ونفــس التســمية  .واملختــار عنــدان أن االســم غــري املســمى وغــري التســمية (…… ،4)().مث نقــول  :إن كــان

املـراد ابالســم هــذا اللفــظ الــذي هــو أصـوات مقطعــة وحــروف مؤلفــة ( وابملســمى تلــك الــذوات يف أنفســها
وتل ــك احلق ــائق ابعياهن ــا )()5مل فـ ـالعلم الض ــروري حاص ــل أن ــه غ ــري املس ــمى  .وإن ك ــان املـ ـراد ابالس ــم ذات
املســمى ( وابملســمى أيضــا تلــك الــذات )() 6مل فهــذا يكــون مــن ابب إيضــاح الواضــحات  ،وهــو عبــث .
فثبت أن اخلوض() 7يف هذا البحث على مجيع() 8التقديرات جيري جمرى العبث "(). 9
مث شــرع()10يســتدل علــى مغــايرة االســم للمســمى أبنــه قــد يكــون االســم موجــودا  ،واملســمى مفقــودا كلفظــة
"املعــدوم"  ،وأبنــه قــد يكــون للشــيء أمســاء متعــددة كاملرتادفـ1ـة( ، )1وقــد يكــون االســم واحــدا  ،واملســميات
متع ــددة  ،كاملش ــرتا  ،وذل ــك دال عل ــى تغ ــاير االس ــم واملس ــمى  .وأيض ــا فاالس ــم لف ــظ  ،وه ــو ع ــرض ،
واملسـمى قـد يكـون ذاات ممكنـة أو واجبـة بـذاهتا  ،وأيضـا فلفـظ النـار والـثلج  ،لـو كـان هـو املسـمى  ،لوجـد
الالفظ بذلك حر النار  ،أو برد الثلج وحنو ذلك  ،وال يقولـه عاقـل  .وأيضـا فقـد قـال هللا تعـاىل   :وهلل
األمسـ ــاء احلسـ ــل فـ ــادعوه هبـ ــا  وقـ ــال النـ ــا  ": إن هلل تسـ ــعة وتسـ ــعني امسـ ــا "( ) 12.فهـ ــذه أمسـ ــاء كثـ ــرية
)(1زايدة من املصدر  :ابلسميع وكذا يف (……….).
)(2ابــن جريــر  ، 139، 137ابــن أيب حــامت  12،13، 11/1وقــد تقــدم بيــان ضــعفه وانقطــاع وقــال أمحــد شــاكر  :كفــى ببشــر بــن عمــارة
ضعفا يف اإلسناد إىل نكارة السياق الذي رواه وغرابته .
)(3هــذه مســألة مــن مســائل مايســمى بعلــم الكــالم وهــو علــم حمــدي أدى أبصــحابه إىل زالت كثــرية وليــت احلــافظ مل يــذكر هــذه املســألة هنــا
أصالً .

)(4كالم ابملصدر اختصره احلافظ .
)(5زايدة من املصدر .
)(6كالم ابملصدر اختصره احلافظ .
)(7يف العتيقة  :املختص  .وعليها تعليق  :اخلوض  .وهي كذلك يف ط .
)(8يف العتيقة  :مجع واملثبت من ط .
)(9مفاتيح الغيب  109/1مع تصرف من احلافظ يف بعض األلفاث .
(10يعين  :الرازي .
)
(11يف العتيقة  :كاملرادفة واملثبت من ط .
)
(12أييت خترجيه بعد انتهاء كالم الرازي بقليل .
)
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واملسمى واحد وهو هللا تعاىل  .وأيضا فقوله   :وهلل األمساء  أضافها إليه  .كما قـال   :فسـبح ابسـم
رب ــك العظ ــيم [ الواقع ــة  ]74،96وحن ــو ذل ــك  ،واإلض ــافة تقتض ــي املغ ــايرة  ،وقول ــه   :ف ــادعوه هب ــا  أي :
ف ــادعوا( )1هللا أبمسائ ــه  .وذل ــك دلي ــل عل ــى أهن ــا غ ــريه  .واح ــتج م ــن ق ــال  :االس ــم ه ــو املس ــمى  ،بقول ــه :
تبــارا اســم ربــك [ الــرمحن  ]78واملتبــارا هــو هللا .واجل ـواب  :أن االســم معظــم لتعظــيم الــذات املقدســة .
وأيضــا فــرذا قــال الرجــل  :زينــب طــالق _ يعــين امرأتــه _ طلقــت  ،ولــو كــان االســم غــري املســمى ملــا وقــع
الطــالق  .واجل ـواب  :أن امل ـراد أن الــذات املســماة هبــذا االســم طــالق () .2قــال ال ـرازي  :وأمــا التســمية فرهنــا
جعل االسم معينا هلذه الذات  .فهي غري االسم أيضا() 3وهللا أعلم)(. )4
هللا  :علـم علــى الـرب تبــارا وتعــاىل  .يقـال  :إنــه االسـم األعظــم ألنــه يوصـف جبميــع الصـفات  .كمــا قــال
تعاىل   :هو هللا الذي ال إله إال هو عامل الغيب والشهادة هو الرمحن الـرحيم هـو هللا الـذي ال إلـه إال هـو
امللك القدوس السالم املؤمن املهـيمن العزيـز اجلبـار املتكـرب سـبحان هللا عمـا يشـركون هـو هللا اخلـالق البـارئ
املصــور لــه األمســاء احلســل يســبح لــه مــا يف الســموات واألرض وهــو العزيــز احلكــيم [ احلشــر  ] 22،24فــأجرى
األمســاء الباقيــة كلهــا صــفات لــه ،كمــا قــال تعــاىل   :وهلل األمســاء احلســل فــادعوه هبــا  وقــال تعــاىل  :
قـل ادعـوا هللا أو ادعـوا الـرمحن أاي مـا تـدعوا فلـه األمسـاء احلسـل [ اإلسـراء  ، ] 110ويف الصـحيحني  :عـن أيب

هريرة أن رسول هللا  قـال  " :إن هلل تسـعة وتسـعني امسـا مائـة إال واحـدا  ،مـن أحصـاها دخـل اجلنـة"(.)5
وجــاء تع ــدادها يف روايــة الرتم ــذي ( ،واب ــن ماجــه( ، )6ويف ال ــروايتني اخ ــتالف وزايدة ونقص ــان  .وق ــد ذك ــر
فخر الدين يف تفسريه عن بعضهم أن هلل مخسة آالف اسـم  ،ألـف يف الكتـاب والسـنة الصـحيحة  ،وألـف
()8( )7

يف التوراة  ،وألف يف اإلجنيل  ،وألف يف الزبور ،وألف يف اللوح احلفوث )

) (1يف العتيقة  :فاملدعو  .وعليها تعليق  :فادعوا  .وهي كذلك يف ط .
) (2انظر مفاتيح الغيب  110-109/1وقد تصرف يف لفظه احلافظ ابالختصار .
) (3انظر مفاتيح الغيب  110/1يف املسألة الرابعة بنحو ذلك ال بلفظه .
) (4ما بني القوسني زايدة من العتيقة ويوجد مكانه ابألصل فرا مخسة أسطر .
) (5البخاري  ، 6957 ، 2585مسلم . 2677
) (6الرتمــذي  ، 3502ابـن ماجــة  3861وهــذا التعــداد مــدرج مــن بعــض الـرواة وال يصــح ويف الــروايتني ضــعف واخــتالف و ــت روايــة اثلثــة
عنــد احلــاكم وأيب الشــيخ وابــن مردويــة وغــريهم فيهــا تفصــيل أيضــا لألمســاء وقــد ضــعفها مجيعــا األلبــاين (انظــر ضــعيف اجلــامع 1941،1943
 ) 1944،وضعفها قبله ابن حزم والداودي وغري ـا  .ولالستفاضـة انظـر ( مـروايت ابـن ماجـة  ، 434ختـريج املشـكاة  ،2288فـتح البـاري
.)220-214/11
)(7انظـر مفـاتيح الغيـب  154/1بنحـوه وقــد نقلـه الـرازي عـن بعـض كتــب التـذكري ومل يسـتبعده وحـاول تقريـره وهــذا مـن خرافـات كتابـه غفــر
هللا لنا وله  ،وقال ابن حوـر  :وهـذه دعـوى حتتـاج إىل دليـل ( فـتح البـاري  )220/11ولـو سـلم بـبعض ماقالـه فـأين األلـف الـيت يف الكتـاب
والسنة والصحيحة !!
) (8ما بني القوسني زايدة من العتيقة .
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وهو اسم مل يسم به غريه تبارا وتعـاىل  ،وهلـذا ال يعـرف يف كـالم العـرب (لـه)( )1اشـتقاق مـن فعـل ويفعـل ،
فــذهب مــن ذهــب مــن النحــاة  ،إىل أنــه اســم جامــد ال اشــتقاق لــه  ( ،وقــد نقــل القــرطا عــن مجاعــة مــن
العلماء منهم الشافعي واخلطايب وإمام احلرمني والغزايل وغريهم وروي عن اخلليـل وسـيبويه أن األلـف والـالم
فيه الزمة  .قال اخلطايب :أال ترى أنك تقول  :اي هللا  ،وال تقول  :اي الرمحن  ،فلوال أنه مـن أصـل الكلمـة
ملا جاز إدخال حرف النداء على األلف والالم )(. )2
وقيل  :إنه مشتق واستدلوا عليه بقول رؤبة بن العواج :
ِ()3
سبحن واسرتجعن من أتهلي
هلل َد ُّر الغانيات املدَّه
يف
فقد صـرح الشـاعر بلفـظ املصـدر وهـو  :التألـه  ،مـن ألـه أيلـه إالهـة وأتهلـا  .كمـا روي أن ابـن عبـاس قـرأ :
()4

()7

ويذرا وإالهتك( . )5قال  :عبادتك أي أنه كان ييفعبد وال يَعبد( . )6وكذا قال جماهد وغريه .

) (1زايدة من العتيقة .
)(2مابني القوسني زايدة من العتيقة .
) (3املده  :جاء تعليق عليها يف العتيقة  :املده  :املدح  ،املاده املادح واجلمع املده  .وجاء أيضا  :الغانية اجلارية اليت غنيت بزوجها .
)(4البيت يف تفسري ابن جرير  123/1ولسان العرب  4161/6منصواب لرؤبة .
)(5يعين يف قوله تعاىل  ويذرا وآهلتك  األعراف :
) (6أخرجه ابن جرير وابن أيب حامت وغري ا وأييت يف موضعه إن شاء هللا  .وهي قراءة شاذة ( وانظر الدر املنثور .)117/1
) (7جــاءت هنــا زايدة يف ط ليسـت يف األصــل وال العتيقـة  :وقــد اســتدل بعضـهم علــى كونـه مشــتقا بقولــه تعـاىل   :وهــو هللا يف الســموات
ويف األرض  األنعــام  3كمــا قــال تعــاىل   :وهــو الــذي يف الســماء إلــه ويف األرض إلــه  الزخــرف  84ونقــل ســيبويه عــن اخلليــل أن أصــله
إاله مثل فعال فأد خلت األلف والالم بدال من اهلمزة قال سيبويه  :مثل الناس أصله أانس  ،وقيل  :أصل الكلمة اله فدخلت األلف والالم
للتعظيم  .وهذا اختيار سيبويه قال الشاعر :
عين وال أنت دايين فتخزوين
اله ابن عمك ال أفضلت يف حسب
قال ال قرطا  :ابخلاء املعومة أي فتسوسين  .وقال الكسائي والفراء  :أصـله اإللـه فحـذفوا اهلمـزة وأدغمـوا الـالم يف الثانيـة  .كمـا قـال  :لكنـا
هو هللا ريب  .أي  :لكن أان وقد قرأها كذلك احلسن  .قال القرطا  :مث هو مشتق من وله إذا حتـري والولـه ذهـاب العقـل  .يقـال  :رجـل والـه
وام رأة واهلة  ،ووهلي ومولوهة إذا أرسل يف الصـحراء  .فـاهلل تعـاىل حيـري أولئـك يف الفكـر يف حقـائق صـفاته  ،فعلـى هـذا يكـون واله  ،فأبـدلت
الواو زة  ،كما قالوا  :يف وشاح إشاح  ،ووسادة إسادة  .وقال الرازي  :وقيل إنه مشـتق مـن أهلـت إىل فـالن أي سـكنت إليـه  ،فـالعقول ال
تسكن إال إىل ذكره  ،واألرواح ال تفرح إال مبعرفته  ،ألنه الكامل على اإلطالق دون غـريه  .قـال هللا تعـاىل   :أال بـذكر هللا تطمـئن القلـوب
الـذين آمنـوا الرعـد  28قـال  :وقيـل مــن اله يلـوه إذا احتوـب  .وقيـل  :اشـتقاقه مـن ألــه الفصـيل أولـع أبمـه  .واملعـل  :أن العبـاد مــألوهون
مولعون ابلتضرع إليه يف كل األحوال  .قال  :وقيل مشتق من أله الرجل أيله إذا فزع مـن أمـر نـزل بـه فأهلـه أي أجـاره  ،فـاجملري جلميـع اخلالئـق
من كل املضار هو هللا سبحانه لقوله تعاىل   :وهو جيري وال جيار عليه  املؤمنون  88وهو املنعم لقوله تعـاىل   :ومـا بكـم مـن نعمـة فمـن
هللا  النحـل  58وهــو املطعــم  .لقولــه تعـاىل   :وهــو يطعــم وال يطعــم  األنعـام  14وهــو املوجــد لقولــه تعـاىل   :قــل كــل مــن عنــد هللا 
النساء  78وقد اختار الرازي أنه اسم غري مشتق البتة  .قال  :وهو قول اخلليل وسيبويه  ،وأكثر األصوليني والفقهـاء  .مث أخـذ يسـتدل علـى
ذلـك ب وجـوه  .منهـا  :أنـه لـو كـان مشــتقا الشـرتا يف معنـاه كثـريون  .ومنهـا  :أن بقيـة األمســاء تـذكر صـفات لـه  .فتقـول  :هللا الـرمحن الــرحيم
امللــك القــدوس  .فــدل أنــه لــيس مبشــتق  .قــال  :فأمــا قولــه تعــاىل  :العزيــز احلميــد هللا علــى قـراءة اجلــر فوعــل ذلــك مــن ابب عطــف البيــان .
ومنهـا  :قولـه تعــاىل   :هـل تعلـم لــه مسيـا  مـرمي  65ويف االســتدالل  :هبـذه علــى كـون هـذا االســم جامـدا غـري مشــتق نظـر  ،وهللا أعلــم .
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وأصــل ذلــك اإللــه مل فحــذفت اهلمــزة( )1الــيت هــي فــاء الكلمــة  ،فالتقــت الــالم الــيت عينهــا  ،مــع الــالم الزائــدة
يف أوهلــا للتعريــف  ،فأدغمــت إحــدا ا يف األخــرى  ،فصــارات يف اللفــظ المــا واحــدة مشــددة  ،وفخم ــت
تعظيما() 2فقيل  :هللا .
الرمحن الرحيم  :امسان مشتقان من الرمحة على وجه املبالغة  ،ورمحن أشد مبالغة من رحيم  ،ويف كـالم ابـن
جرير ما يفهم منه حكاية االتفاق على هذا  .ويف تفسـري بعـض السـلف مـا يـدل علـى ذلـك كمـا تقـدم يف
األثر عن عيسى عليه السالم أنه قال  :والرمحن رمحن الدنيا واآلخرة  ،والرحيم رحيم اآلخرة(. )3

( وقــد زعــم بعضــهم أنــه غــري مشــتق( ، )4إذ لــو كــان كــذلك التصــل بــذكر املرحــوم  ،وقــد قــال   :وكــان
ابملؤمنني رحيمـا [ األحـزاب  ،] 43وحكـى ابـن األنبـاري يف "الـدرة"( )5عـن املـربد  ،أن الـرمحن اسـم عـرباين لـيس
بعــريب  .وقــال أبــو إســحاق الزجــاج يف "معــاين القــرآن"  " :وقــال أمحــد بــن حيــىي  :الــرحيم عــريب  ،والــرمحن
عرباين فلهذا مجع بينهما  .قال أبو إسحاق  :وهذا القـول مرغـوب عنـه"() . 6وقـال القـرطا  :والـدليل علـى

أنه مشتق() 7ما أخرجه الرتمذي  ،وصححه عن عبد الرمحن بـن عـوف أنـه مسـع رسـول هللا  يقـول  :قـال
هللا تع ــاىل  (" :أان هللا و)()8أان ال ــرمحن  ،خلق ــت ال ــرحم  ،وش ــققت هل ــا (امس ــا)() 9م ــن امس ــي  ،فم ــن وص ــلها
وصلته  ،ومن قطعها قطعته"().10
وحكــى الـرازي عــن بعضــهم  :أن اســم هللا تعــاىل عـرباين مث ضــعفه  ،وهــو حقيــق ابلتضــعيف  .كمــا قــال  .وقـد حكــى الـرازي هــذا القــول  ،مث
قــال :واعلــم أن اخلالئــق قســمان  :واصــلون إىل ســاحل ــر املعرفــة  ،وحمرومــون قــد بق ـوا يف ظلمــات احلــرية وتيــه اجلهالــة  .فكــأهنم قــد فقــدوا
عقوهلم وأرواحهم  .وأما الواجدون فقد وصلوا إىل عرصة النور وفسحة الكربايء واجلالل فتاهوا يف ميادين الصمدية وابدوا يف عرصة الفردانية،
فثبت أن اخلالئق كلهم واهلون يف معرفته وروي عن اخلليل بـن أمحـد أنـه قـال  :ألن اخللـق أيهلـون إليـه بفـتح الـالم وكسـرها لغتـان  .وقيـل  :إنـه
مشـتق مــن االرتفـاع فكانــت العـرب تقــول  :لكـل شــيء مرتفـع الهــا وكـانوا يقولــون  :إذا طلعـت الشــمس الهـت  .وقيــل  :إنـه مشــتق مـن ألــه
الرجل إذا تعبد وأتله إذا تنسك  .وقرأ ابن عباس   :ويذرا وإالهتك 
) (1يف األصل  :الكلمة  .واملثبت من العتيقة .
) (2التفخيم ألجل مناسبة الفتح السابق وكما هو معلوم ترقق الالم إذا سبقها كسر مثل  :قل هللا  ،أم هللا  ،هلل .
)(3سبق خترجيه وإبطاله .
)(4يعين الرمحن وإال فالرحيم ال خالف يف اشتقاقه .
) (5يف ط  :الزاهر  .وهي كذلك يف تفسري القرطا والكالم منقول منه كما سيأيت .
) (6هذا الكالم من قوله وقد زعم منقول من القرطا بنحوه . 90/1
) (7الدليل املذكور يدل على أنه مشتق منه ال مشتق وال نع أن يكون الرحم والرمحة وتصريف ذلك كله مشتق من اسم هللا الرمحن .
)(8زايدة من املصدر .
)(9ليست يف املصدر .
(10الســنن  1907وقــال  :حــديث صــحيح وفيــه " بتتــه " بــدال مــن "قطعتــه " .وقــد أخرجــه أيضــا أمحــد  ،1659،1686وأبــو داود ،1694
)
واحلــاكم  175-173/4وصــححه والضــياء يف املختــارة  95-92/3وصــححه أيضــا  ،وأخــرج احلــاكم حنــوه  173/4مــن حــديث أيب هريــرة
وقــال  :صــحيح علــى شــرط مســلم ومل خيرجــاه  .وأخرجــه مــن ح ــديث غري ــا وقــال  :وهــذه األحاديــث كلهــا صــحيحة وســكت ال ــذها .
وصححه أمحد شاكر واأللباين (انظر صحيح اجلامع .)115/4
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ق ــال  :وه ــذا أظه ــر( )1يف االش ــتقاق ف ــال مع ــل للمخالف ــة والش ــقاق  .ق ــال :وإنك ــار الع ــرب الس ــم ال ــرمحن
جلهلهم ابهلل ومبا وجب له  .قال القرطا  :مث قيل  :ـا مبعـل  ،كنـدمان ونـدمي  .قالـه أبـو عبيـدة( . )2وقيـل
 :لــيس بنــاء فعــالن كفعيــل مل فــرن فعــالن ال يقــع إال علــى مبالغــة الفعــل  ،حنــو قولــك  :رجــل غضــبان .
للرجل املمتل ،غضبا  .وفعيل قد يكون مبعل الفاعـل واملفعـول  .قـال أبـو علـي الفارسـي :الـرمحن اسـم عـام
يف مجيــع أنـواع الرمحــة  ،خيــتص بــه هللا تعــاىل  ،والــرحيم إمنــا هــو مــن جهــة املــؤمنني قــال هللا تعــاىل   :وكــان
ابمل ــؤمنني رحيم ــا [ األحـ ـزاب  )3( ] 43 :وق ــال اب ــن املب ــارا  :ال ــرمحن إذا س ــئل أعط ــى  ،وال ــرحيم إذا مل ييفس ــأل
يغضــب  .وهــذا كمــا جــاء يف احلــديث الــذي رواه الرتمــذي وابــن ماجــه مــن حــديث أيب صــاحل() 4عــن أيب
هريرة قال  :قال رسول هللا " : من مل يسأل هللا يغضب عليه"(). 5
وقال بعض الشعراء :

()6

هللا يغضب إن تركت سؤاله

()8( )7

وبين آدم حني يسأل يغضب )

)(1يف املخطوطة  :نظر  .وعليها تعليق فيه ما أثبتناه  .والذي يف ط  :نص .
) (2يف ط  :عبيد .
) (3هنـا زايدة يف ط وهــي موجـودة يف القــرطا بنحوهـا بعــد بيـت الشــعر اآليت ولـيس يف هــذا املوضـع  ،وقــال ابـن عبــاس  :ـا امســان رقيقــان
أحد ا أرق من اآلخـر أي أكثـر رمحـة مث حكـى عـن اخلطـايب وغـريه أهنـم استشـكلوا هـذه الصـفة وقـالوا  :لعلـه أرفـق كمـا يف احلـديث  .إن هللا
رفيق حيب الرفق يف األمر كله وإنه يعطي على الرفق ماال يعطي على العنف .
)(4هنا زايدة يف ط " اخلوزي الفارسي".
)(5الرتمذي ، 3373ابن ماجة  3827وأخرجه أيضـا أمحـد  442،443،477/2واحلـاكم  491/1وغـريهم بنحـوه وقـال احلـاكم  :صـحيح
وســكت الــذها  .وقــال ابــن حوــر بعــد أن عـزاه ملخــرجني  :كلهــم مــن روايــة أيب صــاحل اخلــوزي بضــم اخلــاء املعومــة وركــون الـواو مث زاي عنــه
وهذا اخلوزي خمتلف فيه ضعفه ابن معـني وقـواه أبـو زرعـة وظـن احلـافظ ابـن كثـري أنـه أبـو صـاحل السـمان فوـزم أبن أمحـد تفـرد بتخرجيـه ولـيس
كما قال فقد جزم شيخه املزي يف األطراف مبـا قلتـه ووقـع يف روايـة البـزار واحلـاكم عـن أيب صـاحل اخلـوزي مسعـت أاب هريـرة ا.ه ـ ( فـتح البـاري
 )95/11ومل يظنه ابن كثري أاب صاحل السـمان كمـا فهـم ابـن حوـر ألنـه صـرح يف ( ) 86،87/4بقولـه  :تفـرد بـه أمحـد وهـذا إسـناد ال أبس
به ……وإمنا أبو صاحل هذا فهو اخلوزي سكن شعب اخلوز قاله البزار يف مسنده  ،وكذا وقع يف رواية  :أبو امللـيح الفارسـي عـن أيب صـاحل
اخلوزي عن أيب هريرة ا.هـ ابإلضافة إىل وجود نسـبته هنـا "اخلـوزي الفارسـي" كمـا يف بعـض النسـخ  ،وكـذلك بـني القـرطا وهـو املصـدر الـذي
نقــل منــه ابــن كثــري أنــه اخلــوزي فيمــا حكــاه عــن الرتمــذي – وهــو ســاقطا مــن الســنن – قــال  :ســألت أابزرعــة عــن أيب صــاحل هــذا فقــال  :هــو
الذي يقال له الفارسي وهو خوزي وال أعرف امسه .ا.هـ لكن يبقى استشكال قول ابن كثري  :تفـرد بـه أمحـد ألنـه يعـين عـن الصـحيحني وأبـو
صــاحل لــيس مــن شــرطهما وال ال ـراوي عنــه أبــو امللــيح .وأبــو صــاحل هــذا قــال احلــافظ لــني احلــديث (التقريــب  )8172واحلــديث حســن حيــث
تشهد له اآلية  إن الـذين يسـتكربون عـن عبـاديت سـيدخلون جهـنم داخـرين  غـافر  60:وقـد حسـنه األلبـاين (انظـر صـحيح األدب املفـرد
 ، 512الصحيحة . ) 2654
) (6يف ط يوجد بيت سابق للبيت اآليت وهو غري متفق معه يف القافية :
بين آدم حاجة وسل الذي أبوابه ال تغلق
ال تطلنب ا
)(7البيت يف تفسري القرطا  92/1غري منسوب.
) (8ما بني القوسني زايدة من النسخة العتيقة .
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وقــال( )1ابــن جريــر  :ثنــا الســري بــن حيــىي التميمــي  ،ثنــا عثمــان بــن يفزفــر مسعــت العرزمــي يقــول  :الــرمحن

الــرحيم قــال  :الــرمحن( جلميــع)() 2اخللــق  ،الــرحيم قــال  :ابملــؤمنني() . 3قــالوا  :وهلــذا قــال  :مث
اسـتوى علـى العــر الـرمحن [ الفرقــان  . ]59وقـال   :الــرمحن علـى العــر اسـتوى [ طــه  ]5فـذكر االســتواء
ابمســه الــرمحن  ،لــيعم مجيــع خلقــه برمحتــه  ،وقــال   :وكــان ابملــؤمنني رحيمــا [ 

األحـزاب ]43

فخصــهم ابمســه

الــرحيم  .قــالوا  :فــدل علــى أن الــرمحن أشــد مبالغــة يف الرمحــة لعمومهــا يف الــدارين جلميــع( )4خلقــه ،والــرحيم
خاصة ابملؤمنني  ،لكن جاء يف الدعاء املأثور " :رمحن الدنيا واآلخرة  ،ورحيمهما "().5

(وامســه تعــاىل الــرمحن خــاص بــه مل يســم بــه غــريه كمــا قــال تعــاىل   :قــل ادع ـوا هللا أو ادع ـوا الــرمحن أاي مــا
تــدعوا فلــه األمســاء احلســل [ اإلسـراء  ]110وقــال تعــاىل   :واســأل مــن أرســلنا قبلــك مــن رســلنا أجعلنــا مــن
دون ال ــرمحن آهل ــة يعب ــدون ومل ــا أله ــرم( )6مس ــيلمة الك ــذاب وتس ــمى ب ــرمحن اليمام ــة كس ــاه هللا جلب ــاب

الكــذب  ،وشــهر بــه  ،فــال يقــال إال  :مســيلمة الكــذاب  ،فصــار يضــرب بــه املثــل يف الكــذب بــني أهــل
احلضر  ،من أهل املدر  ،وأهل الوبر من أهل البادية واألعراب)(. )7
وقد زعم بعضهم أن الرحيم أشد مبالغة من الرمحن ألنه أيفكد به  ،والتأكيد ال يكون إال أقوى مـن املؤكـد ،
واجل ـواب  :أن هــذا لــيس مــن ابب التأكيــد  ،وإمنــا هــو مــن ابب النعــت (بعــد النعــت)( ، )8وال يلــزم فيــه مــا
) (1يف األصل  :قال  .واملثبت من العتيقة .
) (2يف املصدر  :جبميع .
) (3التفســري  127/1والعرزمــي  :بتقـدمي الـراء هــو عبــد الـرمحن بــن حممــد بــن عبيـد هللا وفيــه ضــعف (انظــر اللسـان  )429/3وقــد أخــرج ابــن
أيب حامت  18/1هذا األثر من طريق ولده حممد – وهو ضعيف – عنه عن جويرب عن الضحاا مثله وإسناده ضعيف أيضا .
)(4يف العتيقة  :جبميع .
) (5ورد يف هــذا اجلــزء ضــمن دعــاء طويــل أخرجــه احلــاكم  696/1والبـزار  ،3177/4والطـرباين يف الــدعاء  1041وغــريهم مــن حــديث أيب
بكر الصـديق وقـال احلـاكم  :حـديث صـحيح غـري أهنمـا مل حيتوـا ابحلكـم بـن عبـد هللا األيلـي فتعقبـه الـذها بقولـه  :احلكـم لـيس بثقـة .وقـال
اهليثم ــي  :في ــه احلك ــم …….وه ــو م ــرتوا ( جمم ــع الزوائ ــد  )186/10وق ــال املن ــذري  :احلك ــم م ــرتوا م ــتهم (الرتغي ــب  )382/2وق ــال
السيوطي :بسند ضعيف (الدر  )9/1ورواه األصـبهاين مـن حـديث أنـس خمتصـرا (انظـر الرتغيـب  274/1ورواه الطـرباين يف الصـغري ()558
والضياء يف املختارة  197-196/7بنحوه وقال اهليثمي  :رجاله ثقات وقال املنذري  :إسناده جيد ( الرتغيب  )381/2والشاهد فيه جاء
يف حديث ملعاذ أخرجه الطرباين وفيه انقطـاع (انظـر اجملمـع  ) 186/10وفيـه قصـة ابلـدعاء بـذلك يف كرامـات األوليـاء ( ) 175/1وأثـر عـن
عبد الرمحن بن سابط يف احلث على الدعاء به أخرجه ابن أيب شيبة  77/6وأخرجه إبسناد صحيح عنه مرسال أن رسول هللا  كـان يـدعو
هبؤالء الكلمات (املصنف  ) 109/6وابجلملة فالدعاء هبذا اللفظ يعترب اثبتا عن رسول هللا  : اللهـم فـارج اهلـم كاشـف الغـم جميـب دعـوة
املضطرين رمحن الدنيا واآلخرة ورحيمهما ارمحين رمحة من عندا وأغنين هبا عن رمحة من سواا .
)(6جهـرم  :بلـدة بفـارس (انظـر اللسـان  )712/1ومل أقـف علـى شـرح ملعناهـا وكأنـه يـراد هبـا تزنـدق كأنـه اتبـع ديـن فـارس وقـد ذكرهـا احلـافظ
الذها يف املغين يف الضعفاء يف ترمجة علي بن عبد امللك الطرسوسي فقال ( )451/2قال احلاكم  :كان معتزليا متهـاوان ابلروايـة ألهـرم حـب
هور .ا.هـ .
) (7ما بني القوسني زايدة من العتيقة .
) (8زايدة من العتيقة .
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ذكروه  .وعلى هذا فيكـون تقـدمي اسـم هللا الـذي مل يسـم بـه أحـد غـريه ووصـفه أوال ابلـرمحن الـذي منـع مـن
التســمية بــه لغــريه كمــا قــال تعــاىل   :قــل ادع ـوا هللا أو ادع ـوا الــرمحن أاي مــا تــدعوا فلــه األمســاء احلســل 
وإمنا ألهرم مسيلمة اليمامة يف التسـمي بـه ومل يتابعـه علـى ذلـك إال مـن كـان معـه يف الضـالل .وأمـا الـرحيم
فرنــه وصــف تعــاىل بــه غــريه حيــث قــال   :لقــد جــاءكم رســول مــن أنفســكم عزيــز عليــه مــا عنــتم ح ـريص
علـيكم ابملـؤمنني رؤوف رحـيم [ التوبـة  ]128كمـا وصـف غـريه بغـري ذلـك مـن أمسائـه يف قولـه   :إان خلقنــا
اإلنسان من نطفة أمشاج نبتليه فوعلناه مسيعا بصريا [ اإلنسان . ]2
واحلاصل أن من أمسائه تعاىل ما يسمى به غريه  ،ومنها ماال يسـمى بـه غـريه كاسـم هللا ،والـرمحن  ،واخلـالق
 ،والرازق وحنو ذلك  ،فلهذا بدأ ابسـم هللا ووصـفه ابلـرمحن ألنـه أخـص وأعـرف مـن الـرحيم  ،ألن التسـمية
أوال إمنا تكون أبشرف األمساء فلهذا ابتدأ ابألخص فاألخص  .فرن قيل  :فرذا كان الـرمحن أشـد مبالغـة ،
فهــال اكتفــى بــه عــن الــرحيم  .فقــد روي عــن عطــاء اخلراســاين مــا معنــاه  :أنــه ملــا تســمى غــريه _ تعــاىل _
ابلــرمحن مل جــيء بلفــظ الــرحيم ليقطــع التــوهم بــذلك  .فرنــه ال يوصــف ابلــرمحن الــرحيم إال هللا تعــاىل  .كــذا

رواه ابن جرير عن عطاء( )1ووجهه بذلك  ،وهللا أعلم .

وقــد زعــم بعضــهم أن العــرب ال تعــرف الــرمحن حــب رد هللا علــيهم ذلــك بقولــه   :قــل ادع ـوا هللا أو ادع ـوا
الرمحن أاي ما تدعوا فله األمساء احلسل [ اإلسـراء  ]110وهلذا قال كفار قـريش يـوم احلديبيـة _ ملـا قـال رسـول

هللا  : لعلي اكتب  :بسم هللا الرمحن الرحيم _ فقالوا  :ال نعرف الرمحن وال الرحيم  .رواه البخاري(.)2

ويف بعــض الــرواايت ال نعــرف الــرمحن إال رمحــن اليمامــة( . )3وقــال تعــاىل   :وإذا قيــل هلــم اســودوا للــرمحن
قــالوا ومــا الــرمحن أنســود ملــا أتمـران وزادهــم نفــورا [ الفرقــان  ]60والظــاهر أن إنكــارهم هــذا إمنــا هــو جحــود ،
وعنــاد  ،وتعنــت يف كفــرهم  .وإنــه (قــد)( )4وجــد يف أشــعار اجلاهليــة تســمية هللا تعــاىل ابلــرمحن  .قــال ابــن
()5

جرير  :وقد أنشد لبعض اجلاهلية اجلهال .

)(1التفســري  44/1ولفظــه  :كــان الــرمحن فلمــا اختــزل الــرمحن مــن امســه كــان الــرمحن الــرحيم  .مث شــرحه ابــن جريــر بنحــو ممــا ذكــر ابــن كثــري .
وإسناده  :فيه نصر بن عمرو اللخمي مل أقف له على ترمجة .
)(2الصــحيح  ( 2732-2731الف ــتح  ) 331/5ولــيس ه ــذا لفظــه ب ــل فيــه " ف ــدعا النــا  الكات ــب فقــال الن ــا  : بســم هللا ال ــرمحن
الــرحيم فقــال ســهيل  :امــا الــرمحن فــو هللا مــاأدري مــا هــي ولكــن اكتــب ابمســك اللهــم كمــا كنــت تكتــب ……اخل ( وانظــر الفــتح )503/7
وامـا يف خــارج الصـحيح فوــاء اللفـظ هكــذا  :قـال لعلــي اكتـب …..فقــال سـهيل بــن عمـرو  :ال نعــرف الـرمحن الــرحيم  .أخرجـه ابــن حبــان
 214/11وغريه من حديث أنس وإسناده على شرط الصحيح .
)(3هـذا اللفـظ مل أجــده إال يف طبقـات ابــن سـعد  165/1عـن ابــن عبـاس يف قصــة أخـرى و ــا إرسـال قـريش النضــر وعقبـة لسـؤال اليهـود عنــه
 وفيه " يزعم أنه رسول الرمحن وال نعرف الرمحن إال رمحن اليمامة  .وفيه الكلا وهو مرتوا .
)(4زايدة من العتيقة .
)(5يف املصدر  :اجلهالء ونسبه املاوردي للشنقري ( التفسري .)52/1
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أال ضربت تلك الفتاة هوينها

أال قضب الرمحن ريب ينها

()1

وقال سالمة بن جندل الطهوي :
عولتم علينا عولتينا( )2عليكم

()3

وما يشأ الرمحن يعقد ويطلق

وقال ابن جرير  :ثنا أبو كريب  ،ثنا عثمان بن سعيد  ،ثنا بشر بن عمارة  ،ثنـا أبـو روق  ،عـن الضـحاا
 ،عــن عبــد هللا بــن عبــاس قــال  :الــرمحن الفعــالن مــن الرمحــة  ،وهــو مــن كــالم العــرب  .وقــال  :الــرمحن
ال ــرحيم [ الفاحت ــة  ]3الرقي ــق( )4الرفي ــق (مل ــن)() 5أح ــب أن يرمح ــه والبعي ــد الش ــديد عل ــى م ــن أح ــب أن يعن ــف

عليه ،وكذلك أمساؤه كلها(). 6

وقال ابن جرير أيضا  :ثنا حممد بن بشار  ،ثنا محاد بن مسعدة  ،عـن عـوف  ،عـن احلسـن قـال  :الـرمحن

اسم ممنوع(.)7

وق ــال اب ــن أيب ح ــامت  :ثن ــا أب ــو س ــعيد ب ــن حي ــىي ب ــن س ــعيد القط ــان  ،ثن ــا زي ــد ب ــن احلب ــاب  ،ح ــدثين أب ــو
األشهب ،عن احلسن قال  :الرمحن( )8اسم ال يستطيع الناس أن ينتحلوه ( تسمى به تبارا وتعاىل)(). 9
(وقــد جــاء يف حــديث أم ســلمة أن رسـول هللا  كــان يقطــع قراءتــه حرفــا حرفــا بســم هللا الــرمحن الــرحيم

احلمد هلل رب العاملني الـرمحن الـرحيم مالـك يـوم الـدين )1( 0فقـرأ بعضـهم كـذلك وهـم طائفـة مـن الكـوفيني،

ومــنهم مــن وصــلها بقولــه  احلمــد هلل رب العــاملني وكســر املــيم اللتقــاء الس ــاكنني (وه ــم اجلمه ــور).)1( 1
) (1تفسري ابن جرير  131/1اهلوني هنا  :يعين الزوج  .وقضب  :أي قطع  .وانظر ( خمتار الصحاح ص.)539
) (2يف األصل  :عولتنا  .واملثبت من العتيقة .
) (3التفسري  131/1والبيت فيه كما هنا وخطأ حممود شاكر نسبة الشاعر إىل بين طهوة وقال  :هو السعدي .
) (4يف األصل  :الرفيق  .واملثبت من العتيقة .
) (5يف املصدر  :مبن .
) (6التفسري  130/1وإسناده ضعيف منقطع تقدم الكالم عليه .
) (7التفسري  150وإسناده صحيح وانظر ما بعده والدر . 9/1
) (8يف األصل والعتيقة  :الرحيم  .واملثبت من ط .
) (9التفسري  18/1وإسناده حسن وما بني القوسني ليس يف املصدر  ،وال يف الدر املنثور انظر . 9/1
 (10أخرجــه أمحــد  ، 302/6أبــو داود  4001والــدارقطين  312/1واحلــاكم  ، 252/2والبيهقــي  44/2بــذكر البســملة وقــال الــدارقطين :
)
إسناده صحيح وكلهم ثقات  ،وقد أخرجه الرتمذي  ،2927احلاكم  252/2ولفظ احلاكم  :كان يقطع قراءة آية آية احلمد هلل رب العـاملني
مث يقــف الــرمحن الــرحيم مث يقــف … ..وقــال احلــاكم  :صــحيح علــى شــرط الشــيخني ومل خيرجــاه  .وســكت الــذها وأعلــه الرتمــذي وقــال :
غريــب  .ولــيس مــا ذكــره بعلــة قادحــة  .وهللا أعلــم  .وقــال ابــن اجلــزري  :هــو حــديث حســن وســنده صــحيح ( النشــر  )226/1والق ـراءة يف
حديث أم سلمة " ملك " وليست مالك .
(11زايدة من ط .وهـذا الكـالم فيـه نظـر فـرن جلميـع القـراء أوجهـا للبسـملة مـع أول السـورة منهـا الوصـل ومنهـا القطـع ( وانظـر التفصـيل هدايـة
)
القاري ص ) 567والصحيح ما ذكره أبو حيـان مـن كـون اخلـالف يف حكـم املـيم عنـد الوصـل فـبعض الكـوفيني يقـف علـى املـيم مث يبـدأ هبمـزة
مقطوعة واجلمهور على جر امليم ووصل األلف ( انظر البحر احليط .)18/1
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وحكــى الكســائي (مــن الكــوفيني)( )1عــن بعــض العــرب أهنــا تقـرأ بفــتح املــيم وصــلة اهلمــز فيقولــون   :بســم
هللا الرمحن الرحيم احلمد هلل  فنقلوا حركة اهلمزة إىل امليم بعد تسكينها  ،كمـا قـرئ يف  امل هللا ال إلـه إال
هو 2)( قال ابن عطية  :ومل ترد هذه القراءة( )3عن أحد فيما علمت)(. )4
احلمد هلل رب العاملني
(القراء السبعة( )5على ضم الدال من قوله  :احلمد هلل وهو مبتدأ وخرب .

وروي عــن ســفيان بــن عيينــة  ،ورؤبــة بــن العوــاج أهنمــا قــاال  :احلمـ َـد هلل( )6ابلنصــب  .وهــو علــى إضــمار

فعل .

احلمد يفلل( )7بضم الدال والالم إتباعا للثاين األول وله شواهد( ، )8لكنه شاذ .
وقرأ ابن أيب عبلة  :يف
0
وعن احلسن وزيد بن علي ِ :
الثاين)(. )1
احلمدِ هلل( )9بكسر الدال إتباعا لألول

قــال أب ــو جعف ــر ب ــن جري ــر  :مع ــل احلم ــد هلل الش ــكر هلل خالص ـ1ـا( ، )1دون س ــائر م ــا يعب ــد م ــن دون ــه ،
ودون ك ــل م ــا (ب ـر2أ)( )1م ــن خلق ــه  ،مب ــا أنع ــم عل ــى عب ـاده م ــن ال ــنعم  ،ال ــيت ال حيص ــيها الع ــدد  ،وال حي ــيط
بعـددها غـريه أحــد  ،يف تصـحيح اآلالت يف طاعتــه  ،ومتكـني جـوارح أجسـام املكلفــني ألداء فرائضـه  ،مــع
ما بسـط هلـم يف دنيـاهم مـن الـرزق  ،وغـذاهم بـه مـن نعـيم العـيش  ،مـن غـري اسـتحقاق مـنهم ذلـك عليـه ،
ومع مـا نـبههم عليـه  ،ودعـاهم إليـه مـن األسـباب املؤديـة إىل دوام اخللـود  ،يف دار املقـام يف النعـيم املقـيم ،
فلربنا احلمد على ذلك كله أوال وآخرا.)1( 3
)(1زايدة من ط .
)(2انظر هلذه القراءة وهي قراءة األئمة العشر سوى أيب جعفر املدين ألنه يسكت على امليم  :هداية القاري ص . 576
) (3يعين القراءة بفـتح املـيم مـن كلمـة الـرحيم مـن البسـملة عنـد وصـلها بكلمـة احلمـد  .أمـا القـراءة بفـتح املـيم مـن امل عنـد وصـلها بلفـظ اجلاللـة
يف أول آل عمران فهي ابتفاق القراء .كما تقدم وانظر أيضا البحر احليط .18/1
)(4ما بني القوسني زايدة من العتيقة .
) (5يف العتيقة  :السبع  .واملثبت من ط وهو األصح لغة  .والقراءة بضم الدال قراءة العشر وال جيوز القراءة بغريها .
)(6وهي قراءة شاذة حكاها أبو حيان عنهما وعن هارون العتكي (انظر البحر . )18/1
)(7انظر البحر  18/1وهي شاذة .
)(8أي من اللغة .
)(9أي من اللغة  18/1وهي شاذة .
(10ما بني القوسني زايدة من العتيقة .
)
(11يف املصدر  :خالصا هلل جل ثناؤه .
)
(12يف املصدر  :يرى .
)
(13التفسري .46/1
)
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(وقال ابن جرير  :احلمد هلل ثناء أثل به علـى نفسـه  ،ويف ضـمنه أمـر عبـاده أن يثنـوا عليـه مل فكأنـه قـال :
قولوا احلمد هلل)(. )1
قــال  :وقــد قيــل  :إن قـول القائــل ( :احلمــد هلل)( )2ثنــاء عليــه أبمسائــه احلســل  ،وصــفاته العلــى( . )3وقولــه :
الشكر هلل ثناء عليه بنعمه وأايديه  .مث شـرع يف رد ذلـك مبـا حاصـله أن مجيـع أهـل املعرفـة بلسـان العـرب ،
يوقعون كال من احلمد والشكر مكان اآلخر(). 4

(وقــد نقــل الســلمي هــذا املــذهب أهنمــا ســواء عــن جعفــر الصــادق وابــن عطــاء مــن الصــوفية .وقــال ابــن
عبــاس :احلمــد هلل كلم ــة كــل شــاكر  .وق ــد اس ــتدل القــرطا الب ــن جري ــر بصــحة ق ــول القائــل  :احلم ــد هلل
شكرا)(. )5
وهــذا الــذي ادعــاه( )6فيــه نظــر مل ألنــه اشــتهر عنــد كثــري مــن العلمــاء مــن املتــأخرين  ،أن احلمــد هــو الثنــاء
ابلق ــول عل ــى احلم ــود بص ــفاته الالزم ــة واملتعدي ــة  ،والش ــكر ال يك ــون إال عل ــى املتعدي ــة  ،ويك ــون ابجلن ــان
واللسان واألركان كما قال الشاعر
يدي ولساين والضمري احلوبا
أفادتكم النعماء مين ثالثة
ولكــنهم اختلفـوا  ،أيهــا أعــم  ،احلمــد أو الشــكر ؟ علــى قـولني  .والتحقيــق أن بينهمــا عمومـا وخصوصــا مل
فاحلمد أعم من الشكر  ،من حيث ما يقعان عليه  ،ألنه يكـون علـى الصـفات الالزمـة واملتعديـة  ،تقـول:
محدته لفروسيته ومحدته لكرمه  ،وهو أخص ألنه ال يكون إال ابلقول  .والشكر أعـم مـن حيـث مـا يقعـان
به مل ألنه يكون ابلقـول والفعـل والنيـة كمـا تقـدم  .وهـو أخـص ألنـه ال يكـون إال علـى الصـفات املتعديـة ،
ال يقــال  :شــكرته لفروســيته  ،وتقــول  :شــكرته علــى كرمــه وإحســانه إيل  .هــذا حاص ـل مــا حــرره بعــض
املتأخرين وهللا أعلم .

) (1مابني القوسني زايدة من العتيقة  .وانظر تفسري ابن جرير  47/1فقد ذكر حنو ذلك .
) (2ليست يف األصل واملثبت من العتيقة .
) (3يف األصل  :أبمسائه وصفاته احلسل  .واملثبت من العتيقة .
) (4انظر التفسري . 46/1
) (5ما بني القوسني زايدة من العتيقة  .والسلمي هو أبو عبد الـرمحن يف كتـاب حقـائق التفسـري قـال عنـد القطـان النيسـابوري  :كـان غـري ثقـة
وقــال الــذها  :يف تصــانيفه احادي ــث وحكــاايت موضــوعة .وابــن عط ــاء هــو أمحــد بــن حمم ــد بــن ســهل الزاهــد ( انظ ــر ســري أعــالم الن ــبالء
 ) 255/1وأثــر ابــن عبــاس ذكــره القــرطا عنــد بصــيغة التمـريض فقــال  :وروى عــن ابــن عبــاس أنــه قــال ….اخل  .أو أنــه قصــد وروى – أي
الســلمي – عــن ابــن عبــاس وهللا أعلــم  .وقــال الواحــدي  :مــن اعتقــد أن ذلــك – يعــين حقــائق التفســري – تفس ـري فقــد كفــر  .وقــال عنهــا
الذها :قرمطة وانظر سري أعالم النبالء  ،255-247/تذكرة احلفاث  ) 1046/3ومل يستدل القرطا البن جريـر وإمنـا ابـن جريـر هـو الـذي
استدل لنفسه ونقل ذلك القرطا مث نقل عن ابن عطية تعقبه له يف هذا االستدالل .
)(6جاء تعليق على العتيقة  :من أهنما سواء .
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وقــال أبــو نصــر إمساعيــل بــن محــاد اجلــوهري( : )1احلمــد نقــيض الــذم  .تقــول  :محــدت الرجــل أمحــده محــدا
وحممــدة  ،فهــو محيــد وحممــود  .والتحميــد أبلــغ مــن احلمــد  ،واحلمــد أعــم مــن الشــكر  .وقــال يف الشــكر :
هـو الثنــاء علــى احلسـن مبــا أوالكــه مـن املعــروف  .يقــال  :شـكرته  ،وشــكرت لــه  ،وابلـالم أفصــح  ( .وأمــا
املــدح  :فهــو أعــم مــن احلمــد ألنــه يكــون للحــي وامليــت واجلمــاد أيضــا  ،كمــا ــدح الطعــام واملبــاين( )2وحنــو
ذلك  ،ويكون قبل اإلحسان وبعده  ،وعلى الصفات الالزمة واملتعدية أيضا  ،فهو أعم)(. )3
ذكر أقوال السلف يف احلمد
قـال ابـن أيب حـامت  :ثنـا أيب  ،ثنــا أبـو معمـر القطيعـي  ،ثنـا حفــص  ،عـن حوـاج  ،عـن ابـن أيب مليكــة ،
عـن ابــن عبـاس قــال  :قـال عمــر  :قــد علمنـا ســبحان هللا  ،وال إلـه إال هللا  ،فمــا احلمـد هلل ؟ فقــال علــي :

كلمة رضيها هللا لنفسه (.)4

ورواه غـ ــري أيب معمـ ــر عـ ــن حفـ ــص  ،فقـ ــال  :قـ ــال عمـ ــر لعلـ ــي _ وأصـ ــحابه عنـ ــده _  :ال إلـ ــه إال هللا ،
وســبحان هللا  ،وهللا أكــرب  ،قــد عرفناهــا  ،فمــا احلمــد هلل ؟ فقــال علــي  :كلمــة أحبهــا لنفســه  ،ورضــيها
لنفسه  ،وأحب أن تقال (.)5

وقال علي بن زيد بن جدعان  :عن يوسف بـن مهـران قـال  :قـال ابـن عبـاس  :احلمـد هلل كلمـة الشـكر .
وإذا قال العبد  :احلمد هلل  .قال  :شكرين عبدي .
رواه( )6ابن أيب حامت(). 7
وروى أيضا هو وابن جرير من حديث بشر بن عمارة عن أيب روق عن الضحاا عن ابن عبـاس أنـه قـال:
احلمد هلل هو الشكر هلل  ،واالستخذاء له( ، )8واإلقرار له بنعمه وهدايته وابتدائه  ،وغري ذلك(). 9
) (1يعين صاحب الصحاح وانظر لكالمه اآليت خمتار الصحاح ص.153،344
) (2يف ط  :املال .
) (3ما بني القوسني زايدة من العتيقة .
)(4التفسري  14/1ويف إسناده حواج بن أرطأة – أبلف غري مهموزة بعد الطـاء – وهـو صـدوق كثـري اخلطـأ والتـدليس ( التقريـب .)1119
فاإلسناد ضعيف .
)(5أخرجـه ابـن أيب حـامت  15/1بعــد األثـر السـابق مباشـرة فقـال  :وحـدثنا بـه األشـج فقــال ثنـا حفـص وخالفـه فيـه فقـال فيـه ….ال إلــه إال
هللا واحلمــد هلل وهللا أكــرب قــد عرفناهــا فمــا ســبحان هللا ؟ والــذي ذكــره ابــن كثــري لــيس فيــه اخــتالف عــن األول ولعلــه ســبق قلــم منــه  .واألثــر
إسناده ضعيف كسابقه .
) (6يف األصل  :ورواه  .واملثبت من العتيقة .
)(7التفسـري  13/1وإســناده ضـعيف لضـعف علـي بـن زيـد بــن جـدعان ويوسـف بـن مهـران لـني احلــديث  .وعـزاه السـيوطي البـن جريـر وابــن
املنذر وابن أيب حامت من طرق عن ابن عباس ( الدر  ) 11/1ويف هذا العزو وهم واضح فليس األثر هبذا اللفظ عند ابن جرير أصال .
) (8يف األصل  :االستخذاء  .بدون واو واملثبت من العتيقة وعليها تعليق  :اخلضوع .
) (9تفسري ابن أيب حامت  14/1وابن جرير  151ويف إسناده ضعف وانقطاع تقدم ذكره .
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وقال كعب األحبار  :احلمد هلل  :ثناء هللا ( .)1وقال الضحاا  :احلمد رداء الرمحن(. )2
وقــد ورد احلــديث بنحــو ذلــك مل قــال ابــن جريــر  :ح ـدثين ســعيد بــن عمــرو الســكوين ثنــا بقيــة بــن الوليــد
حـدثين عيســى بـن إبـراهيم عـن موســى بـن أيب حبيــب عــن احلكـم بــن عمـري _ وكانــت لـه صــحبة _ قــال :
قال النا  : إذا قلت  احلمد هلل رب العاملني  فقد( )3شكرت هللا  ،فزادا ().4
وقد روى اإلمام أمحد بن حنبل  :ثنـا روح  ،ثنـا عـوف  ،عـن احلسـن  ،عـن األسـود بـن سـريع قـال  :قلـت
 :اي رسول  ،أال أنشدا حمامد محدت هبا ريب تبارا وتعاىل ؟ فقال :أما إن ربك حيب احلمد(. )5

ورواه النسائي عن علـي بـن حوـر  ،عـن ابـن عليـة  ،عـن يـونس بـن عبيـد  ،عـن احلسـن  ،عـن األسـود بـن

سريع به (.)6

وروى الرتمذي والنسائي وابن ماجه من حديث موسى بن إبراهيم بـن كثـري  ،عـن طلحـة بـن خـرا  ،عـن
جـابر بــن عبــد هللا قــال  :قــال رســول هللا  ": أفضــل الــذكر الإلــه إال هللا  ،وأفضــل الــدعاء احلمــد هلل " .
وقال الرتمذي  :حسن غريب (.)7

( وروى ابــن ماجــه عــن أنــس بــن مالــك قــال  :قــال رســول هللا  : مــا أنعــم هللا علــى عبــد نعمــة فقــال :
احلمد هلل  ،إال كان الذي أعطى أفضل مما أخذ .
)(1أخرجه ابن جرير  153وابن أيب حامت  14/1وإسناده حسن وقد صححه أمحد شاكر .
)(2أخرج ــه اب ــن أيب ح ــامت  14/1وإس ــناده ض ــعيف في ــه يزي ــغ اب ــن عب ــد هللا اللح ــام وحي ــىي ب ــن عب ــد ال ــرمحن ض ــعيفان ( انظ ــر املغ ــين 103/1
.)740/2،
)(3يف العتيقة  :قد .
)(4التفســري  152وأخرجــه أيضــا احلــاكم يف اتريــخ نيســابور والــديلمي قــال الســيوطي  :بســند ضــعيف ( الــدر  )11/1وهــو كمــا قــال فقــد قــال
ابــن أيب حــامت يف احلكــم بــن عمــري  :روى عــن النــا  ال يــذكر الســماع وال لقــاء أحاديــث فكــرة مــن روايــة ابــن أخيــه موســى بــن أيب حبيــب
عيســى بــن إيـراهيم وهــو ذاهــب احلــديث مسعــت أيب يقــول ذلــك ويقــول روى هــذه األحاديــث عــن عيســى بــن إبـراهيم بقيــة بــن الوليــد ( اجلــرح
والتعديل  ( )125/3وانظر لسان العرب  )1120/2وهي خباء وذال معومتني .
)(5املسند  435/3وانظر ما أييت .
)(6الســنن الكــربى  ، 416/4وأخرجــه أيضــا ابــن جريــر  ، 154واحلــاكم  ، 712/3والضــياء يف املختــارة  252– 250/4وغــريهم مــن طريــق
احلسن به  ،وقد قيل  :إنه مل يسمع من األسـود بـن سـريع ( انظـر املراسـيل البـن أيب حـامت ص )39وقـال الضـياء  :منقطـع – وإال أن الضـياء
روي له حديث آخر وصـرح فيـه ابلسـماع مـن احلسـن – وقـال احلـاكم  :صـحيح اإلسـناد ومل خيرجـاه وسـكت الـذها  .فاحلـديث حسـن وقـد
صـححه أمحـد شـاكر وحســنه األلبـاين ( صـحيح االدب املفـرد  )859وانظــر يف مسـاع احلسـن مـن األســود ( اإلصـابة  ، 74/1السـنن الكــربى
للبيهق ــي  )77/9ول ــه ط ــرق أخ ــرى عن ــد امح ــد  435/3واحل ــاكم  712/3والض ــياء يف املخت ــارة  253/4والطح ــاوي يف ش ــرح مع ــاين اآلاثر
 299/4بنحوه مطوال وقال احلاكم  :صحيح اإلسناد ومل خيرجاه وتعقبه الذها وإسنادها حسن لغريه .
)(7الرتمــذي  3380والنســائي الكــربى  208/6وابــن ماجــة  ، 3800وأخرجــه احلــاكم  ، 676،681/1وابــن حبــان يف صــحيحه ( امل ـوارد
 )2326وقــال احلــاكم  :صــحيح اإلســناد ومل خيرجــاه وســكت الــذها وقــال األلبــاين  :حســن ( صــحيح اجلــامع  ،1115وانظــر الصــحيحة
 )1497وفيــه  :أعطــاه "بــدال مــن " " أعطــى " ويف الزوائــد  :إســناده حســن (انظــر صــحيح ابــن ماجــة  ، 319/2املــروايت  )14ولــه شــاهد
عن جابر مرفوعا وآخر عن احلسن مرسال (انظر الدر  ) 12/1وانظر ما أييت .
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وق ــال الق ــرطا يف تفس ــريه( : )1ويف ن ـوادر األص ــول( )2ع ــن أن ــس ع ــن الن ــا  ق ــال  " :ل ــو أن ال ــدنيا كله ــا
ــذافريها( )3يف ي ــد رج ــل م ــن أم ــيت  ،مث ق ــال  :احلم ــد هلل مل لك ــان احلم ــد هلل أفض ــل م ــن ذل ــك "( .)4ق ــال
القرطا وغريه  :أي لكان إهلامه احلمد هلل  ،أكثر نعمـة عليـه مـن نعـم الـدنيا مل ألن ثـواب احلمـد ال يفـل ،
ونعــيم الــدنيا ال يبقــى  .قــال هللا تعــاىل   :املــال والبنــون زينــة احليــاة الــدنيا والباقيــات الصــاحلات خــري عنــد
ربك ثوااب وخري أمال [ الكهف . ]46
ويف ســنن ابــن ماجــه عــن ابــن عمــر أن رســول هللا  حــدثهم أن عبــدا مــن عب ــاد هللا قــال  :اي رب ل ــك
احلمــد كمــا ينبغــي جلــالل وجهــك  ،وعظــيم ســلطانك  .فعضــلت( )5ابمللكــني  ،فلــم يــدراي كيــف يكتباهنــا .
فصعدا إىل السماء فقاال  :اي ربنا ! إن عبدا قد قال مقالـة ال نـدري كيـف نكتبهـا  .قـال هللا _ وهـو أعلـم
مبــا قــال عبــده _  :مــاذا قــال عبــدي ؟ قــاال  :اي رب  ،إنــه قــد قــال لــك  :ايرب لــك احلمــد كمــا ينبغــي
جلالل وجهك وعظيم سلطانك  .فقال هللا هلما  :اكتباها كما قال عبدي  ،حب يلقاين فأجزيه هبا(. )6

وحكــى القــرطا عــن طائفــة أهنــم قــالوا  :قــول العبــد  :احلمــد هلل رب العــاملني  ،أفضــل مــن قولــه  :الإلــه إال
هللامل الشتمال احلمد هلل رب العاملني على التوحيد مع احلمد .
وقــال آخــرون  :بــل الإلــه إال هللا أفضــل  ،ألهنــا الفصــل بــني اإل ــان والكفــر  ،وعليهــا يقاتــل النــاس حــب
يقول ـوا  :ال إلــه إال هللا  ،كمــا ثبــت يف احلــديث املتفــق عليــه( . )7ويف احلــديث اآلخــر يف الســنن( ": )8أفضــل

)(1اجلامع  114/1وفيه ما نقله ابن كثري بنحوه إىل قوله  :فأجزيه هبا آخر حديث ابن عمر .
) (2ن ـوادر األصــول يف أحاديــث الرســول للحكــيم الرتمــذي حممــد بــن علــي بــن احلســن حــافظ زاهــد مــتكلم فيــه وكتابــه بــه كثــري مــن األحاديــث
الضعيفة واملوضوعة وانظر ( سري أعالم النبالء  ،439/13لسان امليزان . )308/5
)(3حذافري الشيء  :أعاليه ونواحيه  .وأحدها حذفور وحذفار واملراد  :الدنيا أبسرها ( انظر لسان العرب .)811/3
)(4احل ــديث عـ ـزاه الس ــيوطي يف ال ــدر للحك ــيم الرتم ــذي ( )12/1وه ــو يف ن ـوادر األص ــول ب ــدون إس ــناد ( )267/2ولع ــل املطب ــوع خمتص ــر ،
أخرجه أيضا ابن عساكر يف اتريخ دمشق  15/549وفيه حمم د بن عبد هللا بن حممد أبو املفضل الشيباين احلافظ كذاب يضع وقال األلبـاين
يف احلـديث  :موضــوع (انظـر السلســلة الضــعيفة  )875وقـد روي عــن جــابر مرفوعـا بلفــظ لــو أن الـدنيا كلهــا بيضــة واحـدة فأكلهــا املســلم أو
قــال مســاها مث قــال ……احلــديث قــال األلبــاين  :ضــعيف رواه أبــو حممــد السـراج القــارئ يف منتخــب الفوائــد ( الضــعيفة  )876واحلــديث
املتقدم عند ابن ماجة حسن وهو مبعناه ويغين عنه .
)(5عضلت  :بتشديد الضاد املعومة أي اشتدت عليهما وعظمت واستغلق عليهما معناها .قاله املنذري .
)(6الس ـ ـ ــنن  3801مـ ـ ــع اخ ـ ـ ــتالف يف بع ـ ـ ــض األلف ـ ـ ــاث ويف إس ـ ـ ــناده ص ـ ـ ــدقة وقدامـ ـ ــة كال ـ ـ ــا قـ ـ ــال فيـ ـ ــه احلـ ـ ــافظ مقبـ ـ ــول انظـ ـ ــر التقريـ ـ ــب
2910،5525وقد أخرجه أيضا الطرباين يف الكبـري  343/12واألوسـط  9249والبيهقـي يف الشـعب  94/4وغـريه وقـال البوصـريي  :هـذا
إسناد فيه مقال ( مصباح الزجاجة  )261/2وقال املنذري  :إسـناده متصـل ورجالـه ثقـات إال أنـه ال حيضـرين اآلن يف صـدقة بـن بشـري جـرح
وال عدالة ( الرتغيب والرتهيب  )287/2وقال األلباين  :ضعيف ابن ماجة ص.)306
)(7لفظ ــه م ــن رواي ــة أيب هري ــرة عن ــد  :أم ــرت أن أقات ــل الن ــاس ح ــب يقولـ ـوا ال إل ــه إال هللا …اخل  )385(.وأخرج ــه مس ــلم أيض ــا ( )20وه ــو
حديث متواتر (انظر قطف األزهار املتأثرة ص.)34
)(8سنن الرتمذي  3585عن عبد هللا بن عمرو بن العاص بلفـظ  :خـري الـدعاء دعـاء يـوم عرفـة وخـري ماقلـت أان والنبيـون مـن قبلـي ال إلـه إال
هللا وحــده ال شـريك لــه لــه امللــك ولــه احلمــد وهــو علــى كــل شــيء قــدير  .وقــال الرتمــذي  :هــذا حــديث غريــب مــن هــذا الوجــه ومحــاد بــن أيب
محيد هـو حممـد بـن أيب محيـ د وهـو أبـو إبـراهيم األنصـاري املـديين ولـيس ابلقـوي عنـد أهـل احلـديث .ا.ه ـ  .ونقـل املنـذري عـن الرتمـذي قولـه :
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مــا قلــت أان والنبيــون مــن قبلــي " :ال إلــه إال هللا وحــده ال ش ـريك لــه"( . )1وقــد تقــدم عــن جــابر مرفوعــا :
أفضل الذكر  :ال إله إال هللا  ،وأفضل الدعاء  :احلمد هلل  .وحسنه الرتمذي )(. )2
واأللـ ــف وال ـ ــالم يف احلم ـ ــد الس ـ ــتغراق مجي ـ ــع أجنـ ــاس احلم ـ ــد  ،وص ـ ــنوفه  ،هلل تع ـ ــاىل  .كم ـ ــا ج ـ ــاء يف
احلــديث ":اللهــم لــك احلمــد كلــه  ،ولــك امللــك كلــه  ،وبيــدا اخلــري كلــه  ،وإليــك يرجــع األمــر كلــه "(.)3
()4

احلديث

والــرب هــو  :املالــك املتصــرف  .ويطلــق يف اللغــة علــى الســيد  ،وعلــى املتصــرف لإلصــالح  .وكــل ذلــك
صــحيح يف حــق هللا تعــاىل  ( ،وال يســتعمل الــرب لغــري هللا بـل ابإلضــافة تقــول  :رب الــدار  ،ورب كــذا .
وأما الرب فال تقال إال هلل عز وجل .
وقد قيل  :إنه االسم األعظم)(. )5
والعــاملني  :مجــع عــامل  ( ،وهــو كــل موجــود ســوى هللا عــز وجــل)( )6والعــامل  :مجــع ال واحــد لــه مــن لفظــه .
والعوامل  :أصناف املخلوقات (يف السموات)( )7ويف الرب والبحر  ،وكل قرن منها وجيل يسمى عاملا أيضا.
قــال بشــر بــن عمــارة  ،عــن أيب روق  ،عــن الضــحاا  ،عــن ابــن عبــاس  :احلمــد هلل رب العــاملني احلمــد
هلل الذي له اخللق كله  ،السموات واألرضون  ،ومن فيهن  ،وما بينهن  ،مما نعلم  ،وما ال نعلم(.)8

حسن غريب ( انظر الرتغيب  ) 271/2وله شاهد متصل من حديث علي عند الطرباين يف فضائل عشـرة ذي احلوـة قـال األلبـاين  :إسـناده
ال أبس ب ــه يف الشـ ـواهد  ( .وانظـ ــر أيضـ ــا مـ ــا أخرج ــه البيهقـ ــي عـ ــن علـ ــي يف السـ ــنن الك ــربى  )117/5وق ــد أخ ــرج حن ــوه مال ــك يف املوط ــأ
( )214،422/1عن طلحة بن عبيد هللا بن كريـز مرسـال  ،وأخرجـه عبـد الـرزاق  378/4عـن مالـك بـه وكـذا البيهقـي يف الكـربى ،284/4
 117/5وهو مرسل صحيح اإلسناد وقد وصله ابن عدي والبيهقي من حديث أيب هريرة وقال البيهقي  :وصله ضعيف .
وله شاهد آخر مرسل حسن اإلسناد من املطلب  .وهبذه الشواهد يثبت احلديث ولذا حسنه األلباين ( انظر صحيح اجلامع  ، 1113الص
) (1انظر اجلامع . 115/1
) (2ما بني القوسني زايدة من العتيقة .
)(3ورد ذلك ضمن حديث طويل أخرجه امحد  396/5عن حذيفة بـن اليمـان  .وقـال اهليثمـي  :فيـه راو مل يسـم بقيـة رجالـه ثقـات ( اجملمـع
 ) 96-95/10وأخرجــه أيضــا ابــن نصــر يف كتــاب الــوتر ( املختصــر  )171/1وقــال عفــان بــن أمحــد رواتــه – وأان أقولــه كــل يــوم منــذ مسعتــه
.وله شاهد خمتصر مـن حـديث سـعد أخرجـه البيهقـي يف الشـعب  4399وإسـناده ال أبس بـه يف الشـواهد وروى حنـوه مـن حـديث أيب سـعيد
وأطــول عنــد البيهقــي أيضــا  4400وفيــه مــتهم ولــه شــاهد آخــر مقطــوع عــن الربيــع بــن خيــثم عنــد ابــن أيب شــيبة  147/77،7/6وإســناده
حسن.
وجمموع ما تقدم ثبت الدعاء بذلك ال سيما وقد عمل به عفان وهو إمام وكذا الربيع .
)(4كلمة احلديث ليست يف األصل وهي يف العتيقة .
) (5ما بني القوسني زايدة من العتيقة .
) (6ما بني القوسني زايدة من العتيقة .
) (7ما بني القوسني زايدة من العتيقة  .ويف ط  :يف السموات واألرض  .وكلمة الرب والبحر تغين عن األرض .
) (8أخرجه ابن جرير  48/1وابن أيب حامت رقم  14مع اختالف يف بعض األلفاث ويف إسناده ضعف وانقطاع تقدم بيانه .
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ويف رواية سعيد بن جبري( )1وعكرمة ( ،)2عن ابن عباس  :رب اجلن واإلنس .
وك ــذلك ق ــال س ــعيد ب ــن جب ــري( )3وجماه ــد( )4واب ــن ج ـريج( )5وروي ع ــن عل ــي (حن ــوه)( ، )6قال ــه( )7اب ــن أيب ح ــامت
إبسناد ال يعتمد عليه ().8

( واستدل القرطا هلذا القول بقوله تعاىل   :ليكـون للعـاملني نـذيرا [ الفرقـان  ]1وهـم اجلـن واإلنـس  .وقـال
الفراء وأبو عبيدة  :العامل عبـارة عمـا يعقـل  ،وهـم اإلنـس واجلـن واملالئكـة والشـياطني  ،وال يقـال للبهـائم :

عامل(. )9

2
0
يرفرف(. )1()3)1
حميصن( 11:) ( )1العامل كل ماله روح
وعن زيد بن سلم وأيب
4
عامل(. )1
وقال قتادة  :رب العاملني كل صنف

وقــال أبــو جعفــر الـرازي  :عــن الربيــع بــن أنــس  ،عــن أيب العاليــة يف قولــه تعــاىل   :رب العــاملني  قــال :
اإلنــس عــامل  ،واجلــن عــامل  ،ومــا ســوى ذلــك انيــة عشــر ألــف عــامل  ،أو أربعــة عش ــر ألــف عــامل _ ه ــو
6
5
(من)( )1املالئكة على األرض  ،ولألرض أربع زوااي  ،يف كل زاوية ثالثة آالف عامل  ،ومخس
يشك(_)1

)(1أخرجهـا ابـن جريـر  48/1وابــن أيب حـامت  18واحلـاكم  258/2ويف إســناده عطـاء بـن السـائب وقــد اخـتلط ولكـن يشــهد لـه روايـة عكرمــة
اآلتيــة وروايــة ســعيد بــن جبــري مــن قولــه وقــد حســنه أمحــد شــاكر وقــال احلــاكم بعــد  :لــيعلم طالــب هــذا العلــم ان تفســري الصــحايب الــذي شــهد
الوحي والتنزيل عند الشيخني حديث مسعد .ا.هـ وقد عزاه السيوطي أيضا للفراييب وعيد بن محيد (انظر الدر .)13/1
) (2أخرجها ابن جرير  48/1ويف إسناد ا حممد بن سنان القزاز شيخ ابن جرير وهو ضعيف (انظر التقريب  )5936ويشهد له ما قبله .
)(3أخرجه ابن جرير  48/1من طريقني عنه ويؤيد ا ما سبق من روايته ذلك عن ابن عباس فاألثر حسن .
) (4أخرجه ابن جرير  49/1وإسناده ضعيف إلهبام الراوي عن جماهد  .وقد عزاه السيوطي أيضا لعبد بن محيد (انظر الدر .)13/1
)(5أخرجه ابن جرير  49/1وإسناده ضعيف .
)(6زايدة من العتيقة .
)(7يف األصل  :وقال  .واملثبت من العتيقة .
)(8التفسري  17/1ومل أقف على من أسنده .
) (9انظر اجلامع  120/1ومعامل التنزيل . 21/1
(10كذا يف العتيقة  .ويف ط  :وأيب عمرو بن العالء  :كل …
)
(11لفظـه عنــد القــرطا  :وقـال زيــد بــن أســلم هـم املرتزقــون وحنــوه قــول أيب عمـرو بــن العــالء هـم الروحــانيون وهــو معــل قـول ابــن عبــاس كــل ذي
)
روح دب على وجه األرض ( اجلامع . )120/1
(12يف ط  :يرتزق  .ويف العتيقة تعليق  :يتحرا .
)
(13ما بني القوسني زايدة من العتيقة .
)
(14أخرجه ابن جرير  49/1وإسناده حسن .
)
(15الشك لعله من أيب جعفر الرازي .
)
(16ما بني القوسني زايدة من ط .
)
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مائة عامل  ،خلقهم لعبادته  .رواه ابن جرير وابن أيب حامت(). )2( 1
(وذكر احلـافظ ابـن عسـاكر يف ترمجـة مـروان بـن حممـد بـن مـروان بـن احلكـم _ وهـو أحـد( )3خلفـاء بـين أميـة
_ وه ــو يع ــرف ابجلع ــدي( _ )4ويلق ــب ابحلم ــار() _ 5أن ــه ق ــال  :خل ــق هللا س ــبعة عش ــر أل ــف ع ــامل  ،أه ــل
السموات وأهل األرض عامل واحد  ،وسائر ذلك ال يعلمهم إال هللا عز وجل(). )7()6
وقال ابن أيب حامت  :ثنـا أيب  ،ثنـا هشـام بـن خالـد  ،ثنـا الوليـد بـن مسـلم  ،ثنـا الفـرات _ يعـين ابـن الوليـد

_ عـن معتـب بـن مسـي( ، )8عـن تبيـع _ يعــين احلمـريي _ يف قولـه  :رب العـاملني  قـال  :العـاملني ألــف
0
املسيب(. )1()1)1
أمة مل فستمائة يف البحر  ،وأربعمائة يف الرب(( . )9وحكي مثله عن سعيد بن
وقد روي حنو هذا مرفوعا  ،كما قـال احلـافظ أبـو يعلـى أمحـد بـن علـي بـن املثـل يف مسـنده  :ثنـا حممـد بـن

املثل  ،ثنا عبيد بن واقد القيسي أبو عباد  ،حدثين حممد بن عيسى بن كيسـان  ،ثنـا حممـد بـن املنكـدر ،
عــن جــابر بــن عبــد هللا قــال  :قــل اجل ـراد يف ســنة مــن ســين عمــر الــيت ويل فيهــا  ،فســأل عنــه  ،فلــم خيــرب
2
ـذا( ، )1وآخ ــر إىل الشــام  ،وآخ ــر إىل الع ـراق يســأل :
بشــيء ،فــاغتم لــذلك  ،فأرســل راكبــا يضــرب إىل كـ

هـل رئـي مـن اجلـراد شـيء أم ال ؟ قـال  :فـأاته الراكـب الـذي مـن قبـل الـيمن بقبضـة مـن جـراد فألقاهـا بـني
) (1ابــن جريـر  ، 49/1ابــن أيب حـامت  15واللفــظ البـن جريــر وإســناده حسـن إىل أيب العاليــة وهـو يف حكــم املرسـل حيــث ال يقـال مــن قبــل
الرأي أو رمبا كان عن أحد من أهل الكتاب وعلى كل فهو متيز مقبول وانظر ما أييت .
) (2جاء يف ط هنا  :وهذا كالم غريب حيتاج مثله إىل دليل صحيح .
) (3يف ط " :آخر " .وهو آخر خلفاء بين أمية فعال .
) (4يف ط " :ابجلعد" .وذلك نسبة إىل مؤدبة اجلعد بن درهم (انظر اتريخ ابن عساكر  ،16/385السري .)74/6
)(5لقـب بـذلك لصـربه يف احلـرب وجلـده الشـديد وقيـل ألن العـرب تسـمي كـل مائـة عـام محـارا وقـد قـارب ملـك آل أميـة مائـة عـام يف عهـده
(انظر سري أعالم النبالء . )74/6
)(6مل يــذكر ذلــك ابـن عســاكر يف ترمجتــه كمــا قـال احلــافظ وإمنــا ذكــره يف ترمجـة خملــص بــن موحــد ( )178/57قـال حــدثين إســحاق بــن عبــد
املؤمن قال كنت عند مروان بن حممد فعطس رجل فقال  :احلمد هلل رب العاملني فقال له مروان  :أتـدري مـا العـاملني قـال  :ال فقـال مـروان :
إن هللا خلق ……ويف إسناده خملص هذا ال يعرف فيـه جـرح وال تعـديل وبقيـة رجالـه ثقـات مرتمجـون يف اتريـخ دمشـق  .ومـروان لـيس أهـال
ألن حيمل عنه العلم ومثل هذا حيتاج إىل دليل .
) (7مابني القوسني زايدة من العتيقة  .وقد جاءت يف ط قبل أثر قتادة مباشرة .
) (8هكـذا امسـه هنـا ويف أصـل التفسـري وبـني حمققـه أنـه مصـحف مـن مغيـث وقـد ضـبطه ابـن حوـر يضـم أولـه وكسـر اثنيـه وحتتانيـة ومثلثـة ابـن
مسي مبهملة مصغر ( التقريب . )6827
)(9التفسـري  16وأخرجـه أيضـا أبـو الشـيخ ( انظـر الـدر  13/1وفيـه تصـحيف ) وإسـناده فيـه فـرات بـن الوليـد مل أقـف لـه علـى ترمجـة والوليـد
بـن مســلم كثــري التـدليس والتســوية فلعلــه دلـس اســم الفـرات وهللا أعلـم  .فاإلســناد ضــعيف .وتبيـع – بضــم التــاء الفوقيـة – احلمــريي ابــن امـرأة
كعب االحبار عامل ابلكتب القد ة ولعل هذا منه إن صح عنه .
(10أييت ذكره مرة أخرى .
)
 (11زايدة من العتيقة .
)
 (12يف ط  :إىل اليمن  .وهي كذلك يف جممع الزوائد وغريه ما أييت يدل عليه .
)
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يدي ــه  ،فلم ــا رآه ــا ك ــرب (ث ــالاث)()1مث ق ــال  :مسع ــت رس ــول هللا  يق ــول  :خل ــق هللا أل ــف أم ــة س ــتمائة يف
البحر  ،وأربعمائة يف الرب  ،فأول شيء يهلك من هذه األمم اجلراد مل فرذا هلكـت تتابعـت مثـل النظـام إذا

قطع سلكه(). 2

حممد بن عيسى هذا( _ )3وهو اهلاليل _ ضعيف .

( وحكى البغوي عن سعيد بن املسـيب أنـه قـال  :هلل ألـف عـامل مل سـتمائة يف البحـر ،وأربعمائـة يف الـرب(. )4
وقال وهـب بـن منبـه  :هلل انيـة عشـر ألـف عـامل  ،الـدنيا عـامل منهـا( ، )5وقـال مقاتـل  :العـوامل ـانون ألفـا(.)6
وقال كعب األحبار  :ال يعلم عدد العوامل إال هللا عز وجل( . )7نقله كله البغوي(. )8
وحكى القرطا عن أيب سعيد اخلدري أنه قال  :إن هلل أربعني ألف عامل مل الـدنيا مـن شـرقها إىل غرهبـا عـامل

واح ــد منه ــا( . )9وق ــال الزج ــاج  :الع ــامل ك ــل م ــا خلق ــه هللا يف ال ــدنيا واآلخ ــرة  .ق ــال الق ــرطا  :ه ــذا ه ــو
الصحيح  ،أنه شامل لكل خملوق لقولـه  :قـال فرعـون ومـا رب العـاملني قـال رب السـموات واألرض ومـا

بينهم ــا إن كن ــتم م ــوقنني )1( 0والع ــامل مشـ ــتق م ــن العالم ــة  ،ألن ــه علـ ــم دال عل ــى وج ــود خالق ــه وصـ ــانعه
1
املعتز(: )1
ووحدانيته  ،كما قال ابن

)(1من اجملمع نقال عن أيب يعلى .
)(2قــال اهليثمــي  :رواه أبــو يعلــي يف الكبــري وفيــه عبيــد بــن واقــد القيســي وهــو ضــعيف ( اجملمــع  )322/7وانظــر ( البدايــة والنهايــة )30/1
واحل ــديث أخرج ــه أيض ــا أب ــو الش ــيخ يف العظم ــة  1783/5واب ــن حب ــان يف اجمل ــروحني  257-256/2واب ــن ع ــدي يف الكام ــل ، 1990/5
 2249/6وابــن اجلــوزي يف املوضــوعات  13،14/3وغــريهم وقــد جــزم بوضــعه ابــن حبــان وابــن اجلــوزي وضــعفه غري ــا وعلتــه عبيــد بــن واقــد
وحممد بن عيسى وانظر أيضا ( الدر املنثور  ،13/1الايلء املصنوعة  ، 36/1تنزيه الشريعة .)190/1
) (3يف األصل  :هكذا  .واملثبت من العتيقة .
) (4معامل التنزيل  21/1ومل أقف له على إسناد .
)(5نقلــه أيضــا القــرطا  120/1وقــد أخرجــه أبــو الشــيخ ( انظــر الــدر  )13/1وأبــو نعــيم يف احلليــة  70/4ولــه تتمــة ويف إســناده أبــو ســنان
عيسى بن سنان قال احلافظ  :لني احلديث (التقريب.)5295
) (6مقاتــل بــن حيــان ولفظــه  :هلل ــانون ألــف عــامل  :أربعــون ألفــا يف البحــر وأربعــون ألفــا يف الــرب  .ومل يســنده ( معــامل التنزيــل  ) 21/1ونقلــه
أيضا القرطا (.)20/1
)(7نقل ذلك البغوي بلفظ  :وال حيصي عدد العاملني احد إال هلل قال  ":وما يعلم جنود ربك إال هو " (معامل التنزيل .)21/1
)(8انظر معامل التنزيل .21/1
) (9نقله القرطا كما ذكر احلافظ  120/1ومل أقف له على إسناد .
(10انظر اجلامع بنحوه  121/1وليس اآلية نصا يف ذلك وقد تقدم قوله  ليكون للعاملني نذيرا  وهو أصرح .
)
 (11ابــن املعتــز  :هــو اخلليفــة العباســي ابــو العبــاس عبــد هللا بــن املعتــز بــن املتوكــل بــن املعتصــم بــن هــارون الرشــيد  ،كــان أديبــا بليغــا شــاعرا ولــه
)
مؤلفات عدة وله ديوان ( انظر وفيات األعيان  )76/3والبيتان مشهوران وابألخص الثاين (تفسري القرطا  ( )313/4وقد ذكر ا ابن كثـري
مرة أخرى يف )60/1وقد روى البيهقي يف شعب اإل ان  130/1أن هذه األبيات للشافعي فذكر البيتني وبينهما بيت اثلث
وتسكينة أبدا شاهدا
وهلل يف كل حتريكة
مث قــال  :ويقــال إن هــذه األبيــات أليب العتاهيــة مث روى خ ـربا يف ذلــك  131/1وروى ذلــك أيضــا اخلطيــب البغــدادي  253/6يف ترمجــة أيب
العتاهية .
79

فيا عوبا كيف يعصى اإلله
ويف كل شيء له آية

أم كيف جيحده اجلاحد
()1

تدل على أنه واحد)

وقوله  :الرمحن الرحيم تقدم الكالم عليه يف البسملة مبا أغل عن اإلعادة .
( قــال القــرطا  :وإمنــا وصــف نفســه ابلــرمحن الــرحيم  ،بعــد قولــه  :رب العــاملني ، ليكــون مــن ابب قــرن
الرتغيــب بعــد الرتهيــب  ،كمــا قــال  :نبــ ،عبــادي أين أان الغفــور الــرحيم وأن عــذايب هــو العــذاب األلــيم
وقولــه   :إن ربــك لس ـريع العقــاب وإنــه لغفــور رحــيم  قــال  :فــالرب فيــه ترهيــب  ،والــرمحن فيــه ترغيــب .
ويف صحيح مسلم( ) عن أيب ه2ريرة قال  :قال رسول هللا  " : لو يعلـم املـؤمن مـا عنـد هللا مـن العقوبـة ،
3
ملا طمع يف جنته أحد  .ولو يعلم الكافر ما عند هللا من الرمحة  ،ملا قنط من جنته أحد "( ).
مالك يوم الدين
6
قرأ بعض ال َقَرأَة( )  :مالك 4وقرأ آخرون  :ملك ،) ( وكال ا 5صحيح متواتر يف السبع( ) .

[( ويقال  :ملك _ بكسر الـالم  ،وإبسـكاهنا( ))( )  .ويق7ـال  8:مليـك _ أيضـا ( ) .وأشـبع انف9ـع كسـرة
1
0
الكاف فقرأ  :ملكي يوم الدين( ) .
وقــد رجــح كــال مــن الق ـراءتني مرجحــون مــن حيــث املعــل  ،وكال ــا صــحيحة حســنة  .ورجــح الزخمشــري
ملك ألهنا قراءة احلرمني( )  ،ولقوله   :1ملن امللك1اليـوم و  قولـه احلـق ولـه امللـك وحكـى( ) عـن
يوم الدين  ،على أنه فعل وفاعل ومفعول  ،وهذا غريب شاذ جدا ]( ) .
أيب حنيفة أنه قرأ َ :ملَ َ
ك َ

) (1ما بني القوسني زايدة من العتيقة .
( ) 2الصحيح  2755بنحوه وهو يف البخاري عن أيب هريرة ايضا من غري هذه الطريق أبطول منه . 6104
( ) 3مابني القوسني زايدة من العتيقة  .وهي غري موجودة يف ط  .وهذا أول موضع تزيد فيه هذه الطبعة عن الطبعة املذكورة .
( ) 4يف األصل  :القرا  .بدون ز أو اتء  .واملثبت من العتيقة وهو فيها مشكل هكذا  .وهو مجع مشهور لقارئ .
( ) 5يف ط ذكر القراءة ابلعكس  ،مع زايدة  :يوم الدين  .يف املوضع األول .
( ) 6قرأ ابأللف الكسائي وعاصم وقرا الباقون بدوهنا وعن تواتر القراءات انظر ( النشر .)14-13/1
( ) 7اما بكسر الالم فقـد تقـدمت وامـا إبسـكاهنا علـى وزن سـهل فرويـت عـن أيب هريـرة وعاصـم اجملـدري وأيب عمـرو وهـي شـاذة ( انظـر البحـر
احليط .)20/1
( ) 8مابني القوسني زايدة من العتيقة  .وهي غري موجودة يف ط  .وهذا اثين موضع تزيد فيه هذه الطبعة عن الطبعة املذكورة .
( ) 9على وزن فعيل رويت عن أيب وأيب هريرة وأيب رجاء وهي شاذة (انظر البحر احليط . )20/1
10رأها امحد بن صاحل عن ور عن انفع كذا ذكره أبو حيان يف البحر  20/1وال يقرأ هبا لنافع من طريق ور وال غريه .
() ق
( )11يف ط  :أهل احلرمني  .وهي كذلك يف املصدر وانظر الكشاف ( )57/1وهي قراءة انفع املدين وابن كثري املكي من السبعة .
( )12أي  :الزخمشري (انظر الكشاف . )57-56/1
( )13مابني املعكوفني زايدة من العتيقة .
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2
3

1
1

1

األذرمـي( )  ،ثنـا عبـد
وقد روى أبو بكر بن أيب داود يف ذلك شيئا غريبا حيث قال  :ثنا أبو عبد الرمحن أل
الوهاب بن( ) عدي بن 2الفضـل  ،عـن أيب املطـرف  ،عـن ابـن شـهاب أنـه بلغـه أن رسـول هللا  وأاب بكـر
وعمر وعثمان ومعاوية وابنه يزيد بن معاوية كانوا يقرؤون   :مالـك يـوم الـدين  .) ( قـال ابـن 3شـهاب :
4

وأول من أحدي ملك مروان ) (.
5
أعلم .
قلت  :مروان عنده علم بصحة ما قرأه مل يطلع عليه ابن شهاب( )  ،وهللا
وقد روي من طرق متعددة أوردها ابن مردويه أن رسـول هللا  كـان يقرؤهـا  :مالـك يـوم الـدين  ومالـك
مــأخوذ مــن املِلــك  .كمــا قــال تعــاىل   :إان حنــن نــري األرض ومــن عليهــا وإلينــا يرجعــون [ مــرمي ]40
وقال   :قل أعوذ برب الناس ملك الناس ( ) . وملك 6مأخوذ من امللك  .كما قـال  :ملـن امللـك اليـوم
يف
هلل الواحــد القهــار  [ غــافر  ]16وقــال   :قولــه احلــق ولــه امللــك  [ األنعــام  ]73وقــال  :امللــك يومئــذ
احلق للرمحن وكان يوما على الكافرين عسريا  [ الفرقان ]26
وختصيص امللك بيوم الدين ال ينفيه عما عـداه مل ألنـه قـد تقـدم اإلخبـار أبنـه رب العـاملني  ،وذلـك عـام يف
الدنيا واآلخرة  .وإمنا أضيف إىل يوم الدين ألنه ال يـدعي أحـد هنالـك شـيئا  ،وال يـتكلم أحـد إال إبذنـه ،
كما قال   :يوم يقوم الروح واملالئكة صفا ال يتكلمون إال مـن أذن لـه الـرمحن وقـال صـوااب [ النبـأ ]38
وقــال تعــاىل   :وخش ــعت األص ـوات لل ــرمحن فــال تســمع إال س ــا  [ طــه  ]108وق ــال تعــاىل   :ي ــوم
أييت( ) ال تكلم 7نفس إال إبذنه فمنهم شقي وسعيد [ هود . ] 105

( ) 1مبد األلف وفتح الذال املعومـة وسـكون الـراء واملـيم كـذا ضـبطه ابـن مـاكوال وترمجـه أليب عبـد الـرمحن فيـه (انظـر اإلكمـال  )98/1وضـبطه
ايقوت بفتح أوله وسكون الذال وفتح الراء وامليم ووهم ابن ماكوال يف ثالثة مواضع وذكر أن أذرمة  :من داير ربيعة قرية ابملوصـل مـن أعمـال
نصيبني .
( ) 2ما بني القوسني من املصدر  ،ط  ،ويف النسختني (بن) وهو خطأ وهو على الصواب أيضا يف قراءات الدوري ص. . 56
( ) 3روى هذه القراءة عن النا  أبو هريـرة أخرجـه ابـن أيب داود ص  105-103وأبـو عمـر الـدوري ص  54ورواهـا أنـس أخرجـه الرتمـذي
 2928ورواها ابن مسعود أخرجه الطرباين يف الكبري  95/10إبسناد القراءة ورواها ابن عمر أخرجه سعيد بن منصور  .169ورواها الزهري
إىل هذه الروايت ألهنا اثبتة عن النـا 
وابن املسيب مرسال أخرجه أبو داود  37/4وابنه الدوري وغريهم وليست القراءة بذلك فقد
ابلتواتر عن القراء أبسانيد القراءات ال أبسانيد كتب احلديث واآلاثر وقد تقدم بيان من قرأ هبـا يف السـبعة املتـواترة األخـرى ملـك وكـل القـرآن
مثل ذلك .
( ) 4سقط من ط قوله  :قال ابن شهاب  .وجاء فيها  :حدي بـدال مـن أحـدي  .واألثـر بلفظـه وسـنده يف املصـاحف البـن أيب داود ص93
ويف إسناده عدي بن الفضل قال الذها  :تركوه ( املغين  )431/2وهـو أيضـا مرسـل ال يصـح  .ولـه طـرق عـن أيب املطـرف ابختصـار شـديد
عنــد الــدوري يف قـراءات النــا  ص  55،56وقــد رواه ابــن أيب داود أيضــا ( )93556مــن طريــق ابــن ــان عــن معمــر عــن الزهــري خمتصـرا
على النا  وأيب بكر وعمر وعثمان وهو ضعيف أيضا إلرساله .
( ) 5هذا التوجيه الذي ال جيوز غريه إن ثبت األثر عن ابن شهاب وال يثبت  ،وقد تقدم تواتر هذه القراءة .
( ) 6هذه اآلية أنسب للقراءة الثانية .
( )7كذا يف األصل والعتيقة  .ويف ط  :أيت .
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قال الضحاا  :عن ابن عباس  مالك يوم الـدين  يقـول  :ال لـك أحـد يف ذلـك اليـوم ( معـه ) حكمـا
كملكهــم يف الــدنيا  .قــال  :ويــوم الــدين يــوم احلســاب للخالئــق  ،وهــو يــوم القيامــة يــدينهم أبعمــاهلم مل إن
1
خريا فخري  ،وإن شرا فشر  ،إال من عفا عنه ( ).
وكــذلك قــال غــريه مــن الصــحابة والتــابعني والســلف( )  ،وهــو ظـ 2ـاهر  .وحكــى ابــن جريــر عــن بعضــهم أنــه
ذهــب إىل أن تفســري  مالــك يــوم الــدين أنــه القــادر علــى إقامتــه  ،مث شــرع يضــعفه( )  .والظــاهر 3أنــه ال
منافــاة بــني هــذا القــول ومــا تقــدم  ،وأن كــال مــن القــائلني هبــذا ومبــا قبلــه  ،يعــرتف بصــحة القــول اآلخــر وال
ينكره  ،ولكن السياق أدل على املعل األول من هـذا  ،كمـا قـال  :امللـك يومئـذ احلـق للـرمحن وكـان يومـا
على الكافرين عسريا  والقول الثاين  :يشبه( ) قوله 4  :ويوم يقول كن فيكون  . وهللا أعلم.
(وامللــك يف احلقيقــة هــو هللا عــز وجــل  .قــال هللا   :هــو هللا الــذي ال إلــه إال هــو امللــك القــدوس الســالم
ويف الصــحيحني  :عــن أيب هريــرة مرفوعــا  ":أخنــع اســم عنــد هللا مل رجــل تســمى مبلــك األمــالا  ،وال ملــك
إال هللا"( )  .وفيهما 5عنه عن رسول هللا  قال  " :يقبض (هللا)( ) األرض 6 ،ويطوي السـماء بيمينـه  ،مث
7
ـرآن العظــيم  ملــن
يقــول  :أان امللــك  ،أيــن ملــوا األرض ؟ أيــن اجلبــارون ؟ أيــن املتكــربون ؟ "( ) .ويف القـ
امللك اليوم هلل الواحد القهـار  . فأمـا تسـمية غـريه يف الـدنيا مبلـك  ،فعلـى سـبيل اجملـاز  ،كمـا قـال تعـاىل:



 إن هللا قــد بعــث لكــم طــالوت ملكــا  وكــان وراءهــم ملــك  إذ جعــل فــيكم أنبيــاء وجعلكــم ملوكــا
8
ويف الصحيحني " :مثل امللوا على األسرة"( ) .
وال ــدين  :اجل ـزاء واحلس ــاب كم ــا ق ــال   :يومئ ــذ ي ــوفيهم هللا دي ــنهم احل ــق  وق ــال  :أئن ــا مل ــدينون  أي:
جملزي ــون  .أي  :حماس ــبون  .ويف احل ــديث  ":الك ــيس م ــن دان نفس ــه  ،وعم ــل مل ــا بع ــد امل ــوت" ( ) .أي
حاسب نفسه لنفسه  ،كما قال عمر  :حاسبوا أنفسكم قبل أن حتاسبوا  ،وزنـوا أنفسـكم قبـل أن توزنـوا ،



( ) 1أخرجه ابن جرير  65،68/1وابن أيب حامت  24،25وفيه ضعف وانقطاع  ،ومابني القوسني منهما .
( ) 2انظر تفسري ابن جرير  ، 68/1وابن أيب حامت  ، 26والدر املنثور . 14/1
( ) 3انظر التفسري .67/1
( ) 4يف األصل  :شبه  .واملثبت من العتيقة .
( ) 5البخاري  ، 5853مسلم  2143واللفظ له وزاد مسلم وقال أمحد بن حنبل  :سألت أاب عمرو عن أخنع ؟ فقال  :أوضع .
( ) 6زايدة من ط .
( ) 7مــا ذكــره ابــن كثــري مجــع فيــه بــني حــديثني األول أخرجــه البخــاري  ، 4534مســلم  2787مــن حــديث أيب هريــرة إىل قولــه  :أيــن ملــوا
األرض  .وما بعده من حديث ابن عمر بنحوه مطوال عند مسلم  2788وهو عند البخاري خمتصرا . 6977
( ) 8البخاري  ، 2636مسلم 1912عن أنس عن أم حرام ضمن حديث طويل يف غزو البحر .
وابــن ماجــة  ، 4260واحلــاكم  280/125،4/1وغــريهم مــن حــديث شــداد بــن أوس وقــال
() 9أخرجــه أمحــد  124/4والرتمــذي
الرتمـذي  :حســن  ،وقــال احلـاكم يف املوضــع األول  :صــحيح علـى شــرط البخــاري فتعقبـه الــذها بقولــه  :ال وهللا يف سـنده أبــو بكــر ابــن أيب
مرمي وهو واه ا.هـ وضعفه األلباين (ضعيف ابن ماجة ).
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وتزينـ ـ ـوا( ) للع ـ ــرض 1األك ـ ــرب  ،عل ـ ــى م ـ ــن ال ختف ـ ــى علي ـ ــه أعم ـ ــالكم  يومئ ـ ــذ تعرض ـ ــون ال ختف ـ ــى م ـ ــنكم
3 2
خافيه) (.) ()
إايا نعبد وإايا نستعني
4
اجلمهور بتشديد الياء من إايا ، وقرأ عمرو بن فايد بتخفيفها مـع الكسـر( ) ،وهـي
(قراءة( ) السبعة و
قـراءة شــاذة مرذولــة( )  ،ألن إاي 6ضــوء الشــمس ( ) .وقـرأ بعضـ7ـهم  :أايا بفــتح اهلمــزة وتشــديد اليــاء( ) .
وقرأ بعضهم  :هياا ابهلاء بدل اهلمزة ( ) ،كما قال 9الشاعر :
0
موارده ضاقت عليك مصادره ( )
فهياا واألمر الذي إن تراحبت
ونستعني  :بفتح النون أول الكلمة يف قراءة اجلميـع  ،سـوى حيـىي بـن واثب واألعمـش ( )فرهنمـا كسـ1راها
2

1

وهي لغة بين أسد وربيعة وبين متيم)( ) .
العبــادة يف اللغــة مــن الذلــة  .يقــال  :طريــق معبــد  ،وبعــري معبــد  ،أي  :مــذلل  .ويف الشــرع  :عبــارة عمــا
جيمع كمال احلبة واخلضـوع واخلـوف  .وقـدم املفعـول _ وهـو إايا _ وكـرر  ،لالهتمـام واحلصـر  ،أي  :ال
نعبــد إال إايا  ،وال نتوكــل إال عليــك  .وهــذا هــو كمــال الطاعــة  .والــدين يرجــع كلــه إىل هــذين املعنيــني .
وهــذا كمــا قــال بعــض الســلف  :الفاحتــة ســر القــرآن  .وســرها هــذه الكلمــة  إايا نعبــد وإايا نســتعني  مل
فــاألول  :تــربي( ) مــن الشـ 3ـرا  .والثــاين 1:تــربي مــن احلــول والقــوة  ،والتفــويض إىل هللا عــز وجــل  .وهــذا
املعل يف غري آية من القرآن كما قال تعاىل   :فاعبـده وتوكـل عليـه ومـا ربـك بغافـل عمـا تعملـون [ هـود
  ، ]123قــل هــو الــرمحن آمنــا بــه وعليــه توكلنــا  [ امللــك   ، ]29رب املشــرق واملغــرب ال إلــه إال هــو
( ) 1يف ط  :وأتهبوا .
( ) 2مابني القوسني زايدة من العتيقة .
( ) 3ذكــره الرتمــذي خمتص ـرا بعــد احلــديث الســابق  638/4واخرجــه بنحــوه ابــن أيب شــيبة  96/7ويف إســناده مــبهم  ،وأخرجــه ابــن املبــارا يف
الزهــد  103/1وفيــه انقطــاع وأخرجــه احلميــدي ومــن طريقــه أبــو نعـيم يف احلليــة  52/1وابــن أيب الــدنيا ( انظــر تفســري ابــن كثــري . )415/4
إسناد صحيح عن اثبت بن احلواج قال  :قال عمر  :وفيه انقطاع أيضا وهو مبوموع هذه الطرق حسن إن شاء هللا .
( ) 4يف ط  :قرأ .
( ) 5ذكر ذلك أبو حيان وقال قرأ هبا عن أيب (انظر البحر احليط  )23/1وهي شاذة .
( ) 6يف ط  :مردودة .
( ) 7انظر لسان العرب .188/1
( ) 8نسبها أبو حيان للفضل الرقاشي ( البحر  )23/1وهي شاذة .
( ) 9نسبها أبو حيان البن السوار الغنوي  0البحر  )23/1وهي شاذة .
( )10البي ــت يف تفس ــري الق ــرطا وفي ــه  :إن توس ــعت ب ــدال م ــن  :إن تراحب ــت (انظ ــر  ، )127/1وه ــو بـ ـنص يف الكش ــاف ( )62/1ونس ــبه
للطفيل الغنوي  .وهو يف احلماسة بنحوه منسواب ابملفرس بن ربعي ( انظر حاشية اجلرجاين على الكشاف )62/1
( )11نسبها هلما أبو حيان وأضاف عبيد بن عمري الليثي وزر بن حبيش والنخعي (انظر البحر  )23/1وهي شاذة .
( )12مابني القوسني زايدة من العتيقة  .وهو بنحوه يف تفسري القرطا . 127/1
( )13يف ط  :تربؤ  .وكذا يف املوضع التايل .
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فاختــذه وكــيال  [ املزمــل  ]9وكــذلك هــذه اآليــة الكر ــة  إايا نعبــد وإايا نســتعني . وحتــول الكــالم مــن
الغيبة إىل املواجهة بكاف اخلطاب وهو مناسبه مل ألنه ملا أثل على هللا فكأنـه اقـرتب وحضـر بـني يـدي هللا
تعاىل مل فلهذا قال   :إايا نعبد وإايا نستعني  . ويف هذا دليل على أن أول السورة خـرب مـن هللا تعـاىل
ابلثناء على نفسه الكر ة  ،جبميـل صـفاته احلسـل  ،وإرشـاد لعبـاده أبن يثنـوا عليـه بـذلك  .وهلـذا ال تصـح
صـالة مــن مل يقــل ذلــك وهــو قـادر عليــه( )  .كمـا جـ 1ـاء يف الصــحيحني عــن عبــادة بــن الصــامت أن رســول
2
ـحيح مســلم مــن حــديث العــالء بــن عبــد
هللا  قــال  " :ال صــالة ملــن مل يق ـرأ فاحتــة الكتــاب "( ) .ويف صـ
احلرقَةَ  ،عن أبيه  ،عن أيب هريرة  ،عن رسول هللا  : يقول هللا تعاىل  :قسـمت الصـالة بيـين
الرمحن موىل يف
وبني عبدي نصـفني مل فنصـفها يل ونصـفها لعبـدي  ،ولعبـدي مـا سـأل مل إذا قـال العبـد   :احلمـد هلل رب
الع ــاملني  ق ــال  :مح ــدين عب ــدي  .وإذا ق ــال  :ال ــرمحن ال ــرحيم  ق ــال  :أث ــل عل ــي عب ــدي  ،ف ــرذا ق ــال :
مالــك يــوم الــدين  قــال هللا  :جمــدين عبــدي .وإذا قــال   :إايا نعبــد وإايا نســتعني  قــال  :هــذا بيــين
وبــني عبــدي ولعبــدي مــا ســأل  .فــرذا قــال  :اهــدان الص ـراط املســتقيم ص ـراط الــذين أنعمــت علــيهم غــري
3
املغضوب عليهم وال الضالني  قال  :هذا لعبدي ولعبدي ما سأل" ( ).
وقــال الضــحاا  :عــن ابــن عبــاس   :إايا نعبــد  يعــين  :إايا نوحــد ووــاف ونرجــو اي ربنــا  ،ال غــريا.
4

وإايا نستعني على طاعتك  ،وعلى أموران كلها ( ).
وقال قتادة   :إايا نعبد وإايا نستعني  أيمركم أن ختلصوا له العبادة  ،وأن تستعينوه على أمركم( ).
وإمنــا قــدم إايا نعبــد علــى وإايا نســتعني ألن العبــادة لــه هــي املقصــودة  ،واالســتعانة وســيلة إليهــا ،
6
األهم فاألهم  ،وهللا أعلم .
واالهتمام واحلزم هو أن يقدم( ) ما هو
( ف ــرن قي ــل  :م ــا مع ــل الن ــون يف قول ــه   :إايا نعب ــد وإايا نس ــتعني  ؟ ف ــرن كان ــت للوم ــع مل فال ــداعي
واحــد ،وإن كانــت للتعظــيم مل فــال يناســب هــذا املقــام  .وقــد أجيــب  :أبن امل ـراد مــن ذلــك اإلخبــار عــن
جنس العباد  ،واملصلي فرد منهم  ،والسيما إن كان يف مجاعة أو إمـامهم  ،فـأخرب عـن نفسـه وعـن إخوانـه
املؤمنني  ،ابلعبادة اليت خلقوا من أجلها  ،وتوسـط هلـم خبـري  .ومـنهم مـن قـال  :جيـوز أن تكـون للتعظـيم ،
كــأن العبــد قيــل لــه  :إذا كنــت يف العبــادة( )  ،فأنــت 7ش ـريف وجاهــك ع ـريض فقــل   :إايا نعبــد وإايا
نستعني  وإذا كنت خارج العبادة فال تقل  :حنن  ،وال فعلنا  ،ولـو كنـت يف مائـة ألـف  ،أو ألـف ألـف ،
( ) 1يف األصل  :وهو قادر عليه بذلك  .واملثبت من العتيقة .
( ) 2تقدم خترجيه يف فضل الفاحتة .
( ) 3تقدم خترجيه يف فضل الفاحتة .
( ) 4أخرجه ابن جرير  ، 69/1وابن أيب حامت  30، 27وفيه ضعف وانقطاع .
( ) 5أخرجه ابن أيب حامت  29وإسناده حسن وانظر ( الصحيح املنثور .)85/1
( ) 6يف العتيقة  :تقدمي  .بدل  :أن يقدم  .وعليها تصحيح مبثل ما أثبتناه من األصل .
( ) 7يف ط  :داخل العبادة .
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الفتقار اجلميع إىل هللا عز وجل  .ومنهم من قال  :إايا نعبد  ) ( ألطـف يف1التواضـع مـن إايا أعبـد ،
ملا يف الثاين مـن تعظـيم نفسـه  ،مـن جعلـه نفسـه وحـده أهـال لعبـادة هللا تعـاىل  ،الـذي ال يسـتطيع أحـد أن
يعبده حق عبادته  ،وال يثين عليه كما يليق به .
والعبادة مقام عظيم  ،يشرف به العبد النتسابه إىل جناب هللا تعاىل  ،كما قال بعضهم :
3
 2فرنه أشرف أمسائي( )
ال تدعين إال بيا عبدها( )
وقــد مســى هللا رسـوله  بعبـده يف أشــرف مقاماتــه فقــال   :احلمــد هلل الــذي أنــزل علــى عبــده الكتــاب [ 
الكهــف   ، ]1وأنــه ملــا قــام عبــد هللا يــدعوه  [ اجلــن   ، ]19ســبحان الــذي أســرى بعبــده  [ اإلسـراء
 ]1فســماه عبــدا عنــد إنزالــه عليــه  ،وعنــد قيامــه يف الــدعوة  ،وإس ـرائه بــه  .وأرشــده إىل القيــام ابلعبــادة يف
أوقات تضيق( ) صدره من4تكذيب املخالفني  .حيث يقول  :ولقد نعلم أنك يضيق صـدرا مبـا يقولـون
فسبح مد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حب أيتيك اليقني  [ احلور ]99-97
وقد حكى فخر الدين يف تفسريه عن بعضهم  :أن مقام العبودية أشرف من مقام الرسـالة  ،لكـون العبـادة
تصــرف( ) مــن اخلل ــق 5إىل احلــق  ،والرســالة م ــن احلــق إىل اخللــق  .ق ــال  :وألن هللا يت ــوىل مصــاحل عب ــده ،
7 6
القول خطأ  ،والتوجيه أيضا ضـعيف ال حاصـل لـه  .ومل يتعـرض
والرسول يتوىل مصاحل أمته( ) ( ) .وهذا
له فخر الدين بتضعيفه  ،وال رده .
وقــال بعــض الص ــوفية  :العبــادة إمــا لتحصــيل ث ـواب و درء( ) عقــاب _8قــالوا  :وهــذا لــيس بطائــل  ،إذ
حتصــيله( ) حتصــيل مق9صــوده  .وإمــا للشــرف( ) بتكــاليف 0هللا تعــاىل  .و1هــذا أيضــا عنــدهم ضــعيف  .بــل
العــايل أن يعبــد هللا لذاتــه املقدســة املوصــوفة ابلكمــال  .قــالوا  :وهلــذا يقــول املصــلي  :أصــلي هلل  .ولــو كــان
لتحصـيل الثـواب ودرء العــذاب لبطلـت الصــالة ( ) .وقـد رد 1ذلـك علــيهم آ1خـرون  ،وقــالوا :كـون العبــادة
هلل عز وجل  ،ال ينـايف أن يطلـب معهـا ثـوااب  ،وال أن يـدفع عـذااب  ،كمـا قـال ذلـك األعـرايب  :إين( ) ال
( ) 1قوله  :إايا نعبد ساقطة من ط .
( ) 2هكذا يف العتيقة ويف ط  ،وعلى العتيقة تعليق على ها  :ان .
( ) 3البيت ذكره القرطا  205/10 ، 232/1ومل ينسبه وذكر قبله ايقوم قلا على زهراء يعرفه السامع والرائي .
( ) 4يف ط  :يضيق  .ورسم اللفظة يف العتيقة حيتملها .
( ) 5يف ط  :تصدر .
( ) 6يف العتيقة  :مصاحل العبد  .واملثبت من ط .
( ) 7مفاتيح الغيب مبعناه . 251/1
( ) 8يف ط  :ورد .
( ) 9يف ط  :مقصوده .
( )10يف ط  :للتشريف .
( )11هذا الكالم نقل مضمونه الرازي عن أهل التحقيق ( عنده ) .250/1
( )12يف ط  :أما إين .
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1

أحسن دندنتك  ،وال دندنة معاذ ! أان( ) أسأل هللا 1اجلنة  ،وأعوذ بـه مـن النـار  .فقـال النـا  : حوهلمـا
3 2
ندندن( ))( ) .
 اهدان الصراط املستقيم
(قـراءة اجلمهــور ابلصــاد)( ) ( وقــرئ ال4سـراط( )  ،وقــرئ ابل5ـزاي( )  .قــال الفـ6راء  :وهــي لغــة بــين عــدي ،
7
وبين كلب)( ) .
ملا تقدم الثنـاء علـى املسـؤول تبـارا وتعـاىل  ،انسـب أن يعقـب ابلسـؤال  ،كمـا قـال  :فنصـفها يل ونصـفها
لعبــدي ولعبــدي مــا ســأل  ،وهــذا أكمــل أح ـوال الســائل أن ــدح مســؤوله  ،مث يســأل حاجتــه (وحاجــة
إخوتــه املــؤمنني)( ) بقولــه 8 :اهــدان الصـراط املســتقيم  ألنــه أجنــح للحاجــة وأجنــع لإلجابــة  ،وهلــذا أرشــد
هللا تعاىل إليه ألنه األكمل  .وقد يكون السؤال ابإلخبار عن حال السائل واحتياجه كما قـال موسـى :
رب إين ملــا أنزلــت إيل مــن خــري فقــري  [ القصــص  ، ]24وقــد يتقدمــه مــع ذلــك وصــف املســؤول كقــول
ذي النون   :ال إله إال أنت سبحانك إين كنت من الظاملني  [ األنبياء  ، ]87وقد يكـون مبوـرد الثنـاء
على املسؤول كقول الشاعر :
9
حباؤا إن شيمتك احلباء( )
ءأذكر حاجيت أم قد كفاين



إذا أثل عليك املرء يوما

كفاه من تعرضه الثناء( )

1

0

( ) 1يف ط  :إمنا .
( ) 2أخرجــه أمح ــد  ، 474/3وأب ــو داود  ، 792وابــن ماج ــة  ، 910واب ــن حبــان ( 514م ـوارد ) ع ــن أيب هريــرة ويف بعض ــها مل يس ــم ض ــمن
حديث طويل وقال البوصريي  :إسناده صحيح وصححه ابن حبان وكذا األلبـاين ( :صـحيح ابـن ماجـة  )742والدندنـة  :أن يـتكلم الرجـل
ابلكالم تسمع نغمته وال يفهم ( النهاية . )137/2
( ) 3مابني القوسني زايدة من العتيقة  .وانظر فضائل القرآن ص . 9،10
( ) 4مابني القوسني زايدة من ط .
( ) 5يعين ابلسني وهي قراءة قنبل عن ابن كثري من السبعة .
( ) 6لــيس ابلـزاي اخلالصــة كمــا رواه بعضــهم خطــأ وإمنــا ابلصــاد املشــوبة ابلـزاي ويســمى اإلمشــام وتنطــق مثــل الظــاء عنــد عـوام مصــر وهــي قـراءة
محزة على تفصيل يف الروايتني عنه  (.وانظر لتفصيل ذلك البحر احليط .)25/1
( ) 7مابني القوسني زايدة من العتيقة  .وجاء يف ط  :وهي لغة بـين عـذرة وبلقـني وبـين كلـب .وهـي كـذلك عنـد القـرطا  ، 128/1ويف البحـر
احليط  25/1وكعب بدال من بين كلب .
( ) 8مابني القوسني زايدة من العتيقة ووقع يف ط  :وحاجة إخوانه .
( ) 9جــاء علــى العتيقــة تعليــق  :احليــاء  .ويف ط  :حيــاؤا  ،احليــاء  .والبيــت يف فــيض القــدير للمنــاوي  120/58،5/1منســواب إىل ابــن أيب
وفيــه أبيــات أخــرى وقــد روى ذلــك البيهقــي يف شــعب اإل ــان  414/1عــن
الصــلت ــدح فيــه ابــن جــدعان وفيــه  :حيــاؤا  ،احليــاء
سفيان بن عيينة وفيه ح باؤا  ،احلباء كما هنا وفيه تعرضك ورواه ابن أيب الدنيا يف مكارم األخـالق  141/1عـن الشـعا بقصـة مطولـة وزاد
فيه بيتني وفيه احلياء  ،حياؤا وفيه تعرضه كما هنا وهو يف مراجع عدة كذلك  .واحلباء ابلباء املوحدة  :املنح والعطـاء وهـو األنسـب واحليـاء
معروف .
( )10قوله  :تعرضه  .انظر ماسبق
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واهلداية ههنا  :اإلرشاد والتوفيق  ،وقد تعدى اهلداية بنفسها كما هنـا اهـدان الصـراط املسـتقيم  فتضـمن
معــل  :أهلمنــا  ،أو وفقنــا  ،أو ارزقنــا  ،أو أعطنــا   .وهــديناه النوــدين  [ البلــد  ]10أي  :بينــا لــه اخلــري
والشر  .وقد تعدى إبىل كقولـه تعـاىل  :اجتبـاه وهـداه إىل صـراط مسـتقيم [ النحـل  ، ]121فاهـدوهم
إىل صـ ـراط اجلح ــيم  [ الص ــافات  ]23وذل ــك مبع ــل اإلرش ــاد والدالل ــة  ،وك ــذلك قول ــه تع ــاىل  :وإن ــك
لتهــدي إىل ص ـراط مســتقيم  [ الشــورى  . ]52وقــد تعــدى ابلــالم كقــول أهــل اجلنــة  احلمــد هلل الــذي
1
هداان هلذا [ األعراف  ]43أي  :وفقنا هلذا  ،وجعلنا له (أهال)( ) .
وأما الصـراط املسـتقيم  :فقـال اإلمـام أبـو جعفـر بـن جريـر  :أمجعـت األمـة مـن أهـل التأويـل مجيعـا علـى أن
الصـراط املســتقيم هــو  :الطريــق الواضــح الــذي ال اعوجــاج فيــه .وكــذلك ذلــك يف لغــة مجيــع العــرب  ،فمــن
ذلك قول جرير بن عطية اخلطفي :
2
إذا اعوج املوارد يفمستقي ِم( )
أمري املؤمنني على صراط
قال  :والشواهد على ذلك أكثر من أن حتصر  .قال  :مث تستعري العرب الصراط  ،فتسـتعمله يف كـل قـول
3
وعمل  ،وصف ابستقامة أو اعوجاج مل فتصف املستقيم ابستقامته  ،واملعوج ابعوجاجه( ).
مث اختلفت عبارات املفسرين من السلف واخللـف  ،يف تفسـري الصـراط وإن كـان يرجـع حاصـلها إىل شـيء
واحد  ،وهو املتابعة هلل وللرسول  ،فروي أنه كتاب هللا .
قــال ابــن أيب حــامت  :ثنــا احلســن بــن عرف ـة حــدثين حيــىي بــن ــان  ،عــن محــزة ال ـزايت  ،عــن ســعد _ وهــو
4
الطائي  ،عن ابن أخي احلاري األعور  ،عن احلاري  ،عن علي بن أيب طالب قـال  :قـال
ابن( ) املختار
5
رسول هللا  " : الصراط املستقيم كتاب هللا "( ).
6
ـديث محــزة بــن حبيــب الـزايت  ،وقــد (تقــدم يف فضــائل القــرآن فيمــا)( )
وكــذلك رواه ابــن جريــر( ) مــن حـ
رواه أمحــد والرتمــذي مــن روايــة احلــاري األعــور  ،عــن علــي مرفوعــا  " :وهــو حبــل هللا املتــني  ،وهــو الــذكر
8
احلكيم  ،وهو الصراط املستقيم "( ).
( ) 1مابني القوسني زايدة من ط .
( ) 2البيت يف تفسري ابن جرير منسواب إىل قائله  57/1وهو كذلك عند القرطا .128/1
( ) 3التفسري . 57/1
( ) 4يف النســختني (بــن ) والتصــويب مــن مصــادر التخـريج والـرتاجم وأمــا املصــدر ففيــه " ســعد الطــائي " فقــط وقــال هنــاا  :مشــهور مـن روايــة
احلاري األعور وقد تكلموا فيه بل قد كذبه بعضهم من جهة رأيه واعتقاده أما أنه تعمـد الكـذب يف احلـديث فـال وهللا أعلـم  .وقصـارى هـذا
احلديث أن يكون من كالم أمري املؤمنني علي رضي هللا عنه وقد وهم بعضهم يف رفعه وهو كالم  .حسن صحيح على أنه قد روي له شاهد
عن عبد هللا بن مسعود عن النا  فذكره وضعفه ورجح احتمال وقفه .
( ) 5التفسري  32بنحوه .
( ) 6التفسري . 74/1
( ) 7ما بني القوسني زايدة من العتيقة .
( ) 8املسند  ، 91/1السنن  2906وقال الرتمذي  :حديث غريب ال نعرفه إال من هذا الوجه وإسناده جمهول ويف احلاري مقال ا.هـ =
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وقد روي هذا موقوفا عن علي ( ) ،وهو أشبه 1وهللا أعلم .
2
وقال الثوري  :عن منصور  ،عن أيب وائل  ،عن عبد هللا قال  :الصراط املستقيم  :كتاب هللا( ) .
وقيل :هو اإلسالم  .قال( ) الضحاا  3:عـن ابـن عبـاس قـال  :قـال جربيـل حلمـد عليهمـا السـالم  :قـل اي
4
دين هللا الذي ال عوج فيه( ).
حممد  :اهدان الصراط املستقيم  يقول  :أهلمنا الطريق اهلادي( )  ،وهو
وقال ميمون بن مهران عن ابن عباس يف قوله تعاىل  :اهدان الصراط املستقيم  قال  :ذاا اإلسالم( ).
وقال  :إمساعيل بن عبد الرمحن السدي الكبري  ،عن أيب مالك  ،وعن أيب صاحل  ،عن ابن عبـاس  ،وعـن
مرة اهلمداين  ،عن ابن مسعود  ،وعن انس من أصحاب النـا  : اهـدان الصـراط املسـتقيم  قـالوا( ) :
8
هو اإلسالم( ) .

وقــال عبــد هللا بــن حممــد بــن عقيــل عــن جــابر :اهــدان الصـراط املســتقيم  قــال  :اإلســالم  ،هــو أوســع ممــا
9
بني السماء واألرض( ).
وقــال ابــن احلنفيــة يف قولــه   :اهــدان الص ـراط املس ــتقيم  قــال  :ه ــو ديــن هللا الــذي ال يقبــل م ــن العب ــاد
1
0
غريه( ).
= وأخرجـه أيضـا الــدارمي  ، 527 ، 526 ، 526/2والبـزار  73/3وغري ـا  .وقــال البـزار  :ال نعلمــه يـروي إال عـن علــي وال نعلـم رواه عــن
علي وال نعلم رواه عن علي إال احلاري ا.هـ وانظر ما سبق وما أييت .
( ) 1أخرجه ابن جرير  172/1وهو أيضا من رواية احلاري األعور فهو ضعيف .
( ) 2أخرجــه ابــن جريــر  74/1واحلــاكم  484 ، 284/2واملــروزي يف الســنة ص 7والطـرباين  212/9وفيــه زايدة وقــال احلــاكم  :صــحيح علــى
ش ــرط الش ــيخني ومل خيرج ــاه .وس ــكت ال ــذها وإس ــناده ص ــحيح ورواه ال ــدارمي  ، 521،523/2وعب ــد ال ــرزاق  375، 368/3والطـ ـرباين
 130 ، 129/9مطوال موقوفا وسعيد بـن منصـور  43/1وقـد روى عنـه مرفوعـا أخرجـه أيضـا احلـاكم  741/1والبيهقـي يف السـنن الصـغرى
 541/1وغري ا وقال احلاكم  :صحيح اإلسناد وتعقبه الذها أبن فيه إبراهيم بن مسلم أاب إسحاق اهلوري وهو ضعيف .
( ) 3يف األصل  :وقال  .واملثبت من العتيقة .
( ) 4يف األصل  :اهدان الصراط اهلادي  .واملثبت من العتيقة .
()5أخرجه ابن جرير  72،74/1وابن أيب حامت  31،36وهو ضعيف منقطع كما تقدم غري مرة .
( ) 6أخرجه ابن جرير  74/1ويف إسناده الفرات بن السائب قال الذها  :قال البخاري  :منكر احلديث تركوه ( املغين .)509/2
( ) 7يف األصل  :قال  .واملثبت من العتيقة .
( ) 8أخرجه ابن جرير  168،182ومل أقف على من أخرجه غريه .
وهذا اإلسناد عبارة عن أسانيد أربعة :
األول السدي عن أيب مالك عن ابن عبـاس وهـو حسـن وخيـرج لـه احلـاكم ويصـححه انظـر  292،298،613،632،638،648/2والثـاين
السدي عن أيب صاحل عن ابن عباس وهو ضعيف لضعف أبو صاحل ابذام  .والثالث السدي عن مـرة عـن ابـن مسـعود وهـو حسـن وخيـرج لـه
احلاكم ويصححه على شـرط مسـلم انظـر  . 648، 632، 613، 352، 286، 284/2الرابـع السـدي عـن انس مـن أصـحاب النـا 
وفيه نظر الحتمال اإلرسال وانظر ما كتبناه يف مقدمة التحقيق ( وانظر مشاعل التنوير ص.)163
( ) 9أخرجــه ابــن جريــر  178واملــروزي يف الســنة  ، 25واحلــاكم  284/2وإســناده حســن وســكت الــذها وقــال احلــاكم  :صــحيح اإلســناد ومل
خيرجاه  ،وأخرجه احلاكم أيضا  484/2إال أنه يف تفسري قوله تعاىل   :وإنك لتهدي إىل صراط مستقيم . 
( )10أخرجه ابن جرير  181وإسناده ضعيف فيه إمساعيل بن سلمان االزرق قال احلافظ  :ضعيف ( التقريب .)450
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وقال عبد الرمحن بن زيد بن أسلم   :اهدان الصراط املستقيم  قال  :هو اإلسالم ( ).
ويف هــذا احلــديث الــذي رواه اإلمــام أمحــد يف مســنده حيــث قــال  :ثنــا احلســن بــن س ـوار أبــو العــالء  ،ثنــا
ليــث _ يعــين ابــن ســعد _ عــن معاويــة بــن صــاحل أن عبــد الــرمحن بــن جبــري بــن نفــري حدثــه عــن أبيــه  ،عــن
الن ـواس بــن مسع ـان  ،عــن رســول هللا  قــال  :ضــرب هللا مــثال مل ص ـراطا مســتقيما  ،وعلــى جنبــيت الص ـراط
ســوران  ،فيهمــا أب ـواب مفتحــة  ،وعلــى األب ـواب ســتور مرخــاة  ،وعلــى ابب الص ـراط داع يقــول  :اي أيهــا
الناس ! ادخلوا الصراط (مجيعا  ،وال تعوجوا وداع يدعو مـن فـوق الصـراط )( )  ،فـرذا أراد( 2اإلنسـان)( )
أن يفتح شيئا من تلك األبـواب قـال  :وحيـك ! ال تفتحـه  ،فرنـك إن تفتحـه تلوـه  .فالصـراط اإلسـالم ،
والســوران  :حــدود هللا  ،واألب ـواب املفتحــة  :حمــارم هللا  ،وذلــك الــداعي علــى رأس الص ـراط :كتــاب هللا ،
6

4
هللا من( ) قلب كل 5مسلم( ).
والداعي من فوق( )  :واعظ
7
وهكذا رواه ابن أيب حامت وابن جرير من حديث الليث بن سعد به( ) .
ورواه الرتمــذي والنســائي مجيعــا عــن علــي بــن يفحوــر  ،عــن بقيــة  ،عــن ــري( ) بــن ســعد  ،8عــن خالــد بــن
9
إسناد حسن صحيح وهللا أعلم .
معدان  ،عن جبري بن نفري  ،عن النواس بن مسعان به ( ) .وهو
1
0
وقال جماهد   :اهدان الصراط املستقيم  قال  :احلق( ) .

وهذا أمشل وال منافاة بينه وبني ما تقدم .
وروى ابن أيب حامت  ،وابن جرير من حديث أيب النضر هاشـم بـن القاسـم أان محـزة بـن املغـرية  ،عـن عاصـم
األحول  ،عن أيب العالية  اهدان الصراط املستقيم قال  :هو النـا  وصـاحباه مـن بعـده  .قـال عاصـم:
1
1
فذكران ذلك للحسن  .فقال  :صدق أبو العالية ونصح( ) .
( ) 1أخرجه ابن جرير  185وإسناده صحيح .
( ) 2مابني القوسني زايدة من العتيقة  .وهي يف املصدر  :وال تتفرجوا وداع يدعو من جوف الصراط .
( ) 3ليست يف املصدر .
( ) 4يف ط  :من فوق الصراط  .ويف املصدر  :والداعي فوق الصراط .
( ) 5يف ط  :يف  .وهي كذلك يف املصدر .
( ) 6املسند  182/4هبذا اإلسناد وأخرجه ايضا  183/4من طريق خالد بن معدان عن جبري بن نفري به حنوه .
( ) 7ابن أيب حامت  ، 33ابن جرير  187خمتصرا مقتصرا على الشاهد .
( ) 8هكذا يف األصل  ،ويف العتيقة حيىي  ،وقد ضبطه احلافظ بكسر املهملة ( انظر التقريب . )640
( ) 9الرتم ــذي  ، 2859النس ــائي يف الك ــربى  ، 361/6وق ــال الرتم ــذي  :غري ــب وحس ــنه يف بع ــض النس ــخ وأخرج ــه أيض ــا احل ــاكم 144/1
وقــال  :صــحيح علــى شــرط مســلم وال أعــرف لــه علــة ومل خيرجــاه وســكت الــذها  .وصــححه الســيوطي واأللبــاين ( وانظــر الصــحيح املثبــور
 )88 ،87/1اآلايت أمحد . 38/1
( )10أخرجه ابن أيب حامت  35وإسناده ضعيف جدا فيه خالد بن عبد الرمحن املخزومي قال احلافظ  :مرتوا ( التقريب .)1652
11بــن أيب حــامت  ،34ابــن جريــر  75/1وأخرجــه أيضــا املــروزي ص 8إســناده حســن  ،وأخرجــه احلــاكم  284/2مــن طريــق احلــاري بــن أيب
() ا
أسامة عن أيب النضر بـه عـن أيب العاليـة عـن ابـن عبـاس وقـال  :صـحيح اإلسـناد ومل خيرجـاه وسـكت الـذها  .ويبـدو أن ذكـر ابـن عبـاس فيـه
وهو من أحد الرواة ويؤيده كالم احلسن بعده .
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وكــل هــذه األق ـوال صــحيحة  ،وهــي متالزمــة مل فــرن مــن اتبــع النــا  ، واقتــدى ابلل ـذين مــن بعــده _ أيب
بكــر وعمــر _ فقــد اتبــع احلــق  .ومــن اتبــع احلــق  ،فقــد اتبــع اإلســالم  ،ومــن اتبــع اإلســالم  ،فقــد اتبــع
القــرآن ،وه ــو كت ــاب هللا وحبل ــه املت ــني وص ـراطه املس ــتقيم  ،فكله ــا ص ــحيحة  ،يص ــدق بعض ــها بعض ــا وهلل
احلمد .
وقـال الطـرباين  :ثنـا حممــد بـن الفضــل الســقطي  ،ثنـا إبـراهيم بـن مهــدي املصيصــي  ،ثنـا حيــىي بـن زكـراي بــن
أيب زائدة  ،عن األعمش  ،عن أيب وائل  ،عـن عبـد هللا قـال  :الصـراط املسـتقيم مل الـذي تركنـا عليـه رسـول
1
هللا .) ( 
وهلذا قال اإلمام أبو جعفر بـن جريـر رمحـه هللا  :والـذي هـو أوىل بتأويـل هـذه اآليـة عنـدي _ أعـين اهـدان
الصراط املستقيم  أن يكون معنيا بـه  :وفقنـا للثبـات علـى مـا ارتضـيته  ،ووفقـت لـه مـن أنعمـت عليـه مـن
عبـادا  ،مـن قــول وعمـل  .وذلـك هــو الصـراط املسـتقيم  ،ألن مـن وفـق ملـا وفــق لـه مـن أنعــم هللا عليـه مــن
النبيني والصديقني والشـهداء (والصـاحلني)( ) مل فقـد وف 2ـق لإلسـالم وتصـديق الرسـل والتمسـك ابلكتـاب ،
والعمل مبا أمره هللا به  ،واالنزجار عما زجره عنه  ،واتباع منهاج النا  ومنهاج اخللفاء األربعـة وكـل عبـد
صاحل  .وكل ذلك من الصراط املستقيم .
فرن قيل  :فكيف يسأل املؤمن اهلدايـة يف كـل وقـت مـن صـالة وغريهـا  ،وهـو متصـف بـذلك ؟ وهـل هـذا
من ابب حتصيل احلاصل أم ال ؟
فاجلواب  :أن ال  ،ولوال احتياجه ليال وهنارا إىل سؤال اهلداية  ،ملا أرشده هللا إىل ذلك مل فرن العبـد مفتقـر
يف ك ــل س ــاعة وحال ــة إىل هللا تع ــاىل  ،يف تثبيت ــه عل ــى اهلداي ــة  ،ورس ــوخه فيه ــا  ،وتبص ــره وازدايده منه ــا ،
واستمراره عليها مل فرن العبد ال لك لنفسه نفعا وال ضرا إال ما شاء هللا  ،فأرشـده تعـاىل إىل أن يسـأله يف
كــل وقــت أن ــده ابملعونــة والثبــات والتوفيــق مل فالســعيد مــن وفقــه (هللا تعــاىل)( ) لسـؤاله 3 ،فرنــه تعــاىل قــد
تكفــل إبجابــة الــداعي إذا دعــاه  ،وال ســيما املضــطر احلتــاج املفتقــر إليــه  ،آانء الليــل وأطـراف النهــار ،وقــد
قال تعاىل   :اي أيها الذين آمنوا آمنوا ابهلل ورسوله والكتـاب الـذي نـزل علـى رسـوله والكتـاب الـذي أنـزل
م ــن قب ــل اآلي ــة  [ .النس ــاء  ، ]136فق ــد أم ــر ال ــذين آمنـ ـوا ابإل ــان  ،ول ــيس ذل ــك م ــن ابب حتص ــيل
احلاصلمل ألن املراد الثبات واالستمرار واملداومة على األعمال املعينة على ذلك  ،وهللا أعلم .
(وقال تعاىل آمرا لعبـاده املـؤمنني أن يقولـوا   :ربنـا ال تـز قلوبنـا بعـد إذ هـديتنا وهـب لنـا مـن لـدنك رمحـة
إنك أنت الوهاب  [ آل عمران  ]8وقد كان الصديق يقرأ هبـذه اآليـة يف الركعـة الثالثـة مـن صـالة املغـرب
( ) 1املعوــم الكبــري  199/10وقــد أخرجــه البيهقــي يف الشــعب  226/2مــن طريــق إبـراهيم بــن مهــدي عــن ابــن أيب زائــدة بــه بلفــظ  :الصـراط
املستقيم تركنا رسول هللا  على طرف والطرف اآلخر اجلنة  .وإسناده صحيح وعنعنة األعمش يتساهل فيها .
( ) 2زايدة من ط .
( ) 3زايدة من ط .
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بعد الفاحتة سـرا ( ) .فمعـل قو1لـه   :اهـدان الصـراط املسـتقيم  أي  :اسـتمر بنـا عليـه  ،وال تعـدل بنـا إىل
2
غريه  ،والتضلنا عنه ) ( ) .
 صراط الذين أنعمت عليهم غري املغضوب عليهم وال الضالني
قـد تقــدم احلــديث ( )فيمــا إذا قـ 3ـال العبــد   :اهــدان الص ـراط املســتقيم  إىل آخرهــا مل أن هللا يقــول  :هــذا
لعبدي ولعبدي ما سأل .
وقوله   :صراط الذين أنعمت عليهم  مفسـر للصـراط املسـتقيم  ،وهـو بـدل منـه عنـد النحـاة  ،وجيـوز أن
يكون عطف بيان وهللا أعلم .
والذين أنعم هللا( ) عليهم هم4املذكورون يف سورة النساء حيث قال (تعـاىل)( )  :ومـن ي5طـع هللا والرسـول
فأولئـك مـع الـذين أنعـم هللا علـيهم مـن النبيـني والصـديقني والشـهداء والصـاحلني وحسـن أولئـك رفيقـا ذلـك
الفضل من هللا وكفى ابهلل عليما  [ النساء . ]70-96
وق ــال الض ــحاا ع ــن اب ــن عب ــاس   :ص ـراط ال ــذين أنعم ــت عل ــيهم  بطاعت ــك وعبادت ــك م ــن مالئكت ــك
وأنبيائــك والصــديقني والشــهداء والصــاحلني( )  ،وذلــك ن6ظــري مــا قــال ربنــا تعــاىل ومــن يطــع هللا والرســول
7
فأولئك مع الذين أنعم هللا عليهم  اآلية ( ).
8

وقال أبو جعفر الرازي  ،عن الربيع بن أنس   :صراط الذين أنعمت عليهم  قال  :هم النبيون( ) .
1
1
9
عباس  :هم املؤمنون( )  .وكذا 0قال جماهد( ).1
وقال ابن جريج( ) عن ابن
1
2
وقال وكيع  :هم املسلمون ( ).
1
3
وقال عبد الرمحن بن زيد بن أسلم  :هم النا  ومن معه ( ).
( ) 1أخرجه مالك يف املوطأ  ، 79/1وعند عبد الـرزاق  109/2والشـافعي يف مسـنده  215/1وإسـناده صـحيح وأخرجـه أيضـا ابـن أيب شـيبة
 326/1وعبد الرزاق  109/1والباغندي يف مسند عمر بن عبد العزيز  146/1وقد مسعها منه أبو عبـد هللا الصـنا ي وهـو يصـلي جبـواره (
واسط مروايت مالك  )147والبيهقي يف الكربى  64/2وأخذ بذلك عمر بن عبد العزيز ملا وصله هذا األثر .
( ) 2مابني القوسني زايدة من العتيقة  .وكلمة  :وال تضلنا عنه  .غري موجودة يف ط .
( ) 3يعين حديث أيب هريرة عند مسلم يف املناجاة وقد تقدم يف فضل الفاحتة .
( ) 4يف األصل  :أنعمت عليهم  .واملثبت من العتيقة .
( ) 5زايدة من العتيقة .
( ) 6أخرجه ابن جرير  76/1وابن أيب حامت  37،38بنحوه وفيه ضعف وانقطاع تقدم غري مرة .
( ) 7هذا فيه تكرار ملا سبق .
( ) 8أخرجه ابن جرير  76/1وإسناده جيد .
( ) 9يف األصل  :جرير  .واملثبت من العتيقة واملصدر .
( )10أخرجه ابن جرير  76/1وإسناده ضعيف فيه احلسني بن داود سنني منقطع بني ابن جريج وابن عباس .
( )11أخرجه ابن أيب حامت  ، 39وإسناده ال أبس به .
( )12أخرجه ابن جرير  76/1وإسناده ضعيف فيه سنني .
( )13أخرجه ابن جرير  76/1وإسناده صحيح .
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والتفسري املتقدم عن ابن عباس أعم وأمشل (وهللا أعلم)( ) .
وقولــه تعــاىل   :غــري املغضــوب علــيهم وال الضــالني  ( ق ـرأ اجلمهــور غــري ابجلــر علــى النعــت( )  .قــال
الزخمشري  :وقرئ ابلنصب على احلال  ،وهي قراءة رسول هللا ) ( وعمر بـن 3اخلطـاب ( ) ،ورويـت ع4ـن

2

6

5
احلال  :الضمري يف  عليهم  ، والعامل  أنعمت . ) () 
ابن كثري ( ) .وذو
واملعــل( )   :اهــدان 7الص ـراط املســتقيم ص ـراط الــذين أنعمــت علــيهم  ممــن تقــدم وصــفهم ونعــتهم  ،وهــم
أهل اهلداية  ،واالستقامة والطاعة هلل ورسله  ،وامتثال أوامـره وتـرا نواهيـه وزواجـره  ،غـري صـراط املغضـوب
علــيهم ( ،وهــم)( ) الــذين فسـ8ـدت إراداهتــم( )  ،فعلم ـوا ا9حلــق وعــدلوا عنــه  .وال ص ـراط الضــالني مل (وهــم
الــذين فقــدوا )( ) العلــم  ،ف0هــم هــائمون 1يف الضــاللة  ،ال يهتــدون إىل احلــق  .وأكــد الكــالم بــال  ،ليــدل

عل ــى أن مث مس ــلكني فاس ــدين  ،و ــا طريقت ــا اليه ــود والنص ــارى  .وق ــد زع ــم بع ــض النح ــاة أن غ ــري ههن ــا
اســتثنائية  ،فيكــون علــى هــذا منقطعــا الســتثنائهم مــن املــنعم علــيهم  ،وليس ـوا مــنهم  .ومــا أوردانه أوىل ،
كقول الشاعر :
2
1
1
بشن( )
كأنك من مجال بين أيفقَيش
يـيف َقع َقع( ) عند رجليه َ
أي  :كأنــك مجــل مــن مجــال بــين أقــيش  ،فحــذف املوصــوف واكتفــى ابلصــفة  .وهكــذا  غــري املغضــوب
علــيهم أي  :غــري ص ـراط املغضــوب علــيهم  .اكتفــى ابملضــاف إليــه عــن ذكــر املضــاف  ،وقــد دل عليــه

( ) 1زايدة من ط .
( ) 2هذه قراءة العشرة وما دوهنا شاذ ال جيوز القراءة به .
( ) 3هذا التعبري غـري صـحيح فـرن قـراءة العشـرة هـي قـراءة العشـرة هـي قـراءة رسـول هللا  أبصـح األسـانيد بـل ابلتـواتر وأمـا هـذا فـاملراد بـه أهنـا
رويت عن النا  ابآلحاد الضعيفة أو الشاذ وقد أخرج الدوري يف جزء قراءات النا . 
( ) 4عزاهــا لــه أيضــا أبــو حيــان ( البحــر  )29/1وقــد أخرجهــا ابــن أيب داود يف املصــاحف ص  51مــن طــرق عــن األعمــش عــن إب ـراهيم عــن
األسود وعلقمة عنه وهذا إسناد صحيح وسيأيت كذلك عنـد أيب عبيـد ولـه طريـق أخـرى عنـد ابـن أيب داود  .وهـي قـراءة تفسـريية أو منسـوخة
شاذة .
( ) 5عن عبد اجلبـار بـن وائـل بـن حوـر قـال  :قـرأ النـا  غـري املغضـوب علـيهم وال الضـالني  .وهـي غـري مشـكلة ولعلهـا املـرادة هنـا وإسـناده
ضــعيف إلرســالة وروى الط ـرباين  95/10عــن ابــن مســعود أنــه ق ـرأ علــى رســول هللا  غــري املغضــوب علــيهم خفــض  .قــال اهليثمــي  :فيــه
الفياض بن غزوان وهو ضعيف ومجاعة مل أعرفهم ( اجملمع .)311/6
( ) 6مابني القوسني زايدة من العتيقة .
( ) 7يف األصل  :يعين  .واملثبت من العتيقة .
( ) 8زايدة من العتيقة .
( ) 9يف األصل  :إرادهتم  .واملثبت من العتيقة  .وعليها تعليق  :آراؤهم .
( )10يف األصل  :فقد  .واملثبت من العتيقة .
( )11يف األصل  :تقعقع  .واملثبت من العتيقة  .وعليها تعليق  :حيرا .وهو كذلك يف غريه من املصادر.
( )12البيــت عنــد ابــن جريــر  179/1بلفــظ  :خلــف رجليــه منســواب إىل انبغــة بــين ذبيــان وهــو يف ديوانــه  198وبنــو أقــيش  :حــي مــن الــيمن يف
إبلهم نفار شديد والشن القربة البالية مصيف النابغة الذبياين عينية بن حصن ابجلنب ويشبهه بذلك .
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ســياق الكــالم  ،وهــو قولــه   :اهــدان الص ـراط املســتقيم ص ـراط الــذين أنعمــت علــيهم  مث قــال   :غــري
املغضوب عليهم . 
ومنهم من زعـم أن ال يف قولـه   :وال الضـالني  زائـدة  ،وأن تقـدير الكـالم عنـده  :غـري املغضـوب علـيهم
والضالني  .واستشهد ببيت العواج :
3
يف بري ال حور( ) سعى( ) 1وما شعر() 2
أي  :يف ب ــري ح ــور  .والص ــحيح م ــا ق ــدمناه  .وهل ــذا روى أب ــو عبي ــد القاس ــم ب ــن س ــالم يف كت ــاب فض ــائل
القـرآن ،عــن أيب معاويــة  ،عــن األعمــش  ،عــن إبـراهيم  ،عــن األســود  ،عــن عمــر بــن اخلطــاب  :أنــه كــان
4
إسناد صـحيح ( .وكـذا حكـى عـن أيب بـن كعـب أنـه
يقرأ  :غري املغضوب عليهم وغري الضالني( )  .وهذا
6 5
حممول على أنـه صـدر منـه علـى وجـه التفسـري  ،فيـدل علـى مـا قلنـاه مـن أنـه إمنـا
قرأ كذلك( ))( )  .وهو
جـ ــيء هبـ ــا لتأكيـ ــد النفـ ــي (لـ ــئال يتـ ــوهم أنـ ــه معطـ ــوف علـ ــى الـ ــذين أنعم ـ ـت علـ ــيهم )( )  ،وللفـ ــرق7بـ ــني
8
كل منهما مل فرن طريقة أهل اإل ان مشـتملة علـى العلـم ابحلـق والعمـل بـه  ،واليهـود
الطريقتني( ) لتوتنب
فقــدوا العمــل  ،والنصــارى فقــدوا العلــم  .وهلــذا كــان الغضــب لليهــود  ،والضــالل للنصــارى مل ألن مــن علــم
وتـرا اســتحق الغضــب  ،خبــالف مـن مل يعلــم  .والنصـارى ملــا كـانوا قاصــدين شــيئا  ،لكــنهم ال يهتــدون إىل
طريقــه  ،ألهنــم مل أيتـوا األمــر مــن اببــه  ،وهــو اتبــاع الرســول احلــق ضــلوا  .وكــل مــن اليهــود والنصــارى ضــال
مغضوب عليـه  ،لكـن أخـص أوصـاف اليهـود الغضـب (كمـا قـال عـنهم   :مـن لعنـه هللا وغضـب عليـه 
[املائــدة  ) () ]60وأخــص أو9صــاف النصــارى الضــالل ( .كمــا قــال   :قــد ضــلوا مــن قبــل وأضــلوا كث ـريا
1
0
األحاديث واآلاثر ) (.
جاءت
وضلوا عن سواء السبيل  [ املائدة  ) () ]77وهبذا

1

1

( ) 1يف األصل  :جور  .واملثبت من العتيقة  .وكذا يف املوضع التايل .واحلور اهللكة يعين يف بئر هلكة .
( ) 2يف ط  :سرى  .كما يف التعليق على العتيقة .وكما يف ابن جرير .
( ) 3البيت ما تفسري ابن جرير  62/1منسواب إىل العواج بلفظ  :سرى
()4الفضائل ص ، 162وأخرجه أيضا سعيد بن منصـور  534/2وابـن أيب داود يف املصـاحف ص 51وإسـناده صـحيح كمـا ذكـر ابـن كثـري ،
والقراءة تفسريية كما ذكر احلافظ وهي شاذة ال يقرأ هبا  .وانظر ما تقدم قبل قليل .
()5نقل ذلك عنه أيضا أبو حيان ( البحر  )29/1ومل أقف له على إسناد وهي قراءة شاذة .
( ) 6مابني القوسني زايدة من العتيقة .
( ) 7مابني القوسني زايدة من ط .
( ) 8يف األصل  :الطريقني  .واملثبت من العتيقة .
( ) 9مابني القوسني زايدة من العتيقة .
)مابني القوسني زايدة من العتيقة .
(10
( )11جاء يف ط بعد ذلك  :وذلك واضح بني .
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قــال( ) اإلمــام أمحـ1ـد  :ثنــا حممــد بــن جعفــر ثنــا شــعبة مسعــت مســاا بــن حــرب يقــول( )  :مسعــت 2عبــاد بــن
حب ــيش حي ــدي ع ــن ع ــدي ب ــن ح ــامت ق ــال  :ج ــاءت خي ــل رس ــول هللا  ( أو رس ــل رس ــول هللا  وأان
بعقــرب)( ) ،فأخــذوا 3عمــيت وانســا  ،فلمــا أت ـوا هبــم إىل رســول هللا  صــفوا لــه مل فقالــت  :اي رســول هللا !
(انء)( ) الوافد  ،و4انقطع الولد  ،وأان عووز كبرية ما يب من خدمـة مل فمـن علـي  ،مـن هللا عليـك  .قـال :
من وافدا ؟ قالت  :عدي بـن حـامت  .قـال  :الـذي فـر مـن هللا ورسـوله  .قالـت  :فمـن علـي  .فلمـا رجـع
_ ورجل إىل جنبه ترى أنه علي قـال  :سـليه محـالان _ فسـألته  ،فـأمر هلـا  ،قـال  :فـأتتين  .فقالـت  :لقـد
5
كان (أبوا)( ) يفعلها  6( ،قالت  :أمة راغبا أو راهبـا )( ) فرنـه أاته ف7ـالن فأصـاب منـه ،
فعل( ) فعلة ما
وأاته فــالن فأصــاب منــه  .فأتيتــه فــرذا عنــده ام ـرأة وصــبيان أو صــا _ وذكــر ق ـرهبم مــن النــا  _ قــال :
فعرفــت أنــه لــيس لــك كســرى وال قيصــر  .فقــال  :اي عــدي ! مــا أفــرا ؟ أن يقــال  :ال إلــه إال هللا ؟ فهــل
من إله( ) إال هللا ؟ 8ما أفرا ؟ أن يقال  :هللا أكرب ؟ فهل شيء أكرب من هللا عـز وجـل ؟ قـال  :فأسـلمت
0
ـوب (علــيهم) (  )1اليهــود 1،وإن الضــالني 1النصــارى
 ،فرأيــت وجهــه استبشــر ،وقــال( ) ( :إن)(  )9املغضـ
1
2
 ...وذكر احلديث( ) .
3
ورواه الرتمذي من حديث مساا بن حرب  ،وقال  :حسن غريب ال نعرفه إال من حديثه ( ).
قلــت  :وقــد رواه محــاد بــن ســلمة  ،عــن مســاا  ،عــن مــري بــن قطــري  ،عــن عــدي بــن حــامت قــال  :ســألت
رسول هللا  عن قوله تعاىل   :غري املغضوب عليهم  قال  :هم اليهـود  وال الضـالني قـال  :النصـارى

( ) 1يف األصل  :وقال  .واملثبت من العتيقة .
( ) 2غري موجودة يف األصل واملثبت من العتيقة .
( ) 3زايدة من املصدر .
( ) 4يف املصدر  :أنى .
( ) 5يف املصدر  :فعلت .
( ) 6زايدة من العتيقة .
( ) 7زايدة من املصدر .
( ) 8يف األصل  :ال إله  .واملثبت من العتيقة واملصدر .
()9يف األصل  :فقال  .واملثبت من العتيقة .
( )10زايدة من العتيقة واملصدر .
( )11زايدة من العتيقة واملصدر .
( )12املسند  379-378/4وأخرجه ابن أيب حامت  40،41من طريق أمحد وغريه  .وبه خمتصرا مقتصرا على الشاهد .
( )13الســنن  2953وقــد أخرجــه ابــن حبــان  7206ولــه طــرق شـواهد والط ـرباين  236،237وابــن جريــر  79،83/1خمتص ـرا وإســناده حســن
وغريهم  ،وقد حسنه الرتمـذي وصـححه ابـن حبـان وأمحـد شـاكر وعبـاد بـن حبـيش وثقـه ابـن حبـان وقـال اهليثمـي يف احلـديث  :رجالـه رجـال
الصحيح غري عباد بن حبيش وهو ثقة ( اجملمع  )211/6وقد ذكره البخاري وابن أيب حامت وسكتا عنه وحسن له الرتمذي .
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هم الضالون( ) .وهكذا ر1واه سفيان بن عيينة عن إمساعيـل بـن أيب خالـد عـن الشـعا عـن عـدي بـن حـامت
به( ) .وقد روي 2حديث عدي هذا من طرق وله ألفاث كثرية يطول ذكرها .
3
وقـال عبـد الـرزاق  :أان( ) معمـر عـن بــديل العقيلـي أخـربين عبـد هللا بـن شــقيق أنـه أخـربه مـن مسـع النــا 
_ وهو بوادي القرى _ وهو على فرسه _ وسأله رجل من بين القني فقال  :اي رسول هللا مـن هـؤالء ؟ _
4
قال  :املغضوب عليهم _ وأشار إىل اليهود _ والضالون هم النصارى( ) .
وقد رواه اجلريري وعروة وخالد احلذاء عن عبد هللا بن شقيق فأرسـلوه  ،مل يـذكروا  :مـن مسـع النـا .) ( 
ووقع يف رواية عروة تسمية عبد هللا بن عمر ( ) ،فاهلل أعلم. 6
وقد روى ابن مردويه من حديث إبراهيم بن طهمان  ،عن بديل بن( ) ميسرة 7 ،عن عبـد هللا بـن شـقيق ،
عـ ــن أيب ذر ق ـ ــال  :سـ ــألت رس ـ ــول هللا  عـ ــن  املغض ـ ــوب علـ ــيهم  ق ـ ــال  :اليهـ ــود  .ق ـ ــال  :قل ـ ــت :
9
الضالني . ) ( قال 8 :النصارى ( ).
وقــال الســدي  :عــن أيب مالــك  ،وعــن أيب صــاحل عــن ابــن عبــاس  ،وعــن مــرة اهلمــداين عــن ابــن مســعود ،
وع ــن( ) أانس م ــن 0أص ــحاب الن ـ1ـا   : غ ــري املغض ــوب عل ــيهم  ه ــم اليه ــود   .وال الض ــالني  ه ــم
1

1

النصارى( ) .
وقــال الضــحاا وابــن ج ـريج  :عــن ابــن عبــاس  :غــري املغضــوب علــيهم  هــم اليهــود  ،وال الضــالني 
1
2
النصارى ( ).

()1أخرجه ابن جرير  79،83/1وإسناده حسن .
( ) 2أخرجه ابن جرير  79،83/1واحلميدي  406/2وإسناده صحيح .
( ) 3يف األصل  :أبنا  .واملثبت من العتيقة .
( ) 4التفســري  61/1مــع اخــتالف يف امل ـ وفيــه زايدة وأخرجــه عنــد أمحــد  32،33/5اتمــا ومــن طريقــه أيضــا ابــن جريــر  79،83/1وإســناده
صحيح وقال اهليثمي  :رجاله رجال الصحيح  ( .اجملمع  )311/6وصححه أمحد شاكر .
( ) 5أخرج رواية اجلريري وعروة وخالد احلذاء ابن جرير  79،83/1وملوصل زايدة ثقة مقبولة .
( ) 6مل أقف على ذلك إال أن رواية ابن جرير من طريقـه  83/1فيهـا خلـط وذكـر عبـد هللا بـن قـيس ال ابـن عمـر وأظنـه كلـه وهـم أو خطـأ وهللا
أعلم .
( ) 7يف األصل  :عن  .واملثبت من العتيقة .
( ) 8يف األصل  :الضالون  .واملثبت من العتيقة .
( ) 9ذكره احلافظ يف الفتح  159/8وعزاه البن مردويه إبسناد حسن  .وانظر أيضا الدر (.)16/1
( )10يف األصل  :عن  .واملثبت من العتيقة .
( )11أخرجه ابن جرير  83، 79/1وانظر مشاعل التنوير ص163
( )12أخرج رواية الضحاا ابن أيب حامت  42وابن جرير  79،83/1وفيها ضعف وانقطاع .
وأخرج رواية ابن جريج ابن جرير وفيها ضعف وانقطاع أيضا وقد سبق الكالم عليهما .
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1
ـرمحن بـن زيـد بـن أسـلم( ) وغـري واح 2ـد ( ) .وقـال ابـن 3أيب حـامت  :وال
وكذا قال الربيع بن أنس ( )وعبد ال
4
أعلم بني املفسرين يف هذا اختالفا ( ).
وشاهد ما قاله هؤالء األئمة من أن اليهود مغضوب عليهم  ،والنصارى ضالون  ،احلديث املتقـدم  .وقولـه

تعـاىل يف خطابــه مــع بــين إسـرائيل يف (سـورة)( ) البقــرة 5 :بــئس مــا اشــرتوا بـه أنفســهم أن يكفــروا مبــا أنــزل
هللا بغيــا أن ينــزل هللا مــن فضــله علــى مــن يشــاء مــن عبــاده فبــاءوا بغضــب علــى غضــب وللكــافرين عــذاب
مه ــني [ البق ــرة  ]90وق ــال يف املائ ــدة   :ق ــل ه ــل أنب ــئكم بش ــر م ــن ذل ــك مثوب ــة عن ــد هللا م ــن لعن ــه هللا
وغضب عليه وجعل منهم القردة واخلنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكاان وأضـل عـن سـواء السـبيل( )
[املائدة ]60وقال تعاىل  :لعن الذين كفـروا مـن بـين إسـرائيل علـى لسـان داود وعيسـى ابـن مـرمي ذلـك مبـا
عصوا وكانوا يعتدون كانوا ال يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون  [ املائدة . ]79-78
ويف الســرية عــن زيــد بــن عمــرو بــن نفيــل أنــه ملــا خــرج هــو ومجاعــة مــن أصــحابه إىل الشــام يطلبــون الــدين
احلنيف  .قالت له اليهود  :إنك لن تستطيع الدخول معنا  ،حب أتخذ بنصيبك من غضـب هللا  .فقـال:
أان مــن غضــب هللا أفــر  .وقالــت لــه النصــارى  :إنــك لــن تســتطيع الــدخول معنــا حــب أتخــذ بنصــيبك مــن
س ــخط هللا  .فق ــال  :ال أس ــتطيعه  .فاس ــتمر عل ــى فطرت ــه  ،وجان ــب عب ــادة األواثن ودي ــن املش ــركني  ،ومل
يــدخل مــع أحــد مــن اليه ــود وال النصــارى  ،وأمــا أصــحابه فتنص ــروا  ،ودخل ـوا يف ديــن النص ـرانية  ،ألهن ــم
وجدوه أقرب من دين اليهود إذ ذاا  ،وكان منهم ورقة بن نوفل حب هداه هللا بنبيه ملـا بعثـه آمـن مبـا وجـد
7
من الوحي .) ( 
( مسـ ــألة  :والصـ ــحيح مـ ــن مـ ــذاهب العلمـ ــاء أنـ ــه يغتفـ ــر اإلخـ ــالل بتحريـ ــر م ـ ـابني الضـ ــاد والظـ ــاء لقـ ــرب
خمرجيهمــامل وذلــك أن الضــاد خمرجهــا مــن أول حافــة اللســان  ،ومــا يليهــا مــن األضـراس  ،وخمــرج الظــاء مــن
طرف اللسان وأطراف الثنـااي العليـا  ،وألن كـال مـن احلـرفني مـن احلـروف اجملهـورة  ،ومـن احلـروف الرخـوة ،
ومن احلروف املطبقة( ) مل فلهذا 8اغتفر استعمال إحدا ا مكان األخرى ملن ال يز ذلك  ،وهللا أعلم .

( ) 1أخرجها ابن جرير  79،83/1وإسنادها جيد .
( ) 2أخرجها ابن جرير  79،83/1وإسنادها صحيح .
( ) 3انظر تفسري ابن جرير والدر املنثور . 16/1
( ) 4التفسري .24/1
( ) 5زايدة من العتيقة .
( ) 6يف األصل  :وأضل سبيال  .وهو خطأ ظاهر .
( ) 7انظر السرية النبوية البن هشام  )214-204/1وأخرج قصة زيد بـن عمـرو بـن نفيـل البخـاري يف صـحيحه  42/7فـتح مـن حـديث ابـن
عمــر وأمــا قصــة ورقــة بــن نوفــل يف إ انــه مبــا وصــله مــن الــوحي فهــي مشــهورة وقــد أخرجهــا البخــاري أيضــا يف بــدء الــوحي  23/1فــتح وانظــر
للتفصيل – صحيح السرية النبوية .37-36/2 ، 76-74/1
( ) 8هذه صفات للحروف وضد اجلهر اهلمس وضد الرخاوة الشدة وضد اإلطباق االنفتاح وانظر لذلك هداية القاري ص.)91-79
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1
أصل له  .وهللا أعلم ) () .
فأما حديث  :أان أفصح من نطق ابلضاد( ) مل فال
فصل  :اشتملت هذه السورة الكر ة  ،وهي سبع آايت  ،على محـد هللا  ،ومتويـده  ،والثنـاء عليـه  ،بـذكر
أمسائـه احلســل املســتلزمة لصـفاته العلــى  ،وعلــى ذكــر املعـاد _ وهــو يــوم الـدين _ وعلــى إرشــاده عبيــده إىل

سؤاله  ،والتضرع إليه  ،والتربي من حوهلم وقوهتم  ،وإىل إخالص العبادة لـه  ،وتوحيـده ابأللوهيـة _ تبـارا
وتعاىل _ وتنزيهه( ) أن يكون 3له شريك أو نظري أو مماثـل  ،وإىل سـؤاهلم إايه اهلدايـة إىل الصـراط املسـتقيم
_ وهــو الــدين القــومي _ وتثبيــتهم عليــه  ،حــب يفضــي هبــم ذلــك إىل ج ـواز الص ـراط احلســي يــوم القيامــة ،
املفض ــي هب ــم إىل جن ــات النع ــيم  ،يف جـ ـوار النبي ــني والص ــديقني والش ــهداء والص ــاحلني  .واش ــتملت عل ــى
الرتغيــب يف األعمــال الصــاحلة  ،ليكون ـوا مــع أهله ـا ي ــوم القيامــة  .والتحــذير مــن مســالك الباطــل  ،لــئال
حيشــروا مــع ســالكيها يــوم القيامــة  ،وهــم املغضــوب علــيهم والضــالون  .ومــا أحســن مــا جــاء( ) (مــن)( )
إس ــناد اإلنعــام إليــه يف قولــه  :ص ـراط الــذين أنعم ــت عل ــيهم غــري املغض ــوب عل ــيهم وحــذف الفاع ــل يف
الغضب يف قوله  :غري املغضوب عليهم  وإن كان هو الفاعـل لـذلك يف احلقيقـة كمـا قـال   :أمل تـر إىل
الذين تولوا قوما غضب هللا عليهم  [ اجملادلة  ]14وكذلك إسناد الضالل إىل من قام بـه  ،وإن كـان هـو
ال ــذي أض ــلهم بق ــدره  ،كم ــا ق ــال   :م ــن يه ــد هللا فه ــو املهت ــد وم ــن يض ــلل فل ــن أل ــد ل ــه ولي ــا مرش ــدا 
[الكهــف  ]17وقـال   :مــن يضــلل هللا فــال هــادي لــه ويــذرهم يف طغيــاهنم يعمهــون [ األع ـراف ]186
إىل غــري ذلــك مــن اآلايت الدالــة علــى أنــه ســبحانه هــو املنفــرد ابهلدايــة واإلضــالل  ،ال كمــا تقــول الفرقــة
القدرية  ،ومن حذا حذوهم  ،مـن أن العبـاد هـم الـذين خيتـارون ذلـك  ،ويفعلونـه  .وحيتوـون علـى بـدعهم
مبتشابه من القرآن  ،ويرتكون مـا يكـون فيـه صـرحيا يف الـرد علـيهم  ،وهـذا حـال أهـل الضـالل والغـي  .وقـد
ورد يف احلديث الصحيح  ":إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه  ،فأولئك الذين مسى هللا فاحـذروهم"( )
_ يعين يف قوله تعاىل   :فأما الذين يف قلوهبم زيغ فيتبعون مـا تشـابه منـه[ آل عمـران  . ]7فلـيس مـد
هللا ملبت ــدع يف الق ــرآن حو ــة ص ــحيحة  ،ألن الق ــرآن ج ــاء ليفص ــل احل ــق م ــن الباط ــل  ،مفرق ــا ب ــني اهل ــدى
والضالل  ،وليس فيه تناقض وال اختالف مل ألنه من عند هللا تنزيل من حكيم محيد .

( ) 1مــن األحاديــث املشــتهرة الــيت ال أصــل هلــا  ،وقــال الســيوطي  :معنــاه صــحيح ولكــن ال أصــل لــه وانظــر ( كشــف اخلفــا  ،200/1الفوائــد
اجملموعة ص.)327
( ) 2مابني القوسني زايدة من العتيقة .
( ) 3يف األصل  :وتنزهه  .واملثبت من العتيقة .
( ) 4يف األصل  :ما أجاد .
( ) 5من التعليق على العتيقة .
( ) 6أخرجه البخاري  ،4273ومسلم .2665
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فصل ل  :يس ــتحب مل ــن ق ـرأ الفاحت ــة أن يق ــول بع ــدها  :آم ــني  ) (.ويق ــال  :أ1م ــني _ ابلقص ــر أيض ــا( ) _

2

ومعناه  :اللهم استوب .

والــدليل علــى ذلــك( ) مــارواه اإلم3ــام أمحــد  ،وأبــو داود  ،والرتمــذي  ،عــن وائــل بــن حوــر قــال  :مسعــت
النــا  ق ـرأ غــري املغضــوب علــيهم وال الضــالني فقــال  :آمــني _ مــد هبــا صــوته  .وأليب داود  :رفــع هبــا
صوته( )  .وقال ال 4رتمذي  :هذا حديث حسن .
7
5
مسعود( ) وغريهم( ). 6
وروي عن علي( ) وابن
وعــن أيب هريــرة قــال  :كــان رســول هللا  إذا تــال  غــري املغضــوب علــيهم وال الضــالني  . قــال  :آمــني .
حــب يســمع مــن يليــه مــن الصــف األول  .رواه أبــو داود  ،وابــن ماجــه _ وزاد( )  :ي ـرتج هبــا 8املســود _
1
0
9
إسناد حسن( ) .
والدارقطين  ،وقال( )  :هذا
1
1
2
1
وعن بالل أنه قال  :ايرسول هللا ال تسبقين مني  .رواه أبو داود( ) ) (.
قــال أصــحابنا وغــريهم  :ويســتحب ذلــك ملــن هــو خــارج الصــالة  ،ويتأكــد يف حــق املصــلي  ،وس ـواء كــان
منف ــردا  ،أو إمام ــا  ،أو مأموم ــا  ،ويف مجي ــع األحـ ـوال مل ــا ج ــاء يف الصـ ـحيحني ع ــن أيب هري ــرة ) ( أن

( ) 1يف ط  :مثل يس .
( ) 2يف ط  :مثل ني .
( ) 3يف بعض النسخ  :على استحباب التأمني .
( ) 4املس ــند  ،316/4أب ــو داود  ، 932الرتم ــذي  248وأخرج ــه مجاع ــة غ ــريهم وه ــو ح ــديث ص ــحيح حس ــنه الرتم ــذي كم ــا ذك ــر احل ــافظ
وصححه الدارقطين وابن حبان وله طرق وانظر
( ) 5حديث علي أخرجه ابن ماجة  854وابن أيب حامت يف العلل  ، 93/1وفيه ابن أ[ي ليلى وهو سيء احلفظ .
( ) 6مل أقف على رواية البن مسعود يف ذلك ولعله يقصد ابن عمر وهللا أعلم .
( )7كابن عمر وأم احلصني وانظر املوسوعة  74،75/1وكان األوىل أن يقول  :وغري ا .
( ) 8أي ابن ماجة .
( ) 9أي الدارقطين .
10بــو داود  ، 934ابــن ماجــة  853مــن طريــق أيب عبــد هللا عــن أيب هريــرة وأمــا الــدارقطين فأخرجــه بلفــظ آخــر مــن طريــق أيب ســلمة وســعيد
() أ
عــن أيب هريــرة  335/1وهــو حــديث حســن مبومــوع طرقــه وقــد صــححه أيضــا ابــن خز ــة وابــن حبــان واحلــاكم وســكت الــذها ولــه ش ـواهد
وانظر املوسوعة .) 75– 73/1
( )11الســنن  937وإســناده صــحيح وأخرجــه أيضــا ابــن أيب شــيبة  187/2وعبــد الــرزاق  96/2وأمحــد  12/6وابــن خز ــة  287/1واحلــاكم
 340/1والب ـزار  210/4وقــال احلــاكم  :صــحيح علــى شــرط الشــيخني ومل خيرجــاه وســكت الــذها وقــال اهليثمــي  :رواه الط ـرباين يف الكبــري
ورجاله موثقون ( اجملمع .)113/2
( )12جــاءت زايدة يف ط  :ونقــل أبــو نصــر القشــريي عــن احلســن وجعفــر الصــادق أهنمــا شــددا املــيم مــن آمــني مثــل آمــني البيــت احل ـرام. 
[املائدة]2
( )13ليست يف العتيقة .
98

3

1

رســول هللا  قــال  :إذا أمــن اإلمــام فــأمنوا  ،فرنــه مــن وافــق أتمينــه أتمــني املالئكــة غفــر لــه مــا تقــدم مــن
1
ذنبه( ) .
وملســلم أن رســول هللا  قــال  :إذا قــال أحــدكم يف الصــالة آمــني  ،واملالئكــة يف الســماء آمــني مل فوافقــت
3

إحدا ا( ) األخرى 2،غفر له ما تقدم من ذنبه ( ).
(قي ـ ـ ــل  :مع ـ ـ ــل م ـ ـ ــن واف ـ ـ ــق أتمين ـ ـ ــه أتم ـ ـ ــني املالئك ـ ـ ــة  :يف الزم ـ ـ ــان  .وقي ـ ـ ــل  :يف اإلجاب ـ ـ ــة  .وقي ـ ـ ــل  :يف
4
اإلخالص)) (.
ويف صــحيح مســلم عــن أيب موســى مرفوعــا  :وإذا قــال _ يعــين اإلمــام _  :وال الضــالني  .فقول ـوا  :آمــني
5
جيبكم هللا( ) .
وقال جويرب( )  :عـن الض6ـحاا عـن ابـن عبـاس قـال  :قلـت  :اي رسـول هللا ! مـا معـل آمـني ؟ قـال  :رب
7
افعل ( ).
( وقال اجلوهري  :معل آمني  :كذلك فليكن  .وقال الرتمذي  :معناه ال ختيب رجـاءان  .وقـال األكثـرون
 :معنـ ــاه الله ـ ــم اسـ ــتوب لن ـ ــا  .وحكـ ــى الق ـ ــرطا( ) ع ـ ــن جماه ـ ـ8ـد( ) وجعف ـ ــر ال9ص ـ ــادق( ) وه ـ ــالل ب ـ 0ــن
يساف( )( ) أن آ1مني 2اسم مـن أ1مسـاء 1هللا تعـاىل( )  .وروي 3عـن ابـن عبـاس 1مرفوعـا( )  ،وال يص4ـح .
قاله أبو بكر بن العريب املالكي)( ) .

5

1

( ) 1البخاري  4205 ، 748 ، 747ومسلم . 410
( ) 2يف األصل  :أحد ا  .واملثبت من العتيقة ورمست فيها هكذا  :إحديهما .
( ) 3الصحيح  410وليس ملسلم وحده وإمنا أخرجه البخاري أيضا هبذا اللفظ . 748
( ) 4ما بني القوسني زايدة من العتيقة .
( ) 5الصحيح . 119،120/4
( ) 6يف األصل  :جوهر  .واملثبت من العتيقة .
( ) 7أخرجــه جــويرب يف تفســريه (انظــر الــدر  )17/1ويف إســناده جــويرب وهــو هالــك وفيــه انقطــاع بــني الضــحاا وابــن عبــاس  .ولــه طــرق أخــرى
عنــد الثعلــا يف تفســريه كمــا يف الــدر وفيهــا الكلــا وهــو مــرتوا وهــو كــذلك بنحــوه مــن كــالم ابــن عبــاس يف تنــوير املقبــاس  4/1السلســلة
الكذب.
( ) 8اجلامع .11/1
( ) 9أخرجه ابن أيب شيبة يف املصنف  188/2ويف إسناده ليث بن أيب سليم وهو ضعيف وعزاه السيوطي أيضا لوكيع (انظر الدر .)17/1
 10أقف عليه .
( ) مل
( )11أخرجه وكيع ومن طريقه وغريه ابن أيب شيبة يف املصنف  188/2وأخرجه أيضا  99/2وفيهما هالل بن يساف وإسناده صحيح .
( )12يف ط  :كيسان .
( )13وروي ذل ــك ع ــن حك ــيم ب ــن ج ــابر وإس ــناده ص ــحيح وأيب هري ــرة أيض ــا وه ــو ض ــعيف انظ ــر مص ــنف اب ــن أيب ش ــيبة ،188/2عب ــد ال ــرزاق
.)99/2
( )14املراد وهللا أعلم قوهلم اللهم استوب ال أن آمني اسم من أمساء هللا وقد تقدم معل ذلك يف تفسري جويرب .
( )15مابني القوسني زايدة من العتيقة .
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وقــال أصــحاب مالــك  :ال يــؤمن اإلمــام ويــؤمن املــأموم  ،ملــا رواه مالــك عــن مســي عــن أيب صــاحل عــن أيب
هري ـ ــرة أن رس ـ ــول هللا  ق ـ ــال ( :وإذا ق ـ ــال _ يع ـ ــين اإلم ـ ــام _  :وال الض ـ ــالني فقول ـ ـوا  :آم ـ ــني( ) …
احلــديث)( ) .واستأنس ـ2وا أيضــا ــديث أيب موســى (عنــد مســلم)( )  :وإذا ق ـرأ3وال الضــالني ، فقول ـوا:

1

4

آمني( ) .
وقــد ق ــدمنا يف املتف ــق علي ــه  :إذا أم ــن اإلم ــام ف ــأمنوا( )  .وأن ــه( )5علي ــه الس ـ6ـالم ك ــان ي ــؤمن إذا ق ـرأ غ ــري
7
املغضوب عليهم وال الضالني .) ( 
وقــد (اختلــف)( ) أصــحابنا 8يف اجلهــر ابلتــأمني للمــأموم يف اجلهريــة( )  ،وحاصــل 9اخلــالف أن اإلمــام إن
نسي التأمني  ،جهر املأموم به قوال واحدا  .وإن أمن اإلمام جهـرا مل فاجلديـد  :أنـه ال جيهـر املـأموم  .وهـو
مــذهب أيب حنيفــة  ،وروايــة عــن مالــك مل ألنــه ذكــر مــن األذكــار فــال جيهــر بــه  ،كســائر أذكــار الصــالة .
والقدمي  :أنه جيهر بـه  .وهـو مـذهب أمحـد بـن حنبـل  ،والروايـة األخـرى عـن مالـك ملـا تقـدم _ حـب يـرتج
املسود  .ولنا قول آخر اثلث  :أنـه إن كـان املسـود صـغريا مل جيهـر املـأموم ألهنـم يسـمعون قـراءة اإلمـام ،
وإن كان كبريا جهر ليبلغ التأمني من يف أرجاء املسود  .وهللا أعلم .
وقد روى اإلمام أمحد يف مسنده عن عائشة أن رسول هللا  ذكـرت عنـده اليهـود فقـال  :إهنـم مل حيسـدوان
علــى شــيء  ،كمــا حيســدوان علــى اجلمعــة الــيت هــداان هللا هلــا وضــلوا عنهــا  ،وعلــى القبلــة الــيت هــداان هللا هلــا
1
0
وضلوا عنها  ،وعلى قولنا خلف اإلمام  :آمني( ).
ورواه ابن ماجه ولفظه  " :ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السالم والتأمني "( ).

( ) 1املوطأ  195وقد تقدم خترجيه يف الصحيحني .
( ) 2مابني القوسني بياض ابألصل  .واملثبت من العتيقة .
( ) 3زايدة من العتيقة .
( ) 4سبق خترجيه قبل قليل .
( ) 5تقدم خترجيه .
( ) 6يف العتيقة  :فرنه .
( ) 7تقدم خترجيه .
( ) 8بياض ابألصل واملثبت من العتيقة .
( ) 9يف األصل  :يف اجلهر  .واملثبت من العتيقة .
( )10املســند  135-134/6أبطــول مــن ذلــك وأخرجــه أيضــا ابــن خز ــة  288/1والبيهقــي  56/2وإســناده جيــد ولــه طريــق آخــر عنــد ابــن
خز ة يشـهد لـه  38/3وأصـله يف الصـحيح وقـد جـاء خمتصـرا فيـه طريـق آخـر هـو اآليت ذكـره  .وقـال اهليثمـي  :قلـت يف الصـحيح بعضـه رواه
أمحد وفيه علي بن عاصم شيخ أمحد وقد تكلم فيه بسبب كثرة الغلط واخلطأ قال أمحد أما أان فأحـدي عنـه وحـدثنا عنـه وبقيـة رجالـه ثقـات
( اجملمع  )15/2وقال أيضا  :رواه الطرباين يف األوسط وإسناده حسن ( اجملمع .)113/2
11س ــنن  856وق ــال البوص ــريي  :إس ــناد ص ــحيح اح ــتج مس ــلم جبمي ــع روات ــه (مص ــباح الزجاج ــة  )176/1وص ــححه املن ــذري ومغلط ــاي
( )ال
واأللباين ( انظر الصحيح املثبور  ) 92/1مروايت ابن ماجة .)18
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ولــه عــن ابــن عبــاس أن رســول هللا  قــال  :مــا حســدتكم اليهــود علــى شــيء مــا حســدتكم علــى قــول :
1
إسناده طلحة بن عمرو وهو ضعيف .
آمنيمل فأكثروا من قول  :آمني ( ) .ويف
وروى ابن مردويه عن أيب هريرة أن رسول هللا  قال  :آمني مل خامت رب العاملني على عباده املؤمنني( ).
وعن أنس قال  :قال رسول هللا  : أعطيت آمـني يف الصـالة  ،وعنـد الـدعاء  ،مل يعـط أحـد قبلـي إال أن
يكون موسى مل كان موسى يدعو  ،وهارون يؤمن  ،فاختموا الدعاء مني  ،فرن هللا يستويبه لكم( ) .
قلــت  :ومــن هنــا نــزع بعضــهم يف الداللــة هبــذه اآليــة الكر ــة وهــي قولــه تعــاىل   :وقــال موســى ربنــا إنــك
آتيـت فرعــون ومـأله زينــة وأمـواال يف احليـاة الــدنيا ربنــا ليضـلوا عــن سـبيلك ربنــا اطمــس علـى أمـواهلم واشــدد
على قلوهبم فال يؤمنوا حب يروا العذاب األليم قال قد أجيبت دعوتكما فاسـتقيما وال تتبعـان سـبيل الـذين
ال يعلمــون[ يــونس  ]89-88فــذكر الــدعاء عــن موســى وحــده  ،ومــن ســياق الكــالم مــا يــدل علــى أن
هارون أمن فنزل منزلة من دعا لقوله تعـاىل   :قـد أجيبـت دعوتكمـا  فـدل ذلـك علـى أن مـن أمـن علـى
دعاء  ،فكأمنا قاله مل فلهذا قال من قال  :إن املأموم ال يقرأ مل ألن أتمينـه علـى قـراءة الفاحتـة مبنزلـة قراءهتـا.
4
ـالل يق ــول  :ال تس ــبقين
وهلــذا جــاء يف احلــديث  :مــن كــان لــه إمــام فق ـراءة اإلمــام لــه ق ـراءة ( ) .وك ــان بـ
مني( ) .فدل هذا 5املنزع على أن املأموم ال قراءة عليه يف اجلهرية وهللا أعلم .
وهلذا قال ابن مردويه  :ثنا أمحد بـن احلسـن  ،ثنـا عبـد هللا بـن حممـد بـن سـالم  ،ثنـا إسـحاق بـن إبـراهيم ،
ثنا جرير  ،عن ليث بن أيب سليم  ،عن كعب  ،عن أيب هريـرة قـال  :قـال رسـول هللا  : إذا قـال اإلمـام:
غري املغضوب عليهم وال الضالني  . فقال  :آمني  .فوافق( ) آمني أهـل6األرض  ،آمـني أهـل السـماء ،
غفــر هللا للعبــد مــا تقــدم مــن ذنبــه  .ومثــل مــن ال يقــول  :آمــني  ،كمثــل رجــل غ ـزا مــع قــوم  ،فــاقرتعوا ،
7
فخرجت سهامهم ومل خيرج سهمه  .فقال  :مل مل خيرج سهمي ؟ فقيل  :إنك مل تقل  :آمني ( ).
( ) 1الســنن  857وقــال البوصــريي  :إســناد ضــعيف التفــاقهم علــى ضــعف طلحــة بــن عمــرو ( مصــباح الزجاجــة  )176/1وقــال الســيوطي :
بسند ضعيف ( الدر  )17/1وقال األلباين  :ضعيف جدا ( ضعيف ابن ماجة ص )66ولكن يشهد ألوله ما تقدم .
( ) 2عزاه السيوطي البن مردويه وقال بسند ضـعيف ( الـدر  )17/1وأخرجـه أيضـا الطـرباين يف الـدعاء  219وابـن عـدي يف الكامـل 440/6
ويف إسناده أبو أمية إمساعيل بن يعلى قال الذها  :مرتوا ( املغين .)89/1
( ) 3عزاه السيوطي البـن مردويـه (الـدر  )17/1وأخرجـه أيضـا احلـاري بـن أيب أسـامة يف مسـنده ( بقيـة الباحـث  ) 182واحلكـيم الرتمـذي يف
ن ـوادر األص ــول (انظ ــر تفس ــري الق ــرطا  )113/1واب ــن خز ــة  1586ويف إس ــناده زريب ب ــن عب ــد ال ــرمحن ق ــال احل ــافظ  :ض ــعيف ( التقري ــب
 )2013وله شاهد أخرجه عبد الرزاق  99/2عن أيب هريرة من قوله وفيه كان موسى بن عمران إذا دعا امن هارون على دعائه  .وفيه بشـر
ابن رافع ضعيف  .وقد تصحف اسم زرايب بـ " رزين" يف تفسري القرطا .
( ) 4تقدم خترجيه يف أول سورة الفاحتة .
( ) 5تقدم خترجيه قبل قليل .
( ) 6يف األصل  :فتوافق  .واملثبت من العتيقة .
( ) 7عـزاه أيضــا الســيوطي البــن مردويــه ( الــدر  )17/1وقــال  :بســند جيــد ا.ه ـ وهــو يف مســند إســحاق بــن راهويــة  315/1حنــوه عــن جريــر
وقـد أخرجـه أيضـا أبـو يعلــى يف مسـنده  296/11مـن طريـق جريـر بــه  .وإسـناده فيـه ضـعف ألجـل الكــالم املعـروف يف ليـث بـن أيب ســليم .
وقال اهليثمي  :يف الصحيح بعضه رواه أبو يعلى وفيه ليث بن أيب سليم وهو ثقة مدلس وقد عنعنه ( اجملمع .)113/2
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تفسري سورة البقرة
*****

ذكر ما ورد يف فضلها
قال اإلمام أمحد  :ثنا عارم  ،ثنا معتمر ،عن أبيه  ،عـن رجـل  ،عـن أبيـه  ،عـن معقـل بـن يسـار أن رسـول
هللا  قــال  :البقــرة ســنام القــرآن وذروتــه نــزل مــع كــل آيــة منهــا ــانون ملكــا  ،واســتخرجت هللا ال إلــه إال
هو احلي القيوم من حتت العر فوصلت هبا أو فوصلت بسورة البقرة  ،ويس قلب القرآن ال يقرؤهـا رجـل
يريد هللا ( تبارا وتعاىل ) ( )1والدار اآلخرة إال غفر له  ،واقرؤوها على مواتكم() . 2انفرد به أمحد (.)3
وقــد رواه أمحــد أيضــا عــن عــارم  ،عــن عبــد هللا بــن املبــارا  ،عــن ســليمان التيمــي  ،عــن أيب عثمــان ولــيس
ابلنهدي  ،عن أبيه عن معقل بن يسار قال  :قال رسول هللا  : اقرؤوها على مواتكم يعين يس(.)4
فقــد تبينــا() 5هبــذا اإلســناد معرفــة املــبهم يف الروايــة األوىل  .وقــد أخــرج هــذا احلــديث علــى هــذه الصــفة يف
الرواية الثانية أبو داود والنسائي وابن ماجه( ). 6
وقد روى الرتمذي من حديث حكيم بن جبري _ وفيه ضـعف _ عـن أيب صـاحل عـن أيب هريـرة قـال  :قـال
رس ــول هللا  : لك ــل ش ــيء س ــنام  ،وإن س ــنام الق ــرآن البق ــرة  ،وفيه ــا آي ــة ه ــي س ــيدة آي الق ــرآن  :آي ــة
الكرسي( ). 7
ويف مسند أمحد وصحيح مسلم والرتمذي والنسائي من حديث سهيل بـن أيب صـاحل  ،عـن أبيـه  ،عـن أيب
هريرة أن رسول هللا  قال  ":ال ألعلوا بيوتكم قبـورا  ،فـرن البيـت الـذي يقـرأ( ) 8فيـه سـورة البقـرة ال يدخلـه
الشيطان( ) ." 9وقال الرتمذي  :حسن صحيح .

) (1زايدة من املصدر .
) (2املسند  26/5إبسناده ومتنه .
) (3أي من أصحاب السنن هبذا الغسناد واللفظ  ،وقد أخرجه النسائي يف الكربى  10914من طريق معتمر به مقتصرا على جزء يس .
) (4املسند  26/5إبسناده ومتنه وأرخوه أيضا من طريق ابن املبارا به .27/5
( )5يف األصل  :بينا  .واملثبت من العتيقة .
) (6أب ــو داود  ، 3121النس ــائي يف الك ــربى  10193وس ــقط من ــه أب ــو أيب عثم ــان  ،اب ــن ماج ــة  1448م ــن طري ــق اب ــن املب ــارا ب ــه ابللف ــظ
املذكور وقـد أخرجـه مجاعـة غـريهم واحلـديث بطولـه لـه شـواهد يثبـت هبـا ماعـدا قولـه  :نـزل مـع كـل آيـة منهـا ـانون ملكـا  .وقـد صـححه ابـن
حبان وقوله  :اقرءوها على مواتكم يعين احلتضر (وانظر للتفصيل املوسوعة . ) 72 ، 68 /2 ، 108،138/1
) (7الســنن  2878وق ــال غري ــب .ا.ه ـ ـ .وق ــد أخرج ــه أيضــا احل ــاكم  260، 259/2 ، 561/1وق ــال  :ص ــحيح اإلس ــناد ومل خيرج ــاه لتش ــيع
حكيم بن جبري وسكت الذ ها  .وهو حديث صحيح له شواهد وصححه ابن حبان من حديث سهل بـن سـعد وتقـدم مـن حـديث معقـل
( وانظر املوسوعة . )109-106/1
) (8يف العتيقة  :تقرأ .
) (9املسند  ، 338 ، 337 ،284/2الصحيح  ، 780الرتمذي  ، 2877النسائي يف الكربى . 8015
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وقال أبـو عبيـد القاسـم بـن سـالم  :حـدثين ابـن أيب مـرمي  ،عـن ابـن هليعـة  ،عـن يزيـد بـن أيب حبيـب  ،عـن
ســنان بــن ســعد  ،عــن أنــس بــن مالــك قــال  :قــال رســول هللا  : إن الشــيطان خيــرج مــن البيــت إذا مســع
سورة البقرة تقرأ فيه(.)1
سنان بن سعد _ ويقال ابلعكس _ وثقه ابن معني واستنكر حديثه أمحد بن حنبل وغريه( ). 2
وقـال أبـو عبيـد  :ثنـا حممـد بـن جعفـر  ،عـن شـعبة  ،عـن سـلمة بـن كهيـل  ،عـن أيب األحـوص  ،عـن عبــد
هللا -يعين ابن مسعود)3( -قال  :إن الشيطان يفر من البيت يسمع فيه سورة البقرة( ). 4
ورواه النس ــائي يف الي ــوم والليل ــة  ،وأخرج ــه احل ــاكم يف مس ــتدركه( )5م ــن ح ــديث ش ــعبة  ،مث ق ــال احل ــاكم :
صحيح اإلسناد ومل خيرجاه .
وقــال ابــن مردويــه  :ثنــا أمحــد بــن كامــل  ،ثنــا أبــو إمساعيــل الرتمــذي  ،ثنــا أيــوب بــن ســليمان بــن بــالل ،
حدثين أبو بكر بن أيب أويـس  ،عـن سـليمان بـن بـالل  ،عـن حممـد بـن عوـالن  ،عـن أيب إسـحاق  ،عـن
أيب األحــوص  ،عــن عبــد هللا بــن مســعود قــال  :قــال رســول هللا  : ال ألفــني أحــدكم يضــع إحــدى رجليــه
علــى األخــرى يتغــل ويــدع ســورة البقــرة يقرؤهــا  ،فــرن الشــيطان ينفــر( ) 6مــن البيــت تق ـرأ فيــه ســورة البقــرة ،
وإن أصفر البيوت اجلوف الصفر من كتاب هللا (.)7
وهكذا رواه النسائي يف اليوم والليلة  ،عن حممد بن نصر  ،عن أيوب بن سليمان به( ). 8
(وروى الدارمي يف مسنده عن ابن مسعود قال  :ما مـن بيـت يقـرأ فيـه سـورة البقـرة إال خـرج منـه الشـيطان
وله ضراط( ). 9
وقال( ) :10إن لكل شيء سناما  ،وإن س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـنام القرآن سورة البقرة  ،وقال  :إن لكل شيء لبااب  ،وإن
) (1الفضائل ص 121وقد أخرجـه الفـراييب يف فضـائله مـن طريـق ابـن وهـب  ،عـن عمـرو بـن احلـاري وابـن هليعـة  ،عـن يزيـد بـه  .وهـذا إسـناد
صحيح رواية ابن وهب عن ابن هليعة مستقيمة  ،وقد اتبعة أيضا عمرو بن احلاري ( وانظر املوسوعة . )95/1
) (2قال احلافظ  :صدوق ( التقريب  )2238وروايته هلا شواهد تصح هبا .
) (3بيان من ابن كثري ليست يف املصدر .
) (4الفضائل ص. 121
) (5النسائي  ، 10800املستدرا  260/2 ، 561/1وقـد رواه مجاعـة هكـذا موقوفـا ورواه غـريهم مرفوعـا وبعضـهم مطـوال وبعضـهم خمتصـرا،
واألرجح فيه الوقف والشاهد فيه يف حكم املرفوع ( وانظر املوسوعة  ) 94 ، 93/1وانظر ماأييت .
) (6يف األصل  :يفر  .واملثبت من العتيقة .
) (7عـزاه الســيوطي أيضــا البـن مردويــه ( الــدر  )19/1وقــال  :بسـند ضــعيف ا.ه ـ وقــد أخرجـه مــن طريــق أيب إســحاق بـه مرفوعــا مجاعــة مــنهم
النسائي كما سيأيت ويف إسناده أبو إسحاق السبيعي وقد اختلط ومل يصرح ابلسماع وخالف غريه والصواب أنه موقوف كما تقدم .
) (8الكربى  10799وانظر ماسبق .
) (9السـنن  3375وإسـناده جيـد وهـو نفــس ماسـبق إال أن فيـه زايدة ولـه ضـراط  .ولعلـه أخـذها مـن قصـة مصــارعة عمـر مـع الشـيطان وانظــر
املوسوعة . 165/1
 (10أي ابن مسعود .
)
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لباب القرآن املفصل( ). 1
وروى أيضا من طريق الشعا قال  :قال عبد هللا بن مسعود  :من قرأ عشر آايت مـن سـورة البقـرة يف ليلـة
مل يدخل ذلـك البيـت شـيطان تلـك الليلـة أربـع مـن أوهلـا  ،وآيـة الكرسـي وآيتـان بعـدها  ،وثـالي آايت يف
آخره ــا( ) ، 2و رواي ــة() : 3مل يقرب ــه وال أهل ــه يومئ ــذ ش ــيطان وال ش ــيء يكره ــه وال تقـ ـرأن عل ــى جمن ــون إال
أفاق)( ). 4
وعــن ســهل بــن ســعد( ) 5قــال  :قــال رســول هللا  : إن لكــل شــيء ســناما  ،وإن ســنام القــرآن البقــرة  ،مــن
قرأها بيته ليلة مل يدخله شيطان ثالي ليال  ،ومن قرأها بيته هنارا مل يدخله شيطان ثالثة أايم .
رواه أبو القاسم الطرباين  ،وأبـو حـامت ابـن حبـان صـحيحه ( .وابـن مردويـه مـن حـديث األزرق بـن علـي
ثنــا حســان بــن إبـراهيم ثنــا خالــد بــن ســعيد املــديين عــن أيب حــازم عــن ســهل بــه وعنــد ابــن حبــان خالــد بــن
سعيد املدين (). 7) ()6
وقد روى الرتمذي  ،والنسائي  ،وابن ماجه من حديث عبد احلميد بـن جعفـر  ،عـن سـعيد املقـربي  ،عـن
عطــاء مــوىل أيب أمحــد  ،عــن أيب هريــرة قــال  :بعــث( ) 8رســول هللا ( بعثــا وهــم)( ) 9ذوو عــدد  ،فاســتقرأهم
10ـا معــه مـن القــرآن _ فـأتى علــى رجـل مــن أحـدثهم ســنا  ،فقـال  :مــا
فاسـتقرأ كـل واحــد مـنهم _ يعــين ( )م
معــك اي فــالن ؟ فقــال  :معــي كــذا وكــذا وســورة البقــرة  ،فقــال  :أمعــك ســورة البقــرة ؟ قــال  :نعــم  .قــال :
اذه ــب فأن ــت أم ــريهم  .فق ــال رج ــل م ــن أشـ ـرافهم  :وهللا م ــا منع ــين أن أتعل ــم (س ــورة)( )11البق ــرة إال (أين

) (1أخرجه أيضا الدارمي  3377وهو معطوف على ماقبله  ،وأخرجـه أيضـا احلـاكم  561/1وغـريه وإسـناده صـحيح وقـد رواه احلـاكم أيضـا
مرفوعا مع اختالف يف امل واألصح وقفه .
) (2سنن الدارمي  3382بنحوه ورجاله ثقات إال أنه منقطع بني الشعا وابن مسعود  ،وانظر مابعده .
) (3أخرجهـا أيضـا الـدارمي بعـد السـابقة  3383مـن طريـق آخـر عـن الشـعا وألجـزاء منهـا شـواهد تصـح هبـا يف آيـة الكرسـي وخـواتيم البقـرة
ويف قراءة آية الكرسي على اجملنون وانظر املوسوعة .
) (4مابني القوسني زايدة من العتيقة .
) (5يف األصل سعيد واملثبت من العتيقة .
) (6املعوم الكبري 201/6والصحيح  109/2وأخرجه أيضا غري ا وما عند ابـن حبـان هـو األصـح وهـو موافـق لسـائر الكتـب الـيت أخرجـت
احلديث .وإسناده حسن لشواهده وحتديد األايم الثالثة ال شاهد له وقد صححه ابن حبان وانظر املوسوعة . 108-106/1
) (7مابني القوسني زايدة من العتيقة  .وليست يف ط
) (8يف األصل  :قال  .واملثبت من العتيقة .
) (9يف األصل  :بيناووهم  .واملثبت من العتيقة .
 (10ليست يف املصدر .
)
 (11زايدة من املصدر .
)
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خش ــيت)( ) 1أن ال أق ــوم هب ــا  .فق ــال رس ــول هللا  : تعلم ـ ـوا الق ــرآن ف ـ ـاقرؤوه( ) ( ، 2وأق ــرؤوه)( )3ف ــرن مث ــل
القـرآن ملــن تعلمـه فقـرأه  ،وقـام بــه كمثــل جـراب حمشــو مسـكا يفــوح رحيــه يف كـل مكــان  ،ومثـل مــن تعلمــه
فريقد وهو يف جوفه كمثل جراب أوكي على( ) 4مسك( ). 5
هــذا لفــظ روايــة الرتمــذي مث قــال  :هــذا( ) 6حــديث حســن  .مث رواه مــن حــديث الليــث  ،عــن ســعيد  ،عــن
عطاء موىل أيب أمحد مرسال( ) ، 7فاهلل أعلم .
وقال البخاري  :وقال الليث  :حدثين يزيد بن اهلاد  ،عن حممد بن إبراهيم  ،عن أسيد بـن احلضـري قـال :
بينــا هــو يقـرأ مــن الليــل ســورة البقــرة  ،وفرســه مربوطــة عنــده  ،إذ جالــت الفــرس  ،فســكت  ،فســكنت فقـرأ
فوالــت الفــرس  ،فســكت  ،فســكنت  ،مث قـرأ فوالــت الفــرس  ،فانصــرف  ،وكــان ابنــه حيــىي قريبــا منهــا .
فأشــفق أن تصــيبه  ،فلمــا أخــذه( ) 8رفــع رأســه إىل الســماء (فــرذا مثــل الظلــة فيهــا أمثــال املصــابيح فخــرج)()9
حــب مــا يراهــا  ،فلمــا أصــبح حــدي النــا  فقــال  :اقـرأ ايابــن حضــري  .قــال  :فأشــفقت اي رسـول هللا أن
 10فرفع ــت رأس ــي وانص ــرفت إلي ــه  ،فرفع ــت رأس ــي إىل الس ــماء ف ــرذا مث ــل
تط ــأ حي ــىي  ،وك ــان منه ــا قريب ــا( ) ،
الظلــة فيهــا أمثــال املصــابيح  ،فخرجــت حــب ال أراهــا قــال  :وتــدري م ــا ذاا ؟ قــال  :ال  .قــال  :تل ــك
11
املالئكة دنت لصوتك ولو قرأت ألصبحت ينظر الناس إليها ال تتوارى منهم( ) .
وهكــذا رواه اإلمــام العلــم أبــو عبيــد القاســم بــن ســالم يف كتــاب فضــائل القــرآن  ،عــن عبــد هللا بــن صــاحل
12
وحيىي بن بكري  ،عن الليث به( ) .
) (1يف املصدر خشية .
) (2جــاء علــى هــامش العتيقــة قولــه  :الفــاء فيــه كــثم يف قولــه  :اســتغفروا ربكــم مث توب ـوا  .أي  :تعلم ـوا القــرآن وداوم ـوا علــى تالوتــه والعمــل
مبقتضاه .
) (3زايدة من املصدر .
) (4ليست يف األصل وهي يف العتيقة واملصدر.
) (5الرتمــذي  ، 2876النســائي الكــربى  8749بتمامــه  ،ابــن ماجــه  217مقتص ـرا علــى آخــره  ،وقــد أخرجــه أيضــا احلــاكم  443/1وغــريه
خمتصـرا ومطــوال ولــه طريــق آخــر عــن أيب هريــرة عنــد ابــن عــدي  1703/5وغــريه  ،وهــذا احلــديث حســن يف الشـواهد واملتابعــات وقــد حســنه
الرتمذي وصححه ابـن خز ـة وابـن حبـان فيـه مـوىل أيب أمحـد قـال احلـافظ  :مقبـول  .وقـال احلـاكم  :صـحيح علـى شـرط الشـيخني ومل خيرجـاه
وسكت الذها  .وقد ضعفه األلباين (ضعيف اجلامع .)2452
) (6ليست يف األصل وهي يف العتيقة واملصدر .
) (7ذكره بعده مباشرة .
) (8يف املصدر  :اجرته .
) (9مــابني القوســني زايدة مــن العتيقــة ملحقــة ابهلــامش وليســت يف املصــدر أيضــا لكنهــا يف مصــادر التخ ـريج األخــرى والبــد منهــا الســتقامة
الكالم ..
 (10يف األصل  :وكان قريبا منها  .واملثبت من العتيقة واملصدر .
)
 (11الصحيح  4730هكذا معلقا جمزوما به بنحوه وقد وصله مجاعة وانظر املوسوعة .100/1
)
 (12الفضائل ص.26
)
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وقد روي من وجوه أخر  ،عن أسيد بن حضري كما تقدم( ) 1وهللا أعلم .
وقد وقع حنو من هذا لثابت بن قيس بن الشماس  وذلك فما رواه أبو عبيـد  :ثنـا عبـاد بـن عبـاد  ،عـن
جريــر بــن حــازم  ،عــن (عمــه)( ) 2جريــر بــن يزيــد أن( ) 3أشــياخ أهــل املدينــة حــدثوه أن رس ــول هللا  قيــل
له :أمل تر اثبت بن قيس بن َمشااس مل تزل داره البارحة تزهر مصابيح ؟ قال  :فلعله قرأ سورة البقـرة  .قـال:
فس ــئل اثبــت  ،فقــال  :ق ـرأت س ــورة البقــرة ( .)4وهــذا إس ــناد جيــد إال أن فيــه إهبام ــا  ،مث ه ــو مرس ــل( )، 5
وهللا أعلم .
ذكر ما ورد يف فضلها مع آل عمران
قال اإلمام أمحد  :ثنا أبو نعيم  ،ثنـا بشـري بـن مهـاجر  ،حـدثين عبـد هللا بـن بريـدة  ،عـن أبيـه قـال  :كنـت
جالسا عند النا  فسمعته يقول  ":تعلموا سورة البقرة فرن أخذها بركة  ،وتركها حسـرة  ،وال تسـتطيعها
البطلــة "  .قــال  :مث ســكت ســاعة  ،مث قــال  ":تعلمـوا ســورة البقــرة وآل عمـران مل فرهنمــا الزهـراوان يظــالن
ص ــاحبهما ي ــوم القيام ــة  ،كأهنم ــا غمامت ــان أو غيايت ــان  ،أو فرق ــان م ــن ط ــري صـ ـواف  ،وإن الق ــرآن يلق ــى
صاحبه يوم القيامة حني ينشق عنه قربه كالرجل الشاحب فيقـول لـه  :هـل تعـرفين ؟ فيقـول  :مـا أعرفـك .
فيقول  :أان صاحبك القرآن الذي أظمأتك يف اهلواجر  ،وأسهرت ليلك  ،وإن كل اتجـر مـن وراء ألارتـه،
وإنــك اليــوم مــن وراء كــل ألــارة  .فيعطــى املليفـك بيمينــه واخلليفـد بشــماله  ،ويوضــع علــى رأســه اتج الوقــار ،
ويكس ــى وال ــداه حلت ـني ال يق ــوم هلم ــا أه ــل ال ــدنيا  ،فيق ــوالن  :مب ــا كس ــينا ه ـذا ؟ فيق ــال  :أبخ ــذ ول ــدكما
القـ ــرآن .مث يقـ ــال  :اق ـ ـرأ واصـ ــعد يف درج اجلنـ ــة وغرفهـ ــا  .فهـ ــو يف صـ ــعود مـ ــا دام يق ـ ـرأ هـ ــذا ( )6كـ ــان أو
ترتيال"(). 7
وروى ابن ماجه من حديث بشري بن املهاجر به() 8بعضه( ) ، 9وهذا إسناد حسن على شرط مسلم ،
)  (1منهــا مــاذكره البخــاري وأبـو عبيــد أيضــا بعــد تلـك الروايــة قــال  :قــال ابــن اهلـاد وحــدثين هــذا احلــديث عبـد هللا بــن خبــاب عــن أيب ســعيد
اخلدري عن أسيد بن حضري  .وانظر املوسوعة  100/1فقد ذكرت هناا تسع طرق عنه .
) (2زايدة من املصدر .
) (3يف األصل عن واملثبت من العتيقة .
) (4الفضائل ص 122، 27وإسناده جيد إال أنه مرسل كما سيأيت ذكره .
) (5أما اإلهبام فاملراد به أشياخ املد ينة وهـم مـن التـابعني ال شـك ألن جريـر بـن زيـد ال يعـرف بروايـة عـن الصـحابة وأمـا اإلرسـال فلكـوهنم مـن
التابعني إال أن جمموعهم يرفع اإلهبام ويبقى اإلرسال فلعل املخرج واحد  .وهللا أعلم .
) (6اهلذ :القراءة السريعة .
) (7املسند  348/5وأخرجه أيضا خمتصرا  352،361/5وأييت شرح بعض ألفاظه بعد حديث أيب أمامة اآليت بعده .
) (8ليست يف العتيقة.
) (9السنن  3781وقد أخرج احلديث أيضا احلاكم  560/1خمتصرا ومجاعـة وقـال احلـاكم صـحيح علـى شـرط مسـلم وسـكت الـذها  .وقـد
حســنه أيضــا البغــوي وللحــديث شـواهد كمــا ذكــر احلــافظ ابــن كثــري يرتقــي هبــا للحســن منهــا مــاهو لبقيــة احلــديث وانظــر املوســوعة (113/1
.)116،
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(فــرن بشـريا هــذا أخــرج لــه مســلم)( ) ، 1ووثقــه ابــن معــني  ،وقــال النســائي  :لــيس بــه أبس  ،إال أن اإلمــام
أمحــد قــال فيــه  :ه ــو منكــر احلــديث  ،قــد اعتــربت أحاديثــه فــرذا هــي أتيت ابلعوــب  .وقــال البخــاري :
خيالف يف بعض حديثه  .وقال أبو حامت الرازي  :يكتب حديثه وال حيتج بـه  .وقـال ابـن عـدي  :روى مـا
ال يتابع عليه  .وقال الدارقطين  :ليس ابلقوي( ). 2
قلت  :ولكن لبعضه شواهد فمن ذلك حديث أيب أمامة الباهلي .
قــال اإلمــام أمحــد  :ثنــا عبــد امللــك بــن عمــرو  ،ثنــا هشــام  ،عــن حيــىي بــن (أيب)( )3كثــري  ،عــن أيب ســالم ،
عن أيب أمامة قال  :مسعت رسول هللا  يقول  ":اقرؤوا القرآن  ،فرنه شافع ألصحابه يوم القيامـة  ،اقـرؤوا
الزه ـراوين البقــرة وآل عم ـران فرهنمــا أيتيــان يــوم القيامــة كأهنمــا غمامتــان  ،أو كأهنمــا غيايتــان  ،أو كأهنمــا
فرقان من طري صواف حياجان عن أهلهما  ،مث قال  :اقـرؤوا البقـرة فـرن أخـذها بركـة  ،وتركهـا حسـرة  ،وال
تستطيعها البطلة" ( ). 4
وقد رواه مسلم يف الصالة مـن حـديث معاويـة بـن س َّـالم  ،عـن أخيـه زيـد بـن س َّـالم  ،عـن جـده أيب س َّـالم
ي بن عوالن (الباهلي)( ) 5به( ). 6
ممطور احلبشي  ،عن أيب أمامة يف
ص َد ا
الزه ـراوان  :املنــرياتن( ) . 7والغيايــة  :مــا أظلــك مــن فوقــك  .والف ـرق  :القطعــة مــن الش ــيء  ،والص ـواف :
املصـ ــطفة املتضـ ــامة  .والبطلـ ــة  :السـ ــحرة  ،ومعـ ــل ال تسـ ــتطيعها أي  :ال كـ ــنهم حفظهـ ــا  ،وقيـ ــل  :ال
تستطيع النفوذ( ) 8يف قاريها وهللا أعلم .
ومن ذلك حديث النواس بن مسعان .
قال اإلمام أمحد  :ثنا يزيد بن عبد ربه  ،ثنا الوليد بن مسلم  ،عن حممد بن مهاجر  ،عـن الوليـد بـن عبـد
الرمحن اجلرشي  ،عن جبري بن نفـري قـال  :مسعـت النـواس بـن مسعـان الكـاليب يقـول  :مسعـت رسـول هللا 
يفَ
يقــول  :يــؤتى ابلقــرآن يــوم القيامــة وأهلــه الــذين كــانوا يعملــون بــه  ،تقــدمهم( ) 9ســورة البقــرة وآل عم ـران .

) (1مابني القوسني زايدة من العتيقة .
) (2قال احلافظ  :صدوق يف حديث لني ا.ه ـ واملالحـظ مـن أقـوال األئمـة أن حـديث حسـن إذا مل خيـالف ولـذا أخـرج لـه مسـلم يف صـحيحه
من روايته عن ابن بريدة (انظر املوسوعة .)113/1
) (3زايدة من العتيقة .
) (4املسـند  294/5وأخرجـه  257/5وأخرجـه أيضـا  254،249/5وفيـه زيـد بـني حيـىي وأيب سـالم  .وهـو الواسـطة ألن حيـىي مل يسـمع مـن
أيب سالم .
) (5زايدة من العتيقة .
) (6الصحيح  804وأخرجه مجاعة من طرق عن أيب سالم ( انظر املوسوعة .)110/1
) (7يف األصل  :املنريان  .واملثبت من العتيقة .
) (8يف األصل  :التفرد  .واملثبت من العتيقة .
) (9يف األصل  :يقدمهم  .واملثبت من العتيقة .
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وضرب هلما رسول هللا  ثالثة أمثال ما نسيتهن بعد  ،قال :كأهنمـا غمامتـان أو ظلتـان سـوداوان بينهمـا
َشَرق  ،أو كأهنما فرقان من طري صواف( ) 1حياجان عن صاحبهما "(.)2
ورواه مسلم عن إسحاق بن منصور  ،عـن يزيـد( ) 3بـن عبـد ربـه بـه  .والرتمـذي مـن حـديث الوليـد بـن عبـد
الرمحن اجليفَرشي به( .)4وقال  :حسن غريب( ). 5
وقــال أبــو عبيــد  :ثنــا حوــاج  ،عــن محــاد بــن ســلمة( ) ، 6عــن عبــد امللــك بــن عمــري قــال  :قــال محــاد :
أحسـبه عــن أيب منيـب  ،عــن عمـه( ) 7مل أن رجــال قـرأ البقــرة وآل عمـران فلمــا قضـى صــالته قـال لــه كعــب :
أق ـرأت البقــرة وآل عم ـران ؟ قــال  :نع ــم  .ق ــال  :فوالــذي نفســي بيــده  ،إن فيهم ــا اس ــم هللا (األعظ ــم)()8
الـذي إذا دعــى بـه اســتواب  .قـال  :فــأخربين بـه  .قــال  :ال وهللا ال أخـربا بــه  ،ولـو أخربتــك ألوشــكت
أن تدعوه بدعوة أهلك فيها أان وأنت( ). 9
 10وح ــدثنا( )11عب ــد هللا ب ــن ص ــاحل  ،ع ــن معاوي ــة ب ــن ص ــاحل  ،ع ــن يفسـ ـليم ب ــن ع ــامر :
(ق ــال أب ــو عبي ــد)( ) :
أنه مسع أاب أمامة يقول  :إن أخا لكم أري يف املنام أن الناس يسلكون يف صدع جبـل وعـر طويـل  ،وعلـى
12هــل فــيكم مــن يقـرأ ســورة البقــرة ؟ هــل فــيكم مــن يقـرأ ســورة آل
رأس اجلبــل شــوراتن خضـراوان يهتفــان( ):
عمران ؟ قال  :فرذا قال الرجل  :نعم  ،دنتا ( )13منه أبعذاقه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـما حب يتعلق هبما فـيخطران ()14
) (1يف األصل  :صاف  .واملثبت من العتيقة .
) (2املسند  183/4وشرق  :يفتح فسكون  ،وبفتحتني  :ضوء ( اللسان .)2245/4
) (3يف األصل  :حممد  .واملثبت من العتيقة .
) (4الصحيح  ، 805السنن  2883وقد أخرجه غري ا  .انظر املوسوعة . 112/1
)  (5الــذي يف الســنن  :غريــب  .فقــط وإمنــا اســتغربه الرتمــذي ملعنــاه وقــال  :ومعــل هــذا احلــديث عنــد أهــل العلــم أنــه جيــيء ثـواب قراءتــه كــذا
فسر بعض أهل العلم هذا احلديث ا.هـ وليس هناا ما نع من أن يتمثل القرآن ال ثوابه وهذا هو الظاهر وهللا أعلم .
) (6يف األصل  :مسلم  .واملثبت من العتيقة .
) (7يف األصل  :عمر  .واملثبت من العتيقة .
) (8ليست يف العتيقة .
)  (9الفضــائل ص 126وأخرجــه ايضــا ابــن الضـريس والفـراييب ويف بعــض الطــرق عــن عبــد امللــك بــن عمــري بــدون واســطة ويف الــبعض اآلخــر
إبهبام حمدثه وأبو املنيب األقرب أنه العتكي وامسه عبيد هللا بن عبد هللا وعمه مل أعرفه وليس له ذكر عند غـري أيب عبيـد وعبـد امللـك بـن عمـري
ادرا كعبــا واإلســناد بــه عنــد مباشــر حســن إىل كعــب وكــون البقــرة وآل عم ـران فيهــا اســم هللا األعظــم اثبــت عــن النــا  مرفوعــا وعــن ابــن
مسعود موقوفا  .وانظر املوسوعة (.)123-121/1
 (10زايدة من العتيقة .
)
 (11يف العتيقة  :وثنا .
)
 (12يف املصدر  :هتتفان .
)
 (13يف األصل  :دنيا  .واملثبت من العتيقة .
)
 (14يف املصدر  :فتخطرا  .ويف الدارمي  :فتخطران .
)
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به اجلبل().1
وحــدثنا( ) 2عبــد هللا بــن صــاحل  ،عــن معاويــة بــن صــاحل  ،عــن أيب عم ـران  :أنــه مســع أم الــدرداء تقــول  :إن
رجال ممن قد قرأ القـرآن أغـار علـى جـار لـه فقتلـه  ،وإنـه أقيـد منـه فقتـل  ،فمـا زال القـرآن ينسـل منـه سـورة
سورة  ،حب بقيت البقرة وآل عمران مجعة ،مث إن آل عمران انسلت منه وأقامت البقرة مجعة  ،فقيل هلا:
 ما يبدل القول لدي وما أان بظالم للعبيد  [ ق  ]29قال  :فخرجت كأهنا السحابة العظيمة .
قال أبو عبيد  :أراه يعين  :أهنما كانتا معه يف قربه تدفعان عنه وتؤنسانه فكانتـا مـن آخـر مـا بقـي معـه مـن
القرآن(). 3
وقــال أيضــا  :حــدثنا( ) 4أبــو مســهر الغســاين  ،عــن ســعيد بــن عبــد العزيــز التَـنُّـوخي  :أن يزيــد بــن األســود
اجليفَرشــي كــان حيــدي  :أنــه مــن قـرأ البقــرة وآل عمـران يف يــوم بــرئ مــن النفــاق حــب ســي  ،ومــن قرأ ــا يف
ليلة برئ من النفاق حب يصبح  ،قال  :فكان يقرؤ ا كل يوم وليلة سوى جزئه( ). 5

(ق ــال أيض ــا)() : 6وح ــدثنا( ) 7يزي ــد  ،ع ــن وق ــاء( ) 8ب ــن إايس  ،ع ــن س ــعيد ب ــن جب ــري ق ــال  :ق ــال عم ــر ب ــن
اخلطاب  :من قرأ البقرة وآل عمران ( والنساء )()9يف ليلة كان أو كتب من القانتني( ).10
12
فيه انقطاع ولكن ثبت يف الصحيحني  :أن رسول هللا  قرأ هبن( )11يف ركعة واحدة ( ).

) (1الفضائل ص  126وأخرجه أيضا الدارمي  543/2وإسناده حسن وهو رؤاي صـاحلة يسـتأنس هبـا  .وقـال الـدارمي بعـد األثـر  :األعـذاق
األغصان .
) (2يف العتيقة  :وثنا .
) (3الفضائل ص 127-126وإسناده حسن وهو من قبيل املرفوع (انظر املوسوعة .)120-119/1
) (4يف العتيقة  :ثنا .
) (5الفضائل ص 127ورجاله ثقات لكنه منقطـع فـرن سـعيدا مل يـدرا أحـدا مـن الصـحابة وعـده احـافظ مـن السـابعة وهـي طبقـة كبـار أتبـاع
التابعني ويزيد صحايب  .فاألثر ضعيف .
) (6زايدة من العتيقة .
) (7يف العتيقة  :وثنا .
) (8يف األصل  :ورقاء  .واملثبت مـن العتيقـة .واملصـدر وهـو وقـاء بكسـر الـواو بعـدها قـاف ابـن إايس األسـدي قـال احلـافظ  :لـني احلـديث .
(التقريب .)7411
) (9زايدة من املصدر ومصادر التخريج .
) (10الفضــائل ص 127وأخرجــه أيضــا ســعيد بــن منصــور  485والبيهقــي يف الشــعب  2424وفيهمــا كتــب مــن احلكمــاء وفيــه انقطــاع كمــا
ذكر احلافظ وضعف أيضا من أجل الكالم يف وقاء .
 (11يف األصل  :هبما واملثبت من العتيقة .
)
 (12وبدأ ابلبقرة مث النساء مث آل عمران أخرجه مسلم فقط من حديث حذيفة  772ومل أجده يف البخاري .
)
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(ذكر)() 1ماورد يف فضل السبع الطول
قــال أبــو عبيــد  :ثنــا هشــام بــن إمساعيــل الدمشــقي  ،عــن حممــد بــن شــعيب  ،عــن ســعيد بــن بشــري  ،عــن
قتادة  ،عن أيب املليح  ،عن واثلة بن األسقع  ،عن النا  قال  :أعطيت السبع ( الطول )() 2مكان
التوراة  ،وأعطيت املئني مكان اإلجنيل  ،وأعطيت املثاين مكان الزبور  ،وفضلت ابملفصل( ). 3
هذا حديث غريب وسعيد بن بشري فيه لني .
وقد رواه أبو عبيد  ،عن عبد هللا بن صاحل  ،عن الليث  ،عـن سـعيد بـن أيب هـالل قـال  :بلغنـا أن رسـول
هللا  : قال ….فذكره( ) . 4وهللا أعلم
مث قــال  :ثنــا إمساعيــل بــن جعفــر  ،عــن عمــرو بــن أيب عمــرو مــوىل املطلــب بــن عبــد هللا بــن حنطــب  ،عــن
حبيب بن هند األسلمي  ،عن عروة  ،عن عائشة  ،عن النا  قال  :من أخذ السبع فهو حرب( ). 5
وهــذا أيضــا غريــب وحبيــب بــن هنــد بــن أمســاء بــن هنــد بــن حارثــة األســلمي  ،روى عنــه عمــرو بــن (أيب)( )6
عمرو وعبد هللا بن أيب بكر( ) ، 7وذكره أبو حامت الرازي ومل يذكر فيه جرحا ( ،)8فاهلل أعلم .
وقد رواه اإلمام أمحد  ،عن سليمان بن داود وحسني كال ا  ،عن إمساعيل بن جعفر به (.)9
ورواه أيضـا عـن أيب سـعيد عـن سـليمان بـن بـالل( ثنــا عمـرو بـن أيب عمـرو )( ،عـن حبيـب بـن هنـد  ،عــن
عروة)( ) ،10عن عائشة أن رسول هللا  قال  :من أخذ السبع األول من القرآن فهو حرب( ).11
قال أمحد ( :و)()12ثنا حسني ثنا ابن أيب الزاند  ،عن األعرج  ،عن أيب هريرة  ،عن النا  مثله.
) (1زايدة من العتيقة .
) (2زايدة من املصدر .
)  (3الفضـائل ص 120والسـبع أييت بياهنـا واملائيــة السـور الـيت تزيـد علـى مائـة آيـة واملثـاين مــاليس ابملـائني مـن بقيـة سـور القـرآن وغـري املفصــل
واحلــديث أخرجــه أيضــا الطيالســي  136وأمحــد 107/4
/2 ،
وهــو مــن أول ق إىل آخ ـر القــرآن وانظــر للتفصــيل املوســوعة /1
وغري ــا مــن طريــق عمـران القطــان وســعيد عــن قتــادة بــه  .وســعيد فيــه ضــعف كمــا ذكــر احلــافظ إال أن طريــق عمـران طريــق حســنة وللحــديث
شواهد كثرية يصح هبا وقد صححه األلباين ( الصحيحة ()469/4وانظر املوسوعة .) 131-128/1
) (4الفضائل ص 120وهو بال حسن اإلسناد وانظر ماسبق .
) (5الفضائل ص 120واحلرب  :بكسر احلاء املهملة وفتحها وسكون البـاء املوحـدة العـامل ذميـا كـان مسـلما  ( .انظـر اللسـان  )748/2ووقـع
يف بعض مصادر التخريج  :خري ابخلاء املعومة والياء التحتية وهو خطأ ( انظر املوسوعة . )125/1
) (6زايدة من العتيقة .
) (7وابن حرملة أيضا .
) (8ووثقه ابن حبان وقال اهليثمي  :وهو ثقة  .وانظر ماأييت .
) (9املسند . 73/6
 (10يف األصل  :عن حبيب بن عبد عروة  .واملثبت من العتيقة .
)
) (11املسـند  82/6وقـد أخـرج هـذا احلــديث أيضـا احلــاكم  564/1وغـري واحـد وقــال احلـاكم  :صــحيح اإلسـناد ومل خيرجــاه وسـكت الــذها
 .فاحلديث حسن وانظر للتفصيل ( املوسوعة .)125-124/1
 (12زايدة من العتيقة .
)
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قــال عبــد هللا بــن أمحــد  :وهــذا أرى (أن)( ) 1فيــه  :عــن أبيــه  ،عــن األعــرج  ،ولكــن كــذا كــان يف الكتــاب،
(فال أدري)( ) 2أغفله أيب أو كذا هو مرسل(. 4)()3
(وقــال)( ) 5أبــو عبيــد  :ثنــا هشــيم  ،أان أبــو بشــر  ،عــن ســعيد بــن جبــري يف قولــه تعــاىل   :ولقــد آتينــاا
سـبعا مـن املثـاين  [ احلوـر  ، ]87قـال  :هـي الســبع الطـول (البقـرة وآل عمـران والنسـاء واملائـدة واألنعــام
واألعراف ويونس )(.)6
ق ــال  :وق ــال جماه ــد  :ه ــي الس ــبع الط ــول( ) . 7وهك ــذا ق ــال مكح ــول  ،وعطي ــة ب ــن ق ــيس( ) 8وأب ــو حمم ــد
القـاري( ) 9شـداد بـن عبيــد هللا  ،وحيـىي بـن احلــاري الـذماري يف تفسـري اآليــة بـذلك ويف تعـدادها وأن يــونس
هي السابعة( ).10
فص  :والبقرة مجيعها مدنية بال خالف .

(وهـي مــن أوائــل مــا نـزل هبــا إال قولــه   :واتقـوا يومـا ترجعــون فيــه إىل هللا  اآليــة يقـال  :إهنــا آخــر مــا نــزل
من القرآن وحيتمل أن تكون منها( ) ،11وكذلك آايت الراب من أواخر ما نزل .
.14) (13
وكان خالد بن معدان يسمي البقرة قسطاس( )12القرآن( ))
) (1زايدة من املصدر .
) (2يف األصل  :بال أيب  .واملثبت من العتيقة .
) (3املسند  ، 73/6وهو شاهد جيد للحديث السابق وانظر املوسوعة .
) (4جاء هاهنا زايدة يف العتيقة ( :وروى الرتمذي عن أيب هريرة أن رسول هللا  بعث بعثا وهم ذوو عدد وقدم عليهم أحدثهم سنا
حلفظه سورة البقرة وقال له اذهب فأنت أمريهم وصححه الرتمذي  .ا.هـ وليس هذا املكان املناسب لذكر هذا احلديث وهو مكرر وقد سبق
يف مكانه املناسب مع خترجيه .
) (5يف األصل  :مث قال  .واملثبت من العتيقة .
) (6الفضائل ص 120ومـابني القوسـني لـيس يف املصـدر ويبـدو أنـه سـقط منـه بـدليل اآلاثر الـيت بعـده  .وقـد جـاءت يف هـامش بعـض النسـخ
( انظر ص  158رسالة )
) (7كذا وقـع يف هـامش خمطوطـة فضـائل أيب عبيـد  .وقـد أخرجـه ابـن جريـر  53 ، 52/14أبسـانيد صـحيحة عنـه بـدون تسـمية للسـور وقـال
السيوطي  :ويف رواية صحيحة عند ابن أيب حامت وغريه عن جماهد وسعيد بن جبري أهنا يونس (انظر االتقان . )84/1
) (8أخرجــه أبــو عبيــد ص 120عــن مكحــول عــن عطيــة بــن قــيس قــال  :مثــل قــول ســعيد بــن جبــري سـواء إال أنــه قــال  :والــيت يقــال هلــا يــونس
هي السابعة  .ويف إسناده أبو بكر بن عبد هللا ابن أيب مرمي الغساين قال احلافظ  :ضعيف (التقريب .)7974
) (9يف األصل  :الفارسي  .واملثبت من العتيقة .
 (10أخرجـه أبوعبيــد ص 121وإســناده صـحيح إليــه وانظــر التفصـيل الســبع الطــول املوسـوعة  288-283/1فهــو اثبــت عـن ابــن عبــاس وعــن
)
الصحابة ومنهم عثمان .
 (11أي من أواخر مانزل ال آخر مانزل على اإلطالق .
)
 (12كذا يف العتيقة  .وعليها تعليق  :ميزان  .والذي يف مصدر التخريج  :فسطاط .
)
 (13أخرج ــه ال ــدارمي  3376مط ــوال وإس ــناده ص ــحيح إلي ــه وق ــد روي مرفوع ــا ع ــن أيب س ــعيد اخل ــدري اخرج ــه ال ــديلمي يف مس ــند الف ــردوس
)
( 3559خمتصر) وقال األلباين  :موضوع (ضعيف اجلامع .)242/3
 (14مابني القوسني زايدة من العتيقة  .وليست يف ط .
)
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قال بعض العلماء  :وهي مشتملة على ألف خرب  ،وألف أمر وألف هني( ). 1
وقال العادون  :آايهتا مائتان و انون وسبع آايت  ،وكلماهتا ستة آالف كلمة ومائة وإحدى وعشرون
كلمة  ،وحروفها مخسة وعشرون ألفا ومخس مائة حرف( ) ، 2فاهلل أعلم .
قال ابن جريج  ،عن عطاء  ،عن ابن عباس نزلت ابملدينة سورة البقرة (.)3
وقال خصيف  ،عن جماهد  ،عن عبد هللا بن الزبري قال  :أنزل ابملدينة سورة البقرة (.)4
وقــال الواقــدي  :حــدثين الضــحاا بــن عثمــان  ،عــن أيب الـزاند  ،عــن خارجــة بــن زيــد بــن اثبــت  ،عــن أبيــه
قال  :نزلت البقرة ابملدينة (.)5
وهكذا قال غري واحد من األئمة  ،والعلماء واملفسرين( ،)6وال خالف فيه .
وق ــال اب ــن مردوي ــه  :ثن ــا حمم ــد ب ــن معم ــر  ،ثن ــا احلس ــن ب ــن عل ــي ب ــن الولي ــد  ،ثن ــا خل ــف ب ــن هش ــام ثن ــا
عيســى( ) 7بــن ميمــون  ،عــن موســى بــن أنــس بــن مالــك  ،عــن أبيــه قــال  :قــال (النــا)( ) :  8ال تقول ـوا :
ســورة البقــرة  ،وال ســورة آل عم ـران  ،وال ســورة النســاء  ،وكــذا القــرآن كلــه  ،ولكــن قول ـوا الســورة( ) 9الــيت
يذكر فيها البقرة  ،واليت يذكر فيها آل عمران  ،وكذا القرآن كله( ).10
) (1نقل ذلك ابن العريب عن بعض مشاخيه  :وزاد وألف حكم  ( .انظر القرطا .)132/1
) (2ليس كل هذا مبحل اتفاق وهو خيتلف ابختالف القراءات مث ابختالف علماء العدد ابلنسبة لعد اآلي وقد اختلفوا يف سورة البقرة يف
أحد عشر موضعا ( وانظر نفائس البيان ص.)12
) (3عطاء هو اخلراساين ومل يسمع عن ابن عباس وأخرجه ابن الضريس ص 73من طريـق عمـر بـن عطـاء عـن أبيـه بـه مطـوال ويف إسـناده عمـر
بــن هــارون وهــو مــرتوا وعثمــان بــن عطــاء وهــو ضــعيف ولــه طريــق آخــر عــن ابــن عبــاس عنــد البيهقــي يف دالئــل النبــوة  144/7وإســناده فيــه
ضــعف وعـزاه الســيوطي أيضــا للنحــاس يف الناســخ واملنســوخ وابــن مردويــه وقــال  :مــن طــرق عــن ابــن عبــاس  (.الــدر  )17/1ومبومــوع هــذه
الطرق يثبت عن ابن عباس ال سيما وهو اثبت عن تالميذه .
) (4أخرجــه ابــن مردويــه (انظــر الــدر  )17/1ويف إســناده خصــيف بــن عبــد الــرمحن اجلــزري قــال احلــافظ  :صــدوق ســيء احلفــظ ( التقريــب
 )1718وقد أخرجه البيهقي يف الدالئل  144/7من طريق خصيف عن جماهد عن ابن عباس ال عن ابن الزبري وهو أصوب وهللا أعلم .
) (5إسناده ضعيف جدا ألجل الكالم املعروف يف الواقدي .
)  (6مــنهم قتــادة فيمــا أخرجــه يف انســخه ص ، 52ومــنهم عكرمــة عنــد أيب داود يف الناســخ واملنســوخ ( انظــر الــدر  )17/1والبيهقــي يف
الدالئل  ،ومنهم احلسن وجابر بن زيد وعلي بن أيب طلحة وغريهم وانظر ( صحيح السرية النبوية .)11-9/2
) (7هكذا يف النسختني وهو الصواب عند احلافظ ابن كثري ملا يدل عليه ما أييت من كالمه وقد تصحف عليه كما سيأيت بيانه .
) (8يف العتيقة  :رسول هللا .
) (9يف األصل  :سورة  .واملثبت من العتيقة .
 (10عـزاه الســيوطي أيضــا البــن مردويــه (الــدر  )18/1وكــذا الزيلعــي يف ختـريج الكشــاف وابــن حوــر يف الكــايف الشــايف ص 9وأخرجــه الطـرباين
)
يف األوســط  5755والبيهقــي يف شــعب اإل ــان  519/2والعقيلــي يف الضــعفاء  418/3وابــن اجلــوزي يف املوضــوعات  250/1وغ ــريهم .
وقال السيوطي  :بسـند ضـعيف ا.ه ـ وضـعفه أيضـا الزيلعـي واهليثمـي وابـن حوـر وغـري واحـد .وقـد حـدي تصـحيف يف عبـيس بـن ميمـون يف
عـدة مراجـع فكتـب عيســى بـن ميمـون ولـذا أظنــه احلـافظ ابـن كثــري أاب سـلمة اخلـواص وهـو مــرتوا والصـواب أنـه عبـيس بــن ميمـون أبـو عبيــدة
اخلزاز كما جاء منسواب يف البيهقـي يف الشـعب وهـو ضـعيف أيضـا وقـال البيهقـي  :هـذا فيـه عبـيس بـن ميمـون منكـر احلـديث وهـذا ال يصـح
وإمنا يروي فيه عن ابن عمر من قوله  .مث رواه بسند صحيح عنه  .وأبتعه برواايت تدلل على جواز ذلـك وقـد تقـدم أحاديـث مرفوعـة صـرحية
يف اجلواز واحلمد هلل رب العاملني .
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هذا حديث غريب ال يصح رفعه( ،)1وعيسى بن ميمون هذا هو (أبو)( ) 2سلمة اخلواص  ،وهو
ضعيف الرواية ال حيتج به .
وقد ثبت يف الصحيحني  ،عن ابن مسعود  :أنه رمى اجلمرة من بطن الوادي  ،فوعل البيـت عـن يسـاره،
ومل عن ينه  ،مث قال  :هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة( .)3أخرجاه .
وروى ابــن مردويــه  ،مــن حــديث شــعبة  ،عــن عقيــل بــن طلحــة  ،عــن عتبــة بــن مزيــد( ) 4قــال  :رأى النــا
 :يف أصحابه أتخرا  ،فقال  :اي أصحاب سورة البقرة _ وأظن هذا كان يوم حنني حني ولـوا مـدبرين _
أمـ ــر العبـ ــاس فنـ ــاداهم  :اي أصـ ــحاب الشـ ــورة _ يعـ ــين أهـ ــل بيعـ ــة الرض ـ ـوان _ ويف روايـ ــة  :اي أصـ ــحاب
(سورة)( ) 5البقرة ينشطهم بذلك  ،فوعلوا يقبلون من كل وجه(.)6
وكــذلك يــوم اليمامــة مــع أصــحاب مســيلمة جعــل الصــحابة يفــرون لكثافــة (جــيش بــين)( ) 7حنيفــة  ،فوعــل
املهــاجرون واألنصــار يتنــادون اي أصــحاب ســورة البقــرة( ،)8حــب فــتح هللا علــيهم رضــي هللا عــن أصــحاب
رسول هللا ( وعليهم )() 9أمجعني .
بسم هللا الرمحن الرحيم
 امل 
قد اختلف املفسرون يف احلروف املقطعة اليت يف أوائل السور ،فمنهم من قال  :هي مما اسـتأثر هللا بعلمـه،
فردوا علمها إىل هللا  ،ومل يفسروها .
11
(وحكاه القرطا يف تفسريه( )10عن أيب بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود رضي هللا عنهم( ).
) (1ثبت هذا أيضا عن احلواج بن يوسف من قوله يف سبب ذكر إبراهيم حلديث ابن مسعود اآليت ردا عليه .
) (2يف األصل  :بن  .واملثبت من العتيقة .
) (3البخاري  ،1663ومسلم . 1296
) (4يف األصل  :مريد ويف العتيقة مزيد  .واملثبت من مصادر التخريج .
) (5زايدة من العتيقة .
) (6أخرجه الطرباين يف الكبري  133/17وأبو نعيم يف معرفة الصحابة /115ب 2/مـن طريـق علـي بـن قتيبـة عـن شـعبة بـه  .وقـال اهليثمـي :
فيــه علــي بــن قتيبــة وهــو ضــعيف ( اجملمــع  )327/5ويغــين عنــه مــا أخرجــه مســلم وغــريه عــن العبــاس بنحــو ذلــك مطــوال ( وانظــر موســوعة
الفضائل .)99-97/1
) (7يف األصل  :حشري  .واملثبت من العتيقة .
) (8ثبت عن عروة بن الزبري أنه قـال  :كـان شـعار أصـحاب النـا  يـوم مسـيلمة اي أصـحاب سـورة البقـرة  .وأخرجـه عبـد الـرزاق 232/5
 ،وابن أيب شيبة  503/12وغري ا وإسناده صحيح إليه وفيه إرسال ( وانظر املوسوعة .)99/1
)(9زايدة من العتيقة .
 (10اجلامع . 134-133/1
)
) (11أمـا أبـو بكـر وعلـي فقـد ذكـر القـرطا عنهمـا ذلـك بصـيغة التمـريض وذكـره الـرازي فقـال  :وقـال أبـوبكر الصـديق  يف كـل كتـاب سـر
وســره يف القــرآن أوائــل الســور  .وقــال علــي  : إن لكــل كتــاب صــفوة وصــفوة هــذا الكتــاب حــروف التهوــي  ( .مفــاتيح الغيــب  )3/2ومل
أقف له على إسناد وال أراه إال موضوعا  .وأما عمر وعثمان وابن مسعود فذكره القرطا قائال  :وذكر أبو الليث السمرقندي عن عمر
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وقاله عامر الشعا وسفيان الثوري( ) 1والربيع بن يفخثَيم( ) 2واختاره أبو حامت بن حبان)( ). 3
ومــنهم مــن فســرها مل واختلــف هــؤالء يف معناهــا  ،فقــال عبــد الــرمحن بــن زيــد بــن أســلم  :إمنــا هــي أمســاء
السور( ). 4
(قــال العالمــة أبــو القاســم حمم ــود بــن عمــر الزخمشــري يف تفســريه( ) : 5وعليــه إطبــاق األكث ــر  ،ونقلــه عــن
سيبويه أنه نص عليه)( ). 6
ويعتض ــد ه ــذا مب ــا ورد يف الص ــحيحني  ،ع ــن أيب هري ــرة أن رس ــول هللا  ك ــان يقـ ـرأ يف ص ــالة الص ــبح ي ــوم
اجلمعة  ،امل السودة وهل أتى على اإلنسان( ). 7
وقــال ســفيان الثــوري عــن (ابــن)( ) 8أيب جنــيح  ،عــن جماهــد أنــه قــال  :امل وحــم واملــص وص مل ف ـواتح افتــتح
هللا هبا (القرآن)( ). 9
وكذا قال غريه  ،عن جماهد( ).10
وقال جماهد يف رواية أيب حذيفة موسى بن مسعود  ،عن شبل  ،عن ابـن أيب جنـيح عنـه أنـه قـال  :امل اسـم
13
من أمساء القرآن( ) .11وهكذا قال قتادة( ) ،12وزيد بن أسلم( ).
وعثمان وابن مسعود أهنم قالوا  :احلروف املقطعة من املكتوم الذي ال يفسر ا.هـ هكذا بدون إسناد وال أراه يصح .
) (1نقله القرطا قائال  :قال عامر الشعا وسفيان الثوري ومجاعـة مـن احلـدثني  :هـي سـر هللا يف القـرآن وهلل يف كـل كتـاب مـن كتبـه سـر فهـي
من املتشابه الذي انفرد هللا بعلمه وال جيوز أن تكلم فيها ولكـن نـؤمن هبـا وتقـرأ كمـا جـاءت .ا.ه ـ ولـيس يف تفسـري سـفيان شـيء مـن ذلـك .
أمـا الشـعا فقــد روى ذلـك عنــه ابـن املنــذر وأبـو الشــيخ يف التفسـري مــن طريـق داود بــن أيب هنـد قــال  :كنـت أســأل الشـعا عــن فـواتح الســور
قال :ايداود إن لكل كتاب سرا وإن سر هذا القرآن فواتح السور فدعها وسل عما بدا لك (انظـر الـدر  )23/1ولـك أقـف علـى بقيـة سـنده
للنظر فيه  .ويعارض ما صح عن الشعا يف تفسريها وسوف أييت  .أما سفيان فلم أر من أسند ذلك عنه .
) (2مل ي نقلــه القــرطا عــن الربيــع بــن خثــيم يف تفســري احلــروف املقطعــة شــيئا وإمنــا ذكــر عنــه أثـرا يف املتشــابه وهــو مــارواه أبــوبكر األنبــاري بســنده
عنه قال  :إن هللا تعاىل أنزل هذا القرآن فاستأثر عنه بعلم ماشاء وأطلعكم على ماشاء فأما مااستأثر به لنفسه فلستم بنائلني فال تسألوا عنـه
وأما الذي أطلعكم عليه فهو الذي تسألون عنه وختربون به ومابكل القرآن ما تعلمون تعملون  .وإسناده صحيح .
) (3مابني القوسن زايدة من العتيقة .
) (4أخرجه ابن جرير  67/1إبسناد صحيح عنه رواية عن أ[يه عندما سئل عنها وليس قوال عنه جمردا  .وروايته عن أبيه ضعيفة .
) (5الكشاف . 83/1
) (6مابني القوسني زايدة من العتيقة .
) (7البخاري  ، 851مسلم  ، 880وهذا ليس مبتوه فرنه مسـى سـورة اإلنسـان جبـزء مـن أول آايهتـا ومل يقـل أحـد أبن ذلـك اسـم للسـورة كمـا
أنه قال امل السودة ومل يكتف ابحلروف فقط لالشتباه .
) (8ساقطة من األصل .
) (9أخرجه ابن جرير  87/1من طريق سفيان به ومابني القوسني ليس فيه  ،وإسناده صحيح .
 (10أخرجه ابن جرير  87/1وابن أيب حامت  15من طريق ابن جريج وسفيان وهو صحيح .
)
 (11أخرجه ابن جرير  87/1وابن أيب حامت  50وإسناده صحيح .
)
) (12علقـه ابــن أيب حـامت ووصـله عبــد الـرزاق يف تفسـريه  62/1ومــن طريقـه ابـن جريــر  87/1وإسـناده صـحيح  .وعـزاه السـيوطي أيضـا لعبــد
بن محيد (الدر .)22/1
 (13املروي عن زيد بن أسلم هو ماتقدم عن عبد الرمحن ابنه أهنا أمساء للسور وإسناده ضعيف كما سبق ذكره لضعف عبد الرمحن .
)
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ولعل هذا يرجع إىل معل قول عبـد الـرمحن بـن زيـد بـن أسـلم( ) : 1إنـه اسـم مـن أمسـاء السـور فـرن كـل سـورة
يطلق عليها اسـم القـرآن  ،فرنـه يبعـد أن يكـون املـص امسـا( ) 2للقـرآن كلـه  ،ألن املتبـادر إىل فهـم سـامع مـن
يقول  :قرأت املص  ،إمنا ذلك عبارة (عن)( ) 3سورة األعراف  ،ال جملموع القرآن وهللا أعلم .
وقيــل  :هــي اســم مــن أمســاء هللا تعــاىل ( ،قــال الشــعا  :ف ـواتح الســور مــن أمســاء هللا تعــاىل() 5) ()4وكــذلك
قــال ســامل بــن عبــد هللا( ،)6وإمساعيــل بــن عبــد الــرمحن الســدي الكب ـري( ،)7وقــال شــعبة عــن الســدي  :بلغــين
أن ابن عباس قال  :امل اسم من أمساء هللا األعظم  ،هكذا رواه ابن أيب حامت من حديث شعبة( ). 8
ورواه ابــن جريــر ،عــن بنــدار( ،)9عــن ابــن مهــدي  ،عــن شــعبة قــال  :ســألت الســدي عــن حــم وطــس وامل .
فقال  :قال ابن عباس  :هي اسم هللا األعظم( ).10
قــال ابــن جريــر  :وحــدثنا( )11حممــد بــن املثــل  ،ثنــا أبــو النعمــان  ،ثنــا شــعبة  ،عــن إمساعيــل الســدي  ،عــن
12
مرة اهلمداين قال  :قال عبد هللا ... :فذكر حنوه ( ).
.15) (14
(وحكي مثله عن علي( )13وابن عباس( ))

) (1سبق بيان أن هذا ليس قول عبد الرمحن وإمنا رواه عن أبيه .
) (2يف األصل  :اسم  .واملثبت من العتيقة .
) (3ليست يف العتيقة .
)  (4أخرجــه ابــن جريــر  87/1وابــن أيب حــامت  47مطــوال وهــو صــحيح  ،وع ـزاه الســيوطي أيضــا البــن أيب شــيبة وعبــد هللا محيــد وابــن املنــذر
(الدر .)22/1
) (5زايدة من العتيقة .
) (6أخرجه ابن جرير  87/1وابن أيب حـامت  47مطـوال وهـو صـحيح وعـزاه السـيوطي أيضـا البـن أيب شـيبة وعبـد هللا محيـد وابـن املنـذر (الـدر
. )22/1
) (7أخرجه ابن أيب حامت  45بلفظ  :أما  امل فهـو حـرف اشـتق مـن حـروف اسـم هللا  .وإسـناده إليـه حسـن  ،وأخرجـه البيهقـي يف األمسـاء
والصفات  165/1بلفظ  :فواتح السور من أمساء هللا عز وجل  .وإسناده حسن أيضا وعزاه السيوطي أليب الشيخ (الدر .)22/1
) (8التفسري  44وهو منقطع وسوف أييت موصوال بلفظ آخر .
)(9مل يروه عن بندار – وهو لقب حممد بن بشار – وإمنا رواه عن حممد بن املثل عن ابن مهدي .
 (10التفسري  87/1وهو منقطع كالذي قبله .
)
 (11يف العتيقة  :وثنا .
)
 (12التفسري  87/1وإسناده جيد وله طريق أخرى عن السدي به بلفظ آخر وسوف أتيت .
)
) (13يعــين بــذلك مــاذكره الـرازي قــال  :الثــاين أهنــا أمســاء هلل تعــاىل روي عــن علــي عليــه الســالم أنــه كــان يقــول " كهــيعص "  ،ايحــم عســق"
(مفاتيح الغيب  )5/2وقد اخرج ابن جريـر  44/16وابـن ماجـة يف تفسـريه عـن فاطمـة بنـت علـي قالـت كـان علـي يقـول  :ايكهعـيص اغفـر
يل  .وإسناده ضعيف (انظر مروايت ابن ماجة ص )274وقد سبق النقل عن علي أنه كان ال يفسرها وال يصح أيضا .
) (14تقــدم روايــة ذلــك عــن طريــق الســدي عنــه وقــد أخــرج ابــن أيب حــامت  48وابــن جريــر  88/1مــن طريــق ســعيد بــن جبــري عنــه قــال  :امل ،
حــم  ،ن قــال  :اســم مقطــع  .وأخــرج ابــن مردويــه عنــه قــال  :فـواتح الســور كلهــا مــن أمســاء هللا تعــاىل (انظــر الــدر  )22/1وســيأيت أيضــا عنــه
بلفظ آخر من رواية علي بن أيب طلحة .
 (15زايدة من العتيقة .
)
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وقال علي بن أيب طلحة  :عن ابن عباس  :هو قسم أقسم هللا به وهو من أمساء هللا تعاىل(.)1
وروى ابــن أيب حــامت  ،وابــن جريــر مــن حــديث ابــن عليــة  ،عــن خالــد احلــذاء  ،عــن عكرمــة أنــه قــال  :امل
قسم( ). 2
ورواي أيضا من حديث شريك بن عبد هللا  ،عن عطاء بن السائب  ،عن أيب الضحى  ،عن ابـن عبـاس :
امل  ،قال  :أان هللا أعلم( ). 3
وكذا قال سعيد بن جبري( ). 4
وقــال الســدي عــن أيب مالــك  ،وعــن أيب صــاحل  ،عــن ابــن عبــاس  ،وعــن مــرة اهلمـداين عــن ابــن مســعود ،
وع ــن انس م ــن أص ــحاب الن ــا  : امل . ق ــال ( :أم ــا)( ) 5امل فه ــي ح ــروف اس ــتفتحت م ــن ح ــروف
هواء اسم هللا تعاىل( ). 6
وقال أبو جعفر الرازي  ،عن الربيع بن أنس  ،عن أيب العالية يف قوله تعاىل  :امل ، قـال  :هـذه األحـرف
الثالثــة مــن التســعة والعشـرين حرفــا دارت فيهــا األلســن كلهــا  ،لــيس منهــا حــرف إال وهــو مفتــاح اســم مــن
أمسائ ــه  ،ول ــيس منه ــا ح ــرف إال وه ــو م ــن آالئ ــه وبالئ ــه  ،ول ــيس منه ــا ح ــرف إال وه ــو يف م ــدة أقـ ـوام( )7
وآجاهلم  .قال عيسى بن مرمي عليه السـالم وعوـب  ،فقـال  :وأعوـب أهنـم ينطقـون أبمسائـه ويعيشـون يف
رزقه  ،فكيف يكفرون به ؟ فـاأللف مفتـاح اسـم هللا  ،والـالم مفتـاح امسـه لطيـف  ،واملـيم مفتـاح امسـه جميـد
 ،فــاأللف آالء هللا  ،والــالم لطــف هللا  ،واملــيم جمــد هللا  .ف ـاأللف ســنة( ) ، 8والــالم ثالثــون (ســنة)  ،واملــيم
أربعون (سنة)( ) . 9هذا لفظ ابن أيب حامت()10

) (1أخرجه ابن جرير  87/1وإسناده حسن  .وعزاه السـيوطي أيضـا البـن املنـذر وابـن مردويـه والبيهقـي يف األمسـاء والصـفات (الـدر )22/1
وعزاه البن أيب حامت وليس فيه .
) (2ابن أيب حامت  ، 52ابن جرير  ، 88/1إسناده صحيح .
) (3ابن أيب حامت  ، 43ابن جرير  ، 88/1وأخرجـه أيضـا أبـو جعفـر النحـاس يف القطـع واالئتنـاف ص 191والبيهقـي يف األمسـاء والصـفات
 ، 164/1وإسناده فيه ضـعف للكـالم يف شـريك وعطـاء  .وعـزاه السـيوطي أيضـا لوكيـع وعبـد بـن محيـد وابـن املنـذر وقـال مـن طـرق عـن ابـن
عباس ( الدر . )22/1
) (4علقه ابن أيب حامت ووصله ابن جرير  88/1وإسناده ضعيف .
) (5زايدة من العتيقة .
) (6أخرجه ابن جرير  ، 88/1والبيهقي يف األمساء والصفات  165/1وانظر مشاعل التنوير ص163
) (7يف األصل  :قوم  .واملثبت من العتيقة .
)  (8يف األصـل واملصـدر  :ســتة  .واملثبـت مـن العتيقـة ألن األلــف بواحـد يف حسـاب اجلمــل وإمنـا املـراد سـنة واحــدة يف املـدد واآلجـال .وهــي
كذلك يف رواية ابن جرير .
) (9مابني القوسني زايدة من العتيقة وليست يف املصدر وهي اثبتة يف رواية ابن جرير .
) (10التفسـري  49وإســناده حسـن إىل أيب العاليــة ومــارواه عـن عيســى عليــه السـالم يبــدو أنـه اخــذه مــن بعـض أهــل الكتــاب وهـو غريــب وفيــه
ركاكة .
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وحن ــوه رواه ابــن جري ــر() ،1مث شــرع( ) 2يوج ــه كــل واح ــد مــن ه ــذه األق ـوال ويوف ــق بينهــا وأن ــه ال مناف ــاة ب ــني
واحد منها وبني اآلخر  ،وأن اجلمع ممكـن  ،فهـي أمسـاء للسـور  ،ومـن أمسـاء هللا تعـاىل يفتـتح هبـا السـور ،
فكل حـرف منهـا دل علـى اسـم مـن امسائـه  ،وصـفة مـن صـفاته كمـا افتـتح سـورا كثـرية بتحميـده وتسـبيحه
وتعظيمــه  .قــال  :وال مــانع مــن داللــة احلــرف منهــا علــى اســم مــن أمســاء هللا  ،وعلــى صــفة مــن صــفاته ،
وعلى مدة وغري ذلك ( ،كمـا ذكـره)( ) 3الربيـع بـن أنـس عـن أيب العاليـة  ،ألن الكلمـة الواحـدة تطلـق علـى
معاين كثرية  ،كلفظة األمة فرهنا تطلق ويراد بـه الـدين  ،كقولـه   :إان وجـدان آابءان علـى أمـة  [ الزخـرف
 ]22،23وتطلــق وي ـراد هبــا الرجــل املطيــع هلل كقولــه   :إن إب ـراهيم كــان أمــة قانتــا هلل حنيفــا ومل يــك مــن
املشــركني  [ النحــل ]120وتطلــق وي ـراد هبــا اجلماعــة كقولــه   :وجــد عليــه أمــة مــن النــاس يســقون [ 
القصص  ]23وقوله   :ولقد بعثنا يف كـل أمـة رسـوال  [ النحـل  ]36وتطلـق ويـراد هبـا احلـني مـن الـدهر
كقولــه   :وقــال الــذي جنــا منهمــا وادكــر بعــد أمــة  [ يوســف  ]45 :أي بعــد حــني علــى أصــح الق ـولني
قال  :فكذلك هذا .
ِ
موجهـا( ،)4ولكـن هـذا لـيس كمـا ذكـره أبـو العاليـة  ،فـرن أاب العاليـة زعـم أن احلـرف دل
هذا حاصل كالمـه ا
على هذا وعلى هـذا وعلـى هـذا معـا  ،ولفظـة األمـة ومـا أشـبهه مـن األلفـاث املشـرتكة (يف االصـطالح)()،5
إمنا دل يف القرآن يف كـل مـوطن علـى معـل واحـد دل عليـه سـياق الكـالم  ،فأمـا محلـه علـى جممـوع حماملـه
إذا أمكــن فمس ــألة خمتل ــف فيهــا ب ــني علم ــاء األص ــول ل ــيس ه ــذا موضــع البح ــث فيه ــا وهللا أعل ــم  .مث إن
لفــظ( ) 6األمــة يـدل علــى كــل (مــن)( ) 7معانيــه يف ســياق الكــالم بداللــة الوضــع  ،فأمــا داللــة احلــرف الواحــد
على اسم كن أن يدل على اسم آخر من غري أن يكـون أحـد ا أوىل مـن اآلخـر يف التقـدير أو اإلضـمار
بوضــع وال بغــريه فهــذا ( ممــا)( ) 8ال يفهــم إال بتوقيــف  ،واملســألة خمتلــف فيهــا ولــيس فيهــا إمجــاع حــب حيكــم
به .
ومــا أنشــدوه مــن الش ـواهد علــى صــحة إطــالق احلــرف الواحــد علــى بقيــة الكلمــة فــرن يف الســياق م ـا يــدل
على ما حذف خبالف هذا كما قال الشاعر :
) (1مل يروه ابن جرير عن أيب العالية وإمنا مل جياوز به الربيع بن أنس اخرجه عنه  ، 88/1وإسناده إليه حسن .
) (2أي ابن جرير .
) (3ساقطة من األصل .
) (4أي الكالم ابن جرير يف توجيه أثر أيب العالية وانظر التفسري  73-72/1ط  .املعرفة
) (5ليست يف العتيقة .
) (6يف األصل  :لفظة  .واملثبت من العتيقة وهو املوافق لقوله  :يدل .
) (7زايدة من العتيقة وهي ضرورية لصحة املعل .
) (8زايدة من العتيقة .
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قلنا هلا  :قفي فقالت  :قاف

ال حتسا أان نسينا اإلجياف ()1

فت .
تعين َ :وقَ يف
وقال اآلخر :
ينقد عنه جلده إذا اي()2
ما للظليم عال كيف ال اي
قال ابن جرير  :كأنه أراد أن يقول  :إذا يفعل كذا وكذا  ،فاكتفى ابلياء من يفعل( )، 3
وقال اآلخر :
وال أريد الشر إال أن ات ()4
ابخلري خريات وإن شرا فا
يقــول  :وإن شـرا فشــر  ،وال أريــد الشــر إال أن تشــاء  ،فــاكتفى ابلفــاء والتــاء مـن الكلمتـني عــن بقيتهم ـا ،
ولكن هذا ظاهر من سياق الكالم وهللا أعلم .
(قــال القــرطا  :ويف احلــديث  :مــن أعــان علــى قتــل مســلم بشــطر كلمــة( )… 5احلــديث  .قــال شــقيق( ): 6
هو أن يقول يف اقتل  :اق)( ). 7
وقـال خصـيف عــن جماهـد أنـه قــال  :فـواتح السـور كلهــا ق و ص و حـم و طسـم و الــر وغـري ذلـك هوــاء
موضوع( ). 8
وقــال بعــض أهــل العربيــة  :هــي حــروف مــن حــروف املعوــم  ،اســتغين بــذكر مــا ذكــر منهــا يف أوائـل الســور
عن ذكر بواقيها  ،اليت هي تتمة الثمانية والعشرين حرفا ،كما يقول القائل  :ابين يكتب يف ا ب ت ي
) (1البيت للوليـد بـن عقبـة (انظـر تعليـق أمحـد شـاكر علـى الطـربي  )212/1وهـو يف شـرح شـواهد الشـافية  264وقـد ذكـره ابـن جريـر وذكـر
شــطره األول القــرطا ويوجــد اخــتالف يف روايــة الشــطر األول منــه  ،واإلجيــاف  :ضــرب مــن ســري اإلبــل واخليــل سـريع ومنــه قولــه تعــاىل  فمــا
أوجفتم عليه من خيل وال ركاب ( انظر اللسان .)4773/1
)  (2البيــت يف شـرح شـواهد الشــافية  267وابـن جريـر  70/1وعــال  :يف النسـختني غـال ابلغــني واملثبـت مـن ط واملصــدرين السـابقني واملـراد
الدعاء عليه من قوهلم عال عوله أي ثكلته امه  .كذا يف الشرح .
)  (3أظــن املـراد وهللا أعلــم مــاللظليم عــال ؟ والظلــيم فعيــل مبعــل مفعــول أي مظلــوم وعــال أي ذهــب يف الــبالد  ،مث قــال  :كيــف ال يعيــل أي
كيف اليذهب يف البالد وإذا مكث ينقد عنه جلده أي يتمزق من شدة القهر والظلم فاألوىل كيف ال يعيل والثانية إذا كث .والتقدير
ينقد عنه جلده إذا كث !
ما للظليم عال ؟! كيف ال يعيل ؟
) (4البيت يف شرح شواهد الشافية  ، 262وشواهد الكتاب لسيبويه  ، 62/2والكامل للمربد  ،365وابن جرير .70/1
) (5أخرجه ابن ماجة  2620مـن حـديث أيب هريـرة ومتامـه  :لقـي هللا عـز وجـل مكتـوب بـني عينيـه آيـس مـن رمحـة هللا  ،وقـد ضـعف إسـناده
البوصــريي وأورده ابــن اجلــوزي يف املوضــوعات مــن طــرق وقــال  :هــذه األحاديــث لــيس فيهــا ماصــح  .وقــال األلبــاين  :ضــعيف جــدا (انظــر
مروايت ابن ماجة .)290
)  (6كــذا يف النســختني ويف املصــدر وهــو تصــحيف مــن ســفيان فــرن قائــل ذلــك هــو ســفيان بــن عيينــة راوي احلــديث يف بعــض طرقــه ( انظــر
املرجع السابق ) .
) (7مابني القوسني زايدة من العتيقة .
) (8أخرجه ابن جرير  ، 68/1وإسناده ضعيف إلهبام شيخ ابن جرير وخصيف اجلـزري سـي ،احلفـظ  .وقـد تقـدم عـن جماهـد غـري هـذا القـول
بسند صحيح .
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أي  :يف حروف املعوم الثمانية والعشرين فيستغين بذكر بعضها عن جمموعها حكاه ابن جرير(). 1
قلت  :جمموع احلروف املذكورة يف أوائـل السـور ـذف املكـرر منهـا أربعـة عشـر حرفـا  ،وهـي ا ل م ص ر
ا ه ـ ي ع ط س ح ق ن ( ) 2جيمعهــا قولــك  :نــص حكــيم قــاطع لــه ســر  .وهــي نصــف احلــروف عــددا
واملذكور منها أشرف من املرتوا  ،وبيان ذلك من صناعة التصريف .
(قـال الزخمشـري  :وهـذه احلـروف األربعـة عشـر مشـتملة علـى أصـناف أجنـاس احلـروف يعـين مـن املهموسـة
واجمله ـورة  ،ومــن الرخــوة والشــديدة  ،ومــن املطبقــة واملفتوحــة  ،ومــن املســتعلية واملنخفضــة  ،ومــن حــروف
القلقلة( ) . 3وقد سـردها مفصـلة  ،مث قـال  :فسـبحان الـذي دقـت يف كـل شـيء حكمتـه  ،وهـذه األجنـاس
معدودة مكثورة ابملذكورة منها  ،وقد علمت أن معظم الشيء وجله ينزل منزلة كله)( ). 4
وم ــن ههن ــا حل ــظ( ) 5بعض ــهم يف ه ــذا املق ــام كالم ــا  ،فق ــال  :ال ش ــك أن ه ــذه احل ــروف مل ينزهل ــا س ــبحانه
وتعــاىل عبثــا وال ســدى  .ومــن قــال مــن اجلهلــة  :إنــه( ) 6يف القــرآن مــاهو تعبــد ال معــل لــه ابلكليــة  ،فقــد
أخطأ خطأ كبريا  ،فتعـني أن هلـا معـل يف نفـس األمـر  ،فـرن صـح لنـا عـن املعصـوم فيهـا( ) 7شـيء قلنـا بـه ،
وإال وقفنا حيث وقفنا  ،وقلنا   :آمنا به كل من عند ربنا  [ آل عمران .]7
ومل جيمــع العلمــاء فيهــا (علــى)( ) 8شــيء معــني  ،وإمنــا اختلف ـوا فمــن ظهــر لــه بعــض األق ـوال بــدليل فعليــه
اتباعه  ،وإال فالوقف حب يتبني  .هذا مقام .
املقام اآلخر  :يف احلكمة اليت اقتضت إيراد هذه احلـروف يف أوائـل السـور  ،مـا هـي ؟ مـع قطـع النظـر عـن
معانيهــا يف أنفســها  .فقــال بعضــهم  :إمنــا ذكــرت لنعــرف هبــا أوائــل الســور  .حكــاه ابــن جريــر() .9وهــذا
ضعيف ألن الفصل حاصل بدوهنا فيما مل تذكر فيه  ،وفيما ذكرت فيه البسملة تالوة وكتابة .
وقال آخرون  :بل ابتـدئ هبـا لتفـتح السـتماعها أمسـاع املشـركني  ،إذ تواصـوا ابإلعـراض عـن القـرآن  ،حـب
إذا استمعوا له تال ()10عليهم املؤلف منه .
) (1التفسري . 68/1
) (2احلروف غري واضحة يف األصل وأثبتناها من العتيقة .
) (3هــذه بعــض صــفات احلــروف واهلمــس ضــده اجلهــر والرخــاوة ضــدها الشــدة واإلطبــاق ضــده االنفتــاح واالســتعالء ضــده االســتفال وامــا
القلقلة فال ضد هلا وانظر للتفصيل (هداية القاري ص ).
) (4مابني القوسني زايدة من العتيقة وانظر اجلامع .135/1
) (5يف العتيقة  :خلص .
) (6يف العتيقة  :إن .
) (7يف العتيقة  :لنا فيها عن املعصوم شيء .
) (8ساقطة من األصل .
) (9التفسري .69/1
 (10يف األصل  :تلى .
)
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حكــاه ابــن جريــر()1أيضــا  ،وهــو ضــعيف أيضــا ألنــه لــو كــان كــذلك لكــان ذلــك يف مجيــع الســور ال يكــون
يف بعضها  ،بل غالبها ليس كـذلك  ،ولـو كـان كـذلك أيضـا النبغـى االبتـداء هبـا يف أوائـل الكـالم معهـم ،
سواء كان افتتاح سورة أو غري ذلك  .مث إن هذه السورة واليت تليهـا _ أعـين البقـرة وآل عمـران _ مـدنيتان
ليستا خطااب للمشركني فانتقض ما ذكروه هبذه الوجوه .
وقـال آخـرون  :بــل إمنـا ذكــرت هـذه احلــروف يف أوائـل الســور الـيت ذكــرت فيهـا بيــاان إلعوـاز القــرآن  ،وأن
اخللق عاجزون عن معارضته مبثله  .هذا مع أنه (ركب)( ) 2من هذه احلروف املقطعة اليت يتخاطبون هبا.
(وقد حكى هذا املذهب الرازي يف تفسـريه عـن املـربد  ،ومجـع مـن احلققـني() .3وحكـى القـرطا عـن الفـراء،
وقط ــرب حن ــو ه ــذا( ) . 4وق ــرره الزخمش ــري يف كتاب ــه ونص ــره أمت نص ــر( ) 5وإلي ــه ذه ــب الش ــيخ العالم ــة أب ــو
العبــاس( ) 6أمحــد بــن عبــد احللــيم ابــن تيميــة( ) ، 7وشــيخنا احلــافظ اجلهبــذ اإلمــام أبــو احلوــاج املــزي وحكــاه
يل عن أيب العباس .
قــال الزخمشــري( :)8ومل تــرد كلهــا جمموعــة يف أول القــرآن وإمنــا كــررت ليكــون أبلــغ يف التحــدي والتبكيــت ،
كما كررت قصص كثرية  ،وكرر التحدي ابلصريح يف أماكن .
قــال  :وجــاء منهــا علــى حــرف واحــد كقولــه  :ص  ،ن  ،ق  .وحــرفني  :مثــل حــم  .وثالث ـة  :مثــل امل .
وأربعــة مثــل  :املــر  ،املــص  .ومخســة مثــل  :كهعــيص  ،حــم عســق  ،ألن تركيــب كالمهــم علــى هــذا مل مــن
الكلمــات مــاهو علــى حــرف  ،وعلــى حــرفني  ،وعلــى ثالثــة  ،وعلــى أربعــة  ،وعلــى مخســة ال أكثــر مــن
ذلك9) ().
وهلـذا كــل سـورة افتتحــت ابحلــروف فـال بــد أن يـذكر فيهــا االنتصــار للقـرآن وبيــان إعوـازه وعظمتــه  ،وهــذا
معلوم ابالستقراء  ،وهو الواقع وهلذا يقول تعاىل   :امل ذلك الكتـاب ال ريـب فيـه  [ البقـرة  . ]1،2امل
هللا الإله إال هو احلي القيوم نزل عليك الكتاب ابحلـق مصـدقا ملـا بـني يديـه [ آل عمـران  ]3-1املـص.
كتــاب أنــزل إليــك فــال يكــن يف صــدرا حــرج منــه  [ األعـراف   ]1،2الــر .كتــاب أنزلنــاه إليــك لتخــرج
الن ــاس م ــن الظلم ــات إىل الن ــور إبذن رهب ــم  [ إبـ ـراهيم   ]1امل  .تنزي ــل الكت ــاب ال ري ــب في ــه م ــن رب
) (1التفسري .69/1
) (2زايدة من العتيقة .
) (3مفاتيح الغيب  6/2القول العاشر .
) (4اجلامع .134/1
) (5الكشاف . 100-93/1
) (6يف العتيقة  :أبو العباس بن أمحد بزايدة بن وهو خطأ .
) (7مل يتعرض له صاحب دقائق التفسري .
) (8الكشاف .105-104/1
) (9مابني القوسني زايدة من العتيقة  .وليست يف ط .
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العــاملني [ الســودة  .]1،2حــم  .تنزيــل مــن الــرمحن الــرحيم [ فصــلت   ]1،2حــم  .عســق .كــذلك
يـوحي إليــك وإىل الــذين مــن قبلــك هللا العزيــز احلكــيم  [ الشــورى  ، ]3-1وغــري ذلــك مــن اآلايت الدالــة
على صحة ما ذهب إليه هؤالء ملن أمعن النظر  ،وهللا أعلم .
وأمــا مــن زعــم أهنــا دالــة علــى معرفــة املــدد  ،وأنــه يســتخرج مــن ذلــك أوقــات احلـوادي والفـ واملالحــم فقـد
ادعــى مــاليس لــه  ،وطــار يف غــري مطــاره  ،وقــد ورد يف ذلــك حــديث ضــعيف  ،وهــو مــع ذلــك أدل علــى
بطالن هذا املسلك من التمسك به على صحته .
وهــو مــا رواه حممــد بــن إســحاق بــن يســار صــاحب املغــازي حــدثين الكلــا  ،عــن أيب صــاحل  ،عــن ابــن
عباس ،عن جابر بن عبد هللا بن رايب قـال  :مـر أبـو ايسـر بـن أخطـب يف رجـال مـن يهـود برسـول هللا 
وهـو يتلــو فاحتـة ســورة البقـرة  امل ذلــك الكتـاب ال ريــب فيــه  فـأتى أخــاه حيـي بــن أخطـب يف رجــال مــن
اليهود  ،فقال  :تعلمون وهللا لقد مسعت حممدا يتلو فيما أنـزل هللا عليـه  امل ذلـك الكتـاب ال ريـب فيـه 
فقال  :أنت مسعته ؟  .قال  :نعـم  .قـال  :فمشـى حيـي بـن أخطـب يف أولئـك النفـر مـن يهـود إىل رسـول
هللا  فقــالوا  :اي حممــد  ،أمل ت ـذكر( ) 1أنــك تتلــو فيمــا أنــزل عليــك  امل ذلــك الكتــاب  فقــال رســول هللا
 :بلــى  .فقــالوا  :جــاءا هبــذا جربيــل مــن عنــد هللا ؟ فقــال( ) : 2نعــم  .قــالوا  :لقــد بعــث هللا قبلــك أنبيــاء
مــا نعلمــه بــني لنــا مــنهم مــا مــدة ملكــه ومــا أجــل أمتــه غــريا  .فقــال حيــي بــن أخطــب _ وأقبــل علــى مــن
كــان معــه _ فقــال هلــم  :األلــف واحــدة  ،والــالم ثالثــون  .واملــيم أربعــون  ،فهــذه إحــدى وســبعون ســنة ،
أفتــدخلون يف ديــن نــا إمنــا مــدة ملكــه وأجــل أمتــه إحــدى وســبعون ســنة ؟ مث أقبــل علــى رســول هللا ، 
فقال  :اي حممد هل مع هذا غريه ؟ فقال  :نعم  .قـال  :مـاذاا ؟ قـال  :املـص  .قـال  :هـذا أثقـل وأطـول
األل ــف واح ــدة  ،وال ــالم ثالث ــون  ،وامل ــيم أربع ــون  ،والص ــاد س ــتون( ) ، 3فه ــذه إح ــدى وثالث ــون ومائ ــة( )4
ســنة .هــل مــع ه ـذا ايحممــد غــريه ؟ قــال  :نعــم  .قــال  :مــاذاا ؟ قــال  :الــر  .قــال  :هــذا أثقــل وأطــول ،
األل ــف واح ــدة  ،وال ــالم ثالث ــون  ،وال ـراء مئت ــان  ،فه ــذه إح ــدى وثالث ــون ومائت ــا( ) 5س ــنة  .فه ــل م ــع ه ــذا
ايحممد غريه ؟ قال  :نعم  .املر  .قال  :فهذه أثقل وأطول األلف واحدة  ،والالم ثالثـون  ،واملـيم أربعـون،
وال ـراء مائتــان فهــذه إحــدى وســبعون ومائتــان  ،مث قــال  :لقــد لــبس علينــا أمــرا ايحممــد  ،حــب مــا نــدري
أقلــيال أعطيــت أم كثـريا  .مث قــال  :قوم ـوا عنــه مث قــال أبــو ايســر ألخيــه حيــي بــن أخطــب  ،وملــن معــه مــن
األحبــار  :مــا يــدريكم ؟ لعلــه قــد مجــع هــذا حلمــد كلــه إحــدى وســبعون وإحـدى وثالثــون ومائــة  ،وإحــدى
) (1يف العتيقة  :يذكر  .وعليها ضبط بضم الياء وفتح الكاف .
) (2يف األصل  :فقالوا  .واملثبت من العتيقة .
)  (3يف األصــل  :ســبعون  .واملثبــت مــن العتيقــة وهــو املوافــق للمومــوع ويف ابــن جريــر اخــتالف هنــا ويف اجملمــوع  .وماأثبتنــاه هــو املوافــق لعــد
احلروف فرن الصاد تقع بستني أ ب ج د هـ و ز ح ط ي  ، 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1ا ل م ن ص  60 50 40 30 20وهكذا.
) (4تكررت يف األصل كلمة مائة فقال  :ومائة ومائة سنة .
) (5يف األصل  :ومائتان واملثبت من العتيقة وابن جرير .
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وثالثون ومائتان  ،وإحدى وسبعون ومائتان  ،فذلك سبعمائة وأربع سنني فقالوا  :لقـد تشـابه علينـا أمـره،
فيزعمــون أن هــؤالء اآلايت نزلــت فــيهم   :هــو الــذي أنــزل عليــك الكتــاب منــه آايت حمكمــات هــن أم
الكتاب وأخر متشاهبات  [ آل عمران .)1( ]7
فهذا احلديث مداره على حممد بن السائب الكلا  ،وهو ممن ال حيـتج مبـا انفـرد بـه  ،مث كـان مقتضـى هـذا
املسلك إن كان صحيحا أن حيسب ما لكل حـرف مـن احلـروف األربعـة عشـر الـيت ذكرانهـا  ،وذلـك يبلـغ
منه مجلة كثرية  ،وإن حسبت مع التكرر فأطم وأعظم( ) ، 2وهللا أعلم .
{ قــال الطـرباين  :حــدثنا فضــيل بــن حممــد  ،ثنــا أبــو نعــيم  ،ثنــا أبــو العمــيس مسعــت الشــعا يقــول ( :قــال
عبد هللا ) :من قرأ عشر آايت من البقرة يف بيت مل يدخلـه شـيطان تلـك الليلـة حـب يصـبح أربعـا مـن أوهلـا
وآية الكرسي وآيتني بعدها وخواتيمها }()3
ذلك الكتاب ال ريب فيه هدى للمتقني
قـ ــال اب ـ ــن ج ـ ـريج  :قـ ــال اب ـ ــن عب ـ ــاس   :ذلـ ــك الكت ـ ــاب  : ه ـ ــذا الكتـ ــاب( .)4وك ـ ــذا ق ـ ــال جماه ـ ــد( )، 5
وعكرم ـ ــة( ) ، 6وس ـ ــعيد ب ـ ــن جب ـ ــري( ) ، 7والس ـ ــدي( ) ، 8ومقات ـ ــل ب ـ ــن حي ـ ــان  ،وزي ـ ــد ب ـ ــن أس ـ ــلم( ،)9واب ـ ــن


( 10أن)( )11ذلـ ــك مبعـ ــل هـ ــذا  ،والعـ ــرب تق ـ ـارض بـ ــني ه ـ ــذين االمس ـ ــني لالش ـ ــارة( )12فيسـ ــتعملون
ج ـ ـريج( ) ،
كال منهما مكان اآلخر  ،وهذا معروف يف كالمهم .
)  (1أخرجــه ابـن إسـحاق انظــر السـرية  195-194/2وضـعفه الســيوطي أيضـا مـن هــذه الطريـق  .وقـول احلــافظ ابـن كثـري مــداره علـى حممــد
بن السائب وهو ممن ال حيتج مبا انفرد به منتقض بروايته من طريق أخرى يف مغازي يونس بن بكري عن ابن إسحاق عـن حممـد بـن أيب حممـد
عـن عكرمـة أو سـعيد بــن جبـري عـن ابــن عبـاس وجـابر بــن راثب بـه حنـوه (انظـر اإلصــابة  ،44/2الـدر املنثـور  )5/2وهــذا إسـناد حسـن انظــر
لتفصــيل القــول فيــه ( صــحيح الســرية  )42-41/1ولــه شــاهد عــن ابــن ج ـريج مرســال أخرجــه ابــن املنــذر يف تفســريه (انظــر الــدر ،23/1
.)13/2
) (2ال مانع من ذلك شرعا أو عقال إال أن احلـديث ال داللـة فيـه علـى معـل احلـروف املقطعـة وإمنـا ذلـك فهـم فهمـه اليهـود مـن عنـد أنفسـهم
رمبا كان صحيحا ورمبا كان خطأ وهللا أعلم .
) (3مابني املعكوفتني زايدة من النسخة  ،واحلديث يف املعوم الكبري برقم  8673ومابني القوسني منه وقد سبق خترجيه يف أول السورة .
) (4أخرجه ابن جرير  ، 74/1ويف إسناده ضعف وانقطاع .
)  (5أخرجـه ابــن جريــر  ، 74/1وإســناده جيــد  .وشــيخ ابــن جريــر هــارون بــن إدريــس األصــم الكــويف مل أقــف لــه علــى أحــد تكلــم فيــه إال أن
هذا اإلسناد لتفسري جماهد نسخة متكررة تؤكد الضبط .
) (6أخرجه ابن أيب حامت  ، 53وابن جرير  74/1وإسناده صحيح .
) (7علقه ابن أيب حامت  ، 30/1ومل أقف عليه سندا .
) (8أخرجه ابن جرير  ، 74/1ويف إسناده احلكم بن فهري الفزاري قال احلافظ  :مرتوا (التقريب .)1445
) (9علقه ابن أيب حامت عن مقاتل وزيد  74/1ومل أقف عليه مسندا .
 (10أخرجه ابن جرير  74/1يف سياق أثر عباس املتقدم وإسناده ضعيف .
)
 (11زايدة من العتيقة .
)
 (12يف النسختني  :اإلشارة  .ويف العتيقة  :امسي اإلشارة  .واملثبت تصحيح على هامش العتيقة .
)
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وقد حكاه البخاري عن معمر بن املثل أيب عبيدة ().1
وقــال الزخمشــري  :ذلــك إشــارة إىل امل كمــا قــال تعــاىل   :ال فــارض وال بكــر ع ـوان بــني ذلــك  2)( وقــال
تعــاىل   :ذلكــم حكــم هللا حيكــم بيــنكم  وقــال   :ذلكــم هللا  وأمثــال ذلــك ممــا أشــري بــه إىل مــا تقــدم
ذكره وهللا أعلم.
 3وغـريه أن ذلـك إشـارة إىل القـرآن الـذي وعـد الرسـول 
وقد ذهـب بعـض املفسـرين فيمـا حكـاه القـرطا( )
إبنزالــه عليــه أو التــوراة أو اإلجنيــل أو حنــو ذلــك  ،يف أقـوال عشــرة وقــد ضــعف هــذا املــذهب كثــريون  ،وهللا
أعلم )(.)4
و  الكتــاب : القــرآن  .ومــن قــال  :إن امل ـراد بــذلك الكتــاب اإلشــارة إىل التــوراة واالجنيــل  ،كمــا حكــاه
ابن جرير( ) 5وغريه  ،فقد أبعد النُّوعة( ) 6وأغرق يف النزع( ) ، 7وتكلف ما ال علم له به .
و الريب  :الشك .
قـال الســدي عــن أيب مالــك  ،وعــن أيب صــاحل  ،عــن ابــن عبــاس  ،وعــن مــرة اهلمــداين  ،عــن ابــن مســعود ،
وعن انس من أصحاب رسول هللا  : ال ريب فيه  : الشك فيه (.)8
 10وجماهد( ) ،11وسعيد بن جبري( ) ،12وأبو مالك( )،13
وقاله أبو الدرداء( ) ، 9وابن عباس( ) ،

) (1انظر فتح الباري . 503،505/13
) (2انظر الكشاف . 109-108/1
) (3انظر اجلامع .137/1
) (4مابني القوسني زايدة من العتيقة وليست يف ط .
) (5يف األصل  :جبري  .واملثبت من العتيقة  .وانظر التفسري .75/1
) (6بضم النون  :هي الذهاب يف طلب الكأل يف موضعه (.انظر اللسان  )4353/6واملراد ذهب مذهبا بعيدا عن الصواب .
) (7يقال للرجل إذا استنبط معل آية قد انتزع معل جيدا (انظر اللسان  )4396/6واملراد أنه مناص يف معل بعيد .
)  (8أخرجــه ابــن جريــر  ، 75/1وانظــر مشــاعل التنــوير ص 163وأخرجــه ابــن أيب حــامت  335يف تفســري  وإن كنــتم يف ريــب  ، وأخرجــه
احلاكم  286/2مقتصرا على ابن مسعود فقط وقال  :صحيح على شرط مسلم ومل خيرجاه وسكت الذها  .وهو حسن .
) (9أخرجــه ابــن أيب حــامت ( )55بلفــظ  :الريــب  .يع ـين الشــك مــن الكفــر  .وإســناده فيــه عبــد الــرمحن بــن مســعود الف ـزاري مل يوثقــه إال ابــن
حبان .وأخرجه أيضا أمحد يف الزهد ص 141وليس فيه الشاهد .
 (10أخرجــه اب ــن جريــر  75/1وإس ــناده حســن  .وعلق ــه ابــن أيب ح ــامت  .وع ـزاه الس ــيوطي أيضــا الب ــن إســحاق (ال ــدر  )24/1وأخرجــه اب ــن
)
جرير كذلك إبسناد آخر عن ابن عباس بنحوه وفيه ضعف وانقطاع  .ولـه طريـق أخـرى يف مسـائل انفـع بـن األزرق عنـد الطسـيت (انظـر الـدر
أيضا).
 (11أخرجه ابن جرير  75/1وإسناده جيد .
)
 (12علقه ابن أيب حامت  31/1ومل أقف عليه مسندا .
)
 (13علقه ابن أيب حامت  31/1وسبق روايته لذلك عن ابن عباس .
)
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وانف ــع م ــوىل اب ــن عم ــر( ) ، 1وعط ــاء( ) ، 2وأب ــو العالي ــة( ) ، 3والربي ــع ب ــن أن ــس( ) ، 4ومقات ــل ب ــن حي ــان( )، 5
والس ـ ـ ــدي( ) ، 6وقت ـ ـ ــادة ( ،)7وإمساعي ـ ـ ــل ب ـ ـ ــن أيب خال ـ ـ ــد( ) . 8وق ـ ـ ــال اب ـ ـ ــن أيب ح ـ ـ ــامت  :ال أعل ـ ـ ــم يف ه ـ ـ ــذا
خالفا( ). 9
(وقد يستعمل الريب يف التهمة  .كما قال مجيل :
ايبثني يفم ِريب( )10
بثينة قالت ايمجيل أربتين
فقلت كالان يف
ويستعمل أيضا يف احلاجة كما قال بعضهم :
13) (12
وخيرب( )11مث أمجمنا السيوفا( ))
قضينا من ِهتامة كل ريب
ومعــل الكــالم  :أن هــذا الكتــاب  -وهــو القــرآن  -ال شــك فيــه أنــه نــزل( )14مــن عنــد هللا  ،كمــا قــال يف
السودة   :امل تنزيل الكتاب ال ريب فيه من رب العاملني  [ السودة . ]2 ،1
15
(وقال بعضهم  :هذا خرب ومعناه النهي أي ال تراتبوا فيه)( ) .
ومــن القـراء مــن يقــف علــى قولــه   :ال ريــب ويبتــدئ بقولــه   :فيــه هــدى للمتقــني  والوقــف علــى  ال
ريب فيه  أوىل لاية اليت ذكرانها  ،وألنه يصري قوله   :هدى  صفة للقـرآن وذلـك أبلـغ مـن كـون فيـه
هدى . 
وهدى  : حيتمل من حيث العربية أن يكون مرفوعا على النعت ومنصواب على احلال .
) (1علقه ابن أيب حامت  31/1ومل أقف عليه مسندا .
) (2أخرجه ابن جرير  75/1ويف إسناده من مل أقف له على ترمجة .
)(3علقه ابن أيب حامت  31/1ومل أقف عليه مسندا .
) (4أخرجه ابن جرير  75/1وإسناده ضعيف إلهبام شيخ ابن جرير .
) (5علقه ابن أيب حامت  31/1ومل أقف عليه مسندا .
) (6أخرجه ابن جرير  75/1وإسناده ضعيف جدا احلكم بن ظهري مرتوا كما تقدم .
) (7أخرجه عبد الرزاق يف تفسريه  16وعنه ابن جرير  75/1وإسناده صحيح .
) (8علقه ابن أيب حامت  37/1ومل أقف عليه مسندا .
) (9انظر التفسري .37/1
) (10البيــت يف تفســري القــرطا  138/1معــزوا جلميــل أيضــا  ،وبثــني نــداء مــرخم جيــوز فيــه ضــم النــون وجيــوز فتحهــا ( وانظــر شــرح ابــن عقيــل
 )293/2وأراب الرجل صار ذا ريبة فهو مريب ابلضم (انظر اللسان . )1788/1
 (11يف العتيقة  :زجري  .والتصويب من املصادر .
)
) (12البيـت يف تفســري القــرطا  ، 138/1ويف اللســان  1789/3معــزوا لكعــب بـن مالــك األنصــاري  . وأمجمنــا الســيوف  :أي أرحناهــا
من قولك أجم نفسك يوما أو يومني أي أراحها (.انظر اللسان .)687/1
 (13مابني القوسني زايدة من العتيقة .
)
 (14يف العتيقة  :منزل .
)
 (15مابني القوسني زايدة من العتيقة .
)
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وخصــت اهلدايــة للمتقــني كمــا قــال   :قــل هــو للــذين آمنـوا هــدى وشــفاء والــذين اليؤمنــون يف آذاهنــم وقــر
وهــو علــيهم عمــى أولئــك ينــادون مــن مكــان بعيــد  [ فصــلت   . ]44وننــزل مــن القــرآن مــا هــو شــفاء
ورمح ــة للم ــؤمنني وال يزي ــد الظ ــاملني إال خس ــارا  [ اإلسـ ـراء  ]82إىل غ ــري ذل ــك مـ ـن اآلايت الدال ــة عل ــى
اختصاص املؤمنني ابلنفع ابلقـرآن  ،ألنـه هـو يف نفسـه هـدى  ،ولكـن ال ينالـه إال األبـرار ،كمـا قـال   :اي
أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء ملا يف الصدور وهدى ورمحة للمؤمنني  [ يونس ]57
وقــد قــال الســدي  ،عــن أيب مالــك  ،وعــن أيب صــاحل  ،عــن ابــن عبــاس  ،وعــن مــرة اهلمــداين  ،عــن ابــن
مسعود  ،وعن انس من أصحاب رسول هللا   : هدى للمتقني  يعين  :نور للمتقني( ). 1
وقال الشعا  :هدى من الضاللة( ). 2
وقال سعيد بن جبري  :تبيان للمتقني ( .)3وكل ذلك صحيح .
وقال السدي  ،عن أيب مالك  ،وعن أيب صاحل  ،عن ابن عباس  ،وعـن مـرة اهلمـداين  ،عـن ابـن مسـعود،
وعن انس من أصحاب رسول هللا   هدى للمتقني  قال  :هم املؤمنون(.)4
وقال حممـد بـن إسـحاق  ،عـن حممـد (بـن أيب حممـد)( ) 5مـوىل زيـد بـن اثبـت  ،عـن عكرمـة  ،أو عـن سـعيد
بــن جبــري  ،عــن ابــن عبــاس   :للمتقــني  أي  :الــذين حيــذرون مــن هللا عقوبتــه يف تــرا مــا يعرفــون مــن
اهلدى ،ويرجون رمحته يف التصديق مبا جاء به( ). 6
وقــال أبــو روق  ،عــن الضــحاا  ،عــن ابــن عبــاس للمتقــني  قــال  :للمــؤمنني الــذين يتقــون الشــرا يب ،
ويعملون بطاعيت( ). 7
وقال سفيان الثوري  ،عن رجل  ،عن احلسن البصري قوله   :للمتقني  قـال  :اتقـوا مـاحرم علـيهم وأدوا
افرتض عليهم( ). 8
ما يف
وقال أبو بكر بن عيا  :سألين األعمش عن  املتقني  قال  :فأجبتـه  ،فقـال يل  :سـل عنهـا الكلـا ،
فســألته فقــال  :الــذين جيتنبــون كبــائر اإلمث  ،قــال  :فرجعــت إىل األعمــش  ،فقــال  :نـرى() 9أي أنــه كــذلك
10
ومل ينكره ( ).

) (1أخرجه ابن جرير  76/1وانظر مشاعل التنوير ص163
) (2أخرجه ابن جرير  76/1وابن أيب حامت  57 ، 56وإسناده صحيح وعزاه السيوطي أيضا لوكيع (انظر الدر .)24/1
) (3أخرجه ابن أيب حامت  59وإسناده فيه ضعف ألجل ابن هليعة وهو مدلس أيضا وقد عنعنه وفيه انقطاع بني عطاء بن دينار وسعيد .
) (4أخرجه ابن جرير  76/1وانظر مشاعل التنوير ص.163
) (5زايدة من العتيقة  .وهذا األثر جاء بعد الذي يليه فيها .
) (6أخرجه ابن جرير  77/1وابن أيب حامت  62وإسناده جيد وعزاه السيوطي البن إسحاق ( الدر .)24/1
) (7أخرجه ابن جرير  77/1وفيه انقطاع .
) (8أخرجه ابن جرير  77/1وإسناده ضعيف .
) (9يف األصل  :ترى  .واملثبت من العتيقة وابن جرير .
 (10أخرجه ابن جرير  77/1وإسناده صحيح .
)
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وقــال قتــادة   :للمتقــني : هــم الــذين نعــتهم بقولــه   :الــذين يؤمنــون ابلغيــب ويقيمــون الصــالة  اآليــة
واليت () 1بعدها ( .)2واختار ابن جرير أن اآلية تعم ذلك كله( ) 3وهو كما قال .
وقـد روى الرتمــذي وابـن ماجــه مـن روايــة أيب عقيـل عبــد هللا بـن عقيــل  ،عـن عبــد هللا بـن يزيــد  ،عـن ربيعــة
بـن يزيــد  ،وعطيــة بــن قــيس  ،عــن عطيــة السـعدي قــال  :قــال رســول هللا  : ال يبلــغ العبــد أن يكــون مــن
املتقني حب يدع ما الأبس به حذرا (ملا)( ) 4به أبس  .مث قال الرتمذي  :حسن غريب( ). 5
وقال ابن أيب حامت  :ثنا أيب  ،ثنا عبد هللا بن عمران  ،ثنا إسحاق بن سليمان يعين  :الـرازي  ،عـن املغـرية
بــن مســلم  ،عــن ميمــون أيب محــزة قــال  :كنــت جالســا عنــد أيب وائــل فــدخل علينــا رجــل يقــال لــه  :أبــو
عفيف من أصحاب معاذ  .فقال له شقيق بن سلمة  :اي أاب عفيـف أال حتـدثنا عـن معـاذ بـن جبـل ؟ قـال
 :بلــى  .مسعتــه يقــول  :حيــبس النــاس يــوم القيامــة  ،يف بقيــع واحــد فينــادي منــاد أيــن املتقــون ؟ فيقومــون يف
كنف من الرمحن ال حيتوب هللا منهم  ،وال يسترت .قلت  :من املتقون ؟ قال  :قوم اتقوا الشـرا  ،وعبـادة
األواثن  ،وأخلصوا هلل العبادة  ،فيمرون إىل اجلنة( ). 6
( ويطلق اهلدى ويراد به ما يقر يف القلـب مـن اإل ـان  ،وهـذا ال يقـدر علـى خلقـه يف قلـوب العبـاد إال هللا
عــز وجــل قــال هللا تعــاىل   :إنــك ال هتــدي مــن أحببــت وقــال  :لــيس عليــك هــداهم  وقــال  :مــن
يضلل هللا فال هـادي لـه  وقـال  :مـن يهـدي هللا فهـو املهتـدي ومـن يضـلل فلـن ألـد لـه وليـا مرشـدا إىل
غري ذلك من اآلايت  ،ويطلق ويراد به بيان احلق وتوضيحه والداللة عليه واإلرشاد إليه  ،قـال هللا تعـاىل :
 وإن ــك لته ــدي إىل صـ ـراط مس ــتقيم  وق ــال   :إمن ــا أن ــت من ــذر ولك ــل ق ــوم ه ــاد وق ــال  :وأم ــا ــود
فهــديناهم فاســتحبوا العمــى علــى اهلــدى  وقــال   :وهــديناه النوــدين  علــى تفســري مــن قــال  :املـراد بــه
اخلري والشر  ،وهو األرجح وهللا أعلم( ). 7
وأصل التقوى  :التوقي مما يكره ألن أصلها َوقألـ َوى من الوقاية .

) (1يف األصل  :اليت واملثبت من العتيقة .
) (2أخرجه ابن جرير  77/1وابن أيب حامت  64بنحوه وإسناده صحيح .
) (3التفسري . 77/1
)(4
) (5الرتمـ ــذي  ، 2451ابـ ــن ماجـ ــة  4215وأخرجـ ــه أيضـ ــا أمحـ ــد يف الـ ــورع ص ، 48وابـ ــن أيب ح ــامت  60واحلـ ــاكم  319/4وغـ ــريهم وقـ ــال
احلاكم  :صحيح اإلسناد وسكت الذها ويف إسناده عبد هللا بن يزيد الدمشقي قال احلافظ  :ضـعيف التقريـب(  )3714واحلـديث قـال فيـه
األلباين  :ضعيف ( ضعيف ابن ماجة ص )347ولكن له شاهدان موقوفان هبما يرتقي للحسن أحد ا عن ابن عمر علقه البخـاري جمزومـا
بــه واآلخــر عــن أيب الــدرداء عنــد ابــن أيب الــدنيا يف التقــوى وأمحــد يف الزهــد  ،79ويف الــورع  ، 48وانظــر ( فــتح البــاري  ،)48/1وانظــر أيضــا
(الدر . )24/1
) (6التفسري  61ويف إسناده أبو محزة ميمون األعور وهو ضعيف .
) (7من بداية القوس إىل هنا غري موجود يف ط .
126

قال النابغة :
ِ
يف ومل تيفرد إسقاطَه
سقط النَّص يف
وقال اآلخر :

فتناولته واتقتنا( ) 1ابليد( )2

أبحسن موصولني ٍ ِ
عص ِم()3
الشمس واتقت
فألقت قناعا دونَه
ا
كف وم َ
يف
وقــد قيــل إن عمــر بــن اخلطــاب ســأل أيب بــن كعــب عــن التقــوى فقــال لـه  :أمــا ســلكت طريقــا ذا شــوا ؟
قال :بلى  .قال  :فما عملت ؟ قال  :مشرت واجتهدت  .قال  :فذلك التقوى( ). 4
وقد أخذ هذا املعل ابن املعتز فقال :
وكبريها ذاا التقى
خل الذنوب صغريها
واصنع كما فوق أر
ال حتقرن صغرية
وأنشد أبو الدرداء يوما :
يريد املرء أن يؤتى مناه
يقول املرء فائديت ومايل

ض الشوا حيذر ما يرى
إن اجلبال من احلصى( )5
وأيىب هللا إال ما أرادا
وتقوى هللا أفضل ما استفادا( )6

ويف ســنن ابــن ماجــه عــن أيب أمامــة قــال  :قــال رســول هللا  : مــا اســتفاد (املــرء)( ) 7بعــد تقــوى هللا خ ـريا
(لــه)( )8مــن زوجــة صــاحلة  ،إن نظــر إليهــا س ـرته  ،وإن أمرهــا أطاعتــه  ،وإن أقســم عليهــا أبرتــه  ،وإن غــاب
10
عنها نصحته يف نفسها وماله().) ()9
) (1يف العتيقة  :واتقتنا  .واملثبت من ط .
) (2ديوان النابغة ص ، 34والبيت يف تفسري القرطا منسواب إليه  140/1والنصيف هو مخار املرأة على رأسها .
) (3البيت يف تفسري القرطا  140/1غري منسوب والقناع هو غطاء الوجه للمرأة .
) (4نقل ذلك القرطا يف تفسريه  140/1ومل أقف على القصـة هكـذا وإمنـا أخـرج ابـن أيب الـدنيا يف التقـوى (انظـر الـدر  )25/1ومـن طريـق
البيهقـي يف الزهـد الكبـري  351-350/3عــن أيب صـاحل قـال  :قـال لرجــل أليب هريـرة فـالتقوى ......اخل فـذكر حنــوه  .ويف إسـناده هشـام بــن
زايد وهو مرتوا .
) (5تقدم ذكر هذه األبيات وخترجيها .
) (6أخرجـه أبـو نعـيم يف احلليـة  ، 225/1وابـن عسـاكر يف اتريـخ دمشـق  183،184/47مـن أربعـة طـرق عـن أيب الـدرداء بـه مـع اخـتالف
يسري يف بعضها وإسناده حسن  ،وعزاه السيوطي أيضا البن أيب الدنيا يف التقوى (الدر .)25/1
) (7يف املصدر  :املؤمن .
) (8زايدة من املصدر .
)  (9الســنن  1857وفيـه  :إن امرهــا اطاعتـه وإن نظـر إليهــا سـرته وأخرجـه أيضــا الطـرباين  ، 7881ويف إســناده علـي بـن يزيــد األهلـاين قــال
احلـافظ  :ضــعيف ( التقريـب  )4817لكــن للحـديث شـواهد يرتقـي هبــا للحسـن منهــا عـن أيب هريــرة عنـد الطـرباين وغـريه وقــد حسـنه املنــاوي
وقـال ابـن حوـر  :يف فتاويــه  :سـنده ضـعيف لكــن لـه شـاهد يــدل علـى أن لـه أصــال ( انظـر فـيض القــدير  )419/5وانظـر مصـباح الزجاجــة
.)97/2
 (10مابني القوسني زايدة من العتيقة .
)
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 الذين يؤمنون ابلغيب
قال أبو جعفر الرازي  ،عن العالء بن املسيب بن رافع  ،عن أيب إسـحاق  ،عـن أيب األحـوص  ،عـن عبـد
هللا قال  :اإل ان التصديق( ). 1


وقال علي بن أيب طلحة وغريه  ،عن ابن عباس  يؤمنون  : يصدقون( ). 2
وقال معمر  ،عن الزهري  :اإل ان العمل( ). 3
وقال أبو جعفر الرازي  ،عن الربيع بن أنس  يؤمنون  : خيشون( ). 4
قــال ابــن جريــر وغــريه  :واألوىل أن يكون ـوا موصــوفني ابإل ــان ابلغيــب قــوال واعتقــادا وعمــال  ،قــال  :وقــد
تدخل اخلشـية هلل يف معـل اإل ـان  ،الـذي هـو تصـديق القـول ابلعمـل  ،واإل ـان كلمـة جامعـة لإلقـرار ابهلل
( ) 5وكتبه ورسله  ،وتصديق اإلقرار ابلفعل( ). 6
قلت  :أما اإل ان يف اللغة فيطلق على التصديق احلض  ،وقد يسـتعمل يف القـرآن  ،واملـراد بـه ذلـك ،كمـا
قــال تعــاىل   :يــؤمن ابهلل ويــؤمن للمــؤمنني [ التوبــة  ]61وكمــا قــال إخــوة يوســف ألبــيهم   :ومــا أنــت
مبؤمن لنا ولو كنا صادقني  [ يوسف  ]17وكذلك إذا استعمل مقروان مع األعمـال كقولـه   :إال الـذين
آمنوا وعملوا الصاحلات  [ االنشقاق  -25التني  ]6فأما إذا اسـتعمل مطلقـا فاإل ـان الشـرعي املطلـوب
ال يكــون إال اعتقــادا وقــوال وعمــال  .هكــذا ذهــب إليــه أكثــر األئمــة  ،بــل قــد حكــاه الشــافعي وأمحــد بــن
حنب ــل وأب ــو عبي ــد وغ ــري واح ــد إمجاع ــا  :أن اإل ــان ق ـول وعم ــل يزي ــد وي ــنقص  .وق ــد ورد في ــه آاثر كث ــرية
وأحاديث( )7أوردان( ) 8الكالم فيها يف أول شرح البخاري  ،وهلل احلمد واملنة .
10عــاىل   :إن الــذين خيشــون رهبــم ابلغيــب  [ امللــك  ]12وقولــه  :مــن
ومــن( ) 9فســره ابخلشــية لقولــه( ) ت
خشــي الــرمحن ابلغيــب وجــاء بقلــب منيــب [ ق ]33واخلشـية خالصــة اإل ــان والعلــم  ،كمــا قــال   :إمنــا
خيشى هللا من عباده العلماء  [ فاطر ]28
) (1أخرجه ابن جرير  78/1وإسناده ضعيف إلهبام شيخ ابن جرير .
) (2أخرجه ابن جرير  78/1من طريق علي بـن أيب طلحـة وأخرجـه ابـن إسـحاق ومـن طريقـه ابـن جريـر مـن طريـق عكرمـة أو سـعيد بـن جبـري
وإسناده حسن من الطريقني .
) (3أخرجه ابن جرير  78/1وإسناده صحيح .
) (4أخرجه ابن جرير  78/1وإسناده حسن  ،إسحاق بن اجلماح هـو الطـاحوين املقـريء راوي التفسـري وشـيخ الطـربي مكثـر عنـه وال يعـرف
جبرح وجل روايته نسخ .
) (5يف األصل  :هلل  .واملثبت من العتيقة .
) (6التفسري .78/1
) (7انظر مجلة من تلك األحاديث واآلاثر وكذا كالم األئمة يف كتاب اإل ان لشيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا .
) (8يف العتيقة  :أفردان .
) (9يف العتيقة  :ومنهم من .
 (10يف العتيقة  :كقوله .
)
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( وقــال بعضــهم  :يؤمنــون ابلغيــب كمــا يؤمنــون ابلشــهادة  .وليسـوا كمــا قــال تعــاىل عــن املنــافقني   :وإذا
لق ـوا الــذين آمن ـوا قــالوا آمنــا وإذا خل ـوا إىل شــياطينهم قــالوا إان معكــم إمنــا حنــن مســتهزؤون  وقــال   :إذا
جــاءا املنــافقون قــالوا نشــهد إنــك لرســول هللا وهللا يعلــم إنــك لرس ـوله وهللا يشــهد إن املنــافقني لكــاذبون 
فعلى هذا يكون قوله ابلغيب حاال أي يف حال كوهنم غيبا من الناس )( ). 1
وأما الغيب املراد ههنا فقد اختلفت فيه عبارات السلف  ،وكلها صحيحة ترجع إىل أن اجلميع مراد .
قال أبو جعفر الرازي  ،عن الربيع بن أنس  ،عـن أيب العاليـة يف قولـه   :يؤمنـون ابلغيـب  قـال  :يؤمنـون
ابهلل ومالئكته  ،وكتبه ورسله  ،واليوم اآلخر وجنته وانره  ،ولقائه  ،ويؤمنون ابحلياة بعد املوت  ،وابلبعـث
فهذا غيب كله( ). 2
وكذا قال قتادة بن دعامة (.)3
وقال السدي  ،عن أيب مالك  ،وعن أيب صاحل  ،عن ابن عباس  ،وعـن مـرة اهلمـداين  ،عـن ابـن مسـعود،
وعن انس من أصحاب النا  : أما الغيب فما غاب عـن العبـاد مـن أمـر اجلنـة  ،وأمـر النـار ومـا ذكـر يف
القرآن( ). 4
وقال حممد بن إسحاق  ،عن حممد بن أيب حممد  ،عن عكرمة أو عن سعيد بن جبـري  ،عـن ابـن عبـاس :
ابلغيب قال  :مبا جاء منه يعين من هللا تعاىل( ). 5
وقال سفيان الثوري  ،عن عاصم  ،عن زر قال  :الغيب  :القرآن (.)6
وقال عطاء بن أيب رابح  :من آمن ابهلل فقد آمن ابلغيب (.)7
وقال إمساعيل بن أيب خالد   :يؤمنون ابلغيب  قال  :بغيب اإلسالم( ). 8
وقال زيد بن أسلم   :الذين يؤمنون ابلغيب  قال  :ابلقدر( ). 9
فكل هذه متقاربة مبعل()10واحد ألن مجيع هذه املذكورات من الغيب الذي جيب اإل ان به .
وقال سعيد بن منصور  :ثنا أبو( )11معاوية  ،عن األعمش  ،عن عمارة بن عمري ،عن عبد الرمحن بن
) (1مابني القوسني زايدة من العتيقة .
) (2أخرجه ابن أيب حامت  67وإسناده حسن  .وهو عند ابن جرير  87/1من كالم الربيع .
) (3أخرجه ابن جرير  78/1إبسناد صحيح .
) (4أخرجه ابن جرير  78/1وانظر مشاعل التنوير ص163
) (5أخرجه ابن جرير  78/1وإسناده حسن .
) (6أخرجه ابن جرير  78/1وابن أيب حامت  69وإسناده حسن .
) (7أخرجه ابن أيب حامت  70وإسناده صحيح .
) (8أخرجه ابن أيب حامت  71وإسناده صحيح .
) (9أخرجه ابن أيب حامت  72وإسناده ضعيف لضعف عبد هللا بن جعفر ابن أيب جنيح السعدي .
 (10يف العتيقة  :يف معل .
)
 (11يف األصل  :ابن  .واملثبت من العتيقة .
)
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يزيد قال  :كنا عند عبد هللا بن مسعود جلوسا فـذكران أصـحاب رسـول هللا  ومـا سـبقوا بـه قـال  :فقـال
عبـد هللا  :إن أمـر حممـد  كـان بينـا ملــن رآه  ،والـذي ال إلـه غـريه مـا آمـن أحــد قـط إ ـاان أفضـل مـن إ ــان
بغي ـ ــب  ،مث قـ ـ ـرأ  امل ذل ـ ــك الكت ـ ــاب ال ري ـ ــب في ـ ــه ه ـ ــدى للمتق ـ ــني ال ـ ــذين يؤمن ـ ــون ابلغي ـ ــب  إىل قول ـ ــه
املفلحون [)1(البقرة ]5-1
وهكذا رواه ابن أيب حامت  ،وابن مردويه  ،واحلاكم يف مستدركه من طرق عن األعمش بـه  .وقـال احلـاكم:
صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه( ). 2
ويف معــل هــذا احلــديث الــذي رواه اإلمــام أمحــد  :ثنــا أبــو املغــرية  ،ثن ـا األوزاعــي  ،حــدثين أيف َس ـيد بــن عبــد

ال ــرمحن  ،ع ــن خال ــد ب ــن يفد َري ــك  ،ع ــن اب ــن حمريي ــز( ) 3ق ــال  :قل ــت أليب مجع ــة (رج ــل م ــن الص ــحابة)(:)4
 5مــع رســول هللا 
حــدثنا حــديثا مسعتــه مــن رســول هللا  قــال ( :نعــم أحــدثك حــديثا جيــدا  ،تغــدينا )( )
ومعنا أبو عبيدة بن اجلراح فقال  :اي رسول هللا ! أحد خري منا ؟ أسلمنا معك  ،وجاهـدان معـك  .قـال :
نعم قوم ( يكونون )( ) 6من بعدكم يؤمنون يب ومل يروين( ). 7
طريــق أخــرى  :قــال أبــو بكــر بــن مردويــه يف تفســريه ثنــا عبــد هللا بــن جعفــر  ،ثنــا إمساعيــل بــن عبــد هللا بــن
مســعود  ،ثنــا عبــد هللا بــن صــاحل  ،ثنــا معاويــة بــن صــاحل ( ،عــن صــاحل) ( ) 8بــن جبــري قــال  :قــدم علينــا أبــو
مجع ــة األنص ــاري ص ــاحب رس ــول هللا  ببي ــت املق ــدس يص ــلي في ــه ومعن ــا يومئ ــذ رج ــاء ب ــن حي ــوة فلم ــا
انصــرفنا( ) 9خرجنــا نشــيعه فلمــا أراد االنص ـراف قــال  :إن لكــم جــائزة وحقــا  ،أحــدثكم ــديث مسعتــه مــن
رس ــول هللا  . قلن ــا  :ه ــات رمح ــك هللا  .ق ــال  :كن ــا م ــع رس ــول هللا  ومعن ــا( )10مع ــاذ ب ــن جب ــل عاش ــر
عشرة  ،فقلنا  :اي رسول هللا ! هل من قوم أعظـم أجـرا منـا ؟ آمنـا ابهلل  ،واتبعنـاا  .قـال  :مـا ـنعكم مـن

) (1السنن  180بنحوه وإسناده صحيح وانظر ماأييت .
) (2تفسري ابن أيب حامت  66واملستدرا  260/2وقد سكت الذها على تصحيح احلاكم له .
) (3يف األصل  :جبري  .واملثبت من العتيقة .
) (4زايدة من املصدر .
) (5يف العتيقة مكان مابني القوسني  :كنا  .وقد سقطت من الصلب مجلة  :كنا مع رسول هللا  . وأحلقت يف احلاشية .
) (6زايدة من املصدر .
) (7املسند  106/4رقم  17018وأخرجه أيضا بـرقم  17017بنحـوه مـع اخـتالف يف سـنده واحلـديث إسـناده حسـن وقـد اخرجـه الـدارمي
 398/2وغريه من نفس هذه الطريق وقـال اهليثمـي  :رجالـه ثقـات ( اجملمـع  )69/10وقـال ابـن حوـر  :إسـناده حسـن (فـتح البـاري )6/7
وصححه األلباين (انظر السلسلة الضعيفة  )105/2وانظر مابعده .
) (8زايدة من العتيقة .
) (9يف العتيقة  :انصرف .
 (10يف األصل  :معنا  ،واملثبت من العتيقة .
)
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ذلــك  ،ورســول هللا بــني أظهــركم  ،أيتــيكم ابلــوحي مــن الســماء  ،بــل قــوم بعــدكم أيتــيهم كتــاب بــني لــوحني
يؤمنون به ويعملون مبا فيه  ،أولئك أعظم أجرا منكم() 1مرتني .
مث رواه مــن حــديث ضــمرة بــن ربيعــة  ،عــن مــرزوق عــن( ) 2انفــع  ،ع ــن ص ــاحل بــن جبــري  ،عــن أيب مجعــة
بنحوه( ). 3
وهــذا احلــديث فيــه داللــة علــى العمــل ابلوجــادة( ) 4الــيت اختلــف فيهــا أهــل احلــديث  ،كمــا قررتــه يف أول
شرح البخاري  ،ألنه مدحهم على ذلك  ،وذكر أهنم أعظم أجرا من هذه احليثية ال مطلقا .
وكذا احلديث اآلخر الذي رواه احلسن بن عرفة العبدي  ،ثنا إمساعيل بن عيا احلمصي  ،عن املغـرية بـن
قيس التميمي  ،عن عمرو بن شعيب  ،عن أبيه  ،عن جده قال  :قال رسول هللا  : أي اخللـق أعوـب
إليكم إ اان ؟ قالوا  :املالئكة  .قال  :وما هلم ال يؤمنون وهم عند رهبم ؟ قالوا  :فالنبيون  .قـال  :ومـا هلـم
ال يؤمنون والوحي ينزل عليهم ؟ قالوا  :فنحن  .قال  :وما لكم ال تؤمنون وأان بني أظهركم ؟ قـال  :فقـال
رســول هللا  : أال إن أعوــب اخللــق إيل إ ــاان لقــوم( ) 5يكونــون مــن بعــدكم  ،جيــدون صــحفا فيهــا كتــاب
يؤمنون مبا فيها( ). 6
قال أبو حامت الرازي  :املغرية بن قيس البصري منكر احلديث( ). 7
قلــت  :ولكــن قــد روى أبــو يعلــى يف مســنده وابــن مردويــه يف تفســريه  ،واحلــاكم يف مســتدركه مــن حــديث
حممد بن أيب محيد _ وفيه ضعف _ عن زيد بن أسلم  ،عن أبيه  ،عـن عمـر عـن النـا  مبثلـه أو حنـوه.
وقال احلاكم  :صحيح اإلسناد ومل خيرجاه( ). 8
) (1يف العتيقة  :أعظم منكم أجرا .
) (2يف العتيقة  :بن .
)  (3أخرجـه أمحـد  106/4مـن طريــق صـاحل عـن أيب مجعـة بـه خمتصـرا كمـا سـبق إال أن األوزاعــي قـال  :صـاحل بـن حممـد وقـال ابـن عســاكر :
الصواب  :صاحل بن جبـري (انظـر التهـذيب  )384/4وكـذا أخرجـه احلـاكم  95/4وقـال  :صـحيح اإلسـناد ومل خيرجـاه وسـكت الـذها .وقـد
أخرجه أيضا مطوال كما هنا الطرباين  23/4من الطريقني املذكورين عن صاحل بـه  .وإسـناده حسـن وانظـر ماتقـدم وقـال احلـافظ ابـن حوـر :
إسناد هذه الرواية أقوى من إسناد الرواية املتقدمة (الفتح .)7/7
) (4جاء يف هامش العتيقة  :الوجادة من وجد جيد وهو أن تقف على كتاب خبـط شـيخ فيـه أحاديـث لـيس لـه روايـة مبـا فيـه  .فلـه أن يقـول:
)
وجدت أو قرأت خبط فالن أو يف كتاب فالن خبطه حدثنا فالن  ( .وانظر لتفصيل ذلك وشروطه
) (5يف األصل  :لقوما  .واملثبت من العتيقة .
) (6جــزء احلســن بــن عرفــة رقــم  19ومــن طريقــه البيهقــي يف الــدالئل  158/6وإســناده ضــعيف وقــد ضــعفه األلبــاين (السلســلة  )647ولكــن
قال السيوطي  :لـه طـرق كثـرية أوردهتـا يف األمـايل (انظـر التـدريب  )64/2ومنهـا مـاأييت عـن عمـر وعـن أنـس وكـذا يشـهد لـه ماتقـدم عـن أيب
مجعة فاألقرب حتسني احلديث ويؤيده جزم احلافظ ابن كثري به عن النا  واستدالله به على الوجادة انظر ( الباعث احلثيث ص.)108
) (7اجل ــرح والتع ــديل  227/7وق ــد ذك ــره البخ ــاري وس ــكت عن ــه (الت ــاريخ  ، )326/7واب ــن حب ــان يف الثق ــات ( )168 /9فمثل ــه يستش ــهد
ديثه  ،وكذا إمساعيل بن عيا .
)  (8املسـند  148 ، 147/1واملسـتدرا  ، 96/4وتعقـب الـذها احلـاكم بقولـه  :بـل حممـد بـن أيب محيـد ضـعفوه ا.ه ـ وهـو كمـا قـال  .وقــد
أخرجه العقيلي يف الضعفاء  238/4والبزار  2839وقال اهليثمي  :أحد إسنادي البزار املرفوع حسن (اجملمع  )65/10وفيه ضعف إال أن
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وقد روي حنوه عن أنس بن مالك مرفوعا( ) 1وهللا أعلم .
وقــال ابــن أيب حــامت ( :ثنــا أيب)( ) ، 2ثنــا عبــد هللا بــن حممــد املســندي  ،ثنــا إســحاق بــن إدريــس  ،أخــربين
إب ـراهيم بــن جعفــر بــن حممــود بــن ســلمة األنصــاري  ،أخــربين جعفــر بــن حممــود  ،عــن جدتــه نويلــة( ) 3بنــت
أس ــلم قالـ ــت  :صـ ــليت الظهـ ــر أو العصـ ــر يف مسـ ــود بـ ــين حارثـ ــة  ،فاسـ ــتقبلنا مسـ ــود إيليـ ــاء( ) 4فصـ ــلينا
سودتني  ،مث جاءان من خيربان أن رسول هللا  قد استقبل البيت احلرام  ،فتحـول النسـاء مكـان الرجـال ،
والرجال مكان النساء  ،فصلينا السودتني الباقيتني وحنن مستقبلون البيت احلرام .
قــال إب ـراهيم  :فحــدثين رجــال مــن بــين حارثــة أن رســول هللا  حــني بلغــه ذلــك  .قــال  :أولئــك قــوم آمن ـوا
ابلغيب( ) . 5هذا حديث غريب من هذا الوجه( ). 6
 ويقيمون الصالة ومما رزقناهم ينفقون
قال ابن عباس   :ويقيمون الصالة  أي :يقيمون الصالة بفروضها (.)7
وقال الضحاا عن ابن عباس  :إقامـة الصـالة متـام( ) 8الركـوع والسـوود والـتالوة واخلشـوع  ،واإلقبـال عليهـا
فيها( ). 9
10
وقال قتادة  :إقامة الصالة احلافظة على مواقيتها ووضوئها وركوعها وسوودها( ) .
ماتقدم يشهد له كما يظهر من كالم احلافظ ابن كثري  ،وكذا يشهد له حديث أنس اآليت .
)  (1أخرجــه البـزار ( كشــف األســتار  )2840وقــال اهليثمــي  :فيــه ســعيد بــن بشــري وقــد اختلــف فيــه فوثقــه قــوم وضــعفه آخــرون وبقيــة رجالــه
ثقات (اجملمع  )65/10وهو حسن ماقبله وقد روي أيضا من طرق أخرى منها عن ابن عباس عند الطرباين  87/12وعن أيب صاحل مرسـال
عنــد البيهقــي يف الــدالئل وعــن أيب هريــرة عنــد أيب نعــيم يف أخبــار أصــبهان وآخــر عنــد ابــن عســاكر وغــري ذلــك ( انظــر السلســلة الضــعيفة
 ، )105-102/2خمتصر املختصر .311/2
) (2زايدة من العتيقة .
) (3ابلنــون مصــغرة وهــي يف املصــدر ابلتــاء الفوقيــة وهــو خطــأ قــال احلــافظ  :ابلنــون روايــة إســحاق بــن إدريــس عــن جعفــر بــن حممــود والــيت
تقدمت – يعين التاء – رواية إبراهيم بن محزة وهو أوثق (انظر اإلصابة . )156/13
) (4يعين بيت املقدس .
) (5التفســري  ، 73وفيــه  :فتحــول الرجــال مكــان النســاء والنســاء مكــان الرجــال  .وفيــه أيضــا  :وحنــن مس ـتقبلوا البيــت احل ـرام  .وأخرجــه ابــن
مردويه من هذه الطريق كما سيأيت عند آية حتويـل القبلـة  ،وكـذا أخرجـه الطـرباين  43/25وقـال اهليثمـي  :فيـه إسـحاق بـن إدريـس األسـواري
وهو ضعيف مرتوا (اجملمع )15-14/2إال أن له طريقا أخرى فقـد أخرجـه الطـرباين  207/24وابـن أيب عاصـم يف األحـاد واملثـاين 228/6
وغـريه مــن طريـق إبـراهيم بـن محــزة الزيــدي عـن إبـراهيم بـن جعفــر بـه  ،وقــال اهليثمــي  :رجالـه موثوقــون (اجملمـع  )14/2وإســناده حســن إال أن
الشاهد غري مذكور فيه وهو قوله  ". :فحدثين رجال من بين حارثة ...اخل "
) (6ألجل الزايدة اليت يف آخره وهي ضعيفة جدا .
) (7أخرجه ابن إسحاق (انظر السرية  )170/2ومن طريقه ابن جرير  ، 80/1وابن أيب حامت  74بنحوه وإسناده حسن .
) (8يف العتيقة  :إمتام .
) (9أخرجه ابن جرير  80/1ويف إسناده ضعف وانقطاع .
 (10أخرجه ابن أيب حامت  75وإسناده حسن  .وعزاه السيوطي لعبد بن محيد (الدر . )27/1
)
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وقال مقاتل بن حيان  :إقامتها احلافظة على مواقيتها وإسبا الطهور فيها ومتام ركوعهـا وسـوودها وتـالوة
القرآن فيها والتشهد والصالة على النا  فهذا إقامتها( ). 1
وقال علي بن أيب طلحة وغريه عن ابن عباس ومما رزقناهم ينفقون قال  :زكاة أمواهلم( ). 2
وقــال الســدي  ،عــن أيب مالــك  ،وعــن أيب صــاحل  ،عــن ابــن عبــاس  ،وعــن مــرة  ،عــن ابــن مســعود  ،وعــن
أانس مــن أصــحاب رســول هللا   وممــا رزقنــاهم ينفقــون  قــال  :نفقــة الرجــل علــى أهلــه  .وهــذا قبــل أن
تنزل الزكاة (.)3
وقــال جــوبري  ،عــن الضــحاا  :كانــت النفقــات قـرابان  ،يتقربــون هبــا إىل هللا (تعــاىل)( ) 4علــى قــدر ميسـرهتم
وجه ــدهم ح ــب نزل ــت فـ ـرائض الص ــدقات  ،سـ ـبع آايت يف س ــورة بـ ـراءة مم ــا ي ــذكر ف ــيهن الص ــدقات ه ــن
الناسخات املثبتات (.)5
وقــال قتــادة   :وممــا رزقنــاهم ينفقــون  : فــأنفقوا ممــا أعطــاكم هللا  ،هــذه األمـوال عـواري وودائــع عنــدا اي
ابن آدم يوشك أن تفارقها(.)6
واختار ابن جرير أن اآلية عامة يف الزكـاة والنفقـات مل فرنـه قـال  :وأوىل التـأويالت وأحقهـا بصـفة القـوم أن
يكون ـوا جلميــع الــالزم هلــم يف أم ـواهلم مــؤدين  ،زكــاة كــان ذلــك أو نفقــة مــن لزمتــه نفقتــه مــن أهــل وعيــال
وغــريهم ممــن ألــب علــيهم( ) 7نفقتــه ابلقرابــة وامللــك وغــري ذلــك  ،ألن هللا عــم وصــفهم ومــدحهم بــذلك ،
وكل من اإلنفاق والزكاة ممدوح به حممود عليه( ). 8
قلــت  :كثـريا مــا يقــرن هللا تعــاىل بــني الصــالة واإلنفــاق مــن األمـوال  ،فــرن الصــالة حــق هللا وعبادتــه  ،وهــي
مش ــتملة عل ــى توحي ــده والثن ــاء علي ــه  ،ومتوي ــده واالبته ــال إلي ــه ودعائ ــه والتوك ــل علي ــه  .واإلنف ــاق  :ه ــو
اإلحس ــان إىل املخل ــوقني ابلنف ــع املتع ــدي إل ــيهم  .وأوىل الن ــاس ب ــذلك القـ ـراابت واألهل ــون واملمالي ــك  ،مث
األجانب  ،فكل من النفقـات الواجبـة والزكـاة املفروضـة داخـل يف قولـه تعـاىل   :وممـا رزقنـاهم ينفقـون ، 
وهلذا ثبت يف الصحيحني  ،عن ابن عمر أن رسول هللا  قال  :بين اإلسـالم علـى مخـس مل شـهادة أن ال
إله إال هللا  ،وإقام الصالة  ،وإيتاء الزكاة  ،وصوم رمضان  ،وحج البيت() . 9واألحاديث يف هذا كثرية.
) (1أخرجه ابن أيب حامت  76وإسناده ال أبس به ألنه نسخة تفسري مقاتل .
) (2أخرجه ابن جرير  81/1وإسناده حسن  ،وله طريق أخرى عن ابن عبـاس بنحـوه أخرجهـا ابـن جريـر أيضـا وابـن أيب حـامت  77وإسـنادها
حسن  ،وانظر ماأييت كذلك .
) (3أخرجه ابن جرير  81/1وانظر مشاعل التنوير ص163وأخرجه ابن أيب حامت  78عن السدي من قوله ..
) (4ليست يف العتيقة .
) (5أخرجه ابن جرير  81/1وإسناده ضعيف .
) (6أخرجه ابن أيب حامت  79وإسناده صحيح .
) (7يف العتيقة  :عليه .
) (8التفسري . 81/1
) (9البخاري  ،8ومسلم . 16
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وأصل الصالة يف كالم العرب الدعاء  ،قال األعشى :
ِ
وزمزما ( )1
الدهر بيتَها
وإن ذيف ت صلَّى عليها َ
هلا حارس ال يربح َ
وقال أيضا :
وصلَّى على َد ِاهنا وارتَ َسم( )2
يح يف َد ِاهنا
وقابـَلَها الر َ
أنشد ا ابن جرير مستشهدا على ذلك( ). 3
وقال اآلخر ( وهو األعشى أيضا)( ): 4
ِ
تقول بِألنيت وقد َّقربت َِ
الو َجعا
مرحت ًال
يف
ايرب َجناب أيب األَ َ
وصاب و َ
فرن ِجل ِ ِ
صليت فاغتَ ِم ِ
ِ
ِ
طوعا ( )5
ضي
مثل الذي
نب املرء يفم أل
ض َ
نوما َّ َ
عليك يف

يقول  :عليك من الدعاء مثل الذي دعيت()6يل .
وه ـ ــذا ظ ـ ــاهر  ،مث اس ـ ــتعملت الص ـ ــالة يف الش ـ ــرع يف ذات الرك ـ ــوع والس ـ ــوود واألفع ـ ــال املخصوص ـ ــة  ،يف
األوقات املخصوصة  ،بشروطها املعروفة  ،وصفاهتا وأنواعها املشهورة .
وق ــال( ) 7اب ــن جري ــر  :وأرى أن الص ــالة ( املفروض ــة )() 8مسي ــت ص ــالة  ،ألن املص ــلي يتع ــرض الس ــتنواح
طَلِبته( ) 9من ثواب هللا بعمله مع ما يسأل ربه(فيها)( )10من حاجاته( ).11

الصـلَ َويألن إذا حتركــا يف الصــالة عنــد الركــوع  ،و ــا عرقــان تــدان مــن الظهــر حــب
(وقيــل  :هــي مشــتقة مــن َّ
14
املصـ ـ ـ ـلِاي" وه ـ ـ ــو الت ـ ـ ــايل للس ـ ـ ــابق يف حلب ـ ـ ــة اخلي ـ ـ ــل( ) ،
ب ال ـ ـ ــذنب( ) .
 13ومن ـ ـ ــه مس ـ ـ ــي " َ
يكتنف ـ ـ ــا( )َ12ع ألوـ ـ ـ ـ َ

) (1ديوانــه ص 293وهــو عنــد ابــن جريــر كمــا ســيأيت والبيــت يف اخلمــر أي هلــا حــارس ال يفارقهــا ط ـوال الوقــت وإن ذ ــت أي أزيــل ختمهــا
أخذ يدعو خمافة أن تكون فسدت  .والزمزمة صوت الدعاء .
) (2ديوان ــه ص ، 35وه ــو عن ــد اب ــن جري ــر كم ــا س ــيأيت وك ــذا الق ــرطا  ، 146/1واللس ــان  2490/4وقبل ــه بي ــت  :وص ــهباء ط ــاف يهويه ــا
وأبرزها  ،وعليها ختم  ،والبيت يف اخلمر أيضا  ،واملراد بقابلها الريح أي عند فتحها  ،وأخذ يدعو خمافة أن تكون فسدت  ،وارتسم أي كرب
ودعا .
) (3التفسري .80/1
) (4زايدة من (ح) .
) (5ديوانه ص 101و ا عند القرطا منسوابن إليه  .146/1والثاين يف اللسان  ، 2490/4واألوصاب هي األوجاع .
) (6كذا واألشهر أن يقال  :دعوت .
) (7يف العتيقة  :قال :
) (8زايدة من املصدر .
) (9جاء يف هامش العتيقة  :الطلبة بكسر الالم ماطلبته من شيء .
 (10زايدة من املصدر .
)
 (11التفسري .81/1
)
 (12يف العتيقة  :يكتنفان .
)
 (13عوب الذنب  :آخر فقرات العمود الفقري يف الظهر .
)
ص ـ َـاله  ( .وانظ ــر اللس ــان
)
 (14ج ــاء يف ه ــامش العتيق ــة  :يق ــال  :ص ــلى الف ــرس إذا ج ــاء مص ــليا وه ــو ال ــذي يتل ــو الس ــابق ألن رأس ــه عن ــد َ
.)2491/1
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الصــلِي وهــو املالزمــة للشــيء مــن قولــه تعــاىل   :ال يصــالها  أي
وفيــه( ) 1نظــر  .وقيــل  :هــي مشــتقة مــن يف
صـلِية اخلشــبة يف النــار لتقـ َّـوم  ،كمــا
ال يلزمهــا ويــدوم فيهــا إال األشــقى[ الليــل  ]15وقيــل  :مشــتقة مــن تَ أل
ِ
عو َجـه ابلصـالة  إن الصـالة تنهــى عـن الفحشـاء واملنكـر ولـذكر هللا أكـرب  [ العنكبــوت
أن املصـلي يَق اـوم َ
ِ
الدعاء أصح وأشهر وهللا أعلم)( ). 2
 ، ]45واشتقاقيفها من
وأما الزكاة فسيأيت الكالم عليها يف موضعه إن شاء هللا (تعاىل)( ). 3

والذين يؤمنون مبا أنزل إليك وما أنزل من قبلك وابآلخرة هم يوقنون 
قال ابن عباس   :والذين يؤمنون مبا أنزل إليك وما أنزل مـن قبلـك أي يصـدقون مبـا جئـت بـه مـن هللا ،
ومــا جــاء بــه مــن قبلــك مــن املرســلني ال يفرقــون بيــنهم  ،وال جيحــدون ماجــاءوهم بــه مــن رهبــم   .وابآلخــرة
هم يوقنون  أي ابلبعث والقيامة واجلنة والنار واحلساب وامليزان( ). 4
وإمنا مسيت اآلخرة ألهنا بعد الدنيا .
وقــد اختلــف املفســرون يف املوص ــوفني هاهنــا  ،هــل ه ــم املوص ــوفون مب ــا تقــدم مــن قولــه  :الــذين يؤمن ــون
ابلغي ــب ويقيم ــون الص ــالة ومم ــا رزقن ــاهم ينفق ــون  [ القص ــص  ]54-52وم ــن ه ــم ؟ عل ــى ثالث ــة أقـ ـوال
حكاها ابن جرير( ): 5
أحدها  :أن املوصوفني أوال هم املوصوفون اثنيا  ،وهم كل مؤمن  ،مؤمنو العـرب وأهـل الكتـاب وغـريهم .
قاله جماهد( ) 6وأبو العالية( ) 7والربيع بن أنس( ) 8وقتادة( ). 9
والثاين  :ا واحد وهم مؤمنو أهل الكتاب .
وعلـى هــذين تكـون الـواو عاطفـة صــفات علـى صــفات كمــا قـال تعــاىل   :سـبح اســم ربـك األعلــى الــذي
خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج املرعى فوعله غثاء أحوى ( األعلى )5-1
وكما قال الشاعر :
) (1أي يف اشتقاق اسم الصالة من ذلك نظر  .وهو كما قال .
) (2مابني القوسني زايدة من العتيقة .
) (3زايدة من العتيقة .
)  (4أخرجــه ابـن أيب حــامت  82 ، 80وابـن جريــر  82 ، 81/1وإســناده حسـن وجــاء بعـده قولــه  :أي  :ال هـؤالء الــذين يزعمـون اهنــم آمنـوا
مبا كان قبلك ويكفرون مبا جاءا من ربك  .ا.هـ يعين يعرض بذم كفار أهل الكتاب كما قال ابن جرير . 82/1
) (5التفسري . 81 ، 80 /1
) (6أييت خترجيه بعد قليل .
) (7أخرجه ابن أيب حامت  87وإسناده حسن .
) (8أخرجه ابن جرير  80/1وإسناده ضعيف الهبام شيخ ابن جرير .
) (9تقدم عند قوله للمتقني .
135

إىل ِ
امللك ال َق ِرم واب ِن اهلمام
فعطف الصفات بعضها على بعض واملوصوف واحد .

ِ
ِ
ملزد َحم()1
وليث الكتيبة يف ا َ

والثالث  :أن املوصوفني أوال مؤمنو العرب  ،واملوصوفون اثنيا بقوله   :والذين يؤمنـون مبـا أنـزل إليـك ومـا
أنزل من قبلك  اآلية مل ملؤمين أهل الكتاب  .نقله السدي يف تفسريه  ،عـن ابـن عبـاس  ،وابـن مسـعود ،
وأانس م ــن الص ــحابة( ، 3) ()2واخت ــاره اب ــن جري ــر( ) . 4ويستش ــهد مل ــا ق ــال بقول ــه تع ــاىل   :وإن م ــن أه ــل
الكتــاب ملــن يــؤمن ابهلل ومــا أنــزل إلــيكم ومــا أنــزل إلــيهم خاشــعني هلل  اآليــة [ آل عم ـران  ]199وبقولــه
تعـاىل   :الــذين آتينــاهم الكتـاب مــن قبلــه هـم بــه يؤمنــون  ،وإذا يتلــى علـيهم قــالوا آمنــا بـه  ،إنــه احلــق مــن
ربنا إان كنا من قبله مسلمني  ،أولئك يؤتون أجرهم مرتني مبا صـربوا ويـدرءون ابحلسـنة السـيئة وممـا رزقنـاهم
ينفقون 
وثبــت يف الصــحيحني  ،مــن حــديث الشــعا  ،عــن أيب بــردة  ،عــن أيب موســى أن رســول هللا  قــال ":
ثالثة يؤتون أجرهم مرتني مل رجل من أهـل الكتـاب آمـن بنبيـه وآمـن يب  ،ورجـل مملـوا أدى حـق هللا وحـق
مواليه  ،ورجل أدب جاريته فأحسن أتديبها مث أعتقها وتزوجها "( ). 5
وأمــا ابــن جريــر فمــا استشــهد علــى صــحة مــا قــال إال مبناســبة  ،وهــي أن هللا وصــف يف أول هــذه الســورة
املــؤمنني والكــافرين  ،فكمــا أنــه صــنف الكــافرين إىل صــنفني منــافق وكــافر  ،فكــذلك املؤمنــون صــنفهم إىل
صنفني عريب وكتايب( ). 6
قلــت  :والظــاهر ق ــول جماهــد فيمــا رواه الث ــوري  ،عــن رجــل  ،عــن جماهــد( ) . 7ورواه غ ـري() 8واحــد  ،عــن
ابــن أيب جنــيح  ،عــن جماهــد أنــه قــال  :أربــع آايت مــن س ــورة البق ــرة يف نع ــت امل ــؤمنني  ،وآيت ــان يف نع ــت
الكافرين  ،وثالي عشرة يف املنافقني( ). 9

) (1البيــت يف الكشــاف  133/1وخزانــة األدب  407/1غــري منســوب  ،والقــرم  :بفــتح القــاف هــو الســيد املعظــم وأصــله الفحــل املكــرم
الذي ال حيمل عليه واهلمام  :عظيم اهلمة  ،وأراد ابلكتيبة  :اجليش  ،واملزدحم  :مكان املعركة .
) (2أخرجه ابن جرير  81 ، 79/1وانظر مشاعل التنوير ص.163
) (3يف األصل  :أصحابه  .واملثبت من العتيقة .
) (4التفسري . 80/1
) (5البخاري  97ومسلم  154وليس فيهما هذا اللفظ وإمنا معناه .
) (6انظر التفسري . 80/1
) (7أخرجه ابن جرير  80/1وإسناده ضعيف إلهبام الرجل إال أنه صحيح مبا بعده  .وعزاه السيوطي أيضا لوكيع (الدر . )23/1
) (8يف األصل  :عن  .واملثبت من العتيقة .ومنهم عيسى بن ميمون وشبل عند ابن جرير .
)  (9أخرجــه ابــن جريــر  80/1وإســناده صــحيح  .وعـزاه الســيوطي للفـراييب وعبــد بــن محيــد وابــن الضـريس وابــن املنــذر (الــدر  )23/1وعلقــه
القرطا من طريق ابن جريج عن جماهد (اجلامع .)167/1
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فهذه اآلايت األربع عامة يف كل مؤمن اتصف هبا من عريب وعومي  ،وكتايب  ،من إنسـي وجـين  ،ولـيس
تصح واحدة من هذه الصفات بـدون األخـرى بـل كـل واحـدة مسـتلزمة لألخـرى وشـرط معهـا  ،فـال يصـح
اإل ان ابلغيب وإقام الصالة والزكاة إال مع اإل ان مبا جاء به الرسول  وما جاء به من قبلـه مـن الرسـل ،
واإليقــان ابآلخــرة كمــا أن هــذا ال يصــح إال بــذاا وقــد أمــر هللا تعــاىل املــؤمنني بــذلك كمــا قــال   :اي أيهــا
الــذين آمن ـوا آمن ـوا ابهلل ورس ـوله والكتــاب الــذي نــزل علــى رس ـوله والكتــاب الــذي أنــزل مــن قبــل  اآليــة [
النســاء  ]136وقــال  :وال ألــادلوا أهــل الكتــاب إال ابلــيت هــي أحســن إال الــذين ظلمـوا مــنهم وقولـوا آمنــا
ابلذي أنزل إلينا وأنزل إلـيكم  اآليـة [ العنكبـوت  ]46وقـال   :اي أيهـا الـذين أوتـوا الكتـاب( ) 1آمنـوا مبـا
نزلنا مصدقا ملا معكم  [ النساء  ]47وقال   :قل اي أهل الكتاب لسـتم علـى شـيء حـب تقيمـوا التـوراة
واإلجنيل وما أنزل إلـيكم مـن ربكـم  [ املائـدة  ]68وأخـرب تعـاىل عـن املـؤمنني كلهـم بـذلك فقـال   :آمـن
الرسول مبا أنزل إليه من ربـه واملؤمنـون كـل آمـن ابهلل ومالئكتـه وكتبـه ورسـله ال نفـرق بـني أحـد مـن رسـله 
اآلية [ البقرة  ]285وقال   :والـذين آمنـوا ابهلل ورسـله ومل يفرقـوا بـني أحـد مـنهم أولئـك سـوف نـؤتيهم()2
أجورهم  [ النساء  ]152وغري ذلك من اآلايت الدالة على أمر مجيع املؤمنني ابإل ـان ابهلل ورسـله وكتبـه
 .لكن ملؤمين أهل الكتاب خصوصـية  ،وذلـك أهنـم يؤمنـون مبـا أبيـديهم مفصـال  ،فـرذا دخلـوا يف اإلسـالم
وآمنوا به مفصال كان هلم على ذلك األجر مرتني  .وأما غريهم فرمنا حيصـل لـه اإل ـان مبـا تقـدم جممـال كمـا
جــاء يف الصــحيح  :إذا حــدثكم أهــل الكتــاب فــال تصــدقوهم وال تكــذبوهم (وقول ـوا آمنــا ابلــذي أنــزل) ()3
إلينا وأنزل إليكم .
ولكــن قــد يكــون إ ــان كثــري مــن العــرب ابإلســالم (الــذي)( ) 4بعــث بــه حممــد  أمت وأكمــل وأعــم وأمشــل
من إ ان من دخل منهم يف اإلسالم  ،فهم وإن حصل هلم أجران من تلـك احليثيـة  ،فغـريهم قـد حيصـل لـه
من التصديق ما ينيف ثوابه على األجرين اللذين حصال هلم وهللا أعلم .
 أولئك على هدى من ريهم وأولئك هم املفلحون
يقول تعاىل   :أولئك  أي  :املتصفون مبا تقـدم مـن اإل ـان ابلغيـب  ،وإقـام الصـالة واإلنفـاق مـن الـذي
رزقه ــم هللا  ،واإل ــان مب ــا أن ــزل إىل الرس ــول وم ــن قبل ــه م ــن الرس ــل  ،واإليق ــان ابل ــدار اآلخ ــرة وه ــو يس ــتلزم
االستعداد هلا من العمل ابلصاحلات وترا احلرمات .
على هدى  أي  :نور وبيان وبصرية من هللا تعاىل .
) (1يف األصل  :ايأهل الكتاب  .واملثبت من العتيقة وهو نص القرآن .
) (2هكذا يف النسختني ابلنون وهي قراءة العشرة ماعدا حفص عن عاصم (انظر اإلحتاف ص. )195
) (3يف العتيقة  :ولكن قولوا آمنا مبا أنزل .
) (4زايدة من العتيقة .
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 وأولئك هم املفلحون  أي  :يف الدنيا واآلخرة .
قــال حممــد بــن إســحاق  ،عــن حممــد بــن أيب حممــد  ،عــن عكرمــة أو ســعيد بــن جبــري  ،عــن اب ــن عب ــاس
أولئك على هدى من رهبم  أي  :على نور من رهبم واستقامة على ما جاءهم وأولئك هـم املفلحـون 
أي  :الذين أدركوا ماطلبوا وجنوا من شر ما منه هربوا ( ). 1
وقـال ابــن جريــر  :وأمـا معــل قولــه تعـاىل   :أولئــك علــى هـدى مــن رهبــم  فـرن معــل ذلــك أهنـم علــى نــور
م ــن رهب ــم  ،وبره ــان واس ــتقامة وس ــداد بتس ــديد هللا إايه ــم  ،وتوفيق ــه هل ــم  .وأتوي ــل قول ــه   :وأولئ ــك ه ــم
املفلح ــون أي  :املنوح ــون امل ــدركون م ــاطلبوا عن ــد هللا أبعم ــاهلم وإ ــاهنم ابهلل وكتب ــه ورس ــله م ــن الف ــوز
ابلثواب واخللود يف اجلنات والنواة مما أعد هللا ألعدائه من العقاب( ). 2
وقــد حكــى ابــن جريــر قــوال عــن بعضــهم أنــه أعــاد اســم اإلشــارة يف قولــه   :أولئــك علــى هــدى مــن رهبــم
وأولئك هم املفلحون  إىل مؤمين أهل الكتاب املوصوفني بقوله   :والذين يؤمنـون مبـا أنـزل إليـك  اآليـة
على ما تقدم من اخلالف  .وعلى هذا فيووز أن يكون قوله   :والـذين يؤمنـون مبـا أنـزل اليـك  مقتطعـا
ممــا قبل ـه  ،وأن يكــون مرفوعــا علــى االبتــداء وخــربه  أولئــك علــى هــدى مــن رهبــم وأولئــك هــم املفلحــون 
واختــار أنــه عائــد إىل مجي ـع مــن تقــدم ذكــره مــن مــؤمين العــرب وأهــل الكت ـاب  ،ملــا رواه الســدي عــن أيب
مال ــك ،وع ــن أيب ص ــاحل  ،ع ــن اب ــن عب ــاس  ،وع ــن م ــرة اهلم ــداين  ،وع ــن اب ــن مس ــعود  ،وع ــن أانس م ــن
أصــحاب رســول هللا  : أمــا  الــذين يؤمنــون ابلغيــب  فهــم املؤمنــون مــن العــرب  ،والــذين يؤمنــون مبــا
أنــزل اليــك ومــا أنــزل مــن قبلــك هــم املؤمنــون مــن أهــل الكتــاب  .مث مجــع الفـريقني فقــال   :أولئــك علــى
هدى من رهبم وأولئـك هـم املفلحـون )3( وقـد تقـدم مـن الرتجـيح أن ذلـك صـفة املـؤمنني عامـة  ،واإلشـارة
عائدة عليهم وهللا أعلم .
وقد نقل هذا عن جماهد وأيب العالية والربيع بن أنس وقتادة( ) 4رمحهم هللا .
وقــال ابــن أيب حــامت  :ثنــا أيب  ،ثنــا حيــىي بــن عثمــان بــن صــاحل املصــري  ،ثنــا أيب  ،ثنــا ابــن هليعــة  ،حــدثين
 _ 5عـن عبـد هللا بـن عمـرو  ،عـن النـا 
عبيد هللا بن املغـرية  ،عـن أيب اهليـثم _ وامسـه سـليمان بـن عبـد( )
وقيــل لــه  :اي رســول هللا ! إان نق ـرأ مــن القــرآن فنرجــو  ،ونق ـرأ فنكــاد أن أني ـس( ) ، 6أو كمــا قــال  .قــال :
فقــال  :أال أخــربكم عــن أهــل اجلنــة وأهــل النــار ؟ قــالوا  :بلــى اي رســول هللا  .قــال   :امل ذلــك الكتــاب ال
ريب فيه هدى للمتقني  إىل قوله   :املفلحون  هـؤالء أهـل اجلنـة  .قـالوا  :إان نرجـو أن نكـون هـؤالء .
) (1أخرجه ابن جرير  ،ابن إسحاق ( السرية  )171/2ابن جرير  ، 83/1وابن أيب حامت  84،88وإسناده حسن .
) (2التفسري . 83/1
) (3أخرجه ابن جرير  82/1وانظر مشاعل التنوير ص.163
) (4تقدم ختريج هذه اآلاثر يف تفسري قوله  ":والذين يؤمنون مبا أنزل إليك ".
) (5امسه كامال سليمان بن عمرو بن عبد الليثي .
) (6يف األصل  :نيأس  .واملثبت من العتيقة وأصل تفسري ابن أيب حامت وهي لغة يف "نيأس" وانظر اللسان . )190/1
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مث قال   :إن الـذين كفـروا سـواء علـيهم  إىل قولـه   :عظـيم  هـؤالء أهـل النـار (قـالوا)( ) : 1لسـنا هـم اي
رسول هللا  .قال  :أجل(.)2
 إن الذين كفروا سواء عليهم ءأنذرهتم أم مل تنذرهم اليؤمنون
يق ــول تع ــاىل   :إن ال ــذين كف ــروا  أي غط ـوا احل ــق( ) 3وس ــرتوه وق ــد كت ــب هللا عل ــيهم ذل ــك س ـواء عل ــيهم
إنذارا وعدمه  ،فرهنم ال يؤمنون مبا جئتهم به  ،كما قال تعاىل   :إن الـذين حقـت علـيهم كلمـة ربـك ال
يؤمنون ولو جاءهتم كل آية حب يروا العـذاب األلـيم [ يـونس  ]96،97وقـال يف حـق املعانـدين مـن أهـل
الكتاب   :ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آيـة مـا تبعـوا قبلتـك اآليـة [ البقـرة  ]145أي أن مـن
كتب هللا عليه الشقاوة فال مسعد له  ،ومن أضله فال هادي له  ،فال تـذهب نفسـك علـيهم حسـرات،
وبلغهم الرسالة فمن استواب لك فله احلظ األوفـر  ،ومـن تـوىل فـال حتـزن علـيهم  ،وال يهمنـك ذلـك فرمنـا
عليك البال  ،وعلينا احلساب  ،إمنا أنت نذير وهللا على كل شيء وكيل. 
وقال علي بن أيب طلحة  ،عن ابن عبـاس يف قولـه   :إن الـذين كفـروا سـواء علـيهم ءأنـذرهتم أم مل تنـذرهم
ال يؤمنون  قال  :كان رسول هللا  حيرص أن يؤمن مجيع الناس ويتابعوه علـى اهلـدى  ،فـأخربه هللا تعـاىل
أنه ال يؤمن إال من سبق له من هللا السعادة يف الذكر األول  ،واليضـل إال مـن سـبق لـه مـن هللا الشـقاء يف
الذكر األول( ). 4
وقال حممد بن إسحاق  :حدثين حممد بن أيب حممـد  ،عـن عكرمـة أو سـعيد بـن جبـري  ،عـن ابـن عبـاس 
إن الذين كفروا  أي  :مبا أنزل إليك  ،وإن قالوا  :إان قد آمنا مبا جاءان قبلك  سـواء علـيهم ءأنـذرهتم أم
مل تنذرهم ال يؤمنون  أي  :إهنـم قـد كفـروا مبـا عنـدهم مـن ذكـرا  ،وجحـدوا مـا أخـذ علـيهم مـن امليثـاق ،
وقد كفروا مبا جاءا  ،ومبا عندهم مما جاءهم به غريا  ،فكيف يسمعون منك إنـذارا وحتـذيرا  ،وقـد كفـروا
مبا عندهم من علمك(.)5

) (1ليست يف املصدر .
) (2التفسري  86وأخرجه مرة أخرى برقم  91خمتصرا وإسناده جيد إن كان عثمان بن صـاحل مسـع مـن ابـن هليعـة قبـل احـرتاق كتبـه  ،واألقـرب
أن روايته عنه منضبطة فهو الـذي روى قصـة احـرتاق بعـض كتبـه فـال شـك أنـه مميـز فيمـا مسـع منـه ( انظـر التهـذيب  )376/5وقـد صـرح ابـن
هليعة ابلتحديث فأمنا تدليسه .
) (3يف األصل  :الكفر  .وعليها شطب غري واضح  .واملثبت من العتيقة .
) (4أخرجه ابن جرير  ، 84/1والطرباين  ، 254/12والبيهقي يف االمسـاء والصـفات  146وإسـناده حسـن  ،وعـزاه السـيوطي البـن أيب حـامت
ومل أجده فيه  ،وابن مردويه (الدر  ،)28/1وله شواهد كثرية يف معناه .
) (5أخرجه ابن إسحاق ( السرية  )171/2وابن جرير  ،284/1ابن أيب حامت  ، 92وإسناده حسن .
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وقال أبو جعفر الرازي  ،عن الربيع بن أنس  ،عن أيب العالية قال  :نزلت هااتن اآليتان يف قـادة األحـزاب
وهـم الـذين قــال هللا فـيهم   :أمل تــر إىل الـذين بــدلوا نعمـة هللا كفـرا وأحلـوا قــومهم دار البـوار  [)1( إبـراهيم
]28،29
واملعل الذي ذكرانه أوال وهو املروي عـن ابـن عبـاس يف روايـة ابـن أيب طلحـة أظهـر ويفسـر ببقيـة( ) 2اآلايت
اليت يف معناها وهللا أعلم .
وقد ذكر ابن أيب حامت ههنا حديثا فقال  :ثنـا أيب  ،ثنـا حيـىي بـن عثمـان بـن صـاحل املصـري  ،ثنـا أيب  ،ثنـا
ابن هليعة  ،حدثين عبد هللا بن املغـرية  ،عـن أيب اهليـثم  ،عـن عبـد هللا بـن عمـرو قـال  :قيـل  :اي رسـول هللا
إان نق ـرأ مــن القــرآن فنرجــو ونق ـرأ فنكــاد أن أني ـس( ) . 3فقــال  :أال أخــربكم ؟ مث قــال   :إن الــذين كفــروا
سواء عليهم ءأنذرهتم أم مل تنذرهم ال يؤمنون  هؤالء أهل النار  .قالوا  :لسنا مـنهم اي رسـول هللا ؟ قـال :
أجل 4) (.
(وقولــه   :ال يؤمن ــون  حملــه مــن اإلع ـراب أنــه مجلــة مؤكــدة لل ــيت قبله ــا   :س ـواء عل ــيهم ءأن ــذرهتم أم مل
تنــذرهم  أي هــم كفــار يف كــال احلــالني فلهــذا أكــد ذلــك بقولــه   :ال يؤمنــون  . وحيتمــل أن يكــون  ال
يؤمنــون  خ ـربا ألن تقــديره  :إن الــذين كفــروا ال يؤمن ــون  .ويكــون قولــه   :س ـواء علــيهم ءأنــذرهتم أم مل
تنذرهم  مجلة معرتضة وهللا أعلم)( ). 5
 ختم هللا على قلوهبم وعلى مسعهم وعلى أبصارهم غشاوة وهلم عذاب عظيم
قال السدي  :ختم هللا أي  :طبع هللا (.)6
وق ــال قت ــادة يف ه ــذه (اآلي ــة)( ) : 7اس ــتحوذ عل ــيهم الش ــيطان إذ أط ــاعوه  ،فخ ــتم هللا عل ــى قل ــوهبم وعل ــى
مسعهم وعلى أبصارهم غشاوة  ،فهم ال يبصرون هدى واليسمعون واليفقهون وال يعقلون( ). 8

)  (1أخرجــه ابــن أيب حــامت  93وإســناده حســن  ،وأخرجــه ابــن جريــر  84/1فلــم جيــاوز بــه الربيــع  .وعـزاه الســيوطي ايضــا البــن املنــذر (الــدر
.)29/1
) (2يف العتيقة  :ويفسره بقية .
) (3يف األصل  :نيأس واملثبت من العتيقة وأصل ابن أيب حامت .
) (4تقدم هذا احلديث أبطول منه  .والكالم عن سنده  .وهو يف تفسري ابن أيب حامت برقم . 91
) (5مابني القوسني زايدة من العتيقة .
) (6أخرجه ابن أيب حامت  97عن السدي عن أيب مالك وإسناده ضعيف فيه هارون بن حـامت سـئل عنـد أبـو حـامت فقـال  :أسـأل هللا السـالمة
وانظر اللسان ( )178-177/6وعبد الرمحن بن أيب محاد املقرئ واسـم أيب محـاد " شـكيل " مل أقـف لـه علـى جـرح أو تعـديل وانظـر ( اجلـرح
والتعديل  ،244/5تكملة اإلكمال .)199/3
) (7زايدة من العتيقة .
) (8أخرجه ابن أيب حامت  ، 98وإسناده صحيح وعزاه السيوطي لعبد بن محيد ( الدر .)29/1
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وقــال ابــن ج ـريج  :قــال جماهــد   :خــتم هللا علــى قلــوهبم  قــال  :الطبــع  ،ثبتــت( ) 1الــذنوب علــى القلــب
فحفت به من كل نواحيه حب تلتقي عليه  ،فالتقاؤها عليه الطبع  ،والطبع اخلتم( ). 2
قال ابن جريج  :اخلتم على القلب والسمع(.)3
قـال ابـن جـريج  :وحـدثين عبـد هللا بـن كثـري أنـه مسـع جماهـدا يقـول  :الـران أيسـر مـن الطبـع  ،والطبـع أيسـر
من اإلقفال  ،واإلقفال أشد (من)( ) 4ذلك كله( ). 5
وقــال األعمــش  :أراان جماهــد بيــده فقــال  :كــانوا يــرون أن القلــب يف مثــل هــذا  -يعــين  :الكــف – ف ـرذا
أذنب العبـد ذنبـا ضـم منـه  .وقـال أبصـبعه اخلنصـر هكـذا  ،فـرذا أذنـب ضـم _ وقـال إبصـبع أخـرى  ،فـرذا
أذنــب ض ــم  ،وقــال إبص ــبع أخــرى هكــذا حــب ض ــم أصــابعه كله ــا  .قــال  :مث يطبــع عليــه بط ــابع  .قــال
جماهد :وكانوا يرون أن ذلك  :الرين( ). 6
ورواه( ) 7ابن جرير عن أيب كريب  ،عن وكيع  ،عن األعمش  ،عن جماهد بنحوه (.)8
وقال( ) 9ابن جرير  :وقـال بعضـهم  :إمنـا معـل قولـه   :خـتم هللا علـى قلـوهبم  إخبـار مـن هللا عـن تكـربهم
وإعراضهم عن االستماع ملا دعوا إليه من احلق كمـا يقـال  :إن فـالان ألصـم عـن هـذا الكـالم إذا امتنـع مـن
10
مساعه ( ،و)رفع نفسه عن تفهمه تكربا( ) .
قال  :وهذا ال يصح  ،ألن هللا قد أخرب أنه هو الذي ختم على قلوهبم وأمساعهم( ).11
 12وكلهــا
(قلــت  :وقــد أطنــب الزخمشــري يف تقريــر مــارده ابــن جريــر ههنــا وأتول اآليــة مــن مخســة أوجــه( ) ،
13ألن اخلــتم عل ــى قل ــوهبم ومنعه ــا مــن وص ــول احلــق إليه ــا
ضــعيفة ج ــدا ومــاجرأه عل ــى ذلــك إال اعتزال ــه( )،
) (1يف األصل  :بيت .
) (2أخرجه هبذا اللفظ ابن أيب حامت  ، 99واخرجه ابن جرير  87/1بنحـوه متصـال مبـا بعـده وإسـناده منقطـع بـني ابـن جـريج وجماهـد  .ورمبـا
كانت الواسطة عبد هللا بن كثري كما يف األثر بعد اآليت ويشهد له رواية األعمش عن جماهد فاألثر حسن .
) (3أخرجه ابن جرير  87/1متصال مبا قبله وإسناده ضعيف .
) (4ليست يف العتيقة .
) (5أخرجه ابن جرير  87/1وإسناده ضعيف .
) (6أخرجه ابن جرير  87/1وإسناده حسن وانظر مابعده .
) (7يف األصل  :رواه  .واملثبت من العتيقة .
) (8التفسري  87/1وإسناده صحيح.
) (9يف العتيقة  :قال .
 (10التفسري  87/1ومابني القوسني منه .
)
 (11هذا معل كالم ابختصار انظر التفسري .88-87/1
)
 (12انظر الكشاف .163-155/1
)
 (13املعتزلــة فرقــة ضــالة مــن أصــوهل ا مــا يســمى ابلعــدل وقــد بن ـوا عليــه أن هللا تعــاىل مل خيلــق الشــر  ،وأن أفعــال العبــاد هــم الــذين خلقوهــا ومل
)
خيلقهــا هللا تعــاىل عمـ ا يقولــون علـوا كبـريا  ،وقــد تتبــع ابــن املنــري الزخمشــري يف كشــافه يف مواضــع اعتزالــه يف كتــاب مســاه اإلنصــاف فيمــا تضــمنه
الكاشف من االعتزال  .وقد وصل األمر أبيب حيان أن قال يف الزخمشري قصيدة جاء يف آخرها :
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قبــيح عنــده  ،يتع ـاىل هللا عنــه يف اعتقــاده  ،ولــو فهــم قولــه تعــاىل   :فلمــا زاغ ـوا أزا هللا قلــوهبم  وقولــه :
ونقلــب أفئــدهتم وأبصــارهم كمــا مل يؤمن ـوا بــه أول مــرة ونــذرهم يف طغيــاهنم يعمهــون  ومــا أشــبه ذلــك مــن
اآلايت الدالة على أنه تعاىل إمنا ختم على قلوهبم وحال بينهم وبني اهلدى جـزاءا وفاقـا  ،علـى متـاديهم يف
الباطــل وتــركهم احلــق  ،وهــذا عــدل منــه تعــاىل حســن  .ولــيس بقبــيح فلــو أحــاط علمــا هبــذا ملــا قــال مــا قــال
وهللا أعلم.
قال القرطا  :وأمجعـت األمـة علـى أن هللا عـز وجـل قـد وصـف نفسـه ابخلـتم والطبـع علـى قلـوب الكـافرين
جم ــازاة لكف ــرهم كم ــا ق ــال   :ب ــل طب ــع هللا عليه ــا بكف ــرهم )1( وذك ــر ح ــديث تقلي ــب القل ــوب( ) ، 2واي
) .وذكــر حــديث حذيفــة الــذي يف الصــحيح عــن رســول هللا 
مقلــب القلــوب ثبــت قلوبنــا علــى دينــك(3
قـال  :تعـرض الفـ علـى القلـوب كاحلصـري عـودا عـودا  ،فـأي قلـب أشـرهبا نكـت فيـه نكتـة سـوداء  ،وأي
قلــب أنكرهــا نكــت فيــه نكتــة بيضــاء  ،حــب تصــري علــى قلبــني علــى أبــيض مثــل الصــفا فــال تضــره فتنــة مــا
دامــت الســماوات واألرض  ،واآلخــر أســود م ـرابدا كــالكوز جمخيــا ال يعــرف معروفــا وال ينكــر منك ـرا (.)4
احلديث)( ). 5
قال ابن جرير  :واحلق عندي يف ذلك ما صح بنظـريه اخلـرب عـن رسـول هللا  وهـو مـا حـدثنا بـه حممـد بـن
بشــار  ،ثنــا صــفوان بــن عيســى  ،ثنــا ابــن عوــالن  ،عــن القعقــاع  ،عــن أيب صــاحل  ،عــن أيب هريــرة قــال :
قـال رسـول هللا  : إن املـؤمن إذا أذنـب ذنبـا كانـت نكتـة سـوداء يف قلبـه  ،فـرن اتب ونـزع (واســتغفر )()6
لسوف يرى للكافرين مرافقا

لئن مل تداركه من هللا رمحة
( انظر للتفصيل التفسري واملفسرون . )472-368/1
) (1انظر اجلامع  163/1بنحوه .
)  (2قـال  :روى ابــن ماجـة عــن أيب موســى األشـعري عــن النــا  أنـه قــال  :مثـل القلــب مثــل ريشـة تقلبهــا الـرايح بفـالة .ا.ه ـ واحلــديث يف
السنن رقم  ، 88وأخرجه امحد  ، 419/4وابن أيب عاصـم يف السـنة  227وغري ـا وقـال األلبـاين  :إسـناده صـحيح رجالـه ثقـات علـى شـرط
مسلم  ،ورمز السيوطي لصحته  ،وقال العراقي  :إسناده حسن (انظر فيض القدير .)2/3
) (3قال  :وهلـذا املعـل كـان عليـه الصـالة والسـالم يقـول  " :اللهـم ايمثبـت القلـوب ثبـت قلوبنـا علـى طاعتـك " وهـذا اللفـظ لـيس الـذي ذكـره
احلــافظ ابــن كثــري واحلــديث  :أخرجــه أمحــد  ، 182/4أخرجــه ابــن ماجــة  199والنســائي يف الكــربى  414/4وابــن حبــان  943واحلــاكم
 321 /4 ،289/2من حديث النواس بن مسعان مطوال بنحوه  ،وصـححه ابـن حبـان وقـال احلـاكم  :صـحيح علـى شـرط مسـلم  ،وسـكت
الذها  ،وقال البوصريي  :إسناد صحيح ( مصـباح الزجاجـة  )69/1وصـححه األلبـاين علـى شـرط البخـاري ومسـلم ( ظـالل اجلنـة ، 219
 ) 230ويف بعض أ لفاظه  :ايمثبت  ،واألكثر  :ايمقلب وليس فيه على طاعتك وإمنـا علـى دينـك  .وإمنـا أخـرج مسـلم يف صـحيحه 2654
وغريه من حـديث عبـد هللا بـن عمـرو بـن العـاص وفيـه  :مث قـال رسـول هللا  : اللهـم مصـرف القلـوب صـرف قلوبنـا علـى طاعتـك  .وهـو يف
املسند  168/2وغريه بلفظ  :إىل طاعتك .
) (4أخرجــه مســلم  144بلفظــه ضــمن حــديث طويــل  .والنكتــة  :بضــم النــون وابلتــاء املثنــاة الفوقيــة هــي كــل نقطــة يف شــيء خبــالف لونــه
والصفا  :احلور االملس األبيض  .وقوله  :مرابدا بضم امليم منصوب على احلال  ،ومعنـاه لـون بـني السـواد والغـربة  .وجمخيـا  :مبـيم مضـمومة
مث جيم مفتوحة مث خاء معومة مكسورة ومعناه منكوسا (انظر شرح النووي . )173-172/2
) (5مابني القوسني زايدة من العتيقة .
) (6يف النسختني  :واستعتب  .واملثبت من تفسري الطربي وغريه من مصادر التخريج .
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ص ــقل قلب ــه  ،وإن زاد زادت ح ــب (تعل ــو)( ) 1قلب ــه ف ــذلك الـ ـران ال ــذي ق ــال تع ــاىل   :ك ــال ب ــل ران عل ــى
قلوهبم ما كانوا يكسبون  [)2( املطففني .]14
وهذا احلديث من هذا الوجه قد رواه الرتمذي والنسائي  ،عن قتيبة  ،عن الليـث بـن سـعد  ،وابـن ماجـه ،
عن هشام بن عمار ،عن حامت بن إمساعيل والوليـد بـن مسـلم ثالثـتهم  ،عـن حممـد بـن عوـالن بـه  .وقـال
الرتمذي  :حسن صحيح( ). 3
مث قــال ابــن جريــر  :فــأخرب  أن الــذنوب إذا تتابعــت علــى القلــوب أغلقتهــا  ،وإذا أغلقتهــا أاتهــا حينئــذ
اخلــتم مــن قبــل هللا تعــاىل والطبــع  ،فــال يكــون لإل ــان إليهــا مســلك  ،وال للكفــر منهــا خملــص  ،فــذلك هــو
اخل ــتم والطب ــع ال ــذي ذك ــره هللا (تع ــاىل)() 4يف قول ــه  :خ ــتم هللا عل ــى قل ــوهبم وعل ــى مسعه ــم  نظ ــري الطب ــع
واخلــتم علــى مــا تدركــه األبصــار مــن األوعيــة والظــروف الــيت ال يوصــل إىل مــا فيهــا إال بفـض ذلــك عنهــا مث
حلهــا  ،فكــذلك ال يصــل اإل ــان إىل قلــوب مــن وصــف هللا أنــه خــتم علــى قلــوهبم  ،إال بعــد فض ـه خامتــه
وحله رابطه (عنها)( ). 5
واعلم ان الوقف التام على قوله   :ختم هللا على قلوهبم وعلى مسعهم . 
وقولــه   :وعلــى أبصــارهم غشــاوة  مجلــة اتمــة  ،فــرن الطبــع يكــون علــى القلــب وعلــى الســمع  ،والغشــاوة
_ وهي الغطاء _ تكون على البصر كما قال السدي يف تفسريه  :عن أيب مالك  ،وعن أيب صـاحل  ،عـن
 :6
ابن عباس  ،وعن مـرة اهلمـداين  ،عـن ابـن مسـعود وعـن انس مـن أصـحاب رسـول هللا ( يف قولـه)( )
خــتم هللا علــى قلــوهبم وعلــى مسعهــم  يقــول  :فــال يعقلــون وال يســمعون  ،يقــول  :وجعــل علــى أبصــارهم
غشاوة يقول  :على أعينهم فال يبصرون(.)7
وقــال ابــن جريــر  :حــدثين حممــد بــن ســعد ،ثنــا أيب  ،حــدثين عمــي احلســني بــن احلس ـن  ،عــن أبيــه  ،عــن
جده ،عن ابن عباس   :ختم هللا على قلوهبم وعلى مسعهم  والغشاوة على أبصارهم().8

) (1الذي يف املصدر  :يغلف  .واملثبت من النسختني وجل مصادر التخـريج  ،ولعـل الـذي يف املصـدر  :يغلـق ابلقـاف وهـو مصـحف بـدليل
كالم ابن جرير بعده وكذا هي يف بعض املصادر .
) (2التفسري . 87/1
) (3الرتمـ ــذي  ، 3334النسـ ــائي يف الكـ ــربى  ، 509/110/6ابـ ــن ماجـ ــة  4244وأخرجـ ــه أيضـ ــا أمحـ ــد  ، 7941ابـ ــن حبـ ــان ، 201/3
 ، 27/7واحلــاكم  562/2، 45/1وقــال احلــاكم  :صــحيح علــى شــرط مســلم وســكت الــذها  .وصــححه امحــد شــاكر واأللبــاين ( صــحيح
ابن ماجة .)417/2
) (4ليست يف العتيقة .
) (5زايدة من العتيقة .
) (6زايدة من العتيقة .
) (7أخرجه ابن جرير  ، 89/1وانظر مشاعل التنوير ص163
) (8التفسري  ، 88/1وأخرجه أيضا ابن أيب حامت  ، 100وإسناده مسلسل ابلضعفاء .
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وقــال( ) : 1وثنــا القاســم  ،ثنــا احلســني  ،يعــين ابــن داود وهــو ســنيد() _ 2حــدثين حوــاج _ وهــو ابــن حممــد
األع ــور () _3ح ــدثين اب ــن جـ ـريج ق ــال  :اخل ــتم عل ــى القل ــب والس ــمع  ،والغش ــاوة عل ــى البصـ ـر  ،ق ــال هللا
تعــاىل  :فــرن يشــر هللا خيــتم علــى قلبــك  [ الشــورى  ]24وقــال   :وخــتم علــى مسعــه وقلبــه وجعــل علــى
بصره غشاوة  [)4( اجلاثية . ]23
ق ــال اب ــن جري ــر  :وم ــن نص ــب غش ــاوة( ) 5م ــن قول ــه   :وعل ــى أبص ــارهم غش ــاوة ( فيحتم ــل أن ـه نص ــبها
إبضــمار فعــل تقــديره  :وجعــل علــى أبصــارهم غشـاوة)( ) ، 6وحيتمــل أن يكــون نصــبها علــى اإلتبــاع  ،علــى
حمل  وعلى مسعهم  كقوله تعاىل   :وحور عني .7)( 
وقول الشاعر:
(علفتها)( ) 8تبنا وماء ابردا
وقال اآلخر:
ورأيت زوجك يف الوغى
11
تقديره  :وسقيتها ماء ابردا  ،ومعتقال رحما ( ).

ت الةً عيناها( )9
حب َشتَ أل
متقلدا سيفا ورحما( )10

ملــا تقــدم وصــف املــؤمنني يف صــدر الســورة أبربــع آايت  ،مث عــرف حــال الكــافرين هبــاتني اآليتــني  ،شــرع
تعاىل يف بيان حـال املنـافقني الـذين يظهـرون اإل ـان ويبطنـون الكفـر ،وملـا كـان أمـرهم يشـتبه علـى كثـري مـن
) (1يف العتيقة  :قال .
) (2االعرتاض شرح من احلافظ ابن كثري .
) (3االعرتاض شرح من احلافظ ابن كثري.
) (4التفسري  88/1وإسناده ضعيف لضعف سنيد .
) (5قراءة شاذة  ،نسبها أبو حيان للحسن وغريه (انظر البحر .)49/1
) (6مابني القوسني ساقط من األصل وهو يف العتيقة واملصدر .
) (7لفظ ابن جرير  :كمـا قـال تعـاىل ذكـره يطـوف علـيهم ولـدان خملـدون أبكـواب وأابريـق مث قـال وفاكهـة ممـا يتخـريون وحلـم طـري ممـا يشـتهون
وحور عني فخفض اللحم واحلور على العطف به على الفاكهة اتباعا آلخر الكالم أوله ومعلـوم أن اللحـم ال يطـاف بـه وال ابحلـور ا.ه ـ وهـذا
على قراءة من قرأ " وحور عني " وهي قراءة محزة والكسائي من السبعة ( انظر االحتاف ص .)407
) (8البيت يصف فيه الشاعر فرسه وقد ذكره أيضا القـرطا  ، 166/1وأبـو حيـان  49/1وغري ـا مقتصـرين علـى الشـطر األول غـري منسـوب
لقائله  :وقد ذكره ابن جرير مرة أخرى بلفظ حب غدت ( .)125/7واملراد بقوله  :شتت الة عيناها أي اهنمر املاء من عينها كاملطر
) (9البيت يصف فيه الشاعر فرسه وقد ذكره أيضا القـرطا  ، 166/1وأبـو حيـان  49/1وغري ـا مقتصـرين علـى الشـطر األول غـري منسـوب
لقائله  .وقد ذكره ابن جرير مرة أخرى بلفظ  :حب غدت ( .)125/7
 (10البي ــت استش ــهد الط ــربي والق ــرطا يف مواض ــع عدي ــدة ونس ــبه الق ــرطا يف  177/15أليب داود وانظ ــر ( اخلص ــائص  ،431/2الكام ــل
)
 )344/1ويف بعضها ابلبيت زوجك  ،وبعضها ورأيت بعلك  ،ويف بعضها  :قد غدا بدال من يف الوغى .
 ) (11انظـر التفسـري  ) 88/1وقـد اختصـر احلـافظ كـالم ابـن جريـر اختصـارا شـديدا كمـا سـبق بيـان بعضـه  ،وتقـدير الكـالم يف البيـت األول:
)
علفتها تبنا وسقيتها ماءا  ،ويف البيت الثاين متقلدا سيفا ومعتقال رحما  ،ألن املاء ال يعلف والرمح ال يتقلد .
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النــاس أطنــب يف ذكــرهم بصــفات متعــددة ،كــل منهــا نفــاق ،كمــا أنــزل ســورة ب ـراءة فــيهم وســورة املنــافقني
فيهم وذكرهم يف سورة النور وغريها من السـور تعريفـا ألحـواهلم لتوتنـب وجيتنـب مـن تلـبس هبـا أيضـا فقـال
تعاىل :
 ومن الناس من يقول آمنا ابهلل وابليوم اآلخر وماهم مبؤمنني  .خيادعون هللا والذين آمنوا وماخيدعون
إال أنفسهم ومايشعرون 
النفاق  :هو إظهار اخلري وإسرار الشر  ،وهو أنواع( ): 1
اعتقادي  :وهو الذي خيلد صاحبه يف النار .
وعمل ــي  :وه ــو م ــن أك ــرب ال ــذنوب  ،كم ــا س ــيأيت تفص ــيله يف موض ــعه إن ش ــاء هللا  ،وه ــذا كم ــا ق ــال اب ــن
جريج :املنافق خيالف قوله فعله  ،وسره عالنيته  ،ومدخله خمرجه  ،ومشهده مغيبه(.)2
وإمنـا نزلــت صــفات املنــافقني يف الســور املدنيـة مل ألن مكــة مل يكــن فيهــا نفــاق  ،بـل كــان خالفــه مــن النــاس
مـن كـان يظهـر الكفـر مسـتكرها  ،وهـو يف البــاطن مـؤمن( ) . 3فلمـا هـاجر رسـول هللا  إىل املدينـة  ،وكــان
هبا األنصـار مـن األوس واخلـزرج  ،وكـانوا يف جـاهليتهم يعبـدون األصـنام علـى طريقـة مشـركي العـرب  ،وهبـا
اليهــود مــن أهــل الكتــاب علــى طريقــة أســالفهم  ،وكــانوا ثــالي قبائــل  :بنــو قينقــاع حلفــاء اخلــزرج  ،وبنــو
النضــري وبنــو قريظــة حلفــاء األوس( ) ، 4فلمــا قــدم رســول هللا  املدينــة  ،وأســلم مــن أســلم مــن األنصــار مــن
قبيل ــيت األوس واخل ــزرج( ) ، 5وق ــل م ــن أس ــلم م ــن اليه ــود إال عب ــد هللا ب ــن س ــالم  ،6)( ومل يك ــن إذ ذاا
بعد شوكة ختاف  ،بل قد كان عليه السالم وادع اليهود وقبائـل كثـرية
نفاق أيضا مل ألنه مل يكن للمسلمني يف
مــن أحيــاء العــرب ح ـوايل املدين ـة( ) ، 7فلمــا كانــت وقعــة بــدر العظمــى  ،وأظهــر هللا كلمتــه وأعلــى اإلســالم
وأهله  ،قال عبد هللا بن أيب ابن سلول _ وكـان رأسـا يف املدينـة  ،وهـو مـن اخلـزرج  ،وكـان سـيد الطـائفتني
يف اجلاهليــة  ،وكــانوا قــد عزم ـوا علــى أن لكــوه علــيهم  ،فوــاءهم اخلــري  ،وأســلموا واشــتغلوا عنــه فبقــى يف

) (1هكذا  ،وهو نوعان فقط .
) (2أخرجه ابن جرير  90/1وإسناده ضعيف .
) (3ثبت ذلك يف عدة نصوص من الكتاب والسنة ومن ذلـك قولـه تعـاىل  :كـذلك كنـتم مـن قبـل فمـن هللا علـيكم فتبينـوا  وقولـه   :إال
مــن أكــره وقلبــه مطمــئن ابإل ــان  ومــن هــؤالء املقــداد بــن األســود وعمــار بــن ايســر وانظــر فــتح البــاري  ، 187/12املســتدرا ، 357/2
صحيح السرية )114 ،58/2
) (4النصوص الثابتة يف ذلك كثرية وانظر السرية البن هشام  211/1إبسناد صحيح .
) (5انظر إلسالم من أسلم منهم ( صحيح السرية . )293 ، 283 ، 270/2
) (6انظر قصة إسالمه يف البخاري . 3699
) (7انظر ملوادعته  اليهود وغريهم وطرق الوثيقة الـيت كتبهـا معهـم ( السـرية النبويـة الصـحيحة  ( ، )298– 272/1السـرية النبويـة يف ضـوء
املصادر األصلية ص ) 318-306
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نفســه مــن اإلس ــالم وأهلــه( ) 1فلم ــا كانــت وقع ــة بــدر ق ــال _  :هــذا أم ــر قــد توج ــه  .فــأظهر ال ــدخول يف
اإلســالم  ،ودخــل معــه طوائــف ممــن هــو علــى طريقتــه وحنلتــه وآخــرون مــن أهــل الكتــاب( ) ، 2فمــن مث وجــد
النفاق يف أهل املدينة ومن حوهلا مـن األعـراب  ،فأمـا املهـاجرون فلـم يكـن فـيهم أحـد  ،ألنـه مل يكـن أحـد
يهاجر مكرها  ،بل يهاجر فيرتا ماله وولده وأرضه  ،رغبة فيما عند هللا يف الدار اآلخرة .
قال حممـد بـن إسـحاق  :حـدثين حممـد بـن أيب حممـد  ،عـن عكرمـة أو سـعيد بـن جبـري  ،عـن ابـن عبـاس :
ومن الناس من يقول آمنا ابهلل وابليوم اآلخر وما هـم مبـؤمنني  يعـين  :املنـافقني مـن األوس واخلـزرج ومـن
كان على أمرهم (.)3
وكذا فسرها ابملنافقني أبو العالية( ) ، 4واحلسن( ) ، 5وقتادة ( ،)6والسدي (.)7
وهلذا نبه هللا سبحانه  ،على صفات املنافقني لئال يغرت بظـاهر أمـرهم املؤمنـون  ،فيقـع بـذلك فسـاد عـريض
مـن عــدم االحـرتاز مــنهم  ،ومــن اعتقــاد إ ــاهنم وهــم كفــار يف نفــس األمــر  ،وهــذا مــن احلــذورات الكبــار أن
يظ ــن أبه ــل الفو ــور خ ـري() ، 8فق ــال تع ــاىل   :وم ــن الن ــاس م ــن يق ــول آمن ــا ابهلل وابلي ــوم اآلخ ــر وم ــا ه ــم
مبــؤمنني  أي  :يقولــون ذلــك قــوال لــيس وراءه شــيء آخــر كمــا قــال   :إذا جــاءا املنــافقون قــالوا نشــهد
إنــك لرســول هللا  [ املنــافقون  ]1أي  :إمنــا يقولــون( ) 9ذلــك إذا جــاءوا فقــط ال يف نفــس األمــر مل وهلــذا
يؤكــدون يف الشــهادة إبن والم التأكيــد يف خربهــا  ،كمــا أكــدوا قــوهلم   :آمنــا ابهلل وابليــوم اآلخــر  ولــيس
األمر كذلك  ،كما أكذهبم يف شهادهتم  ،ويف خربهم هذا ابلنسبة إىل اعتقادهم بقولـه   :وهللا يشـهد إن
املنــافقني لكــاذبون  [ اجملادلــة  ]18وبقولــه   :ومــا هــم مبــؤمنني  وقولــه تعــاىل   :خيــادعون هللا والــذين
آمن ـوا  أي  :إبظهــارهم مــا أظهــروه مــن اإل ــان  ،مــع إس ـرارهم الكفــر يعتقــدون جبهلهــم أهنــم خيــدعون هللا
بــذلك  ،وأن ذلـك انفعهــم عنــده  ،وأنــه يــروج عليــه  ،كمــا قــد يــروج علــى بعــض املــومنني كمــا قــال تعــاىل :
يــوم يبعــثهم هللا مجيعــا فيحلفــون لــه كمــا حيلفــون لكــم وحيســبون أهنــم علــى شــيء أال إهنــم هــم الكــاذبون
10إال أنفســهم ومــا يشــعرون 
[اجملادلــة  ]18وهلــذا قــابلهم علــى اعتقــادهم ذلــك بقولــه   :ومــا خيــادعون( )


) (1انظر اخلرب بذلك فيما أخرجه البخاري  ، 4290ومسلم . 1798
) (2انظر اخلرب بذلك فيما أخرجه البخاري .4290
) (3أخرجه ابن إسحاق ( السرية  )172/2وابن جرير  ، 90/1وابن أيب حامت  104وإسناده حسن .
) (4أخرجه ابن أيب حامت  105وإسناده حسن .
) (5علقه ابن أيب حامت  46/1ومل أقف على إسناده .
) (6أخرجه عبد الرزاق  17ومن طريقه ابن جرير  90/1وغسناده صحيح  .وعلقه ابن أيب حامت .46/1
) (7علقه ابن أيب حامت  46/1وهو موصول ابإلسناد املذكور يف املقدمة وهو حسن .
) (8يف األصل  :خريا  .واملثبت من العتيقة .
) (9يف األصل  :نقول  .واملثبت من العتيقة .
 (10هكــذا أبلــف بعــد اخلــاء مــع ضــم اليــاء وكســر الــدال ق ـرأ بــه انفــع وابــن كثــري وأيب عمــرو ( انظــر اإلحتــاف  )128وق ـرأ بقيــة الســبعة وهــم
)
الكوفيون وابن عامر " خيدعون " ب فتح الياء وسكون اخلاء بعدها دال مفتوحة كما سيأيت ذكره  .وهي قراءة سبعية .
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يقـول  :ومـا يغـرون بصـنيعهم( ) 1هـذا وال خيـدعون إال أنفسـهم  ،ومـا يشـعرون بـذلك مـن أنفسـهم كمـا قــال
تعاىل   :إن املنافقني خيادعون هللا وهو خادعهم [ النساء . ]142
ومن القراء من قرأ  :وما خيدعون إال أنفسهم وكال القراءتني ترجع إىل معل واحد.
قــال ابــن جريــر  :فــرن قــال قائــل :كيــف يكــون املنــافق هلل وللمــؤمنني خمادعــا وهــو ال يظهــر بلســانه خــالف
ماهو له معتقد إال تقية ؟
قيــل  :ال متتنــع العــرب مــن أن تســمي مــن أعطــى بلســانه غــري الــذي يف ضــمريه  ،تقيــة لينوــو ممــا هــو لــه
خــائف  ،خمادعــا  ،فكــذلك املنــافق مس ـي خمادعــا هلل وللمــؤمنني  ،إبظهــاره مــا أظهــره( ) 2بلســانه تقيــة  ،ممــا
خيلـص بــه مــن القتــل والس ـباء والعــذاب العاجــل  ،وهــو لغــري مــا أظهــر مســتبطن  ،وذلــك مــن فعلــه _ وإن
كان خداعا للمؤمنني يف عاجل الـدنيا _ فهـو لنفسـه بـذلك مـن فعلـه خـادع  ،ألنـه يظهـر هلـا بفعلـه ذلـك
هبـا أنـه يعطيهـا أمنيتهـا  ،ويسـقيها كـأس سـرورها  ،وهـو موردهـا ( بـه ) حيـاض عطبهـا  ،وجمرعهـا بـه كــأس
عــذاهبا ( ،ومـذيقها )() 3مــن غضــب هللا وألــيم عقابــه مــا ال قبــل هلــا بــه  ،فــذلك خديعتــه نفســه  ،ظنــا منــه
_ مع إساءته إليها يف أمـر معادهـا _ أنـه إليهـا حمسـن  ،كمـا قـال تعـاىل   :ومـا خيـدعون إال أنفسـهم ومـا
يش ــعرون  إعالم ــا من ــه عب ــاده امل ــؤمنني أن املن ــافقني إبس ــاءهتم إىل أنفس ــهم يف إس ــخاطهم عليه ــا رهب ــم ،
بكفرهم وشكهم وتكذيبهم  ،غري شاعرين وال دارين  ،ولكنهم على عمياء من أمرهم مقيمون( ). 4
وقـال ابـن أيب حـامت  :أان علــي بـن املبـارا فيمـا كتــب إيل ثنـا زيـد بــن املبـارا  ،ثنـا حممـد بــن ثـور  ،عـن ابــن
ج ـ ـريج يف قولـ ــه   :خيـ ــادعون هللا  قـ ــال  :يظهـ ــرون ال إلـ ــه إال هللا  ،يريـ ــدون أن حيـ ــرزوا بـ ــذلك دمـ ــاءهم
وأمواهلم ،ويف أنفسهم غري ذلك (.)5
وقال سـعيد  :عـن قتـادة   :ومـن النـاس مـن يقـول آمنـا ابهلل وابليـوم اآلخـر ومـا هـم مبـؤمنني خيـادعون هللا
ـت املنـ ـ ــافق عنـ ـ ــد كثـ ـ ــري()َ : 7خنِ ـ ـ ـ يفع( )8
والـ ـ ــذين آمن ـ ـ ـوا ومـ ـ ــا خيـ ـ ــادعون( ) 6إال أنفسـ ـ ــهم ومـ ـ ــا يشـ ـ ــعرون  نعـ ـ ـ يف
) (1يف األصل  :بصنعهم  .واملثبت من العتيقة .
) (2يف األصل  :أهر  .واملثبت من العتيقة .
) (3يف النسختني ومزيرها  ،واملثبت من املصدر .
) (4التفسري  92-91/1ومابني القوسني منه .
) (5التفسري  107وإسناده حسن .
) (6هكذا وقد تقدم .
)  (7أي صــفة املنــافق عنــد كثــري مــن النــاس  .ويف أصــل تفســري ابــن أيب حــامت كمــا ذكــره احلقــق " :عبــد" ابملوحــدة وهــو حمتمــل واملـراد  :نعــت
املنافق أي صفته أنه عبد لكثري من الناس حسب هواه ومصلحته خيضع ويذل  .وهللا أعلم .
) (8يف اهلامش  :اخلنوع اخلضوع والذل واخلانع املريب الفاجر .
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األخــالق ،يَص ـ يفـدق بلســانه  ،وييفنك ــر بقلبــه  ،وخي ــالف بعملــه  ،يص ــبح عل ــى ح ــال  ،و س ــي عل ــى غ ــريه ،
و سي على حال  ،ويصبح على غريه  ،ويتكفأ( ) 1تكفأ السفينة كلما هبت ريح هب معها (.)2
 يف قلوهبم مرض فزادهم هللا مرضا وهلم عذاب أليم مبا كانوا يكذبون
قال السدي  :عن أيب مالك  ،وعن أيب صاحل  ،عن ابن عبـاس  ،وعـن مـرة اهلمـداين  ،عـن ابـن مسـعود ،
وعن أانس من أصحاب النا  يف هذه اآلية   :يف قلوهبم مرض  ، قـال  :شـك  فـزادهم هللا مرضـا 
قال  :شكا( ). 3
وقال ابن إسحاق  ،عن حممد بن أيب حممد  ،عن عكرمة أو سعيد بن جبري  ،عن ابن عبـاس يف  قلـوهبم
مرض  قال  :شك (.)4
وكـ ــذلك قـ ــال جماهـ ــد( ) ، 5وعكرمـ ــة( ) ، 6واحلسـ ــن البصـ ــري( ) ، 7وأب ـ ــو العاليـ ــة( ) ، 8والربي ـ ــع ب ـ ــن أنـ ــس( )، 9
10
وقتادة ( ).
13
 11وطاوس( )  :12يف قلوهبم مرض  يعين  :الزان( ) .
وعن عكرمة( ) ،
وقـ ــال الضـ ــحاا  ،عـ ــن ابـ ــن عبـ ــاس   :يف قلـ ــوهبم مـ ــرض  قـ ــال  :نفـ ــاق  ف ـ ـزادهم هللا مرضـ ــا  قـ ــال :
نفاقا( ) .
14
وهذا كاألول .
) (1أي يل ويتقلب  .انظر النهاية . 182/4
) (2أخرجه ابن أيب حامت  108إبسناد صحيح  ،وعزاه السيوطي لعبد بن محيد (انظر الدر . )29/1
) (3أخرجه ابن جرير  94/1وانظر مشاعل التنوير ص163
)  (4أخرجــه ابــن إسـحاق ( الســرية  ) 172/2وابــن جريــر  ، 94/1وابــن أيب حــامت  112وإســناده حســن وذكــر ابــن حوــر تعليقــا مثلــه مــن
طريق علي بن أيب طلحة عن ابن عباس ( انظر الفتح .)162/8
) (5علقه ابن أيب حامت  ، 48/1ومل أقف له على إسناد .
) (6علقه ابن أيب حامت  48/1ومل أقف له على إسناد  ،وما أييت عنه خالف ذلك .
) (7علقه ابن أيب حامت  48/1ومل أقف له على إسناد .
) (8أخرجه ابن أيب حامت  ، 113وإسناده حسن .
) (9أخرجه ابن جرير  94/1وإسناده ضعيف .
 (10أخرجه ابن جرير  94/1وإسناده جيد .
)
 (11أخرجه ابن أيب حامت  109وإسناده حسن  ،وأخرج عنه من طريق آخر فيه ضعف برقم  117فزادهم هللا مرضا قال  :زان .
)
 (12أخرجه ابن أيب حامت  110إبسناد صحيح عنه بلفظ  :ذلك يف بعض أمور النساء .
)
 (13الرايء  .وهو تصحيف وهذا التفسري أليق بقوله تعاىل " فيطمع الذي يف قلبه مرض " .
)
 (14أخرجـه ابـن جريـر  94/1وابـن أيب حـامت  111مقتصـرين علـى الشـطر األول فقـط  :وإسـناده فيـه ضـعف وانقطـاع  .ولـه طريـق آخـر عـن
)
ابـن عبـاس يف مسـائل الطسـيت (انظـر الـدر  )30/1وإسـنادها واه وقـد ذكرهـا كلهـا تقريبـا إبسـنادها السـيوطي يف االتقـان ( )158/1والثابــت
عن ابن عباس من طريق ابن إسحاق بسنده  :فزادهم هللا مرضا أي شكا .
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وقــال عبــد الــرمحن بــن زيــد بــن أســلم   :يف قلــوهبم مــرض  قــال  :هــذا مــرض يف الــدين  ،ولــيس مرضــا يف
األجساد  ،وهم املنافقون  .واملرض  :الشـك الـذي دخلهـم يف اإلسـالم  فـزادهم هللا مرضـا قـال  :زادهـم
رجسا  ،وقرأ   :فأما الذين آمنوا فزادهتم إ اان وهم يستبشـرون وأمـا الـذين يف قلـوهبم مـرض فـزادهتم رجسـا
إىل رجسهم  قال  :شرا إىل شرهم وضاللة إىل ضاللتهم( ). 1
وهذا الذي قالـه عبـد الـرمحن _ رمحـه هللا _ حسـن  ،وهـو اجلـزاء مـن جـنس العمـل  ،وكـذلك قالـه األولـون
وهو نظري قوله تعاىل أيضا   :والذين اهتـدوا زادهـم هـدى وآاتهـم تقـواهم( قولـه   :مبـا كـانوا يكـذبون 
وقرئ يك اذبون( ) ، 2وقد كانوا متصفني هبـذا وهـذا  ،فـرهنم كـانوا كذبـةً يكـ اِذبون ابلغيـب  ،جيمعـون بـني هـذا
وهذا .
وقــد ســئل القــرطا( ) 3وغــريه مــن املفس ـرين  ،عــن حكمــة كفــه عليــه الســالم عــن قتــل املنــافقني  ،مــع علمــه
أبعيــان بعضــهم  ،وذكــروا أجوبــة عــن ذلــك منهــا  :مــا ثبــت يف الصــحيحني أنــه قــال لعمــر  : أكــره أن
يتحــدي العــرب أن حممــدا يقتــل أصــحابه( ) . 4ومعــل هــذا خشــية أن يقــع بســبب ذلــك تنفــري لكثــري مــن
األعـراب عــن الــدخول يف اإلســالم  ،وال يعلمــون حكمــة قتلــه هلــم  ،وأن قتلــه إايهــم إمنــا هــو علــى الكفــر ،
فــرهنم إمنــا أيخذونــه مبوــرد مــا يظهــر هلــم فيقولــون  :إن حممــدا يقتــل أصــحابه  .قــال القــرطا  :وهــذا قــول
علمائنــا وغــريهم  ،كمــا كــان يعطــي املؤلف ـة مــع علمــه بســوء اعتقــادهم( ) . 5قــال ابــن عطيــة  :وهــي طريقــة
أصحاب مالك نص عليه حممد بن اجلهم والقاضي إمساعيل واألهبري وابن املاجشون .
ومنها  :ما قال مالك  :إمنا كف رسول هللا  عن املنافقني ليبني ألمته أن احلاكم ال حيكم بعلمه .
قال القرطا  :وقد اتفق العلماء عن بكـرة أبـيهم علـى أن القاضـي ال يقتـل بعلمـه  ،وإن اختلفـوا يف سـائر
األحكام .
قال  :ومنها ما قال الشـافعي  :إمنـا منـع رسـول هللا  مـن قتـل املنـافقني ماكـانوا يظهرونـه مـن اإلسـالم مـع
العلم بنفاقهم مل ألن ما يظهرونه جيب ما قبله .

) (1أخرجه مفرقا ابن جرير  94،95/1وإسناده صحيح .
)  (2ابلتشـديد مـن التكـذيب وهــي قـراءة سـبعية  .قـرأ هبـا انفــع وابـن كثـري وأيب عمـرو وابــن عـامر وأمـا القـراءة ابلتخفيــف فقـرأ هبـا أهـل الكوفـة
عاصم ومحزة والكسائي ( انظر اإلحتاف .)129
) (3انظر اجلامع . 173/1
) (4البخاري  ، 4622مسلم  2584بلفظ  :ال يتحدي النـاس أن حممـدا يقتـل أصـحابه  .وأمـا اللفـظ الـذي ذكـره احلـافظ فـدخل عليـه أولـه
مــن حــديث املنــافقني يف غــزوة تبــوا وســيأيت بعــد قليــل  .وأمــا القــرطا فلــم يــذكر اللفظــني وإمنــا ذكــر لفظــا آخــر وهــو  :معــاذ هللا أن يتحــدي
الناس أين أقتل أصحايب  .وهذا اللفظ عند مسلم  1063يف حديث آخر وهو حديث اخلوارج .
) (5ثبت هذا يف غري ما حديث ومنها ماأخرجه مسلم  150مرفوعا  :إين ألعطي الرجل وغريه أحب إىل منه خمافة أن يكبه هللا يف النار .
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ويؤيــد هــذا قولــه عليــه الســالم يف احلــديث اجملمــع علــى صــحته يف الصــحيحني وغري ــا  ":أمــرت أن أقاتــل
الناس حب يقولوا ال إله إال هللا  ،فـرذا قالوهـا عصـموا مـين دمـاءهم وأمـواهلم إال قهـا  ،وحسـاهبم علـى هللا
عز وجل "(.)1
ومعــل هــذا  :أن مــن قاهلــا جــرت عليــه أحكــام اإلســالم ظــاهرا  ،فــرن كــان يعتقــدها وجــد ث ـواب ذلــك يف
ال ــدار اآلخ ــرة  ،وإن مل يعتق ــدها مل ينفع ــه جـ ـراين احلك ــم علي ــه يف ال ــدنيا ،وكون ــه ك ــان خل ــيط أه ــل اإل ــان
ينــادوهنم أمل نكــن معكــم قــالوا بلــى ولكــنكم فتنــتم أنفســكم وتربصــتم وارتبــتم وغ ـرتكم األمــاين  اآليــة [
احلديــد  ]14فهــم خيــالطوهنم يف بعــض احلشــر  ،فــرذا حقــت احلقوقيــة متيــزوا مــنهم وختلف ـوا بعــدهم  وحيــل
بينهم وبني ما يشتهون  [ سبأ  ]54ومل كنهم أن يسودوا معهم كما نطقت بذلك األحاديث ().2
ومنها ما قاله بعضـهم  :إمنـا مل يقـتلهم ألنـه كـان ال خيـاف مـن شـرهم مـع وجـوده عليـه السـالم بـني أظهـرهم
يتلو عليهم آايت هللا مبينات  ،فأما بعده فيقتلون إذا أظهروا النفاق وفعله وعلمه املسلمون .
قال مالك  :املنافق يف عهد رسول هللا  هو الزنديق( ) 3اليوم .
قلت  :وقد اختلف العلمـاء يف قتـل الزنـديق إذا أظهـر الكفـر هـل يسـتتاب أم ال ؟ أو يفـرق بـني أن يكـون
داعيــة أم ال ؟ أو يتكــرر منــه ارتــداده أم ال ؟ أو يكــون إســالمه ورجوعــه مــن تلق ـاء نفســه أو بعــد أن ظهــر
عليه ؟ على أقوال متعددة  ،موضع بسطها وعزوها وتقريرها كتاب األحكام .
تنبيه  :قول من قال  :كان عليه السالم يعلم أعيان بعض املنافقني إمنا مستنده حـديث حذيفـة بـن اليمـان
يف تسمية أولئك األربعة عشر منافقا يف غزوة تبوا الـذين ـوا أن يفتكـوا برسـول هللا  يف ظلمـاء الليـل ،
عنــد عقبــة هنــاا  ،عزمـوا علــى أن ينفــروا بــه الناقــة  ،ليســقط عنهــا فــأوحي إليــه أمــرهم  ،فـأطلع علــى ذلــك
حذيفة( ) ، 4ولعل الكف عن قتلهم كان ملدرا من هذه املدارا أو لغريها وهللا أعلم .
فأمــا غــري هــؤالء فقــد قــال هللا تعــاىل   :وممــن حـولكم مــن األعـراب منــافقون ومــن أهــل املدينــة مــردوا علــى
النفــاق ال تعلمهــم حنــن نعلمهــم  اآليــة  ،وقــال تعــاىل   :لــئن مل ينتــه املنــافقون والــذين يف قلــوهبم مــرض
واملرجفون يف املدينة لنغرينك هبم مث ال جياورونك فيهـا إال قلـيال ملعـونني أينمـا ثقفـوا أخـذوا وقتلـوا تقتـيال 
ففيهــا دليــل علــى أنــه مل يغــر هبـم ومل يــدرا علــى أعيــاهنم  ،وإمنــا كــان تــذكر لــه صــفاهتم فيتومسهــا يف بعضــهم
كمــا قــال تعــاىل   :ولــو نشــاء ألرينــاكهم فلعــرفتهم بســيماهم ولتعــرفنهم يف حلــن القــول  وقــد كــان مــن
أشــهرهم ابلنفــاق عبــد هللا بــن أيب بــن ســلول  ،وقــد شــهد عليــه زيــد بــن أرقــم بــذلك الكــالم الــذي ســبق يف
) (1البخاري  ، 25مسلم  22عن ابن عمر .
) (2مصداقا لقوله تعاىل  يوم يكشف عن ساق ويدعون إىل السوود فـال يسـتطيعون  وانظـر مـن األحاديـث يف ذلـك حـديث أيب سـعيد
اخلدري عند البخاري  ، 4635ومسلم . 183
) (3الزنديق  :الذي ال يؤمن ابآلخرة ووحدانية اخلالق وهو لفظ فارسي معرب مبعل القائل ببقاء الدهر ( انظر اللسان .)1871/3
) (4أخرج ــه مس ــلم  2779خمتص ــرا إال أن في ــه اثن ــا عش ــر منافق ــا في ــه األربع ــة عش ــر وفي ــه القص ــة مفص ــلة فق ــد أخرج ــه الط ـرباين  ،والض ــياء يف
املختارة  222/8عن أيب الطفيل إبسناد صحيح  .وقال اهليثمي  :رجاله ثقات ( اجملمع .)110/1
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صـ ــفات املنـ ــافقني( ،)1ومـ ــع هـ ــذا ملـ ــا مـ ــات صـ ــلى عليـ ــه رسـ ــول هللا  وشـ ــهد دفنـ ــه( )2كمـ ــا يفعـ ــل ببقيـ ــة
املس ــلمني  ،وق ــد عاتب ــه عم ــر ب ــن اخلط ــاب في ــه( ) 3فق ــال  :إين أك ــره أن يتح ــدي الع ــرب أن حمم ــدا يقت ــل
أصـ ــحابه( ) . 4ويف روايـ ــة الصـ ــحيح  " :إين خـ ــريت فـ ــاخرتت "( .)5ويف رواي ـ ــة  " :لـ ــو أعلـ ــم أين لـ ــو زدت
على السبعني لغفر له لزدت(.)7() ")6
 وإذا قيل هلم ال تفسدوا يف األرض قالوا إمنا حنن مصلحون أال إهنم هم املفسدون ولكن ال يشعرون 
قــال الســدي يف تفســريه  :عــن أيب مالــك  ،وعــن أيب صــاحل( ) ، 8عــن ابــن عبــاس  ،وعــن مــرة الطيــب  ،عــن
ابــن مســعود  ،وعــن انس مــن أصــحاب رســول هللا()  :  9وإذا قيــل هلــم ال تفســدوا يف األرض قــالوا إمنــا
حنن مصلحون  : أ اما  ال تفسدوا يف األرض  قال  :الفساد هو الكفر  ،والعمل ابملعصية( ).10
وقال أبو جعفـر  ،عـن الربيـع بـن أنـس  ،عـن أيب العاليـة يف قولـه   :وإذا قيـل هلـم ال تفسـدوا يف األرض 
قال  :يعين ال تعصوا يف األرض  .وكان فسادهم ذلك معصـية هللا ألنـه مـن عصـى هللا يف األرض  ،أو أمـر
11
مبعصية هللا فقد أفسد يف األرض  ،ألن صالح األرض والسماء ابلطاعة ( ).
13
وهكذا قال الربيع بن أنس( )12وقتادة ( ).
وقال ابن جريج عن جماهد   :وإذا قيل هلم ال تفسدوا يف األرض  قال  :إذا ركبوا معصـية هللا قيـل هلـم :
ال تفعلوا كذا وكذا  .قالوا  :إمنا حنن على اهلدى مصلحون( ).14

) (1يعين قوله  :ال تنفقوا على عند رسول هللا حب ينفضوا  وقولـه   :لـئن رجعنـا إىل املدينـة ليخـرجن األعـز منهـا األذل كمـا يف احلـديث
الذي رواه البخاري يف مواضع منها  ، 4617 :ومسلم  2772عن زيد بن أرقم . 
) (2انظر احلديث عن ذلك فيما أخرجه البخاري . 4394 ، 1300
) (3أي يف عبد هللا بن أيب سلول عندما قال  لئن رجعنا إىل املدينة .........اخل .
) (4تقدم ختريج احلديث يف ذلك وبيان لفظه الصحيح .
) (5البخاري . 4394 ، 1300
) (6نفس املوضع السابق بلفظ  :لو أعلم أين إن زدت على السبعني يغفر له لزدت عليها .
) (7مابني القوسني زايدة من ح .
) (8يف األصل  :وأيب صاحل  .واملثبت من العتيقة .
) (9يف العتيقة  :النا .
 (10أخرجه ابن جرير  ، 67/1وانظر مشاعل التنوير ص163
)
 (11أخرجه ابن أيب حامت  121وإسناده حسن .
)
 (12أخرجه ابن جرير  ، 97/1وعلقه ابن أيب حامت  ، 51/1وهو موصول ابإلسناد املذكور يف املقدمة وإسناده حسن .
)
 (13علقه ابن أيب حامت  ، 51/1ومل أقف عليه موصوال .
)
 (14أخرجه ابن جرير  ، 98/1وإسناده ضعيف .
)
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وقد قال وكيع  ،وعيسى بن يـونس  ،وعثـام بـن علـي  ،عـن األعمـش  ،عـن املنهـال بـن عمـرو  ،عـن عبـاد
ب ــن عب ــد هللا األس ــدي  ،ع ــن س ــلمان الفارس ــي   :وإذا قي ــل هل ــم ال تفس ــدوا يف األرض ق ــالوا إمن ــا حن ــن
مصلحون  قال سلمان  :مل جي ،أهل هذه اآلية بعد( ). 1
وقــال ابــن جريــر  :حــدثين أمحــد بــن عثمــان بــن حكــيم  ،ثنــا عبــد الــرمحن بــن ش ـريك  ،حــدثين أيب  ،عــن
األعمش  ،عن زيد بن وهب وغريه عن سلمان يف هذه اآلية قال  :ما جاء هؤالء (.)2
قال ابن جرير :حيتمل أن سلمان أراد هبذا أن الذين أيتون هبذه الصفة  ،أعظم فسادا من الـذين كـانوا يف
زمن النا  ، ال أنه عين أنه مل ض ممن تلك صفته أحد( ). 3
قال ابن جرير :فأهل النفاق مفسدون يف األرض مبعصيتهم فيها رهبم  ،وركوهبم فيها ما هناهم عـن ركوبـه ،
وتضــييعهم فرائضــه  ،وشــكهم يف دينــه الــذي ال يقبــل مــن أحــد عمــال إال ابلتصــديق بــه واإليقــان قيقتــه ،
وكــذهبم املــؤمنني بــدعواهم غــري مــا هــم عليــه مقيمــون مــن الشــك والريــب  ،ومظــاهرهتم أهــل التكــذيب ابهلل
وكتبــه ورســله علــى أوليــاء هللا إذا وجــدوا إىل ذلــك ســبيال  .فــذلك إفســاد املنــافقني يف األرض وهــم حيســبون
أهنم بفعلهم( ) 4ذلك مصلحون فيها( ). 5
وهــذا الــذي قالــه حســن  ،فــرن مــن الفســاد يف األرض اختــاذ املــؤمنني الكــافرين أوليــاء ،كمــا قــال تعــاىل :
والــذين كفــروا بعضــهم أوليــاء بعــض إال تفعلــوه تكــن فتنــة يف األرض وفســاد كبــري  فقطــع هللا املـواالة بــني
املؤمنني والكافرين .كما قال   :اي أيها الـذين آمنـوا ال تتخـذوا الكـافرين أوليـاء مـن دون املـؤمنني أتريـدون
أن ألعلـوا هلل علــيكم ســلطاان مبينــا  [ النســاء  ]144مث قـال   :إن املنــافقني يف الــدرا األســفل مــن النــار
ولــن ألــد هلــم نص ـريا  [ النســاء  ]145فاملنــافق ملــا كــان ظــاهره اإل ــان اشــتبه أمــره علــى املــؤمنني  ،فكــان
الفسـاد مــن جهــة املنـافق حاصــل مل ألنــه هـو الــذي غــر املـؤمنني بقولــه الــذي ال حقيقـة لــه  ،وواىل الكـافرين
علــى املــؤمنني  .ولــو أنــه اســتمر علــى حالت ـه األول ـة( ) 6لكــان شــره أخــف  ،ولــو أخلــص العمــل هلل وتطــابق
قوله وعمله ألفلح وأجنح وهلذا قال تعاىل   :وإذا قيل هلم ال تفسدوا يف األرض قـالوا إمنـا حنـن مصـلحون
أي  :نريــد أن نــداري الفـريقني مــن املــؤمنني والكــافرين  ،ونصــطلح مــع هــؤالء  ،وهــؤالء كمــا قــال حممــد بــن
إســحاق  ،عــن حممــد بــن أيب حممــد  ،عــن عكرمــة أو ســعيد بــن جبــري ،عــن ابــن عبــاس  وإذا قيــل هلــم ال
) (1أخرجه ابن أيب حامت  ، 123ابن جرير  97/1ونسبه السـيوطي لوكيـع ( انظـر الـدر  )30/1وفيـه عبـاد بـن عبـد هللا األسـدي قـال احلـافظ
ضعيف ( التقريب  )3136وانظر مابعده .
)  (2التفسـري  97/1وذكــر زيـد بـن وهــب يف إسـناده بـدال مـن عبــاد قـد يكـون مــن أوهـام شـريك أو ابنــه عبـد الـرمحن خاصــة وقـد خـالف مــن
تقدم من احلفاث الذين رووه عن األعمش ولذا فال يتقوى هذا اإلسناد ابلذي قبله فاألثر ضعيف .
) (3التفسري  97/1بنحوه وهذا التأويل عن صح األثر وال يصح .
) (4يف األصل  :يفعلون  ،واملثبت من العتيقة واملصدر .
) (5التتفسري  98/1بنحوه .
) (6يف العتيقة  :حاله األولة  .واألصح  :األوىل .
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تفســدوا يف األرض قــالوا إمنــا حنــن مصــلحون  أي  :إمنــا نريــد اإلصــالح بــني الفـريقني مــن املــؤمنني  ،وأهــل
الكتاب  .يقول هللا   :أال إهنم هم املفسدون ولكن ال يشعرون .1)( 
يق ــول( ) : 2أال إن هــذا الــذي يعتمدونــه ويزعم ــون أنــه إصــالح مل ه ــو ع ــني الفســاد ولكــن مــن جهله ــم ال
يشعرون بكونه فسادا .
 وإذا قيل هلم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء
أال إهنم هم السفهاء ولكن ال يعلمون
يقول تعاىل  :وإذا قيل للمنافقني   :آمنوا كما آمـن النـاس  أي :كر ـان النـاس ابهلل ومالئكتـه  ،وكتبـه ،
ورسله  ،والبعـث بعـد املـوت  ،واجلنـة والنـار وغـري ذلـك  ،ممـا أخـرب املؤمنـون بـه وعنـه  ،وأطيعـوا هللا ورسـوله
يف امتثــال األوامــر وتــرا الزواجــر  .قــالوا   :أنــؤمن كمــا آمــن الســفهاء  يعنــون _ لعــنهم هللا _ أصــحاب
رسول هللا  رضي هللا عنهم .
قال ـ ــه أب ـ ــو العالي ـ ــة( ) ، 3والس ـ ــدي يف تفس ـ ــريه بس ـ ــنده ع ـ ــن اب ـ ــن عب ـ ــاس واب ـ ــن مس ـ ــعود وغ ـ ــري واح ـ ــد م ـ ــن
الصحابة().4
وبه يقول الربيع بن أنس ( ،)5وعبد الرمحن بن زيد بن أسلم ()6وغريهم .
يقولون  :أنصري حنن وهؤالء مبنزلة واحدة وعلى طريقة واحدة وهم سفهاء .
والســفهاء  :مجــع ســفيه  .كمــا أن احلكمــاء  :مجــع حكــيم ( .واحللمــاء  :مجــع حلــيم)( ) . 7والســفيه  :هــو
اجلاهل الضعيف الرأي  ،القليل املعرفة مبواضع املصاحل واملضار  ،وهلذا مسى هللا النساء والصـبيان سـفهاء .
يف قولـ ــه   :وال تؤت ـ ـوا السـ ــفهاء أم ـ ـوالكم الـ ــيت جعـ ــل هللا لكـ ــم قيامـ ــا [النسـ ــاء  ]5:قـ ــال عامـ ــة علم ـ ــاء
السلف( ) : 8هم النساء والصبيان .
) (1أخرجه ابن إسحاق انظر السرية  172/2بدون إسناد ) وابن جرير  ، 98/1وابن أيب حامت  124وإسناده حسن .
) (2هذه من كالم احلافظ ابن كثري ال من األثر السابق .
) (3يعين قوله  :يعنون أصحاب النا  . فقط ل ما قبله وقد أخرجه ابن أبو حامت  130وإسناده حسن .
)  (4أخرجـه ابـن جريـر  99/1وانظـر مشـاعل التنـوير ص 163ولـه طريـق آخـر عـن ابـن عبـاس عنـد ابـن أيب حـامت  129وابـن جريــر 100/1
وفيه ضعف وانقطاع .
) (5أخرجه ابن جرير  100-99/1وإسناده حسن .
) (6أخرجه ابن جرير  100/1وإسناده صحيح .
) (7زايدة من العتيقة .
)  (8هكـذا يف األصـل والـذي يف العتيقـة  :علمـاء التفسـري  .وممـن روي عنـه ذلـك مـن السـلف ابـن عبـاس بسـند حسـن ولـه طريـق أخـرى عنـه
وابــن مســعود وابــن عمــر وانظــر ( الــدر  134/2األن ـوار) واحلســن وجماهــد وســعيد بــن جبــري وقتــادة وأييت حتقيــق اآلاثر يف ذلــك عنــد اآليــة
املذكورة إن شاء هللا تعاىل .
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وقــد تــوىل هللا ســبحانه ج ـواهبم يف هــذه امل ـواطن كلهــا  .فقــال   :أال إهنــم هــم الســفهاء  فأكــد وحصــر
السفاهة فيهم  .ولكن ال يعلمون  يعين  :ومن متام جهلهم أهنم ال يعلمون ـاهلم يف الضـاللة  ،واجلهـل
وذلك أردى هلم وأبلغ يف العمى والبعد عن اهلدى .
 وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إىل شياطينهم قالوا إان معكم إمنا حنن مستهزئون
هللا يستهزئ هبم و دهم يف طغياهنم يعمهون 
يق ــول تع ــاىل  :وإذا لق ــي ه ــؤالء املن ــافقون امل ــؤمنني  ق ــالوا آمن ــا  أي  :أظه ــروا هل ــم اإل ــان  ،واملـ ـواالة ،
واملصــافاة  ،غــرورا مــنهم للمــؤمنني  ،ونفاقــا ومصــانعة وتقيــة  ،وليشــركوهم فيمــا أصــابوا مــن خــري ومغــنم ،
وإذا خل ـ ـوا إىل شـ ــياطينهم  يعـ ــين  :وإذا انصـ ــرفوا  ،أو ذهب ـ ـوا  ،أو خلص ـ ـوا( ) 1إىل شـ ــياطينهم  .فضـ ــمن
خلوا معل  :انصرفوا  ،لتعديته إبىل  ،ليدل على الفعل املضمر  ،والفعل امللفوث به .
ومنهم من قال  :إىل هاهنا مبعل  :مع  .واألول أحسن  ،وعليه يدور كالم ابن جرير( ). 2
وقال السدي  ،عن أيب مالك  :خلوا يعين  :مضوا (.)3
و شياطينهم( : يعين)() 4سادهتم وكرباؤهم ورؤساؤهم من أحبار اليهود  ،ورءوس املشركني واملنافقني .
قال السدي يف تفسريه  ،عن أيب مالك  ،وعن أيب صاحل  ،عـن ابـن عبـاس  ،وعـن مـرة عـن ابـن مسـعود ،
وانس من أصحاب النا   : وإذا خلوا إىل شياطينهم  هم رؤوسهم يف الكفر( ). 5
وقال الضحاا  ،عن ابن عباس  :وإذا خلوا إىل أصحاهبم وهم شياطينهم (.)6
وقال حممد بن إسـحاق  ،عـن حممـد بـن أيب حممـد  ،عـن عكرمـة أو( ) 7سـعيد بـن جبـري  ،عـن ابـن عبـاس :
وإذا خلوا إىل شياطينهم من يهود الذين أيمروهنم ابلتكذيب  ،وخالف ما جاء به الرسول (.)8
وقال جماهد  :وإذا خلوا إىل شياطينهم  إىل أصحاهبم من املنافقني واملشركني( ). 9
) (1يف األصل  :أخلصوا  .واملثبت من العتيقة .
) (2انظر التفسري . 102-101/1
) (3أخرجه ابن أيب حامت  ، 135وإسناده ضعيف سبق بيان وجه ضعفه عند قوله تعاىل  ختم هللا . 
) (4ليست يف العتيقة .
) (5أخرجه ابن جرير  101/1وانظر مشاعل التنوير ص.163
) (6أخرجه ابن جرير مطوال  101/1وابن أيب حامت مطوال مفرقا بنحوه  136، 133وإسناده فيه ضعف وانقطاع .
) (7يف األصل  :أن  .وهو تصحيف .
) (8أخرجه ابن إسـحاق ( انظـر السـرية  172/2بـدون إسـناد ) وابـن جريـر  ، 101/1وابـن أيب حـامت  ، 139وعبـد بـن محيـد ( انظـر الفـتح
 ) 161/8وعلقه البخاري جمزوما به وإسناده صحيح وهو يف تفسري جماهد ص . 690
) (9أخرجه ابن جرير  101/1وابن أيب حامت  139وعبد بـن محيـد ( انظـر الفـتح  )161/8وعلقـه البخـاري جمزومـا بـه وإسـناده صـحيح وهـو
يف تفسري جماهد ص. 690
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وقال قتادة  :وإذا خلوا إىل شياطينهم  قال  :إىل رءوسهم وقادهتم يف الشرا والشر(). 1
وبنحو ذلك فسره أبو مالك( ) ، 2وأبو العالية () 3والسدي( ) ، 4والربيع بن أنس( ). 5
قال ابن جرير  :وشياطني كل شيء مردته( ). 6
وتك ــون( ) 7الش ــياطني م ــن اإلن ــس واجل ــن  ،كم ــا ق ــال تع ــاىل   :وك ــذلك جعلن ــا لك ــل ن ــا ع ــدوا ش ــياطني
اإلنس واجلن يوحي بعضهم إىل بعض زخرف القول غرورا  [ األنعام ]112
ويف املس ــند ع ــن أيب ذر ق ــال  :ق ــال رس ــول هللا  : نع ــوذ ابهلل م ــن ش ــياطني اإلن ــس واجل ــن  .فقل ــت  :اي
رسول هللا ! ولإلنس شياطني ؟ قال  :نعم (.)8
وقوله تعاىل   :قالوا إان معكم  قال حممد بن إسحاق  ،عن حممـد بـن أيب حممـد  ،عـن عكرمـة أو سـعيد
بن جبري  ،عن ابن عباس  :أي إان على مثل مـا أنـتم عليـه إمنـا حنـن مسـتهزئون  أي  :إمنـا حنـن نسـتهزئ
ابلقوم ونلعب هبم ().9
وق ـ ــال الض ـ ــحاا  ،ع ـ ــن اب ـ ــن عب ـ ــاس ( :ق ـ ــالوا)() 10إمن ـ ــا حن ـ ــن مس ـ ــتهزئون  س ـ ــاخرون أبص ـ ــحاب حمم ـ ــد
11
.) ( 
13
وكذلك قال الربيع بن أنس( )12وقتادة( ) .
وقوله تعاىل جـوااب هلـم ومقابلـة علـى صـنيعهم   :هللا يسـتهزئ هبـم و ـدهم يف طغيـاهنم يعمهـون  قـال ابـن
جرير :أخرب تعاىل أنه فاعل هبم ذلك يوم القيامـة ،يف قولـه   :يـوم يقـول املنـافقون واملنافقـات للـذين آمنـوا
انظــروان نقتــبس مــن نــوركم قيــل ارجعـوا وراءكــم فالتمسـوا نــورا فضــرب بيــنهم بســور لــه ابب ابطنــه فيــه الرمحــة

) (1أخرجـه ابـن أيب حـامت  ،138وهـذا لفظـه وأخرجـه ابـن جريـر  ، 101/1وعبـد بـن محيـد ( انظـر الفـتح  )161/8مـن طـرق عنـه بنحـوه ،
وإسناده صحيح .
) (2أخرجه ابن أيب حامت  140بلفظ مبعل رءوس اليهود وكعب بن األشرف  ،وإسناده ضعيف .
) (3علقه ابن أيب حامت  55/1وهو موصول ابإلسناد املذكور يف املقدمة وهو حسن .
) (4علقه ابن أيب حامت  55/1وهو موصول ابإلسناد املذكور يف املقدمة وهو حسن .
) (5أخرجه ابن جرير  ، 101/1وعلقه ابن أيب حامت  ، 55/1وهو موصول ابإلسناد املذكور يف املقدمة وهو حسن .
) (6التفسري  100/1بنحوه .
) (7يف العتيقة  :ويكون .
) (8تقدم خترجيه يف االستعاذة .
) (9أخرجه ابن إسحاق ( انظر السرية  172/2بدون إسناد ) وابن جرير  ، 102/1وابن أيب حامت  141وإسناده حسن .
 (10زايدة من العتيقة .
)
 (11أخرجه ابن جرير  102/1وابن أيب حامت  142وإسناده ضعيف منقطع .
)
 (12أخرجه ابن جرير  102/1وعلقه ابن أيب حامت  56/1وهو موصول ابإلسناد املذكور يف املقدمة وهو حسن .
)
 (13أخرجه ابن جرير  102/1وإسناده صحيح .
)
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وظــاهره مــن قبلــه العــذاب ( اآليــة)() [ 1احلديــد  ، ]13وقولــه( )  : 2وال حيس ــنب الــذين كفــروا أمنــا منل ــي
هلم خري ألنفسهم إمنا منلي هلم ليزدادوا إ ا (وهلم عذاب مهني)( )[  3آل عمران . ]178
قال  :فهذا وما أشبهه من استهزاء هللا تعاىل ذكره  ،وسخريته ومكره وخديعته للمنافقني وأهل الشـرا بـه،
عند قائل هذا القول  ،ومتأول هذا التأويل .
قال  :وقال آخرون  :بل استهزاؤه هبم  ،توبيخه إايهم  ،ولومه هلم  ،على ماركبوا من معاصيه والكفر به.
قــال  :وقــال آخــرون  :هــذا وأمثالــه علــى ســبيل اجلـواب  ،كقــول الرجــل ملــن خيدعــه إذا ظفــر بــه  :أان الــذي
خدعتك  .ومل يكن منه خديعـة  ،ولكـن قـال ذلـك إذ صـار األمـر إليـه  .قـالوا  :وكـذلك قولـه   :ومكـروا
ومكر هللا وهللا خري املاكرين ! 
وهللا يســتهزئ هبــم علــى اجل ـواب  ،وهللا ال يكــون منــه املكــر وال اهلــزء  ،واملعــل  :أن املكــر واهل ـزء حــاق
هبم.
وقـ ــال آخـ ــرون  :قولـ ــه   :إمنـ ــا حنـ ــن مس ـ ــتهزئون هللا يسـ ــتهزئ (هبـ ــم)( )  4وقول ـ ــه   :خيـ ــادعون هللا وه ـ ــو
خ ـ ــادعهم [ النس ـ ــاء  ]142وقول ـ ــه   :فيس ـ ــخرون م ـ ــنهم س ـ ــخر هللا م ـ ــنهم [ التوب ـ ــة  ]79ونس ـ ـوا هللا
فنســيهم [ التوبــة  ]67ومــا أشــبه ذلــك  ،إخبــار مــن هللا تعــاىل أنــه جمــازيهم جـزاء االســتهزاء  ،ومعــاقبهم( )5
عقوبــة اخلــداع  ،فــأخرج خــربه عــن جزائــه( ) 6إايهــم  ،وعقابــه هلــم  ،خمــرج خــربه عــن فعلهــم _ الــذي عليــه
 7سـيئة سـيئة مثلهـا 
اسـتحقوا العقـاب _ يف اللفـظ _ وإن اختلـف املعنيـان كمـا قـال تعـاىل (  :وجـزاء)( )
[ الش ــورى  ]40وقول ــه   :فم ــن اعت ــدى عل ــيكم فاعت ــدوا علي ــه (مبث ــل مااعت ــدى عل ــيكم)( ) [  8البق ــرة
 ،]194فاألول ظلم ،والثاين عدل  ،فهما وإن اتفق لفظا ا  ،فقد اختلف معنا ا .
قال  :وإىل هذا املعل وجهوا كل ما يف القرآن من نظائر ذلك .
قال  :وقال آخرون  :إن معل ذلك  :أن هللا أخرب عن املنافقني أهنم إذا خلوا إىل مردهتم قـالوا  :إان معكـم
على دينكم يف تكذيب حممد وما جاء به  ،وإمنا حنن مبا نظهر هلم مـن قولنـا هلـم  ،مسـتهزئون  .فـأخرب هللا

) (1ليست يف العتيقة .
) (2يف األصل  :وقال  .واملثبت من العتيقة .
) (3ليست يف العتيقة .
) (4زايدة من العتيقة واملصدر .
) (5يف األصل  :ويعاقبهم  .واملثبت من العتيقة واملصدر.
) (6يف النسختني  :جوابه  .وعليها يف العتيقة تعليق  :جزائه  .وهي كذلك يف ح ويف املصدر .
) (7زايدة من العتيقة واملصدر .
) (8ليست يف العتيقة واملصدر .
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تع ــاىل أن ــه يس ــتهزئ هب ــم فيظه ــر هل ــم م ــن أحكام ــه يف ال ــدنيا  ،يع ــين  :م ــن (عصـ ـمة)( ) 1دم ــائهم وأمـ ـواهلم
خالف الذي هلم عنده يف اآلخرة  ،يعين  :من العذاب والنكال .
مث شرع ابن جرير يوجه هذا القول وينصره  ،ألن املكر واخلداع والسـخرية _ علـى وجـه اللعـب والعبـث _
منتف ـ ـي( ) 2عـ ــن هللا عـ ــز وجـ ــل ابإلمجـ ــاع  ،وأمـ ــا علـ ــى وجـ ــه االنتقـ ــام واملقابلـ ــة ابلعـ ــدل واجملـ ــازاة فـ ــال تنـ ــع
ذلك().3
قال  :وبنحو ما قلنا فيه روي اخلرب عن ابن عباس .
ثنا أبو كريب  ،ثنـا عثمـان  ،ثنـا بشـر  ،عـن أيب روق  ،عـن الضـحاا  ،عـن ابـن عبـاس يف قولـه تعـاىل  :
(هللا)( ) 4يستهزئ هبم  قال  :يسخر هبم للنقمة منهم( ). 5
وقوله تعاىل   :و ـدهم يف طغيـاهنم يعمهـون  قـال السـدي  :عـن أيب مالـك  ،وعـن أيب صـاحل  ،عـن ابـن
عباس  ،وعن مرة  ،عن ابن مسعود  ،وعن انس من الصحابة (قالوا)()  : 6دهم : لي هلم ().7
وقال جماهد  :يزيدهم( ). 8
(وقال تعاىل   :أحيسبون أمنا مندهم بـه مـن مـال وبنـني نسـارع هلـم يف اخلـريات بـل ال يشـعرون  وقـال  :
سنستدرجهم من حيث ال يعلمون  قال بعضهم  :كلمـا أحـدثوا ذنبـا أحـدي هلـم نعمـة  ،هـي يف احلقيقـة
نقمــة  .وقــال تعــاىل   :فلمــا نس ـوا مــاذكروا بــه فتحنــا علــيهم أب ـواب كــل شــيء حــب إذا فرح ـوا مبــا أوت ـوا
أخذانهم بغتة فرذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا واحلمد هلل رب العاملني .9)() 
قال ابن جرير  :والصواب يزيدهم على وجـه اإلمـالء والـرتا هلـم يف عتـوهم ومتـردهم .كمـا قـال   :ونقلـب
أفئدهتم وأبصارهم كما مل يؤمنوا به أول مرة ونذرهم يف طغياهنم يعمهون  [ األنعام .10)(]110
والطغيان  :هو اجملاوزة يف الشيء  .كما قال   :إان ملا طغى املاء محلناكم يف اجلارية  [ احلاقة ]11
11
وقال الضحاا  ،عن ابن عباس   :يف طغياهنم يعمهون  : يف كفرهم يرتددون( ) .
) (1زايدة من العتيقة .
) (2يف العتيقة  :منفي  .واألفصح أن يقال  :منتف  .بدون ايء .
) (3مجيع ماتقدم ذكره ابن جرير مبعناه يف التفسري . 104-103/1
) (4زايدة من العتيقة .
) (5التفسري  104/1وأخرجه أيضا ابن أيب حامت  142وإسناده فيه ضعف وانقطاع .
) (6زايدة من العتيقة .
) (7أخرجه ابن جرير  104/1وإسناده حسن .
)  (8أخرجــه ابــن جريــر  104/1وابــن أيب حــامت  ، 145وانظــر مشــاعل التنــوير ص .163وعـزاه الســيوطي للفـراييب وابــن أيب شــيبة وعبــد بــن
محيد وابن املنذر ( انظر الدر .)31/1
) (9مابني القوسني زايدة من العتيقة .
 (10التفسري بنحوه .105/1
)
 (11أخرجه ابن جرير  105/1وابن أيب حامت مفرقا  150 ، 148وفيه ضعف وانقطاع .
)
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وكذا فسره السدي بسنده عن الصحابة( ). 1
وب ـ ــه( ) 2يق ـ ــول أب ـ ــو العالي ـ ــة( ) ، 3وقت ـ ــادة( ) ، 4والربي ـ ــع ب ـ ــن أن ـ ــس( ) ، 5وجماه ـ ــد( ) ، 6وأب ـ ــو مال ـ ــك( ) ، 7وعب ـ ــد
الرمحن بن زيد( ) : 8يف كفرهم وضاللتهم .
قال ابن جرير  :والعمه  :الضالل  ،يقال  :عمه فالن يعمه عمها وعموها  :إذا ضل .
قال  :وقوله   :يف طغياهنم يعمهـون  يف ضـالهلم( ) 9وكفـرهم  ،الـذي قـد غمـرهم دنسـه  ،وعالهـم رجسـه
 ،يــرتددون حيــارى  ،ضــالال  ،ال جيــدون إىل املخــرج منــه ســبيال  ،ألن هللا تعــاىل قــد طبــع علــى قلــوهبم ،
10
وختم عليها  ،وأعمى أبصارهم عن اهلدى  ،وأغشاها فال يبصرون رشدا  ،وال يهتدون سبيال( ) .
(وقــال بعضــهم  :العمــى يف العــني  ،والعمــه يف القلــب  ،وقــد يســتعمل العمــى يف القلــب أيضــا  ،قــال هللا
ِ
يعم ـه
تعــاىل   :فرهنــا ال تعمــى األبصــار ولكــن تعمــى القلــوب الــيت يف الصــدور ويقولــون  :عم ـه الرجــل َ
ِ
.12) (11
العمهى  :إذا مل يدر أين ذهبت( ))
عموها فهو عمه وعامه  ،ومجعه عيفمه  .وذهبت إبله َ
أولئك الذين اشرتوا الضاللة ابهلدى فما ر ت ألارهتم وماكانوا مهتدين 
قال السدي يف تفسريه  :عن أيب مالك  ،وعن أيب صاحل  ،عـن ابـن عبـاس  ،وعـن مـرة  ،عـن ابـن مسـعود
وعـ ــن انس مـ ــن الصـ ــحابة   :أولئـ ــك الـ ــذين اشـ ــرتوا الضـ ــاللة ابهلـ ــدى  قـ ــال  :أخـ ــذوا الضـ ــاللة وترك ـ ـوا
13
اهلدى( ) .

) (1يعــين تفســري قولــه يف طغيــاهنم أي يف كفــرهم وإمنــا تفســري يعمهــون فيــه  :يتمــادون  .أخرجــه ابــن جريــر  106 ، 105/1وانظــر مشــاعل
التنوير ص163
) (2املروي عن املذكورين تفسري يف طغياهنم  :يف ضاللتهم  .ويبدو أن احلافظ أبرت الوجهني وأحدا خالفا البن أيب حامت .
) (3أخرجه ابن أيب حامت  148وإسناده حسن .
) (4أخرجه ابن جرير  ، 105/1وعلقه ابن أيب حامت  57/1وإسناده صحيح .
) (5أخرجه ابن جرير  105/1وعلقه ابن أيب حامت  57/1وهو موصول ابإلسناد املذكور يف املقدمة وهو حسن .
)  (6أخرجـه ابـن جريـر  106/1وإســناده صـحيح وعلقـه ابـن أيب حــامت  58/1وهـو يف تفسـري جماهـد ص  70وعـزاه السـيوطي أيضـا للفـراييب
وابن أيب شيبة وعبد بن محيد وابن املنذر .
)  (7املــروي عـن أيب مالــك يف تفسـري يعمهـون  ،وقــد علقـه ابــن أيب حـامت  ، 58/1ورواه السـدي عنــه عـن ابــن عبـاس اتمـا كمــا تقـدم أخرجــه
ابن جرير  106/1وإسناده حسن .
) (8أخرجه ابن جرير  105/1وإسناده صحيح .
) (9يف العتيقة  :ضاللتهم  .واملثبت من األصل واملصدر .
 (10انظر التفسري .105/1
)
 (11انظر اجلامع للقرطا .182/1
)
 (12مابني القوسني زايدة من العتيقة .
)
 (13أخرجه ابن جرير  106/1وانظر مشاعل التنوير ص.163
)
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وقــال ابــن إســحاق  :عــن حممــد بــن أيب حممــد عــن عكرمــة أو (عــن)() 1ســعيد عــن ابــن عبــاس   :أولئــك
الذين اشرتوا الضاللة ابهلدى  أي  :الكفر ابإل ان( ). 2
وقال جماهد  :آمنوا مث كفروا ( ). 3
وقــال قتــادة  :اســتحبوا الضــاللة علــى اهلــدى( ) . 4وهــذا الــذي قالــه قتــادة يشــبهه يف املعــل قولــه تعــاىل يف
ود   :وأما ود فهديناهم فاستحبوا العمى على اهلدى  [ فصلت . ]17
وحاصــل قــول املفس ـرين فيمــا تقــدم  :أن املنــافقني عــدلوا عــن اهلــدى إىل الضــالل  ،واعتاض ـوا عــن اهلــدى
ابلضــاللة  ،وه ــو معــل قولــه تعــاىل   :أولئــك الــذين اشــرتوا الضــاللة ابهلــدى أي  :بــذلوا اهلــدى  ،ن ــا
للضاللة  ،وسواء يف ذلك من كان منهم قد حصل له اإل ان مث رجع عنه إىل الكفـر  ،كمـا قـال فـيهم  :
ذلك أبهنم آمنوا مث كفروا فطبع على قلوهبم  [ املنافقون  ]3أو أهنـم اسـتحبوا الضـاللة علـى اهلـدى  ،كمـا
قــد يكــون حــال فريــق (آخــر)( ) 5مــنهم  ،فــرهنم أنـواع وأقســام  .وهلــذا قــال تعــاىل   :فمــا ر ــت ألــارهتم ومــا
كــانوا مهتــدين ( أي  :مــا ر ــت صــفقتهم يف هــذه البيعــة  ،ومــا كــانوا مهتــدين 6)() أي  :راشــدين يف
صنيعهم ذلك .
قال ابن جرير  :ثنا بشر  ،ثنـا يزيـد  ،ثنـا سـعيد  ،عـن قتـادة  فمـا ر ـت ألـارهتم ومـا كـانوا مهتـدين  قـد
وهللا رأيتمــوهم خرجـوا مــن اهلــدى إىل الضــاللة  ،ومــن اجلماعــة إىل الفرقــة  ،ومــن األمــن إىل اخلــوف  ،ومــن
السنة إىل البدعة( ). 7
وهكذا رواه ابن أيب حامت من حديث يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة مبثله سواء( ). 8

 مثلهم كمثل الذي استوقد انرا فلما أضاءت ماحوله ذهب هللا بنورهم وتركهم يف ظلمات ال يبصرون
صم بكم عمي فهم ال يرجعون 

) (1ليست يف العتيقة .
) (2أخرجه ابن إسحاق ( انظر السرية  173/2بدون إسناد ) وابن جرير  106/1وابن أيب حامت  153وإسناده حسن .
) (3أخرجه ابن جرير  106/1وابن أيب حامت  ، 154وإسناده صحيح وهو يف تفسـري جماهـد ص 70وعـزاه السـيوطي أيضـا لعبـد بـن محيـد (
الدر . )22/1
)  (4أخرجــه عبــد الــرزاق  62/1وابــن جريــر  106/1وابــن أيب حــامت  152وإســناده صــحيح وع ـزاه الســيوطي أيضــا لعبــد بــن محيــد ( الــدر
. )32/1
) (5زايدة من العتيقة .
) (6مابني القوسني ساقط من األصل .
) (7التفسري  ، 108/1وإسناده صحيح وانظر مابعده .
) (8التفسري  157وإسناده صحيح وانظر ماقبله .
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(يقال  :مثَل ِ
ومثألـل ومثيـل _ أيضـا _ واجلمـع أمثـال  ،قـال هللا تعـاىل  :وتلـك األمثـال نضـرهبا للنـاس ومـا
َ
يعقلها إال العاملون[ العنكبوت 1)() . ]43
وتقريــر هــذا املث ــل  :أن هللا س ــبحانه شــبههم يف اش ـرتائهم الضــاللة ابهلــدى  ،وص ــريورهتم بعــد التيص ــرة إىل
العمى مبن استوقد انرا  ،فلما أضاءت ماحولـه وانتفـع هبـا  ،وأبصـر هبـا مـا عـن ينـه ومشالـه  ،وأتنـس هبـا ،
فبينــا هــو كــذلك إذ طفئــت انره  ،وصــار يف ظــالم شــديد  ،ال يبصــر وال يهتــدي  ،وهــو مــع ذلــك أصـم ال
يسـمع  ،أبكــم ال ينطــق  ،أعمــى  ،لـو كــان ضــياء ملــا أبصـر ،فلهــذا ال يرجــع إىل مـا كـان عليــه قبــل ذلــك مل
فكــذلك هــؤالء املنــافقون يف اســتبداهلم الضــاللة عوضــا عــن اهلــدى  ،واســتحباهبم الغــي علــى الرشــد  .ويف
هذا املثل داللة على أهنم آمنوا مث كفروا  ،كما أخرب عنهم تعاىل يف غري هذا املوضع وهللا أعلم .
(وقــد حكــى هــذا الــذي قلنــاه فخــر الــدين الـرازي يف تفســريه عــن الســدي( ) ، 2مث قــال  :والتشــبيه هاهنــا يف
غايــة الصــحة ألهنــم إب ــاهنم اكتســبوا أوال نــورا مث بتعــاميهم( ) 3اثنيــا  ،أبطلـوا ذلــك فوقعـوا يف حــرية عظيمــة ،
فرنه ال حرية أعظم من حرية الدين)( ). 4
وزعــم ابــن جريــر أن املضــروب هلــم املثــل هاهنــا  ،مل يؤمن ـوا يف وقــت مــن األوقــات  .واحــتج بقولــه تعــاىل :
ومن الناس من يقول آمنا ابهلل وابليوم اآلخر وما هم مبؤمنني [ 5)( البقرة . ]8
والصـواب  :أن هــذا إخبــار عــنهم يف حــال نفــاقهم وكفــرهم  ،وهــذا ال ينفــي أنــه كــان حصــل هلــم إ ــان قبــل
ذلك مث سلبوه  ،وطبع على قلـوهبم  .ومل يستحضـر ابـن جريـر رمحـه هللا هـذه اآليـة ههنـا وهـي قولـه تعـاىل :
 ذل ــك أبهن ــم آمن ـ ـوا مث كف ــروا فطب ــع عل ــى قل ــوهبم فه ــم ال يفقه ــون  [ املن ــافقون  ]3فله ــذا وج ــه (اب ــن
جريــر)() 6هــذا املثــل أبهنــم استضــاءوا مبــا أظهــروه مــن كلمــة اإل ــان أي يف الــدنيا  ،مث أعقــبهم ظلمــات يــوم
القيامة .
قال  :وصح ضـرب مثـل اجلماعـة ابلواحـد كمـا قـال   :رأيـتهم ينظـرون إليـك تـدور أعيـنهم كالـذي يغشـى
عليه من املوت  [ األحزاب  ]19أي  :كدوران عيين الذي يغشى عليه من املوت .
وقال تعاىل   :ما( ) 7خلقكم وال بعثكم إال كنفس واحدة  [ 8)( لقمان ]28
) (1مابني القوسني زايدة من ح .
)  (2انظـر مفـاتيح الغيـب  ، 73/2والروايـة عـن السـدي أخرجهـا مسـندة ابـن أيب حـامت  ، 162وإسـنادها صـحيح وسـوف أييت عنـه إبسـناده
عن الصحابة .
) (3كذا يف العتيقة  ،ويف ح  :بنفاقهم .
) (4مابني القوسني زايدة من العتيقة .
) (5انظر التفسري . 111/1
) (6زايدة من العتيقة .
) (7يف العتيقة  :وما  .وهو خطأ .
) (8انظر التفسري  109 – 108/1بنحوه .
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( وقال تعاىل   :مثل الذين محلوا التوراة مث مل حيملوها كمثل احلمار حيمـل أسـفارا  [ اجلمعـة  . ]5وقـال
بعضهم  :تقدير الكالم  :مثل قصتهم كقصة الذي استوقد انرا .
وقال بعضهم  :املستوقد واحد جلماعة معه .
وقال آخرون  :الذي ههنا مبعل الذين كما قال الشاعر :
هم القوم كل ِ
القوم اي َّأم خالد( )2) () 1
فلج دماؤهم
وإن الذي حانت بَ ٍ
يف يف ُّ
قلــت  :وقــد التفــت يف أثنــاء املثــل مــن الوحــدة إىل اجلمــع  ،يف قولــه   :فلمــا أضـاءت مــا حولــه ذهــب هللا
بنورهم وتركهم يف ظلمـات ال يبصـرون صـم بكـم عمـي فهـم ال يرجعـون  وهـذا أفصـح يف الكـالم وأبلـغ يف
النظام .
وقولــه   :ذهــب هللا بنــورهم  أي  :ذهــب عــنهم مبــا يــنفعهم  ،وهــو النــور  .وأبقــى هلــم مــا يضــرهم  ،وهــو
اإلحـ ـراق وال ــدخان  .وت ــركهم يف ظلم ــات  ،وه ــو م ــا ه ــم في ــه م ــن الش ــك والكف ــر والنف ــاق  ،ال يبص ــرون
واليهتدون إىل سبيل خري  ،وال يعرفوهنا  ،وهـم مـع ذلـك صـم  ،اليسـمعون خـريا  ،بكـم  ،ال يتكلمـون مبـا
يــنفعهم  ،عمــي  ،يف ضــاللة وعمايــة البصــرية  ،كمــا قــال تعــاىل   :فرهنــا ال تعم ـى األبصــار ولكــن تعمــى
القل ــوب ال ــيت يف الص ــدور  [ احل ــج  ]46فله ــذا ال يرجع ــون إىل ماك ــانوا علي ــه م ــن اهلداي ــة ال ــيت ابعوه ــا
ابلضاللة .
ذكر أقوال املفسرين من السلف بنحو ما ذكرانه :
قال السدي يف تفسريه  :عن أيب مالك  ،وعن أيب صاحل  ،عـن ابـن عبـاس  ،وعـن مـرة عـن ابـن مسـعود ،
وعن انس من الصحابة يف قوله تعاىل   :فلما أضاءت ما حوله  زعـم أن انسـا دخلـوا يف اإلسـالم مقـدم
نــا هللا  املدينــة  ،مث إهنــم انفقـوا  ،فكــان مــثلهم كمثــل رجــل كــان يف ظلمــة  ،فأوقــد انرا فلمــا أضــاءت لــه
مــا حولــه  ،مــن قــذى أو أذى  ،فأبصــره حــب عــرف مــا يتقــي منــه  ،فبينمــا هــو كــذلك إذ طفئــت انره ،
فأقبل ال يدري ما يتقي من أذى  .فذلك املنافق كان يف ظلمـة الشـرا  ،فأسـلم  ،فعـرف احلـالل واحلـرام ،
واخلري والشر ،فبينما هو كذلك إذ كفر  ،فصار ال يعرف احلالل من احلرام  ،وال اخلري من الشر(). 3

)  (1البيـت يف تفسـري ابــن جريـر  110/1واجلمـل  ، 235/1ومغـين اللبيــب  256/1غـري منسـوب ونسـبه بعضــهم لألخطـل ( انظـر املفصــل
يف صــنعة اإلع ـراب  ) 184/1ورواه األشــهب بــن رميلــة إبســناده عــن حيــىي بــن زايد ( انظــر ســر صــناعة اإلع ـراب )536/2ونســبه بعضــهم
لألشهب وقيل غـري ذلـك ( انظـر تعليـق حممـود شـاكر علـى الطـربي  320 /1واللسـان )وفلـج  :واد قريـب مـن البصـرة كانـت فيـه هـذه الوقعـة
اليت ذكرها الشاعر هنا  .والذي هنا أراد هبا الذين وحذفت النون ختفيفا .
) (2مابني القوسني زايدة من العتيقة .
) (3أخرجه ابن جرير  110/1وانظر مشاعل التنوير ص163
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( وقــال العــويف  :عــن ابــن عبــاس يف هــذه اآليــة قــال  :أمــا( ) 1النــور فهــو إ ــاهنم الــذي كــانوا يتكلمــون بــه ،
وأمــا الظلمــة فهــي ضــاللتهم وكفــرهم يتكلمــون بــه  .وهــم قــوم كــانوا علــى هــدى  ،مث نــزع مــنهم فعت ـوا بعــد
ذلك(). 3) ()2
وقال جماهد   :فلما أضاءت ما حوله  أما إضاءة النار فرقباله إىل املؤمنني واهلدى().4
وقال عطاء اخلراساين يف قوله   :مثلهم كمثل الذي استوقد انرا  قال  :هـذا مثـل املنـافق يبصـر أحيـاان ،
ويعرف أحياان  ،مث يدركه عمى القلب( ). 5
وق ــال اب ــن أيب ح ــامت  :وروي ع ــن عكرم ــة( ) ، 6واحلس ــن( ) ، 7والس ــدي( ) ، 8والربي ــع ب ــن أن ــس( ) 9حن ــو ق ــول
عطاء اخلراساين .
وقــال عبــد الــرمحن بــن زيــد بــن أســلم يف قولــه تعــاىل   :مــثلهم كمثــل الــذي اســتوقد انرا  إىل آخــر اآليــة .
قال  :هذه صفة املنافقني  ،كانوا قد آمنوا حـب أضـاء اإل ـان يف قلـوهبم  ،كمـا أضـاءت النـار هلـؤالء الـذين
اســتوقدوا  ،مث كفــروا فــذهب هللا بنــورهم  ،فانتزعــه كمــا ذهــب بضــوء هــذه النــار  ،فــرتكهم يف ظلمــات ال
11)(10
يبصرون( ) .
وأما قول ابن جرير فيشبه مارواه علي بن أيب طلحـة عـن ابـن عبـاس يف قولـه  مـثلهم كمثـل الـذي اسـتوقد
انرا  قال  :هذا مثـل ضـربة هللا للمنـافقني أهنـم كـانوا يعتـزون ابإلسـالم فينـاكحهم املسـلمون  ،ويوارثـوهنم ،
12
ويقامسوهنم الفيء  ،فلما ماتوا سلبهم هللا ذلك العز  ،كما سلب صاحب النار ضوءه ( ).
13س ــتوقد انرا 
(وقــال أب ــو جعف ــر ال ـرازي عــن الربي ــع بــن أنــس ع ــن أيب العاليــة  :م ــثلهم كمث ــل الــذي)( ) ا
فرمنا ضوء النـار مـا أوقـدهتا  ،فـرذا مخـدت ذهـب نورهـا  ،وكـذلك املنـافق كلمـا تكلـم بكلمـة اإلخـالص بـال
إله إال هللا  ،أضاء له  ،فرذا شك وقع يف الظلمة( ).14
) (1ليست يف األصل .
) (2أخرجه ابن جرير  ، 110/1وإسناده مسلسل ابلضعفاء .
) (3مابني القوسني جاء ها هنا يف العتيقة ويف ح  .وهو األنسب  .وجاء يف األصل بعد أثر عبد الرمحن بن زيد بن أسلم اآليت .
) (4أخرجه ابن جرير  111/1وابن أيب حامت  ، 161وإسناده صحيح وهو يف تفسري جماهد ص . 70
) (5أخرجه ابن أيب حامت  160وإسناده جيد .
) (6علقه ابن أيب حامت  ، 61/1ومل أقف عليه مسندا
) (7علقه ابن أيب حامت  ، 61/1ومل أقف عليه مسندا .
) (8علقه ابن أيب حامت  61/1وهو موصول ابإلسناد املذكور يف املقدمة وهو حسن وقد تقدم مبعناه مطوال .
) (9علقه ابن أيب حامت  61/1وهو موصول ابإلسناد املذكور يف املقدمة وهو حسن وقد رواه مبعناه مطوال ابن جرير .111/1
 (10أخرجه ابن جرير  111/1وإسناده صحيح .
)
 (11هاهنا جاء يف األصل أثر العويف عن ابن عباس السابق ذكره .
)
 (12التفسري  110/1وإسناده حسن وفيه زايدة  ،وأخرجه أيضا ابن أيب حامت .158
)
 (13مابني القوسني سقط من األصل .
)
 (14أخرجه ابن أيب حامت  159وإسناده حسن .
)
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وقال الضحاا يف قوله  :ذهب هللا بنورهم : فهو إ اهنم الذي تكلموا به( ). 1
وقال عبـد الـرزاق  ،عـن معمـر ،عـن قتـادة   :مـثلهم كمثـل الـذي اسـتوقد انرا فلمـا أضـاءت مـا حولـه : 
فهي ال إله إال هللا مل أضاءت هلم  ،فأكلوا هبا وشربوا وأمنوا يف الدنيا  ،ونكحوا النسـاء  ،وحقنـوا دمـاءهم،
حب إذا ماتوا ذهب هللا بنورهم وتركهم يف ظلمات ال يبصرون(). 2
وقال سعيد  ،عن قتادة يف هذه اآلية  :املعـل  :أن املنـافق تكلـم بـال إلـه إال هللا  ،فأضـاءت لـه يف الـدنيا ،
فنــاكح هبــا املســلمني  ،وغــازاهم هبــا  ،ووارثهــم هبــا  ،وحقــن هبــا دمــه ومالــه  ،فلمــا كــان عنــد املــوت ســلبها
املنافق مل ألنه مل يكن هلا أصل يف قلبه  ،وال حقيقة يف عمله( ). 3
 وتـركهم يف ظلمـات  قـال علــي بـن أيب طلحـة  ،عـن ابــن عبـاس   :وتـركهم يف ظلمـات  : يقــول  :يف
عذاب إذا ماتوا( ). 4
وقــال ابــن إســحاق  ،عــن حممــد بــن أيب حممــد  ،عــن عكرمــة  ،أو ســعيد  ،عــن ابــن عبــاس   :وتــركهم يف
ظلمــات  : أي يبصــرون احلــق ويقولــون بــه  ،حــب خرج ـوا بــه مــن ظلمــة الكفــر (أطفئــوه)( ) 5بكفــرهم بــه
ونفاقهم فيه  ،فرتكهم هللا يف ظلمات الكفر  ،فهم ال يبصرون هدى  ،وال يستقيمون على حق( ). 6
وقال السدي يف تفسريه بسنده ()  :7وتركهم يف ظلمات  : فكانت الظلمة نفاقهم( ). 8
وقال احلسن البصري   :وتـركهم يف ظلمـات ال يبصـرون  فـذلك حـني ـوت املنـافق  ،فـيظلم عليـه عملـه
عمل السوء  ،فال جيد له عمال من خري عمل به  ،يصدق به قول  :ال إله إال هللا( ). 9
 صم بكم عمي  : قال السدي بسنده( ) 10صم بكم  : فهم خرس عمي. 
وقال علي بن أيب طلحة  ،عـن ابـن عبـاس   :صـم بكـم عمـي  يقـول  :ال يسـمعون اهلـدى وال يبصـرونه
11
وال يعقلونه( ) .
) (1أخرجه ابن أيب حامت  ، 165وإسناده حسن وله طريق آخر  ،أخرجه ابن جرير  111/1مطوال وفيه ضعف .
) (2أخرجه ابن جرير  111/1وإسناده صحيح  ،وانظر مابعده .
) (3أخرجه ابن جرير  110/1وإسناده صحيح وانظر ماقبله .
) (4أخرجه ابن جرير  110/1ضمن الرواية املتقدمة وابن أيب حامت  168وإسناده حسن .
) (5يف النسخني  :اطفئوا  .وامليت من املصدر وابن جرير  ،وعند ابن أيب حامت ( اطغوا ) وهو تصحيف .
) (6أخرجه ابن إسحاق ( انظر السرية  ) 173/2بدون إسناد وابن جرير  ، 110/1وابن أيب حامت  168وإسناده حسن .
) (7أي إىل الصحابة .
) (8أخرجه ابن جرير  110/1وانظر مشاعل التنوير ص163
)  (9أخرجـه ابـن أيب حـامت  171وإسـناده جيـد فهـو نسـخة تفسـري احلسـن الـيت يرويهـا سـرور بـن املغـرية عـن عمـاد بـن منصـور عنـه كمـا أفـاده
ابــن س ــعد يف ترمج ــة س ــرور وقــال  :وك ــان معروف ــا ( الطبق ــات  ، )315/7وقــال أب ــو ح ــامت  :ش ــيخ ( اجلــرح  )325/4وذك ــره اب ــن حب ــان يف
الثقات.
 (10أي إىل الصحابة .
)
 (11أخرجه ابن جرير  ، 114/1وابن أيب حامت  173وإسناده حسن .
)
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وكذا قال أبو العالية () ،1وقتادة بن دعامة ().2
 فهم ال يرجعون  : قال ابن عباس  :أي ال يرجعون إىل هدى( ). 3
وكذا قال الربيع بن أنس( ). 4
وقال السدي بسنده( )  : 5صم بكم عمي فهم ال يرجعون  : إىل اإلسالم(). 6
وقال قتادة   :فهم ال يرجعون  أي  :ال يتوبون  ،وال هم يذكرون( ). 7
 أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق جيعلون أصابعهم يف آذاهنم من الصواعق حذر املوت
وهللا حميط ابلكافرين يكاد الربق خيطف أبصارهم كلما أضاء هلم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو
شاء هللا لذهب بسمعهم وأبصارهم إن هللا على كل شيء قدير 
وهذا مثل آخر ضربه هللا تعـاىل لضـرب آخـر مـن املنـافقني  ،وهـم قـوم يظهـر هلـم احلـق اترة  ،ويشـكون اترة
أخــرى  ،فقلــوهبم يف حــال شــكهم وكفــرهم وتــرددهم كصــيب  والصــيب املطــر مل قالــه ابــن مسـعود ،وابــن
11
 10وس ـ ـ ـ ـ ــعيد ب ـ ـ ـ ـ ــن جب ـ ـ ـ ـ ــري( ) ،
عب ـ ـ ـ ـ ــاس  ،وانس م ـ ـ ـ ـ ــن الص ـ ـ ـ ـ ــحابة( ) ، 8وأب ـ ـ ـ ـ ــو العالي ـ ـ ـ ـ ــة( ) ، 9وجماه ـ ـ ـ ـ ــد( ) ،
16
 15وعط ـ ـ ـ ـ ــاء اخلراس ـ ـ ـ ـ ــاين( ) ،
 14وعطي ـ ـ ـ ـ ــة الع ـ ـ ـ ـ ــويف( ) ،
 13وقت ـ ـ ـ ـ ــادة( ) ،
 12واحلس ـ ـ ـ ـ ــن البص ـ ـ ـ ـ ــري( ) ،
وعط ـ ـ ـ ـ ــاء( ) ،
 17والربيع بن أنس().18
والسدي( ) ،
) (1مل أقف عليه .
) (2أخرجه ابن جرير  ، 114/1وابن أيب حامت  175إسناده صحيح .
) (3أخرجه ابن إسحاق (انظر السرية  174/2بدون إسناد ) وابن جرير  ، 114/1وابن أيب حامت  178وإسناده حسن .
) (4علقه ابن أيب حامت  65/1وهو موصول ابإلسناد املذكور يف املقدمة وهو حسن .
) (5أي إىل الصحابة .
) (6أخرجه ابن جرير  ، 114/1وإسناده حسن إىل ابن عباس وابن مسعود .
) (7أخرجه ابن جرير  114/1وابن أيب حامت  180وإسناده صحيح  .وعزاه السيوطي لعبد بن محيد ( الدر . )33/1
) (8أخرجه ابن جرير  115/1عن السدي إبسناده إليهم وانظر مشاعل التنوير ص. 163
) (9علقه ابن أيب حامت  66/1وهو موصول ابإلسناد املذكور يف املقدمة هو حسن .
 (10أخرجه ابن جرير  ، 115/1وعلقه ابن أيب حامت  ، 66/1وإسناده صحيح وهو يف تفسري جماهد ص . 70
)
 (11علقه ابن أيب حامت  66/1ومل أقف عليه سندا .
)
 (12هو ابن أيب رابح أخرجه ابن جرير  115/1وإسناده صحيح .
)
 (13علقه ابن أيب حامت  66/1ومل أقف عليه مسندا .
)
 (14أخرجه ابن جرير  115/1وعلقه ابن أيب حامت  66/1وإسناده صحيح .
)
 (15علقه ابن أيب حامت  66/1واخرجه ابن جرير  115/1عنه عن ابن عباس ابإلسناد العوفيني املسلسل ابلضعفاء .
)
 (16علقه ابن أيب حامت  66/1ومل أقف عليه مسندا .
)
 (17علقه ابن أيب حامت  66/1وهو موصول ابإلسناد املذكور يف املقدمة وهو حسن .
)
 (18أخرجه ابن جرير  115/1وعلقه ابن أيب حامت  66/1وهو موصول ابإلسناد املذكور يف املقدمة وهو حسن .
)
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وقال الضحاا  :هو السحاب(). 1
واألشهر هو  :املطر نزل من السماء ، يف حال ظلمات وهي  :الشكوا والكفر والنفاق .
ورعد وهـو  :مـا يـزعج القلـوب مـن اخلـوف  ،فـرن مـن شـأن املنـافقني اخلـوف الشـديد والفـزع  ،كمـا قـال
تعــاىل   :حيســبون كــل صــيحة علــيهم  [ املنــافقون  ]4وقــال   :وحيلفــون ابهلل إهنــم ملــنكم ومــا هــم مــنكم
ولكنهم قوم يفرقون لو جيدون ملوأ أو مغارات أو مدخال لولوا إليه وهم جيمحون [ التوبة . ]56
والربق  :هو ما يلمع يف قلوب هؤالء الضرب من املنافقني يف بعض األحيان  ،من نور اإل ـان وهلـذا قـال:
 جيعل ــون أصــابعهم يف آذاهن ــم مــن الص ـواعق حــذر امل ــوت وهللا حم ــيط ابلك ــافرين  أي  :ال جيــدي ع ـنهم
حــذرهم شــيئا ألن هللا حم ــيط هبــم بقدرتــه  ،وهــم حتــت مشــيئته وإرادتــه  ،كمــا قــال   :هــل أاتا حــديث
اجلنود فرعون و ود بل الذين كفروا يف تكذيب وهللا من ورائهم حميط [ الربوج 2)(. ]20-17
مث قــال   :يكــاد الــربق خيطــف أبصــارهم  أي  :لشــدته وقوتــه يف نفســه  ،وضــعف بصــائرهم وعــدم ثباهتــا
لإل ان ().3
وقال علي بن أيب طلحة  ،عـن ابـن عبـاس   :يكـاد الـربق خيطـف أبصـارهم  يقـول  :يكـاد حمكـم القـرآن
يدل على عورات املنافقني( ). 4
وقــال ابــن إســحاق  :حــدثين حممــد بــن أيب حممــد  ،عــن عكرمــة أو ســعيد بــن جبــري  ،عــن ابــن عبــاس :
يكاد الربق خيطف أبصارهم  أي  :لشدة ضوء احلق كلما أضاء هلم مشوا فيه وإذا أظلم علـيهم قـاموا
أي  :كلمــا ظهــر هلــم مــن اإل ــان شــيء استأنس ـوا بــه واتبعــوه  ،واترة تعــرض هلــم الشــكوا أظلمــت قلــوهبم
فوقفوا حائرين ().5

) (1أخرجه ابن أيب حامت  182ويف إسناده جويرب وهو ضعيف جدا .
)  (2مل يفســر احلــافظ ابــن كثــري قولــه  :جيعلــون أصــابعهم يف آذاهنــم مــن الصـواعق حــذر املــوت  .فكتــب أحــد النســاخ حاشــية كمــا يف العتيقــة
قال  :والصواعق  :مجع صاع قة  ،وهي انر تنزل من السماء وقت الرعـد الشـديد  ،وحكـي اخلليـل بـن أمحـد عـن بعضـهم  :سـاعقة  ،وحكـي
بعضهم صاعق وصعقة وصاقعة  ،ونقل عن احلسن البصري أنه  :قرأ " من الصواقع حذر املوت " بتقدمي القاف وأنشدوا أليب النوم :
حيكون ابملصقولة القواطع تشقق الربق عن الصواقع
قال النحاس  :وهي لغة بين متيم وبعض بين ربيعة  ،حرر ذلك القرطا يف التفسري  .ا.هـ
وقد ظنها بعض النساخ من كالم ابن كثري فأحلقها يف النص كما يف النسخة  ،وأحلقها السالمة يف طبعته  ،وهو خطأ والصواب ماذكرتـه
كما يف سائر النسخ  ،وقد نبه على ذلك أيضا احلويين .
) (3يالحظ أن احلافظ ابن كثري أعرض عن اآلاثر الواردة يف تفسري الرعد والربق لعدم تعلقها هنا مبعل اآلية وهللا أعلم .
) (4أخرجه ابن جرير  120/1مطوال وابن أيب حامت  204مقتصرا على هذا اجلزء وإسناده حسن .
)  (5انظــر الســرية  109/1بــدون إســناد  ،وأخرجــه مــن طريقــه ابـن جريــر  ، 119/1وابــن أيب حــامت  212 ، 210 ،207 ، 199وإســناده
حسن .
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وقـال علـي بـن أيب طلحـة عـن ابـن عبـاس  كلمـا أضـاء هلـم مشـوا فيـه  يقـول :كلمـا أصـاب املنـافقني مــن
عز اإلسالم اطمأنوا إليه  ،وإن أصاب اإلسالم نكبـة قـاموا لريجعـوا إىل الكفـر ،كقولـه   :ومـن النـاس مـن
يعبد هللا على حرف فرن أصابه خري اطمأن به ( اآلية)( )2)( 1
وقال حممد بن إسحاق  ،عن حممـد  ،عـن عكرمـة أو سـعيد  ،عـن ابـن عبـاس  كلمـا أضـاء هلـم مشـوا فيـه
وإذا أظلم عليهم قاموا  أي  :يعرفون احلق ويتكلمون به  ،فهم يف قوهلم به علـى اسـتقامة  ،فـرذا ارتكسـوا
منه إىل الكفر قاموا أي  :متحريين( ). 3
وهك ـ ــذا ق ـ ــال أب ـ ــو العالي ـ ــة( ) ، 4واحلس ـ ــن البص ـ ــري( ) ، 5وقت ـ ــادة( )( ، 6والربي ـ ــع ب ـ ــن أن ـ ــس() ، 8) ()7والس ـ ــدي
بسنده عن الصحابة () ،9وهو أصح وأظهر ،وهللا أعلم .

(((( آخر التحقيق مع التخريج ))))
وهكــذا يكونــون يــوم القيامــة عنــدما يعطــى النــاس النــور ســب إ ــاهنم مل فمــنهم مــن يعطــى مــن النــور مــا
يضــيء لــه مســرية فراســخ  ،وأكثــر مــن ذلــك  ،وأقــل مــن ذلــك  .ومــنهم مــن يطفــأ نــوره اترة  ،ويضــيء لــه
أخــرى  ،فيمشــي( )10علــى الص ـراط اترة  ،ويقــف أخــرى  .ومــنهم مــن يطفــأ نــوره ابلكليــة وهــم اخللــص مــن
املنافقني الذين قال هللا فيهم   :يوم يقول املنافقون واملنافقات للـذين آمنـوا انظـروان نقتـبس مـن نـوركم قيـل
ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا [ احلديد  ]13وقال يف حق املؤمنني   :يوم تـرى املـؤمنني واملؤمنـات يسـعى
نورهم بني أيديهم وأب اهنم بشراكم اليوم جنات  اآليـة وقـال   :يـوم ال خيـزي هللا النـا والـذين آمنـوا معـه
نورهم يسعى بني أيديهم وأب اهنم يقولون ربنا أمتم لنا نوران واغفر لنا إنك على كل شـيء قـدير [ التحـرمي
. ]8
ذكر احلديث الوارد يف ذلك :
) (1ليست يف العتيقة .
) (2أخرجه ابن جرير  120/1مطوال كمـا تقـدم وابـن أيب حـامت  209مقتصـرا علـى هـذا اجلـزء وإسـناده مقتصـرا علـى هـذا اجلـزء حسـن وعـزاه
وإسناده خسن وعزاه السيوطي أيضا البن املنذر ( الدر .) 32/1
) (3تقدم خترجيه وهذا لفظ رواية ابن أيب حامت . 210
) (4أخرجه ابن أيب حامت  211وإسناده حسن .
) (5علقه ابن أيب حامت  75/1ومل أقف عليه مسندا .
) (6أخرجه عبد الرزاق  62/1وابن جرير  120/1وإسناده صحيح  ،وعلقه ابن أيب حامت . 74/1
) (7أخرجه ابن جرير  ، 120/1وعلقه ابن أيب حامت  ، 74/1وهو موصول ابإلسناد املذكور يف املقدمة وهو حسن.
) (8زايدة من العتيقة .
) (9أخرجه ابن جرير  ، 119/1وانظر مشاعل التنوير ص163
 (10كذا يف األصل ويف العتيقة  :ومنهم من شي .
)
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قال سعيد بن أيب عروبة عن قتادة يف قولـه   :يـوم تـرى املـؤمنني واملؤمنـات  اآليـة [ احلديـد  : ]12ذكـر
لنــا أن نــا هللا  كــان يقــول  :مــن املــؤمنني مــن يضــيء نــوره مــن املدينــة إىل عــدن  ،أو بــني صــنعاء ودون
ذلك  ،حب إن من املؤمنني من ال يضيء نوره إال موضع قدميه  .رواه ابن جرير .
داور القطان  ،عن قتادة بنحوه .
ورواه ابن أيب حامت من حديث عمران بن َ
وهــذا كمــا قــال املنهــال بــن عمــرو  ،عــن قــيس بــن الســكن  ،عــن عبــد هللا بــن مســعود قـال  :يؤتــون نـورهم
علـى قــدر أعمــاهلم  ،فمـنهم مــن يــؤتى نـوره كالنخلــة  ،ومــنهم مـن يــؤتى نــوره كالرجـل القــائم  ،وأدانهــم نــورا
على إهبامه يطفأ مرة ويقد مرة .
هكذا رواه ابن جرير عن ابن مثل  ،عن ابن ادريس  ،عن أبيه عن املنهال .
(و)( )1قـ ــال ابـ ــن أيب حـ ــامت  :ثنـ ــا أيب  ،ثنـ ــا علـ ــي بـ ــن حممـ ــد الطنافسـ ــي( ) ، 2ثنـ ــا ابـ ــن إدريـ ــس مسعـ ــت أيب
يــذكر( ) 3عــن املنهــال بــن عمــرو  ،عــن قــيس بــن الســكن  ،عــن عبــد هللا   :نــورهم يســعى بــني أيــديهم [ 
التحرمي  ]8قال  :على قدر أعماهلم رون على الصراط  ،منهم من نوره مثل اجلبل  ،ومنهم من نـوره مثـل
النخلة  ،وأدانهم نورا من نوره يف إهبامه  ،يتقد مرة ويطفأ أخرى .
وقــال ابــن أيب حــامت (أيضــا)( ) : 4ثنــا حممــد بــن إمساعيــل األمحســي  ،ثنــا أبــو حيــىي احلمــاين  ،ثنــا عتب ـة بــن
اليقظان( ) ، 5عن عكرمة  ،عـن ابـن عبـاس قـال  :لـيس أحـد مـن أهـل التوحيـد إال يعطـى نـورا يـوم القيامـة،
فأما املنافق فيطفأ نوره  ،فـاملؤمن مشـفق( ) 6ممـا يـرى مـن إطفـاء نـور املنـافقني  ،فهـم يقولـون  :ربنـا أمتـم لنـا
نوران. 
وقـال الضــحاا بـن مـزاحم  :يعطـى كــل مـن كــان يظهـر اإل ــان يف الـدنيا يــوم القيامـة نــورا  ،فـرذا انتهــى إىل
الصراط طف ،نور املنافقني  ،فلما رأى ذلك املؤمنون أشفقوا  ،فقالوا   :ربنا أمتم لنا نوران. 
فــرذا تقــرر هــذا صــار النــاس أقســاما  :مؤمنــون يفخلــص  ،وهــم املوصــوفون ابآلايت األربــع يف أول البقــرة ،
وكفــار خلــص وهــم املوصــوفون ابآليتــني بعــدها  ،ومنــافقون وهــم قســمان يفخلاـص مل وهــم املضــروب هلــم املثــل
الن ــاري  ،ومن ــافقون مـ ـرتددون( ) ، 7اترة يظه ــر هل ــم مل ــع م ــن اإل ــان  ،واترة خيب ــو  ،وه ــم أص ــحاب املث ــل( )8
املائي  ،وهم أخف حاال من الذين قبلهم .
) (1زايدة من العتيقة .
) (2يف األصل  :الطيالسي  .واملثبت من العتيقة .
) (3يف األصل  :بكر  .واملثبت من العتيقة .
) (4زايدة من العتيقة .
) (5يف األصل  :القطان  .واملثبت من العتيقة .
) (6يف األصل  :يشفق  .واملثبت من العتيقة .
) (7يف العتيقة  :يرتددون .
) (8يف األصل  :الشك  .واملثبت من العتيقة .
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وهذا املقام يشبه من بعض الوجوه ما ذكر يف سورة النور  ،من ضـرب مثـل املـؤمن  ،ومـا جعـل هللا يف قلبـه
من اهلدى والنور  ،ابملصباح يف الزجاجة اليت كأهنا كوكب دري  ،وهـي قلـب املـؤمن املفطـور علـى اإل ـان،
واســتمداده مــن الش ـريعة اخلالصــة الصــافية الواصــلة إليــه مــن غــري كــدر وال ختلــيط  ،كمــا ســيأيت تقريــره يف
موضعه إن شاء هللا .
مث ضــرب مثــل العبــاد مــن الكفــار الــذين يعتقــدون أهنــم علــى شــيء  ،وليس ـوا علــى شــيء  ،وهــم أصــحاب
اجلهل املركب يف قوله   :والذين كفروا أعمـاهلم كسـراب بقيعـة حيسـبه الظمـ ن مـاء حـب إذا جـاءه مل جيـده
شيئا  [ النور  ]39اآليـة  .مث ضـرب مثـل الكفـار اجلهـال( ) 1اجلهـل البسـيط وهـم الـذين قـال فـيهم   :أو
كظلمات يف ر جلي يغشاه موج من فوقـه مـوج مـن فوقـه سـحاب ظلمـات بعضـها فـوق بعـض إذا أخـرج
يده مل يكد يراها ومن مل جيعل هللا له نورا فمـا لـه مـن نـور [ النـور  ]40فقسـم الكفـار ههنـا إىل قسـمني :
داعية ومقلد كما ذكر ا يف أول سورة احلج  ومن الناس من جيـادل يف هللا بغـري علـم وال هـدى وال كتـاب
منــري[ احلــج  . ]8وقــال( )  2ومــن النــاس مــن جيــادل يف هللا بغــري علــم ويتبــع كــل شــيطان مريــد[ احلــج]3
وق ــد قس ــم تع ــاىل امل ــؤمنني يف أول الواقع ــة ويف آخره ــا  ،ويف س ــورة اإلنس ــان إىل قس ــمني  :س ــابقون وه ــم
املقربون  ،وأصحاب ني وهم األبرار .
فــتخلص مــن جممــوع هــذه اآلايت الكر ــات أن املــؤمنني صــنفان  :مقربــون وأبـرار ،وأن الكــافرين صــنفان :
دعاة ومقلدون  .وأن املنافقني أيضا صنفان  :منافق خـالص  ،ومنـافق فيـه شـعبة مـن نفـاق  .كمـا جـاء يف
الصحيحني  :عن عبد هللا بن عمـرو عـن النـا  ": ثـالي مـن كـن فيـه كـان منافقـا خالصـا  ،ومـن كانـت
فيه واحدة منهن كانت فيه خصلة من النفاق  ،حب يدعها  :من إذا حـدي كـذب  ،وإذا وعـد أخلـف ،
وإذا ائتمن خان " .
استدلوا به على أن اإلنسان قد يكون فيه شعبة من إ ـان  ،وشـعبة مـن نفـاق  ،إمـا عملـي هلـذا احلـديث ،
أو اعتقـادي كمــا دلـت عليــه اآليـة  ،كمــا ذهـب إليــه طائفـة مــن السـلف وبعــض العلمـاء  ،كمــا تقـدم وكمــا
سيأيت إن شاء هللا .
قـال اإلمــام أمحــد  :ثنـا أبــو النضــر ،ثنــا أبـو معاويــة يعــين شـيبان  ،عــن ليــث  ،عــن عمـرو بــن مــرة  ،عــن أيب
البخرتي  ،عـن أيب سـعيد قـال  :قـال رسـول هللا  " : القلـوب أربعـة مل قلـب أجـرد فيـه مثـل السـراج يزهـر،
وقلــب أغلــف مربــوط علــى غالفــه  ،وقلــب منكــوس  ،وقلــب مصــفح  ،فأمــا القلــب األجــرد فقلــب املــؤمن
فس ـ ـ ـ ـ ـراجه( )3فيـ ــه نـ ــوره  ،وأمـ ــا القلـ ــب األغلـ ــف فقلـ ــب الكـ ــافر ( ،وأمـ ــا القلـ ــب املنكـ ــوس فقلـ ــب املنـ ــافق

) (1يف األصل  :اجلهال الكفار  .واملثبت من العتيقة .
) (2يف األصل  :وقال بعده  .واملثبت من العتيقة  .واآلية املذكورة قبل اآلية تلك فال يصح أن يقال  :بعده .
) (3يف األصل  :سراجه  .واملثيت من العتيقة .
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اخلــالص) ( ، )1عــرف مث أنكــر  ،وأمــا القلــب املصــفح فقلــب فيــه إ ــان ونفــاق  ،ومثــل اإل ــان فيــه( )2كمثــل
البقلـة ــدها املـاء الطيــب  ،ومثـل النفــاق فيـه كمثــل القرحــة ـدها القــيح والـدم  ،فــأي املـادتني غلبــت علــى
األخرى غلبت عليه ".
وهذا إسناد( )3جيد حسن .
وقوله  :ولو شاء هللا لذهب بسمعهم وأبصارهم إن هللا على كل شيء قدير 
قال حممد بن إسحاق  :حدثين حممد بـن أيب حممـد  ،عـن عكرمـة أو سـعيد بـن جبـري  ،عـن ابـن عبـاس يف
قولـه   :ولـو شــاء هللا لـذهب بســمعهم وأبصـارهم  قــال  :ملـا تركـوا مــن احلـق بعــد معرفتـه   .إن هللا علــى
كل شيء قدير  قال ابن إسحق  :أي إن هللا على كل ما أراد بعباده من نقمة أو عفو قدير(. )4
وقال ابن جرير  :إمنا وصف هللا نفسه ابلقدرة علـى كـل شـيء يف هـذا املوضـع مل ألنـه حـذر املنـافقني أبسـه
وسطوته وأخربهم أنه هبـم حمـيط  ،وعلـى إذهـاب أمسـاعهم وأبصـارهم قـدير ،ومعـل  قـدير  : قـادر .كمـا
أن معل  عليم  : عامل .
(وذهـب ابــن جريـر الطــربي ومــن تبعـه مــن كثـري مــن املفسـرين إىل أن هـذين املثلــني مضـروابن لصـنف واحــد
من املنافقني وتكون " أو" يف قوله   :أو كصيب من السماء  مبعل الواو كقوله   :وال تطـع مـنهم آ ـا
أو كفورا  [ اإلنسان  ]24أو تكون للتخيري أي  :اضرب هلم مثال هبذا وإن شئت هبـذا  ،قالـه القـرطا .
أو للتســاوي مثــل " :جــالس احلســن أو اب ـن س ـريين"  ،علــى ماوجهــه الزخمش ــري مل أن ك ــال منهم ــا مس ـاو
لاخر يف إابحة اجللوس إليه  ،ويكون معناه علـى قولـه  :سـواء ضـربت هلـم مـثال هبـذا أو هبـذا فهـو مطـابق
حلاهلم .
قلت  :وهذا يكون ابعتبار جنس املنافقني  ،فـرهنم أصـناف وهلـم أحـوال وصـفات كمـا ذكرهـا هللا تعـاىل يف
ســورة ب ـراءة  :ومــنهم  ،ومــنهم  ،ومــنهم مل يــذكر أح ـواهلم وصــفاهتم ومــا يعتمدونــه مــن األفعــال واألق ـوال ،
فوعــل هــذين املثلــني لصــنفني مــنهم أشــد مطابقــة ألح ـواهلم وصــفاهتم  ،وهللا أعلــم .كمــا ضــرب املثلــني يف
سورة النور لصـنفي الكفـار _ الـدعاة واملقلـدين _ يف قولـه   :والـذين كفـروا أعمـاهلم كسـراب بقيعـة  إىل
أن قال   :أو كظلمات يف ـر جلـي  اآليـة مل فـاألول للـدعاة الـذين هـم يف جهـل مركـب  ،والثـاين لـذوي
اجلهل البسيط من األتباع املقلدين  ،وهللا أعلم ابلصواب)(. )5

) (1مابني القوسني سقط من النسختني وقد استدركته من ح  ،املسند .
) (2يف األصل  :منه  .واملثبت من العتيقة واملصدر .
) (3يف األصل  :إحسان  .واملثبت من العتيقة .
) (4يف األصل  :قادر  .واملثبت من العتيقة .
) (5مابني القوسني زايدة من العتيقة .
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 ايأيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون  .الذي جعل لكم األرض
فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فال ألعلوا هلل أندادا وأنتم
تعلمون 
شــرع تبــارا وتعــاىل يف بيــان وحدانيــة ألوهيتــه أبنــه تعــاىل هــو املــنعم علــى عبيــده  ،إبخـراجهم مــن العــدم إىل
الوجــود  ،وإســباغه علــيهم الــنعم الظــاهرة والباطنــة  ،أبن جعــل هلــم األرض فراشــا  ،أي  :مهــدا كــالفرا ،
مقررة موطأة  ،مثبتة ابلرواسي الشاخمات   ،والسماء بنـاء  وهـو السـقف  .كمـا قـال يف اآليـة األخـرى :
 وجعلنــا الســماء ســقفا حمفوظــا وهــم عــن آايهتــا معرضــون  [ األنبيــاء  ]32وأنــزل هلــم مــن الســماء مــاء -
واملـراد بـه السـحاب هاهنــا( - )1يف وقتـه عنـد احتيـاجهم إليــه فـأخرج هلـم بـه مــن أنـواع الـزروع والثمـار مــاهو
مشـاهد رزقـا هلــم وألنعـامهم  ،كمـا قــرر هـذا يف غـري موضــع مـن القـرآن ومــن أشـبه آيـة هبــذه قولـه تعــاىل :
هللا الــذي جعــل لكــم األرض قـرارا والســماء بنــاء وصــوركم فأحســن صــوركم ورزقكــم مــن الطيبــات ذلكــم هللا
ربكــم فتبــارا هللا رب العــاملني  [ غــافر  ]64ومضــمونه  :أنــه اخلــالق ال ـرازق  ،مالــك الــدار وســاكنيها ،
ورازقهــم  ،فبهــذا يســتحق أن يعبــد وحــده وال يشــرا بــه غــريه مل وهلــذا قــال   :فــال ألعل ـوا هلل أنــدادا وأنــتم
تعلمون . 



ويف الصــحيحني عــن ابــن مســعود قــال  :قلــت  :اي رســول هللا أي الــذنب أعظــم (عنــد هللا)( )2؟ قــال " :
أن ألعل هلل ندا  ،وهو خلقك"  .احلديث .
وكذا حديث معاذ  :أتدري ماحق هللا على عباده ؟ أن يعبدوه وال يشركوا به شيئا " احلديث .
ويف احلــديث اآلخــر  ":ال يق ـولن أحــدكم  :مــا شــاء هللا وشــاء فــالن  ،ولكــن ليقــل  :مــا شــاء هللا مث شــاء
فالن " .
وقــال محــاد بــن ســلمة  :ثنــا عبــد امللــك بــن عمــري  ،عــن ربعــي بــن خ ـرا  ،عــن الطفيــل بــن ســخربة أخــي
عائشة أم املؤمنني ألمها قال  :رأيت فيما يـرى النـائم كـأين أتيـت علـى نفـر مـن اليهـود  .فقلـت  :مـن أنـتم
؟ قــالوا  :حنــن اليهــود  .قلــت  :إنكــم ألنــتم القــوم لــوال أنكــم تقولــون  :عزيــر ابــن هللا  .قــالوا  :وأنــتم ألنــتم
القــوم  ،لــوال أنكــم تقولــون  :مــا شــاء هللا وشــاء حممــد  .قــال  :مث مــررت بنفــر مــن النصــارى  .فقلــت  :مــن
أنــتم ؟ قــالوا  :حنــن النصــارى  .قلــت  :إنكــم ألنــتم القــوم  ،لــوال أنكــم تقولــون  :املســيح ابــن هللا  .قــالوا :
وإنكم ألنتم القوم لوال أنكم تقولـون  :مـا شـاء هللا وشـاء حممـد  .فلمـا أصـبحت أخـربت هبـا مـن أخـربت ،
مث أتيت النا  فأخربته  ،فقال  :هـل أخـربت هبـا أحـدا ؟ فقلـت( : )3نعـم  .فقـام فحمـد هللا وأثـل عليـه،
مث قــال  ":أمــا بعــد  ،فــرن طفــيال رأى رؤاي أخــرب هبــا مــن أخــرب مــنكم  ،وإنكــم قلــتم كلمــة كــان نعــين كــذا
) (1كذا يف األصل  .ويف العتيقة  :من السماء واملراد به السحاب ماء  .وهو أنسب لكن ما أثبتناه موافق لسائر النسخ .
) (2زايدة من العتيقة .
) (3يف العتيقة  :قلت .
170

وكذا أن أهناكم عنها  ،فـال تقولـوا مـا شـاء هللا وشـاء حممـد  ،ولكـن قولـوا مـا شـاء هللا وحـده " .هكـذا رواه
ابــن مردويــه يف تفســري هــذه اآليــة مــن حــديث محــاد بــن ســلمة بــه  ،وأخرجــه ابــن ماجــه مــن وجــه آخــر عــن
عبد امللك بن عمري به بنحوه .
وقال سفيان بن سعيد الثوري  ،عن األجلح بن عبد هللا الكنـدي  ،عـن يزيـد بـن األصـم  ،عـن ابـن عبـاس
قــال  :قــال رجــل للنــا  : مــا شــاء هللا وشــئت  .فقــال  ":أجعلـت هلل نــدا ؟ قــل  :مـا شــاء هللا وحــده ".
رواه ابن مردويه  ،وأخرجه النسائي وابن ماجه من حديث عيسى بن يونس عن األجلح به .
وهذا كله صيانة ومحاية جلناب التوحيد وهللا أعلم .
وقــال حممــد بــن إســحاق  :حــدثين حممــد بــن أيب حممــد  ،عــن عكرمــة أو ســعيد بــن جبــري ،عــن ابــن عبــاس
قــال :قــال هللا تعــاىل   :اي أيهــا النــاس اعبــدوا ربكــم  للف ـريقني مجيعــا مــن الكفــار واملنــافقني أي  :وحــدوا
ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم .
وبه عن ابن عباس   :فـال ألعلـوا هلل أنـدادا وأنـتم تعلمـون  أي  :ال تشـركوا ابهلل غـريه مـن األنـداد الـيت ال
تنفــع وال تضــر  ،وأنــتم تعلمــون أنــه ال رب لكــم يــرزقكم غــريه  ،وقــد علمــتم أن الـذي يــدعوكم إليــه الرســول
من توحيده هو احلق الشك فيه .
وهكذا قال قتادة .
وقال ابن أيب حامت  :ثنا أمحد بن عمرو بن أيب عاصم  ،ثنا أيب  :عمرو  ،ثنا أيب  :الضـحاا بـن خملـد أبـو
عاصم  ،ثنا شبيب بن بشر  ،ثنا عكرمة  ،عن ابن عباس يف قول هللا عـز وجـل   :فـال ألعلـوا هلل أنـدادا
قــال  :األنــداد هــو الشــرا  ،أخفــى مــن دبيــب النمــل علــى صـ ًفا ســوداء يف ظلمــة الليـل  .وهــو أن يقــول :
وهللا وحيات ــك ايفالنـ ـة  ،وحي ــايت  ،ويق ــول ل ــوال كلب ــة ه ــذا ألاتان اللص ــوص  ،ول ــوال ال ــبط يف ال ــدار ألت ــى
اللصــوص  ،وقــول الرجــل لصــاحبه  :مــا شــاء هللا وشــئت  .وقــول الرجــل  :لــوال هللا وفــالن  .ال ألعــل فيهــا
فالن هذا كله به شرا .
ويف احلديث أن رجال قال لرسول هللا  : ما شاء هللا وشئت  .قال  ":أجعلتين هلل ندا " .
ويف احلديث اآلخر  " :نعم القوم أنتم  ،لوال أنكم تنددون تقولون  :ما شاء هللا وشاء فالن " .
قال أبو العالية   :فال ألعلوا( )1هلل أندادا  أي  :عدالء شركاء .
وهكذا قال الربيع بن أنس  ،وقتادة  ،والسدي  ،وأبو مالك  ،وإمساعيل بن أيب خالد .
وقال جماهد   :فال ألعلوا هلل أندادا وأنتم تعلمون  قال  :تعلمون أنه إله واحد يف التوراة واألجنيل .
ذكر حديث يف معل هذه اآلية الكر ة :

) (1يف األصل  :ألعلون  .وهو خطأ ظاهر .
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قال اإلمام أمحد  :ثنا عفان  ،ثنا أبو خلف موسى بن خلف _ وكان يعد من البـدالء _ ثنـا حيـىي بـن أيب
كثــري  ،عــن زيــد بــن ســالم  ،عــن جــده ممطــور ،عــن احلــاري األشــعري أن نــا هللا  قــال  " :إن هللا عــز
وجل أمر حيىي بن زكراي عليه السالم خبمس كلمات أن يعمل هبن  ،وأن أيمر بـين إسـرائيل أن يعملـوا هبـن،
وكان يبط ، 1) (،فقال له عيسى عليه السـالم  :إنـك قـد أمـرت خبمـس كلمـات أن تعمـل هبـن  ،وأتمـر بـين
إسرائيل أن يعملوا هبن  ،فرما أن تبلغهن  ،وإمـا أن أبلغهـن  ،فقـال  :اي أخـي مل إين أخشـى إن سـبقتين أن
أعــذب أو خيســف يب  .قــال  :فومــع حيــىي بــن زك ـراي بــين إس ـرائيل يف بيــت املقــدس حــب امــتأل املســود ،
فقع ــد عل ــى الش ــرف  ،فحم ــد هللا وأث ــل علي ــه  ،مث ق ــال  :إن هللا أم ــرين خبم ــس كلم ــات أن أعم ــل هب ــن ،
وآمركم أن تعملوا هبن مل وأوهلن  :أن تعبدوا هللا ال تشركوا به شيئا  ،فرن مثل ذلـك مثـل رجـل اشـرتى عبـدا
مــن خــالص مالــه بــورق أو ذهــب فوعــل يعمــل ويــؤدي غلتــه( ) 2إىل غــري ســيده  ،فــأيكم يســره أن يكــون
عبده كذلك ؟ وإن هللا خلقكم ورزقكم  ،فاعبدوه وال تشركوا به شيئا  .وأمـركم ابلصـالة  ،فـرن هللا ينصـب
وجهــه لوجــه عبــده مــا مل يلتفــت  ،فــرذا صــليتم فــال تلتفت ـوا  .وأمــركم ابلصــيام فــرن مثــل ذلــك مثــل( ) 3رجــل
معـه صــرة مــن مسـك يف عصــابة  ،كلهــم جيـد ريــح املســك  ،وإن خلـوف فــم الصــائم عنـد هللا أطيــب() 4مــن
ريــح املســك  .وأمــركم ابلصــدقة فــرن مثــل ذلــك كمثــل رجــل أســره العــدو  ،فشــدوا يديــه إىل عنقــه  ،وقــدموه
ليض ـربوا عنقــه  ،فقــال هلــم  :هــل لكــم أن أفتــدي نفســي (مــنكم)( ) 5؟ فوعــل يفتــدي نفســه مــنهم ابلقليــل
والكثري حب فك نفسه  .وأمركم بذكر هللا كثـريا  ،وإن مثـل ذلـك كمثـل رجـل طلبـه العـدو سـراعا يف أثـره ،
فأتى حصنا حصينا فتحصن فيه  ،وإن العبد أحصن ما يكون من الشيطان إذا كان يف ذكر هللا ".
قال  :وقال رسول هللا  ": وأان آمـركم خبم ٍ
ـس هللا أمـرين هبـن  :اجلماعـة  ،والسـمع  ،والطاعـة  ،واهلوـرة ،
واجلهــاد يف ســبيل هللا مل فرنــه مــن خــرج مــن اجلماعــة قيــد شــرب فقــد خلــع ربقــة اإلســالم مــن عنقــه إال أن
يراج ــع ،ومـ ـن دع ــا ب ــدعوى جاهلي ــة فه ــو م ــن جث ــى جه ــنم " .ق ــالوا  :اي رس ــول هللا وإن ص ــام وص ــلى ؟
(فق ــال ":وإن ص ــلى وص ــام)( ) 6وزع ــم أن ــه مس ــلم  ،ف ــادعوا املس ــلمني أبمس ــائهم مب ـا( ) 7مس ــاهم هللا ع ــز وج ــل
املسلمني املؤمنني عباد هللا " .
هــذا حــديث حســن والشــاهد منــه يف هــذه اآليــة قولــه  :وإن هللا خلقك ـم ورزقكــم فاعبــدوه وال تشــركوا بــه
شيئا.
) (1يف ح  :وأنه كاد أن يبط ،هبا .
) (2يف األصل  :الذي عليه  .واملثبت من العتيقة .
) (3يف العتيقة  :كمثل .
) (4يف العتيقة  :أطيب عند هللا .
) (5زايدة من العتيقة .
) (6مابني القوسني سقط من النسختني واملثبت من ح واملصدر .
) (7يف العتيقة  :على ما .
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[وهــذه اآليــة دالــة علــى توحيــده تعــاىل ابلعبــادة وحــده ال ش ـريك لــه  ،وقــد اســتدل هب ـا كثــري مــن املفس ـرين
ك ــالرازي وغ ــريه عل ــى وج ــود الص ــانع تع ــاىل  ،وه ــي دال ــة عل ــى ذل ــك بطري ــق األوىل ف ــرن م ــن أتم ــل ه ــذه
املوجودات السفلية والعلوية  ،واختالف أشكاهلا وألواهنا ومنافعها ووضعها يف مواضع النفـع حمكمـة  ،علـم
قدرة خالقها وحكمته  ،وعلمـه وإتقانـه وعظـيم سـلطانه  .كمـا قـال بعـض األعـراب وقـد سـئل  :مـا الـدليل
على وجود الرب تعاىل ؟ فقال  :اي سبحان هللا ! إن البعر ليدل علـى البعـري  ،وإن أثـر األقـدام لتـدل علـى
املسري ،فسماء ذات أبراج  ،وأرض ذات فوـاج  ،و ـار ذات أمـواج  ،أال يـدل ذلـك علـى وجـود اللطيـف
اخلبري ؟
وحكــى ال ـرازي عــن اإلمــام مالــك أن الرشــيد ســأله عــن ذلــك فاســتدل لــه ابخــتالف اللغــات واألص ـوات
والنغمــات  .وعــن أيب حنيفــة أن بعــض الزاندقــة ســألوه عــن وجــود البــاري تعــاىل  ،فقــال هلــم  :دعــوين فــرين
مفكر يف أمر قد أخربت عنه مل ذكروا يل أن سفينة يف البحر موقرة فيها أنـواع مـن املتـاجر ،ولـيس هبـا أحـد
حيرسـها وال يســوقها  ،وهـي مــع ذلـك تــذهب وألــيء وتسـري بنفســها وختـرتق األمـواج العظـام حــب تــتخلص
منهــا  ،وتســري حيــث شــاءت بنفســها مــن غــري أن يســوقها أحــد  .فقــالوا  :هــذا شــيء ال يقولــه عاقــل ،
فقــال :وحيك ــم هــذه املوج ــودات مبــا فيه ــا مــن الع ــامل العل ــوي والس ــفلي  ،وم ــا اش ــتملت عليــه م ــن األش ــياء
احلكمة ليس هلا صانع ؟ فبهت القوم  ،ورجعوا إىل احلق  ،وأسلموا على يديه .
وعن الشافعي  :أنه سئل عن وجود الصـانع فقـال  :هـذا ورق التـوت طبيعـة واحـدة  ،أتكلـه الـدود فتخـرج
من ــه اإلبريس ــم  ،وأتكل ــه النح ــل فتخ ــرج من ــه العس ــل  ،وأتكل ــه الش ــاة والبق ــر واألنع ــام فتلقي ــه بعـ ـرا ورواث ،
وأتكله الظباء فيخرج منها املسك  ،وهو شيء واحد .
وعــن اإلمــام أمحــد بــن حنبــل أنــه ســئل عــن ذلــك فقــال  :هاهنــا حصــن حصــني  ،أملــس لــيس لــه ابب وال
منفــذ  ،ظــاهره كالفضــة البيضــاء وابطنــه كالــذهب اإلبريــز  ،فبينــا هــو كــذلك إذ انصــدع جــداره فخــرج منــه
حيوان مسيع بصري  ،ذو شكل حسن وصوت مليح _ يعين بذلك البيضة إذا خرج منها الدجاجة .
وسئل أبو نواس عن ذلك فأنشد :
إىل آاثر ما صنع املليك
أتمل يف نبات األرض وانظر
أبحداق هي الذهب السبيك)
(عيون من جلني شاخصات
على قضب الزبرجد شاهدات

أبن هللا ليس له شريك

وقال ابن املعتز :
أم كيف جيحده اجلاحد
فيا عوبا كيف يعصى اإلله
تدل على أنه واحد
ويف كل شيء له آية
وقال آخرون  :من أتمـل هـذه السـموات يف ارتفاعهـا واتسـاعها  ،ومـا فيهـا مـن الكواكـب الكبـار والصـغار
النرية  ،من السيارة والثوابت  ،وشاهدها كيف تدور مع الفلك العظيم  ،يف كـل يـوم وليلـة دورة  ،وهلـا يف
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أنفســها ســري خيصــها  .ونظــر إىل البحــار املكتنفــة لــألرض مــن كــل جانــب  ،واجلبــال املوضــوعة يف األرض
لتقر وتسكن ساكنيها  ،مع اختالف أشكاهلا وألواهنا  ،كما قـال تعـاىل   :ومـن اجلبـال جـدد بـيض ومحـر
خمتلـف ألواهنــا وغرابيــب ســود ومــن النـاس والــدواب واألنعــام خمتلــف ألوانــه كـذلك إمنــا خيشــى هللا مــن عبــاده
العلمــاء  [ فــاطر  ]28-27وكــذلك هــذه األهنــار الســارحة مــن قطــر إىل قطــر ملنــافع مــن ذرى يف األرض
مــن احلي ـواانت املتنوعــة  ،والنبــات املختلــف الطعــوم  ،واألرايــيج  ،واألشــكال  ،واألل ـوان مــع احتــاد طبيعــة
الرتبــة واملــاء ( ،اســتدل) علــى وجــود الصــانع  ،وقدرتــه العظيمــة  ،وحكمتــه  ،ورمحتــه خللقــه  ،ولطفــه هبــم ،
وإحســانه إلــيهم  ،وبــره هبــم  ،ال إلــه غــريه  ،وال رب سـواه  ،عليــه توكلــت وإليــه أنيــب  ،واآلايت يف القــرآن
الدالة على هذا املقام كثرية جدا ]( ). 1
وإن كنتم يف ريب مما نزلنا على عبدان فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون هللا إن كنتم
صادقني  .فرن مل تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار اليت وقودها الناس واحلوارة أعدت للكافرين 
مث شرع تعاىل يف تقرير النبوة بعد أن قرر أنه ال إله إال هو فقال خماطبا للكافرين   :وإن كنتم يف ريـب ممـا
نزلنــا علــى عبــدان  يعــين حممــدا   فــأتوا بســورة  مــن (مثــل)( ) 2مــا جــاء بــه إن زعمــتم أنــه مــن عنــد غــري
هللا  ،فعارضوه مبثل ما جاء به  ،واستعينوا على ذلك مبن شئتم من دون هللا  ،فرنكم ال تستطيعون ذلك.
قال ابن عباس  :شهداءكم  : أعوانكم .
وقــال الســدي  ،عــن أيب مالــك  :شــركاءكم( )( . 3أي  :قومــا آخ ـرين يســاعدونكم علــى ذلــك أي اســتعينوا
هلتكم يف ذلك دونكم وينصرونكم)( ). 4
وقال جماهد   :وادعوا شهداءكم  قال  :انس يشهدون به ( ،يعين حكام الفصحاء)( ). 5
وقد حتداهم هللا تعـاىل هبـذا يف غـري موضـع مـن القـرآن  ،فقـال يف (القصـص   :قـل فـأتوا بكتـاب مـن عنـد
هللا هــو أهــدى منهمــا أتبعــه إن كنــتم صــادقني  [ القصــص ]49وقــال يف)( ) 6ســورة ســبحان   :قــل لــئن
اجتمعــت اإلنــس واجلــن علــى أن أيتـوا مبثــل هــذا القــرآن ال أيتــون مبثلــه ولــو كــان بعضــهم لــبعض ظهـريا [ 
اإلس ـراء  ، ]88وقــال يف ســورة هــود   :أم يقولــون افـرتاه قــل فــأتوا بعشــر ســور مثلــه مفــرتايت وادع ـوا مــن
استطعتم مـن دون هللا إن كنـتم صـادقني  [ هـود  ]13وقـال يف سـورة يـونس   :ومـا كـان هـذا القـرآن أن
) (1مابني املعكوفني زايدة من نسخة ح  .ومن أوله إىل قوله  :مـن املتـاجر  .مسـتدرا علـى هـامش العتيقـة  .ومـابني األقـواس يف هـذه الـزايدة
مستدرا من نسخة .
) (2زايدة من العتيقة .
) (3يف األصل  :شركاؤكم  .واملثبت من العتيقة .
) (4مابني القوسني زايدة من النسخة ح .
) (5مابني القوسني زايدة من ح .
) (6مابني القوسني ساقط من األصل .
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يفــرتى مــن دون هللا ولكــن تصــديق الــذي بــني يديــه وتفصــيل الكتــاب الريــب فيــه مــن رب العــاملني  .أم
يقولــون اف ـرتاه قــل فــأتوا بســورة مثلــه وادع ـوا مــن اســتطعتم مــن دون هللا إن كنــتم صــادقني  [ يــونس -37
 ]38وكل هذه اآلايت مكية .
مث حتــداهم بــذلك أيضــا يف املدينــة فقــال يف هــذه اآليــة   :وإن كنــتم يف ريــب أي  :شــك  ممــا نزلنــا علــى
عب ــدان  يع ــين  :حمم ــدا   . ف ــأتوا بس ــورة م ــن مثل ــه  يع ــين  :م ــن مث ــل الق ــرآن مل قال ــه جماه ــد وقت ــادة ،
واختــاره ابــن جريــر (الطــربي  ،والزخمشــري  ،وفخــر الــدين الـرازي  ،ونقلــه عــن عمــر  ،وابــن مســعود  ،وابــن
عبــاس  ،واحلس ـن البصــري  ،وأكثــر احلققــني  ،ورجــح ذلــك بوجــوه مل مــن أحســنها  :أنــه حتــداهم كلهــم ،
متفــرقني وجمتمعــني  ،س ـواء يف ذلــك أمــيهم وك ـاتبهم  ،وذلــك أكمــل يف التحــدي  ،وأمشــل مــن أن يتحــدى
آحــادهم( ) 1األميــني  ،ممــن ال يكتــب وال يعــاين شــيئا مــن العلــوم و)() 2بــدليل قولــه تعــاىل   :فــأتوا بعشــر
ســور مثلــه  وقولــه   :ال أيتــون مبثلــه  وقــال بعضــهم  :مــن مثــل حممــد  يعــين مــن رجــل أمــي مثلــه ،
والصحيح األول  ،ألن التحـدي عـام هلـم كلهـم مـع أهنـم أفصـح األمـم  ،وقـد حتـداهم هبـذا يف مكـة واملدينـة
مرات عديدة مع شدة عداوهتم له وبغضهم لدينه  ،ومع هذا عوزوا عن ذلـك وهلـذا قـال تعـاىل   :فـرن مل
تفعل ـوا ول ــن تفعل ـوا  ول ــن (لتأبيي ــد النف ــي يف املس ــتقبل)( ) ، 3أي  :ول ــن تفعلـ ـوا ذل ــك أب ــدا  ،وه ــذه أيض ــا
معوــزة أخــرى وهــو أنــه أخــرب (خ ـربا جازمــا قاطعــا يفمقـ ِـدما غــري خــائف وال مشــفق )() 4أن هــذا القــرآن ال
يع ــارض مبثل ــه (أب ــد اآلب ــدين  ،وده ــر ال ــداهرين )( ) 5وك ــذلك (وق ــع)( ) 6األم ــر ( ،مل يع ــارض م ــن لدن ــه إىل
زماننــا هــذا  ،وال كــن)( ) 7وأ يتــأتى ذلــك ألحــد  ،والقــرآن كــالم هللا خــالق كــل شــيء  ،وكيــف يشــبه
كالم اخلالق كالم املخلوقني() 8؟
( ومن تدبر القرآن وجد فيه من وجوه اإلعواز فنوان ظاهرة وخفية  ،مـن حيـث اللفـظ ومـن جهـة املعـل ،
قــال هللا تعــاىل   :الــر كتــاب أحكمــت آايتــه مث فصــلت مــن لــدن حكــيم خبــري  [ هــود  ]1فأحكمــت
ألفاظه  ،وفصلت معانيه أو ابلعكس على اخلالف  ،فكل من لفظـه ومعنـاه فصـيح ال حيـاذى وال يـدا ،
فقد أخرب عن مغيبات ماضية كانت ووقعت طبق ما أخرب سواء بسـواء  ،وأمـر بكـل خـري ،وهنـى عـن كـل
شــر كمــا قــال   :ومتــت كلمــة ربــك صــدقا وعــدال  [ األنعــام  ]115أي  :صــدقا يف األخبــار وعــدال يف
) (1يف العتيقة  :اجنادهم  .وعليها هامش  :أعواهنم وأنصارهم  .واملثبت من ح .
) (2مابني القوسني ساقط من األصل .
) (3يف األصل  :لنفي التأبيد  .واملثبت من العتيقة .
) (4مابني القوسني زايدة من العتيقة .
) (5يف النسختني  :أبدا  .واملثبت من ح .
) (6زايدة من العتيقة .
) (7زايدة من العتيقة .
) (8يف العتيقة كلمة بعد ذلك هكذا  :رجاجة  .وعليها شرح يف اهلامش فيه  :أي مهزول  .والرجاج  ... :الضعفاء من الناس .
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األحكام  ،فكله حق وصدق وعدل وهدى  ،ليس فيه جمازفـة وال كـذب وال افـرتاء ،كمـا يوجـد يف أشـعار
العرب وغريهم من األكاذيب واجملازفـات  ،الـيت ال حيسـن شـعرهم إال هبـا  ،كمـا قيـل يف الشـعر  :إن أعذبـه
أكذبــه  .وألــد القصــيدة الطويلــة املديــدة قــد اســتعمل غالبهــا يف وصــف النســاء أو اخليــل أو اخلمــر أو يف
مدح شخص معني أو فرس أو انقة أو حرب أو كائنة أو خمافـة أو سـبع أو شـيء مـن املشـاهدات املتعينـة،
اليت ال تفيـد شـيئا إال قـدرة املـتكلم املعـني علـى التعيـني علـى() 1الشـيء اخلفـي أو الـدقيق وإبـرازه إىل الشـيء
الواضــح  ،مث ألــد لــه فيــه بيتــا أو بيتــني أو أكثــر هــي بيــوت القصــيد  ،وســائرها هــذر ال طائــل حتتــه  .وأمــا
القــرآن فوميعــه فصــيح يف غايــة هنــاايت البالغــة عنــد مــن يعــرف ذلــك  ،تفصــيال وإمجــاال  ،ملـن فهــم كــالم
العرب  ،وتصـاريف التعبـري  ،فرنـه إن أتملـت أخبـاره وجـدهتا يف غايـة احلـالوة  ،سـواء كانـت مبسـوطة  ،أو
وجيــزة  ،وسـواء تكــررت أم ال  .وكلمــا تكــرر حــال وعــال  ،ال خيلــق عــن كثــرة الــرد  ،وال ــل منــه العلمــاء .
وإن أخ ــذ يف الوعي ــد والتهدي ــد ج ــاء من ــه م ــا تقش ــعر من ــه اجلب ــال الص ــم الراس ــيات  ،فم ــا ظن ــك ابلقل ــوب
الفا ـات ؟ وإن وعــد أتــى مبــا يفــتح القلــوب واآلذان  ،ويش ـوق إىل دار الســالم  ،وجمــاورة عــر الــرمحن ،
كما قال يف الرتغيب   :فال تعلـم نفـس مـا أخفـى هلـم مـن قـرة أعـني جـزاء مبـا كـانوا يعملـون  [ السـودة
] 17وق ــال   :وفيه ــا م ــا تش ــتهيه األنف ــس وتل ــذ األع ــني وأن ــتم فيه ــا خال ــدون [ الزخ ــرف ]71وق ــال يف
الرتهي ــب   :أفـ ــأمنتم أن خيس ــف بكـ ــم جان ــب الـ ــرب [ اإلس ـ ـراء (  ]68ءأمنـ ــتم م ــن يف السـ ــماء)( ) 2أن
خيســف بكــم األرض ف ـرذا هــي متــور أم أمنــتم مــن يف الســماء أن يرســل علــيكم حاصــبا فســتعلمون كيــف
نــذير[ امللــك  ]17-16وقــال يف الزجــر   :فكــال أخــذان بذنبــه  [ العنكبــوت  ]40 :ويف الــوعظ  :
أفرأيـت إن متعنـاهم سـنني مث جـاءهم ماكـانوا يوعـدون مـا أغـل عـنهم مـا كـانوا تعـون  [ الشــعراء -205
 ]207إىل غــري ذلــك مــن أن ـواع الفصــاحة والبالغــة واحلــالوة  .وإن جــاءت اآلايت يف األحكــام واألوامــر
والن ـواهي  ،اشــتملت علــى األمــر بكــل معــروف حســن انفــع طيــب حمبــوب  ،والنهــي عــن كــل قبــيح رذيــل
دينء،كمــا قــال ابــن مســعود وغــريه مــن الســلف  :إذا مسعــت هللا تعــاىل يقــول يف القــرآن   :اي أيهــا الــذين
آمنوا  فارعها مسعك فرهنا خري أيمر به أو شر ينهى عنه  .وهلذا قال تعاىل   :أيمرهم ابملعروف وينهـاهم
عــن املنكــر وحيــل هلــم الطيبــات وحيــرم علــيهم اخلبائــث  اآليــة [ األع ـراف  ]157وإن جــاءت اآلايت يف
وصف املعاد  ،وما فيه من األهوال  ،ويف وصف اجلنـة والنـار  ،ومـا أعـد هللا فيهمـا ألوليائـه وأعدائـه  ،مـن
النعيم واجلحيم  ،واملالذ والعذاب األليم  ،بشرت وحذرت  ،وأنذرت ودعت إىل فعل اخلريات  ،واجتنـاب
املنكرات  ،وزهـدت يف الـدنيا  ،ورغبـت يف األخـرى  ،وثبتـت علـى الطريقـة املثلـى  ،وهـدت إىل صـراط هللا
املستقيم  ،وشرعه القومي  ،ونفت عن القلوب رجس الشيطان الرجيم)( ). 3
) (1هكذا ولعلها  :على التعبري عن
) (2يف النسخة  :أفأمنتم  .وهو خطا  .والتصويب من القرآن .
) (3مابني القوسني زايدة من ح .
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وهلذا ثبت يف الصحيحني  :عن أيب هريرة  أن رسول هللا  قال  ":مامن األنبياء مـن نـا إال قـد أعطـي
يل فـأرجو أن أكــون أكثــرهم
مـن اآلايت مامثلــه آمـن عليــه البشــر ،وإمنـا الــذي كــان أوتيـت وحيــا أوحــاه هللا إ ا
اتبعا يوم القيامة " لفظ مسلم .
وقولــه( ) " :  1وإمنــا كــان الــذي أوتي ـت (وحيــا)( ) " 2أي  :الــذي اختص ـيت( ) 3بــه مــن بيــنهم هــذا القــرآن
املعو ــز للبش ــر أن يعارض ــوه  ،خب ــالف غ ــريه م ــن الكت ــب اإلهلي ــة  ،فرهنـ ـا ليس ــت معو ــزة (عن ــد كث ــري م ــن
العلماء)( ) 4وهللا أعلم .
ولــه 5) ( مــن اآلايت الدالــة علــى نبوتــه  ،وصــدقه فيمــا جــاء بــه ( ،م ــا)( ) 6ال يــدخل حت ــت حص ــر  ،وهلل
احلمد واملنة .
(وقد قرر بعض املتكلمني اإلعواز بطريق تشمل قول أهل السنة وقول املعتزلـة يف الصـرفة فقـال  :إن كـان
هذا القرآن معوزا يف نفسه ال يسـتطيع البشـر اإلتيـان مبثلـه  ،وال يف قـواهم معارضـته  ،فقـد حصـل املـدعى
وهو املطلوب  .وإن كان يف قواهم معارضته مبثله  ،ومل يفعلوا ذلك مع شدة عـداوهتم لـه ،كـان دلـيال علـى
أنه من عند هللا لصرفه إايهم عن معارضـته مـع قـدرهتم علـى ذلـك  .وهـذه الطريقـة وإن مل تكـن مرضـية ألن
القــرآن يف نفســه معوــز ال يســتطيع البشــر معارضــته كمــا قــرران  ،إال أهنــا تصــلح علــى ســبيل التنــزل واجملادلــة
واملنافحة عن احلق  ،وهبذه الطريقـة أجـاب فخـر الـدين يف تفسـريه عـن سـؤاله يف السـور القصـار كالعصـر ،
وإان أعطيناا الكوثر)( ). 7
وقوله تعاىل   :فاتقوا النار اليت وقودها الناس واحلوارة أعدت للكافرين  أما الوقـود  :بفـتح الـواو  ،فهـو
مـا يلقــى يف النــار إلضـرامها كاحلطـب وحنــوه ،كمــا قــال   :وأمــا القاسـطون فكــانوا جلهــنم حطبــا  [ اجلــن
 ]15وقال تعاىل   :إنكم وما تعبدون من دون هللا حصب جهنم أنتم هلا واردون  [ األنبياء . ]98
واملـراد ابحلوــارة هاهنـا  :هــي حوـارة الكربيــت العظيمـة الســوداء الصـلبة املنتنـة  ،وهـي أشــد األحوـار حـرا
إذا محيت أجاران هللا منها .
قـال عبــد امللــك بـن ميســرة الــزراد  ،عــن عبـد الــرمحن بــن سـابط  ،عــن عمــرو بــن ميمـون  ،عــن عبــد هللا بــن
مســعود يف قولــه تعــاىل   :وقودهــا النــاس واحلوــارة  قــال  :هــي حوــارة مــن كربيــت خلقهــا هللا يــوم خلــق

) (1يف العتيقة  :قوله .
) (2زايدة من العتيقة .
) (3كذا ويصح لغة أن يقال  :اختصصت  ،واختصيت .
) (4زايدة من العتيقة .
) (5يف العتيقة  :عليه السالم .
) (6زايدة من العتيقة .
) (7مابني القوسني زايدة من العتيقة .
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الس ــموات واألرض يف الس ــماء ال ــدنيا يع ــدها للك ــافرين  .رواه اب ــن جري ــر وه ــذا لفظ ــه  ،واب ــن أيب ح ــامت ،
واحلاكم يف مستدركه  ،وقال على شرط الشيخني .
وقال السدي يف تفسريه عن أيب مالك  ،وعن أيب صاحل  ،عن ابن عباس  ،وعن مرة  ،عـن ابـن مسـعود ،
وعــن انس مــن الصــحابة  ف ـاتقوا( ) 1النــار الــيت وقودهــا النــاس واحلوــارة  أمــا احلوــارة  :فهــي حوــارة يف
النار من كربيت أسود يعذبون به مع النار .
وقال جماهد  :حوارة من كربيت أن من اجليفة .
وقال أبو جعفر حممد بن علي  :حوارة من كربيت .
وق ــال اب ــن ج ـريج  :حو ــارة م ــن كربي ــت أس ــود يف الن ــار  .وق ــال يل عم ــرو ب ــن دين ــار  :أص ــلب م ــن ه ـذه
احلوارة ،وأعظم .
(وقيــل امل ـراد هبــا حوــارة األصــنام واألنــداد الــيت كانــت تعبــد مــن دون هللا كمــا قــال تعــاىل   :إنكــم ومــا
تعب ــدون م ــن دون هللا حص ــب جه ــنم  اآلي ــة [األنبي ــاء  ]98حك ــاه الق ــرطا وفخ ــر ال ــدين ورجح ــه عل ــى
األول .ق ــال  :ألن أخ ــذ الن ــار يف حو ــارة الكربي ــت ل ــيس بش ــك( ) 2فوعله ــا ه ــذه احلو ــارة أوىل  .وه ــذا
الــذي قالــه لــيس بقــوي  ،وذلــك أن النــار إذا أضــرمت وــارة الكربيــت كــان ذلــك أشــد حلرهــا  ،وأقــوى
لســعريها  ،وال ســيما علــى مــاذكره الســلف مــن أهنــا حوــارة مــن كربيــت معــدة لــذلك  ،مث إن أخــذ النــار يف
ه ــذه احلو ــارة أيض ــا مش ــاهد  ،وه ــذا احلص ــب يك ــون أحو ــارا تعم ــل( ) 3في ــه ابلن ــار ح ــب يص ــري ك ــذلك ،
وكــذلك ســائر األحوــار تفخرهــا النــار وحترقهــا  ،وإمنــا ســيق هــذا يف حــر هــذه النــار الــيت أوعــدوا هبــا وشــدة
ضـرامها وقــوة هلبهــا  ،كمــا قــال   :كلمــا خبــت زدانهــم ســعريا  [ اإلسـراء  ]97وهكــذا رجــح القــرطا أن
املراد هبا احلوارة اليت تسعر هبا النار لتحمـى  ،ويشـتد هلبهـا  ،قـال  :ليكـون ذلـك أشـد عـذااب ألهلهـا قـال
 :وقد جاء يف احلديث عن النا  أنه قال  ":كل مؤذ يف النـار "  .قلـت  :وهـذا احلـديث لـيس مبحفـوث
وال معـ ــروف  .مث قـ ــال القـ ــرطا  :وقـ ــد فسـ ــر مبعنيـ ــني أحـ ــد ا  :أن كـ ــل مـ ــن يـ ــؤذي( ) 4النـ ــاس عـ ــذب يف
النار( ) ، 5واآلخر  :كل ما يؤذي فهو يف النار يتأذى به أهلها  ،من السباع واهلوام وغري ذلك)( ). 6

) (1يف النسختني  :اتقوا  .وكذا يف املصادر وقد صوبتها لتوافق لفظ القرآن .
) (2يف ح  :مبستنكر .
) (3يف ح  :فيعمل .
) (4يف ح  :آذى .
) (5يف ح  :دخل النار .
) (6مابني القوسني زايدة من العتيقة .
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وقول ــه تع ــاىل   :أع ــدت للك ــافرين  األظه ــر( ) 1أن الض ــمري يف  أع ــدت  عائ ــد إىل الن ــار ال ــيت وقوده ــا
النــاس واحلوــارة  ،وحيتمــل عــوده إىل احلوــارة  ،كمــا قــال ابــن مســعود  ،وال منافــاة بــني الق ـولني يف املعــل
ألهنما متالزمان .
و أعــدت  أي  :أرصــدت وحصــلت للكــافرين ابهلل ورسـوله  .كمــا قــال ابــن إســحاق  ،عـن حممــد  ،عــن
عكرمــة  ،أو ســعيد بــن جبــري  ،عــن ابــن عبــاس   :أعــدت للكــافرين  أي  :مل ـن كــان علــى مثــل مــا أنــتم
عليه من الكفر .
[وقــد اســتدل كثــري مــن أئمــة الســنة هبــذه اآليــة (علــى)( ) 2أن النــار موجــودة اآلن لقولــه   :أعــدت  أي :
أرصدت وهيئت وقد وردت أحاديث كثرية يف ذلك منها :
" حتاجت اجلنة والنار " ومنها :
" اســتأذنت النــار رهبــا فقالــت  :رب أكــل بعضــي بعضــا  .فــأذن هلــا بنفســني  :نفــس يف الشــتاء ونف ـس يف
الصيف " .
وحديث ابن مسـعود  :مسعنـا وجبـة فقلنـا مـا هـذه ؟ فقـال رسـول هللا  " : هـذا حوـر ألقـي بـه مـن شـفري
جهــنم منــذ ســبعني ســنة مل اآلن() 3وصــل إىل قعرهــا "  .وهــو عنــد مســلم  .وحــديث صــالة الكســوف وليلــة
اإلسـراء وغــري ذلــك مــن األحاديــث املتـواترة املعــل يف هــذا  .وقــد خالفــت املعتزلــة جبهلهــم يف هــذا ووافقهــم
القاضي منذر بن سعيد (البلوطي)( ) 4قاضي األندلس]( ). 5
(تنبيه ينبغي الوقوف عليه :
قولــه   :فــأتوا بســورة مــن مثلــه  ويف يــونس   :بســورة مثلــه  [ يــونس  ]38يعــم كــل ســورة يف القــرآن
طويلة كانت أو قصرية  ،ألهنا نكرة يف سياق الشـرط  ،فـتعم  ،كمـا هـي يف سـياق النفـي عنـد احلققـني مـن
األصوليني  ،كما هو مقرر يف موضعه .
فاإلعواز حاصل يف طوال السور وقصارها  ،وهذا ما أعلـم فيـه نزاعـا بـني النـاس سـلفا وخلفـا  ،وقـد قـال
الرازي يف تفسريه  :فرن قيل  :قوله   :فأتوا بسورة من مثله  يتناول سورة الكوثر  ،وسورة العصر  ،وقـل
اي أيهــا الكــافرون وحنــن نعلــم ابلضــرورة أن اإلتيــان مبثلــه  ،أو مبــا يقــرب منــه ممكــن  ،فــرن قلــتم  :إن اإلتيــان
مبثــل هــذه الســور خــارج عــن مقــدور البشــر كــان ذلــك مكــابرة  ،واإلقــدام علــى هــذه املكــابرات ممــا يطــرق
ابلتهمـ ــة إىل الـ ــدين  ،قلنـ ــا  :فلهـ ــذا السـ ــبب اخـ ــرتان الطريـ ــق الثـ ــاين  ،وقلنـ ــا  :إن بلغـ ــت هـ ــذه السـ ــورة يف
) (1يف األصل  :الظاهر  .واملثبت من العتيقة .
) (2زايدة من ح .
) (3يوجد هنا كلمة  :كما  .وليست يف املصدر .
) (4زايدة من ح .
) (5مابني املعكوفني زايدة من العتيقة .
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الفصــاحة حــد اإلعوــاز فقــد حصــل املقصــود  ،وإن مل يكــن كــذلك كــان امتنــاعهم مــن املعارضــة مــع شــدة
دواعيهم إىل توهني أمره معوزا  ،فعلى التقديرين حيصل املعوز  .هذا لفظه روفه .
والصواب أن كل سورة من القرآن معوزة  ،ال يستطيع البشر معارضتها  ،طويلة كانت أو قصرية .
قال الشافعي رمحه هللا  :لو تدبر الناس هذه السورة لكفتهم   :والعصر إن اإلنسان لفي خسـر إال الـذين
آمنوا وعملوا الصاحلات وتواصوا ابحلق وتواصوا ابلصرب  [ سورة العصر ]
وقــد روي عــن عمــرو بــن العــاص أنــه وفــد علــى مســيلمة الكــذاب قبــل أن يســلم  ،فقــال لــه مســيلمة  :مــاذا
أنزل على صاحبكم مبكة يف هذا احلني ؟ فقال له عمرو  :لقد أنزل عليه سـورة وجيـزة بليغـة  .فقـال  :ومـا
هي ؟ فقال   :والعصـر إن اإلنسـان لفـي خسـر  إىل آخرهـا  .ففكـر سـاعة مث رفـع رأسـه  ،فقـال  :فلقـد
أنزل علي مثلها ! فقال  :وما هو ؟ فقال  :اي وبر  ،اي وبر  ،إمنا أنت أذانن وصدر  ،وسائرا حقـر نقـر.
مث قال  :كيف ترى اي عمرو ؟ فقال له عمرو  :وهللا إنك لتعلم أين أعلم أنك تكذب)( ). 1
 وبشر الذين آمنوا وعملوا الصاحلات أن هلم جنات ألري من حتتها األهنار كلما رزقوا منها من رة رزقا
قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشاهبا وهلم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون . 
ملــا ذكــر تعــاىل مــا أعــده ألعدائــه مــن األشــقياء الكــافرين بــه وبرســله  ،مــن العــذاب والنكــال  ،عطــف بــذكر
حــال أوليائــه مــن الســعداء املــؤمنني بــه وبرســله  ،الــذين ص ـدقوا إ ــاهنم( ) 2أبعمــاهلم الصــاحلة  ،وهــذا معــل
تســمية القــرآن مثــاين علــى أصــح أق ـوال العلمــاء _ كمــا سنبســطه يف موضــعه _ وهــو أن يــذكر اإل ــان ،
ويتبع ـ ـه بـ ــذكر الكفـ ــر  ،أو عكسـ ــه  ،أو حـ ــال (السـ ــعداء  ،مث األشـ ــقياء)( ) 3أو عكسـ ــه  ،وحاصـ ــله ذكـ ــر
الشيء ومقابله  .وأمـا ذكـر الشـيء ونظـريه فـذاا التشـابه كمـا سنوضـحه إن شـاء هللا مل فلهـذا قـال تعـاىل :
 وبشر الذين آمنـوا وعملـوا الصـاحلات أن هلـم جنـات ألـري مـن حتتهـا األهنـار ( فوصـفها أبهنـا ألـري مـن
حتتها األهنار)()4كما وصف النار أبن وقودها الناس واحلوارة .
ومعل  ألري من حتتها األهنـار أي  :مـن حتـت أشـوارها وغرفهـا  ،وقـد جـاء يف احلـديث  " :أن أهنارهـا
أل ــري يف( ) 5غ ــري أخ ــدود " ،وج ــاء يف الك ــوثر  :أن حافتـ ـاه( ) 6قب ــاب اللؤل ــؤ اجمل ــوف وال مناف ــاة بينهم ــا .
وطينها املسك األذفر  ،وحصباؤها اللؤلؤ واجلوهر  .نسأل هللا من فضله إنه هو الرب الرحيم .

) (1مابني القوسني زايدة من ح .
) (2يف األصل  :أ اهنم الصادقة  .واملثبت من العتيقة .
) (3يف األصل  :البعداء مث األتقياء  .واملثبت من العتيقة .
) (4مابني القوسني زايدة من العتيقة .
) (5يف األصل  :من  .واملثبت من العتيقة .
) (6كذا  .واألصوب  :حافتيه  .وبعض العرب يلزم املثل األلف يف حاالت إعرابه الثالي .
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وقال ابن أيب حـامت  :قـرئ علـى الربيـع بـن سـليمان  :ثنـا أسـد بـن موسـى  ،ثنـا ابـن ثـوابن  ،عـن عطـاء بـن
قرة  ،عن عبد هللا بن ضمرة  ،عن أيب هريرة قال  :قال رسـول هللا " : أهنـار اجلنـة تفوـر مـن حتـت تـالل
أو( ) 1من حتت جبال املسك " .
وقــال (أيضــا)( ) : 2ثنــا أبــو ســعيد  ،ثنــا وكيــع  ،عــن األعمــش  ،عــن عبــد هللا بــن مــرة  ،عــن مســروق قــال :
قال عبد هللا  :أهنار اجلنة تفور من جبل مسك .
وقولـه   :كلمـا رزقـوا منهـا مـن ـرة رزقـا قـالوا هـذا الـذي رزقنـا مـن قبـل  قـال( ) 3السـدي يف تفسـريه  :عــن
أيب مالــك  ،وعــن أيب صــاحل  ،عــن ابــن عبــاس  ،وعــن مــرة  ،عــن ابــن مســعود  ،وعــن انس مــن الصــحابة
قالوا هذا الذي رزقنا من قبل  قال  :إهنم أتوا ابلثمرة يف اجلنة  ،فلما نظروا إليها قالوا  :هذا الـذي رزقنـا
من قبل يف الدنيا .
وهكذا قال قتادة  ،وعبد الرمحن بن زيد بن أسلم  ،ونصره ابن جرير .
وقال عكرمة   :قالوا هذا الذي رزقنا من قبل  قال  :معناه مثل الذي كان ابألمس .
وكذا قال الربيع بن أنس .
وقال جماهد  :يقولون  :ما أشبهه به .
قــال ابــن جريــر  :وقــال آخــرون  :بــل أتويــل ذلــك  :هــذا الــذي رزقنــا مــن ــار اجلنــة مــن قبــل هــذا  ،لشــدة
مشاهبة بعضه بعضا  .لقوله تعاىل   :وأتوا به متشاهبا 
قــال ســنيد بــن داود  :ثنــا شــيخ مــن أهــل املصيصــة  ،عــن األوزاعــي  ،عــن حيــىي بــن أيب كثــري قــال  :يــؤتى
أحدهم ابلصحفة من الشيء فيأكل منها  ،مث يؤتى أبخرى فيقـول  :هـذا الـذي أتينـا بـه مـن قبـل  .فتقـول
املالئكة  :كل  ،فاللون واحد  ،والطعم خمتلف .
وقال ابن أيب حامت  :ثنا أيب  ،ثنا سعيد بن سليمان  ،ثنا عامر بـن يسـاف  ،عـن حيـىي بـن أيب كثـري قـال :
عشــب اجلنــة الزعفـران  ،وكثباهنــا املســك  ،ويطــوف علــيهم الولــدان ابلفواكــه فيأكلوهنــا  ،مث يؤتــون مبثلهـا ،
فيقول هلم أهل اجلنـة  :هـذا الـذي أتيتمـوان آنفـا بـه  ،فتقـول هلـم الولـدان  :كلـوا  ،فـرن اللـون واحـد والطعـم
خمتلف  .وهو قول هللا تعاىل  :وأتوا به متشاهبا . 
وقـال أبـو جعفـر الـرازي  ،عـن الربيـع بـن أنــس  ،عـن أيب العاليـة   :وأتـوا بــه متشـاهبا  قـال  :يشـبه بعضــه
بعضا وخيتلف يف الطعم .
قال ابن أيب حامت  :وروي عن جماهد  ،والربيع بن أنس  ،والسدي حنو ذلك .

) (1يف النسختني  :أخر  .واملثبت تصويب فوقها يف العتيقة وكما يف املصدر ومصادر التخريج .
) (2زايدة من العتيقة .
) (3يف األصل  :وقال  .واملثبت من العتيقة .
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وق ــال اب ــن جري ــر إبس ــناده ع ــن الس ــدي يف تفس ــريه  ،ع ــن أيب مال ــك  ،و(ع ــن)( ) 1أيب ص ــاحل  ،ع ــن اب ــن
عبــاس ،وعــن مــرة  ،عــن ابــن مســعود  ،وعــن انس مــن الصــحابة يف قولــه   :وأت ـوا بــه متشــاهبا  يعــين يف
اللون والرأي( ) 2وليس يشتبه( ) 3يف الطعم  .وهذا اختيار ابن جرير .
وقال عكرمة   :وأتوا به متشاهبا  قال  :يشبه ر الدنيا غري أن ر اجلنة أطيب .
وقال سفيان الثوري  ،عن األعمش  ،عن أيب ظبيان  ،عن ابـن عبـاس  :ال يشـبه شـيء ممـا يف اجلنـة مـا يف
الدنيا إال يف األمساء .
ويف رواية  :ليس يف الدنيا مما يف اجلنة إال األمساء .
رواه( ) 4ابن جرير من رواية الثوري وابن أيب حامت من حديث أيب معاوية كال ا عن األعمش به .
وقــال عبــد الــرمحن بــن زيــد بــن أســلم يف قولــه   :وأت ـوا بــه متشــاهبا  قــال  :يعرف ـون أمســاءه كمــا كــانوا يف
الدنيا ،التفاح ابلتفاح  ،والرمان ابلرمان  ،قالوا يف اجلنة  :هذا الذي رزقنـا مـن قبـل يف الـدنيا  ،وأتـوا بـه
متشاهبا يعرفونه وليس هو مثله يف الطعم .
وقول ــه تع ــاىل   :وهل ــم فيه ــا أزواج مطه ــرة  ق ــال اب ــن أيب طلح ــة  ،ع ــن اب ــن عب ــاس  :مطه ــرة م ــن الق ــذر
واألذى.
وقال جماهد  :من احليض والغائط والبول والنخام والبزاق واملين والولد .
وقال قتادة  :مطهرة من األذى واملأمث  .ويف رواية عنه  :ال حيض وال كلف .
وروي عن عطاء واحلسن والضحاا وأيب صاحل وعطية والسدي حنو ذلك .
وقال ابن جرير  :حدثين يونس بن عبد األعلى  ،أان ابن وهب  ،عن عبد الرمحن بن زيـد بـن أسـلم قـال :
املطهــرة الــيت ال حتــيض  .قــال  :وكــذلك خلقــت ح ـواء عليهــا الســالم حــب عصــت فلمــا عصــت( ) ، 5قــال
هللا تعاىل  :إين خلقتك مطهرة  ،وسأدميك كما أدميت هذه الشورة  .وهذا غريب .
وقال احلافظ أبو بكـر بـن مردويـه  :ثنـا إبـراهيم بـن حممـد  ،حـدثين جعفـر بـن حممـد بـن حـرب  ،وأمحـد بـن
حممــد اجلــواريب( ) 6قــاال  :ثنــا حممــد بــن عبيــد الكنــدي  ،ثنــا عبــد الــرزاق بــن عمــر البزيعــي  ،ثنــا عبــد هللا بــن
املبارا  ،عن شعبة  ،عـن قتـادة  ،عـن أيب نضـرة  ،عـن أيب سـعيد  ،عـن النـا  : يف قولـه تعـاىل   :وهلـم
فيها أزواج مطهرة  قال  :من احليض والغائط والنخاعة والبزاق  .هذا حديث غريب .

) (1زايدة من العتيقة .
) (2كذا  .ويف ح  :واملرأى .
) (3يف األصل  :شبيه  .واملثبت من العتيقة .
) (4يف العتيقة  :ورواه .
) (5تكررت يف األصل  :فلما عصت .
) (6يف األصل  :اخلوارزمي  .واملثبت من العتيقة .
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وقــد رواه احلــاكم يف مســتدركه  ،عــن حممــد بــن يعقــوب  ،عــن احلســن بــن علــي بــن عفــان  ،عــن حممــد بــن
عبيــد بــه  .وقــال  :صــحيح علــى شــرط الشــيخني  .وهــذا الــذي ادعــاه فيــه نظــر فــرن عبــد الــرزاق ب ـن عمــر
البزيعي هذا قال فيه أبو حامت بن حبان البسيت  :ال جيوز اإلحتواج به .
قلت  :واألظهر أن هذا من كالم قتادة  ،كما تقدم وهللا أعلم .
وقول ــه تع ــاىل   :وه ــم فيه ــا خال ــدون  ه ــذا ه ــو مت ــام الس ــعادة  ،ف ــرهنم م ــع ه ــذا النع ــيم يف مق ــام أم ــني ،
(آمنــني)() 1مــن املــوت واالنقطــاع  ،فــال آخــر لــه وال انقضــاء  ،بــل يف نعــيم ســرمدي أبــدي علــى الــدوام ،
وهللا تعاىل املسئول أن حيشران يف زمرهتم إنه جواد كرمي بر رحيم .
 إن هللا ال يستحيي أن يضرب مثال مابعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه احلق من رهبم
وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد هللا هبذا مثال يضل به كثريا ويهدي به كثريا وما يضل به إال الفاسقني.
الذين ينقضون عهد هللا من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر هللا به أن يوصل ويفسدون يف األرض أولئك هم
اخلاسرون .
قال السدي يف تفسريه  ،عن أيب مالك  ،وعن أيب صاحل  ،عن ابن عباس  ،وعن مرة  ،عـن ابـن مسـعود،
وعــن انس م ــن الص ــحابة  :مل ــا ضــرب هللا ه ــذين املثل ــني للمن ــافقني  ،يع ــين قول ــه   :م ـثلهم كمث ــل ال ــذي
اســتوقد انرا  وقولــه   :أو كصــيب مــن الســماء[ البقــرة  ]19اآلايت الــثالي  ،قــال املنــافقون  :هللا أعلــى
وأجل من أن يضرب هذه األمثال  ،فأنزل هللا هذه اآلية إىل قوله   :هم اخلاسرون . 
وقــال عبــد الــرزاق  ،عــن معمــر ،عــن قتــادة  :ملــا ذكــر هللا العنكبــوت والــذابب  ،ق ـال املشــركون  :مــا ابل
العنكبوت والذابب يذكران  ،فأنزل هللا   :إن هللا ال يستحيي أن يضرب مثال ما بعوضة فما فوقها . 
وقال سعيد  ،عن قتـادة  :أي إن هللا ال يسـتحيي مـن احلـق  ،أن يـذكر شـيئا مـا  ،قـل أو كثـر  .وإن هللا

()2

حــني ذكــر يف كتابــه (الــذابب و)() 3العنكبــوت  ،قــال أهــل الضــاللة  :مــا أراد هللا مــن ذكــر هــذا ؟ فــأنزل هللا
 إن هللا ال يستحيي أن يضرب مثال ما بعوضة فما فوقها . 
قلت  :العبارة األوىل عن قتادة فيها إشعار أن هذه اآلية مكية  ،وليس كذلك  ،وعبارة رواية سـعيد أقـرب
وهللا أعلم .
وروى ابن جريج  ،عن جماهد حنو هذا الثاين عن قتادة .
وقال ابن أيب حامت  :روي عن احلسن وإمساعيل بن أيب خالد حنو قول السدي وقتادة .
) (1ليست يف العتيقة .
) (2جاء يف األصل هنا كلمة  :ذكر  .وهي زائدة .
) (3زايدة من العتيقة .
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وقال أبو جعفر الرازي  ،عن الربيع بن أنس يف هذه اآلية قال  :هذا مثل ضربه هللا للدنيا إذ البعوضـة حتيـا

ضـرب (هلـم)() 1هـذا املثـل يف القـرآن مل إذا
ما جاعت  ،فرذا مسنت ماتت  .وكذلك مثل هـؤالء القـوم الـذين يف
امــتألوا مــن الــدنيا راي  ،أخــذهم هللا تعــاىل عنــد ذلــك  .مث تــال   :فلمــا نس ـوا مــا ذكــروا بــه فتحنــا علــيهم
أبواب كل شيء  [ األنعام . ]44
هكـذا رواه ابــن جريــر  .ورواه ابــن أيب حــامت مــن حـديث أيب جعفــر  ،عــن الربيــع  ،عـن أيب العاليــة بنحــوه ،

فاهلل أعلم .
فهــذا اخــتالفهم يف ســبب النــزول  ،وقــد اختــار ابــن جريــر مــا حكــاه الســدي ألنــه أمــس ابلســورة  ،وهــو
مناسب .
ومعــل اآليــة أنــه تعــاىل أخــرب أنــه  ال يســتحيي أي  :ال يســتنكف _ وقيــل  :ال خيشــى _ أن يضــرب
أي مثل كان  ،أبي شيء كان  ،صغريا أو كبريا .
مثال ما َّ 

وم ــا ههن ــا للتقلي ــل  ،وتك ــون بعوض ــة  منص ــوبة عل ــى الب ــدل ،كم ــا تق ــول  :ألضـ ـربن ضـ ـراب م ــا .
فيصدق أبد شيء ( ،أو تكون ما نكرة موصوفة ببعوضة)(). 2

واختار ابن جرير أن ما  موصولة  ،وبعوضة  معربة إبعراهبا  .قال  :وذلك سائغ يف كـالم العـرب،
أهنــم يعربــون صــلة مــا ومــن إبعراهبمــا  ،ألهنمــا يكــوانن معرفــة اترة  ،ونكــرة أخــرى ،كمــا ق ـال حســان بــن
اثبت:
حب النا حممد إايان
وكفى بنا فضال على من غريان
ق ــال  :وجي ــوز أن تك ــون بعوض ــة  منص ــوبة ــذف اجل ــار  ،وتق ــدير الك ــالم  :إن هللا ال يس ــتحيي أن
يضرب (مثال)() 3مابني بعوضة إىل مافوقها .
[وهذا الذي اختاره الكسائي والفراء .

وق ـرأ الضــحاا وإب ـراهيم بــن (أيب )() 4عبلــة ورؤبــة بعوضــة ابلرفــع  ،قــال ابــن جــين  :وتكــون صــلة ملــا ،
وحــذف العائــد كمــا يف قولــه   :متامــا علــى الــذي أحســن  [ األنعــام  ]154أي  :علــى الــذي هــو أحســن ،
وحكى سيبويه  :ما أان ابلذي قائل لك شيئا  ،أي  :ابلذي هو قائل لك شيئا](). 5

وقوله  :فما فوقها  فيه قوالن :

) (1يف األصل  :هللا  .واملثبت من العتيقة .
) (2زايدة من ح  .وقد جاءت يف العتيقة بعد عدة أسطر كما سيأيت التنبيه عليه  ،وهذا هو موضعها الصحيح .
) (3زايدة من العتيقة .
) (4زايدة من ح .
) (5مابني املعكوفني زايدة من العتيقة .
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أحــد ا  :فمــا دوهن ـا يف الصــغر واحلقــارة  ،كمــا إذا وصــف رجــل ابللــؤم والشــح  ،فيقــول الســامع  :نعــم ،
وهو فوق ذلك  .يعين فيما وصفت .
(وهــذا قــول الكســائي  ،وأيب عبيــدة  ،قــال ال ـرازي  :وأكثــر احلققــني  .ويف احلــديث  " :لــو أن الــدنيا تــزن
عند هللا جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء " )(). 1
والثاين  :فما فوقها : فما هو أكرب منها  ،ألنه ليس شيء أحقر وال أصغر من البعوضة .
وهذا (قول قتادة بن دعامة و)() 2اختيار ابن جرير [ .ويؤيده مـا رواه مسـلم عـن عائشـة رضـي هللا عنهـا أن

رســول هللا  قــال  " :مــا مــن مســلم يشــاا شــوكة فمــا فوقهــا إال كتبـت لــه هبــا درجــة وحميــت (عنــه)() 3هبــا
خطيئة "](). 4
فأخرب أنه ال يستصغر شيئا يضرب به مثال  ،ولو كـان يف احلقـارة والصـغر كالبعوضـة ( ،كمـا ال يسـتنكف

عــن خلقهــا ،كــذلك ال يســتنكف مــن ضــرب املثــل هبــا )() ، 5كمــا ضــرب املثــل ابلــذابب والعنكبــوت  ،يف
قول ــه   :اي أيه ــا الن ــاس ض ــرب مث ــل فاس ــتمعوا ل ــه إن ال ــذين ت ــدعون م ــن دون هللا ل ــن خيلقـ ـوا ذاباب ول ــو
اجتمع ـوا لــه وإن يســلبهم الــذابب شــيئا ال يســتنقذوه منــه ضــعف الطالــب واملطلــوب  [ احلــج  ]73وقــال :
مثل الذين اختذوا من دون هللا أولياء كمثل العنكبوت اختذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبـوت لـو
كــانوا يعلمــون  [ العنكبــوت  ، ]41وقــال تعــاىل   :أمل تــر كيــف ضــرب هللا مــثال كلمــة طيبــة كشــورة طيبــة
أصلها اثبت وفرعها يف السماء تؤيت أكلها كل حني إبذن رهبا ويضرب هللا األمثـال للنـاس لعلهـم يتـذكرون
ومثــل كلمــة خبيثــة كشــورة خبيثــة اجتثــت مــن فــوق األرض ماهلــا مــن ق ـرار يثبــت هللا الــذين آمن ـوا ابلقــول
الثابـت يف احليــاة الــدنيا ويف اآلخــرة ويضــل هللا الظــاملني ويفعــل هللا مــا يشــاء [ إبـراهيم  ، ]27-24وقــال تعــاىل :
 ضرب هللا مثال عبدا مملوكا ال يقدر على شيء اآلية [ النحـل  ، ]75مث قـال   :وضـرب هللا مـثال رجلـني
أحــد ا أبكــم ال يقــدر علــى شــيء وهــو كــل علــى مــواله أينمــا يوجهــه ال أيت خبــري  اآليــة [ النحــل  ]76كمــا
كاء فيمـا رزقنـاكم  اآليـة [ الـروم
قال  :ضرب لكم مثال من أنفسـكم هـل لكـم ممـا ملكـت أ ـانكم مـن شـر
 ، ]28وق ــال   :ض ــرب هللا م ــثال رج ــال في ــه ش ــركاء متشاكس ــون  اآلي ــة [ الزم ــر  ، ]29وق ــد ق ــال تع ــاىل :
وتلك األمثال نضرهبا للناس وما يعقلها إال العاملون  [ العنكبوت  ]43ويف القرآن أمثال كثرية .

) (1مابني القوسني زايدة من العتيقة .
) (2مابني القوسني زايدة من ح .
) (3زايدة من ح .
) (4ماين املعكوفني زايدة من العتيقة .
) (5م ــابني القوس ــني زايدة م ــن العتيق ــة  ،وج ــاء بع ــدها  :أو تك ــون م ــا نك ــرة موص ــوفة ببعوض ــة  .ول ــيس ه ــذا موض ــع ه ــذه ال ـزايدة ب ــل تق ــدم
موضعها.
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قــال بعــض الســلف  :إذا مسعــت املثــل يف القــرآن فلــم أفهمــه بكيــت علــى نفســي ألن هللا (تعــاىل يقــول)(): 1
 وتلك األمثال نضرهبا للناس وما يعقلها اال العاملون . 
وقــال جماهــد يف قولــه   :إن هللا ال يســتحي أن يضــرب مــثال مــا بعوضــة فمــا فوقهــا  : األمثــال صــغريها
وكبريها يؤمن هبا املؤمنون() ، 2ويعلمون أنه() 3احلق من رهبم  ،ويهديهم هللا هبا .

وقال قتادة   :فأما الذين آمنوا فيعلمـون أنـه احلـق مـن رهبـم  أي  :يعلمـون أنـه كـالم الـرمحن  ،وأنـه مـن
عند هللا .
وروي عن جماهد  ،واحلسن  ،والربيع بن أنس حنو ذلك .
وقال أبو العالية   :فأما الذين آمنوا فيعلمـون أنـه احلـق مـن رهبـم  يعـين هـذا املثـل  .وأمـا الـذين كفـروا
فيقولون ماذا أراد هللا هبذا مـثال  كمـا قـال يف سـورة املـدثر  :ومـا جعلنـا أصـحاب النـار إال مالئكـة ومـا
جعلنا عدهتم إال فتنة للذين كفروا ليستيقن الـذين أوتـوا الكتـاب ويـزداد الـذين آمنـوا إ ـاان وال يـراتب الـذين
أوتوا الكتاب واملؤمنـون وليقـول الـذين يف قلـوهبم مـرض والكـافرون مـاذا أراد هللا هبـذا مـثال كـذلك يضـل هللا
من يشاء ويهـدي مـن يشـاء ومـا يعلـم جنـود ربـك إال هـو  [ املـدثر  ، ]31وكـذلك قـال هاهنـا   :يضـل بـه
كثريا (ويهدي به كثريا)() 4وما يضل به إال الفاسقني . 
قال السدي يف تفسريه  ،عن أيب مالك  ،وعن أيب صاحل  ،عن ابن عباس  ،وعن مرة  ،عـن ابـن مسـعود،
وعن انس مـن الصـحابة   :يضـل بـه كثـريا  يعـين  :املنـافقني   .ويهـدي بـه كثـريا  يعـين  :املـؤمنني ،
فيزيــد هــؤالء ضــاللة إىل ضــاللتهم() ، 5لتكــذيبهم مبــا قــد علمــوه حقــا يقينــا  ،مــن املثــل الــذي ض ـربه هللا مبــا
ضـربه لــه ( ،وإنــه ملــا ضـربه لــه موافــق)() 6فــذلك إضــالل هللا إايهــم بــه  ويهــدي بــه يعــين ابملثــل كثـريا
من أهل اإل ان والتصديق  ،فيزيدهم هدى إىل هداهم  ،وإ اان إىل إ اهنم  ،لتصديقهم مبا قـد علمـوه حقـا
يقينــا أنــه موافــق مــا ض ـربه هللا لــه مــثال وإق ـرارهم بــه  ،وذلــك هدايــة مــن هللا هلــم بــه   .ومــا يضــل بــه إال
الفاسقني  قال  :هم املنافقون .
وقال أبو العالية   :وما يضل به إال الفاسقني  قال  :هم أهل النفاق .
وكذا قال الربيع بن أنس .

) (1يف العتيقة  :قال .
) (2يف األصل  :األولون  .واملثبت من العتيقة .
) (3يف العتيقة  :أهنا .
) (4ساقطة من األصل  ،واملثبت من العتيقة موافقا لنص القرآن .
) (5يف األصل  :ضالهلم  .واملثيت من العتيقة .
) (6زايدة من العتيقة .
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وقــال ابــن جـريج  ،عــن جماهــد  ،عــن ابــن عبــاس  ومــا يضــل بــه إال الفاســقني  يقــول  :يعرفــه الكــافرون
فيكفرون به .
وقال قتادة   :وما يضل به إال الفاسقني فسقوا فأضلهم هللا على فسقهم .
وق ــال اب ــن أيب ح ــامت  :ح ــدثت ع ــن إس ــحاق ب ــن س ــليمان  ،ع ــن أيب س ــنان  ،ع ــن عم ــرو ب ــن م ـرة  ،ع ــن
مصعب بن سعد  ،عن سعد   :يضل به كثريا  يعين  :اخلوارج .
وقال شعبة عن عمرو بن مرة  ،عن مصعب بن سـعد قـال  :سـألت أيب  .فقلـت  :قولـه تعـاىل   :الـذين
ينقضون عهد هللا من بعد ميثاقه إىل آخر اآلية فقال  :هم احلرورية .
وه ــذا اإلس ــناد إن ص ــح ع ــن س ــعد ب ــن أيب وق ــاص  فه ــو تفس ــري عل ــى املع ـل  ،ال أن اآلي ــة أري ــد منه ــا
التنصيص على اخلوارج الذين خرجـوا علـى علـي ابلنهـروان  ،فـرن أولئـك مل يكونـوا حـال نـزول اآليـة  ،وإمنـا
هــم داخلــون بوصــفهم فيهــا مــع مــن دخــل  ،ألهنــم مس ـوا  :خ ـوارج  ،خلــروجهم عــن طاعــة اإلمــام  ،والقيــام
بشرائع اإلسالم .

والفاســق يف اللغــة  :هــو اخلــارج عــن الطاعــة أيضــا  .وتقــول (العــرب)() : 1فســقت الرطبــة مل إذا خرجــت مــن
قشرهتا  .وهلذا يقال للفأرة  :فويسـقة  ،خلروجهـا عـن جحرهـا للفسـاد  .وثبـت يف الصـحيحني عـن عائشـة
أن رسول هللا  قال  " :مخس فواسق يقـتلن يف احلـل واحلـرم مل الغـراب واحلـدأة والعقـرب والفـأرة والكلـب
العقور " .
فالفاســق يشــمل الكــافر والعاصــي  ،ولكــن فســق الكــافر أشــد وأفحــش  .وامل ـراد مــن اآليــة الفاســق الكــافر
وهللا أعلم  ،بدليل أنه وصفهم بقوله   :الذين ينقضون عهد هللا مـن بعـد ميثاقـه ويقطعـون مـا أمـر هللا بـه
أن يوصل ويفسدون يف األرض أولئك هم اخلاسـرون  . وهـذه الصـفات صـفات الكفـار املباينـة لصـفات
املؤمنني كما قال تعاىل يف سـورة الرعـد   :أفمـن يعلـم أمنـا أنـزل اليـك مـن ربـك احلـق كمـن هـو أعمـى إمنـا
يتــذكر أول ـوا األلبــاب الــذين يوفــون بعهــد هللا وال ينقضــون امليثــاق والــذين يصــلون مــا أم ـر هللا بــه أن يوصــل
وخيشون رهبم وخيافون سوء احلسـاب  اآلايت إىل أن قـال   :والـذين ينقضـون عهـد هللا مـن بعـد ميثاقـه
ويقطعون ما أمر هللا به أن يوصل ويفسدون يف األرض أولئك هلم اللعنة وهلم سوء الدار [ الرعد . ]25-19
ص ـف هــؤالء الفاســقني بنقضــه  ،فقــال بعضــهم  :هــو
وقــد اختلــف أهــل التفســري يف معــل العهــد الــذي َو َ

وصــية هللا إىل خلقــه وأمــره إايهــم مبــا أمــرهم بــه مــن طاعتــه  ،وهنيــه إايهــم عمــا هنــاهم عنــه مــن() 2معصــيته يف
كتبه  ،وعلى لسان رسله  ،ونقضهم ذلك ( :هو)() 3تركهم العمل به .

) (1زايدة من العتيقة .
) (2يف األصل  :عن  .واملثبت من العتيقة .
) (3يف النسختني  :و  .واملثبت من ح .
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وقال آخرون  :بل هي يف كفار أهل الكتاب واملنافقني منهم  ،وعهد هللا الذي نقضوه هو ما أخذه

(هللا)() 1عليهم يف التوراة  ،من العمل مبا فيها وأتباع حممد  إذا بعث  ،والتصديق به  ،ومبا جاء به من
عند رهبم  .ونقضهم ذلك  :هو جحودهم به بعد معرفتهم قيقته وإنكارهم ذلك  ،وكتماهنم علم ذلك

(من)() 2الناس  ،بعد إعطائهم هللا من أنفسهم امليثاق ليبيننه للناس وال يكتمونه  ،فأخرب تعاىل أهنم نبذوه
وراء ظهورهم واشرتوا به نا قليال .

وهذا اختيار ابن جرير رمحه هللا  ،و(هو)() 3قول مقاتل بن حيان .

وقال آخرون  :بل عل هبذه اآلية مجيع أهل الكفر والشرا والنفاق  ،وعهده إىل مجيعهم يف توحيده :

ما() 4وضع إليهم من األدلة الدالة على ربوبيته  .وعهده إليهم يف أمره وهنيه  :ما احتج به لرسله من
املعوزات اليت ال يقدر أحد من الناس غريهم أن أييت مبثله  ،الشاهدة هلم على صدقهم  .قالوا :

ونقضهم ذلك  :تركهم اإلقرار مبا (قد تبينت)() 5هلم صحته ابألدلة  ،وتكذيبهم الرسل والكتب مع
علمهم أن ما أتوا به حق .

وروي عن مقاتل بن حيان أيضا() 6حنو هذا  ،وهو حسن()( ، 7وإليه مال الزخمشري فرنه قال)(): 8

(فرن قلت  :فما املراد بعهد هللا ؟ قلت  :ماركز يف عقوهلم من احلوة على التوحيد  ،كأنه أمـر وصـاهم بـه
ووثقه عليهم وهو معل قوله   :وأشهدهم علـى أنفسـهم ألسـت بـربكم قـالوا بلـى  [ األعـراف  ]172أو أخـذ
امليثاق عليهم يف الكتب املنزلة عليهم كقوله   :وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم  [ البقرة . 9)() ]40
وقال آخرون  :العهد الذي ذكره هللا تعاىل  ،هو العهد الذي أخذه عليهم حني أخـرجهم مـن صـلب آدم،
الــذي وصــف يف قولــه   :وإذ أخــذ ربــك مــن بــين آدم مــن ظهــورهم ذرايهتــم()10وأشــهدهم علــى أنفســهم
ألست بربكم قالوا بلى  [ األعراف  ]172اآليتني  ،ونقضهم ذلك  :تركهم الوفاء به .
وهكذا روي عن مقاتل بن حيان أيضا  .حكى هذه األقوال ابن جرير يف تفسريه .

) (1زايدة من العتيقة .
) (2زايدة ملحقة يف العتيقة  .ويف ح : 1عن .
) (3زايدة من العتيقة .
) (4يف األصل  :مبا  .واملثبت من العتيقة .
) (5يف األصل  :ثبتت  .واملثبت من العتيقة .
) (6يف األصل  :وروي أيضا عن مقاتل بن حيان  .واملثبت من العتيقة .
) (7يف األصل  :أحسن  .واملثبت من العتيقة .
) (8مابني القوسني زايدة من ح  .ويف العتيقة  :قال الزخمشري .
) (9مابني القوسني زايدة من العتيقة .
 (10كذا يف النسختني  .وهي قراءة سبعية .
)
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وقال أبو جعفر الـرازي  ،عـن الربيـع بـن أنـس  ،عـن أيب العاليـة يف قولـه   :الـذين ينقضـون عهـد هللا مـن

بعــد ميثاقــه  إىل قولــه ( أولئــك هــم)() 1اخلاســرون  قــال  :هــي ســت خصــال مــن املنــافقني  ،إذا كانــت
فيهم الظهرة على الناس أظهروا هذه اخلصال  :إذا حدثوا كذبوا  ،وإذا وعدوا أخلفـوا  ،وإذا اؤمتنـوا خـانوا،
ونقض ـوا عهــد هللا مــن بعــد ميثاقــه  ،وقطع ـوا مــا أمــر هللا بــه أن يوصــل  ،وأفســدوا يف األرض  .وإذا كانــت
الظهرة عليهم أظهروا اخلصال (الثالي)() : 2إذا حدثوا كذبوا  ،وإذا وعدوا أخلفوا  ،وإذا اؤمتنوا خانوا .

وكذا قال الربيع بن أنس أيضا .
وقــال الســدي يف تفســريه إبســناده قولــه تعــاىل   :الــذين ينقضــون عهــد هللا مــن بعــد ميثاقــه  قــال  :هــو
ماعهد إليهم يف القرآن  ،فأقروا به  ،مث كفروا فنقضوه .
وقول ــه   :ويقطع ــون م ــا أم ــر هللا ب ــه أن يوص ــل  قي ــل  :املـ ـراد ب ــه ص ــلة األرح ــام والقـ ـراابت كم ــا فس ــره
قتادة،كقول ــه تعـ ــاىل   :فه ــل عسـ ــيتم إن ت ــوليتم أن تفسـ ــدوا يف األرض وتقطع ـ ـوا أرحـ ــامكم  [ حمم ــد ]22
ورجحه ابن جرير .
وقيل  :أعم من ذلك مل فكل ما أمر هللا بوصله وفعله قطعوه وتركوه .
وقــال مقاتــل بــن حيــان يف قولــه   :أولئــك هــم اخلاســرون  قــال  :يف اآلخــرة  .وه ـذا كمــا قــال تعــاىل :
أولئك هلم اللعنة وهلم سوء الدار  [ الرعد .]25
وقال الضحاا عن ابن عباس :كل شيء نسبه هللا إىل غري أهل اإلسالم من اسم مثل خاسر  ،فرمنـا يعـين
به الكفر  .وما نسبه إىل أهل اإلسالم  ،فرمنا يعين به الذنب .
وقــال ابــن جريــر يف قولــه   :أولئــك هــم اخلاســرون  اخلاســرون  :مجــع خاســر  ،وهــم الناقصــون أنفســهم
حظ ــوظهم مبعص ــيتهم هللا م ــن رمحت ــه ،كم ــا خيس ــر الرج ــل يف ألارت ــه أبن يوض ــع م ــن رأس مال ــه() 3يف بيع ــه ،
وكذلك الكافر واملنافق خسر رمان هللا إايه رمحته اليت خلقها لعباده يف القيامة أحوج مـا كـانوا إىل رمحتـه.
يقال منه  :خسر الرجل خيسر خسرا وخسراان وخسارا  ،كما قال جرير بن عطية :
أوالد قوم خلقوا أقنه
إن سليطا يف اخلسار إنه

كيف تكفرون ابهلل وكنتم أمواات فأحياكم مث يتكم مث حييكم مث إليه حتشرون 
يقول تعاىل حمتوا على وجوده وقدرته  ،وأنه اخلالق املتصرف يف عباده  :كيف تكفرون ابهلل ؟ أي :
كيف ألحدون وجوده أو تعبدون معه غريه ؟  وكنتم أمواات فأحياكم  أي  :قد كنتم عدما فأخرجكم
إىل الوجود ،كما قال تعاىل   :أم خلقوا من غري شيء أم هم اخلالقون أم خلقوا السموات واألرض بل
) (1زايدة من العتيقة .
) (2زايدة ملحقة على نسخة ح .
) (3يف األصل  :املال  .واملثبت من العتيقة .
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ال يوقنون  [ الطور  . ]36-35وقال   :هل أتى على اإلنسان حني من الدهر مل يكن شيئا مذكورا 
اإلنسان  ، ]1واآلايت يف هذا كثرية .
وقال سفيان الثوري  ،عن أيب إسحاق  ،عن أيب األحوص  ،عن عبد هللا بن مسعود  قالوا ربنا
[

أمتنا اثنتني وأحييتنا اثنتني فاعرتفنا بذنوبنا 
فأحياكم مث يتكم مث حيييكم . 
وقال ابن جريج  ،عن عطاء  ،عن ابن عباس  كنتم أمواات فأحياكم  : أمواات يف أصالب آابئكم  ،مل
تكونوا شيئا حب خلقكم  ،مث يتكم موتة احلق  ،مث حيييكم حني يبعثكم  .قال  :وهي مثل قوله  :
أمتنا اثنتني وأحييتنا اثنتني . 
[ غافر ]11

قال  :هي اليت يف البقرة   :وكنتم أمواات

وقال الضحاا  ،عن ابن عباس يف قوله   :ربنا أمتنا اثنتني وأحييتنا اثنتني  قال  :كنتم ترااب قبل أن
خيلقكم  ،فهذه ميتة  ،مث أحياكم فخلقكم فهذه حياة  ،مث يتكم فرتجعون إىل القبور فهذه ميتة أخرى،
مث يبعثكم يوم القيامة فهذه حياة (أخرى)() ، 1فهذه ميتتان وحيااتن  ،فهو كقوله  :كيف تكفرون ابهلل
وكنتم أمواات فأحياكم مث يتكم مث حيييكم . 

وهكذا روي عن السدي بسنده  ،عن() 2أيب مالك  ،وعن أيب صاحل  ،عن ابن عباس  ،وعن مرة  ،عن

ابن مسعود  ،وعن انس من الصحابة  ،وعن أيب العالية  ،واحلسن البصري  ،وجماهد  ،وقتادة  ،وأيب
صاحل  ،والضحاا  ،وعطاء اخلراساين حنو ذلك .
وقال الثوري  ،عن السدي  ،عن أيب صاحل  :كيف تكفرون ابهلل وكنتم أمواات فأحياكم مث يتكم مث
حيييكم مث إليه ترجعون  قال  :حيييكم يف القرب مث يتكم .
وقال ابن جرير  ،عن يونس  ،عن ابن وهب  ،عن عبد الرمحن بن زيد بن أسلم  :خلقهم يف ظهر آدم
ف أخذ عليهم امليثاق  ،مث أماهتم  ،مث خلقهم يف األرحام  ،مث أماهتم  ،مث أحياهم يوم القيامة وذلك كقول
هللا تعاىل   :قالوا ربنا أمتنا اثنتني وأحييتنا اثنتني . 
وهذا غريب والذي قبله .
والصحيح ما تقدم عن ابن مسعود وابن عباس  ،وأولئك اجلماعة من التابعني  ،وهو كقوله تعاىل  :قل
هللا حيييكم مث يتكم مث جيمعكم إىل يوم القيامة ال ريب فيه ولكن أكثر الناس اليعلمون  [ اجلاثية . ]26
(وعرب عن احلال قبل الوجود ابملوت جلامع مايشرتكان فيه من عدم اإلحساس كما قال يف األصنام :
أموات غري أحياء  [ النحل  . ]21وقال   :وآية هلم األرض امليتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه
أيكلون[ يس . 3)() ]33

) (1زايدة من نسخة .
) (2يف األصل  :وعن  .واملثبت من العتيقة .
) (3مابني القوسني زايدة من العتيقة .
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هو الذي خلق لكم مايف األرض مجيعا مث استوى إىل السماء فسواهن سبع مسوات وهو بكل شيء
عليم . 
ملا ذكر تعاىل داللة من خلقهم وما يشاهدونه من أنفسهم  ،ذكر دليال آخر مما يشاهدونه من خلق
السموات واألرض فقال   :هو الذي خلق لكم ما يف األرض مجيعا مث استوى إىل السماء  أي :
قصد إىل السماء  .واالستواء هاهنا مضمن معل القصد أواإلقبال مل ألنه عدي إبىل  فسواهن  أي :
فخلق السماء سبعا  .والسماء هاهنا اسم جنس  ،فلهذا قال   :فسواهن  ، وهو بكل شيء
عليم أي  :وعلمه حميط جبميع ما خلق  .كما قال   :أال يعلم من خلق  وتفصيل هذه اآلية يف
سورة حم السودة  .وهو قوله   :قل أئنكم لتكفرون ابلذي خلق األرض يف يومني وألعلون له أندادا
ذلك رب العاملني وجعل فيها رواسي من فوقها وابرا فيها وقدر فيها أقواهتا يف أربعة أايم سواء للسائلني
مث استوى إىل السماء وهي دخان فقال هلا ولألرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعني فقضاهن سبع
مسوات يف يومني وأوحى يف كل مساء أمرها وزينا السماء الدنيا مبصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم
[ فصلت .]12-9
ففي هذا داللة على أنه تعاىل ابتدأ خبلق األرض أوال  ،مث خلق السموات سبعا  ،وهذا شأن البناء مل أن
يبدأ بعمارة أسافله مث أعاليه بعد ذلك  .وقد صرح املفسرون بذلك كما سنذكره بعد هذا (إن شاء
هللا)(). 1
فأما قوله تعاىل   :ءأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع مسكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها
واألرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها واجلبال أرساها [ النازعات  ]32-27فقد قيل  :إن
 مث  هاهنا إمنا هي لعطف اخلرب على اخلرب  ،ال لعطف الفعل على الفعل  ،كما قال الشاعر :
قل ملن ساد مث ساد أبوه

مث قد ساد قبل() 2ذلك جده

وقيل  :إن الدحي كان بعد (خلق)() 3السموات  .رواه ابن أيب طلحة عن ابن عباس .
وقد قال ال سدي يف تفسريه  :عن أيب مالك  ،وعن أيب صاحل  ،عن ابن عباس  ،وعن مرة  ،عن ابن
مسعود  ،وعن انس من الصحابة  هو الذي خلق لكم ما يف األرض مجيعا مث استوى إىل السماء
فسواهن سبع مسوات  قال  :إن هللا تبارا وتعاىل كان عرشه على املاء  ،ومل خيلق شيئا غري ما خلق
قبل ا ملاء  ،فلما أراد أن خيلق اخللق أخرج من املاء دخاان  ،فارتفع فوق املاء فسما عليه  ،فسماه مساء ،
مث أيبس املاء فوعله أرضا واحدة  ،مث فتقها فوعلها سبع أرضني يف يومني يف األحد واالثنني  ،فخلق
) (1زايدة من نسخة .
) (2يف األصل  :بعد  .واملثبت من العتيقة .
) (3زايدة من العتيقة .
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األرض على حوت  ،واحلوت هو الذي ذكره هللا يف القرآن   :ن والقلم [ القلم  ]1واحلوت يف املاء ،
واملاء على ظهر صفاة  ،والصفاة على ظهر ملك  ،وامللك على صخرة  ،والصخرة يف الريح  ،وهي
الصخرة اليت ذكر لقمان ليست يف السماء وال يف األرض  ،فتحرا احلوت  ،فاضطرب  ،فتزلزلت
األرض ،فأرسى عليها اجلبال فقرت  .فاجلبال تفخر على األرض  ،فذلك قوله تعاىل   :وجعلنا يف
األرض رواسي() 1أن متيد هبم()[  2األنبياء  ]31وخلق اجلبال فيها  ،وأقوات أهلها  ،وشورها  ،وما ينبغي

هلا  ،يف يومني يف الثالاثء واألربعاء  ،وذلك حني يقول   :قل أئنكم لتكفرون ابلذي خلق األرض يف
يومني وألعلون له أندادا ذلك رب العاملني وجعل فيها رواسي من فوقها وابرا فيها  [ فصلت ، ]10-9
يقول  :أنبت شورها  وقدر فيها أقواهتا  ألهلها يف  أربعة أايم سواء للسائلني  [ فصلت . ]10
يقول  :من سأل فهكذا األمر   .مث استوى إىل السماء وهي دخان  [ فصلت  ]10وذلك الدخان من
تنفس املاء حني تنفس  ،فوعلها مساء واحدة  ،مث فتقها فوعلها سبع مسوات يف يومني يف اخلميس
واجلمعة  ،وإمنا مسي يوم اجلمعة ألنه مجع فيه خلق السموات واألرض  وأوحى يف كل مساء أمرها 
فصلت  ]12قال  :خلق يف كل مساء خلقها من املالئكة  ،واخللق الذي فيها من البحار وجبال الربد  ،وما
ال نعلم  ،مث زين السماء الدنيا ابلكواكب  ،فوعلها زينة وحفظا  ،حتفظ من الشياطني  ،فلما فر من
خلق ما أحب استوى على العر  ،فذلك حني يقول   :خلق السموات واألرض يف ستة أايم مث
استوى على العر  [ األعراف  ]54ويقول :كانتا رتقا ففتقنا ا  [ األنبياء . ]30
[

وقال ابن جرير  :حدثين املثل  ،ثنا عبد هللا بن صاحل  ،حدثين أبو معشر  ،عن سعيد بن أيب سعيد ،
عن عبد هللا بن سالم أنه قال  :إن هللا بدأ اخللق يوم األحد فخلق األرضني يف األحد واالثنني  ،وخلق
األقوات والرواسي يف الثالاثء واألربعاء  ،وخلق السموات يف اخلميس واجلمعة  ،وفر يف آخر ساعة من
يوم اجلمعة  ،فخلق فيها آدم على عول فتلك الساعة اليت تقوم فيها الساعة .
وقال جماهد يف قوله   :هو الذي خلق لكم ما يف األرض مجيعا  قال  :خلق هللا األرض قبل
السماء ،فلما خلق (األرض اثر)() 3منها دخان  ،فذلك حني يقول   :مث استوى إىل السماء وهي
دخان[ فصلت  ]10فسواهن سبع مسوات  قال  :بعضهن فوق بعض  ،وسبع أرضني يعين :
بعضهن() 4حتت بعض .

) (1يف األصل  :وجعل هلا رواسي  .واملثبت من العتيقة  .وهو املوافق للفظ القرآين .
)  (2يف النسـختني وسـائر النســخ  :بكـم  .وهــو سـهو مــن احلـافظ رمحـه هللا  .وإمنــا قولـه بكــم يف آيـة النحــل  ، 15لقمـان   : 10وألقــى يف
األرض رواسي أن متيد بكم 
) (3يف األصل  :ابن  .واملثبت من العتيقة .
) (4ليست يف العتيقة .
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[ وهذه اآلية دالة على أن األرض خلقت قبل السماء ،كما قال يف آية السودة   :قل أئنكم
لتكفرون ابلذي خلق األرض يف يومني وألعلون له أندادا ذلك رب العاملني وجعل فيها رواسي من فوقها
وابرا فيها وقدر فيها أقواهتا يف أربعة أايم سواء للسائلني مث استوى إىل السماء وهي دخان فقال هلا
ولألرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعني فقضاهن سبع مسوات يف يومني وأوحى يف كل مساء أمرها
وزينا السماء الدنيا مبصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم  [ فصلت  ]12-9فهذه وهذه دالتان على
أن األرض خلقت قبل السماء  ،وهذا ما ال أعلم فيه نزاعا بني العلماء  ،إال ما نقله ابن جرير عن
قتادة أنه زعم أن السماء خلقت قبل األرض  ،وقد توقف يف ذلك القرطا يف تفسريه لقوله تعاىل :
ءأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع مسكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها واألرض بعد ذلك
دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها واجلبال أرساها 
األرض .
ويف صحيح البخاري أن ابن عباس سئل عن هذا بعينه فأجاب  :أبن األرض خلقت قبل السماء  ،وأن
األرض إمنا دحيت بعد خلق السماء .
[ النازعات ]32-30

قالوا  :فذكر خلق السماء قبل

وكذلك أجاب غري واحد من علماء التفسري قد ا وحديثا  ،وقد حرران ذلك يف سورة النازعات ،
وحاصل ذلك أن الدحي مفسر بقوله   :واألرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها واجلبال
أرساها  ففسر الدحي إبخراج ما كان مودعا فيها ابلقوة إىل الفعل ملا أكملت صورة املخلوقات
األرضية مث السماوية  ،دحى بعد ذلك األرض فأخرجت ما كان مودعا فيها من املياه  ،فنبتت النبااتت
على اختالف (أجناسها وصفاهتا)() 1وألواهنا وأشكاهلا  ،وكذلك جرت هذه األفالا فدارت مبا فيها من
الكواكب الثوابت والسيارة  ،وهللا أعلم](). 2
وقد ذكر ابن أيب حامت وابن مردويه يف تفسري هذه اآلية  ،احلديث الذي رواه مسلم والنسائي يف التفسري
أيضا من رواية ابن جريج قال  :أخربين إمساعيل بن أمية  ،عن أيوب بن خالد  ،عن عبد هللا بن رافع
موىل أم سلمة  ،عن أيب هريرة قال  :أخذ رسول هللا  بيدي فقال  :خلق هللا الرتبة يوم السبت ،
وخلق اجلبال فيها يوم األحد  ،وخلق الشور فيها يوم االثنني  ،وخلق املكروه يوم الثالاثء  ،وخلق النور
يوم األربعاء  ،وبث فيها الدواب يوم اخلميس  ،وخلق آدم بعد العصر يوم اجلمعة من آخر ساعة من
ساعات اجلمعة فيما بني العصر إىل الليل .

) (1يف ح  :صفاهتا وأشكاهلا .
) (2مابني املعكوفني زايدة من العتيقة .
193

وهذا احلديث من غرائب صحيح مسلم  .وقد تكلم عليه علي بن املديين  ،والبخاري  ،وغري واحد من
احلفاث  ،وجعلوه من كالم كعب  ،وأن أاب هريرة إمنا مسعه من كعب األحبار  ،وإمنا اشتبه على بعض

الرواة فوعله مرفوعا  ،وقد حرر ذلك البيهقي (رمحه هللا)(). 1

 وإذ قال ربك للمالئكة إين جاعل يف األرض خليفة قالوا أألعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء
وحنن نسبح مدا ونقدس لك قال إين أعلم ماال تعلمون 
خيرب تعاىل ابمتنانه على بين آدم بتنويهه بذكرهم يف املأل األعلى قبل إجيادهم فقال تعاىل   :وإذ قال
ربك للمالئكة  أي  :واذكر ايحممد إذ قال ربك للمالئكة  ،واقصص على قومك ذلك .
وحكى ابن جرير عن بعض أهل العربية (وهو أبو عبيدة)() 2أنه زعم أن "إذ" هاهنا زائدة  ،وأن تقدير

الكالم  :وقال ربك  .ورده ابن جرير .

(قال القرطا  :وكذا رده مجيع املفسرين حب قال الزجاج  :هذا اجرتاء من أيب عبيدة)().3
 إين جاعل يف األرض خليفة  أي  :قوما خيلف بعضهم بعضا  ،قران بعد قرن  ،وجيال بعد جيل ،
كما قال تعاىل   :وهو الذي جعلكم خالئف األرض  [ األنعام  ]165وقال   :وجيعلكم خلفاء
األرض  [ النمل  . ]62وقال   :ولو نشاء جلعلنا منكم مالئكة يف األرض خيلفون  [ الزخرف ]60
(وقال)()  : 4فخلف من بعدهم خلف  [ مرمي ( ]59وقرئ يف الشاذ  :إين جاعل يف األرض خليقة .
حكاها الزخمشري وغريه  .ونقلها القرطا عن زيد بن علي)(). 5
وليس املراد هاهنا ابخلليفة آدم عليه السالم فقط ( ،كما يقوله طائفة من املفسرين  ،وعزاه القرطا إىل
ابن مسعود وابن عباس ومجيع أهل التأويل  ،ويف ذلك نظر بل اخلالف يف ذلك كثري  ،حكاه فخر
الدين الرازي يف تفسريه وغريه  ،والظاهر أنه مل يرد آدم عينا )() ، 6إذ لو كان ذلك ملا حسن قوله

املالئكة  :أألعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء  فرهنم إمنا أرادوا أن من هذا اجلنس من يفعل
ذلك  ،وكأهنم علموا ذلك بعلم خاص  ،أو مبا فهموه من الطبيعة البشرية  ،فرن هللا أخربهم أنه خيلق هذا
الصنف من صلصال من محر مسنون  [ ،أو فهموا من اخلليفة أنه الذي يفصل بني (الناس) ما يقع
) (1زايدة من العتيقة .
) (2زايدة من العتيقة .
) (3مابني القوسني زايدة من العتيقة .
) (4زايدة من ح .
) (5مابني القوسني زايدة من العتيقة .
) (6مابني القوسني زايدة من العتيقة .
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بينهم من الظامل  ،ويردعهم عن احلارم وامل مث  ،قاله القرطا ]() ، 1أو أهنم قاسوهم() 2على من سبق ،كما
سنذكر أقوال املفسرين يف ذلك .
وقول املالئكة هذا ليس على وجه اال عرتاض على هللا  ،وال على وجه احلسد لبين آدم كما قد يتو ه
بعض املفسرين  [ ،وقد وصفهم هللا تعاىل أبهنم ال يسبقونه ابلقول  ،أي  :ال يسألونه شيئا مل أيذن هلم
فيه  ،وهاهنا ملا أعلمهم أبنه سيخلق يف األرض خلقا  .قال قتادة  :وقد تقدم إليهم أهنم يفسدون فيها ،
فقالوا   :أألعل فيها من يفسد فيها (ويسفك الدماء)  اآلية ]() ، 3وإمنا هو سؤال استعالم
واستكشاف عن احلكمة يف ذلك  ،يقولون  :اي ربنا ما احلكمة يف خلق هؤالء مع أن منهم من يفسد يف
األرض ويسفك الدماء ؟ فرن كان املراد عبادتك مل فنحن نسبح مدا ونقدس لك  ،أي  :نصلي لك
كما سيأيت ( ،أي  :وال)() 4يصدر منا شيء من ذلك  ،وهال وقع االقتصار علينا ؟
قال هللا تعاىل جميبا هلم عن هذا السؤال   :إين أعلم ما ال تعلمون  أي  :إين أعلم من املصلحة
الراجحة يف خلق هذا الصنف على املفاسد اليت ذكرمتوها ما ال تعلمون أنتم  ،فرين سأجعل فيهم
األنبياء ،وأرسل فيهم الرسل  ،ويوجد فيهم الصديقون  ،والشهداء  ،والصاحلون  ،والعباد  ،والزهاد ،
واألولياء  ،واألبرار  ،واملقربون  ،والعلماء العاملون  ،واخلاشعون واحلبون له تبارا وتعاىل املتبعون رسله
صلوات هللا وسالمه عليهم .
[ وقد ثبت يف الصحيح  :أن املالئكة إذا صعدت إىل الرب تعاىل أبعمال عباده يسأهلم _ وهو أعلم _
كيف تركتم عبادي ؟ فيقولون  :أتيناهم وهم يصلون  ،وتركناهم وهم يصلون  .وذلك ألهنم يتعاقبون فينا،
وجيتمعون يف صالة الصبح  ،وصالة العصر  ،فيمكث هؤالء ويصعد أولئك ابألعمال كما قال عليه
الصالة والسالم  " :يرفع إليه عمل الليل قبل النهار  ،وعمل النهار قبل الليل " فقوهلم  :أتيناهم وهم
يصلون  ،وتركناهم وهم يصلون  ،من تفسري قوله هلم   :إين أعلم ما ال تعلمون . 
وقيل  :معل قوله جوااب هلم   :إين أعلم ما ال تعلمون ( أي)  :إن يل حكمة مفصلة (يف) خلق
هؤالء _ واحلالة ماذكرمت _ ال تعلموهنا .
وقيل  :إنه جواب لقوهلم  وحنن نسبح مدا ونقدس لك  فقال   :إين أعلم ما ال تعلمون 
أي :من وجود إبليس بينكم  ،وليس هو كما وصفتم أنفسكم به .

) (1مابني املعوفني زايدة من العتيقة  ،ومابني القوسني من ح .
) (2يف األصل  :قاسوه  .واملثبت من العتيقة .
) (3مابني املعكوفني زايدة من العتيقة ومابني القوسني من ح .
) (4يف األصل  :أو ال  .واملثبت من العتيقة .
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وقيل  :بل تضمن قوهلم  أألعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء وحنن نسبح مدا ونقدس لك
طلبا منهم أن يسكنوا األرض (بدل) بين آدم  ،فقال هللا تعاىل هلم   :إين أعلم ما ال تعلمون  من أن
بقاءكم يف السماء أصلح لكم وأليق بكم .
ذكرها فخر الدين (الرازي) مع غريها من األجوبة وهللا سبحانه أعلم](). 1
ذكر أقوال املفسرين ببسط ما ذكرانه :
قال ابن جرير  :حدثين القاسم بن احلسن (قال  :ثنا احلسني قال )() 2حدثين احلواج  ،عن جرير بن
حازم  ،ومبارا  ،عن احلسن  ،وأيب بكر  ،عن احلسن وقتادة قالوا  :قال هللا للمالئكة   :إين جاعل
يف األرض خليفة  قال هلم  :إين فاعل .
وهذا معناه أنه أخربهم بذلك .
وقال السدي  :استشار املالئكة يف خلق آدم  .رواه ابن أيب حامت .
وقال  :وروي عن قتادة حنوه .
وهذه العبارة إن مل ترجع إىل معل اإلخبار ففيها تساهل  ،وعبارة احلسن وقتادة يف رواية ابن جرير
أحسن  .وهللا أعلم .

 يف األرض  قال ابن أيب حامت  :ثنا أيب  ،ثنا أبو سلمة() ، 3ثنا محاد  ،ثنا عطاء بن السائب  ،عن
عبد الرمحن بن سابط أن النا  قال  ":دحيت األرض من مكة  ،وأول من طاف ابلبيت املالئكة ،
فقال هللا   :إين جاعل يف األرض خليفة  يعين مكة ".
وهذا مرسل  ،ويف سنده ضعف  ،وفيه مدرج  ،وهو أن املراد ابألرض مكة وهللا أعلم  .فرن الظاهر أن
املراد ابألرض أعم من ذلك .
 خليفة  : قال السدي يف تفسريه عن أيب مالك وعن أيب صاحل  ،عن ابن عباس  ،وعن مرة  ،عن
ابن مسعود  ،وعن انس من الصحابة  :أن هللا قال للمالئكة   :إين جاعل يف األرض خليفة  قالوا :
ربنا وما يكون ذلك اخلليفة ؟ قال  :يكون له ذرية يفسدون يف األرض  ،ويتحاسدون  ،ويقتل بعضم
بعضا .
قال ابن جرير  :فكان أتويل اآلية على هذا  :إين جاعل يف األرض خليفة مين  ،خيلفين يف احلكم() 4بني

خلقي  ،وإن ذلك اخلليفة هو آدم ومن قام مقامه يف طاعة هللا واحلكم ابلعدل بني خلقه  .وأما اإلفساد
وسفك الدماء بغري حقها  ،فمن غري خلفائه .
) (1مابني املعكوفني زايدة من العتيقة  .ومابني القوسني من ح .
) (2ساقطة  .وهي مثبتة من املصدر .
) (3يف األصل  :ابن مسلم  .واملثبت من العتيقة .
) (4يوجد هنا زايدة يف ح وغريها  :ابلعدل  .وليست يف النسختني واملصدر .
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قال ابن جرير  :وإمنا معل اخلالفة اليت ذكرها هللا إمنا هي خالفة قرن منهم قران .
قال  :واخلليفة الفعيلة من قولك  ،خلف فالن فالان يف هذا األمر إذا قام مقامه فيه بعده  ،كما قال
تعاىل   :مث جعلناكم خالئف يف األرض من بعدهم لننظر كيف تعملون  [ يونس  . ]14ومن ذلك
قيل للسلطان األعظم  :خليفة ألنه خلف الذي كان قبله  ،فقام ابألمر  ،فكان منه خلفا .
قال  :وكان حممد بن إسحاق يقول يف قوله تعاىل   :إين جاعل يف األرض خليفة  يقول  :ساكنا
وعامرا  ،يسكنها ويعمرها  ،خلفا ليس منكم .

(قال ابن جرير)() : 1وثنا أبو كريب  ،ثنا عثمان() 2بن سعيد  ،ثنا بشر بن عمارة  ،عن أيب روق  ،عن
الضحاا  ،عن ابن عباس قال  :أول من سكن األرض اجلن  ،فأفسدوا فيها  ،وسفكوا فيها الدماء ،
وقتل بعضهم بعضا  .قال  :فبعث هللا إليهم إبليس  ،فقتلهم إبليس ومن معه  ،حب أحلقهم جبزائر
البحور  ،وأطراف اجلبال  .مث خلق آدم فأسكنه إايها فلذلك قال   :إين جاعل يف األرض خليفة . 
وقال سفيان الثوري  :عن عطاء بن السائب  ،عن ابن سابط   :إين جاعل يف األرض خليفة قالوا

أألعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء  قال  :يعنون (به)() 3بين آدم .

وقال عبد الرمحن بن زيد بن أسلم  :قال هللا للمالئكة  :إين أريد أن أخلق يف األرض خلقا  ،وأجعل
فيها خليفة _ وليس هلل عز وجل خلق إال املالئكة  ،واألرض ليس فيها خلق _ قالوا   :أألعل فيها
من يفسد فيها . 
وقد تقدم مارواه السدي  ،عن ابن عباس وابن مسعود وغري ا من الصحابة  :أن هللا أعلم املالئكة مبا
تفعل ذرية آدم فقالت املالئكة ذلك .
وتقدم آنفا مارواه الضحاا  ،عن ابن عباس  :أن اجلن أفسدوا يف األرض قبل بين آدم  ،فقالت املالئكة
ذلك  ،فقاسوا هؤالء أبولئك .
وقال ابن أيب حامت  :ثنا أيب  ،ثنا علي بن حممد الطنافسي  ،ثنا أبو معاوية  ،ثنا األعمش  ،عن بكري بن
األخنس  ،عن جماهد  ،عن عبد هللا بن عمرو قال :كان (اجلن)() 4بنو اجلان يف األرض قبل أن خيلق

آدم أبلفي سنة  ،فأفسدوا يف األرض وسفكوا الدماء  ،فبعث هللا جندا من املالئكة فضربوهم حب
أحلقوهم جبزائر البحور فقال هللا للمالئكة   :إين جاعل يف األرض خليفة قالوا أألعل فيها من يفسد
فيها ويسفك الدماء ؟ قال إين أعلم ما ال تعلمون. 

) (1زايدة من العتيقة .
) (2يف األصل  :عمر  .واملثبت من العتيقة واملصدر .
) (3زايدة من العتيقة .
) (4زايدة من العتيقة .
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وقال أبو جعفر الرازي  ،عن الربيع (بن أنس)() ، 1عن أيب العالية يف قوله   :إين جاعل يف األرض
خليفة إىل قوله   :وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون  قال  :خلق هللا املالئكة يوم األربعاء  ،وخلق
اجلن يوم اخلميس  ،وخلق آدم يوم اجلمعة  ،فكفر قوم من اجلن  ،فكانت املالئكة هتبط إليهم يف
األرض ،فتقاتلهم (ببغيهم)() ، 2فكانت الدماء بينهم  ،فكان الفساد يف األرض فمن مث قالوا   :أألعل
فيها من يفسد فيها  كما أفسدت اجلن  ،ويسفك الدماء كما سفكوا .
قال ابن أيب حامت  :وثنا احلسن بن حممد بن الصباح  ،ثنا سعيد بن سليمان  ،ثنا مبارا بن فضالة ثنا
احلسن قال  :قال هللا للمالئكة   :إين جاعل يف األرض خليفة  قال هلم  :إين فاعل  .أفاضوا برأيهم
_ فعلمهم علما وطوى عنهم علما علمه ومل يعلموه _ فقالوا ابلعلم الذي علمهم  :أألعل فيها من
يفسد فيها ويسفك الدماء   قال إين أعلم ما ال تعلمون  . قال احلسن  :إن اجلن كانوا يف األرض
يفسدون ويسفكون الدماء  ،ولكن جعل هللا يف قلوهبم أن ذلك سيكون فقالوا ابلقول الذي علمهم .
وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة يف قوله   :أألعل فيها من يفسد فيها  كان (هللا)() 3أعلمهم أنه

إذا كان يف األرض خلق أفسدوا فيها وسفكوا الدماء  ،فذلك حني قالوا   :أألعل فيها من يفسد
فيها. 
وقال ابن أيب حامت  :ثنا أيب  ،ثنا هشام الرازي  ،ثنا ابن املبارا  ،عن معروف _ يعين ابن خربوذ _
املكي  ،عمن مسع أاب جعفر حممد بن علي يقول  :السول ملك  ،وكان هاروت وماروت من أعوانه ،
وكان له كل يوم ثالي حلات ينظرهن يف أم الكتاب  ،فنظر نظرة مل تكن له  ،فأبصر فيها خلق آدم وما
فيه من األمور  ،فأسر ذلك إىل هاروت وماروت _ وكاان من أعوانه _ فلما قال تعاىل   :إين جاعل

يف األرض خليفة قالوا أألعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء  قاال() 4ذلك استطالة على املالئكة.

وهذا أثر غريب  .وبتقدير صحته إىل أيب جعفر حممد بن علي بن احلسني الباقر ،فهو نقله عن أهل
الكتاب  ،وفيه نكارة توجب رده وهللا أعلم  .ومقتضاه أن الذين قالوا ذلك إمنا كانوا اثنني فقط وهو
خالف السياق .
وأغرب منه مارواه ابن أيب حامت أيضا حيث قال  :ثنا أيب  ،ثنا هشام بن أيب عيفبيد هللا ،ثنا عبد هللا بن
حيىي بن أيب كثري قال  :مسعت أيب يقول  :إن املالئكة الذين قالوا   :أألعل فيها من يفسد فيها
ويسفك الدماء وحنن نسبح مدا ونقدس لك  كانوا عشرة اآلف فخرجت انر من عند هللا
فأحرقتهم.
) (1زايدة من العتيقة .
) (2زايدة من ح .
) (3زايدة من العتيقة .
) (4يف األصل  :قالوا  ،واملثبت من العتيقة .
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وهذا أيضا إسرائيلي منكر كالذي قبله وهللا أعلم .
وقال ابن جريج  :إمنا تكلموا مبا أعلمهم أنه كائن من خلق آدم فقالوا   :أألعل فيها من يفسد فيها
ويسفك الدماء . 
وقال ابن جرير  :وقال بعضهم  :إمنا قالت املالئكة ما قالت   :أألعل فيها من يفسد فيها ويسفك
الدماء  ألن هللا أذن هلم يف السؤال عن ذلك  ،بعد ما أخربها أن ذلك كائن من بين آدم  ،فسألته
املالئكة فقالت (على)() 1التعوب منها  :وكيف يعصونك ايرب وأنت خالقهم ؟ فأجاهبم رهبم   :إين

أعلم ما ال تعلمون  يعين أن ذلك كائن منهم  ،وإن مل تعلموه أنتم  ،ومن (بعض من)() 2ترونه يل
طائعا .
قال  :وقال بعضهم  :ذلك من املالئكة على وجه االسرتشاد عما مل يعلموا من ذلك  ،فكأهنم قالوا :
ايرب خربان  .مسألة استخبار منهم  ،ال على وجه اإلنكار .
واختاره ابن جرير .

()3

 وحنن نسبح مدا ونقدس لك  : قال عبد الرزاق  ،عن معمر  ،عن قتادة قال  :التسبيح :

(التسبيح)() ، 4والتقديس  :الصالة .

(وقال)() 5السدي  ،عن أيب مالك  ،وعن أيب صاحل  ،عن ابن عباس  ،وعن مرة  ،عن ابن مسعود ،
وعن انس من الصحابة   :وحنن نسبح مدا ونقدس لك  قال  :يقولون  :نصلي لك .
وقال جماهد   :وحنن نسبح مدا ونقدس لك  قال  :نعظمك ونكربا .
وقال الضحاا  :التقديس  :التطهري .
وقال حممد بن إسحاق   :وحنن نسبح مدا ونقدس لك  قال  :ال نعصي وال أنيت شيئا تكرهه .
وقال ابن جرير  :التقديس  :هو التعظيم والتطهري  ،ومنه قوهلم  :سبوح قدوس يعين بقوهلم  :سبوح :
تنزيه له  ،وبقوهلم  :قدوس  :طهارة وتعظيم() 6له  .وكذلك قيل لألرض  :أرض مقدسة  ،يعين بذلك :

املطهرة  .فمعل قول املالئكة إذا   :وحنن نسبح مدا  ننزهك ونربيك مما يضيفه إليك أهل الشرا
بك  ونقدس لك  : ننسبك إىل ماهو من صفاتك  ،من الطهارة من األدانس وما أضاف إليك أهل
الكفر بك .
) (1زايدة من العتيقة .
) (2يف األصل  :يعصين ممن  .واملثبت من العتيقة .
) (3جاء يف ح هنا اآلتية بعد قليل  :قال سعيد عن قتادة  ...إىل قوله  :أتينا طائعني  .وقد أثبتناها هناا كما يف العتيقة .
) (4زايدة من العتيقة .
) (5يف األصل  :قال  .واملثبت من العتيقة .
) (6يف األصل  :وتنزيه  .واملثبت من العتيقة .
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(ويف صحيح مسلم عن أيب ذر أن رسول هللا  : سئل أي الكالم أفضل ؟ قال  :ما اصطفى هللا
ملالئكته سبحان هللا و مده .
وروى البيهقي عن عبد الرمحن بن قرط أن رسول  ليلة أسري به مسع تسبيحا يف السموات العال :
سبحان العلي األعلى سبحانه وتعاىل)(). 1
 قال إين أعلم ما ال تعلمون ( قال سعيد عن قتادة  :قوله   :وإذ قال ربك للمالئكة إين جاعل يف
األرض خليفة  فاستشار املالئكة يف خلق آدم فقالوا   :أألعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء
وقد علمت املالئكة أنه الشيء أكره إىل هللا من سفك الدماء والفساد يف األرض  وحنن نسبح مدا
ونقدس لك قال إين أعلم ما ال تعلمون 
قال قتادة() : 2فكان يف علم هللا أنه سيكون من تلك اخلليفة أنبياء ورسل  ،وقوم صاحلون  ،وساكنو
اجلنة .
قال  :وذكر لنا عن ابن عباس أنه كان يقول  :إن هللا ملا أخذ يف خلق آدم  ،قالت املالئكة  :ما هللا
خالق خلقا أكرم عليه منا  ،وال أعلم منا  ،فابتلوا خبلق آدم  ،وكل خلق مبتلى،كما ابتليت السموات
واألرض ابلطاعة فقال   :ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعني ) 

()3

[فصلت ]11

وسيأيت عن ابن مسعود وابن عباس وغري واحد من الصحابة والتابعني أقوال يف حكمة قوله تعاىل :

قال إين أعلم ما ال تعلمون . 4)( 

( وقد استدل القرطا وغريه هبذه اآلية على وجوب نصب اخلليفة  ،ليفصل بني الناس فيما خيتلفون فيه،
ويقطع تنازعهم  ،وينتصر ملظلومهم من ظاملهم  ،ويقيم احلدود  ،ويزجر عن تعاطي الفواحش  ،إىل غري
ذلك من األمور املهمة  ،اليت ال متكن إقامتها إال ابإلمام  ،وما ال يتم الواجب إال به فهو واجب .
واإلمامة تنال ابلنص كما يقوله طائفة من أهل السنة يف أيب بكر  ،أو ابإل اء إليه كما يقوله آخرون
منهم  ،أو ابستخالف اخلليفة آخر بعده  ،كما فعل الصديق يف عمر بن اخلطاب  ،أو برتكه شورى يف
مجاعة صاحلني لذلك  ،كما فعله عمر  ،أو ابجتماع أهل احلل والعقد على مبايعته  ،أو مببايعة واحد
منهم له  ،فيوب التزامها عند اجلمهور  ،وحكى على ذلك إمام احلرمني اإلمجاع ،وهللا أعلم .
الناس على طاعته فتوب  ،لئال يؤدي ذلك إىل الشقاق واالختالف  ،ونص عليه
أو يقهر واحد َ
الشافعي .
) (1مابني القوسني زايدة من العتيقة ملحقة على اهلامش .
) (2مجلــة قــال قتــادة  ،ليســت يف العتيقــة ولكنهــا مــن األصــل  .وقــد ثبــت يف األصــل مابعــدها إىل قولــه  :وســاكنو اجلنــة  .أمــا ماقبــل ذلــك
ومابعده فمن العتيقة كما سيأيت .
) (3مابني القوسني زايدة من العتيقة  .وهي يف ح متقدمة عن هذا املوضع وقد نبهت عليه آنفا .
) (4مل يذكر احلافظ ابن كثري شيئا من ذلك .
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وهل جيب اإلشهاد على عقد اإلمامة ؟ فيه خالف مل منهم من قال  :ال يشرتط  .وقيل  :بلى ويكفي
شاهدان  .وقال اجليفبائي  :جيب أربعة  ،وعاقد  ،ومعقود له  .كما ترا عمر األمر شورى بني ستة فوقع
األمر على عاقد  ،وهو عبد الرمحن بن عوف  ،ومعقود له وهو عثمان  ،واستنبط وجوب األربعة الشهود
من األربعة الباقني  ،ويف هذا نظر  .وهللا أعلم .
وجيب أن يكون ذكرا  ،حرا ابلغا  ،عاقال مسلما  ،عدال جمتهدا  ،بصريا سليم األعضاء  ،خبريا ابحلروب
واآلراء  ،قرشيا على الصحيح  .وال يشرتط اهلامشي وال املعصوم من اخلطأ خالفا لغالة الروافض .
ولو فسق اإلمام هل ينعزل أم ال ؟ فيه خالف  ،والصحيح  :ال ينعزل لقوله عليه والسالم  " :إال أن تروا
كفرا بواحا عندكم من هللا فيه برهان " .
وهل له أن يعزل نفسه ؟ فيه خالف  ،وقد عزل احلسن بن علي نفسه  ،وسلم األمر إىل معاوية ،

لكن()1كان هذا لعذر وقد مدح على ذلك .

فأما نصب إمامني يف األرض أو أكثر  ،فال جيوز لقوله عليه السالم  " :من جاءكم وأمركم مجيع يريد أن
يفرق بينكم فاقتلوه كائنا من كان "  .وهذا قول اجلمهور  ،وقد حكى اإلمجاع على ذلك غري واحد
منهم إمام احلرمني .
وقالت الكرامية جبواز نصب اثنني فأكثر  ،كما كان علي ومعاوية إمامني واجا الطاعة  .قالوا  :وإذا
جاز بعث نبيني يف وقت واحد وأكثر  ،جاز ذلك يف اإلمامة ألن النبوة أعلى رتبة بال خالف .
وحكى إمام احلرمني عن األستاذ أيب إسحاق  ،أنه جوز نصب إمامني فأكثر  ،إذا تباعدت األقطار ،
واتسعت األقاليم بينهما  .وتردد إمام احلرمني يف ذلك .

قلت  :وهذا يشبه حال خلفاء بين العباس يف العراق  ،والفاطميني مبصر  ،واألمويني ابملغرب)(). 2
(وليقرر هذا كله يف موضع آخر من كتاب األحكام إن شاء هللا تعاىل)(). 3

 وعلم آدم األمساء كلها مث عرضهم على املالئكة فقال أنبئوين أبمساء هؤالء إن كنتم صادقني  .قالوا
سبحانك ال علم لنا إال ما علمتنا إنك أنت العليم احلكيم  .قال اي آدم أنبئهم أبمسائهم فلما أنبأهم
أبمسائهم قال أمل أقل لكم إين أعلم غيب السموات واألرض وأعلم ماتبدون وماكنتم تكتمون 
هذا مقام ذكر هللا تعاىل فيه شرف آدم على املالئكة  ،مبا اختصه من علم أمساء كل شيء دوهنم  ،وهذا
كان بعد سوودهم له  .وإمنا قدم هذا الفصل على ذاا ملناسبة ما بني هذا املقام وعدم علمهم كمة
) (1يف العتيقة  :ال ان  .واملثبت من ح .
) (2مابني القوسني زايدة من العتيقة .
) (3مابني القوسني زايدة من ح .
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خلق اخلليفة  ،حني سألوا عن ذلك  ،فأخربهم تعاىل أبنه يعلم ما ال يعلمون  .وهلذا ذكر هللا هذا املقام
عقيب هذا ليبني هلم شرف آدم مبا فضل به عليهم يف العلم فقال تعاىل   :وعلم آدم األمساء كلها.

وقال () 1السدي  ،عمن حدثه عن ابن عباس   :وعلم آدم األمساء كلها  قال  :عرض عليه أمساء
ولده إنساان إنساان  ،والدواب فقيل  :هذا احلمار  ،هذا اجلمل  ،هذا الفرس .
وقال الضحاا عن ابن عباس   :وعلم آدم األمساء كلها  قال  :هي هذه األمساء اليت يتعارف هبا
الناس  :إنسان  ،ودابة  ،وأرض  ،وسهل  ،و ر  ،ومجل  ،ومحار  ،وأشباه ذلك من األمم وغريها .
وروى ابن أيب حامت وابن جرير ،من حديث عاصم بن كليب  ،عن سعيد بن معبد  ،عن ابن عباس
وعلم آدم األمساء كلها  قال  :علمه اسم الصحفة والقدر ؟ قال  :نعم  ،حب الفسوة والفسياة !
وقال جماهد   :وعلم آدم األمساء كلها  قال  :علمه() 2اسم كل دابة  ،وكل طري  ،وكل شيء .
وكذلك روي عن سعيد بن جبري وقتادة وغريهم من السلف  :أنه علمه أمساء كل شيء .
وقال الربيع يف رواية عنه  :أمساء املالئكة .
وقال محيد الشامي  :أمساء النووم .
وقال عبد الرمحن بن زيد  :علمه أمساء ذريته كلهم .
واختار ابن جرير أنه علمه أمساء املالئكة وأمساء الذرية ألنه قال  :مث عرضهم وهذا عبارة عما يعقل .
وهذا الذي رجح به ليس بالزم مل فرنه ال ينفي أن يدخل معهم غريهم  ،ويعرب عن اجلميع بصيغة من
يعقل للتغليب كما قال   :وهللا خلق كل دابة من ماء فمنهم من شي على بطنه ومنهم من شي
على رجلني ومنهم من شي على أربع خيلق هللا ما يشاء إن هللا على كل شيء قدير [ النور . ]45
(وقد قرأ عبد هللا بن مسعود  :مث عرضهن .

وقرأ أيب بن كعب  :مث عرضها  .أي  :املسميات)(). 3

والصحيح أنه علمه أمساء األشياء كلها  :ذواهتا وأفعاهلا  ،كما قال ابن عباس  :حب الفسوة والفسية .
يعين أمساء الذوات واألفعال مل املكرب واملصغر .
وهلذا قال البخاري يف تفسري هذه اآلية من كتاب التفسري من صحيحه :
ثنا مسلم بن إبراهيم  ،ثنا هشام  ،ثنا قتادة  ،عن أنس بن مالك أن رسول هللا  قال  ،وقال يل
خليفة :ثنا  :يزيد بن زريع  ،ثنا سعيد  ،عن قتادة  ،عن أنس  ،عن النا  قال  " :جيتمع املؤمنون
يوم القيامة فيقولون  :لو استشفعنا إىل ربنا مل فيأتون آدم  ،فيقولون  :أنت أبو الناس  ،خلقك هللا بيده،
وأسود لك مالئكته  ،وعلمك أمساء كل شيء  ،فاشفع لنا عند ربك حب يرحينا من مكاننا هذا .
) (1يف العتيقة  :قال .
) (2يف األصل  :علم  .واملثبت من العتيقة .
) (3مابني القوسني زايدة من العتيقة .
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فيقول  :لست هناكم  ،ويذكر ذنبه مل فيستحيي  ،ائتوا نوحا  ،فرنه أول رسول بعثه هللا إىل أهل األرض.
فيأتونه فيقول  :لست هناكم  .ويذكر سؤاله ربه ماليس له به علم مل فيستحيي  ،فيقول  :ائتوا خليل
الرمحن  .فيأتونه فيقول  :لست هناكم  ،ائتوا موسى مل عبدا كلمه هللا وأعطاه التوراة فيأتونه  ،فيقول :
لست هناكم  ،ويذكر قتل النفس بغري نفس مل فيستحيي من ربه  ،ائتوا عيسى عبد هللا ورسوله وكلمة هللا
وروحه فيقول  :لست هناكم  ،ائتوا حممدا عبدا غفر هللا له ما تقدم من ذنبه وما أتخر  .فيأتوين ،
فأنطلق حب أستأذن على ريب  ،فيؤذن يل  ،فرذا رأيت ريب وقعت ساجدا  ،فيدعين ما شاء هللا  ،مث
يقال  :ارفع رأسك  ،وسل تعطه  ،وقل يسمع  ،واشفع تشفع  ،فأرفع رأسي  ،فأمحده بتحميد يعلمنيه،
مث أشفع  ،فيحد يل حدا فأدخلهم اجلنة  ،مث أعود إليه  ،فرذا رأيت ريب مثله  ،مث أشفع  ،فيحد يل حدا
فأدخلهم اجلنة  ،مث أعود إليه فرذا رأيت ريب مثله مث أشفع فيحد يل حدا فأدخلهم اجلنة  ،مث أعود الرابعة
فأقول  :مابقي يف النار إال من حبسه القرآن  ،ووجب عليه اخللود .
هكذا ساق البخاري هذا احلديث هاهنا .
وقد رواه مسلم والنسائي من حديث هشام وهو ابن أيب عبد هللا الدستوائي  ،عن قتادة به.
وأخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه  ،من حديث سعيد وهو() 1ابن أيب عروبة عن قتادة ووجه إيراده

هاهنا واملقصود منه قوله عليه الصالة والسالم  " :فيأتون آدم فيقولون  :أنت أبو الناس خلقك هللا بيده
وأسود لك مالئكته وعلمك أمساء كل شيء " .
فدل هذا على أنه علمه أمساء مجيع املخلوقات وهلذا قال   :مث عرضهم على املالئكة  يعين
املسميات  ،كما قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال  :مث عرض تلك األمساء على املالئكة  ،فقال:
 أنبئوين أبمساء هؤالء إن كنتم صادقني . 
وقال السدي يف تفسريه  :عن أيب مالك  ،وعن أيب صاحل  ،عن ابن عباس  ،وعن مرة  ،عن ابن
مسعود ،وعن انس من الصحابة  :وعلم آدم األمساء كلها مث عرض اخللق على املالئكة .
وقال ابن جريج  ،عن جماهد   :مث عرضهم  عرض أصحاب األمساء على املالئكة .
وقال ابن جرير  :ثنا القاسم  ،ثنا احلسني  ،حدثين احلواج  ،عن جرير بن حازم  ،ومبارا بن فضالة ،
عن احلسن  ،وأيب بكر  ،عن احلسن وقتادة قاال  :علمه اسم كل شيء  ،وجعل يسمي كل شيء ابمسه
وعرضت عليه أمة أمة .
وهبذا اإلسناد عن احلسن وقتادة  :يف قوله   :إن كنتم صادقني  أين مل أخلق خلقا إال كنتم أعلم منهمل
فأخربوين أبمساء هؤالء إن كنتم صادقني .
وقال الضحاا  ،عن ابن عباس  إن كنتم صادقني  : إن كنتم تعلمون مل أجعل يف األرض خليفة .
) (1يف األصل  :هو  .واملثبت من العتيقة .
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وقال السدي  :عن أيب مالك  ،وعن أيب صاحل  ،عن ابن عباس  ،وعن مرة  ،عن ابن مسعود  ،وعن
انس من الصحابة   :إن كنتم صادقني  أن بين آدم يفسدون يف األرض  ،ويسفكون الدماء .
وقال ابن جرير  :وأوىل األقوال يف ذلك أتويل ابن عباس ومن قال بقوله  ،ومعل ذلك فقال  :أنبئوين
أبمساء من عرضته عليكم أيتها املالئكة القائلون  :أألعل يف األرض من يفسد يف األرض ويسفك الدماء

من غريان() 1؟ أم() 2منا ؟ فنحن نسبح مدا ونقدس لك ؟ إن كنتم صادقني يف قيلكم  :إين إن
جعلت خليفيت يف األرض من غريكم  ،عصاين ذريته  ،وأفسدوا وسفكوا الدماء  ،وإن جعلتكم فيها

عرضت
أطعتموين  ،واتبعتم() 3أمري ابلتعظيم يل  ،والتقديس  ،فرذا() 4كنتم ال تعلمون أمساء هؤالء الذين
يف
عليكم  ،وأنتم تشاهدوهنم() ، 5فأنتم مبا هو غري موجود من األمور الكائنة اليت مل توجد أحرى أن تكونوا

غري عاملني .
 قالوا سبحانك ال علم لنا إال ما علمتنا إنك أنت العليم احلكيم  هذا تقديس وتنزيه من املالئكة هلل
تعاىل  ،أن حييط أحد بشيء من علمه إال مبا شاء  ،أو أن يعلموا شيئا إال ما علمهم تعاىل وهلذا قالوا
 سبحانك ال علم لنا إال ما علمتنا إنك أنت العليم احلكيم  أي  :العليم بكل شيء  ،احلكيم يف
خلقك وأمرا  ،ويف تعليمك من تشاء  ،ومنعك من تشاء  ،لك احلكمة يف ذلك  ،والعدل التام .
قال ابن أيب حامت  :ثنا أبو سعيد األشج  ،ثنا حفص بن غياي  ،عن حواج  ،عن ابن أيب مليكة ،
عن ابن عباس  :سبحان هللا  ،قال  :تنزيه هللا نفسه عن السوء  .قال  :مث قال عمر لعلي وأصحابه
عنده  :ال إله إال هللا  ،قد عرفناه  ،فما سبحان هللا ؟ فقال له علي  :كلمة أحبها هللا لنفسه ورضيها
وأحب أن تقال .

قال  :وثنا() 6أيب  ،ثنا ابن نفيل  ،ثنا النضر بن عريب() 7قال  :سأل رجل ميمون بن مهران عن سبحان
هللا فقال  :اسم يعظم هللا به  ،وحياشا به من السوء .
وقوله تعاىل   :قال اي آدم أنبئهم أبمسائهم فلما أنبأهم أبمسائهم قال أمل أقل لكم إين أعلم غيب
السموات واألرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون  قال زيد بن أسلم  :قال  :أنت جربيل  ،أنت
ميكائل  ،أنت إسرافيل حب عدد األمساء كلها  ،حب بلغ الغراب .
وقال جماهد يف قول هللا   :اي آدم أنبئهم أبمسائهم  قال  :اسم احلمامة  ،والغراب  ،واسم كل شيء .
) (1عليها تعليق يف العتيقة  :متعلق بتوعل .
) (2عليها تعليق يف العتيقة  :ألعل يف األرض خليفة .
) (3يف األصل  :وأتيتم  .واملثبت من العتيقة .
) (4يف األصل  :فرذا إذا  .واملثبت من العتيقة .
) (5يف العتيقة  :تشاهدونه .
) (6يف العتيقة  :وثنا .
) (7يف األصل  :عدي  .واملثبت من العتيقة .
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وروي عن سعيد بن جبري  ،واحلسن  ،وقتادة  ،حنو ذلك .

فلما ظهر فضل آدم عليه (الصالة و)() 1السالم على املالئكة عليهم السالم يف سرده ما() 2علمه هللا

(تعاىل)() 3من أمساء األشياء  ،قال هللا تعاىل للمالئكة (  :أمل أقل لكم)() 4إين أعلم غيب السموات
واألرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون  أي  :أمل أتقدم إليكم أين أعلم الغيب الظاهر واخلفي ؟
كما قال تعاىل   :وإن ألهر ابلقول فرنه يعلم السر وأخفى [ طه  ،]7وكما قال تعاىل إخبارا عن
اهلدهد أنه قال لسليمان   :أال يسودوا هلل الذي خيرج اخلبء يف السموات واألرض ويعلم ما خيفون
وما يعلنون() 5هللا ال إله إال هو رب العر العظيم 

[ النمل ]25،26

وقيل يف معل قوله تعاىل   :وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون  غري ما ذكرانه  ،فروى الضحاا ،
عن ابن عباس   :وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون  قال  :يقول  :أعلم السر كما أعلم العالنية ،
يعين  :ما كتم إبليس يف نفسه من الكرب واالغرتار .
وقال السدي  ،عن أيب مالك  ،وعن أيب صاحل  ،عن ابن عباس  ،وعن مرة  ،عن ابن مسعود  ،وعن
انس من الصحابة قال  :قوهلم   :أألعل فيها من يفسد فيها  فهذا الذي أبدوا  ،وما كنتم
تكتمون يعين  :ما أسر إبليس يف نفسه من الكرب .
وكذلك قال سعيد بن جبري  ،وجماهد  ،والسدي  ،والضحاا  ،والثوري  .واختار ذلك ابن جرير(). 6
وقال أبو العالية  ،والربيع بن أنس  ،واحلسن  ،وقتادة  :هو قوهلم  :لن خيلق ربنا خلقا إال كنا أعلم منه
وأكرم عليه منه .
وقال أبو جعفر الرازي  ،عن الربيع بن أنس   :وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون  فكان الذي أبدوا
قوهلم   :أألعل فيها من يفسد فيها  وكان الذي كتموا بينهم قوهلم  :لن خيلق ربنا خلقا إال كنا حنن
أعلم منه وأكرم  ،فعرفوا أن هللا فضل عليهم آدم يف العلم والكرم .
وقال ابن جرير  :ثنا يونس  ،ثنا ابن وهب  ،عن عبد الرمحن بن زيد بن أسلم  ،يف قصة املالئكة وآدم :
فقال هللا للمالئكة :كما مل تعلموا هذه األمساء مل فليس لكم علم أمنا أردت أن أجعلهم ليفسدوا فيها ،
هذا عندي قد علمته  .ولذلك أخفيت عنكم أين أجعل فيها من يعصيين ومن يطيعين  .قال  :وسبق

) (1ليست يف العتيقة .
) (2يف األصل  :من  .واملثبت من العتيقة .
) (3ليست يف العتيقة .
) (4زايدة من العتيقة .
) (5كذا ابلغيبة يف املوضعني  .وهي قراءة سبعية .
) (6يف األصل  :واختاره مالك وابن جرير  .واملثبت من العتيقة .
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دروه ،
من هللا  ألمألن جهنم من اجلنة والناس أمجعني [ هود  ]119قال  :ومل تعلم املالئكة ذلك ومل يَ يف
قال  :فلما() 1رأوا ما أعطى هللا آدم من العلم أقروا له ابلفضل .

وقال ابن جرير :وأوىل األقوال يف ذلك قول ابن عباس وهو أن معل قوله   :وأعلم ما تبدون : وأعلم

_ مع علمي غيب السموات واألرض _ ما تظهرون أبلسنتكم وما كنتم (تكتمون)()  2ختفونه يف

أنفسكم  ،فال خيفى علي شيء  .سواء عندي سرائركم وعالنيتكم  .والذي أظهروه أبلسنتهم قوهلم  :
أألعل فيها من يفسد فيها  والذي كانوا يكتمونه ما كان عليه منطواي إبليس  ،من اخلالف على هللا يف
أمره  ،والتكرب عن طاعته .
احد أو
قال  :وصح ذلك كما تقول العرب  :قَـتَل
احد أو البعض  ،وَهَزم الو يف
وهَزموا  ،وإمنا قَـتَل الو يف
اجليش َ
يف
البعض  ،فيخرج اخلرب عن املهزوم منه أو املقتول  ،خمرج اخلرب عن مجيعهم .كما قال تعاىل   :إن الذين
ينادونك من وراء احلورات  ذيفكر أن الذي اندى إمنا كان واحدا من بين متيم  .قال  :وكذلك قوله :
وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون .

 وإذ قلنا للمالئكة اسودوا آلدم فسودوا إال أبليس أىب واستكرب وكان من الكافرين 
وهذه كرامة عظيمة من هللا تعاىل آلدم ام هبا على ذريته  ،حيث أخرب أنه تعاىل أمر املالئكة ابلسوود

آلدم  .وقد دل على ذلك أيضا أحاديث() 3كثرية  ،منها  :حديث الشفاعة املتقدم  ،وحديث موسى
عليه السالم  :رب أرين آدم الذي أخرجنا ونفسه من اجلنة  .فلما اجتمع به قال  :أنت آدم الذي
(خلقك هللا)() 4بيده  ،ونفخ فيه من روحه  ،وأسود له مالئكته  .قال  :وذكر احلديث كما سيأيت .
وقال ابن جرير  :ثنا أبو كريب  ،ثنا عثمان بن سعيد  ،ثنا بشر بن عمارة  ،عن أيب روق  ،عن
الضحاا  ،عن ابن عباس قال  :كان إبليس من حي من أحياء املالئكة يقال هلم  :اجلن  ،خلقوا من
انر السموم  ،من بني املالئكة  .وكان امسه احلاري  ،وكان خازان من خزان اجلنة  ،قال  :وخلقت
املالئكة كلهم من نور غري هذا احلي  .قال  :وخلقت اجلن الذين ذكروا يف القرآن من مارج من انر

(وهو لسان النار الذي يكون يف طرفها إذا أهلبت)() 5قال  :وخلق اإلنسان من طني  .فأول من سكن
) (1يف األصل  :وملا  .واملثبت من العتيقة .
) (2ليست يف العتيقة .
) (3يف العتيقة  :أحاديث أيضا .
) (4يف األصل  :خلقه  .واملثبت من العتيقة .
) (5زايدة من العتيقة .
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األرض اجلن  ،فأفسدوا فيها وسفكوا (الدماء)() ، 1وقتل بعضهم بعضا  .قال  :فبعث هللا إليهم إبليس
يف جند من املالئكة _ وهم هذا احلي الذين يقال هلم() : 2اجلن _ فقتلهم إبليس ومن معه  ،حب
أحلقهم جبزائر البحور وأطراف اجلبال  .فلما فعل إبليس ذلك اغرت يف نفسه  ،فقال  :قد صنعت شيئا مل
يصنعه أحد  .قال  :فاطلع هللا على ذلك من قلبه  ،ومل يطلع عليه املالئكة الذين كانوا معه  ،فقال هللا
تعاىل للمالئكة الذين معه   :إين جاعل يف األرض خليفة  فقالت املالئكة جميبني له   :أألعل فيها
من يفسد فيها ويسفك الدماء  كما أفسدت اجلن وسفكت الدماء  ،وإمنا بعثتنا عليهم لذلك ؟
فقال  :إين أعلم ما ال تعلمون  يقول  :إين قد اطلعت على قلب إبليس على ما مل تطلعوا عليه من
كربه واغرتاره  ،قال  :مث أمر برتبة آدم فرفعت  ،فخلق هللا آدم من طني الزب _ والالزب  :اللزج
الطيب _ من محر مسنون _ من _ وإمنا كان محأ مسنوان بعد الرتاب  ،فخلق منه آدم بيده قال :
فمكث أربعني ليلة جسدا ملقى  .وكان إبليس أيتيه فيضربه برجله  ،فيصلصل فيصوت  .قال  :فهو
قول هللا تعاىل   :من صلصال كالفخار [ الرمحن  ]14يقول  :كالشيء املنفرج الذي ليس مبصمت .
قال  :مث يدخل يف فيه وخيرج من دبره  ،ويدخل من دبره  ،وخيرج من فيه  .مث يقول  :لست شيئا
سلطت علي ألعصينك  .قال :
سلطت عليك ألهلكنك  ،ولئن
للصلصلة  ،ولشيء ما خلقت  ،ولئن
َ
يف
فلما نفخ هللا فيه من روحه  ،أتت النفخة من قبل رأسه  ،فوعل ال جيري شيء منها يف جسده إال صار
حلما ودما  ،فلما انتهت النفخة إىل سرته  ،نظر إىل جسده  ،فأعوبه مارأى من جسده  ،فذهب
لينهض فلم يقدر  .فهو قول هللا تعاىل  وكان() 3اإلنسان عووال  [ اإلسراء  ]11قال  :ضور  ،ال صرب
له على سراء وال ضراء  .قال  :فلما متت النفخة يف جسده  ،عطس مل فقال  :احلمد هلل رب العاملني _
إبهلام هللا _ فقال هللا له  :يرمحك هللا اي آدم  .قال  :مث قال هللا تعاىل للمالئكة _ الذين كانوا مع إبليس
خاصة دون املالئكة الذين يف السموات _  :اسودوا آلدم  ،فسودوا كلهم أمجعون  ،إال إبليس أىب
واستكرب _ ملا كان حدي نفسه من الكرب واالغرتار _ فقال  :ال أسود له  ،وأان خري منه  ،وأكرب سنا،
وأقوى خلقا  ،خلقتين من انر  ،وخلقته من طني  .يقول  :إن النار أقوى من الطني  .قال  :فلما أىب
إبليس أن يسود أبلسه هللا _ آيسه من اخلري كله _ وجعله شيطاان رجيما  ،عقوبة ملعصيته  ،مث علم
آدم األمساء كلها _ وهي هذه األمساء اليت يتعارف هبا الناس إنسان  ،ودابة  ،وأرض  ،وسهل  ،و ر ،
وجبل  ،ومحار  ،وأشباه ذلك من األمم وغريها  .مث عرض هذه األمساء على أولئك املالئكة _ يعين
املالئكة الذين كانوا مع إبليس الذين خلقوا من انر السموم _ وقال هلم   :أنبئوين أبمساء هؤالء 
يقول  :أخربوين أبمساء هؤالء  إن كنتم صادقني  : إن كنتم تعلمون ِملَ أجعل يف األرض خليفة ؟
) (1زايدة من العتيقة .
) (2يف األصل  :هلن  .وهو خطأ فاحش  .واملثبت من العتيقة .
) (3يف األصل  :وخلق  .وهو خطا واملثبت من العتيقة وهو املوافق للنص القرآين .
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قال :فلما علمت املالئكة موجدة هللا عليهم  ،فيما تكلموا به من علم الغيب  ،الذي ال يعلمه غريه ،
الذي ليس هلم به علم مل  قالوا سبحانك  تنزيها هلل من أن يكون أحد يعلم الغيب غريه  ،تبنا إليك
 ال علم لنا إال ما علمتنا  ترباي منهم من علم الغيب  ،إال ما علمتنا  كما علمت آدم فقال :
اي آدم أنبئهم أبمسائهم  يقول  :أخربهم (  فلما أنبأهم  يقول أخربهم )()  1أبمسائهم قال  :أمل
أقل لكم أيها املالئكة خاصة  إين أعلم غيب السموات واألرض  واليعلم غريي  وأعلم ما
تبدون يقول  :ما تظهرون  وما كنتم تكتمون  يقول  :أعلم السر كما أعلم العالنية  ،يعين ما كتم
إبليس يف نفسه من الكرب واالغرتار .
هذا سياق غريب  ،وفيه أشياء فيها نظر  ،يطول مناقشتها  ،وهذا اإلسناد إىل ابن عباس يروى به تفسري
مشهور .
وقال السدي يف تفسريه  :عن أيب مالك  ،وعن أيب صاحل  ،عن ابن عباس  ،وعن مرة  ،عن ابن
مسعود ،وعن أانس من أصحاب رسول هللا  : ملا فر هللا من خلق ما أحب  ،استوى على العر ،
فوعل إبليس على ملك مساء الدنيا  ،وكان من قبيلة من املالئكة يقال هلم  :اجلن  ،وإمنا مسوا اجلن ألهنم
خزان اجلنة  ،وكان إبليس مع ملكه خازان فوقع يف صدره وقال  :ما أعطاين هللا هذا إال ملزية يل على
املالئكة  ،فلما وقع ذلك الكرب يف نفسه اطلع هللا على ذلك منه  ،فقال هللا للمالئكة   :إين جاعل
يف األرض خليفة  فقالوا() : 2ربنا وما يكون ذلك() 3اخلليفة ؟ قال  :يكون له ذرية يفسدون يف
األرض ،ويتحاسدون  ،ويقتل بعضهم بعضا  .قالوا  :ربنا  أألعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء
وحنن نسبح مدا ونقدس لك قال إين أعلم ما ال تعلمون  يعين  :من شأن إبليس  .فبعث جربيل
إىل األرض ليأتيه بطني منها  ،فقالت األرض  :إين أعوذ ابهلل منك أن تنقص() 4مين  ،أو تشينين .
فرجع  ،ومل أيخذ  ،وقال  :رب ! إهنا() 5عاذت بك فأعذهتا  ،فبعث ميكائيل() 6فعاذت منه  ،فأعاذها،
فرجع فقال كما قال جربيل  ،فبعث ملك املوت فعاذت منه  ،فقال  :وأان أعوذ ابهلل أن أرجع ومل أنفذ
أمره  ،فأخذ من وجه األرض وخلط  ،ومل أيخذ من مكان واحد  ،وأخذ من تربة محراء وبيضاء وسوداء،
فلذلك خرج بنو آدم خمتلفني  ،فصعد به  ،فبيف َّل الرتاب حب عاد طينا الزاب _ والالزب هو الذي يلتزق
بعضه ببعض _ مث قال للمالئكة   :إين خالق بشرا من طني فرذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا
له ساجدين  [ ص  ]71،72فخلقه هللا بيده لئال يتكرب إبليس عنه  ،ليقول له  :تتكرب عما عملت
) (1مابني القوسني ساقط من األصل  .واملثبت من العتيقة .
) (2يف األصل  :قالوا  .واملثبت من العتيقة .
) (3يف العتيقة  :ذاا .
) (4يف األصل  :تقبض  .واملثبت من العتيقة .
) (5يف األصل  :مين  .واملثبت من العتيقة .
) (6يف العتيقة  :ميكائل .
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بيدي ،ومل أتكرب أان عنه خبلقه بشرا ؟ فكان جسدا من طني أربعني سنة من مقدار يوم اجلمعة  ،فمرت
به املالئكة ففزعوا منه ملا رأوه  ،وكان أشدهم منه فزعا إبليس  ،فكان ر به فيضربه فيصوت اجلسد كما
يصوت الفخار تكون له صلصلة  ،فذلك() 1حني يقول  من صلصال كالفخار [ الرمحن  ]14ويقول :

ألمر ما خلقت ! ودخل من فيه فخرج من دبره  ،وقال للمالئكة  :ال ترهبوا من هذا  ،فرن ربكم صمد
وهذا أجوف  .لئن سلطت عليه ألهلكنه  .فلما بلغ احلني الذي يريد هللا عز وجل أن ينفخ فيه الروح ،
قال للمالئكة  :إذا نفخت فيه من روحي فاسودوا له  ،فلما نفخ فيه الروح  ،فدخل الروح يف رأسه ،
عطس  ،فقالت املالئكة  :قل احلمد هلل  .فقال  :احلمد هلل  .فقال له هللا  :رمحك ربك  .فلما دخلت
الروح يف عينيه  ،نظر إىل ار اجلنة  ،فلما دخل الروح يف جوفه  ،اشتهى الطعام  ،فوثب قبل أن تبلغ
الروح رجليه عوالن إىل ار اجلنة  ،فذلك حني يقول تعاىل   :خلق اإلنسان من عول  [ األنبياء
  ]37فسود املالئكة كلهم أمجعون إال إبليس أىب أن يكون مع الساجدين  [ احلور  ] 30،31أىب
واستكرب وكان من الكافرين ، قال هللا له  :ما منعك أن تسود إذ أمرتك ملا خلقت بيدي  ،قال  :أان

خري منه مل أكن ألسود لبشر() 2خلقته من طني  .قال هللا له  :اخرج منها فما يكون لك يعين ما
ينبغي لك  أن تتكرب فيها فاخرج إنك من الصاغرين  ، والصغار هو  :الذل  .قال   :وعلم آدم
األمساء كلها  مث عرض اخللق على املالئكة  فقال أنبئوين أبمساء هؤالء إن كنتم صادقني  أن بين
آدم يفسدون يف األرض ويسفكون الدماء  ،فقالوا له   :سبحانك ال علم لنا إال ما علمتنا إنك أنت
العليم احلكيم  قال هللا   :اي آدم أنبئهم أبمسائهم فلما أنبأهم أبمسائهم قال أمل أقل لكم إين أعلم غيب
السموات واألرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون  قال  :قوهلم   :أألعل فيها من يفسد فيها 
فهذا الذي أبدوا  وأعلم ما تكتمون  يعين  :ما أسر إبليس يف نفسه من الكرب .
فهذا اإلسناد إىل هؤالء الصحابة مشهور يف تفسري السدي  ،ويقع فيه إسرائيليات كثرية  ،فلعل بعضها

مدرج() 3ليس من كالم الصحابة  ،أو أهنم أخذوه من بعض الكتب املتقدمة  ،وهللا أعلم .

واحلاكم يروي يف مستدركه هبذا اإلسناد بعينه أشياء  ،ويقول  :هو على شرط البخاري .
والغرض أن هللا تعاىل ملا أمر املالئكة ابلسوود آلدم  ،دخل إبليس يف خطاهبم  ،ألنه وإن مل يكن من
عنصرهم  ،إال أنه كان قد تشبه هبم وتوسم أبفعاهلم  ،فلهذا دخل يف اخلطاب هلم  ،وذم يف خمالفة األمر.
وسنبسط املسألة إن شاء هللا تعاىل عند قوله تعاىل   :إال إبليس كان من اجلن ففسق عن أمر ربه 
[الكهف .]50

) (1يف األصل  :لذلك  .واملثبت من العتيقة .
) (2يف األصل  :ملن  .واملثبت من العتيقة .
) (3يف األصل  :مدرجا  .واملثبت من العتيقة .
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وهلذا قال حممد بن إسحاق  :عن خالد  ،عن عطاء  ،عن طاوس  ،عن ابن عباس قال  :كان إبليس

قبل() 1أن يركب املعصية من املالئكة  ،امسه عزازيل  ،وكان من سكان األرض  ،وكان من أشد املالئكة
اجتهادا  ،وأكثرهم علما  ،فذلك() 2دعاه إىل الكرب ،وكان من() 3حي يسمون جنا .
ويف رواية  :عن خالد  ،عن عطاء  ،عن طاوس  ،أو جماهد  ،عن ابن عباس أو غريه بنحوه .
وقال ابن أيب حامت  :ثنا أيب  ،ثنا سعيد بن سليمان  ،ثنا عباد يعين  :ابن العوام  ،عن سفيان بن
حسني ،عن يعلى بن مسلم  ،عن سعيد بن جبري  ،عن ابن عباس قال :كان إبليس امسه عزازيل  ،وكان
من أشرف املالئكة من ذوي األجنحة األربعة  ،مث (أبلس)() 4بعد.

وقال سنيد  :عن حواج  ،عن ابن جريج قال  :قال ابن عباس :كان إبليس من أشراف املالئكة ،
وأكرمهم قبيلة  ،وكان خازان على اجلنان  ،وكان له سلطان مساء الدنيا  ،وكان له سلطان األرض .
وهكذا روى الضحاا وغريه عن ابن عباس سواء .
وقال صاحل موىل التوأمة  :عن ابن عباس  :إن من املالئكة قبيال يقال هلم  :اجلن  ،فكان إبليس منهم ،
وكان يسوس ما بني السماء واألرض  ،فعصى  ،فمسخه هللا شيطاان رجيما  .رواه ابن جرير .
وقال قتادة  :عن سعيد بن املسيب  :كان إبليس رئيس مالئكة مساء الدنيا .
وقال ابن جرير  ،ثنا حممد بن بشار  ،ثنا عدي بن أيب عدي  ،عن عوف  ،عن احلسن قال  :ما كان
إبليس من املالئكة طرفة عني قط  ،وإنه ألصل اجلن  ،كما أن آدم أصل اإلنس  .وهذا إسناد صحيح
عن احلسن .
وهكذا قال عبد الرمحن بن زيد بن أسلم سواء .
وقال شهر بن حوشب  :كان إبليس من اجلن الذين طردهتم املالئكة  ،فأسره بعض املالئكة  ،فذهب به
إىل السماء  .رواه ابن جرير .
وقال سنيد بن داود  :ثنا هشيم  ،أان عبد الرمحن بن حيىي  ،عن موسى بن منري  ،وعثمان بن سعيد بن
كامل  ،عن سعد بن مسعود قال :كانت املالئكة تقاتل اجلن فسا إبليس  ،وكان صغريا فكان مع
املالئكة فتعبد معها  ،فلما أمروا ابلسوود آلدم  ،سودوا() 5فأىب إبليس  .فلذلك قال تعاىل   :إال

إبليس كان من اجلن . 

) (1زايدة من العتيقة .
) (2يف العتيقة  :فلذلك .
) (3زايدة من العتيقة .
) (4يف األصل  :إن إبليس  .واملثبت من العتيقة .
) (5يف األصل  :فسودوا  .واملثبت من العتيقة .
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وقال ابن جرير  :ثنا حممد بن سنان القزاز  ،ثنا أبو عاصم  ،عن شريك  ،عن رجل  ،عن عكرمة  ،عن
ابن عباس قال  :إن هللا خلق خلقا فقال  :اسودوا آلدم  .فقالوا  :ال نفعل  ،فبعث هللا عليهم انرا
حترقتهم  .مث خلق خلقا آخر  ،فقال  :إين خالق بشرا من طني  ،اسودوا آلدم  .قال  :فأبوا  ،فبعث
هللا عليهم انرا  ،فأحرقتهم  .مث خلق هؤالء  ،فقال  :اسودوا آلدم  .قالوا  :نعم  .وكان إبليس من
أولئك الذين أبوا أن يسودوا آلدم .

وهذا غريب  ،وال يكاد يصح إسناده  ،فرن فيه رجال مبهما  ،ومثله ال حيتج به  .وهللا أعلم(). 1

وقال ابن أيب حامت  :ثنا أبو() 2سعيد األشج  ،ثنا أبو أسامة  ،ثنا صاحل بن حيان  ،ثنا عبدهللا بن بريدة
 :قوله   :وكان من الكافرين  من الذين أبوا فأحرقتهم النار .
وقال أبو جعفر  :عن الربيع  ،عن أيب العالية   :وكان من الكافرين  يعين  :من العاصني .
وقال السدي  وكان من الكافرين  : الذين مل خيلقهم هللا (يومئذ)() ، 3يكونون بعد .

وقال حممد بن كعب القرظي  :ابتدأ هللا خلق إبليس على الكفر والضاللة  ،وعمل بعمل املالئكة ،
فصريه إىل ما أبدأ عليه خلقه من الكفر  ،قال هللا تعاىل   :وكان من الكافرين. 
وقال قتادة يف قوله تعاىل   :وإذ قلنا للمالئكة اسودوا آلدم  فكانت الطاعة هلل  ،والسودة (آلدم)،
أكرم هللا (تعاىل) آدم أن أسود له مالئكته (). 4
(فقال بعض الناس  :كان هذا سوود حتية وسالم وإكرام  ،كما قال تعاىل   :ورفع أبويه على العر
وخروا له سودا وقال  :اي أبت هذا أتويل رؤايي من قبل قد جعلها ريب حقا 
وقد كان هذا مشروعا يف األمم املاضية  ،ولكنه نسخ يف ملتنا  ،قال معاذ  :قدمت الشام فرأيتهم
يسودون ألساقفتهم وعلمائهم  ،فأنت اي رسول هللا أحق أن يسود لك  .فقال  " :ال  ،لو كنت آمرا
بشرا أن يسود لبشر ألمرت املرأة أن تسود لزوجها  ،من عظيم حقه عليها "  .ورجحه الرازي .
[يوسف .]100

وقال بعضهم  :بل كانت السودة هلل وآدم قبلة فيها كما قال   :أقم الصالة لدلوا الشمس 
 ]78ويف هذا التنظري نظر  .واألظهر أن القول األول أوىل  ،والسودة آلدم إكراما وإعظاما واحرتاما
وسالما  ،وهي طاعة هلل عز وجل ألهنا امتثال ألمره تعاىل  ،وقد قواه فخر الدين الرازي يف تفسريه
[ اإلسراء

) (1هنا يف األصل يوجد أثر قتادة اآليت بعد قليل  .وقد أثبتناه هناا موافقة للعتيقة وهو األنسب .
) (2يف األصل  :ابن  .واملثبت من العتيقة .
) (3زايدة من العتيقة .
) (4هذا موضع األثر يف العتيقة  ،وموضعه يف األصل قد تقدم وأشران إليـه هنـاا  .ومـابني األقـواس مـن العتيقـة  .ولألثـر تكملـة يف األصـل ،
جاءت يف العتيقة بعد ما أييت يف مسألة السوود  ،وهو مكاهنا املناسب وسوف نثبتها هناا أيضا .
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وضعف ماعداه من القولني اآلخرين  ،و ا  :كونه جعل قبلة  ،إذ ال يظهر فيه شرف  .واآلخر  :أن

املراد ابلسوود اخلضوع  ،ال اإلحنناء ووضع اجلبهة على األرض  ،وهو ضعيف كما قال)(). 1

وقال قتادة يف قوله تعاىل   :فسودوا إال إبليس أىب واستكرب وكان من الكافرين  حسد عدو هللا
إبليس آدم عليه السالم على ما أعطاه هللا من الكرامة  .وقال  :أان انري وهذا طيين  .وكان بدء الذنوب
الكرب ،استكرب عدو هللا أن يسود آلدم عليه السالم .

()2

(قلت  :وقد ثبت يف الصحيح  " :ال يدخل اجلنة من كان يف قلبه مثقال حبة خردل من كرب"  .وقد
كان يف قلب إبليس من الكرب والكفر والعناد  ،ما اقتضى طرده وإبعاده عن جناب الرمحة وحظرية
القدس .
قال بعض املفسرين() : 3وكان من الكافرين أي  :وصار من الكافرين بسبب امتناعه  ،كما قال :
فكان من املغرقني  [ هود  ]43وقال   :فتكوان من الظاملني . 
وقال الشاعر :
قطا احل ِ
زن قد كانت فراخا بيفيوضها
طي كأهنا
بتيهاءَ قف ٍر  ،وامل ُّ
َ
َ
أي  :قد صارت .
وقال ابن فورا  :تقديره  :وكان يف علم هللا من الكافرين  ،ورجحه القرطا .

وذكر هاهنا مسألة() 4فقال  :قال علماؤان رمحهم هللا  :من أظهر هللا على يديه ممن ليس بنا كرامات ،
وخوارق للعادات  ،فليس ذلك داال على واليته  ،خالفا لبعض الصوفية والرافضة  .هذا لفظه .
مث استدل على ما قال  :أبان ال نقطع هبذا الذي جرى اخلارق على يديه  ،أنه يوايف هللا ابإل ان  ،وال
هو يقطع لنفسه بذلك .
()5
قطع له بذلك يف نفس األمر .
يعين  :والويل هو (الذي) ييف يف

قلت  :وقد استدل بعضهم على أن اخلارق قد يكون على يدي غري الويل  ،بل قد يكون على يدي
الفاجر والكافر أيضا مل مبا ثبت عن ابن صياد أنه قال  :هو الدخ  .حني خبأ له رسول هللا : 
فارتقب يوم أتت السماء بدخان مبني 

[ الدخان ]10

 ،ومبا كان يصدر عنه (من)() 6أنه كان أل

الطريق إذا غضب  ،حب ضربه عبد هللا بن عمر  .ومبا ثبتت به األحاديث عن الدجال  ،مبا يكون على
) (1مابني القوسني زايدة من العتيقة .
) (2هذا موضع بقية أثر قتادة يف العتيقة وقد تقدم اإلشارة إىل ذلك .
) (3يف ح  :املعربني  .واملثبت من العتيقة .
) (4املناسبة لذكر هذه املسألة حال إبليس األوىل من القرب مث ما آل إليه من اللعنة واإلبعاد .
) (5زايدة من ح .
) (6زايدة من ح .
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يديه من اخلوارق الكثرية() ، 1من أنه أيمر السماء أن متطر فتمطر ،واألرض أن تنبت فتنبت  ،وتتبعه
كنوز األرض مثل اليعاسيب  ،وأنه يقتل ذلك الشاب مث حيييه  ،إىل غري ذلك من األمور املهولة .
وقد قال يونس بن عبد األعلى الصديف قلت للشافعي :كان الليث بن سعد يقول  :إذا رأيتم الرجل

شي على املاء() ، 2فال تغرتوا به حب تعرضوا أمره على الكتاب والسنة  .فقال الشافعي  :قصر الليث

رمحه هللا ! بل إذا رأيتم الرجل شي على املاء  ،ويطري يف اهلواء  ،فال تغرتوا به حب تعرضوا أمره على
الكتاب والسنة)(). 3

(وقد حكى الرازي وغريه قولني للعلماء  :هل املأمور ابلسوود آلدم خاص مبالئكة األرض أو عام يف
مالئكة السموات واألرض ؟ وقد رجح كال من الفريقني طائفة  ،وظاهر اآلية الكر ة العموم   :فسود
املالئكة كلهم أمجعون إال إبليس 

[ احلور  ، 30،31ص ]73،74

أعلم)(). 4

 ،فهذه أربعة أوجه مقوية للعموم وهللا

 وقلنا ايآدم اسكن أنت وزوجك اجلنة وكال منها رغدا حيث شئتما وال تقراب هذه الشورة فتكوان من
الظاملني  .فأزهلما الشيطان عنها فأخرجهما مما كاان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم يف
األرض مستقر ومتاع إىل حني . 
يقول هللا تعاىل إخبارا عما أكرم به آدم  ،بعد أن أمر املالئكة ابلسوود له فسودوا إال إبليس  :إنه
أابحه اجلنة  ،يسكن منها حيث يشاء  ،وأيكل منها ما شاء رغدا  ،أي  :هنيئا واسعا طيبا .
وروى احلافظ أبو بكر بن مردويه من حديث حممد بن عيسى الدامغاين  ،ثنا سلمة بن الفضل  ،عن
ميكائل  ،عن ليث  ،عن إبراهيم التيمي  ،عن أبيه  ،عن أيب ذر قال  :قلت  :اي رسول هللا أريت آدم !
أنبيا كان ؟ قال  ":نعم نبيا رسوال  ،كلمه هللا قِبال()( " 5يعين عياان)() . 6فقال   :اسكن أنت وزوجك
اجلنة . 

) (1يف ح  :الكبرية .
) (2يف ح زايدة  :ويطري يف اهلواء  .والصواب عدمها ليستقيم الكالم .
) (3مابني القوسني زايدة من العتيقة .
) (4مابني القوسني زايدة من ح .
) (5عليها تعليق يف العتيقة  :يعين مسع كالمه بال واسطة .
) (6زايدة من ح .
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وقد اختلف يف اجلنة اليت أسكنها آدم أهي يف السماء أم يف األرض ؟ فاألكثرون على األول ( ،وحكى

القرطا عن املعتزلة والقدرية القول أبهنا يف األرض)() ، 1وسيأيت تقرير ذلك يف سورة األعراف إن شاء هللا
تعاىل .
وسياق اآلية يقتضي أن حواء خلقت قبل دخول آدم إىل اجلنة  .وقد صرح بذلك حممد بن إسحاق
حيث قال  :ملا فر هللا من معاتبة إبليس  ،أقبل على آدم وقد علمه األمساء كلها  .فقال   :اي آدم
أنبئهم أبمسائهم  إىل قوله  إنك أنت العليم احلكيم  قال  :مث ألقيت السنة على آدم _ فيما بلغنا
عن أهل الكتاب من أهل التوراة  ،وغريهم من أهل العلم عن ابن عباس وغريه _ مث أخذ ضلعا من
أضالعه من شقه األيسر  ،وألم مكانه حلما _ وآدم انئم مل يهب من نومه _ حب خلق هللا من ضلعه
تلك زوجته حواء  ،فسواها امرأة ليسكن إليها  .فلما كشف عنه السنة وهب من نومه  ،رآها إىل جنبه

فقال _ فيما يزعمون _ وهللا أعلم _  :حلمي  ،ودمي  ،وزوجيت() ، 2فسكن() 3إليها  .فلما زوجه هللا ،

وجعل له سكنا من نفسه  ،قال له قبال   :اي آدم اسكن أنت وزوجك اجلنة وكال منها رغدا حيث
شئتما وال تقراب هذه الشورة فتكوان من الظاملني . 
ويقال  :إن خلق حواء كان بعد دخوله اجلنة .كما قال السدي يف خرب() 4ذكره  ،عن أيب مالك  ،وعن
أيب صاحل  ،عن ابن عباس  ،وعن مرة عن ابن مسعود  ،وعن انس من الصحابة  :أخرج إبليس من
اجلنة ،وأسكن آدم اجلنة  ،فكان شي فيها وحشا  ،ليس له زوج يسكن إليه  ،فنام نومة فاستيقظ ،
وعند رأسه امرأة قاعدة  ،خلقها هللا من ضلعه  ،فسأهلا  :ما أنت ؟ قالت  :امرأة  .قال  :ومل خلقت ؟

قالت  :تسكن إيل  .قالت له املالئكة _ ينظرون ما بلغ من علمه _  :ما امسها() 5اي آدم ؟ قال :

حواء .قال  :ومل حواء ؟ قال  :إهنا خلقت من شيء حي  .قال هللا   :اي آدم اسكن أنت وزوجك
اجلنة وكال منها رغدا حيث شئتما . 
وأما قوله تعاىل   :وال تقراب هذه الشورة  فهو اختبار() 6من هللا تعاىل  ،وامتحان آلدم  .وقد اختلف

يف هذه الشورة ماهي ؟
فقال السدي عمن حدثه  ،عن ابن عباس  :الشورة اليت هني عنها آدم عليه السالم  :هي الكرم .
وكذا قال سعيد بن جبري  ،والسدي  ،والشعا  ،وجعدة بن هبرية  ،وحممد بن قيس .
) (1زايدة من العتيقة .
) (2يف األصل  :وروحي  .واملثبت من العتيقة .
) (3يف األصل  :يسكن  .واملثبت من العتيقة .
) (4يف األصل  :تفسريه  .واملثبت من العتيقة .
) (5يف األصل  :ماامسه  .واملثبت من العتيقة .
) (6يف األصل  :إخبار  .واملثبت من العتيقة .
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وقال السدي أيضا يف خرب ذكره  ،عن أيب مالك  ،وعن أيب صاحل  ،عن ابن عباس  ،وعن مرة  ،عن
ابن مسعود  ،وعن انس من الصحابة   :وال تقراب هذه الشورة  : هي الكرم  .وتزعم يهود أهنا
احلنطة .
وقال ابن جرير وابن أيب حامت  :ثنا حممد بن إمساعيل بن مسرة األمحسي  ،ثنا (أبو)() 1حيىي احلماين  ،ثنا
النضر أبو عمر اخلزاز  ،عن عكرمة  ،عن ابن عباس قال  :الشورة اليت هني عنها آدم هي السنبلة .
وقال عبد الرزاق  :ثنا ابن عيينة وابن املبارا  ،عن احلسن بن عمارة  ،عن املنهال بن عمرو  ،عن سعيد
بن جبري  ،عن ابن عباس قال  :هي السنبلة .
وقال حممد بن إسحاق  ،عن رجل من أهل العلم  ،عن جماهد  ،عن ابن عباس قال  :هي الرب .
وقال ابن جرير  :حدثين املثل بن إبراهيم  ،ثنا مسلم بن إبراهيم  ،ثنا القاسم  ،حدثين رجل من بين متيم
أن ابن عباس كتب إىل أيب اجللد() 2يسأله() 3عن الشورة اليت أكل منها آدم  ،والشورة اليت اتب عندها

آدم  .فكتب إليه أبو اجللد  :سألتين عن الشورة اليت هني عنها آدم  ،وهي السنبلة  .وسألتين عن
الشورة اليت اتب عندها آدم  ،وهي الزيتونة .
وكذلك فسره احلسن البصري  ،ووهب بن منبه  ،وعطية العويف  ،وأبو مالك  ،وحمارب() 4بن داثر،
وعبد الرمحن بن أيب ليلى .

وقال حممد بن إسحاق  :عن بعض أهل اليمن  ،عن وهب بن منبه أنه كان يقول  :هي() 5الرب  ،ولكن

ككلى البقر  ،ألني من الزبد  ،وأحلى من العسل .
احلبة منها يف اجلنة  ،يف
وقال سفيان الثوري  :عن حصني  ،عن أيب مالك  وال تقراب هذه الشورة  قال  :النخلة .
وقال ابن جريج  :عن جماهد  وال تقراب هذه الشورة  قال  :تينة .
وبه قال قتادة وابن جريج .
وقال أبو جعفر الرازي  :عن الربيع بن أنس  ،عن أيب العالية  :كانت الشورة من أكل منها أحدي ،
وال ينبغي أن يكون يف اجلنة حدي .
وقال عبد الرزاق  :ثنا عمر بن عبد الرمحن بن مهرب قال  :مسعت وهب بن منبه يقول  :ملا أسكن هللا
آدم وزوجته اجلنة  ،وهناه عن أكل الشورة  ،وكانت شورة غصوهنا متشعب بعضها يف بعض  ،وكان هلا
ر أتكله املالئكة خللدهم  ،وهي الثمرة اليت هنى هللا عنها آدم وزوجته .
) (1زايدة من العتيقة .
) (2يف األصل  :جملد  .واملثبت من العتيقة  .وكذا يف املوضع التايل .
) (3يف األصل  :فسأله .
) (4يف األصل  :واحلاري  .واملثبت من العتيقة .
) (5يف األصل  :من  .واملثبت من العتيقة .
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فهذه أقوال ستة يف تعيني هذه الشورة .
قال اإلمام العالمة أبو جعفر بن جرير رمحه هللا  :والصواب يف ذلك أن يقال  :إن هللا عز وجل ثناؤه
هنى آدم وزوجته  ،عن أكل شورة بعينها من أشوار اجلنة دون سائر أشوارها  ،فأكال منها وال علم
عندان أبي شورة كانت على التعيني  ،ألن هللا مل يضع لعباده دليال على ذلك يف القرآن وال من السنة
الصحيحة  .وقد قيل  :كانت شورة الرب  ،وقيل  :كانت شورة العنب  ،وقيل  :كانت شورة التني ،
وجائز أن تكون واحدة منها  .وذلك علم إذا علم مل ينفع العامل به علمه  ،وإن جهله جاهل مل يضره
جهله به  .وهللا أعلم .

(وكذلك رجح اإلهبام فخر الدين الرازي يف تفسريه وغريه وهو الصواب)(). 1

وقوله تعاىل   :فأزهلما الشيطان عنها  يصح أن يكون الضمري يف قوله  :عنها  عائدا إىل اجلنة ،
فيكون معل الكالم ،كما قال عاصم بن هبدلة _ وهو ابن أيب النوود _   :فأزهلما أي  :فنحا ا .
ويصح أن يكون عائدا على أقرب املذكورين  ،وهو الشورة  ،فيكون معل الكالم كما قال احلسن
وقتادة   :فأزهلما  أي  :من قِبل() 2الزلل  ،فعلى هذا يكون تقدير الكالم فأزهلما الشيطان عنها
أي  :بسببها() . 3كما قال   :يؤفك عنه من أفك  [ الذارايت  ]9أي  :يصرف بسببه من هو مأفوا .
وهلذا قال تعاىل   :فأخرجهما مما كاان فيه  أي  :من اللباس  ،واملنزل الرحب  ،والرزق اهلينء ،
والراحة .
 وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم يف األرض مستقر ومتاع()(  4أي)() : 5قرار  ،وأرزاق ،
وآجال إىل حني  أي  :إىل وقت مؤقت ومقدار معني  ،مث تقوم القيامة .
وقد ذكر املفسرون من السلف كالسدي أبسانيده  ،وأيب العالية  ،ووهب بن منبه  ،وغريهم هاهنا ،

أخبارا إسرائيلية عن قصة احلية() 6وإبليس  ،وكيف جرى من دخول إبليس (إىل)() 7اجلنة  ،ووسوسته ،
وسنبسط ذلك إن شاء هللا يف سورة األعراف  ،فهناا القصة أبسط منها هاهنا  ،وهللا املوفق .
وقد قال ابن أيب حامت هاهنا  :ثنا علي بن احلسن بن إشكاب  ،ثنا علي بن عاصم  ،عن سعيد بن أيب
عروبة  ،عن قتادة  ،عن احلسن  ،عن أيب بن كعب قال  :قال رسول هللا  " : إن هللا خلق آدم
رجال طواال ،كثري شعر الرأس  ،كأنه ولة سحوق  ،فلما ذاق الشورة سقط عنه لباسه  ،فأول مابدا منه
) (1زايدة من العتيقة .
) (2يف األصل  :قبيل  .واملثبت من العتيقة .
) (3يف األصل  :نسيها  .واملثبت من العتيقة .
) (4يف األصل هنا زايدة  :إىل حني .
) (5زايدة من العتيقة .
) (6يف األصل  :اجلنة  .واملثبت من العتيقة .
) (7زايدة من العتيقة .
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عورته  ،فلما نظر إىل عورته  ،جعل يشتد يف اجلنة  ،فأخذت شعره شورة  ،فنازعها  ،فناداه الرمحن  :اي
آدم مين تفر ؟ فلما مسع كالم الرمحن قال ايرب  :ال  ،ولكن استحياء .

قال  :وحدثين جعفر بن أمحد بن احلكم القومسي() 1سنة أربع ومخسني ومائتني  ،ثنا سليمان بن منصور
بن عمار  ،ثنا علي بن عاصم  ،عن سعيد  ،عن قتادة  ،عن أيب بن كعب قال  :قال رسول هللا ": 
ملا ذاق آدم من الشورة  ،مر هاراب  ،فتعلقت شورة بشعره  ،فنودي  :اي آدم أفرارا مين ؟ قال  :بل

حياء منك  .قال  :اي آدم اخرج من جواري  ،فبعزيت ال يساكنين فيها من عصاين  ،ولو خلقت مثلك
ملء األرض خلقا  ،مث عصوين  ،ألسكنتهم دار العاصني .
هذا حديث غريب  ،وفيه انقطاع  ،بل إعضال  ،بني قتادة وأيب بن كعب . 
وقال احلاكم  :ثنا أبو بكر بن ابلويه  ،عن حممد بن أمحد بن النضر ،عن معاوية بن عمرو  ،عن زائدة ،
عن عمار بن أيب معاوية البولي  ،عن سعيد بن جبري ،عن ابن عباس قال  :ما أسكن() 2آدم اجلنة إال

ما بني صالة العصر إىل غروب الشمس  .مث قال  :صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه .
(وقال عبد بن محيد يف تفسريه  :ثنا روح  ،عن هشام  ،عن احلسن قال  :لبث آدم يف اجلنة ساعة من
هنار  ،تلك الساعة ثالثون ومائة سنة من أايم الدنيا)(). 3
وقال أبو جعفر الرازي  :عن الربيع بن أنس  :فأخرج آدم من اجلنة للساعة التاسعة أو العاشرة  ،فأخرج
آدم معه غصنا من شور اجلنة  ،على رأسه اتج من شور اجلنة  ،وهو اإلكليل من ورق اجلنة .
وقال السدي  :قال هللا   :اهبطوا منها مجيعا  فهبطوا  ،فنزل آدم ابهلند ( ،وأنزل معه ابحلور

األسود ،وبقبضة من ورق اجلنة فبثه ابهلند)() ، 4فنبتت شورة الطيب  .فرمنا أصل ما جياء به من اهلند

من الطيب  ،من قبضة الورق اليت هبط هبا آدم  ،وإمنا قبضها آدم حني أخرج من اجلنة  ،أسفا على
اجلنة حني أخرج منها .
وقال عمران بن عيينة  :عن عطاء بن السائب  ،عن سعيد بن جبري  ،عن ابن عباس قال  :أهبط آدم
(من اجلنة)() 5بدحناء أرض ابهلند(). 6
وقال ابن أيب حامت  :ثنا أبو زرعة  ،ثنا عثمان بن أيب شيبة  ،ثنا جرير  ،عن عطاء  ،عن سعيد  ،عن
ابن عباس قال  :أهبط آدم عليه السالم إىل أرض يقال هلا  :دحناء() ، 7بني مكة والطائف .
) (1يف األصل  :القونسي  .واملثبت من العتيقة .
) (2يف األصل  :سكن  .واملثبت من العتيقة .
) (3مابني القوسني زايدة من العتيقة .
) (4مابني القوسني زايدة من العتيقة .
) (5ليست ابلعتيقة .
) (6يف األصل  :اهلند  .واملثبت من العتيقة .
) (7يف األصل  :دحنا  .واملثبت من العتيقة .
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وعن احلسن البصري قال  :أهبط آدم ابهلند  ،وحواء جبدة  ،وإبليس بدست ميسان من البصرة على
أميال  ،وأهبطت احلية أبصبهان  .رواه ابن أيب حامت .
وقال ا بن أيب حامت  :ثنا حممد بن عمار بن احلاري  ،ثنا حممد بن سعيد بن سابق  ،ثنا عمرو بن أيب
قيس  ،عن (الزبري)() 1بن عدي  ،عن ابن عمر قال  :أهبط آدم ابلصفا  ،وحواء ابملروءة .
وقال رجاء بن سلمة  :أهبط آدم عليه السالم يداه على ركبتيه  ،مطأطئا رأسه  .وأهبط إبليس مشتبكا
بني أصابعه  ،رافعا رأسه إىل السماء .
وقال عبد الرزاق  :قال معمر  :أخربين عوف  ،عن قسامة بن زهري  ،عن أيب موسى قال  :إن هللا حني
أهبط آدم من اجلنة إىل األرض  ،علمه صنعة كل شيء  ،وزوده من ار اجلنة  ،فثماركم هذه من ار
اجلنة  ،غري أن هذه تتغري  ،وتلك ال تتغري .
وقال الزهري  :عن عبد الرمحن بن هرمز األعرج  ،عن أيب هريرة قال  :قال رسول هللا  : خري يوم
طلعت فيه الشمس يوم اجلمعة  ،فيه خلق آدم  ،وفيه أدخل اجلنة  ،وفيه أخرج منها  .رواه مسلم
والنسائي .
(قال فخر الدين  :اعلم أن يف هذه اآلية هتديدا عظيما عن كل املعاصي من وجوه :
األول  :إن من تصور ما جرى على آدم بسبب إقدامه على هذه الزلة الصغرية  ،كان على وجل شديد
من املعاصي .
قال الشاعر :
اي انظرا يرنو بعيين راقد

()2

تصل الذنوب إىل الذنوب وترألي

ومشاهدا لألمر غري مشاهد
درج اجلنان ونزل فوز() 3العابد

منها إىل الدنيا بذنب واحد
أنسيت ربك حني أخرج آدما
قال ابن القاسم  :ولكننا سا العدو  ،فهل ترى نعود إىل أوطاننا ونسلم .
قال الرازي عن فتح املوصلي أنه قال  :كنا قوما من أهل اجلنة  ،فسباان إبليس إىل الدنيا  ،فليس لنا إال
اهلم واحلزن  ،حب نرد إىل الدار اليت أخرجنا منها .
فرن قيل  :فرذا كانت جنة آدم اليت أسكنها يف السماء كما يقوله اجلمهور من العلماء  ،فكيف متكن
إبليس من دخول اجلنة  ،وقد طرد من هنالك طردا قدراي  ،والقدري ال خيالف وال انع ؟ فاجلواب  :إن
هذا بعينه استدل به من يقول  :إن اجلنة اليت كان فيها آدم يف األرض  ،ال يف السماء  ،كما قد بسطنا
هذا يف أول كتابنا البداية والنهاية  ،وأجاب اجلمهور أبجوبة  ،أحدها  :أنه منع من دخول اجلنة مكرما،
) (1زايدة من العتيقة .
) (2يف العتيقة  :واحد  .واملثبت من ح .
) (3يف ح  :ونول نور .
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فأما على وجه السرقة واإلهانة ،فال تنع  ،وهلذا قال بعضهم كما جاء يف التوراة  :إنه دخل يف فم احلية
إىل اجلنة  .وقد قال بعضهم  :حيتمل أنه وسوس إليهما  ،وهو خارج ابب اجلنة  .وقال بعضهم  :حيتمل
أنه وسوس هلما يف األرض  ،و ا يف السماء  .ذكرها الزخمشري وغريه  .وقد أورد القرطا هاهنا أحاديث
يف احليات وقتلهن  ،وبيان حكم ذلك  ،فأجاد وأفاد(). 2)()1

 فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم 
قيل  :إن هذه الكلمات() 3مفسرة بقوله تعاىل   :قاال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن مل تغفر لنا وترمحنا لنكونن
من اخلاسرين  [ األعراف . ]23
روي هذا عن جماهد  ،وسعيد بن جبري  ،وأيب العالية  ،والربيع بن أنس  ،واحلسن  ،وقتادة  ،وحممد بن
كعب القرظي  ،وخالد بن معدان  ،وعطاء اخلراساين  ،وعبد الرمحن بن زيد بن أسلم .
وقال أبو إسحاق السبيعي  ،عن رجل من بين متيم قال  :أتيت ابن عباس فسألته  ،قلت  :ما الكلمات
اليت تلقى آدم من ربه ؟ قال  :عيفلِام شأن احلج .

وقال سفيان الثوري  :عن (عبد)() 4العزيز بن رفيع  ،أخربين من مسع عبيد بن عمري  ،ويف رواية
(قال)() :5أخربين جماهد  ،عن عبيد بن عمري أنه قال  :قال آدم  :ايرب خطيئيت اليت أخطأت ! شيء
كتبته على قبل أن ختلقين ؟ أو شيء ابتدعته من قبل نفسي ؟ قال  :بل كتبته عليك قبل أن أخلقك .
قال  :فكما كتبته علي فاغفره يل ! قال  :فذلك قوله   :فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه . 
وقال السدي  :عمن حدثه  ،عن ابن عباس فتلقى آدم من ربه كلمات قال  :قال آدم عليه
وعطست
يف من روحك ؟ قيل له  :بلى .
السالم  :ايرب ! أمل ختلقين بيدا ؟ قيل له  :بلى .
ونفخت َّ
يف
َ
كتبت علي أن أعمل هذا ؟ قيل له :
فقلت  :يرمحك هللا  ،وسبقت رمحتيفك غضبَك ؟ قيل  :بلى  .و َ
َ
بت ! هل أنت راجعي إىل اجلنة ؟ قال  :نعم .
أيت إن ت يف
بلى .قال  :أفر َ
وكذا رواه العويف  ،وسعيد بن جبري  ،وسعيد بن معبد  ،عن ابن عباس بنحوه .

) (1يف العتيقة  :وأابن  .واملثبت من ح .
) (2مابني القوسني زايدة من العتيقة .
) (3يف األصل  :اآلايت  .واملثبت من العتيقة .
) (4سقط من األصل  .واملثبت من العتيقة .
) (5زايدة من العتيقة .
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ورواه احلاكم يف مستدركه من حديث سعيد بن جبري ،عن ابن عباس  ،وقال  :صحيح اإلسناد ومل
خيرجاه .
وهكذا فسره السدي وعطية العويف .
وقد روى ابن أىب حامت هاهنا حديثا شبيها هبذا فقال  :ثنا علي بن احلسني بن إشكاب  ،ثنا علي بن
عاصم  ،عن سعيد بن أيب عروبة  ،عن قتادة  ،عن احلسن  ،عن أيب بن كعب قال  :قال رسول هللا
 :قال آدم عليه السالم  :أرأيت ايرب إن تبت ورجعت ! أعائدي إىل اجلنة ؟ قال  :نعم  .فذلك
قوله   :فتلقى آدم من ربه كلمات . 
وهذا حديث غريب من هذا الوجه  ،وفيه انقطاع .
وقال أبو جعفر الرازي  :عن الربيع بن أنس  ،عن أيب العالية يف قوله   :فتلقى آدم من ربه كلمات 
أصلحت ؟ قال هللا  :إذا أرجعك إىل
تبت و
يف
قال  :إن آدم ملا أصاب اخلطيئة  .قال  :ايرب ! أرأيت إن يف
اجلنة  .فهي من الكلمات  ،ومن الكلمات أيضا   :ربنا ظلمنا أنفسنا وإن مل تغفر لنا وترمحنا لنكونن
من اخلاسرين . 
وقال ابن أيب جنيح  ،عن جماهد أنه كان يقول يف قول هللا تعاىل   :فتلقى آدم من ربه كلمات  قال :
الكلمات  :اللهم ال إله إال أنت  ،سبحانك و مدا  ،رب إين ظلمت نفسي  ،فاغفر يل  ،إنك خري
الغافرين  .اللهم ال إله إال أنت  ،سبحانك و مدا  ،رب إين ظلمت نفسي  ،فاغفر يل  ،إنك خري
الرامحني  .اللهم ال إله إال أنت  ،سبحانك و مدا  ،رب إين ظلمت نفسي  ،فتب علي  ،إنك أنت
التواب الرحيم .
وقوله تعاىل   :إنه هو التواب الرحيم  أي  :إنه يتوب على من اتب إليه وأانب  .كقوله  :أمل
يعلموا() 1أن هللا هو يقبل التوبة عن عباده  [ التوبة  ]104وقوله   :ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه مث
ستغفر هللا جيد هللا غفورا رحيما  [ النساء  ]110وقوله   :ومن اتب وعمل صاحلا فرنه يتوب إىل هللا
متااب [ الفرقان  ، ]71وغري ذلك من اآلايت الدالة على أنه تعاىل يغفر الذنوب  ،ويتوب على من يتوب،
وهذا من لطفه خبلقه  ،ورمحته بعبيده  ،ال إله إال هو التواب الرحيم .
(وذكران يف املسند الكبري من طريق سليمان بن سليم عن ابن بريدة _ وهو سليمان _ عن أبيه عن النا
 قال  :ملا أهبط هللا آدم إىل األرض  ،طاف ابلبيت سبعا  ،وصلى خلف املقام ركعتني  ،مث قال :
اللهم إنك تعلم سرى وعالنييت  ،فاقبل معذريت  .وتعلم حاجيت  ،فأعطين سؤيل  .وتعلم ماعندي ،
فاغفر ذنويب  .أسألك إ اان يباشر قلا  ،ويقينا صادقا  ،حب أعلم أنه لن يصيبين إال ماكتبت يل .
قال :فأوحى هللا إليه  :إنك قد دعوتين بدعاء استويب لك فيه  ،وملن يدعوين به  ،وفرجت ومه
) (1يف األصل  :تعلموا  .وهو خطا  .واملثبت من العتيقة وهو املوافق لنص القرآن .
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وغمومه  ،ونزعت فقره من بني عينيه  ،واألرت له من وراء كل اتجر  ،وأتته الدنيا وهي كارهة  ،وإن مل

يردها  .رواه الطرباين يف معومه الكبري)(). 1

 قلنا اهبطوا منها مجيعا فرما أيتينكم مين هدى فمن تبع هداي فال خوف عليهم وال هم حيزنون .
والذين كفروا وكذبوا ايتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون 
يقول تعاىل خمربا عما أنذر به آدم وزوجته وإبليس حني() 2أهبطهم من اجلنة _ واملراد الذرية _  :أنه
سينزل الكتب  ،ويبعث األنبياء والرسل .
كما قال أبو العالية  :اهلدى  :األنبياء والرسل والبيان .
وقال مقاتل بن حيان  :اهلدى  :حممد . 
وقال احلسن  :اهلدى  :القرآن .
وهذان القوالن صحيحان  ،وقول أيب العالية مل أعم .
 فمن تبع هداي  أي  :من أقبل على ما أنزلت به الكتب  ،وأرسلت به الرسل  فال خوف
عليهم أي  :فيما يستقبلون من أمر اآلخرة  وال هم حيزنون  على ما فاهتم من أمور الدنيا  ،كما
قال يف سورة طه   :قال اهبطا منها مجيعا (بعضكم لبعض عدو)() 3فرما أيتينكم مين هدى فمن اتبع
هداي فال يضل وال يشقى  [ طه  ]123قال ابن عباس  :فال يضل يف الدنيا وال يشقى يف اآلخرة  .
ومن أعرض عن ذكري فرن له معيشة ضنكا وحنشره يوم القيامة أعمى  [ طه  ]124كما قال هاهنا  :
والذين كفروا وكذبوا ايتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون  أي  :خملدون فيها  ،ال حميد هلم
عنها وال حميص .
وقد أورد ابن جرير رمحه هللا  ،ها هنا حديثا ساقه من طريقني  ،عن أيب مسلمة سعيد بن يزيد  ،عن أيب
نضرة املنذر بن مالك بن قطعة  ،عن أيب سعيد _ وامسه سعد بن مالك بن سنان _ اخلدري قال  :قال

رسول هللا  " : أما أهل النار الذين هم أهلها فرهنم ال وتون فيها وال حييون  ،لكن أقواما() 4أصابتهم
النار خبطاايهم أو بذنوهبم  ،فأماتتهم إماتة  ،حب إذا صاروا فحما  ،أذن يف الشفاعة " .
وقد رواه مسلم من حديث شعبة عن أيب مسلمة() 5به .

) (1زايدة من نسخة املصنف  ،واملكية .
) (2يف األصل  :حب  .واملثبت من العتيقة .
) (3ساقطة من األصل  .واملثبت من العتيقة وهو املوافق للنص القرآين .
) (4يف األصل  :أقوام  .واملثبت من العتيقة .
) (5يف األصل  :سلمة  .واملثبت من العتيقة وهو املوافق للموضع السابق .
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(وذكر هذا اإلهباط الثاين  ،ملا تعلق به بعده من املعل املغاير لألول  .وزعم بعضهم أنه أتكيد وتكرير ،

كما يقول  :قم  ،قم  .وقال آخرون  :بل() 1اإلهباط األول من اجلنة إىل السماء الدنيا  ،والثاين من
مساء الدنيا إىل األرض  .والصحيح األول  ،وهللا أعلم)(). 2
اي بين إسرائيل اذكروا نعميت اليت أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإايي فارهبون  .وآمنوا مبا
أنزلت مصدقا ملا معكم وال تكونوا أول كافر به وال تشرتوا اييت نا قليال وإايي فاتقون 
يقول تعاىل آمرا بين إسرائيل ابلدخول يف اإلسالم  ،ومتابعة حممد عليه من هللا أفضل الصالة والسالم ،
ومهيوا هلم بذكر أبيهم إسرائيل  ،وهو نا هللا يعقوب عليه السالم  ،وتقديره  :اي بين العبد الصاحل
املطيع هلل  ،كونوا مثل أبيكم يف متابعة احلق  ،كما تقول  :اي ابن الكرمي  ،افعل كذا  .اي ابن الشواع ،
ابرز األبطال  .اي ابن العامل اطلب العلم  ،وحنو ذلك .
ومن ذلك أيضا قوله تعاىل   :ذرية من محلنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا  [ اإلسراء  ]3فرسرائيل هو
يعقوب عليه السالم  ،بدليل ما رواه أبو داود الطيالسي  :ثنا عبد احلميد بن هبرام  ،عن شهر بن
حوشب قال  :حدثين عبد هللا بن عباس قال  :حضرت عصابة من اليهود نا هللا  فقال هلم " :هل
تعلمون أن إسرائيل يعقوب " .قالوا  :اللهم نعم  .فقال النا  " : اللهم اشهد" .

وقال األعمش  :عن إمساعيل بن رجاء  ،عن عمري() 3موىل ابن عباس  ،عن ابن عباس أن إسرائيل

كقولك  :عبد هللا .
وقوله تعاىل   :اذكروا نعميت اليت أنعمت عليكم  قال جماهد  :نعمة هللا اليت أنعم هبا عليهم فيما مسي
وفيما سوى ذلك  :فور هلم احلور  ،وأنزل عليهم املن والسلوى  ،وأجناهم من عبودية() 4آل فرعون .

وقال أبو العالية  :نعمته  :أن جعل منهم األنبياء والرسل  ،أو نزل عليهم الكتب .
قلت  :وهذا كقول موسى عليه السالم هلم   :اي قوم اذكروا نعمة هللا عليكم إذ جعل فيكم أنبياء
وجعلكم ملوكا وآاتكم ما مل يؤت أحدا من العاملني[ املائدة  ]20يعين  :يف زماهنم .
وقال حممد بن إسحاق  :حدثين حممد بن أيب حممد  ،عن عكرمة أو سعيد بن جبري ،عن ابن عباس يف
قوله   :اذكروا نعميت اليت أنعمت عليكم  أي  :بالئي عندكم  ،وعند آابئكم مل ملا كان جناهم به من
فرعون وقومه  وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم  قال  :بعهدي الذي أخذت من أعناقكم للنا حممد 

) (1زايدة من ح .
) (2مابني القوسني زايدة من العتيقة .
) (3يف األصل  :عمه  .واملثبت من العتيقة .
) (4يف العتيقة  :عبودة .
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إذا جاءكم  ،أجنز لكم ما وعدتكم عليه بتصديقه واتباعه  ،بوضع ما كان عليكم من اإلصر واألغالل ،
اليت كانت يف أعناقكم  ،بذنوبكم اليت كانت من أحداثكم .
[وقال احلسن البصري  :هو قوله   :ولقد أخذ هللا ميثاق بين إسرائيل وبعثنا منهم اثين عشر نقيبا وقال
هللا إين معكم لئن أقمتم الصالة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرمتوهم (وأقرضتم هللا قرضا حسنا ألكفرن

عنكم سيئاتكم وألدخلنكم جنات ألري من حتتها األهنار)()[  1املائدة  ]12اآلية .

وقال آخرون  :هو الذي أخذه هللا عليهم يف التوراة مل أنه سيبعث من بين إمساعيل نبيا عظيما  ،يطيعه
مجيع الشعوب  ،واملراد به حممد  ، فمن اتبعه غفر هللا له ذنبه  ،وأدخله اجلنة  ،وجعل له أجران(). 2

وقد أورد فخر الدين الرازي ها هنا بشارات كثرية عن األنبياء عليهم (الصالة و)() 3السالم مبحمد
. 4)(]
وقال أبو العالية   :وأوفوا بعهدي  قال  :عهده إىل عباده مل دينه اإلسالم  ،أن يتبعوه .
وقال الضحاا  :عن ابن عباس   :أوف بعهدكم  قال  :أرضى عنكم  ،وأدخلكم اجلنة .
وكذا قال السدي  ،والضحاا  ،وأبو العالية  ،والربيع بن أنس .
وقوله   :وإايي فارهبون  أي  :فاخشون  .قاله أبو العالية  ،والسدي  ،والربيع بن أنس  ،وقتادة .

وقال ابن عباس يف قوله   :وإايي فارهبون  أي ( :أن)() 5أنزل بكم ما أنزلت مبن كان قبلكم من

آابئكم  ،من النقمات اليت قد عرفتم من املسخ وغريه .
وهذا انتقال من الرتغيب إىل الرتهيب  ،فدعاهم إليه ابلرغبة والرهبة  ،لعلهم يرجعون إىل احلق واتباع
الرسول  ،واالتعاث ابلقرآن وزواجره  ،وامتثال أوامره  ،وتصديق أخباره  ،وهللا اهلادي ملن يشاء إىل صراط
مستقيم  ،وهلذا قال   :وآمنوا مبا أنزلت مصدقا ملا معكم . 
(مصدقا  :منصوب على احلال من ما  ،أي  :ابلذي أنزلت مصدقا  .أو من الضمري احلذوف من قوله:

مبا أنزلته مصدقا  .وجيوز أن يكون مصدرا من غري الفعل وهو قوله مبا أنزلت() 6مصدقا )() 7يعين به

القرآن  ،الذي أنزله على حممد  ، النا األمي العريب  ،بشريا ونذيرا  ،وسراجا منريا  ،مشتمال على
احلق من هللا تعاىل  ،مصدقا ملا بني يديه من التوراة واإلجنيل .

) (1زايدة من ح .
) (2هكذا  ،وهي على لغة من يلزم املثل األلف وهي لغة مشهورة .
) (3زايدة من ح .
) (4مابني املعكوفني زايدة من العتيقة .
) (5زايدة من ح  .وهي ملحقة على هامش العتيقة .
) (6عليها تعليق يف العتيقة  :أي إنزاال مصدقا .
) (7مابني القوسني زايدة من العتيقة .
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قال أبو العالية رمحه هللا يف قوله   :وآمنوا مبا أنزلت مصدقا ملا معكم  يقول ( :اي معشر أهل الكتاب

آمنوا مبا أنزلت مصدقا ملا معكم يقول  1)() :ألهنم جيدون حممدا  مكتواب عندهم يف التوراة واإلجنيل.
وروي عن جماهد  ،والربيع بن أنس  ،وقتادة  ،حنو ذلك .

وقوله   :وال تكونوا أول كافر به ( قال بعض املفسرين  :أول فريق كافر به  ،وحنو ذلك)(). 2
قال ابن عباس   :وال تكونوا أول كافر به  وعندكم فيه من العلم ما ليس عند غريكم .
وقال أبو العالية  :يقول  :وال تكونوا أول من كفر مبحمد ( يعين من جنسكم أهل الكتاب  ،بعد

مساعكم مببعثه)(). 3

وكذا قال احلسن  ،والسدي  ،والربيع بن أنس .
واختار ابن جرير أن الضمري يف قوله   :به عائد على القرآن  ،الذي تقدم ذكره يف قوله   :مبا
أنزلت . 
وكال القولني صحيح مل ألهنما متالزمان  ،ألن من كفر ابلقرآن فقد كفر مبحمد  ، ومن كفر مبحمد
 ، فقد كفر ابلقرآن .
وأما قوله   :أول كافر به  فيعين به أول من كفر به من بين إسرائيل مل ألنه قد تقدمهم من كفار
قريش وغريهم من العرب بشر كثري  .وإمنا املراد أول من كفر به من بين إسرائيل مباشرة  ،فرن يهود
املدينة أول بين إسرائيل خوطبوا ابلقرآن  ،فكفرهم به يستلزم أهنم أول من كفر به من جنسهم .
وقوله   :وال تشرتوا اييت نا قليال يقول  :ال تعتاضوا عن اإل ان اييت وتصديق رسويل  ،ابلدنيا
وشهواهتا  ،فرهنا قليلة فانية .
كما قال عبد هللا بن املبارا  :أان عبد الرمحن بن يزيد بن جابر  ،عن هارون بن يزيد قال  :سئل احلسن
_ يعين البصري _ عن قوله تعاىل   :نا قليال  قال  :الثمن القليل  :الدنيا ذافريها .
وقال ابن هليعة  :حدثين عطاء بن دينار  ،عن سعيد بن جبري يف قوله   :وال تشرتوا اييت نا قليال:
وإن آايته  :كتابه الذي أنزله إليه  ،وإن الثمن القليل  :الدنيا وشهواهتا .
وقال السدي   :وال تشرتوا اييت نا قليال  يقول  :ال أتخذوا (طمعا)() 4قليال  ،وتكتموا اسم هللا ،

فذلك() 5الطمع هو الثمن .

) (1مابني القوسني زايدة من العتيقة .
) (2زايدة من العتيقة  .ويف ح  :بعض املعربني .
) (3زايدة من العتيقة  ،وفيها  :بعد مساعهم  .واملثبت من ح .
) (4زايدة من العتيقة .
) (5يف األصل  :لذلك  .واملثبت من العتيقة .
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وقال أبو جعفر  :عن الربيع بن أنس  ،عن أيب العالية يف قوله   :وال تشرتوا اييت نا قليال يقول :
ال أتخذوا عليه أجرا  .قال  :وهو مكتوب عندهم يف الكتاب األول  :اي ابن آدم علم جماان  ،كما
علمت جماان .
( وقيل  :معناه ال تعتاضوا عن البيان واإليضاح  ،ونشر العلم النافع يف الناس  ،ابلكتمان واللبس ،
لتستمروا على رايستكم يف الدنيا القليلة احلقرية  ،الزائلة عن قريب .
ويف سنن أيب داود عن أيب هريرة قال  :قال رسول هللا  " : من تعلم علما مما يبتغى به وجه هللا  ،ال
يتعلمه إال ليصيب به عرضا من الدنيا  ،مل يرح رائحة اجلنة يوم القيامة "
وأما تعليم العلم أبجرة  ،فرن كان قد تعني عليه  ،فال جيوز أن أيخذ عليه أجرة  ،وجيوز أن يتناول من
بيت املال مايقوم به حاله وعياله  .فرن مل حيصل له منه شيء  ،وقطعه التعليم عن التكسب  ،فهو كما
مل يتعني عليه .
وإذا مل يتعني عليه  ،فال جيوز أن أيخذ عليه أجرة عند مالك والشافعي وأمحد ومجهور العلماء  ،كما يف
صحيح البخاري عن أيب سعيد يف قصة اللديغ  " :إن أحق ماأخذمت عليه أجرا كتاب هللا " وقوله يف
قصة املخطوبة  " :زوجتكها مبا معك من القرآن " .
فأما حديث عبادة بن الصامت  ،أنه علم رجال من أهل الصفة شيئا من القرآن فأهدى له قوسا ،
فسأل رسول هللا  عن ذلك فقال  " :إن أحببت أن تطوق بقوس من انر فاقبله " فرتكه .
رواه أبو داود  ،وروي مثله عن أيب بن كعب مرفوعا .
فرن صح إسناده فهو حممول عند كثري من العلماء _ منهم  :أبو عمر بن عبد الرب _ على أنه كان علمه
هلل  ،فلم جيز له أن يعتاض عن ثواب هللا بذلك القوس  .فأما إذا كان من أول األمر على التعليم
ابألجرة  ،فرنه يصح  ،كما يف حديث اللديغ وحديث سهل يف املخطوبة  ،وهللا أعلم)(). 1

 وإايي فاتقون  قال ابن أيب حامت  :ثنا أبو عمر الدوري  ،ثنا أبو إمساعيل املؤدب  ،عن عاصم
األحول  ،عن أيب العالية  ،عن طلق بن حبيب  ،قال  :التقوى  :أن تعمل بطاعة هللا  ،رجاء رمحة هللا .
والتقوى  :أن ترتا معصية هللا  ،خمافة عذاب هللا  ،على نور من هللا .
ومعل قوله   :وإايي فاتقون أنه تعاىل يتوعدهم فيما يعتمدونه() 2من كتمان احلق وإظهار خالفه ،
وخمالفتهم الرسول  ،صلوات هللا وسالمه عليه .

) (1مابني القوسني زايدة من العتيقة  .وفيها  :وحديث "سعد" يف املخطوبة  .واملثبت من ح .
) (2يف العتيقة  :يعمدونه .
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 وال تلبسوا احلق ابلباطل وتكتموا احلق وأنتم تعلمون .
وأقيموا الصالة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعني 
يقول تعاىل انهيا لليهود عما كانوا يعتمدونه  ،من تلبيس احلق ابلباطل  ،ومتويهه به  ،وكتماهنم احلق
وإظهارهم الباطل   :وال تلبسوا احلق ابلباطل وتكتموا احلق وأنتم تعلمون  فنهاهم عن الشيئني معا ،
وأمرهم إبظهار احلق والتصريح به مل وهلذا قال الضحاا  :عن ابن عباس  وال تلبسوا احلق ابلباطل : 
ختلطوا احلق ابلباطل  ،والصدق ابلكذب .
وقال أبو العالية   :وال تلبسوا احلق ابلباطل  يقول  :وال ختلطوا احلق ابلباطل  ،وأدوا النصيحة لعباد
هللا من أمر حممد . 
وروي عن سعيد بن جبري والربيع بن أنس حنوه .
وقال قتادة   :وال تلبسوا احلق ابلباطل  قال  :ال تلبسوا اليهودية والنصرانية ابإلسالم  .إن دين هللا
اإلسالم  ،واليهودية والنصرانية بدعة ليست من هللا .
وروي عن احلسن البصري حنو ذلك .
وقال حممد بن إسحاق  :حدثين حممد بن أيب حممد  ،عن عكرمة أو سعيد بن جبري  ،عن ابن عباس :
 وتكتموا احلق وأنتم تعلمون  أي  :ال تكتموا ماعندكم من املعرفة برسويل  ،ومبا جاء به  ،وأنتم
ألدونه عندكم فيما تعلمون من الكتب اليت أبيديكم .
وروي عن أيب العالية حنو ذلك .
وقال جماهد  ،والسدي  ،وقتادة  ، ،والربيع بن أنس  وتكتموا احلق  يعين  :حممدا . 
(قلــت   :وتكتم ـوا  حيتمــل أن يكــون جمزومــا  ،وجي ــوز أن يكــون منصــواب  ،أي  :ال ألمع ـوا بــني ه ـذا
وه ــذا كم ــا يق ــال  :ال أتك ــل الس ــمك وتش ــرب الل ــنب  .ق ــال الزخمش ــري  :ويف مص ــحف اب ــن مس ــعود " :
وتكتمــون احلــق " أي  :يف حــال كتمــانكم احلــق  .وأنــتم تعلمــون حــال أيضــا  ،ومعنــاه  :وأنــتم تعلمــون
احلــق  ،وجيــوز أن يكــون املعــل  :وأنــتم تعلمــون مــا يف ذلــك مــن الضــرر العظــيم علـى النــاس  ،مــن إضــالهلم
عــن اهلــدى املفضــي هبــم إىل النــار مل أن ســلكوا مــا تبدونــه هلــم مــن الباطــل املشــوب بنــوع مــن احلــق  ،لـريوج
عليهم  .والبيان واإليضاح  ،عكسه الكتمان وخلط احلق ابلباطل) .
 وأقيموا الصالة وآتـوا الزكـاة واركعـو مـع الـراكعني  قـال مقاتـل  :قولـه تعـاىل ألهـل الكتـاب   :وأقيمـوا
الصالة  : أمرهم أن يصلوا مع النا   ( وآتوا الزكاة  : أمـرهم أن يؤتـوا الزكـاة  ،أي  :يـدفعوهنا إىل
النــا   1)() واركعـوا مــع الـراكعني  : أمــرهم أن يركعـوا مــع الـراكعني مــن أمــة حممــد  ، يقــول  :كونـوا
منهم ومعهم .
) (1مابني القوسني ساقط من األصل  .واملثبت من العتيقة .
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وقال علي بن أيب طلحة  :عن ابن عباس   :وآتوا الزكاة  يعين ابلزكاة  :طاعة هللا واإلخالص .

وقال وكيع  :عـن أيب جنـاب() ، 1عـن عكرمـة عـن ابـن عبـاس يف قولـه   :وآتـوا الزكـاة  قـال  :مـا يوجـب
الزكاة ؟ قال  :مائتان فصاعدا .
وقـال مبــارا بــن فضـالة  :عــن احلســن  ،يف قولــه تعـاىل   :وآتـوا الزكــاة  قـال  :فريضــة واجبــة  ،ال تنفــع
األعمال إال به وابلصالة .
وقــال ابــن أيب حــامت  :ثنــا أبــو زرعــة  ،ثنــا عثمــان بــن أيب شــيبة  ،ثنــا جريــر عــن أيب حيــان التيمــي  ،عــن
احلاري العكلي يف قوله   :وآتوا الزكاة  قال  :صدقة الفطر .
(وقوله   :واركعوا مع الراكعني  أي  :وكونوا مع املؤمنني يف أحسن أعماهلم  ،ومـن أخـص ذلـك وأجلـه
الصالة .
وقـد اسـتدل كثــري مـن العلمــاء هبـذه اآليـة علــى وجـوب اجلماعــة  ،ولبسـط ذلـك كتــاب األحكـام الكبــري إن
()2

شاء هللا  ،وقد تكلم القرطا على مسائل اجلماعة واإلمامة فأجاد).

 أأتمرون الناس ابلرب وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفال تعقلون
يقول تعاىل :كيف يليق بكم _ اي معشر أهل الكتاب _ وأنتم أتمـرون النـاس ابلـرب _ وهـو مجـاع اخلـري _
أن تنس ـوا أنفســكم  ،فــال أتمتــروا مبــا أتمــرون النــاس بــه  ،وأنــتم مــع ذلــك تتلــون الكتــاب  ،وتعلمــون مــا فيــه
على من قصر يف أوامر هللا ؟ أفال تعقلون ما أنتم صـانعون أبنفسـكم ؟ فتنبهـوا مـن رقـدتكم  ،وتبصـروا مـن
3
عمايتكم( ) .
وهذا كما قال عبد الرزاق  :عن معمـر  ،عـن قتـادة يف قولـه   :أأتمـرون النـاس ابلـرب وتنسـون أنفسـكم 
قال :كان بنو إسرائيل أيمرون الناس بطاعة هللا  ،وبتقواه  ،وابلرب  ،وخيالفون  ،فعريهم هللا عز وجل .
وكذلك قال السدي .
وقــال ابــن ج ـريج   :أأتمــرون النــاس ابلــرب  : أهــل الكتــاب واملنــافقون مل ك ــانوا أيمــرون الن ــاس ابلص ــوم
والصــالة  ،ويــدعون العم ـل مبــا أيمــرون بــه النــاس  ،فعــريهم هللا بــذلك ( ،فمــن أمــر خبــري)( ) فلــيكن أشـ4ـد
الناس فيه مسارعة .
وقال حممد بن إسحاق  :عن حممـد  ،عـن عكرمـة  ،أو سـعيد  ،عـن ابـن عبـاس   :وتنسـون أنفسـكم 
أي  :ترتكون أنفسكم  وأنتم تتلون الكتاب أفال تعقلون  أي  :تنهون الناس عن الكفر مبا عنـدكم مـن
) (1يف األصل  :خباب  .واملثبت من العتيقة .
) (2مابني القوسني زايدة من العتيقة .
( )3يف العتيقة  :فتنتبهوا  ،تتبصروا .
( )4مابني القوسني ساقط من األصل  .واملثبت من العتيقة واملصدر .
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النبــوة والعهــد مــن التــوراة  ،وترتكــون أنفســكم أي  :وأنــتم تكفــرون مبــا فيهــا مــن عهــدي إلــيكم يف تصــديق
رسويل  ،وتنقضون ميثاقي  ،وألحدون( ) ما تعلمون 1من كتايب .
وقــال الضــحاا  :عــن ابــن عبــاس يف هــذه اآليــة يقــول  :أأتمــرون النــاس ابلــدخول يف ديــن حممــد  وغــري
ذلك مما أمرمت به من إقام الصالة  ،وتنسون أنفسكم ؟ .
وقال أبو جعفر بن جرير  :حدثين علي بن احلسن  ،ثنا مسلم اجلرمي  ،ثنا خملد بن احلسـني  ،عـن أيـوب
الس ــختياين  ،ع ــن أيب قالب ــة يف ق ــول هللا تع ــاىل  أأتم ــرون الن ــاس ابل ــرب وتنس ــون أنفس ــكم وأن ــتم تتل ــون
الكتــاب قــال  :قــال أبــو الــدرداء  :ال يفقــه الرجــل كــل الفقــه  ،حــب قــت النــاس يف ذات هللا  ،مث يرجــع
إىل نفسه  ،فيكون هلا أشد مقتا .
وقال عبد الرمحن بن زيد بن أسلم يف هذه اآلية  :هؤالء اليهود  ،إذا جاء الرجل يسأهلم عـن الشـيء لـيس
فيــه حــق وال رشــوة وال شــيء  ،أمــروه ابحلــق  ،فقــال هللا تعــاىل   :أأتمــرون الن ـاس ابلــرب وتنســون أنفســكم
وأنتم تتلون الكتاب أفال تعقلون . 
والغــرض أن هللا تعــاىل ذمهــم علــى هــذا الصــنيع  ،ونــبههم علــى خطــئهم يف حــق أنفســهم  ،حي ــث ك ــانوا
أيمــرون ابخلــري وال يفعلونــه  .ولــيس املـراد ذمهــم علــى أمــرهم ابلــرب مــع تــركهم لـه  ،بــل علـى تــركهم لــه  ،فـرن
األمر ابملعـروف معـروف  ،وهـو واجـب علـى العـامل  ،ولكـن األوىل ابلعـامل أن يفعلـه مـع مـن أمـرهم بـه  ،وال
يتخلـف عــنهم  ،كمــا قــال شــعيب عليــه الســالم   :ومـا أريــد أن أخــالفكم إىل مــا أهنــاكم عنــه إن أريــد إال
اإلص ــالح م ــا اس ــتطعت وم ــا ت ــوفيقي إال ابهلل علي ــه توكل ــت وإلي ــه أني ــب  [ ه ــود  ]88فك ـل م ــن األم ــر
ابملعروف وفعله  ،واجب  ،ال يسقط أحد ا برتا اآلخر  ،على أصح قويل العلماء من السلف واخللف.
وذهــب بعضــهم إىل أن مرتكــب املعاصــي  ،ال ينهــى غــريه عنهــا  .وهــذا ضــعيف  ،وأضــعف منــه متســكهم
هب ــذه اآلي ــة  ،فرن ــه الحو ــة هل ــم فيه ــا  .والص ــحيح أن الع ــامل أيم ــر ابملع ــروف  ،وإن مل يفعل ـه  ،وينه ــي ع ــن
املنكر ،وإن ارتكبه .
( قــال مالــك  :عــن ربيعــة  ،مسعــت ســعيد بــن جبــري يقــول  :لــو كــان املــرء ال أيمــر ابملعــروف وال ينهــى عــن
املنكر  ،حب ال يكون فيه شيء  ،ما أمر أحد مبعروف  ،وال هنى عن منكر .
قال مالك  :وصدق ! من ذا الذي ليس فيه شيء ؟ .
4
لعلمــه هبــا  ،وخمالفتــه
قلــت) ( )  :لكنــه و 2احلالــة هــذه  ،مــذموم علــى ترك ـه( ) الطاعــة 3 ،وفعــل( ) املعصــية
على بصرية  ،فرنه ليس من يعلم كمن ال يعلم  ،وهلذا جاءت األحاديث يف الوعيد على ذلك .

( )1يف األصل  :حتوون  .واملثبت من العتيقة واملصدر .
( )2مابني القوسني زايدة من العتيقة .
( )3يف العتيقة  :تركه .
( )4يف العتيقة  :وفعله .
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كما قال اإلمام أبو القاسم الطرباين يف معومه الكبري  :ثنا أمحـد بـن املعلـى الدمشـقي  ،واحلسـن بـن علـي
املعمري قاال  :ثنا هشام بن عمار  ،ثنا علي بن سليمان الكلا  ،ثنا األعمش  ،عن أيب متيمـة اهلويمـي،
عــن جنــدب بــن عبــد هللا  قــال  :قــال رســول هللا  : مثــل العــامل الــذي يعلــم النــاس اخلــري  ،وال يعمــل
به ،كمثل السراج مل يضيء للناس وحيرق نفسه  .هذا حديث غريب من هذا الوجه .
حديث آخر  :قال اإلمام أمحد بن حنبـل يف مسـنده  :ثنـا وكيـع  ،ثنـا محـاد بـن سـلمة  ،عـن علـي بـن زيـد
هــو ابــن جــدعان  ،عــن أنــس بــن مالــك  قــال  :قــال رســول هللا  : مــررت ليلــة أســري يب علــى قــوم
1
شــفاههم تقــرض مبقــاريض مــن انر  ،قــال  :قلــت  :م ــن ه ــؤالء ؟ قــالوا  :خطبــاء (أمت ــك) ( ) مــن أه ــل
2
يتلون الكتاب أفال يعقلون ؟
الدنيا ،ممن كانوا أيمرون الناس ابلرب  ،وينسون أنفسهم( )  ،وهم
ورواه عبد بن محيد يف مسنده وتفسريه  ،عن احلسن بن موسى  ،عن محاد بن سلمة به .
ورواه ابــن مردويــه يف تفســريه  ،مــن حــديث يــونس بــن حممــد املــؤدب  ،واحلوــاج بــن منه ـال  ،كال ــا عــن
محاد بن سلمة به .
وكذا رواه يزيد بن هارون  ،عن محاد بن سلمة .
مث قــال ابــن مردويــه  :ثنــا حممــد بــن عبــد هللا بــن إبـراهيم  ،ثنــا موســى بــن هــارون  ،ثنــا إســحاق بــن إب ـراهيم
التسرتي ببلخ  ،ثنا مكي بن إبراهيم  ،ثنا عمر بن قيس  ،عن علي بن زيد  ،عن امة  ،عن أنـس قـال :
مسعــت رســول هللا  يقــول  :مــررت ليلــة أســري يب علــى أانس تقــرض شــفاههم وألســنتهم مبقــاريض مــن
انر ،قلت  :من هؤالء اي جربيل ؟ قال  :هؤالء خطباء أمتك الذين أيمرون الناس ابلرب وينسون أنفسهم.
وأخرجــه ابــن حبــان يف صــحيحه  ،وابــن أيب حــامت  ،وابــن مردويــه أيضــا  ،مــن حــديث هشــام الدســتوائي ،
عن املغرية _ يعين ابن حبيب خ مالك بن دينار _ (عن مالـك بـن دينـار) ( )  ،عـن ام3ـة  ،عـن أنـس
بن مالك قال  :ملا عرج برسول هللا  ، مر بقوم تقرض شفاههم  ،فقال  :اي جربيل من هـؤالء ؟ قـال :
هؤالء اخلطباء من أمتك أيمرون الناس ابلرب  ،وينسون أنفسهم أفال يعقلون ؟ .
حديث آخر  :قال اإلمام أمحد  :ثنا يعلى بن عبيـد  ،ثنـا األعمـش  ،عـن أيب وائـل قـال  :قيـل ألسـامة _
وأان رديفــه _  :أال تكلــم عثمــان ؟ فقــال  :إنكــم تــرون أين ال أكلمــه إال أمسعكــم ؟ إين ألكلمــه( ) فيمــا
بيــين وبينــه  ،مــا دون أن أفتــتح أمـرا  ،ال( ) أحــب أن أ5كــون أول مــن افتتحــه  .وهللا ال أقــول لرجــل  :إنــك
خــري النــاس _ وإن كــان علــي أم ـريا _ بعــد أن مسعــت رســول هللا  . قــالوا  :ومــا مسعتــه يقــول ؟ قــال :
( )1زايدة من ح  .واملصدر .
( )2يف األصل  :أنفسكم  .واملثبت من العتيقة واملصدر .
( )3مابني القوسني ساقط من األصل  .واملثبت من العتيقة واملصادر .
( )4يف األصل  :ال أكلمه  .وهو خطأ  .واملثبت من العتيقة واملصدر .
( )5يف األصل  :إال  .وهو خطأ  .واملثبت من العتيقة واملصدر .
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4

مسعته يقول  :جياء ابلرجل يوم القيامة  ،فيلقى ابلنار  ،فتندلق( ) به أقتابه  1،فيدور هبا يف النـار كمـا يـدور
احلمار برحاه  ،فيطيف به أهل النار فيقولـون  :ايفـالن مـا أصـابك ؟ أمل تكـن أتمـران ابملعـروف وتنهـاان عـن
املنكر ؟ فيقول  :كنت أمركم ابملعروف وال آتيه  ،وأهناكم عن املنكر وآتيه .
ورواه البخاري ومسلم من حديث سليمان بن (مهران) ( ) األعمش 2به حنوه .
[(وقـال أمحـد)( )  :حـدثنا 3سـيار( ) بـن حـامت  4،ثنـا جعفــر بـن سـليمان  ،عـن اثبـت عـن أنـس قـال  :قــال
رسول هللا  " : إن هللا يعايف األميني يوم القيامة ما ال يعايف العلماء " .
وقد ورد يف بعض اآلاثر أنه يغفر للواهل سبعني مرة  ،حب يغفر للعامل مرة واحـدة  ،لـيس مـن يعلـم كمـن
ال يعلم .
وقال تعاىل   :قل هل يستوي الذين يعلمون والذين ال يعلمون إمنا يتذكر أولوا األلباب [ الزمر .]9
وروى ابـن عسـاكر يف ترمجـة الوليـد بــن عقبـة عـن النـا  قـال  :إن أانســا مـن أهـل اجلنـة  ،يطلعـون علــى
أانس مـن أهـل النـار  ،فيقولـون  :مب دخلـتم النـار ؟ فــوهللا مـا دخلنـا اجلنـة إال مبـا تعلمنـا مـنكم ! فيقولــون :
إان كنا نقول وال نفعل .
ورواه من حديث الطرباين عن أمحد بن حيىي بن حبـان الرقـي  ،عـن زهـري بـن عبـاد الرواسـي  ،عـن أيب بكـر
6
إمساعيــل بــن أيب خالــد  ،عــن الشــعا  ،عــن الوليــد بــن عقبــة ،
ال ـداهري( ) عبــد هللا بـ5ـن حك ـيم( )  ،عــن
7
فذكره ) ( ) .
وقــال الضــحاا  :عــن ابــن عبــاس أنــه جــاءه رجــل  ،فقــال  :اي ابــن عبــاس ! إين أريــد أن آمــر ابملعــروف ،
وأهنى عن املنكر  .قال  :أو بلغت ذلك ؟ قال  :أرجـو  .قـال  :إن مل ختـش أن تفتضـح بـثالي آايت مـن
كتــاب هللا فافعــل  .قــال  :ومــا هــن ؟ قــال  :قولــه عــز وجــل   :أأتمــرون النــاس ابلــرب وتنســون أنفســكم

أحكمت هذه ؟ قال  :ال .قال  :فاحلرف الثاين قوله تعاىل   :مل تقولون ما ال تفعلون كـرب مقتـا عنـد هللا
أن تقول ـوا مــا ال تفعلــون  [ الصــف ]3 ،2أحكمــت هــذه ؟ قــال  :ال  .قــال  :فــاحلرف الثالــث قــال :
قــول العبــد الصــاحل شــعيب عليــه الســالم   :ومــا أريــد أن أخــالفكم إىل مــا أهنــاكم عنــه  [ هــود ]88
أحكمت هذه اآلية ؟ قال  :ال  .قال  :فابدأ بنفسك .
رواه ابن مردويه يف تفسريه .
( )1يف األصل  :فيتدلق  .واملثبت من العتيقة واملصدر .
( )2يف األصل ( :يزيد أن)  ،واملثبت من العتيقة واملصدر .
( )3زايدة من ح .
( )4يف العتيقة  :بشار  .واملثبت من ح  .واملصدر .
( )5يف العتيقة  ،ح  :الزاهري .
( )6يف العتيقة  :حليم  .واملثبت من ح  ،واملصدر .
( )7مابني املعكوفني زايدة من العتيقة .
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وقــال الط ـرباين  :ثنــا عبــدان بــن أمحــد  ،ثنــا زيــد بــن احل ـريش  ،ثنــا عبــد هللا بــن خ ـرا  ،ع ـن الع ـوام بــن
حوشب  ،عن املسيب بن رافع  ،عن ابن عمـر قـال  :قـال رسـول هللا  " : مـن دعـا النـاس إىل قـول أو
عمل  ،ومل يعمل هو به  ،مل يزل يف ظل سخط هللا  ،حب يكف  ،أو يعمل ما قال أو دعا إليه .
(إسناده فيه ضعف .
وقـ ــال إب ـ ـراهيم النخعـ ــي  :إين ألكـ ــره القصـ ــص لـ ــثالي آايت  :قولـ ــه   :أأتمـ ــرون الن ـ ـاس ابلـ ــرب وتنسـ ــون
أنفس ــكم وقول ــه   :اي أيه ــا ال ــذين آمنـ ـوا مل تقول ــون م ــا ال تفعل ــون ك ــرب مقت ــا عن ــد هللا أن تقولـ ـوا م ــا ال
تفعلــون [ الصــف  ، ]3، 2وقولــه إخبــارا عــن شــعيب   :ومــا أريــد أن أخــالفكم إىل مــا أهنــاكم عنــه إن
أريد إال اإلصالح ما استطعت وما توفيقي إال ابهلل عليه توكلت وإليه أنيب  [ هود .]88
وما أحسن ماقال سلم بن عمرو :
يزهد الناس وال يزهد
ما أقبح التزهيد من واعظ
أضحى وأمسى بيته املسود
لو كان يف تزهيده صادقا
يستمنح الناس ويسرتفد
إن رفض الناس فما ابله
الرزق مقسوم على من ترى يسعى له األبيض واألسود
وقــال بعضــهم  :جلــس أبــو عثمــان احلــريى الزاهــد يومــا علــى جملــس التــذكري فأطــال الس ـكوت  ،مث أنشــأ
يقول:
طبيب يداوي والطبيب مريض
وغري تقي أيمر الناس ابلتقى
قال  :فضج الناس ابلبكاء .
وقال أبو العتاهية الشاعر :
وصفت التقى حب كأنك ذو تقى
وقال أبو األسود الدؤيل :
ال تنه عن خلق وأتيت مثله
فابدأ بنفسك فاهنها عن غيها
فهناا يقبل إن وعظت ويهتدى( )

وريح اخلطااي من ثيابك تستطع
عار عليك إذا فعلت عظيم
فرذا انتهت عنه فأنت حكيم
1ابلقول منك وينفع التعليم

وذكر احلافظ ابن عساكر يف ترمجة عبد الواحد بـن زيـد البصـري العابـد الـواعظ قـال  :دعـوت هللا أن يـريين
رفيقـي يف اجلنــة  ،فقيــل يل يف املنــام  :هــي امـرأة يف الكوفــة يقــال هلــا  :ميمونــة الســوداء  .فقصــدت الكوفــة
ألراها  .فقيل يل  :هي ترعى غنما بواد هناا  ،فوئت إليها فرذا هي قائمة تصـلي  ،والغـنم ترعـى حوهلـا،
وبيــنهن الــذ ب ال ينفــرن مــنهن  ،وال تســطوا الــذ ب علــيهن  .فلمــا ســلمت قالــت  :ايابــن زيــد  ،لــيس
( )1يف ح  :ويقتدى .
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املوع ــد هاهن ــا إمن ــا املوع ــد مث  .فس ــألتها ع ــن ش ــأن ال ــذ ب والغ ــنم  .فقال ــت  :إين أص ــلحت م ــابيين وب ــني
ســيدي  ،فأصــلح مــابني الــذ ب والغــنم  .فقلــت هلــا  :عظيــين  .فقالــت  :اي عوبــا مــن واعــظ يــوعظ ! مث
قالــت  :ايابــن زيــد  ،إنــك لــو وضــعت مـوازين القســط علــى جوارحــك  ،خلربتــك مبكتــوم مكنــون مــا فيهــا !
ايابن زيد  ،إنه بلغين  :مامن عبد أعطي مـن الـدنيا شـيئا  ،فـابتغى إليـه اثنيـا  ،إال سـلبه هللا حـب اخللـوة ،
وبدله بعد القرب البعد  ،وبعد األنس الوحشة  ،مث أنشأت تقول :
يزجر قوما عن الذنوب
ايواعظا قام الحتساب
هذا من املنكر العويب
تنهى وأنت السقيم حقا
وأنت يف النهى كاملريب
تنهى عن الغي والتمادى
لو كنت أصلحت قبل هذا عيبك أو تبت من قريب
1
موضع صدق من القلوب) ( )
قلت ( ) ايحبيا
كنت كما يف

2

 واستعينوا ابلصرب والصالة وإهنا لكبرية إال على اخلاشعني  .الذين يظنون أهنم مالقوا رهبم وأهنم إليه
راجعون 
يقول تعاىل آمرا عبيده فيما يؤملون من خري الدنيا واآلخرة  ،ابالستعانة ابلصرب والصالة ،كما قـال مقاتـل
ابن حيان يف تفسري هذه اآلية  :استعينوا على طلب اآلخرة ابلصرب على الفرائض والصالة .
فأما الصرب  :فقيل إنه الصيام  .نص عليه جماهد .
3
(قال القرطا وغريه  :وهلذا يسمى رمضان شهر الصرب  ،كما نطق به احلديث) ( ) .
وقال سفيان الثـوري  :عـن أيب إسـحاق  ،عـن جـري بـن كليـب  ،عـن رجـل مـن بـين سـليم  ،عـن النـا 
قال  :الصوم نصف الصرب .
وقيل  :املراد ابلصرب  :الكف عن املعاصي  .وهلذا قرنه أبداء العبادات وأعالها مل فعل الصالة .
قــال ابــن أيب حــامت  :ثنــا أيب  ،ثنــا عبي ـد هللا بــن محــزة بــن إمساعيــل  ،ثن ـا إســحاق بــن ســليمان  ،عــن أيب
ســنان ،عــن عمــر بــن اخلطــاب  قــال  :الصــرب صـربان  :صــرب عنــد املصــيبة حســن  ،وأحسـن منــه الصــرب
عن حمارم هللا .
4
عن احلسن البصري حنو قول عمر .
(قال) ( )  :وروي

( )1هكذا يف العتيقة ويف نسخة  :كان ملا قلت .
( )2مابني القوسني زايدة من العتيقة .
( )3مابني القوسني زايدة من العتيقة .
( )4زايدة من العتيقة .
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وقــال ابــن املبــارا  :عــن ابــن هليعــة  ،عــن مالــك بــن دينــار  ،عــن ســعيد بــن جبــري قــال  :الصــرب  :اع ـرتاف
1
احتسابه عند هللا  ،ورجاء ثوابه  .وقد جيزع الرجل  ،وهو يتولـد( ) ال ييفـَرى
العبد هلل مبا أصاب فيه( )  ،و
منه إال الصرب .
وقال أبو العالية يف قوله   :واستعينوا ابلصرب والصالة  قال  :على مرضاة هللا  ،واعلمـوا أهنـا مـن طاعـة
هللا .
وأمــا قولــه  :والصــالة فـرن الصــالة مــن أكــرب العــون علــى الثبــات يف األمــر  .كمــا قــال تعــاىل  اتــل مــا
أوحــي إليــك مــن الكتــاب وأقــم الصــالة إن الصــالة تنهــى عــن الفحشــاء واملنكــر ولــذكر هللا أكــرب اآليــة
[العنكبوت . ]45
وقال اإلمام أمحد  :ثنا خلف بن الوليد  ،ثنا حيىي بن زكـراي (بـن) ( ) أيب زائـدة  ،3عـن عكرمـة بـن عمـار ،
عـن حممــد بــن عبـد هللا الــدؤيل قــال  :قـال عبــد العزيــز أخـو حذيفــة  :قــال حذيفـة _ يعــين ابــن اليمــان _ :
كان رسول هللا  إذا حزبه أمر صلى .
ورواه أبو داود (عن حممد بن عيسى  ،عن حيىي بن زكراي  ،عن عكرمة بن عمار كما سيأيت .
ورواه بعضهم عن عبد العزيز ابن أخي حذيفة  .ويقال  :أخي حذيفة مرسال عن النا . 
وقال حممد بن نصر املروزي يف كتاب الصالة  :ثنـا سـهل بـن عثمـان بـن مسـعود العسـكري  ،ثنـا حيـىي بـن
زكـراي بــن أيب زائـدة قــال  :قــال عكرمـة بــن عمــار  :قـال حممــد بــن عبـد هللا الــدؤيل  :قــال عبـد العزيــز  :قـال
حذيفة  :رجعت إىل النا  ليلة األحزاب  ،وهو مشتمل يف مشلة يصلي  ،وكان إذا حزبه أمر صلى .
وحدثنا عبيد هللا بن معاذ  ،ثنا أيب  ،ثنا شعبة  ،عن أيب إسحاق مسع حارثـة بـن مضـرب مسـع عليـا يقـول:
4
لقد رأيتنا ليلة بدر  ،وما فينا إال انئم غري رسول هللا  ، يصلي ويدعو حب أصبح) ( ) .
وقـد رواه ابـن جريـر مـن حـديث ابـن جـريج  ،عـن عكرمــة بـن عمـار  ،عـن حممـد بـن عبيـد بـن أيب قدامــة ،
عن عبد العزيز بن اليمان  ،عن حذيفة قال :كان رسول هللا  : إذا حزبه أمر فزع إىل الصالة .
قال ابن جرير  :وروي عنه عليه الصالة والسالم أنـه مـر أبيب هريـرة  ،وهـو منـبطح علـى بطنـه  ،فقـال لـه :
درد ( _ 5ومعن ــاه  :أيوجع ــك بطن ــك _ ق ــال  :نع ــم) ( )  .ق ــال  :ق ـ6ـم فص ــل  ،ف ــرن الص ــالة
اش ــكألنب( ) أل
شفاء.

( )1يف العتيقة  :منه .
( )2يف العتيقة  :متولد .
( )3يف األصل  :عن  .واملثبت من العتيقة .
( )4مابني القوسني زايدة من العتيقة .
( ) 5يف األصل  :اشكيت  .واملثبت من العتيقة واملصدر  .وكلمة اشكنب درد فارسية معناها أيوجعك بطنك كما أييت .
( )6مابني القوسني زايدة من العتيقة .
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قال ابن جرير  :وقد حدثنا حممد بن العالء  ،ويعقـوب بـن إبـراهيم قـاال  :ثنـا ابـن عليـة  ،ثنـا عيينـة( ) بـن
عبــد الــرمحن  ،عــن أبيــه  ،أن ابــن عبــاس نعــي إليــه أخــوه قــثم _ وهــو يف ســفر _ فاســرتجع  ،مث تنحــى عــن
الطريق  ،فأانخ  ،فصلى ركعتني أطال فيهما اجللوس  ،مث قام شي إىل راحلته  ،وهو يقـول  :واسـتعينوا
ابلصرب والصالة وإهنا لكبرية على اخلاشعني . 
وقــال ســنيد  :عــن حوــاج  ،عــن ابــن ج ـريج  واســتعينوا ابلصــرب والصــالة  قــال  :إهنمــا معونتــان علــى
رمحة هللا .
والضمري يف قوله   :وإهنا  عائد إىل الصالة  ،نص عليه جماهد  .واختاره ابن جرير .
وحيتمل أن يكون عائدا على ما دل عليه الكالم  ،وهو الوصية بذلك كقوله تعاىل يف قصـة قـارون وقـال
الــذين أوت ـوا العلــم ويلكــم ث ـواب هللا خــري ملــن آمــن وعمــل صــاحلا وال يلقاهــا إال الصــابرون  [ القصــص
 .]80وقال تعاىل   :وال تستوي احلسنة وال السيئة ادفع ابليت هي أحسن فرذا الـذي بينـك وبينـه عـداوة
كأنــه ويل محــيم ومــا يلقاهــا إال الــذين صــربوا ومــا يلقاهــا إال ذو حــظ عظــيم  [ فصــلت  ]34،35أي :
وما يلقى هذه الوصية  إال الذين صربوا وما يلقاها  أي  :يؤاتها ويلهمها  إال ذو حظ عظيم. 
وعلى كل تقدير فقوله تعاىل   :وإهنـا لكبـرية  أي  :مشـقة ثقيلـة  إال علـى اخلاشـعني  قـال ابـن أيب
طلحة عن ابن عباس  :يعين  :املصدقني مبا أنزل هللا .
وقال جماهد  :املؤمنني حقا .
وقال أبو العالية   :إال على اخلاشعني  : اخلائفني .
وقال مقاتل بن حيان   :إال على اخلاشعني  يعين به  :املتواضعني .
وقــال الض ـحاا   :وإهنــا لكبــرية  قــال  :إهنــا لثقيلــة إال علــى اخلاض ــعني لطاعتــه  ،اخل ــائفني س ــطوته ،
املصدقني بوعده ووعيده .
وهذا يشبه ما جاء يف احلديث  " :لقد سألت عـن عظـيم  ،وإنـه ليسـري علـى مـن يسـره هللا عليـه "  .وقـال
ابــن جريــر معــل اآليــة   :واســتعينوا  أيهــا األحبــار مــن أهــل الكتــاب ــبس أنفســكم علــى طاعــة هللا ،
وإبقامة الصالة املانعة من الفحشاء واملنكر  ،املقربة مـن رضـا هللا  ،العظيمـة إقامتهـا إال علـى املتواضـعني ،
املستكينني لطاعته  ،املتذللني من خمافته .
هكــذا قــال  ،والظــاهر أن اآليــة  ،وإن كانــت خطــااب يف ســياق إنــذار بــين إس ـرائيل  ،ف ـرهنم مل يقص ـدوا هبــا
على سبيل التخصيص  ،وإمنا هي عامة هلم ولغريهم  .وهللا أعلم .
وقوله   :الذين يظنون أهنم مالقـوا رهبـم وأهنـم إليـه راجعـون  هـذا مـن متـام الكـالم الـذي قبلـه أي  :وإن
الص ــالة أو الوص ــاة  ،لثقيل ــة إال عل ــى اخلاش ــعني ال ــذين يظن ــون أهن ــم مالقـ ـوا رهب ــم أي ( :يعلم ــون أهن ــم
( )1يف األصل  :ابن عيينة  .واملثبت من العتيقة واملصدر .
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حمشــورون) ( ) إليــه يــوم 1القيامــة  ،معروضــون عليــه وأهنــم إليــه راجعــون أي  :أمــورهم راجعــة إىل مشــيئته
سهل عليهم فعل الطاعات  ،وترا املنكرات.
حيكم فيها مبا يشاء بعدله  .فلهذا ملا أيقنوا ابملعاد واجلزاء  ،يف
فأمــا قولــه   :يظن ــون أهنــم مالق ـوا رهبــم  فقــال اب ـن جريــر رمحــه هللا  :العــرب قــد تســمي اليقــني ظن ــا ،
والشــك ظنــا  ،نظــري تســميتهم الظلمـة ســدفة  ،والضــياء ســدفة  ،واملغيــث صــارخا  ،واملســتغيث صــارخا ،
وما أشبه ذلك من األمساء اليت يسمى هبا الشيء وضده  ،كما قال دريد بن الصمة :
سراهتم يف الفارسي املسود
فقلت هلم  :ظنوا أبلفي مدجج
2
يعين بذلك  :تيقنوا أبلفي مدجج أتتيكم( ) .
وقال عمري بن طارق :
3
أقعد فيكم
فرن تعريوا( ) قومي و
يعين  :وأجعل مين اليقني غيبا مرمجا .
قال  :والشواهد من أشعار العرب وكالمها  ،على أن الظن يف معل اليقني  ،أكثر مـن أن حتصـى  ،وفيمـا
ذكـ ـران مل ــن وف ــق لفهم ــه كفاي ــة  ،ومن ــه ق ــول هللا تع ــاىل   :ورأى اجملرم ــون الن ــار فظنـ ـوا أهن ــم مواقعوه ــا 
[الكهف . ]53

وأجعل مين الظن غيبا مرمجا

مث قال  :ثنا حممـد بـن بشـار  ،ثنـا أبـو عاصـم  ،ثنـا سـفيان  ،عـن جـابر  ،عـن جماهـد  :كـل ظـن يف القـرآن
يقني أي  :ظننت  ،وظنوا .
وح ــدثين املث ــل  ،ثن ــا إس ــحاق  ،ثن ــا أب ــو داود احلف ــري  ،ع ــن س ــفيان  ،ع ــن اب ــن أيب جنـ ـيح  ،عـ ـن جماه ــد
قال:كل ظن يف القرآن فهو علم  .وهذا سند صحيح .
وقال أبو جعفر الرازي  :عن الربيع بن أنس  ،عن أيب العالية يف قوله تعـاىل   :الـذين يظنـون أهنـم مالقـوا
رهبم  قال  :الظن هاهنا يقني .
قال ابن أيب حامت  :وروي عن جماهد  ،والسدي  ،والربيع بن أنس  ،وقتادة حنو قول أيب العالية .
وقـال ســنيد  :عــن حوــاج  ،عــن ابــن جـريج   :الـذين يظنــون أهنــم مالقـوا رهبــم  كقولــه   :إين ظننــت
أين مالق حسابيه  [ احلاقة  . ]20يقول  :علمت .
وكذا قال عبد الرمحن بن زيد بن أسلم .
قلــت  :ويف الصــحيح  " :أن هللا تعــاىل يقــول للعبــد يــوم القيامــة  :أمل أزوجــك ؟ أمل أكرمــك ؟ أمل أســخر
لـك اخليـل واإلبــل وأذرا تـرأس وتربــع ؟ فيقـول  :بلــى  .فيقـول هللا تعــاىل  :أظننـت أنــك مالقـي ؟ فيقــول :
ال  .فيقول هللا  :اليوم أنساا كما نسيتين .
( )1يف األصل  :حيشرون  .واملثبت من العتيقة .
( )2يف األصل  :أيتيكم  .واملثبت من العتيقة .
( )3يف األصل  :وإن تعربوا  .واملثبت من العتيقة .
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وسيأيت مبسوطا عند قوله   :نسوا هللا فنسيهم  [ التوبة ( ]67وهللا أعلم) ( ) .
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 ايبين إسرائيل اذكروا نعميت اليت أنعمت عليكم وأين فضلتكم على العاملني 
يــذكرهم تعــاىل بســالف( ) نعمــه علــى 2آابئهــم وأســالفهم  ،ومــا كــان فضــلهم بــه مـن إرســال الرســل مــنهم ،
وإنزال الكتب علـيهم  ،علـى سـائر األمـم مـن أهـل زمـاهنم  ،كمـا قـال تعـاىل   :ولقـد اخـرتانهم علـى علـم
علــى العــاملني [ الــدخان  . ]32وقــال تعــاىل   :وإذا قــال موســى لقومــه اي قــوم اذكــروا نعمــة هللا علــيكم
إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآات كم ما مل يؤت أحدا من العاملني  [ املائدة ]20
وقــال أبــو جعفــر ال ـرازي  :عــن الربيــع بــن أنــس  ،عــن أيب العاليــة يف قولــه تعــاىل   :وأين فضــلتكم علــى
العــاملني  قــال  :مبــا أعطـوا مــن امللــك والرســل والكتــب  ،علــى عــامل مــن كــان يف ذلــك الزمــان مل فــرن لكــل
زمان عاملا .
وروي عن جماهد  ،والربيع بن أنس  ،وقتادة  ،وإمساعيل بن أيب خالد حنو ذلك .
وجيب احلمل على هذا مل ألن هـذه األمـة أفضـل مـنهم  ،لقولـه تعـاىل خطـااب هلـذه األمـة  :كنـتم خـري أمـة
أخرجت للناس أتمرون ابملعروف وتنهون عن املنكر وتؤمنون ابهلل ولو آمن أهـل الكتـاب لكـان خـريا هلـم
[ آل عمران . ]110
ويف املســانيد والســنن  ،عــن معاويــة بــن حيــدة القشــريي قــال  :قــال رســول هللا  " : أنــتم توفــون ســبعني
أمة ،أنتم خريها وأكرمها على هللا " .
واألحاديث يف هذا كثرية تذكر عند قوله  :كنتم خري أمة أخرجت للناس . 
(وقيــل  :املـراد  :تفضــيل بنــوع مــا مــن الفضــل علــى ســائر النــاس  ،وال يلــزم تفضــيلهم مطلقــا  .حكــاه فخــر
الدين الرازي  ،وفيه نظر .
وقيل  :إهنم فضلوا على سائر األمم الشتمال أمتهم على األنبياء منهم  .حكـاه القـرطا يف تفسـريه  ،وفيـه
نظر  ،ألن العاملني عام  ،يشمل من قبلهم ومن بعدهم مـن األنبيـاء  ،فـربراهيم اخلليـل قـبلهم  ،وهـو أفضـل
من سائر أنبيائهم  ،وحممد بعدهم وهـو أفضـل مـن مجيـع اخللـق وسـيد ولـد آدم يف الـدنيا واآلخـرة صـلوات
3
هللا وسالمه عليه) ( ) .

( )1زايدة من العتيقة .
( )2يف األصل  :سالف  .واملثبت من العتيقة .
( )3مابني القوسني زايدة من العتيقة .
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 واتقوا يوما ال ألزى نفس عن نفس شيئا وال تقبل منها شفاعة وال يؤخذ منها عدل
وال هم ينصرون
ملــا ذكــرهم تعــاىل بنعمــه أوال  ،عطــف علــى ذلــك التحــذير مــن حل ــول نقمــه هبــم يــوم القيامــة  ،فقــال :
واتقـوا يومــا  يعــين  :يــوم القيامــة   .ال ألــزي نفــس عــن نفــس شــيئا  أي  :ال يغــل أحــد عــن أحــد
كم ــا ق ــال   :وال ت ــزر وازرة وزر أخ ــرى  [ األنع ــام  ، ]164وق ــال   :لك ــل ام ــرئ من ــه يومئ ــذ ش ــأن
يغنيــه [ عــبس  ، ]37وقــال   :اي أيهــا النــاس اتق ـوا ربكــم واخش ـوا يومــا ال جيــزي والــد عــن ولــده وال
مولـود هـو جـاز عــن والـده شـيئا  [ لقمــان  ]33فهـذا( ) أبلـغ املقام1ـات  :أن كــال مـن الوالـد وولــده  ،ال
يغين أحد ا عن اآلخر شيئا .
2
شفاعة  يعين  :عن الكافرين كما قال   :فما تـنفعهم شـفاعة الشـافعني
وقوله   :وال تقبل( ) منها
[ املـ ــدثر  ]48وكم ـ ــا قـ ــال ع ـ ــن أهـ ــل الن ـ ــار   :فمـ ــا لن ـ ــا مـ ــن ش ـ ــافعني وال ص ـ ــديق مح ـ ــيم  [ الش ـ ــعراء
]100،101
وقولــه   :واليؤخــذ منهــا عــدل  أي  :ال يقبــل منهــا فــداء ،كمــا قــال   :إن ال ـذين كفــروا ومــاتوا وهــم
كفار فلن يقبل من أحدهم ملء األرض ذهبا ولو افتـدى بـه  [ آل عمـران  ، ]91وقـال   :إن الـذين
كفــروا لــو أن هلــم مــا يف األرض مجيعــا ومثلــه معــه ليفتــدوا بــه مــن عــذاب يــوم القيامــة مــا تقبــل مــنهم وهل ـم
عــذاب ألــيم  [ املائــدة  ، ]36وقــال تعــاىل   :وإن تعــدل كــل عــدل ال يؤخــذ منهـا [ األنعــام ، ]70
وقال   :فاليوم ال يؤخذ منكم فديـة وال مـن الـذين كفـروا  [ احلديـد  ]15اآليـة  .فـأخرب تعـاىل أهنـم إن
مل يؤمنـوا برسـوله  ،ويتــابعوه علــى مــا بعثــه بــه  ،وواف ـوا هللا يــوم القيامــة علـى مــا هــم عليــه  ،فــرهنم ال يــنفعهم
قرابــة قريــب  ،وال شــفاعة ذي جــاه  ،واليقبــل مــنهم فــداء ولــو مبــلء األرض ذهبــا كمــا قــال تعــاىل   :مــن
قبل أن أييت يوم ال بيع فيـه وال خلـة وال شـفاعة  [ البقـرة  ، ]254وقـال   :البيـع فيـه وال خـالل [ 
إبراهيم . ]31
(قال سنيد  :حدثين حواج  ،حدثين ابن جريج قال  :قـال جماهـد  :قـال ابـن عبـاس   :وال يؤخـذ منهـا
عدل  قال  :بذل  .والبذل  :الفدية .
وقــال الســدي  :أمــا عــدل مل فيعــدهلا مــن العــدل يقــول  :لــو جــاءت مبــلء األرض ذهبــا تفتــدي بــه مــا تقبــل
منها .
3
وكذا قال عبد الرمحن بن زيد بن أسلم) ( ) .
( )1يف األصل  :فهذه  .واملثبت من العتيقة .
( )2هكذا ابلتأنيث وهي قراءة سبعية  .قرأ هبا ابن كثري املكي وأبو عمرو البصري  ،وقرأ البقية  :يقبل ابلياء التحتية .
( )3مابني القوسني زايدة من العتيقة .
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وقــال أبــو جعفــر الـرازي  :عــن الربيــع بــن أنــس  ،عــن أيب العاليــة يف قولــه   :وال يؤخــذ( ) منهــا عــدل 1
يعين  :فداء .
قــال ابــن أيب حــامت  :وروي عــن أيب مالــك  ،واحلســن  ،وســعيد بــن جبــري  ،وقتــادة  ،والربيــع بــن أن ـس حنــو
ذلك .
وقال عبد الرزاق  :أان الثوري  ،عن األعمش  ،عـن إبـراهيم التيمـي  ،عـن أبيـه  ،عـن علـي  يف حـديث
طويل قال  :والصرف والعدل  :التطوع والفريضة .
وكذا قال الوليد بن مسلم  ،عن عثمان بن أيب العاتكة  ،عن عمري بن هان. ،
وهذا القول غريب هاهنا  ،والقول األول أظهر يف تفسري هذه اآلية .
وقد ورد حديث يقويه  ،وهو ما قال ابن جرير  :حدثين جنيح بن إبراهيم  ،ثنا علي بن حكيم  ،ثنـا محيـد
بن عبد الرمحن  ،عن أبيه  ،عن عمرو بن قيس املالئي  ،عن رجل من بين أمية من أهـل الشـام _ أحسـن
عليه الثناء _ قال  :قيل  :اي رسول هللا ! ما العدل ؟ قال  :العدل الفدية .
وقوله تعاىل   :وال هم ينصرون  أي  :وال أحد يغضب هلم  ،فينصرهم وينقذهم مـن عـذاب هللا  .كمـا
تقــدم م ــن أن ــه ال يعطــف عل ــيهم ذو قراب ــة  ،وال ذو ج ــاه  ،وال يقبــل م ــنهم ف ــداء  ،ه ـذا كل ــه م ـن جان ــب
التلطف  ،وال هلم انصر من أنفسهم وال من غريهم ،كما قال   :فما لـه مـن قـوة وال انصـر  [ الطـارق
 ]10أي  :أنــه تعــاىل ال يقبــل فــيمن كفــر بــه فديــة  ،وال شــفاعة  ،وال ينقــذ أحــدا مــن عذابــه منقــذ  ،وال
جيــريه منــه أحــد كمــا قــال   :وهــو جيــري وال جيــار عليــه  [ املؤمنــون  ]88وقــال   :فيومئــذ ال يعــذب
عذابــه أح ــد وال يوث ــق واثق ــه أح ــد  [ الفو ــر  ، ]25،26وقــال   :م ــالكم ال تناص ـرون ب ــل ه ــم الي ــوم
مستســلمون  [ الصــافات  ]25،26وقــال   :فلــوال نصــرهم الــذين اختــذوا مــن دون هللا ق ـرابان آهلــة بــل
ضلوا عنهم  اآلية [ األحقاف . ]28
وقال الضحاا  :عن ابن عباس يف قوله   :ما لكم ال تناصرون  مالكم اليوم ال متانعون منـا ؟ هيهـات
ليس ذلك لكم اليوم .
قال ابن جرير  :وأتويل قوله   :وال هم ينصرون  يعـين  :أهنـم يومئـذ ال ينصـرهم انصـر ،كمـا ال يشـفع
هلــم شــافع  ،وال يقبــل مــنهم عــدل وال فديــة  ،بطلــت هنالــك احلــاابة  ،واضــمحلت الرشــى والشــفاعات ،
وارتف ــع م ــن الق ــوم التع ــاون والتناص ــر  ،وص ــار احلك ــم إىل الع ــدل اجلب ــار  ،ال ــذي ال ينف ــع لديـ ـه الش ــفعاء
والنصراء ،فيوزي ابلسيئة مثلها  ،وابحلسنة أضعافها  ،وذلك نظري قوله تعاىل   :وقفـوهم إهنـم مسـئولون
ما لكم ال تناصرون بل هم اليوم مستسلمون  [ الصافات . ]24،26

( )1يف العتيقة  :وال يقبل  .وهذا يف اآلية األخرى اآلتية برقم

.
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 وإذ جنيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذ ون أبناءكم ويستحيون نساءكم ويف ذلكم
بالء من ربكم عظيم  .وإذ فرقنا بكم البحر فأجنيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون 
يقول تعاىل  :اذكروا اي بين إسرائيل نعميت عليكم  إذ جنيناكم مـن آل فرعـون يسـومونكم سـوء العـذاب
أي  :خلصتكم منهم  ،وأنقذتكم من أيديهم صحبة موسى عليه السـالم( )  ،وقـد كـان1وا يسـومونكم أي:
2
العذاب .
يوردونكم ويذيقونكم (ويولونكم) ( ) سوء
وذلــك أن فرعــون _ لعنــه هللا _كــان قــد رأى رؤاي هالتــه مل رأى انرا خرجــت مــن بيــت املقــدس  ،فــدخلت
3
ائيل  ،مضـموهنا أن زوال ملكـه يكـون علـى يـدي رجـل مـن
دور القبط ببالد مصـر  ،إال بيـوت( ) بـين إسـر
بين إسرائيل .
ويقال ( :بل)( ) حتدي مسَّ4يفاره عنده أبن بين إسرائيل يتوقعون خروج رجل منهم يكون هلم بـه دولـة ورفعـة،
وهكذا جاء يف (حديث الفتون)( ) كما سيأيت 5يف موضعه إن شاء هللا  ،فعند ذلك أمر فرعـون _لعنـه هللا
_ بقتــل كــل ذكــر يولــد بعــد ذلــك مــن بــين إس ـرائيل  ،وأن يـرتا البنــات  ،وأمــر ابســتعمال بــين إس ـرائيل يف
مشاق األعمال وأراذهلا .
وهاهنا فسر العذاب بذبح األبناء  ،ويف سورة إبراهيم عطف عليه كمـا قـال   :يسـومونكم سـوء العـذاب
ويذ ون أبناءكم ويستحيون نساءكم  [ إبراهيم  ]6وسيأيت تفسـري ذلـك يف أول سـورة القصـص إن شـاء
هللا تعاىل  ،وبه الثقة واملعونة والتأييد .
[ومعل   :يسومونكم  يولونكم  .قاله أبو عبيدة  ( .كما تقدم كما يقال  :سـامه خطـة خسـف  ،إذا
أواله إايها  ،قال عمرو بن كلثوم :
أبينا أن نقر اخلسف فينا
إذا ما امللك سام الناس خسفا
6
إدامتها الرعي  .نقله القرطا) ( ) .
وقيل  :معناه  :يد ون عذابكم كما يقال  :سائمة الغنم) ( ) (من
وإمنا قـال هاهنـا   :يـذ ون أبنـاءكم ويسـتحيون نسـاءكم  ليكـون ذلـك تفسـريا للنعمـة علـيهم يف قولـه :
 يســومونكم ســوء العــذاب  مث فســره هبــذا لقولــه هنــا  اذكــروا نعمــيت الــيت أنعمــت علــيكم  وأمــا يف
ســورة إب ـراهيم فلمــا قــال   :وذكــرهم أبايم هللا  أي  :أبايديــه ونعمــه علــيهم  ،فناســب أن يقــول  :هنــاا
( )1يف األصل  :عليه الصالة والسالم  .واملثبت من العتيقة .
( )2ليست يف العتيقة .
( )3يف العتيقة  :دور .
( )4زايدة من العتيقة .
( )5يف األصل  :احلديث املصون  .واملثبت من العتيقة .
( )6مابني القوسني زايدة من ح .
( )7زايدة من النسخة .
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يســومونكم ســوء العــذاب ويــذ ون أبنــاءكم ويســتحيون نســاءكم فعطــف عليــه الــذبح ليــدل علــى تعــدد
2
1
النعم واألايدي (على بين إسرائيل) ( ) ] ( ) .
وفرعون علم على كل من ملك مصر كافرا (من العمـاليق وغـريهم) ( ) ،كمـا أن 3قيصـر علـم علـى كـل مـن
ملــك ال ــروم م ــع الش ــام ك ــافرا  ،وكــذلك كس ــرى لك ــل م ــن مل ــك الف ــرس  ،وتب ــع مل ــن مل ــك ال ــيمن ك ــافرا ،
4
(والنواشي ملن ملك احلبشة  ،وبطليموس ملن ملك اهلند) ( ) .
ويقال  :كان اسم فرعون الذي كان يف زمـان موسـى عليـه السـالم  :الوليـد بـن مصـعب (بـن الـراين) ( ) ،
وقيــل  :مصــعب بــن ال ـراين  ،وأاي مــا كــان فعليــه لعنــة هللا ( .وكــان مــن ســاللة عمليــق بــن الوذ بــن إرم بــن
6
سام بن نوح  ،وكنيته أبو مرة  ،وأصله فارسي من اصطخر) ( ) .
وقولــه تعــاىل   :ويف ذلكــم بــالء مــن ربكــم عظــيم  قــال ابــن جريــر  :ويف الــذي فعلنــا بكــم مــن إجنائنــا
إايكم مما كنتم فيه من عذاب آل فرعون  بـالء لكـم مـن ربكـم عظـيم  أي  :نعمـة عظيمـة علـيكم
يف ذلك .
وقال علي بن أيب طلحة  :عن ابن عباس قوله   :بالء من ربكم عظيم  قال  :نعمة .
وقال جماهد  بالء من ربكم عظيم  قال  :نعمة من ربكم عظيمة .
وكذا قال أبو العالية  ،وأبو مالك  ،والسدي وغريهم .
وأصــل الــبالء  :االختبــار  ،وقــد يكــون ابخلــري والشــر كمــا قــال تعــاىل   :ونبلــوكم ابلشــر واخلــري فتنــة 
[األنبياء  ]35وقال   :وبلوانهم ابحلسنات والسيئات  [ األعراف . ]168
قال ابن جرير  :وأكثر ما يقال يف الشر  :بلوته أبلوه بالء  ،ويف اخلري  :أبليه إبالء وبالء .
وقال زهري بن أيب سلمى :
وأبال ا خري البالء الذي يبلو
جزى هللا ابإلحسان مافعال بكم
قال  :فومع بني اللغتني مل ألنه أراد  :فأنعم هللا عليهما خري النعم اليت خيترب هبا عباده .
(وقيــل  :امل ـراد بقولــه   :ويف ذلكــم بــالء  إشــارة إىل مــا كــانوا فيــه مــن الع ـذاب املهــني مــن ذبــح األبنــاء
واستحياء النساء .

( )1زايدة من النسخة .
( )2مابني املعكوفني زايدة يف العتيقة .
( )3زايدة من العتيقة .
( )4زايدة من العتيقة .
( )5زايدة من النسخة ح .
( )6مابني القوسني زايدة من العتيقة .
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قال القرطا  :وهـذا قـول مجهـور النـاس _ ولفظـه بعـدما حكـى القـول األول مث قـال _  :وقـال اجلمهـور :
1
اإلشارة إىل الذبح وحنوه  ،والبالء هاهنا يف الشر  ،واملعل  :ويف الذبح مكروه وامتحان) ( ) .
وقولــه تع ــاىل   :وإذ فرقن ــا بك ــم البحــر فأجنين ــاكم وأغرقن ــا آل فرع ــون وأنــتم تنظ ــرون  معن ــاه  :وبع ــد أن
أنقذانكم من آل فرعون  ،وخرجتم مع موسى عليه السالم  ،خرج فرعون يف طلبكم  ،ففرقنـا بكـم البحـر.
كما أخرب تعاىل عن ذلك مفصال كما سيأيت يف مواضعه ومن أبسطها ما يف سورة الشعراء .
 فأجنينــاكم( )  أي 2 :خلصــناكم مــنهم  ،وحو ـزان بيــنكم وبيــنهم  ،وأغرقنــاهم وأنــتم تنظــرون  ،ليكــون
ذلك أشفى لصدوركم  ،وأبلغ يف إهانة عدوكم .
قــال عبــد الــرزاق  :أان معمــر  ،عــن أيب إســحاق اهلمــداين  ،عــن عمــرو بــن ميمــون األودي يف قولــه تعــاىل :
 وإذ فرقنا بكم البحر  إىل قوله   :تنظرون  قال  :ملا خرج موسى ببين إسرائيل  ،بلـغ ذلـك فرعـون
فقــال  :ال تتبعــوهم حــب تصــيح الديكــة  .قــال  :فــوهللا مــا صــاح (ليلتئــذ) ( ) ديــك حــب 3أصــبحوا  ،فــدعا
بشــاة فــذ ت  ،مث قــال  :ال أفــر مــن كبــدها حــب جيتمــع إيل ســتمائة ألــف مــن القــبط  ،فلــم يفــر مــن
كبدها ،حـب اجتمـع إليـه سـتمائة ألـف مـن القـبط  .فلمـا أتـى موسـى البحـر قـال لـه رجـل مـن أصـحابه _
يقــال لــه  :يوشــع بــن نــون _  :أيــن أمــرا ربــك ؟ قــال  :أمامــك _ يشــري إىل البحــر _ فــأقحم( ) يوشــع
فرســه يف البحــر حــب بلــغ الغمــر  ،فــذهب بــه الغمــر  ،مث رجــع فقــال  :أيــن أمــر ربــك اي موســى ؟ فــوهللا
ِ
بت  .فعـل ذلـك ثـالي مـرات  .مث أوحـى هللا إىل موسـى  أن اضـرب بعصـاا البحـر 
ذبت وما يفكـذ َ
ما َك َ
فضـربه  فــانفلق فكــان كــل فــرق كــالطود العظــيم  [ الشــعراء  ]63يقــول  :مثــل اجلبــل  .مث ســار موســى
ومــن معــه  ،واتــبعهم فرعــون يف طـريقهم  ،حــب إذا تتــاموا فيــه أطبقــه هللا علــيهم  .فلــذلك قــال   :وأغرقنــا
آل فرعون وأنتم تنظرون . 
وكذلك قال غري واحد من السلف كما سيأيت بيانه يف موضعه .
وقد ورد أن هذا اليوم كان يوم عاشوراء  ،كما قال اإلمـام أمحـد  :ثنـا عفـان  ،ثنـا عبـد الـواري  ،ثنـا أيـوب
عــن عبــد هللا بــن ســعيد بــن جبــري  ،عــن أبيــه  ،عــن ابــن عبــاس قــال  :قــدم رســول هللا  املدينــة  ،ف ـرأى
اليهود يصومون يوم عاشوراء  ،فقال  :ما هذا اليوم الذي تصومون ؟ قالوا  :هذا يوم صـاحل هـذا يـوم جنـى
هللا عــز وجــل فيــه بــين إسـرائيل مــن غــرقهم  ،فصــامه موســى عليــه الســالم  .فقــال رسـول هللا  : أان أحــق
مبوسى منكم  ،فصامه رسول هللا  ، وأمر بصومه .
( )1مابني القوسني زايدة من العتيقة .
( )2يف العتيقة  :فنويناكم .
( )3زايدة من العتيقة .
( )4يف األصل  :فاقتحم  .واملثبت من العتيقة .
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وروى هذا احلديث البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه من طرق عن أيوب السختياين به حنو ما تقدم.
وقــال أبــو يعلــى املوصــلي  :ثنــا أبــو الربيــع  ،ثنــا ســالم _ يعــين  :ابــن ســليم _ عــن زيــد العمــي  ،عــن يزيــد
الرقاشي  ،عن أنس  ،عن النا  قال  :فلق هللا البحر لبين إسرائيل يوم عاشوراء .
وهذا ضعيف من هذا الوجه  ،فرن زيد العمي فيه ضعف  ،وشيخه يزيد الرقاشي أضعف منه .

 وإذ واعدان موسى أربعني ليلة مث اختذمت العول من بعده وأنتم ظاملون  .مث عفوان عنكم من بعد ذلك
لعلكم تشكرون  .وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم هتتدون 
يقول تعاىل  :واذكروا نعمـيت علـيكم يف عفـوي عـنكم  ،ملـا عبـدمت العوـل بعـد ذهـاب موسـى مليقـات ربـه ،
عند انقضاء أمـد املواعـدة _ وكانـت أربعـني يومـا _ وهـي مـذكورة يف األعـراف يف قولـه تعـاىل   :وواعـدان
موســى ثالثــني ليلــة وأمتمناهــا بعشــر  قيــل  :إهنــا ذو القعــدة بكمالــه وعشــر مــن ذي احلوــة  ،وكــان ذلــك
بعد خالصهم من قوم فرعون وإجنائهم من البحر .
وقوله   :وإذا آتينا موسـى الكتـاب  يعـين  :التـوراة  والفرقـان  وهـو  :مـا يفـرق بـني احلـق والباطـل ،
واهلدى والضالل لعلكم هتتدون. 
وكــان ذلــك أيضــا بعــد خــروجهم مــن البحــر كمــا دل عليــه ســياق الكــالم يف ســورة األعــراف ولقولـه تعــاىل :
ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون األوىل بصائر للناس وهدى ورمحة لعلهم يتـذكرون
[ القصص . ]43
(وقيل  :الواو زائدة  ،واملعل  :ولقد آتينا موسى الكتاب الفرقان  .وهذا غريب .
وقيل  :عطفه عليه  ،وإن كان املعل واحدا  ،كما يف قول الشاعر :
فألفى قوهلا كذاب ومينا
وقدمت األدمي لراهشيه
وقال اآلخر :
وهند أتى من دوهنا النأي والبعد
أال حبذا هند وأرض هبا هند
فالكذب هو  :املني  ،والنأي هو  :البعد .
وقال عنرتة :
حييت من طلل تقادم عهده
فعطف اإلقفار على اإلقواء وهو هو ) ( ) .

1

أقوى وأقفر بعد أم اهليثم

( )1مابني القوسني زايدة من العتيقة .
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 وإذ قال موسى لقومه اي قوم إنكم ظلمتم أنفسكم ابختاذكم العول فتوبوا إىل ابرئكم فاقتلوا أنفسكم
ذلكم خري لكم عند ابرئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم 
هذه صفة توبته تعاىل على بين إسرائيل من عبادة العول .
ق ــال احلس ــن البص ــري رمح ــه هللا يف قول ــه تع ــاىل   :وإذ ق ــال موس ــى لقوم ــه ايق ــوم إنك ــم ظلم ــتم أنفس ــكم
ابختاذكم العول  فقال  :ذلـك حـني وقـع يف قلـوهبم مـن شـأن عبـادهتم العوـل مـا وقـع  ،حـني قـال هللا :
 وملا سقط يف أيديهم ورأوا أهنم قد ضلوا قالوا لئن مل يرمحنا ربنا ويغفر لنا  [ األعـراف  . ]149قـال :
فذلك حني يقول موسى   :ايقوم إنكم ظلمتم أنفسكم ابختاذكم العول . 
وقال أبو العالية  ،وسعيد بن جبري  ،والربيع بن أنس   :فتوبوا إىل ابرئكم  أي  :إىل خالقكم .
قلت  :ويف قوله هاهنا   :إىل ابرئكم  تنبيه على عظم جرمهم  :أي  :فتوبـوا إىل الـذي خلقكـم  ،وقـد
عبدمت معه غريه .
وروى النسائي  ،وابن جريـر  ،وابـن أيب حـامت مـن حـديث يزيـد بـن هـارون  ،عـن األصـبغ بـن زيـد الـوراق ،
عــن القاســم بــن أيب أيــوب  ،عــن ســعيد بــن جبــري  ،عــن ابــن عبــاس قــال  :فقــال هللا تعــاىل  :إن تــوبتهم أن
يقتـل كـل رجـل مـنهم مـن لقـي مـن ولــد ووالـد( )  ،فيقتلـه 1ابلسـيف  ،وال يبـايل مـن قتـل يف ذلـك املــوطن ،
فتاب أولئك الذين كـان خفـى علـى موسـى وهـارون مـا اطلـع هللا مـن ذنـوهبم  ،فـاعرتفوا هبـا وفعلـوا مـا أمـروا
به  ،فغفر هللا تعاىل للقاتل واملقتول .
وهذا قطعة من حديث الفتون  ،وسيأيت يف تفسري سورة طه بكماله إن شاء هللا .
وقال ابن جرير  :حدثين عبد الكرمي بن اهليثم  ،ثنا إبراهيم بن بشار  ،ثنا سفيان بن عيينة قـال  :قـال أبـو
2
عكرمــة  ،عــن ابــن عبــاس قــال  :قــال موســى لقومــه توب ـوا إىل ابرئكــم  فــاقتلوا أنفســكم
ســعيد( )  :عــن
ذلكم خري لكم عند ابرئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم  قال  :أمر موسى قومه عن أمر ربـه عـز
وجــل أن يقتل ـوا أنفســهم( ) ( ،قــال) ( : ) 3واحتــىب ا4لــذين عبــدوا العوــل فولس ـوا  ،وقــام الــذين مل يعكف ـوا
عن العول  ،فأخـذوا اخلنـاجر أبيـديهم  ،وأصـابتهم ظلمـة شـديدة  ،فوعـل يقتـل بعضـهم بعضـا  ،فاجنلـت
الظلمة عنهم  ،وقد أجلوا عن سبعني ألف قتيل  ،كل من قتل منهم كانت له توبة  ،وكـل مـن بقـي كانـت
له توبة .
( )1يف العتيقة  :أو والد .
( )2يف العتيقة  :سعد .
( )3يف األصل  :أنفسكم  .واملثبت من العتيقة .
( )4زايدة من العتيقة .
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وقال ابن جريج  :أخربين القاسـم بـن أيب بـزة أنـه مسـع سـعيد بـن جبـري وجماهـدا يقـوالن  :يف قولـه  فـاقتلوا
أنفســكم  قــاال  :قــام بعضــهم إىل بعــض ابخلنــاجر  ،فقتــل بعضــهم بعضــا  ،ال حينــو رجــل علــى قريــب وال
بعيد  ،حب ألوى موسى بثوبه  ،فطرحوا ماأبيديهم  ،فكشف عـن سـبعني ألـف قتيـل  .وإن هللا أوحـى إىل
موسى أن حسا  ،فقد اكتفيت  .فذلك حني ألوى موسى بثوبه .
1
(وروي عن علي  حنو ذلك) ( ) .
وقال قتادة  :أمر القوم بشديد من األمر  ،فقاموا يتناحرون( ) ابلشـفار  2،يقتـل بعضـهم بعضـا  ،حـب بلـغ
هللا فــيهم نقمتــه  ،فســقطت الشــفار مــن أيــديهم  ،فأمســك عــنهم القتــل  ،فوعل ـه حلــيهم توبــة  ،وللمقتــول
شهادة .
وقال احلسن البصري  :أصابتهم ظلمة حندس  ،فقتل بعضهم بعضا  ،مث انكشـف عـنهم  ،فوعـل تـوبتهم
يف ذلك .
وقال السدي  :يف قوله   :فاقتلوا أنفسكم  قال  :فاجتلد الذين عبدوه  ،والذين مل يعبدوه ابلسـيوف،
فكان من قتل من الفريقني شهيدا حب كثر القتل  ،حب كادوا أن يهلكوا  ،حـب قتـل بيـنهم سـبعون ألفـا،
وحــب دعــا موســى وهــارون  :ربنــا أهلكــت بــين إسـرائيل ! ربنــا البقيــة البقيــة ! فــأمرهم أن يضــعوا الســالح ،
واتب عليهم  .فكان من قتل منهم مـن الفـريقني شـهيدا  ،ومـن بقـي مكفـرا عنـه مل فـذلك قولـه   :فتـاب
عليكم إنه هو التواب الرحيم . 
وقال الزهري  :ملا أمرت بنو إسرائيل بقتل أنفسها  ،برزوا ومعهم موسى  ،فاضطربوا ابلسيوف  ،وتطـاعنوا
ابخلنــاجر  ،وموســى رافــع يديــه  ،حــب إذا أفنـوا بعضــهم فقــالوا  :اينــا هللا ! ادع هللا لنــا  .وأخــذوا بعضــديه
يسندون يديه  ،فلم يزل أمرهم على ذلـك  ،حـب إذا قبـل هللا تـوبتهم  ،قـبض أيـديهم بعضـهم عـن بعـض ،
ف ــألقوا الس ــالح  .وح ــزن موس ــى وبن ــو إس ـرائيل لل ــذي ك ــان م ــن القت ــل ف ــيهم  ،ف ــأوحى هللا ج ــل ثن ــاؤه إىل
موسى :ما حيزنك ؟ أما من قتل منكم فحي عندي يرزقون  ،وأما من بقي فقد قبلت توبتـه  .فسـر بـذلك
موسى وبنو إسرائيل  .رواه ابن جرير إبسناد جيد عنه .
وقال ابن إسحاق  :ملا رجع موسى إىل قومه وأحرق العول  ،وذراه يف اليم  ،خرج إىل ربـه مبـن اختـار مـن
قومه فأخذهتم الصاعقة  ،مث بعثوا فسأل موسى ربه التوبة لبين إسرائيل مـن عبـادة العوـل  .قـال  :ال  ،إال
أن يقتلوا أنفسهم ! قال  :فبلغين أهنم قالوا ملوسى  :نصرب ألمر هللا  .فأمر موسى من مل يكـن عبـد العوـل
أن يقتــل مــن عبــده فولس ـوا ابألفنيــة  ،وأصــلت علــيهم القــوم الســيوف  ،فوعل ـوا يقتلـوهنم  ،وبكـى موســى
وهبش إليه النساء والصبيان يطلبون العفو عنهم  ،فتاب عليهم  ،وعفا عنهم  ،وأمـر موسـى أن ترفـع عـنهم
السيوف .
( )1زايدة من العتيقة .
( )2يف العتيقة  :يتناجزون .
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وقال عبد الرمحن بن زيد بن أسلم  :ملا رجع موسـى إىل قومـه  ،وكـانوا سـبعون رجـال قـد اعتزلـوا مـع هـارون
العوــل مل يعبــدوه  .فقــال هلــم موســى  :انطلقـوا إىل موعــد ربكــم  .فقــالوا  :اي موســى مــا مـن توبــة  .قــال :
بلى  ،اقتلوا أنفسكم  ذلكم خري لكم عند ابرئكم فتاب عليكم  اآلية  ،فاخرتطوا السـيوف  ،واجلـرزة،
واخلناجر  ،والسكاكني  .قال  :وبعث عليهم ضبابة  .قال  :فوعلوا يتالمسون ابأليدي  ،ويقتل بعضـهم
بعضــا  .قــال  :ويلقــى الرجــل أابه أوأخــاه فيقتلــه  ،وال يــدري  .قــال  :ويتنــادون فيهــا  :رحــم هللا عبــدا صـرب
حب يبلغ هللا رضاه  .قال  :فقتالهم شهداء  ،وتيب على أحيائهم مث قـرأ  فتـاب علـيكم إنـه هـو التـواب
الرحيم . 
 وإذ قلتم اي موسى لن نؤمن لك حب نرى هللا جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون  .مث بعثناكم من
بعدكم موتكم لعلكم تشكرون 
يقول تعاىل  :واذكروا نعميت عليكم يف بعثي لكم بعد الصعق  ،إذ سألتم رؤييت جهرة عياان ممـا ال يسـتطاع
لكم وال ألمثالكم  .كما قال ابن جـريج  :قـال ابـن عبـاس يف هـذه اآليـة   :وإذ قلـتم اي موسـى لـن نـؤمن
لك حب نرى هللا جهرة  قال  :عالنية .
وكذا قال إبـراهيم بـن طهمـان عـن عبـاد بـن إسـحاق  ،عـن أيب احلـويري  ،عـن ابـن عبـاس أنـه قـال يف قـول
هللا تعاىل   :لن نؤمن لك حب نرى هللا جهرة  أي  :عالنية  .أي  :حب نرى هللا .
وقال قتادة  ،والربيع بن أنس  :حب نرى هللا جهرة  أي  :عياان .
وقــال أبــو جعفــر  :عــن الربيــع بــن أنــس  :هــم الســبعون الــذين اختــارهم موســى فســاروا معــه ( .قــال) ( ) :
فسمعوا كالما  ،فقالوا   :لـن نـؤمن لـك حـب نـرى هللا جهـرة  قـال  :فسـمعوا صـوات فصـعقوا  ،يقـول :
ماتوا .
وقال مروان بن احلكم فيما خطب به على منرب مكة  :الصاعقة صيحة من السماء .
2
وقال السدي يف قوله   :فأخذتكم الصاعقة ( الصاعقة) ( )  :انر .
وقال عروة بن رومي يف قوله   :وأنتم تنظرون  قـال  :صـعق بعضـهم  ،وبعـض ينظـرون  ،مث بعـث هـؤالء
 ،وصعق هؤالء .
وقــال الســدي   :فأخــذتكم الصــاعقة  فمــاتوا  ،فقــام موســى يبكــي ويــدعو هللا  ،ويقــول  :رب ! مــاذا
أقول لبين إسرائيل إذا أتيتهم وقد أهلكت خيارهم ؟  لو شئت أهلكتهم مـن قبـل وإايي أهتلكنـا مبـا فعـل
الســفهاء منــا  [ األعـراف  . ]155فــأوحى هللا إىل موســى  :إن هــؤالء الســبعني ممــن اختــذوا العوــل  .مث
( )1زايدة من العتيقة .
( )2زايدة من العتيقة .
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إن هللا أحيــاهم  ،فقــاموا وعاش ـوا  ،رجــل رجــل  ،ينظــر بعضــهم إىل بعــض  ،كيــف حييــون  .قــال  :فــذلك
قوله تعاىل   :مث بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون . 
وقال الربيع بن أنس  :كان موهتم عقوبة هلم  ،فبعثوا من بعد املوت ليستوفوا آجاهلم .
وكذا قال قتادة .
وقــال ابــن جريــر  :ثنــا حممــد بــن محيــد  ،ثنــا ســلمة( ) بــن الفضــل ، 1عــن حممــد بــن إســحاق قــال  :ملــا رجــع
موسى إىل قومه فرأى ماهم عليه من عبادة العول  ،وقال ألخيه وللسامري ما قال  ،وحـرق العوـل وذراه
يف الــيم  ،اختــار موســى مــنهم ســبعني رجــال مل اخلــري فــاخلري  ،وقــال  :انطلق ـوا إىل هللا  ،وتوب ـوا إىل هللا ممــا
صنعتم  ،واسـألوه التوبـة علـى مـن تـركتم وراءكـم مـن قـومكم  ،صـوموا وتطهـروا وطهـروا ثيـابكم  .فخـرج هبـم
إىل طور سيناء مليقات وقته له ربه  ،وكان ال أيتيه إال إبذن منه وعلـم  ،فقـال لـه السـبعون _ فيمـا ذكـر يل
_ حني صنعوا ما أمرهم به وخرجوا للقاء( ) هللا _ قالوا : 2اي موسى اطلب لنا إىل ربك نسـمع كـالم ربنـا،
فقــال  :أفعــل  .فلمــا دان موســى مــن اجلبــل  ،وقــع عليــه الغمــام  ،حــب تغشــى اجلبــل كلــه  ،ودان موســى
فــدخل فيــه  ،وقــال للقــوم  :ادن ـوا  .وكــان موســى إذا كلمــه هللا وقــع علــى جبهتــه نــور ســاطع  ،ال يســتطيع
أحــد مــن بــين آدم أن ينظــر إليــه فضــرب دونــه ابحلوــاب  ،ودان القــوم حــب إذا دخل ـوا يف الغمــام  ،وقع ـوا
ســوودا  ،فســمعوه  ،وه ــو يكل ــم موســى  ،وأيمــره وينهــاه مل افعــل وال تفعــل  ،فلمــا ف ــر إليــه مــن أم ــره ،
انكشــف عــن موســى الغمــام  ،فأقبــل إل ــيهم  ،فقــالوا ملوســى   :لــن ن ــؤمن لــك حــب نــرى هللا جه ــرة 
فأخــذهتم الرجفــة _ وهــي الصــاعقة _ فمــاتوا مجيعــا  ،وقــام موســى يناشــد ربــه ويــدعوه  ،ويرغــب إليــه ،
ويقول   :رب لو شئت أهلكـتهم مـن قبـل وإايي  [ األعـراف  ]155قـد سـفهوا  ،أفتهلـك مـن ورائـي
مــن بــين إس ـرائيل مبــا يفعــل الســفهاء منــا ؟ أي  :إن هــذا هلــم هــالا مل اخــرتت مــنهم ســبعني رجــال  ،اخلــري
فـاخلري  ،أرجـع إلـيهم ولــيس معـي مـنهم رجــل واحـد ؟ فمـا الــذي يصـدقوين بـه  ،وأيمنــوين عليـه بعـد هــذا ؟
إان هـدان إليـك  [ األعـراف  ]156فلـم يــزل موسـى يناشـد ربـه عـز وجــل ويطلـب إليـه  ،حـب رد إلــيهم
أرواحهم  ،وطلب إليه التوبة لبين إسرائيل من عبادة العول  ،فقال  :ال مل إال أن يقتلوا أنفسهم( ) .
هذا سياق حممد بن إسحاق .
وقال إمساعيل بن عبد الـرمحن السـدي الكبـري :ملـا اتبـت بنـو إسـرائيل مـن عبـادة العوـل  ،واتب هللا علـيهم
بقتل بعضهم بعضا كمـا أمـرهم بـه  ،أمـر هللا موسـى أن أيتيـه يف كـل أانس مـن بـين إسـرائيل  ،يعتـذرون إليـه
من عبادة العول  ،ووعدهم موسى  ،فاختار موسى قومه سبعني رجال على عينه  ،مث ذهب هبـم ليعتـذروا
 ...وساق البقية .
( )1يف األصل  :مسلمة  .واملثبت من العتيقة .
( )2يف األصل  :اللقاء  .واملثبت من العتيقة .
( )3يف األصل  :ال إله إال أن تقتلوا أنفسكم  .واملثبت من العتيقة .
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(وهــذا الســياق يقتضــي أن اخلطــاب توجــه إىل بــين إسـرائيل يف قولــه   :وإذ قلــتم اي موســى لــن نــؤمن لــك
حب نرى هللا جهرة  واملراد  :السبعون املختـارون مـنهم  .ومل حيـك كثـري مـن املفسـرين سـواه  ،وقـد أغـرب
فخــر الــدين ال ـرازي يف تفســريه حــني حكــى يف قصــة هــؤالء الســبعني  ،أهنــم بعــد إحيــائهم قــالوا  :ايموســى
1
أنبياء  ،فدعى بذلك فأجاب هللا دعوته .
إنك ال تطلب من هللا شيئا إال أعطاا  ،فادعه أن( ) جيعلنا
وهــذا غريــب جــدا ! إذ ال يعــرف يف زمــان موســى نــا ســوى هــارون ويوشــع( ) بــن نــون 2،وقــد غلــط أهــل
الكتــاب أيضــا يف دع ـواهم أن هــؤالء رأوا هللا عــز وجــل  ،فــرن موســى الكلــيم قــد ســأل ذلــك فمنــع منــه ،
3
فكيف يناله هؤالء السبعون ؟ ) ( ) .
(القول الثاين يف اآلية) ( ) وقال عبد4الرمحن بن زيد بن أسلم يف تفسري هذه اآلية  :قال هلم موسـى _ ملـا

رجــع مــن عنــد ربــه ابألل ـواح قــد كتــب فيهــا التــوراة  ،فوجــدهم يعبــدون العوــل  ،فــأمرهم بقتــل أنفســهم ،
ففعلـوا فتــاب هللا علــيهم _ فقــال  :إن هــذه األل ـواح فيهــا كتــاب هللا  ،فيــه أمــركم الــذي أمــركم بــه  ،وهنــيكم
الذي هناكم عنه  .فقالوا  :ومن أيخذ بقولك أنت ؟ ال وهللا حب نرى هللا جهرة  ،حـب يطلـع هللا علينـا ،
ويقــول  :هــذا كتــايب فخــذوه  .فمالــه ال يكلمنــا كمــا يكلمــك( ) أنــت ايمو5ســى ؟ وق ـرأ قــول هللا   :لــن
نؤمن لك حب نرى هللا جهرة  قال  :فواءت غضـبة مـن هللا  ،فوـاءهتم صـاعقة بعـد التوبـة  ،فصـعقتهم
فمــاتوا أمجع ــون  .قــال  :مث أحيــاهم هللا م ــن بعــد م ــوهتم  .وق ـرأ ق ــول هللا   :مث بعثن ــاكم مــن بعــد م ــوتكم
لعلك ــم تش ــكرون  وق ــال هلـ ـم موس ــى  :خ ــذوا كت ــاب هللا  .فق ــالوا  :ال  .فق ــال  :أي ش ــيء أص ــابكم ؟
فقــالوا :أصــابنا أان متنــا مث حيينــا  .قــال  :خــذوا كتــاب هللا  .قــالوا  :ال  .فبعــث هللا مالئكــة فنتقــت اجلبــل
فوقهم .
( وهذا السياق يدل على أهنم كلفوا بعدما أحيوا .
وقــد حكــى املــاوردي يف ذلــك ق ـولني  :أحـد ا  :أنــه ســقط التكليــف عــنهم ملعــاينتهم األمــر جهــرة  ،حــب
صاروا مضطرين إىل التصديق  .والثاين  :أهنم مكلفون لئال خيلو عاقل من تكليف .
قال القرطا  :وهذا هو الصـحيح  ،ألن معـاينتهم لألمـور القطعيـة ال متنـع تكلـيفهم  ،ألن بـين إسـرائيل قـد
شاهدوا أمورا عظاما من خوارق العادات  ،وهم يف ذلك مكلفون وهذا واضح  ،وهللا أعلم) ( ) .

( )1ليست يف العتيقة وهي يف ح .
( )2يف ح  :مث يوشع .
( )3مابني القوسني زايدة من العتيقة .
( )4زايدة من ح .
( )5يف األصل  :كلمك  .واملثبت من العتيقة .
( )6مابني القوسني زايدة من العتيقة .
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 وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم املن والسلوى كلوا من طيبات مارزقناكم وماظلموان ولكن كانوا
أنفسهم يظلمون 
ملا ذكر تعاىل مادفعه( ) عنهم من 1النقم  ،شرع يذكرهم أيضا مبا أسبغ عليهم من الـنعم  ،فقـال  :وظللنـا
عل ــيكم الغم ــام  وه ــو مج ــع غمام ــة  ،مس ــي ب ــذلك ألن ــه يغ ــم الس ــماء  .أي  :يواريه ــا ويس ــرتها  .وه ــو
الســحاب األبــيض  ،ظللـوا بــه يف التيــه ليقــيهم حــر الشــمس  .كمــا رواه النســائي وغــريه عــن ابــن عبــاس يف
حديث الفتون  ،قال  :مث ظلل عليهم يف التيه ابلغمام .
وقال ابن أيب حامت  :وروي عن ابـن عمـر  ،والربيـع بـن أنـس  ،وأيب جملـز ،والضـحاا  ،والسـدي حنـوه قـول
ابن عباس .
وقال احلسن وقتادة   :وظللنا عليكم الغمام  كان هذا يف الربية  ،ظلل عليهم الغمام من الشمس .
وقال ابن جريج  :قال آخرون  :وهو غمام أبرد من هذا وأطيب .
وقــال ابــن أيب حــامت  :ثنــا أيب  ،ثنــا أبــو حذيفــة  ،ثنــا شــبل  ،عــن ابــن أيب جنــيح  ،عــن جماهــد   :وظللنــا
2
الذي أييت هللا فيه يوم القيامة  ،ومل يكن إال هلم.
عليكم الغمام  قال  :ليس ابلسحاب  ،هو( ) الغمام
وهكذا رواه ابن جرير  ،عن املثل بن إبراهيم  ،عن أيب حذيفة .
وكذا رواه الثوري وغريه  ،عن ابن أيب جنيح  ،عن جماهد .
وكأنـه يريـد _ وهللا أعلـم _ أنـه لــيس مـن زي هـذا السـحاب  ،بـل أحســن منـه وأطيـب وأهبـى منظـرا  ،كمــا
قال سنيد يف تفسـريه  :عـن حوـاج بـن حممـد  ،عـن ابـن جـريج قـال  :قـال ابـن عبـاس   :وظللنـا علـيكم
الغمـام  قــال  :غمــام أبـرد مــن هــذا  ،وأطيـب  ،وهــو( ) الــذي أييت 3هللا فيـه يف قولــه   :هــل ينظــرون إال
أن أيتــيهم هللا يف ظلــل مــن الغمــام  وهــو الــذي جــاءت فيــه املالئكــة يــوم بــدر  .قــال ابــن عبــاس  :وكــان
معهم يف التيه .
وقولــه تعــاىل   :وأنزلنــا علــيكم املــن  اختلفــت عبــارات املفس ـرين يف املــن مــا هــو ؟ فقــال علــي بــن أيب
طلحة  :عن ابن عباس  :كان املن ينزل عليهم على األشوار  ،فيغدون إليه فيأكلون منه ما شاؤوا .
وقال جماهد  :املن  :صمغة .
4
الغليظ .
الرب
وقال عكرمة  :املن  :شيء أنزله هللا عليهم مثل الطل  ،شبه( ) ُّ

( )1يف األصل  :دفعه  .واملثبت من العتيقة .
( )2يف األصل  :هم  .واملثبت من العتيقة .
( )3يف األصل  :وهذا  .واملثبت من العتيقة .
( )4يف األصل  :يشبه  .واملثبت من العتيقة .
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وقــال الســدي  :قــالوا  :اي موســى ،كيــف لنــا مب ــا هاهنــا ؟ أيــن الطع ــام ؟ فــأنزل هللا عل ــيهم املــن  ،فك ــان
يسقط على الشورة الزجنبيل .
وقال قتادة  :كان املن ينزل يف حملتهم سقوط الثلج  ،أشد بياضا مـن اللـنب  ،وأحلـى مـن العسـل  ،يسـقط
علــيهم مــن طلــوع الفوــر إىل طلــوع الشــمس  ،أيخــذ الرجــل مــنهم قــدر مــا يكفيــه يومــه ذلــك  ،فــرذا تعــدى
ذلك فسد ومل يبق  ،حب إذا كان يوم سادسه يوم مجعته أخذ ما يكفيه ليوم سادسه  ،ويوم سـابعه مل ألنـه
كان يوم عيد  ،ال يشخص فيه ألمر معيشته  ،وال يطلبه لشيء  ،وهذا كله يف الربية .
وقال الربيع بن أنس  :املن  :شراب كان ينزل عليهم مثل العسل  ،فيمزجونه ابملاء مث يشربونه .
وقال وهب بن منبه _ وسئل عن املن _ فقال  :خبز رقاق مثل الذرة  ،أو مثل النقي .
وقال أبو جعفر بن جرير  :ثنا أمحد بن إسحاق  ،ثنا أبـو أمحـد  ،ثنـا إسـرائيل  ،عـن جـابر  ،عـن عـامر _
وهو( ) الشعا _1قال  :عسلكم هذا  ،جزء من سبعني جزءا من املن .
وكذا قال عبد الرمحن بن زيد بن أسلم  :إنه العسل .
ووقع يف شعر أمية بن أيب الصلت حيث قال :
البذي مزرع وال مثمورا
فرأى هللا أهنم مبضيع
وترى مزهنم خالاي وخورا
فسناها عليهم غادايت
وحليبا ذا هبوة مرمورا
عسال انطفا وماء فراات
2
منه .
فالناطف  :هو السائل  ،واحلليب املرمور  :هو( ) الصايف
والغ ــرض أن عب ــارات املفس ـ ـرين متقارب ــة يف ش ــرح امل ــن  ،فم ــنهم م ــن فس ــره ابلطع ــام  ،وم ــنهم م ــن فس ــره
ابلشراب.
والظــاهر _ وهللا أعلــم _ أنــه كــل مــا امـ هللا بــه علــيهم مــن طعــام وشـراب وغــري ذلــك  ،ممــا لـيس هلــم فيــه
عمــل وال كــد  ،فــاملن املشــهور إن أكــل وحــده كــان طعامــا وحــالوة  ،وإن مــزج مــع املـاء صــار شـرااب طيبــا ،
وإن ركب مع غريه صار نوعا آخر  ،ولكن ليس هو املراد من اآلية وحده .
والدليل على ذلك قول البخاري :
ثنا أبو نعيم  ،ثنـا سـفيان  ،عـن عبـد امللـك  ،عـن عمـرو بـن حريـث  ،عـن سـعيد بـن زيـد  قـال  :قـال
النا  " : الكمأة من املن  ،وماؤها شفاء للعني " .
وهذا احلديث رواه اإلمام أمحد  ،عن سفيان بن عيينة  ،عن عبد امللك _ وهو ابن عمري _ به .
وأخرجـه اجلماعــة يف كتــبهم _ إال أاب داود _ مــن طــرق  ،عــن عبـد امللــك _ وهــو ابــن عمــري _ بــه  .وقــال
الرتمذي  :حسن صحيح .
( )1يف األصل  :وهو هو .
( )2ليست يف العتيقة .
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ورواه البخاري ومسلم والنسائي من رواية احلكم  ،عن احلسن العرين  ،عن عمرو بن حريث به .
وقال الرتمذي  :ثنـا أبـو عبيـدة بـن أيب السـفر  ،وحممـود بـن غـيالن قـاال  :ثنـا سـعيد بـن عـامر  ،عـن حممـد
بـن عمــرو  ،عــن أيب ســلمة  ،عــن أيب هريــرة قــال  :قــال رســول هللا  ": العوــوة مـن اجلنــة  ،وفيهــا شــفاء
من السم  ،والكمأة من املن  ،وماؤها شفاء للعني ".
تفــرد إبخراجــه الرتمــذي مث قــال  :هــذا حــديث حســن غريــب  ،ال نعرفــه إال مــن حــديث حممــد بــن عمــرو ،
وإال من حديث سعيد بن عامر عنه  .ويف الباب عن سعيد بن زيد وأيب سعيد وجابر .
كذا قال  ،وقد رواه احلافظ أبو بكر بن مردويه يف تفسـريه مـن طريـق آخـر عـن أيب هريـرة فقـال  :ثنـا أمحـد
ابن احلسن بن أمحد البصري  ،ثنـا أسـلم بـن سـهل  ،ثنـا القاسـم بـن عيسـى  ،ثنـا طلحـة بـن عبـد الـرمحن ،
عن قتادة  ،عن سعيد بن املسـيب  ،عـن أيب هريـرة قـال  :قـال رسـول هللا  " : الكمـأة مـن املـن وماؤهـا
شفاء للعني " .
وهذا حديث غريب من هذا الوجه  ،وطلحة بن عبد الرمحن هذا سلمي واسـطي يكـل أبيب حممـد وقيـل :
أبو سليمان املؤدب  ،قال فيه احلافظ أبو أمحد بن عدي  :روى عن قتادة أشياء ال يتابع عليها .
مث قال (الرتمذي) ( )  :ثنا حممد 1بن بشار  ،ثنا معاذ بن هشام  ،حدثين أيب  ،عن قتادة  ،عـن شـهر بـن
حوشب  ،عن أيب هريرة أن انسـا مـن أصـحاب النـا  : قـالوا  :الكمـأة جـدري األرض  .فقـال نـا هللا
 ": الكمأة من املن  ،وماؤها شفاء للعني  ،والعووة من اجلنة  ،وهي شفاء من السم " .
وهــذا احلــديث قــد رواه النســائي  ،عــن حممــد بــن بشــار بــه  ،وعنــه عــن غنــدر  ،عــن شــعبة  ،عــن أيب بشــر
جعفر بن إايس  ،عـن شـهر بـن حوشـب  ،عـن أيب هريـرة بـه  .وعـن حممـد بـن بشـار  ،عـن عبـد األعلـى ،
عن خالد احلذاء  ،عن شهر بن حوشب بقصة الكمأة فقط .
ورواه النسـائي أيضـا  ،وابـن ماجـه مـن حـديث حممـد بـن بشـار  ،عـن أيب عبـد الصـمد عبـد العزيـز بـن عبـد
الصمد  ،عن مطر الوراق  ،عن شهر  ،بقصة العووة عند النسائي  ،وابلقصتني عند ابن ماجه .
وهــذه الطريــق منقطعــة بــني شــهر بــن حوشــب وأيب هريــرة  ،فرنــه مل يســمعه منــه بــدليل م ـارواه النســائي يف
الوليمــة مــن ســننه  ،عــن علــي بــن احلســني الــدر ي  ،عــن عبــد األعلــى  ،عــن ســعيد بــن أيب عروب ـة  ،عــن
قتــادة  ،عــن شــهر بــن حوشــب  ،عــن عبــد الــرمحن بــن غــنم  ،عــن أيب هريــرة قــال  :خــرج رســول هللا : 
وه ــم ي ــذكرون الكم ــأة  ،وبعض ــهم يق ــول  :ج ــدري األرض  .فق ــال  " :الكم ــأة م ــن امل ــن  ،وماؤه ــا ش ــفاء
للعني.

( )1زايدة من العتيقة .
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وروي عن شهر  ،عن أيب سعيد وجابر كما قال اإلمـام أمحـد  :ثنـا أسـباط بـن حممـد  ،ثنـا األعمـش  ،عـن
جعفر بن إايس  ،عن شهر بن حوشـب  ،عـن جـابر بـن عبـد هللا  ،وأيب سـعيد اخلـدري قـاال  :قـال رسـول
هللا  " : الكمأة من املن  ،وماؤها شفاء للعني  ،والعووة من اجلنة  ،وهي شفاء من السم ".
وقال النسائي يف الوليمة أيضا  :ثنا حممد بن بشار  ،ثنا حممد بن جعفر ،ثنا شـعبة  ،عـن أيب بشـر جعفـر
بــن إايس  ،عــن شــهر بــن حوشــب  ،عــن أيب ســعيد  ،وجــابر رضــي هللا عنهمــا أن رســول هللا  : قــال :
الكمأة من املن  ،وماؤها شفاء للعني .
مث رواه أيضا وابن ماجه من طرق عن األعمش  ،عن أيب بشر  ،عن شهر ن عنهما به .
وقد روايه _ أعين النسائي (من حديث جرير ) ( ) وابن ماجه ، 1من حـديث سـعيد بـن مسـلمة كال ـا ،
عن األعمش  ،عن جعفر بن إايس  ،عن أيب نضرة  ،عن أيب سعيد _ زاد النسـائي  :وجـابر _ عـن النـا
 قال  :الكمأة من املن  ،وماؤها شفاء للعني .
ورواه ابن مردويه عن أمحد بن عثمان  ،عن عباس الدوري  ،عن الحق بن صواب  ،عن عمـار بـن زريـق،
عن األعمش  ،كابن ماجه .
وق ــال اب ــن مردوي ــه أيض ــا  :ثن ــا أمح ــد ب ــن عثم ــان  ،ثن ــا عب ــاس ال ــدوري  ،ثن ــا احلس ــن ب ــن الربي ــع  ،ثن ــا أب ــو
األحــوص  ،عــن األعمــش  ،عــن املنهــال بــن عمــرو( )  ،عــن عبـ 2ـد الــرمحن بــن أيب ليلــى  ،عــن أيب ســعيد
اخلــدري قــال  :خــرج علينــا رســول هللا  : ويف يــده كم ـوات  ،فقــال  " :الكمــاة مــن املــن وماؤهــا شــفاء
للعني ".
وأخرجـه النســائي عــن عمــرو بــن منصـور  ،عــن احلســن بــن الربيــع بـه  ،مث رواه أيضــا (ابــن مردويــه) ( ) عــن
عبد هللا بن إسحاق  ،عن احلسن بن سالم  ،عن عبيد هللا بن موسى  ،عن شيبان  ،عن األعمش به .
وكذا رواه النسائي عن أمحد بن عثمان بن حكيم  ،عن عبيد هللا بن موسى .
وقــد روي مــن حــديث أنــس بــن مالــك  كمــا قــال ابــن مردويــه  :ثنــا حممــد بــن عبــد هللا بــن إبـراهيم  ،ثنــا
محـدون بـن أمحـد  ،ثنـا حـوثرة بـن أشـرس  ،ثنـا محـاد  ،عـن شـعيب بـن احلبحـاب  ،عـن أنـس أن أصــحاب
رس ــول هللا  تــدارءوا يف الشــورة ال ــيت اجتثــت مــن ف ــوق األرض ماهل ــا مــن ق ـرار ، فقــال  :بعض ــهم
حنسبه( ) الكمأة 4 ،فقال رسول هللا  " : الكمأة من املـن  ،وماؤهـا شـفاء للعـني  ،والعوـوة مـن اجلنـة ،
وفيها شفاء من السم " .

( )1زايدة من العتيقة .
( )2يف األصل  :عمر  .واملثبت من العتيقة .
( )3زايدة من العتيقة .
( )4يف األصل  :شورة  .واملثبت من العتيقة .
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وهـذا احلـديث حمفــوث أصـله مــن روايـة محــاد بـن سـلمة  .وقــد روى الرتمـذي والنســائي مـن طريقـه شـيئا مــن
هذا  ،وهللا أعلم .
وروي عــن شــهر  ،عــن ابــن عبــاس .كمــا رواه النســائي أيضــا يف الوليمــة  ،عــن أيب بكــر أمحــد بــن علــي بــن
سعيد  ،عن عبد هللا بن عون اخلزاز( )  ،عن أيب 1عبيدة احلداد  ،عن عبد اجلليل بـن عطيـة  ،عـن شـهر ،
عن عبد هللا بن عباس  ،أن رسول هللا  قال  :الكمأة من املن  ،وماؤها شفاء للعني .
فقد اختلف كما ترى فيه على شهر بن حوشب وحيتمل عندي أنه حفظـه  ،ورواه مـن هـذه الطـرق كلهـا،
وقد مسعه من بعض الصحابة  ،وبلغه عن بعضهم مل فرن األسانيد إليه جيدة  ،وهو ال يتعمد الكذب .
وأصل احلديث حمفوث عن رسول هللا  كما تقدم من رواية سعيد بن زيد .
وأمــا الس ــلوى مل فقــال علــي بــن أيب طلحــة  :عــن ابــن عبــاس  :الســلوى  :ط ــائر ش ــبيه ابلســماين  ،ك ـانوا
أيكلون منه .
وقــال الســدي يف خــربه ذكــره عــن أيب مالــك  ،وعــن أيب صــاحل  ،عــن ابــن عبــاس  ،وعــن م ـرة  ،عــن ابــن
مسعود  ،وعن أانس من الصحابة  :السلوى  :طائر يشبه السماين .
وقــال ابــن أيب حــامت  :ثنــا احلســن بــن حممــد بــن الصــباح  ،ثنــا عبــد الصــمد بــن عبــد ال ـواري  ،ثنــا قــرة بــن
خالد ،عن جهضم  ،عن ابن عباس قال  :السلوى  :هو السماين .
وكذا قال جماهد  ،والشعا  ،والضحاا  ،واحلسن  ،وعكرمة  ،والربيع بن أنس رمحهم هللا .
وعن عكرمة  :أما السلوى فطري كطري يكون ابجلنة  ،أكرب من العصفور أو حنو ذلك .
احلمـرة حتشـرها علـيهم الـريح اجلنـوب  .وكـان الرجـل يـذبح منهـا قـدر مـا
وقال قتادة  :السلوى من طـري إىل َّ
يكفيه يومه ذلك  ،فرذا تعدى فسد ومل يبـق عنـده  ،حـب إذا كـان يـوم سادسـه ليـوم مجعتـه أخـذ مـا يكفيـه
ليوم سادسه ويوم سابعه مل ألنه كان يوم عبادة ال يشخص فيه( ) لشيء وال2يطلبه .
وقال وهب بن منبه  :السلوى  :طري مسني مثل احلمامة  ،كان أيتيهم فيأخذون منه من سبت إىل سبت.
ويف رواية عن وهب قال  :سألت بنو إسرائيل موسى عليه السالم اللحم  ،فقال هللا  :ألطعمـنهم مـن أقـل
حلم يعلم يف األرض  ،فأرسل عليهم رحيا فأذرت عنـد مسـاكنهم السـلوى _ وهـو السـماين _ مثـل ميـل يف
4
اللحم  ،وخنز اخلبز .
ميل  ،قيد رمح يف( ) السماء 3 ،فخبؤوا للغد( )  ،فن
وقال السدي  :ملا دخل بنو إسرائيل التيه  .قالوا ملوسى عليه السالم :كيف لنا مبـا هاهنـا ؟ أيـن الطعـام ؟
فــأنزل هللا علــيهم املــن  ،فكــان يســقط علــى الشــور الزجنبيــل  ،والســلوى  :وهــو طــائر يشــبه الســماين أكــرب
( )1يف األصل  :اجلزار  .واملثبت من العتيقة .
( )2يف األصل  :منه  .واملثبت من العتيقة .
( )3يف األصل  :إىل  .واملثبت من العتيقة .
( )4يف األصل  :للعيد  .واملثبت من العتيقة .
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منه  ،فكان أييت أحدهم فينظر إىل الطري  ،فرن كان مسينا ذ ه  ،وإال أرسله فرذا مسـن أاته  .فقـالوا  :هـذا
الطعام ! فأين الشراب ؟ فأمر موسى فضرب بعصاه احلور  ،فانفورت منه اثنتا عشرة عينا  ،فشرب كـل
ســبط مــن عــني فقــالوا  :هــذا الش ـراب ! فــأين الظــل ؟ فظل ـل علــيهم الغمــام  .فقــالوا  :هــذا الظــل ! فــأين
اللبــاس ؟ فكانــت ثيــاهبم تط ــول معهــم كمــا يط ــول الصــبيان  ،وال يتخــرق هلــم ث ــوب فــذلك قولــه تعــاىل :
وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا علـيهم املـن والسـلوى  وقولـه   :وإذ استسـقى موسـى لقومـه فقلنـا اضـرب
بعصاا احلور فانفورت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أانس مشرهبم كلـوا واشـربوا مـن رزق هللا وال تعثـوا
يف األرض مفسدين . 
وروي عن وهب بن منبه  ،وعبد الرمحن بن زيد بن أسلم  ،حنو ما قاله السدي .
وقــال ســنيد  :عــن حوــاج  ،عــن ابــن ج ـريج قــال  :قــال ابــن عبــاس  :خلــق هلــم يف التيــه ثيــاب ال ختــرق
والتدرن  .قال ابن جـريج  :وكـان الرجـل إذا أخـذ مـن املـن والسـلوى فـوق طعـام يـوم فسـد  ،إال أهنـم كـانوا
أيخذون يف يوم اجلمعة طعام يوم السبت فال يصبح فاسدا .
[قــال ابــن عطيــة  :الســلوى  :طــري إبمجــاع املفسـرين  ،وقــد غلــط اهلــذيل يف قولــه  :إنــه العســل  ،وأنشــد يف
ذلك مستشهدا :
 1ألذ من السلوى إذا ما أشورها
وقامسها ابهلل جهدا رأيتها ( )
قال  :فظن أن السلوى عسال .
قــال القــرطا  :دعــوى اإلمجــاع ال تصــح مل ألن امل ـورخ أحــد علمــاء اللغــة والتفســري  .قــال  :إنــه العســل .
واستدل ببيت اهلذيل هذا وذكر أنه كذلك يف لغة كنانة مل ألنه يسلى به  ،ومنه عني سلوان .
وقال اجلـوهري  :السـلوى  :العسـل  .واستشـهد ببيـت اهلـذيل أيضـا  ،والسـلوانة _ ابلضـم _ خـرزة  ،كـانوا
يقولون إذا صب عليها ماء املطر فشرهبا العاشق سال  ،قال الشاعر :
ايم َّي ما أسلو
شربت على سلوانة ماء مزنة
فال _ وجديد العيش _ َ
واسم ذلك املـاء  :السـلوان  .وقـال بعضـهم  :السـلوان  :دواء يشـفي احلـزين فيسـلو  ،واألطبـاء يسـمونه :
املفرح .
قــالوا  :والســلوى مجــع بلفــظ الواحــد أيضــا  ،كمــا يقــال  :مســاين للمفــرد واجلمــع ( ،ووبلــى كــذلك) ( ) ،
وقال اخلليل  :واحده سلواة  ،وأنشد :
كما انتفض السلواة من بلل القطر
وإين لتعروين لذكراا هزة

( )1يف ح  :ألنتم .
( )2زايدة من ح .
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وقال (الكسائي) ( )  :السلوى1واحد  ،ومجعه سالوى  ،نقله كله القرطا] ( ) .
وقولــه تعــاىل   :كل ـوا مــن طيبــات مــا رزقنــاكم  : أمــر إابحــة وإرشــاد وامتنــان  .وقولــه   :ومــا ظلمــوان
ولكن كانوا أنفسهم يظلمون أي  :أمرانهم ابألكل مما رزقناهم  ،وأن يعبدوا كما قـال  :كلـوا مـن رزق
ربكــم واشــكروا لــه [ ســبأ ] 15 :فخــالفوا وكفــروا فظلم ـوا أنفســهم  ،ه ـذا مــع مــا شــاهدوه مــن اآلايت
البينــات  ،واملعو ـزات القاطعــات  ،وخ ـوارق العــادات  .ومــن هاهنــا تتبــني فضــيلة أصــحاب حممــد ) (
ورضي عنهم  ،على سائر أصحاب األنبياء  ،يف صربهم وثباهتم وعـدم تعنـتهم  ،كمـا كـانوا معـه يف أسـفاره
وغزواتـه  ،منهــا عــام تبــوا يف ذلــك القــيظ واحلــر الشــديد واجلهــد  ،مل يســألوا خــرق عــادة  ،وال إجيــاد أمــر ،
مع أن ذلك كان سـهال علـى الرسـول  ، ولكـن ملـا أجهـدهم اجلـوع سـألوه يف تكثـري طعـامهم  ،فومعـوا
4
أمرهم فملؤوا كل وعـاء معهـم  ،وكـذا ملـا احتـاجوا
ما معهم فواء قدر مربا الشاة  ،فدعا (هللا) ( ) فيه  ،و
إىل املاء سأل هللا تعاىل  ،فواءهتم سحابة فأمطرهتم  ،فشربوا وسـقوا اإلبـل  ،وملـؤوا أسـقيتهم  ،مث نظـروا ،
فرذا هي مل ألاوز العسكر  .فهـذا هـو األكمـل يف االتبـاع مل املشـي مـع قـدر هللا تعـاىل  ،مـع متابعـة الرسـول
.

 وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سودا وقولوا حطة نغفر لكم
خطاايكم وسنزيد احلسنني  .فبدل الذين ظلموا قوال غري الذي قيل هلم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من
السماء مبا كانوا يفسقون 
5
املقدســة ملــا قــدموا مــن بــالد مصــر
يقــول تعــاىل الئمــا هلــم علــى نكــوهلم عــن اجلهــاد ودخــوهلم( ) األرض
صــحبة موســى عليــه الســالم فــأمروا بــدخول األرض املقدســة  ،الــيت هــي م ـرياي هلــم عــن أبــيهم إس ـرائيل ،
وقتــال مــن فيهــا مــن العمــاليق الكفــرة  ،فنكلـوا عــن قتــاهلم وضــعفوا واستحســروا  ،فرمــاهم هللا تعــاىل يف التيــه
6
ـح الق ـولني أن هــذه البلــدة هــي بيــت
عقوبــة هلــم  ،كمــا ذكــره تعــاىل يف ســورة املائــدة مل وهلــذا( ) كــان أصـ
املقدس  ،كما نص على ذلك السدي  ،والربيع بن أنس  ،وقتادة ( ،وأبو مسلم األصفهاين وغـري واحـد ،

( )1زايدة من ح .
( )2مابني املعكوفني زايدة من العتيقة .
( )3يف األصل  :صلوات هللا وسالمه عليه .
( )4زايدة من العتيقة .
( )5يف األصل  :ودخول  .واملثبت من العتيقة .
( )6يف األصل  :وهذا  .واملثبت من العتيقة .
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وق ـ ـ ــال تع ـ ـ ــاىل  :حاكي ـ ـ ــا ع ـ ـ ــن موس ـ ـ ــى   :اي ق ـ ـ ــوم ادخلـ ـ ـ ـوا األرض املقدس ـ ـ ــة ال ـ ـ ــيت كت ـ ـ ــب هللا لك ـ ـ ــم 
1
اآلايت[املائدة. ) ( ) ]24 _21:
وقال آخرون  :هي أرحياء ( .وحيكى عن ابن عباس وعبد الرمحن بن زيد)( )  ،وهـذا بعي2ـد مل ألهنـا ليسـت
على طريقهم  .وهم قاصـدون بيـت املقـدس  ،ال أرحيـاء ! (وأبعـد مـن ذلـك قـول مـن ذهـب إىل أهنـا مصـر،
3
ـذا)( ) ملـا خرجـوا4مـن التيـه
حكاه الرازي يف تفسريه  .والصحيح األول مل أهنـا بيـت املقـدس ) ( ) (وكـان ه
بعــد أربعــني ســنة مــع يوشــع بــن نــون عليــه الســالم  ،وفتحهــا هللا علــيهم عشــية مجعــة  ،وقــد حبســت هلــم
الشــمس يومئــذ قلــيال حــب أمكــن الفــتح _ (وأمــا أرحيــاء فقريــة ليســت مقصــودة لبــين إس ـرائيل) ( ) _ وملــا
فتحوهـا أمـروا أن يـدخلوا البـاب _ ابب البلــد _ سـودا أي  :شـكرا هلل تعـاىل علــى مـا أنعـم بـه علــيهم

5

من الفتح والنصر ،ورد بلدهم إليهم  ،وإنقاذهم من التيه والضالل .
قال العويف يف تفسريه  ،عن ابن عباس أنه كان يقول يف قوله  :وادخلوا الباب سودا  : أي ركعا .
وقال ابن جرير :ثنا حممد بن بشار  ،ثنا أبو أمحد الزبريي  ،ثنـا سـفيان  ،عـن األعمـش  ،عـن املنهـال بـن
عمــرو  ،عــن ســعيد بــن جبــري  ،عــن ابــن عبــاس يف قولــه تعــاىل  :وادخلـوا البــاب ســودا  قــال  :ركعــا ،
من ابب صغري .
ورواه احلاكم من حديث سفيان به .
6
ورواه ابن أيب حامت من حديث سفيان  ،وهو الثوري به  .وزاد  :فدخلوا من قبل أستاههم( ) .
(وقال احلسن البصـري  :أمـروا أن يسـودوا علـى وجـوههم حـال دخـوهلم  .واسـتبعده الـرازي  ،وحكـى عـن
7
بعضهم أن املراد هاهنا ابلسوود  :اخلضوع  ،لتعذر محله على حقيقته) ( ) .
وقال خصيف  :قال عكرمة  :قال ابن عباس  :كان الباب قيفـبيف َل القبلة .
9
ـحاا  :ه ــو ابب احلط ــة م ــن ابب
وق ــال (اب ــن عب ــاس  ،و)( ) جماه ــد 8 ،والس ــدي ( ،وقت ــادة) ( )  ،والض ـ
0
إيلياء بيت املقدس ( .وحكى الرازي عن بعضهم أنه عل ابلباب جهة من جهات القرية)( ) .

( )1مابني القوسني زايدة من العتيقة .
( )2مابني القوسني زايدة من العتيقة .
( )3مابني القوسني زايدة من العتيقة .
( )4يف األصل  :وهلذا  .واملثبت من العتيقة .
( )5مابني القوسني ليس يف العتيقة .
( )6يف األصل  :أستاهم  .واملثبت من العتيقة .
( )7مابني القوسني زايدة من العتيقة .
( )8مابني القوسني زايدة من ح  .ويف العتيقة  :وقال عباس وجماهد .
( )9زايدة من العتيقة .
 )1( 0زايدة مـن ح  .وهــي يف العتيقــة بعــد قولـه  :وضــاعفنا لكــم احلســنات _ اآليت عنـد قولــه  :وســنزيد احلســنني . واملكـان األليــق هبــا هنــا.
إال أن اللفظ يف ح  :القبلة _ ال القرية _ واملثبت من العتيقة واملصدر وهو املعقول معل .
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وقال خصيف  :قال عكرمة  :قال ابن عباس  :فدخلوا على شق .
وقــال الســدي  :عــن أيب ســعيد األزدي  ،عــن أيب الكنــود  ،عــن عبــد هللا بــن مســعود  :وقيــل هلــم ادخل ـوا
الباب سودا  ،فدخلوا مقنعي رؤوسهم _ أي  :رافعي رؤوسهم _ خالف ما أمروا .
وقولــه   :وقول ـوا حطــة( قــال الثــوري  :عــن األعمــش  ،عــن املنهــال  ،عــن ســعيد بــن جبــري  ،عــن ابــن
1
مغفرة  ،استغفروا .
عباس  :وقولوا حطة ) ( ) قال :
وروي عن عطاء  ،واحلسن  ،وقتادة  ،والربيع بن أنس حنوه .
وقال الضحاا  :عن ابن عباس   :وقولوا حطة  قال  :قولوا  :هذا األمر حق  ،كما قيل لكم .
وقال عكرمة  :قولوا ال إله إال هللا .
وقــال األوزاعــي  :كتــب ابــن عبــاس إىل رجــل _ قــد مســاه يســأله _ عــن قولــه تعــاىل   :وقول ـوا حطــة ، 
فكتب إليه  :أن أقروا ابلذنب .
وقال احلسن وقتادة  :أي احطط عنا خطاايان .
 نغفـر لكـم خطـاايكم وسـنزيد احلسـنني  : هـذا جـواب األمـر  ،أي  :إذا فعلـتم مـا أمـرانكم غفـران لكــم
2
اخلطيات  ،وضاعفنا لكم احلسنات( ) .
وحاصل األمر  :أهنم أمروا أن خيضعوا هلل تعاىل عند الفتح ابلفعل والقـول  ،وأن يعرتفـوا بـذنوهبم ويسـتغفروا
منها  ،والشكر على النعمة عندها .
واملبــادرة إىل ذلــك مــن( ) احلبــوب هلل 3تعــاىل  ،كمــا قــال تعــاىل   :إذا جــاء نصــر هللا والفــتح ورأيــت النــاس
يــدخلون يف دي ــن هللا أفواج ــا فس ــبح م ــد رب ــك واس ــتغفره إنــه ك ــان ت ـوااب [ س ــورة النص ــر] فس ــره بع ــض
الصحابة بكثرة الذكر واالستغفار عند الفتح والنصر  ،وفسره ابن عباس أبنه نعي إىل رسـول هللا  أجلـه
فيهـا  ،وأقــره علـى ذلــك عمـر  ، وال منافــاة بـني أن يكــون قــد أمـر بــذلك عنـد ذلــك  ،ونعـي إليــه روحــه
الكر ة أيضا .
وهلــذا كــان عليــه الصــالة والســالم يظهــر عليــه اخلضــوع جــدا عنــد النصــر .كمــا روي أنــه كــان يــوم الفــتح _
فــتح مكــة _ داخــال إليهــا مــن الثنيــة العليــا  ،وإنــه خلاضــع لربــه حــب أن عثنونــه لــيمس مــورا رحلــه تشــكرا
هلل( ) على ذلك . 4مث ملا دخل البلد اغتسل وصلى اين ركعات _ وذلـك ضـحى _ فقـال بعضـهم  :هـي
صــالة الضــحى  .وقــال آخــرون( )  :بــل هــي 5صــالة الفــتح مل فاســتحبوا لإلمــام واألمــري إذا فــتح بلــدا أن
( )1سقط من األصل  ،وهو مثبت يف العتيقة .
( )2هنا الزايدة املشار إليها آنفا قبل قوله  :وقال خصيف ...اخل .
( )3يف األصل  :عن  .واملثبت من العتيقة .
( )4يف األصل  :يشكر هللا  .واملثبت من العتيقة .
( )5يف األصل  :بعضهم  .واملثبت من العتيقة .
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يصلي فيه اين ركعات عند أول دخوله  ،كما فعل سـعد بـن أيب وقـاص  ملـا دخـل إيـوان كسـرى صـلى
فيه اين ركعات .
(والصحيح) ( ) أنه يفصل1بني كل ركعتني بتسليم  .وقيل  :يصليها كلها بتسليم واحد  .وهللا أعلم .
وقوله تعاىل   :فبدل الذين ظلموا قوال غري الذي قيل هلـم  قـال البخـاري  :ثنـا حممـد  ،ثنـا عبـد الـرمحن
بن مهدي  ،عن ابـن املبـارا  ،عـن معمـر  ،عـن ـام بـن منبـه  ،عـن أيب هريـرة  : عـن النـا  قـال :
قي ــل( ) لب ــين إس ـر2ائيل   :ادخل ـوا الب ــاب س ــودا وقول ـوا حط ــة  ف ــدخلوا يزحف ــون عل ــى أس ــتاههم( ) .
فبدلوا ،وقالوا حطة : حبة يف شعرة .
ورواه النسائي عن حممد بن إمساعيل بن إبراهيم  ،عن عبد الرمحن بن مهدي به موقوفا .
وعن حممد بن عبيد بن حممد  ،عن ابن املبارا ببعضه مسندا يف قوله   :حطـة  قـال  :بـدلوا  ،فقـالوا:
حبة .
وقــال عبــد الــرزاق  :أان معمــر ،عــن ــام بــن منبــه أنــه مســع أاب هريــرة يقــول  :قــال رســول هللا  : قــال هللا
لب ــين إس ـرائيل   :ادخل ـوا الب ــاب س ــودا وقول ـوا حط ــة نغف ــر لك ــم خط ــاايكم  فب ــدلوا  ،ف ـدخلوا الب ــاب
يزحفون على أستاههم  ،فقالوا  :حبة يف شعرة .
وهذا حديث صحيح  ،رواه البخاري عن إسحاق بـن نصـر  ،ومسـلم عـن حممـد بـن رافـع  ،والرتمـذي عـن
عبد بن محيد كلهم عن عبد الرزاق به  .وقال الرتمذي  :حسن صحيح .
وقال حممـد بـن إسـحاق :كـان تبـديلهم كمـا حـدثين صـاحل بـن كيسـان( )  ،عـن ص 4ـاحل مـوىل التوأمـة  ،عـن
أيب هري ــرة  ،وعم ــن ال أهت ــم  ،ع ــن اب ــن عب ــاس أن رس ــول هللا  ق ــال  " :دخلـ ـوا الب ــاب ال ــذي أم ــروا أن
5
يقولون  :حنطة يف شعرية ".
يدخلوا فيه سودا  ،يزحفون على أستاههم( )  ،وهم
وقـال أبــو داود  :ثنـا أمحــد بـن صــاحل  ،وحـدثنا ســليمان بـن داود  ،أبنــا عبـد هللا بــن وهـب  ،ثنــا هشـام بــن
ســعد  ،عــن زيــد بــن أســلم  ،عــن عطــاء بــن يســار  ،عــن أيب ســعيد اخلــدري عــن النــا  : قــال هللا لبــين
6
خطاايكم . 
إسرائيل   :ادخلوا الباب سودا وقولوا حطة تغفر( ) لكم
مث قــال أبــو داود  :ثنــا جعفــر بــن مســافر  ،ثنــا ابــن أيب فــديك  ،عــن هشــام بــن ســعد مثلــه  .هكــذا رواه
منفردا به يف كتاب احلروف خمتصرا .
( )1زايدة من العتيقة .
( )2يف األصل  :قل  .واملثبت من العتيقة واملصدر .
( )3يف األصل  :أستاهم  .واملثبت من العتيقة واملصدر .
( )4يف األصل  :كيسا  .سقطت النون .
( )5يف األصل  :أستاهم  .واملثبت من العتيقة .
( ) 6هكذا ابلتأنيث وضم أوله وفتح الفاء ابلبناء للمفعول وهي قراءة سبعية قرأ هبا انفع وابن عـامر  ،وقـرأ البـاقون ابلنـون املفتوحـة وكسـر الفـاء
على البناء للفاعل (انظر اإلحتاف ص)137
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وقال ابن مردويه  :ثنا عبد هللا بن جعفر  ،ثنا إبراهيم بـن فهـد  ،ثنـا أمحـد بـن حممـد بـن املنـذر القـزاز( ) ،
ثنــا حممــد بــن إمساعيــل بــن (أيب)( ) فــديك 2 ،عــن هشــام بــن ســعد  ،ع ـن زيــد بــن أســلم  ،عــن عطــاء بــن
يسار ،عن أيب سعيد اخلـدري قـال  :سـران مـع رسـول هللا  ، حـب إذا كـان مـن آخـر الليـل اجتـزان( ) يف
ثنية( ) يقال هلـا  4:ذات احلنظـل  .فقـال رسـول هللا  : مـا مثـل هـذه الثنيـة الليلـة إال كمثـل البـاب الـذي
قال هللا لبين إسرائيل   :ادخلوا الباب سودا وقولوا حطة نغفر لكم خطاايكم . 
وقــال ســفيان الثــوري  :عــن أيب إســحاق  ،عــن الـرباء   :ســيقول الســفهاء مــن النــاس  [ البقــرة ]142
قــال اليه ــود  :قيــل هل ــم  :ادخل ـوا البــاب ســودا  ،قــال  :ركعــا  ،وقول ـوا  :حطــة  :مغفــرة مل ف ــدخلوا عل ــى
أستاههم( )  ،وجعلـوا 5يقولـون  :حنطـة محـراء فيهـا شـعرية  .فـذلك قولـه تعـاىل( )   :فبـدل 6الـذين ظلمـوا
قوال غري الذي قيل هلم . 
وقــال الثــوري  :عــن الســدي  ،عــن أيب ســعد( ) األزدي 7 ،عــن أيب الكنــود  ،عــن ابــن مســعود  وقول ـوا
حطـة فقــالوا  :حنطــة  ،حبــة محـراء فيهـا شــعرية  .فــأنزل هللا   :فبــدل الــذين ظلمـوا قــوال غــري الــذي قيــل
هلم . 
وقــال أســباط  :عــن الســدي  ،عــن مــرة  ،عــن ابــن مســعود أنــه قــال  :إهنــم قــالوا  " :يفهطاـي َمسع ـااث أََزبَـة

8
ابلعربيــة  :حبــة حنطــة مح ـراء مثقوبــة( ) فيهــا شــعرة 9ســوداء فــذلك قولــه   :فبــدل الــذين
َمـزاب"( )  .فهــي
ظلموا قوال غري الذي قيل هلم . 
وقال الثوري  :عن األعمش  ،عن املنهال  ،عـن سـعيد  ،عـن ابـن عبـاس يف قولـه تعـاىل  :ادخلـوا البـاب
سودا  : ركعا من ابب صغري  ،يدخلون من قبل أستاههم( )  ،وقالوا  0:حنطـة مل فهـو 1قولـه  :فبـدل
الذين ظلموا قوال غري الذي قيل هلم . 

وهكــذا روي عــن عطــاء  ،وجماهــد  ،وعكرمــة  ،والضــحاا  ،واحلســن  ،وقتــادة  ،والربيــع بــن أنــس  ،وحيــىي
ابن رافع .
( )1يف األصل  :الفرار  .واملثبت من العتيقة .
( )2زايدة من العتيقة .
( )3يف األصل  :احران  .واملثبت من العتيقة  .ويف ح  :أخذان .
( )4يف األصل  :سرية  .ويف العتيقة  :شربة  .وعليها تصحيح  :ثنية  ،كاملثبت من ح .
( )5يف األصل  :أستاهم  .واملثبت من العتيقة .
( )6يف العتيقة  :قول هللا .
( )7يف األصل  :سعيد  .واملثبت من العتيقة .
( ) 8يف العتيقــة  :هطــي  .عليهــا تعليــق  :حطــي  .ومضــبوطة احلــاء ابلكســر  .وفيهــا أيضــا  :مسقــااث  .ويف األصــل  :أزيــة  .ابليــاء التحتيــة .
واملثبت من العتيقة .
( )9يف األصل  :مستوية  .واملثبت من العتيقة .
 )1( 0يف األصل  :أستاهم  .واملثبت من العتيقة .
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وحاصل ماذكره املفسرون  ،ومادل عليه السياق من احلديث  :أهنم بدلوا أمـر هللا هلـم مـن اخلضـوع ابلقـول
1
والفع ــل مل ف ــأمروا أن ي ــدخلوا س ــودا  ،ف ــدخلوا يزحف ــون عل ــى أس ــتاههم م ــن قب ــل أس ــتاههم( )  ،رافع ــي
رؤوســهم  .وأمــروا أن يقول ـوا  :حطــة _ أي  :احطــط عنــا ذنوبنــا  .فاســتهزأوا فقــالوا  :حنطــة يف شــعرة .
وهذا يف غاية ما يكون من املخالفة واملعانـدة  ،وهلـذا أنـزل هللا هبـم أبسـه وعذابـه بفسـقهم  ،وهـو خـروجهم
عن طاعته  ،وهلذا قال   :فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء مبا كانوا يفسقون . 
وقال الضحاا  :عن ابن عباس  :كل شيء يف كتاب هللا من الرجز يعين به  :العذاب .
وهكذا روي عن جماهد  ،وأيب مالك  ،والسدي  ،واحلسن  ،وقتادة  :أنه العذاب .
وقال أبو العالية  :الرجز  :الغضب .
وقال الشعا  :الرجز  :إما الطاعون  ،وإما الربد .
وقال سعيد بن جبري  :هو الطاعون .
وقــال ابــن أيب حــامت  :ثنــا أبــو ســعيد األشــج  ،ثنــا وكيــع  ،ثنــا ســفيان  ،عــن حبيــب بــن أيب اثبــت  ،عــن
إبراهيم بن سعد _ يعين ابن أيب وقاص _ عن سعد بن مالك  ،وأسامة بن زيـد  ،وخز ـة بـن اثبـت رضـي
هللا عنهم قالوا  :قال رسول هللا  : الطاعون  :رجز  ،عذاب عذب به من كان قبلكم .
وهكذا رواه النسائي من حديث سفيان الثوري به .
وأص ــل احل ــديث يف الص ــحيحني م ــن ح ــديث حبي ــب ب ــن أيب اثب ــت  " :إذا مسع ــتم الط ــاعون أبرض ف ــال
تدخلوها  "...احلديث .
قال ابن جرير  :أخربين يونس بن عبد األعلى  ،عن ابن وهب  ،عن يونس  ،عـن الزهـري  :أخـربين عـامر
بن سعد بن أيب وقاص  ،عـن أسـامة بـن زيـد  ،عـن رسـول هللا  قـال  " :إن هـذا الوجـع أو السـقم رجـز
عذب به بعض األمم قبلكم " .
وه ــذا احل ــديث أص ــله خم ــرج يف الص ــحيحني م ــن ح ــديث الزه ــري  ،وم ــن ح ــديث مال ــك  ،ع ــن حمم ــد ب ــن
املنكدر وسامل (بن) ( ) أيب النضر ،2عن عامر بن سعد بنحوه .
 وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاا احلور فانفورت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل
أانس مشرهبم كلوا واشربوا من رزق هللا وال تعثوا يف األرض مفسدين 
يقول تعاىل  :واذكروا نعمـيت علـيكم يف إجـابيت لنبـيكم موسـى عليـه السـالم حـني استسـقاين لكـم وتيسـريي
لكم املاء  ،وإخراجه لكـم مـن حوـر حيمـل معكـم  ،وتفوـريي املـاء منـه مـن ثنـيت عشـرة عينـا  ،لكـل سـبط
( )1يف األصل هنا وفيما قبله  :أستاهم  .واملثبت من العتيقة .
( )2زايدة من العتيقة .
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مــن أســباطكم عــني قــد عرفوهــا  ،فكل ـوا مــن املــن والســلوى  ،واش ـربوا مــن هــذا املــاء الــذي أنبعتــه لكــم بــال
سعي منكم وال كد  ،واعبدوا الذي سخر لكم ذلك .
 وال تعثوا يف األرض مفسدين  : وال تقابلوا النعم ابلعصيان فتسلبوها .
وقـد بسـطه() 1املفسـرون يف كالمهــم كمـا قـال ابـن عبــاس  :وجعـل بـني ظهـرانيهم حوــر مربـع  ،وأمـر موســى

عليــه الســالم فضـربه بعصــاه  ،فــانفورت منــه اثنتــا() 2عشــرة عينــا  ،يف كــل انحيــة منــه ثــالي عيــون  .وأعلــم
كــل ســبط عيــنهم  ،يش ـربون منهــا  ،ال يرحتلــون م ـن مبقلــة() 3إال وجــدوا ذلــك م ـنهم() 4ابملكــان الــذي كــان
منهم() 5ابملنزل األول .
وهذا قطعة من احلديث الذي رواه النسائي  ،وابن جرير  ،وابن أيب حامت وهو حديث الفتون الطويل .
وقال عطية العويف  :وجعل هلم حورا مثل رأس الثور  ،حيمـل علـى ثـور  ،فـرذا نزلـوا منـزال وضـعوه  ،فضـربه

موسى بعصاه  ،فانفورت منه اثنتا() 6عشرة عينا  ،فرذا ساروا محلوه على ثور فاستمسك املاء .

وقـال عثمـان بـن عطـاء اخلراسـاين  ،عـن أبيـه  :كـان لبـين إسـرائيل حوـر  ،فكـان() 7يضـعه هـارون  ،ويضـربه
موسى ابلعصا .
وقال قتادة  :كان حورا طوراي من الطور  ،حيملونه معهم  ،حب إذا نزلوا ضربه موسى بعصاه .
(وقــال الزخمشــري  :وقيــل  :كــان مــن رخــام  ،وكــان ذراعــا يف ذراع  .وقيــل  :مثــل رأس اإلنســان  .وقيــل :
كــان مــن أس اجلنــة  ،طولــه عشــرة أذرع علــى طــول موســى  ،ولــه شــعبتان يتقــدان يف الظلمــة  ،وكــان حيمــل
على محار  .قال  :وقيل  :أهبطه آدم من اجلنة  ،فتوارثـوه حـب وقـع إىل شـعيب  ،فدفعـه إليـه مـع العصـا .
وقيل  :هو احلور الذي وضع عليه ثوبه حني اغتسل  ،فقال له جربيل  :ارفع هذا احلور فـرن فيـه قـدرة ،
ولك فيه معوزة  .فحمله يف خمالته .
قال الزخمشري  :وحيتمل أن تكون الالم للونس ال للعهد  .أي  :اضرب الشيء الذي يقال لـه  :احلوـر.
وعن احلسـن  :مل أيمـره أن يضـرب حوـرا بعينـه  .قـال  :وهـذا أظهـر يف املعوـزة  ،وأبـني يف القـدرة  .فكـان
يضرب احلوـر بعصـاه فينفوـر  ،مث يضـربه فييـبس  ،فقـالوا  :إن فقـد موسـى هـذا احلوـر عطشـنا  ،فـأوحى
هللا إليه أن يكلم احلوارة فتنفور  ،وال سها ابلعصا لعلهم يقرون ) (). 8

( )1يف األصل  :بسط  .واملثبت من العتيقة .
( )2يف األصل  :اثنب  .واملثبت من العتيقة .
( )3يف العتيقة  :منقلة .
( )4كذا يف النسختني  .ويف العتيقة هامش  :معهم  .وكذا يف املوضع التايل .
( )5انظر ماسبق .
( )6يف األصل  :اثنب  .واملثبت من العتيقة .
( )7يف األصل  :كان  .واملثبت من العتيقة .
( )8مابني القوسني زايدة من العتيقة .
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وقــال حيــىي بــن النضــر  :قلــت جلــويرب :كيــف علــم كــل أانس مش ـرهبم ؟ قــال :كــان موســى يضــع احلوــر ،
ويقوم من كل سبط رجل  ،ويضرب موسى احلوـر فينفوـر منـه اثنتـا() 1عشـرة عينـا  ،فينتضـح مـن كـل عـني

على رجل  ،فيدعو ذلك الرجل سبطه إىل تلك العني .
وقال الضحاا  :قال ابن عباس  :ملا كان بنو إسرائيل يف التيه  ،شق هلم من احلور أهنارا .
وقــال ســفيان الثــوري  :عــن أيب ســعيد  ،عــن عكرمــة  ،عــن ابــن عبــاس قــال  :ذلــك يف التيــه  ،ضــرب هلــم
موسى احلور  ،فصار فيه اثنتا() 2عشرة عينا من ماء  ،لكل سبط منهم عني يشربون منها .
وقال جماهد حنو قول ابن عباس .
وهذه القصة شبيهة ابلقصة اليت يف سورة األعراف  ،ولكن تلك مكيـة فلـذلك كـان اإلخبـار عـنهم بضـمري
الغائــب  ،ألن هللا تعــاىل يقــص ذلــك علــى رس ـوله  عمافعــل هبــم  ،وأمــا يف هــذه الســورة وهــي  :البقــرة

فرهنــا مدنيــة  ،فلهــذا كــان اخلطــاب متوجهــا إلــيهم  .وأخــرب هنــاا بقولــه  :فانبوســت منــه اثنتــا() 3عشــرة
عين ــا  وه ــو أول االنفو ــار  .وأخ ــرب هاهن ــا مب ــا آل إلي ــه األم ــر آخ ـ ـرا  ،وه ــو اإلنفو ــار  .فناس ــب ذك ــر
االنفوار هاهنا  ،وذاا هناا  .وهللا أعلم .
(وبني السياقني تباين من عشرة أوجه مل لفظية ومعنوية  .قد سأل عنها الرازي يف تفسـريه وأجـاب عنهـا مبـا
عنده  ،واألمر يف ذلك قريب  .وهللا أعلم ) (). 4

 وإذ قلتم ايموسى لن نصرب على طعام واحد فادع لنا ربك خيرج لنا مما تنبت األرض من بقلها وقثائها
وفومها وعدسها وبصلها
قال أتستبدلون الذي هو أد ابلذي هو خري اهبطوا مصرا فرن لكم ما سألتم 
يقول تعاىل  :واذكروا نعمـيت علـيكم يف إنـزايل علـيكم املـن والسـلوى مل طعامـا طيبـا  ،انفعـا هنيئـا سـهال ، ،

واذك ــروا دب ــركم وض ــوركم مم ــا رزقن ــاكم  ،وسـ ـؤالكم() 5موس ــى اس ــتبدال ذل ــك ابألطعم ــة الدني ــة م ــن البق ــول
وحنوها مما سألتم .

( )1يف األصل  :اثنب  .واملثبت من العتيقة .
( )2يف األصل  :اثنب  .واملثبت من العتيقة .
( )3يف األصل  :اثنب  .واملثبت من العتيقة .
( )4مابني القوسني زايدة من العتيقة  .ومجلة  :وهللا أعلم  .من ح .
( )5يف األصل  :وسألتم  .واملثبت من العتيقة .
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وقــال احلســن البصــري رمحــه هللا  :فبط ــروا() 1ذلــك ومل يصــربوا عليــه  ،وذك ــروا عيشــهم() 2الــذي ك ــانوا في ــه ،
وكــانوا قومــا أهــل أعــداس وبصــل وبقـول وفــوم  .فقــالوا   :اي موســى لــن نصــرب علــى طعــام واحــد فــادع لنــا
ربك خيرج لنا مما تنبت األرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها ( وإمنا قـالوا علـى طعـام واحـد

وهم أيكلون املن والسلوى مل ألنه ال يتبدل  ،وال يتغري كل يوم  ،فهو كأكل واحد) (). 3

فالبقول والقثاء والعدس والبصل كلهـا معروفـة  .وأمـا الفـوم مل فقـد اختلـف السـلف يف معنـاه فوقـع يف قـراءة
ابن مسعود  :وثومها _ ابلثاء .
وكذلك فسره جماهد يف رواية ليث بن أيب سليم عنه ابلثوم .
وكذا الربيع بن أنس وسعيد بن جبري .
وقــال ابــن أيب حــامت  :ثنــا أيب  ،ثنــا عمــرو بــن رافــع  ،ثنــا أبــو عمــارة يعقــوب بــن إســحاق البصــري  ،عــن
يونس  ،عن احلسن يف قوله  :وفومها قال  :قال ابن عباس  :الثوم .
قالوا  :ويف اللغة القد ة فوموا لنا مبعل() 4اختبزوا .

قـال ابــن جريــر :فــرن كـان ذلــك صــحيحا  ،فرنــه مـن احلــروف املبدلــة كقــوهلم  :وقعـوا يف عــاثور شــر وعــافور
ش ــر  ،وأاثيف وأاثث ــي  ،ومغ ــافري ومغ ــاثري  ،وم ــا أش ــبه ذل ــك  ،مم ــا تقل ــب الف ــاء اثء  ،والث ــاء ف ــاء لتق ــارب
خمرجيهما  .وهللا أعلم .
وقال آخرون  :الفوم  :احلنطة  :وهو الرب الذي يعمل منه اخلبز .
قـال ابـن أيب حــامت  :ثنـا يـونس بــن عبـد األعلـى قـراءة  ،أبنـا ابـن وهــب  ،حـدثين انفـع بــن أيب نعـيم أن ابــن
عبــاس ســئل عــن قــول هللا   :وفومهــا  مافومهــا ؟ قــال  :احلنطــة  .قــال ابــن عبــاس  :أمــا مسعــت قــول
أحيحة بن اجلالح وهو يقول :
قد كنت أغل الناس شخصا واحدا

ورد املدينة عن زراعة فوم

وقــال ابــن جريــر :ثنــا علــي بــن احلســن() ، 5ثنــا مســلم اجلرمــي  ،ثنــا عيســى بــن يــونس  ،عــن رش ـدين بــن
كريــب() ، 6عــن أبيــه  ،عــن ابــن عبــاس يف قــول هللا تعــاىل   :وفومهــا  قــال  :الفــوم  :احلنطــة _ بلســان
بين هاشم .
وكذا قال علي بن أيب طلحة  ،والضحاا  ،وعكرمة  ،عن ابن عباس أن الفوم  :احلنطة.
( )1يف األصل  :تبطروا  .واملثبت من العتيقة .
( )2يف األصل  :عنهم  .واملثبت من العتيقة .
( )3مابني القوسني زايدة من العتيقة .
( )4يف األصل  :أي  .واملثبت من العتيقة .
( )5يف األصل  :احلسني  .واملثبت من العتيقة .
( )6يف األصل  :زبيدبن بن كعريب  .واملثبت من العتيقة واملصدر .
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وقال سفيان الثوري  :عن ابن جريج  ،عن جماهد  ،وعطاء وفومها قاال  :وخبزها .
وقال هشيم  :عن يونس  ،عن احلسن  ،وحصني  ،عن أيب مالك  وفومها  قال  :احلنطة .
وهــو ق ــول عكرمــة  ،والســدي  ،واحلســن البصــري  ،وقتــادة  ،وعبــد الــرمحن بــن زيــد بــن أس ــلم  ،وغــريهم
وهللا() 1أعلم .
(وقــال اجلــوهري   :الفــوم  : احلنطــة  .وقــال ابــن دريــد  :الفــوم  :الســنبلة  .وحكــى القــرطا عــن عطــاء
وقتــادة أن الفــوم  :كــل حــب خيتبــز  .قــال  :وقــال بعضــهم  :هــو احلمــص لغــة شــامية  .ومنــه يقــال لبائعــه :

"فامي" _ مغري عن "فومي") (). 2

وقال البخاري  :وقال بعضهم  :احلبوب اليت تؤكل كلها فوم .

هناية التحقيق

( )1يف العتيقة  :فاهلل .
( )2مابني القوسني زايدة من العتيقة .
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