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 حلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ا

 أما بعد

ففي ثنااي مشروعي إلخراج ما ميكن أن ينتفع به من أعمال علمية يل أستبق بذلك املنية وحنوها 
حتسب أجرها عند هللا مت اقتطاع هذا الكتيب الصغري من رساليت يف املاجستري املقدمة بكلية وأ

هـ واليت حبمد هللا أجيزت بدرجة االمتياز وكان موضوعها 1416أصول الدين جبامعة األزهر عام 
 اآلايت من سورة البقرة من قوله تعاىل ) يسألونك عن األهلة ( إىل قوله ) أولئك يرجون رمحة

 هللا وهللا غفور رحيم ( دراسة ملروايت التفسري ابملأثور فيها مع املقارنة أبقوال املفسرين .

فها  حيتاجه كل من له اهتمام أبمر احلج واالختالفات فيه بني العلماءوهذا اجلزء من الرسالة 
ت وقد آثران إخراجه كذلك حىت النعدم الفائدة هو بني أيديكم خبدمة متواضعة جدا لضيق الوق

 وهللا يتقبل منا ومنكم صاحل األعمال وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم .

)ملحوظة : كانت الرسالة مكتوبة على جهاز ملاكنتوش فلما نقلت إىل الويندوز فسد التنسيق 
كما فقدان جزءا كبريا مكتواب على الوورد مع مجلة وتفصيال وهذا ما أمكن تعديله على العجالة  

 وهللامدامهة املباحث السعودية للمكتبة والتنقل بني البلدان فاستدركناه بتصويره من الرسالة 
 املستعان(

 وكتب                                                                      

 حممد بن رزق بن طرهوين                                                            

 أرض هللا الواسعة                                                                 

 هـ 1441حمرم  29                                                              
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 )قوله تعاىل )احلج أشهر معلومات
 ايت الواردة يف اآلية :االرو 
 ( والعمرة هلل ج) وأمتوا احل أن عمر قال يف قول هللا : عن الزهري رمحه هللا ، قال : بلغنا -

احلج ، أن   أشهرغري قال : من متامهما أن يفرد كل واحد منهما من اآلخر ، وأن يعتمر يف
 (1هللا يقول )احلج أشهر معلومات(  )

دة و القع: شوال وذ عن عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه )احلج أشهر معلومات( قال -1
  احلجة وعشر من ذي

  عن علي بن أيب طالب رضي هللا عنه حنو ذلك -2
وا العمرة فتجعل ج والعمرةعن ابن عمر رضي هللا عنهما قال : أن تفصلوا بني أشهر احل -3

  يف غري أشهر احلج أمت حلج أحدكم ، وأمت لعمرته
إن :  و غريهن األعرج أبعن حممد بن سريين رمحه هللا ، قال : قال ابن عمر للحكم  -4

  ةعمر بأطعتين انتظرت حىت إذا أهل احملرم خرجت إىل ذات عرق فأهللت منها 
ن أيل من حلجة أحب إعن ابن عمر رضي هللا عنهما قال : ألن أعتمر يف عشر ذي ا -5

 أعتمر يف العشرين 
 احلج رة بعديل من العمعن ابن عمر رضي هللا عنهما قال : العمرة يف العشر أحب إ -6

_______________________ 
  ( تقدم حتت قوله )وأمتوا احلج والعمرة هلل( ومعه مايشهد له1
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ل هللا ا رسو هبد عمل عن ابن عمر رضي هللا عنهما قال : العمرة يف شهور احلج اتمة ق -
 )1صلى هللا عليه وسلم وأنزهلا هللا يف كتابه  )

 ل ، وذوقال : شوا عن ابن عمر رضي هللا عنهما ، قال : )احلج أشهر معلومات( -7
  القعدة ، وعشر ذي احلجة

قال :  ؟احلج  يسمي أشهر عن ابن جريج رمحه هللا قال : قلت لنافع : أكان عبد هللا -8
فإن أهل  نافع :للت قنعم ، كان يسمى شواال ، وذا القعدة ، وذا احلجة  زاد يف رواية : 

 إنسان ابحلج قبلهن ؟ قال : مل أمسع منه يف ذلك شيئا 
ة ، وعشر القعد ، وذو عن عبد هللا رضي هللا عنه ) احلج أشهر معلومات ( قال : شوال -9

  ذي احلجة
ت أن أراد اعن امرأة من عن طارق بن شهاب رمحه هللا ، قال : سألت ابن مسعود ، -10

ال أشهر إأراها ما (جتمع مع حجها عمرة ، فقال : أمسع هللا يقول ) احلج أشهر معلومات 
  رواية : )احلج أشهر معلومات( ليس فيهن عمرة احلج  ويف

شوال  ر هللاليت ذكعن ابن عباس رضي هللا عنهما يف حديث احلج قال : وأشهر احلج ا -
 (2وذو القعدة وذو احلجة  )

ن سنة مج فإن يف أشهر احل عن ابن عباس رضي هللا عنهما قال : ال حيرم ابحلج إال -11
  جاحلج أن حيرم ابحلج يف أشهر احل

ذو ال ، و ت ( وهن : شو عن ابن عباس رضي هللا عنهما قوله ) احلج أشهر معلوما -12
ة ، فال للعمر  هورالقعدة ، وعشر من ذي احلجة ، جعلهن هللا سبحانه للحج ، وسائر الش

  هرل شكيصلح أن حيرم أحد ابحلج إال يف أشهر احلج ، والعمرة حيرم هبا يف  
 علوماتللحج أشهر م ما : ) احلج أشهر معلومات (عن ابن عباس رضي هللا عنه -13

  حيرم فيها ابحلج شوال وذو القعدة وعشر من ذي احلجة
 احلجة  عن جابر بن عبد هللا رضي هللا عنهما : شوال وذو القعدة وذو-14

____________________________ 
  )قدم عند قوله : )فمن متتع ابلعمرة إىل احلجت  (1)
  حاديث املرفوعةتقدم يف األ (2)
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ل بقأيهل ابحلج  :ئل عن الرجل عن أيب الزبري رمحه هللا أنه مسع جابر بن عبدهللا يس -15
  أشهر احلج ؟ فقال : ال

شوال وذو  لومات( قال :عن عبد هللا بن الزبري رضي هللا عنهما )احلج أشهر مع -16
  القعدة وعشر من ذي احلجة

عشر من قعدة و شوال وذو ال ) احلج أشهر معلومات ( عن جماهد رمحه هللا يف قوله : -17
  ذي احلجة

ل وذو : شوا ومات ( ، قالعن جماهد رمحه هللا يف قوله تعاىل : ) احلج أشهر معل -18
  القعدة وذو احلجة

  عن جماهد رمحه هللا : الحيرم ابحلج إال يف أشهر احلج -19
يه حلج فلقايف غري أشهر  هل ابحلجرمحه هللا أن أاب احلكم البجلي كان ي عن أيوب -20

  عكرمة فقال : أنت رجل سوء
 (1حلج  )عن قتادة رمحه هللا  قال : ومتام العمرة ماكان يف غري أشهر ا -

لقعدة وذو وذو ا احلج : شوال عن قتادة رمحه هللا قوله ) احلج أشهر معلومات ( أشهر -21
  احلجة ، ورمبا قال : وعشر ذي احلجة

  جةعشر من ذي احليم رمحه هللا ، قال : شوال ، وذو القعدة ، و عن إبراه -22
  عن الشعيب رمحه هللا مثله -23
  عن السدي رمحه هللا ، مثله -24
  عن ابن سريين ومقاتل بن حيان رمحهما هللا حنو ذلك -25
 جة شر من ذي احلعن الضحاك رمحه هللا ، قال : شوال ، وذو القعدة ، وع -26
  و احلجةرمحه هللا ، قال : شوال ، وذو القعدة ، وذ عن الضحاك -27
 عن احلسن رمحه هللا مثله -28
  احلجة عن احلسن رمحه هللا مثله يعين : شوال وذو القعدة وذو -29
 عن عطاء رمحه هللا مثله -30

_______________________________ 
   (تقدم حتت قوله )وأمتوا احلج والعمرة هلل (1) 
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ة ، وذو القعد ي شوال ، وذواء رمحه هللا ) احلج أشهر معلومات ( ، قال : فهعن عط -31
  احلجة

حلج يف ايفرض  علومات( لئالعن عطاء رمحه هللا قال : إمنا قال هللا )احلج أشهر م -32
  غريهن
شهر غري أ حرم ابحلج يفعن خصيف رمحه هللا قال : قدم رجل من أهل خراسان قد أ -33

شهر احلج أ):  اء : اجعلها عمرة فإنه ليس لك حج ! فإن هللا يقولاحلج فقال له عط
 معلومات فمن فرض فيهن احلج(

  عن عطاء رمحه هللا : الحيرم ابحلج إال يف أشهر احلج -34
  وذو احلجة عن الربيع رمحه هللا ، مثله  يعين : شوال وذو القعدة -35
  ذو احلجةالقعدة و عن طاوس رمحه هللا ، مثله   يعين : شوال وذو  -36
  عن طاوس رمحه هللا : الحيرم ابحلج إال يف أشهر احلج -37
  جةذو احلو ذو القعدة ، عن ابن شهاب رمحه هللا ، قال : أشهر احلج : شوال ، و  -38

احلج   أشهريفلعمرة عن ابن عون رمحه هللا قال : مسعت القاسم بن حممد يقول : إن ا -
 (1) اتمة  وهنا: العمرة يف احملرم ، قال : كانوا ير ليست بتامة ، قال : فقيل له 

  صدر ذي احلجةو عن حممد رمحه هللا مثله  قال : شوال ، وذو القعدة ،  -39
شهر احلج ، أون يف ل : تكعن ابن سريين رمحه هللا أنه كان يستحب العمرة يف احملرم ، قا -

 (2قال : كانوا ال يروهنا اتمة  )
أشهر  يف غري م شك أن عمرةرمحه هللا قال : ماأحد من أهل العلعن حممد ين سريين  -40

  احلج أفضل من عمرة يف أشهر احلج
ج فقال شهر احلحلج يف غري أعن أيب إسحق رمحه هللا قال : كان ابن أيب نعم يهل اب -41

 عمرو بن ميمون : لو أدرك هذا أصحاب حممد لرمجوه 
( قال :   احلجعمرة إىلهللا : ) فمن متتع ابلعن يزيد بن أيب مالك رمحه هللا يف قول  -

 (3منسوخة ، نسختها : ) احلج أشهر معلومات (  )
_______________________________________ 

  )قدم حتت قوله )وأمتوا احلج والعمرة هلل( ت3( ، )2، ) (1) 
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 احلواشي :

قال :  : )احلج أشهر معلومات( أثر ابن عمر ( بصيغة التمريض عطفا على4/342علقه البيهقي )السنن الكربى  -1
عنه وعن  ضي هللاطاب ر شوال وذو القعدة وعشر من ذي احلجة  قال : وروي يف ذلك عن ابن عمر عن عمر بن اخل

( عطفا على رواية العشر  1194عروة بن الزبري عن عمر رضي هللا عنه مرسال  وعلقه أيضا ابن أيب حامت عنه )رقم 
 ( 1/218سعيد بن منصور وابن املنذر بلفظ : وذو احلجة ) الدروعزاه السيوطي ل

  ( ومل أقف عليه  ومل يذكره السيوطي1194علقه ابن أيب حامت عنه )رقم -2
ن انفع ع أيوب ، لية ، قال : أخربانع( قال : حدثين يعقوب بن إبراهيم ، قال : ثنا ابن 2/259أخرجه ابن جرير) -3

تكم اجعلوا كم وعمر ني حجبرج ابن أيب شيبة عن ابن عمر قال : قال عمر : افصلوا ، عنه به وإسناده صحيح  وأخ
( ومل 1/218ره السيوطي )الدر حلجكم ولعمرتكم  كذا ذك احلج يف أشهر احلج واجعلوا العمرة يف غري أشهر احلج أمت

   (129فقود صامل زءأهتد إليه يف املصنف وإمنا وقفت عليه خمتصرا من طريق انفع عن ابن عمر قوله )اجل
إسناده و ون ، عن حممد به  ( قال : حدثنا ابن بيان ، قال : إسحاق ، عن ابن ع2/260أخرجه ابن جرير) -4

  يذكره السيوطي   وملبد هللاصحيح  وابن بيان هو عبد احلميد الواسطي وإسحق هو ابن يوسف األزرق وابن عون هو ع
 يعفور ، ة ، عن أيبر ، قال : ثنا شعباملثىن ، قال : ثنا وهب بن جري ( قال : حدثنا ابن2/260أخرجه ابن جرير) -5

فقة لكتب بته مواماأث قال : مسعت ابن عمر  فذكره  وإسناده صحيح وتصحف أبو يعفور بـ أبو يعقوب والصواب
( 2/169دواليب ىن لله ) الكبة عنالرتاجم وهو أبو يعفور العبدي وامسه وقدان معروف ابلرواية عن ابن عمر ورواية شع

 ومل يذكره السيوطي 
يان عن صدقة بن يسار عنه به  ( قال : ثنا وكيع عن سف130أخرجه ابن أيب شيبة )املصنف اجلزء املفقود ص -6

  وإسناده صحيح  ومل يذكره السيوطي
بد هللا بن عن عء ، م ، قال : ثنا ورقا( قال : حدثين أمحد بن حازم ، قال : ثنا أبو نعي2/258أخرجه ابن جرير ) -7

ال ابن ( وق3/419صيغة اجلزم )( من طريق ورقاء به وعلقه البخاري ب2/226دينار عنه به  وأخرجه أيضا الدارقطين )
ك عن عبد هللا بن دينار ( وأخرجه مال1/342( وكذا قال ابن كثري )التفسري 3/420حجر : إسناده صحيح )الفتح 

ستمتع اخل ا دقبل احلج فق -هر احلج شوال أو ذي القعدة أو ذي احلجة عنه ضمن أثر مطول بلفظ : من اعتمر يف أش
جرير  خرجه ابنايتني  وأ( ومجع بينهما ابن حجر أبنه جتوز يف إطالق ذي احلجة مجعا بني الرو 1/344)املوطأ 

مثله   هن انفع ، عنع ، عن عبيد هللا ( قال : حدثنا حممد بن املثىن ، قال : ثنا أبو الوليد ، قال : ثنا محاد ،2/258)
ل ري عن عبيد هللا به  وقامن( من طريق عبد هللا بن 4/342( وعنه البيهقي )السنن الكربى 2/276وأخرجه احلاكم )

ه وكيع وأخرج  صحيح احلاكم : صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه  وسكت الذهيب  وقال ابن حجر : إسناده
ريق جماهد وأيب شيخ عنه ، ط( من 2/226( والدارقطين )218املفقود ص ومن طريقه ابن أيب شيبة يف املصنف )اجلزء

 به  وعزاه السيوطي أيضا لسعيد بن منصور وعبد بن محيد وابن املنذر من طرق عن ابن عمر
( قال : حدثنا ابن بشار ، قال : ثنا حيىي بن سعيد ، قال : ثنا ابن جريج ، فذكره  2/258أخرجه ابن جرير) -8

جريج به  وإسناده صحيح  وأخرجه الشافعي يف األم  ( من طريق ابن وهب عن ابن1189أيب حامت )رقم وأخرجه ابن 
( عن مسلم بن خالد عن ابن جريج به والزايدة منه  وقد تقدم مثل ذلك مع توجيهه من رواية 122-121)املسند ص
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من طريق جماهد عن ابن عمرمثله   (2/259عبد هللا بن دينار عن انفع عنه عند مالك  وأخرجه ابن جرير أيضا )
( بنحوه وعزاه السيوطي أيضا لسعيد بن منصور وعبد بن محيد 219وأخرجه ابن أيب شيبة )املصنف اجلزء املفقود ص

 ( 1/218وابن املنذر ) الدر
امت ( وابن أيب ح218د ص( ومن طريقه ابن أيب شيبة )املصنف اجلزء املفقو 1/218أخرجه وكيع ) الدر -9
يهقي يف السنن الكربى ( ومن طريقه الب1/218بن منصور ) الدر ( وأخرجه سعيد2/226( والدارقطين )1192)رقم

أيب  سقط ذكرو ( كالمها عن شريك عن أيب إسحاق ، عن أيب األحوص ، عنه به  وإسناده صحيح  4/342)
يخ ه اخلطيب يف التار ( من طريق أيب أمحد عن شريك به  وأخرج2/257األحوص من املصنف  وأخرجه ابن جرير )

بن محيد وابن  ضا لعبدوطي أي( من طريق شريك به وزاد يف إسناده رجال وهو وهم من بعض الرواة  وعزاه السي5/63)
  املنذر

بن  ، عن قيس ن ، قال : ثنا سفيان( قال : حدثنا ابن بشار ، قال : ثنا عبد الرمح2/260أخرجه ابن جرير) -10
( وابن أيب 2/259جرير ) ( وابن129أيضا ابن أيب شيبة )املصنف اجلزء املفقود ص مسلم ، عن طارق به  وأخرجه

 وقال ابن كثري : هذا  ( من طرق عن قيس بن مسلم به حنوه5/23( والبيهقي يف السنن الكربى )1210حامت )رقم
 ( 1/218( وعزاه السيوطي أيضا للطرباين ) الدر 1/343إسناد صحيح )تفسري القرآن العظيم 

ى ( ويف الصغر 4/343كربى )( ومن طريقه البيهقي يف السنن ال1/448أخرجه ابن خزمية ومن طريقه احلاكم ) -11
به  وأخرجه  قسم عنهم عن م( قال : حدثنا أبو كريب حدثنا أبو خالد األمحر عن شعبة بن احلجاج عن احلك2/148)

( وابن مردويه ) تفسري 4/343( والبيهقي )2/233( والدارقطين )361أيضا ابن أيب شيبة )املصنف اجلزء املفقود ص
  خيرجاه لشيخني ومل( من طريق احلكم به  وإسناده صحيح  وقال احلاكم : صحيح على شرط ا1/342ابن كثري 

ن مواحلاكم والدارقطين  ( وقال ابن حجر : وصله ابن خزمية3/419وسكت الذهيب  وعلقه البخاري بصيغة اجلزم )
رباين عزاه اهليثمي أيضا للطو ( وقال ابن كثر : إسناده صحيح  3/420عن ابن عباس به )الفتح طريق احلكم عن مقسم 

 (1/218(  وذكره السيوطي )الدر 3/218يف الكبري ) جممع اللزوائد 
ي بن عن عل ، ةدثنا املثىن ، قال : ثنا أبو صاحل ، قال : ثين معاوي( قال : ح258-2/257أخرجه ابن جرير) -12

( وابن جرير 218،219، عنه به  وإسناده حسن  وأخرجه ابن أيب شيبة )املصنف اجلزء املفقود ص أيب طلحة 
افعي ) تفسري ابن كثري ( والش4/342( والبيهقي )2/278( والدارقطين )1211( وابن أيب حامت )رقم2/257،258)
عبد بن لسيوطي لازاه ة  وع( من طريق عكرمة ومقسم والضحاك وعطاء عن ابن عباس أبلفاظ متعددة خمتصر 1/342

( وعلقه ابن أيب حامت 3/218ائد ، جممع الزو  1/218محيد وابن املنذر والطرباين من طرق عن ابن عباس بنحوه ) الدر 
 (1198عنه )رقم

عن أيب صاحل  لصغري عن الكليبا( من طريق السدي 1/96أخرجه صاحب تنوير املقباس يف تفسري ابن عباس ) -13
  كره السيوطي( ومل يذ 189آية  3وهو تفسري موضوع تقدم الكالم عليه )األثر رقم  عن ابن عباس به

:  ريج ، قالج ابن وهب ، أخربين ابن ( قال : أخربان يونس بن عبد األعلى أان1192أخرجه ابن أيب حامت )رقم  -14
ا وذا القعدة وذ : شواال يسمي قلت لنافع : أمسعت عبد هللا بن عمر ، يسمي شهور احلج ؟ فقال : نعم كان عبد هللا

  احلجة
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ده انقطاع يف إسناو   ص قال : وقال ذلك ابن شهاب ، وعطاء بن أيب رابح ، وجابر بن عبد هللا صاحب رسول هللا
 هللان شهاب إن شاء طاء وابعأثر  بني ابن جريج وجابر رضي هللا عنه  ومل يذكره السيوطي  وتقدم أثر ابن عمر وسيأيت

 تعاىل 
اده به  وإسن بن جريج عن أيب الزبري( قال : أخربان مسلم وسعيد بن سامل عن ا121رجه الشافعي )املسند صأخ -15

ن طريق م( 4/343لكربى )ا( من طريق حيىي عن ابن جريج به والبيهقي يف السنن 2/234جيد  وأخرجه الدارقطين )
اده صحيح  وقال ابن كثري ( : إسن2/334 )عبد الوهاب بن عطاء عن ابن جريج به كذلك  وقال يف التعليق املغين

 (1/342التفسري ) ملرفوع من ا عنه بعد أن ذكره مرفوعا وقال : إسناده الأبس به ، قال : وهذا املوقوف أصح وأثبت
 ه بلفظ : ال حيرم ابحلج( عن حفص بن غياث عن ابن جريج ب361وأخرجه ابن أيب شيبة )املصنف اجلزء املفقود ص

 (1/218حلج  وذكره السيوطي )الدرإال يف أشهر ا
 ( قال : ان عبد هللا بن حممد بن4/342( ومن طريقه البيهقي يف السنن الكربى )2/226أخرجه  الدارقطين ) -16

اده أيو  به  ويف إسنعبد هللا في عنعبد العزيز البغوي ان عثمان ان أبو أسامة عن أيب سعد عن حممد بن عبيد هللا الثق
ال خرجه الطرباين يف الكبري مطو ( : وهو ضعيف  اهـ وقد أ2/226يف التعليق املغين على الدارقطين )سعد البقال قال 

ثق وفيه  رزابن وقد و ملا فيه سعيد بن جدا خبطبة ابن الزبري قبل يوم الرتوية بيوم من طريق أيب سعد به  وقال اهليثمي :
ابن  (  وعلقه1/218ن املنذر )الدر وعزاه السيوطي أيضا الب( 3/250كالم كثري وفيه غريه ممن مل أعرفه )جممع الزوائد 

 (1197أيب حامت عنه )رقم 
اء ققال : ان ور  ، إبراهيم ، قال : ان آدم ( قال : أان عبد الرمحن ، قال : ان1/101التفسري املنسوب إىل جماهد ) -17

يح به ، جنعن ابن أىب  طريق شبل ،( من 2/258عن ابن أيب جنيح ، عنه به  وإسناده صحيح  وأخرجه ابن جرير )
  وطي( ومل يذكره السي1099ومن طريق حجاج عن جماهد مثله  علقه ابن أيب حامت عنه )رقم 

عنه به  ، عمر ، عن ابن أيب جنيح( قال : حدثنا م2/259( ومن طريقه ابن جرير )1/93أخرجه عبد الرزاق ) -18
  وإسناده صحيح  ومل يذكره السيوطي

بن سليمان عن ليث عن عطاء  ( قال : حدثنا معتمر361بن أيب شيبة )املصنف اجلزء املفقود صأخرجه ا -19
  يلسيوطاوطاوس وجماهد قالوا :  فذكره وإسناده فيه ضعف لضعف ليث بن أيب سليم  ومل يذكره 

و ده صحيح  وأبلية عن أيوب به وإسنا( قال : حدثنا ابن ع362أخرجه ابن أيب شيبة )املصنف اجلزء املفقود ص -20
ل ابن فضيل عن ( قا352التقريب ص عابد صدوق ) -بضم فسكون  -احلكم البجلي امسه عبد الرمحن بن أيب نعم 

يت ذكره مرة أخرى يف أثر عمرو ( وسيأ6/286أبيه : كان حيرم من السنة للسنة  وكذا قال ابن سعد ) هتذيب التهذيب 
 بن ميمون 

يح  إسناده صحنا سعيد ، عنه به  و حدثنا بشر ، قال : ثنا يزيد ، قال : ث ( قال :2/259أخرجه ابن جرير) -21
  ( عطفا على رواية العشر  ومل يذكره السيوطي1207علقه ابن أيب حامت عنه )رقم 

 وقال : ان أب ، إبراهيم ، قال : ان آدم ( قال : أان عبد الرمحن ، قال : ان1/101التفسري املنسوب إىل جماهد ) -22
ن ( واب219قود ص زء املفنف اجلالرازي وورقاء ، عن مغرية عنه به وإسناده صحيح  وأخرجه ابن أيب شيبة )املصجعفر 
( ذكره 1201نه )رقمعيب حامت أ( من طريق الثوري وأيب عوانة وإسرائيل وهشيم عن مغرية به  علقه ابن 2/258جرير )

 ( 1/218السيوطي وعزاه البن أيب شيبة فقط )الدر 
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ن مغرية ععوانة ،  ن ، قال : حدثنا أبو( قال : حدثنا ابن بشار ، قال : ثنا عبد الرمح2/258رجه ابن جرير)أخ -23
أيب حامت  نبامثله  علقه  ، عنه به  وإسناده صحيح  وأخرجه من طريق هشيم عن مغرية ومن طريق جابر عن عامر ،

  ( ومل يذكره السيوطي1200عنه )رقم 
هو إسناد و نا أسباط ، عنه به  ث( قال : حدثين موسى ، قال : ثنا عمرو ، قال : 2/258أخرجه ابن جرير) -24

وصول ابإلسناد املذكور يف م( وهو 1204( علقه ابن أيب حامت عنه )رقم189آية  16جيد تقدم الكالم عليه )األثر 
 املقدمة  ومل يذكره السيوطي 

ذكور يف ر مقاتل موصول ابإلسناد املى رواية العشر  وأث( عطفا عل1205،1209علقه ابن أيب حامت عنهما )رقم -25
  املقدمة  ومل أقف على أثر ابن سريين  ومل يذكرمها السيوطي

، عنه    بن عقيلعيم ، قال : ثنا حسني( قال : حدثنا أمحد بن حازم ، قال : ثنا أبو ن2/258أخرجه ابن جرير) -26
أخرجه أيضا من طريق عبد و ( 3/61عني : ثقة ) اجلرح والتعديل وإسناده صحيح  واحلسني بن عقيل قال حيىي بن م

 مل يذكره السيوطي و ( 1203 )رقم الرزاق عن حسني به مثله ، ومن طريق جويرب عنه مثله أيضا  علقه ابن أيب حامت عنه
 نه به وإسناده صحيح ذكرهع( عن وكيع عن حسني 219أخرجه ابن أيب شيبة )املصنف اجلزء املفقود ص  -27

  (1/218السيوطي وعزاه البن أيب شيبة فقط )الدر 
س ، ان يونال : وأخرب قثين هشيم ،  ( حدثين القاسم ، قال : حدثنا احلسني ، قال :2/258أخرجه ابن جرير ) -28

امت عنه حبن أيب لقه اع عن احلسن مثله  وإسناده فيه ضعف ألن فيه احلسني بن داود الشهري بسنيد وهو ضعيف 
  ومل يذكره السيوطي (1202)رقم

ألعلى عن هشام عن احلسن مثله ا( قال : حدثنا عبد 218أخرجه ابن أيب شيبة )املصنف اجلزء املفقود ص  -29
 ( 1/218وإسناده صحيح  ذكره السيوطي وعزاه البن أيب شيبة فقط )الدر 

 : وأخربان ثين هشيم ، قالال : ق( قال : حدثين القاسم ، قال : حدثنا احلسني ، 2/258أخرجه ابن جرير) -30
بن أيب حامت اعلقه   ضعيف حجاج ، عن عطاء مثله  وإسناده فيه ضعف ألن فيه احلسني بن داود الشهري بسنيد وهو

  ( ومل يذكره السيوطي1195عنه )رقم 
قال  :، قال  ال : أخربان ابن جريجق( حدثنا ابن بشار ، قال : ثنا حممد بن بكر ، 2/259أخرجه ابن جرير ) -31

( 1191ابن أيب حامت )رقم ( وأخرجه1/343عطاء  فذكره  وقال ابن كثري : إسناده صحيح إىل ابن جريج )التفسري 
المها عن ابن جريج به  ( عن أيب معاوية ك218من طريق ابن وهب ، وابن أيب شيبة )املصنف اجلزء املفقود ص 

 ( 1/218الدر وإسناده صحيح  ذكره السيوطي وعزاه البن أيب شيبة فقط )
( قال : ان عبد هللا بن حممد ان 4/343( ومن طريقه البيهقي يف السنن الكربى )2/234أخرجه الدارقطين ) -32

  عثمان ثنا حيىي بن زكراي عن ابن جريج عنه به  وإسناده صحيح  ومل يذكره السيوطي
يل عن خصيف به  وإسناده فيه فض( قال : حدثنا ابن 361أخرجه ابن أيب شيبة )املصنف اجلزء املفقود ص -33

ه طريق آخر يشهد ل( ولكن 193ضعف ألن فيه خصيفا قال احلافظ : صدوق سيء احلفظ خلط أبخرة )التقريب ص
ي وعزاه لم ذكره السيوطهللا أعحسن وله فقد أخرجه ابن أيب شيبة أيضا من طريق ابن أيب رواد عنه خمتصرا  وبه يرتقي لل

 (1/218 البن أيب شيبة فقط ) الدر
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بن سليمان عن ليث عن عطاء  ( قال : حدثنا معتمر361أخرجه ابن أيب شيبة )املصنف اجلزء املفقود ص -34
  يلسيوطاوطاوس وجماهد قالوا :  فذكره وإسناده فيه ضعف لضعف ليث بن أيب سليم  ومل يذكره 

ه فيه ه  وإسناد، عن أبيه ، عنه ب ر( قال : حدثت عن عمار ، قال : ثنا ابن أيب جعف2/259أخرجه ابن جرير) -35
شر  وهو موصول ابإلسناد ( عطفا على رواية الع1208حامت عنه )رقم  ضعف إلهبام شيخ ابن جرير  علقه ابن أيب

  املذكور يف املقدمة  ومل يذكره السيوطي
ر ، عن ربان معمأخ بد الرزاق ، قال :( قال : حدثنا احلسن بن حيىي ، قال : أخربان ع2/259أخرجه ابن جرير) -36

( من طريق ابن 218ود ص ابن طاوس ، عن أبيه به  وإسناده صحيح  وأخرجه ابن أيب شيبة )املصنف اجلزء املفق
  مل يذكره السيوطيو ( عطفا على رواية العشر  1196جريج عن ابن طاوس به  وعلقه ابن أيب حامت عنه )رقم

بن سليمان عن ليث عن عطاء  ( قال : حدثنا معتمر361صأخرجه ابن أيب شيبة )املصنف اجلزء املفقود  -37
 ي لسيوطاوطاوس وجماهد قالوا :  فذكره وإسناده فيه ضعف لضعف ليث بن أيب سليم  ومل يذكره 

  :ريج قال ابن وهب ، أخربين ابن ج ( قال : أخربان يونس بن عبد األعلى أان1190أخرجه ابن أيب حامت )رقم -38
هذا لفظه  علقه ابن و ( من طريق عقيل عنه به 2/259إسناده صحيح  وأخرجه ابن جرير)وقال ذلك ابن شهاب  و 

  ( عطفا على رواية العشر ومل يذكره السيوطي1206أيب حامت عنه )رقم 
ألعلى عن هشام عن حممد مثله قال ا( قال : حدثنا عبد 218أخرجه ابن أيب شيبة )املصنف اجلزء املفقود ص  -39

أثر ابن عباس  طوف علىسن معوقع وإسناده صحيح وحممد هو ابن سريين واألثر الذي قبله عن احل : شوال  اخل  كذا
 لشهر ألن املعينشر أو اظ العاملعطوف على أثر طاوس بقوله : وذو احلجة  وهذا يوحي أبهنم كانوا يتساهلون يف لف

 ( 1/218)الدر  يبة فقطيب شعزاه البن أابلشهر العشر كما سيأيت بيانه يف املناقشة إبذن هللا  ذكره السيوطي و 
ن بعت حممد حزم القطعي ، قال : مس ( قال : حدثين أمحد بن املقدام ، قال : ثنا2/260أخرجه ابن جرير) -40)

ن طريق يزيد عن ابن سريين م( 129سريين  فذكره  وإسناده صحيح  وأخرجه ابن أيب شيبة )املصنف اجلزء املفقود ص
 (1/218ي )الدر بنحوه  ذكره السيوط

ن سفيان عن أيب إسحق به وإسناده ع( قال : حدثنا وكيع 362أخرجه ابن أيب شيبة )املصنف اجلزء املفقود ص -41
  طيصحيح  وابن أيب نعم هو أبو احلكم البجلي املتقدم يف أثر عكرمة  ومل يذكره السيو 

 
 : مناسبة اآلية ملا قبلها

أن  ا معلوما بنيوقت هلال م احلج والعمرة وكانت العمرةقال أبو حيان :] ملا أمر تعاىل إبمتا
 (1احلج له وقت معلوم فهذه مناسبة اآلية ملا قبلها [ )

وقال البقاعي : ]وملا ذكر سبحانه وتعاىل أن احلج موقت ابألهلة ومل يعني له وقتا من شهور 
إىل تعيني السنة وختم ذلك ابلتفرقة يف بعض أحكام احلج بسبب األماكن تشوفت النفس 

وقته وأنه هل هو كاملكان أو عام احلكم فقال ) احلج ( أي وقته ) أشهر ( فذكره بصيغة من 
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مجوع القلة الذي أدانه ثالث وهي ثالث حبرب املنكسر : شوال وذو القعدة وتسع من ذي 
 ( 2احلجة وليلة العيد بدليل أنه يفوت بطلوع الفجر يوم النحر  [ )

 (2/84البحر احمليط ) (1)
 (3/138نظم الدرر ) (2)

 
 

 : جممل مادلت عليه اآلاثر
 : قال ابن جرير

ن كان ج ، وإحلابيعين جل ثناؤه بذلك : وقت احلج أشهر معلومات ، واألشهر مرفوعات ]
د ، فصار و معهو أفة له وقتا ال صفة ونعتا ، إذ مل تكن حمصورات بتعريف إبضافة إىل معر 

لكفار ب ، واجان يف نظري ذلك من احملل : املسلمونالرفع فيهن كالرفع يف قول العرب 
أو  أرضهم انبجانب ، برفع اجلانب الذي مل يكن حمصورا على حد معروف ، ولو قيل ج

 بالدهم لكان النصب هو الكالم 
 ريعىن ابألشه :مث اختلف أهل التأويل يف قوله ) احلج أشهر معلومات ( فقال بعضهم 

  دة ، وعشرا من ذي احلجةاملعلومات : شواال ، وذا القع
  وقال آخرون : بل يعين بذلك شواال وذا القعدة وذا احلجة كله

مل بعد ال يع حلجافإن قال لنا قائل : وماوجه قائلي هذه املقالة ، وقد علمت أن عمل 
هر  حلج ثالثة أشيلهم ابق تقضي أايم مىن ؟ قيل : إن معىن ذلك غري الذي تومهته ، وإمنا عنوا

 السنة  ن شهورن مهنن أشهر احلج ، ال أشهر العمرة ، وأن شهور العمرة سواهكوامل ، أ
 [  ومما يدل على أن ذلك معناهم يف قيلهم ذلك

  فذكر أثر ابن عمر وغريه يف كراهة العمرة يف أشهر احلج
قيل من  ن معىنألى مث قال : ]ونظائر ذلك مما يطول ابستيعاب ذكره الكتاب ، مما يدل ع

مل احلج هور لعشهنن احلج ثالثة أشهر كوامل ، أهنن من غري شهور العمرة ، وأقال : وقت 
  عهندون عمل العمرة ، وإن كان عمل احلج إمنا يعمل يف بعضهن ال يف مجي
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إمنا  : فإهنم قالوا ،جة وأما الذين قالوا : أتويل ذلك : شوال ، وذو القعدة ، وعشر ذي احل
، ال  ت حجهميقاشهر معلومات ( إىل تعريف خلقه مقصد هللا جل ثناؤه بقوله ) احلج أ

 اخلرب عن وقت العمرة 
ليه ع صلى هللا سول هللان ر عقالوا : فأما العمرة ، فإن السنة كلها وقت هلا ، لتظاهر األخبار 

ذا كان ا : فإالو قوسلم أنه اعتمر يف بعض شهور احلج ، مث مل يصح عنه خبالف ذلك خرب 
م أن ة ، علحلجاج ينقضى وقته ابنقضاء العاشر من أايم ذي ذلك كذلك ، وكان عمل احل

  لثلثاامعىن قوله ) احلج أشهر معلومات ( إمنا هو ميقات احلج شهران وبعض 
عشر من هران و ج شوالصواب من القول يف ذلك عندان ، قول من قال : إن معىن ذلك : احل

ايم أنقضاء اعد بللحج يعمل الثالث ، ألن ذلك من هللا خرب عن ميقات احلج ، وال عمل 
ل ه صح قو عنيا به مجيعيعن بذلك مجيع الشهر الثالث ، وإذا مل يكن م مىن ، فمعلوم أنه مل

  من قال : وعشر ذي احلجة
يل : إن لث ؟ قلثافإن قال قائل : فكيف قيل ) احلج أشهر معلومات ( وهو شهران وبعض ا

  ن منذ مل أرهم يوماليو اذلك ، فتقول : له  العرب ال متنع خاصة يف األوقات من استعمال مثل
ال إمث عليه ومني ف يوامنا تعين بذلك يوما وبعض آخر ، وكما قال جل ثناؤه ) فمن تعجل يف
ا ممث خيرجه عا ،عة ( وإمنا يتعجل يف يوم ونصف ، وقد يفعل الفاعل منهم الفعل يف السا

 فعله أخذ من ذلك أنبيد ، وهو ال ير  على السنة والشهر ، فيقول : زرته العام وأتيته اليوم
فكذلك  حلني ،الك ذأول الوقت الذي ذكره إىل آخره ، ولكنه يعين أنه فعله إذ ذاك ويف 

أيها  ت حجكميقاماحلج أشهر ، واملراد منه احلج شهران وبعض آخر فمعىن اآلية إذا : 
 ( 1) الناس شهران وبعض الثالث ، وهو شوال وذو القعدة وعشر ذي احلجة  [

 (260-2/257جامع البيان ) (1)
 

 : وقال الرازي
  : وهفيه وجيل و من املعلوم ابلضرورة أن احلج ليس نفس األشهر فالبد ههنا من أتو  ]

د شهران : الرب  هلمأحدها : التقدير : أشهر احلج أشهر معلومات ، فحذف املضاف وهو كقو 
  ، أي وقت الربد شهران
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جيوز يف ر ، والشههر معلومات ، أي الحج إال يف هذه األوالثاين : التقدير احلج حج أش
ملضاف إىل املصدر ف اغريها كما كان أهل اجلاهلية يستجيزوهنا يف غريها من األشهر ، فحذ

 األشهر 
ان احلج ملا ك حلجاالثالث : ميكن تصحيح اآلية من غري إضمار وهو أنه جعل األشهر نفس 

  مفيها كقوهلم : ليل قائم ، وهنار صائ
ذي احلجة ،  فوا يفختلمث قال : أمجع املفسرون على أن شواال وذا القعدة من أشهر احلج وا
بو أعاىل ، وقال تهللا  محةفقال عروة بن الزبري : إهنا بكليتها من أشهر احلج وهو قول مالك ر 

س وابن بن عبااول حنيفة رمحة هللا : العشر األول من ذي احلجة من أشهر احلج ، وهو ق
 من التسعة األوىل : والنخعي والشعيب وجماهد واحلسن ، وقال الشافعي رضي هللا عنه عمر

   ذي احلجة مع ليلة النحر من أشهر احلج
  : حجة مالك رضي هللا عنه من وجوه

  األول : أن هللا تعاىل ذكر األشهر بلفظ اجلمع وأقله ثالثة
املرأة إذا و جلمار امي ابحلج وهو ر  احلجة الثانية : أن أايم النحر يفعل فيها بعض مايتصل

ز او جومذهب عروة  حاضت فقد تؤخر الطواف الذي البد منه إىل انقضاء أايم بعد العشر ،
ن لفظ ا : أحدمهأتخري طواف الزايرة إىل آخر الشهر واجلواب عن األول من وجهني : أ
: أنه نزل  لثايناو   اجلمع يشرتك فيه ماوراء الواحد ، بدليل قوله ) فقد صغت قلوبكما (

 نها معة بعض الشهر منزلة كله ، كما يقال : رأيتك سنة كذا وإمنا رأه يف سا
لنحر من واف واالطو واجلواب عن الثاين : أن رمي اجلمار يفعله األنسان وقد حل ابحللق 

ضاء اليف كم الق حإحرامه فكأنه ليس من أعمال احلج ، واحلائض إذا طافت بعده فكأنه يف
   ءحكم األدا

ه يففقد متسكوا  ج ،وأما الذين قالوا : إن عشرة أايم من أول ذي احلجة ىي من أشهر احل
م ثاين : أن يو ر  واللنحابوجهني : األول : أن من املفسرين من زعم أن يوم احلج األكرب يوم 

   النحر وقت لركن من أركان احلج ، وهو طواف الزايرة
 ، وم النحرلفجر ياوع على قوله أبن احلج يفوت بطل وأما الشافعي رضي هللا عنه فإنه احتج

  والعبادة التكون فائته مع بقاء وقتها ، فهذا تقرير هذه املذاهب
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ي مواقيت هلة قل ألهبقى ههنا إشكاالن : األول : أنه تعاىل قال من قبل ) يسألونك عن ا
لصحابة أهنم كابر ان أللناس واحلج ( فجعل كل األهلة مواقيت للحج  الثاين : أنه اشتهر ع

أن  لشديد الجيوزلبعد ااره قالوا : من إمتام احلج أن حيرم املرء من دويرة أهله ، ومن بعد دا
ري مقيدة غاحلج  شهرحيرم من دويرة أهله ابحلج إال قبل أشهر احلج ، وهذا يدل على أن أ

   بزمان خمصوص
علومات ( مأشهر  جوله ) احلواجلواب عن األول : أن تلك اآلية عامة ، وهذه اآلية وهي ق

 خاصة واخلاص مقدم على العام  
 [  وعن الثاين : أن النص اليعارضه األثر املروي عن الصحابة

ج ، وبه شهر احلأبل قمث قال : ]قال الشافعي رضي هللا عنه : الجيوز ألحد أن يهل ابحلج 
   لسنةا عجيوز يف مجي قال أمحد وإسحاق ، وقال مالك والثوري وأبو حنيفة رضي هللا عنهم :

بيل سل على قليتحجة الشافعي رضي هللا عنه قوله ) احلج أشهر معلومات ( وأشهر مجع 
 ري ينصرف إىلالتنك عندو التنكري ، فال يتناول الكل ، وإمنا أكثره إىل عشرة وأدانه ثالثة 

ل لثالثة : شواا ن تلكألى عاألدىن ، فثبت أن املراد أن أشهر احلج ثالثة ، واملفسرون اتفقوا 
حرام وز اإلجيال، وذو القعدة ، وبعض من ذي احلجة ، وإذا ثبت هذا فنقول : وجب أن 

 : ابحلج قبل الوقت ، ويدل عليه ثالثة أوجه  فذكر حججا عقلية مث قال
ة قل هي األهل عن حجة أيب حنيفة رضي هللا عنه وجهان : األول : قوله تعاىل )يسئلونك

ج فثبت يت للحواق( فجعل األهلة كلها مواقيت للحج ، وهي ليست مبمواقيت للناس واحلج 
لوقت حجا اا مسي كم  إذا أهنا مواقيت لصحة اإلحرام ، وجيوز أن يسمى اإلحرام حجا جمازا

لوقت  [ ارب من أق يف قوله ) احلج أشهر معلومات ( بل هذا أوىل ألن اإلحرام إىل احلج
(1)  

 جة األوىل لى احلعرد على النذر ورد عليها وقد تقدم ال مث ذكر احلجة الثانية وهي قياسه
 (162-5/160مفاتيح الغيب ) (1)

 
  : وقال ابن كثري
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هم : احلج حج أشهر فقال بعض 0اختلف أهل العربية ىف قوله : ) احلج أشهر معلومات (  ]
داها ، يما عم به فحرامعلومات ، فعلى هذا التقدير يكون اإلحرام ابحلج فيها أكمل من اإل

أيب و هب مالك ، والقول بصحة اإلحرام ابحلج ىف مجيع السنة مذ 0وإن كان ذاك صحيحا 
لليث اوالثوري ، و  ،عى حنيفة ، وأمحد بن حنبل وإسحاق بن راهويه ، وبه يقول إبراهيم النخ

ج ( وأبنه س واحللنالبن سعد واحتج هلم بقوله تعاىل ) يسألونك عن األهلة قل هي مواقيت 
  نسكني ، فصح اإلحرام به يف مجيع السنة كالعمرةأحد ال
 ملرم به قبلها لو أحفره ، الشافعي رمحه هللا إىل أنه ال يصح اإلحرام ابحلج إال يف أشه وذهب

ال حرام ابحلج إصح اإل يالينعقد إحرامه به ، وهل ينعقد عمرة ؟ فيه قوالن عنه  والقول أبنه 
محهم هللا هد ، ر جماوبه يقول عطاء ، وطاوس  ، و  ىف أشهره مروي عن ابن عباس ، وجابر ،

ر الذى ذهب ر اآلخقديومات ( ، وظاهره التل، والدليل عليه قوله تعاىل : ) احلج أشهر مع
ائر شهور بني س من إليه النحاة ، وهو أن : " وقت " ) احلج أشهر معلومات ( فخصصة هبا

 [  السنة فدل على أنه ال يصح قبلها ، كميقات الصالة
ا  يف سنة كذال وذكر أثر ابن عباس وقال : ] وهذا إسناد صحيح ، وقول الصحايب : من

د انه  وقد ور هو ترمجو ،  حكم املرفوع عند األكثرين ، وال سيما قول ابن عباس تفسريا للقرآن
[ مث  أبس بهال فيه حديث مرفوع [ فذكر حديث جابر عند ابن مردويه وقال : ] إسناده

 ال :ذكره موقوفا وق
بن ابقول  تقوىوهذا املوقوف أصح وأثبت من املرفوع ويبقى حينئذ مذهب صحايب ، ي ]

 [  عباس : من السنة أن ال حيرم ابحلج إال يف أشهره  وهللا أعلم
  : مث ذكر أثر ابن عمر يف تعيني األشهر ومن وافقه مث قال

ية عن ابن هو رواو   مالهوقال اإلمام مالك بن أنس : هي شوال وذو القعدة وذو احلجة بك ]
نه موضوع ، ، ولك فوععمر أيضا [  فذكره وذكر القائلني به ، وقال : ] وجاء فيه حديث مر 

 ث[ فذكر حدي  -لوضع وهو متهم اب -رواه احلافظ ابن مردويه من طريق حصني بن خمارق 
 أيب أمامة مث قال : ] وهذا كما رأيت ال يصح رفعه ، وهللا أعلم  [

ائدة مذهب مالك أنه إىل آخر ذي احلجة ، مبعىن أنه خمتص ابحلج فيكره قال : ] وف
االعتمار يف بقية ذي احلجة ال أنه يصح احلج بعد ليلة النحر [ وذكر اآلاثر اليت ذكرها ابن 
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جرير مث قال : ] قلت : وقد ثبت عن عمر وعثمان رضي هللا عنهما أهنما كاان حيبان 
  (1وهللا أعلم  [ ) ، ينهيان عن ذلك يف أشهر احلجاالعتمار يف غري أشهر احلج ، و 

 : مناقشة األقوال واخلالصة ومايستفاد من اآلية
 اىل تعهللااء شأييت ذلك يف هناية اآلية مع املسائل اللغوية ومسائل القراءات إن 

 
 (343-1/341تفسري القرآن العظيم ) (1)
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  (  قوله تعاىل ) فمن فرض فيهن احلج
 

ن هل فيهأ( قال : من  بن عمر رضي هللا عنهما قوله ) فمن فرض فيهن احلجعن ا -42
  احلج

و أم حبج قول : من أحر عن ابن عباس رضي هللا عنهما ) فمن فرض فيهن احلج ( ي -43
  عمرة

 نفال ينبغي أ يهن احلج ( :عن ابن عباس رضي هللا عنهما ، أنه قال : ) فمن فرض ف -44
 رض يليب ابحلج ، مث يقيم أب

  عن ابن عباس رضي هللا عنهما قال : الفرض : اإلحرام -45
  جهن ابحلفمن أحرم في عن ابن عباس رضي هللا عنهما : ) فمن فرض فيهن احلج ( -46
  عن ابن مسعود رضي هللا عنه قال : فرض احلج اإلحرام -47
  التلبية :عن ابن مسعود رضي هللا عنه )فمن فرض فيهن احلج( قال  -48
  رامعن عبد هللا بن الزبري رضي هللا عنهما قال : فرض احلج اإلح -49
  عن ابن الزبري )فمن فرض فيهن احلج( قال : اإلهالل -50
 أهل  عن جماهد رمحه هللا : ) فمن فرض فيهن احلج ( يعىن من -51
  عن عطاء رمحه هللا ، قال : التلبية -52
  حرامعن عطاء رمحه هللا ، قال : الفرض : اإل -53
  حرامج : اإلال : فرض احلعن احلسن رمحه هللا يف قوله ) فمن فرض فيهن احلج ( ق -54
  حيرم إن شاء مامل عن إبراهيم رمحه هللا ، قال : الفرض التلبية ، ويرجع -55
  ن أحرمعن إبراهيم رمحه هللا ) فمن فرض فيهن احلج ( قال : م -56
  بيةاحلج ( قال : التل عن طاوس رمحه هللا ) فمن فرض فيهن -57
ج ، يهن احلمد عمن فرض فعن جرب بن حبيب رمحه هللا ، قال : سألت القاسم بن حم -58

 قال : إذا اغتسلت ولبست ثوبك ولبيت ، فقد فرضت احلج 
  إلحراماعن قتادة رمحه هللا ) فمن فرض فيهن احلج ( فهذا عند  -59
  رض : اإلحرامعن الضحاك بن مزاحم رمحه هللا مثله  الف -60
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  عن الزهري رمحه هللا قال : اإلهالل فريضة احلج -61
  عن مقاتل بن حيان رمحه هللا حنو ذلك -62
  عن عكرمة رمحه هللا حنو ذلك -63

_______________________________________ 
 احلواشي :

 بن ن عبد هللان آدم ، ثنا ورقاء ، عب ( قال : حدثنا حجاج بن محزة ، ثنا حييي1212أخرجه ابن أيب حامت )رقم -42
وقد توبع  (3/158 تعديلدينار ، عن ابن عمر به  وحجاج بن محزة قال أبوزرعة : شيخ مسلم صدوق ) اجلرح وال

وإسناده صحيح  وعزاه   ( من طريق ورقاء به4/342( والبيهقي )2/227( والدارقطين )2/261فأخرجه ابن جرير )
 (1/218 ية واإلحرام  )الدر( وعزاه للطرباين يف األوسط بلفظ : التلب1/218)الدر  السيوطي أيضا لعبد بن محيد

 هعن علي ، عن معاوية ، قال : حدثين ( قال : حدثين املثىن ، قال : ثنا أبو صاحل ،2/261أخرجه ابن جرير ) -43
عزاه البن جرير فقط )الدر ( وذكره السيوطي و 190آية  11به وهذا إسناد حسن تقدم الكالم عليه يف )األثر رقم 

1/218) 
د قال لسوسى ، ثنا حجاج بن حمم( قال : حدثنا أمحد بن حييي بن مالك ا 1213أخرجه ابن أيب حامت )رقم -44

ر بن عطاء بن فيه عم ف ألنقال ابن جريج ، أخربين عمر بن عطاء ، عن عكرمة ، موىل ابن عباس به  وإسناده ضعي
  (1/218( ذكره السيوطي ومل يعزه لغريه )الدر 416تقريب صوراز قال احلافظ : ضعيف )ال

، عن  بن عقيل عيم ، قال : ثنا حسنين( قال : حدثنا أمحد بن حازم ، قال : ثنا أبو 2/262أخرجه ابن جرير ) -45
امت حبن أيب يل الالضحاك ، عنه به  وفيه ضعف النقطاعه ألن الضحاك مل يسمع ابن عباس شيئا ) املراس

بن أيب حامت )رقم ا( علقه 1/218( وأخرج ابن املنذر عن ابن عباس قال : الفرض اإلهالل ) الدر 85،86ص
1215) 
لصغري عن الكليب عن أيب صاحل ا( من طريق السدي 1/96أخرجه صاحب تنوير املقباس يف تفسري ابن عباس ) -46

  ره السيوطي( ومل يذك189آية  3وهو تفسري موضوع تقدم الكالم عليه )األثر رقم  عن ابن عباس به
حق  ان عثمان ان شريك عن أيب إس( قال : ان عبد هللا4/342( ومن طريقه البيهقي )2/227أخرجه الدارقطين ) -47

عزاه السيوطي و   فذكره  وإسناده الأبس به  قال عبد هللا -ال عثمان : قال يل أصحابنا : هو عن أيب األحوص ق -
 (1214(  علقه ابن أيب حامت )رقم 1/218ر )الدر أيضا لعبد بن محيد وابن املنذ

عن شريك عن أيب إسحق عنه به  ( قال : حدثنا وكيع219أخرجه ابن أيب شيبة )املصنف اجلزء املفقود ص  -48
 (1/218وإسناده صحيح وفيه سقط وحتريف  وعزاه السيوطي البن أيب شيبة فقط ) الدر 

ن ع ان عثمان ان حيىي بن زكراي ( قال : ان عبد هللا4/342لبيهقي )( ومن طريقه ا2/227أخرجه الدارقطين ) -49
بو عيدا هذا وهو أدم أن سه وتقسعيد أيب سعد عن حممد بن عبيد هللا الثقفي قال : مسعت عبد هللا بن الزبري  فذكر 

لقه ابن أيب (  ع1/218لدر سعد البقال ضعيف  فاإلسناد ضعيف وهللا أعلم  وعزاه السيوطي أيضا البن املنذر )ا
 (1216حامت )رقم 

  ( ومل أقف عليه يف املصنف1/218أخرجه ابن أيب شيبة ) الدر  -50
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رقاء عن ال : ان و براهيم ، قال : ثنا آدم قإ( قال : أان عبد الرمحن ، قال : ثنا 1/102التفسري املنسوب جملاهد ) -51
ن معمر عن ابن أيب جنيح به  ( ع2/261ابن جرير ) ( ومن طريقه1/93ابن أيب جنيح ، عنه به  وأخرجه عبد الرزاق )

 أيب حامت )رقم لقه ابنة   عوأخرجه ابن جرير أيضا من طريق إبراهيم بن مهاجر عن جماهد بلفظ : الفريضة التلبي
 ( ومل يذكره السيوطي 1217
ان ال : أخرب قحيىي ، دثنا احلسن بن ( قال : حدثنا ابن وكيع ، قال : ثنا أىب ، وح2/261أخرجه ابن جرير ) -52

ملصنف بن أيب شيبة )اأخرجه ايح  و عبد الرزاق ، قال : أخربان الثوري ، عن العالء بن املسيب ،  عنه به  وإسناده صح
وأخرجه أيضا من طريق ابن  (218 /1( من طريق العالء به  وعزاه السيوطي إليه فقط )الدر 219اجلزء املفقود ص 

 ابحلج  جريج عنه بلفظ : من أهل فيهن
، عن  بن صاحل ال : ثنا شريك واحلسن( قال : حدثنا أمحد ، قال : ثنا أبو أمحد ، ق2/262أخرجه ابن جرير ) -53

يف إسناده مثله و  عطاء ليث ، عنه به  وإسناده ضعيف لضعف ليث بن أيب سليم  وأخرجه أيضا من طريق حجاج عن
  ومل يذكره السيوطي (1218سنيد وهو ضعيف أيضا  علقه ابن أيب حامت )رقم 

 أخربان وبعض :ال : ثنا هشيم ، قال ( قال : حدثنا القاسم ، قال : ثنا احلسني ، ق2/262أخرجه ابن جرير ) -54
 أشياخنا عن احلسن به  وإسناده ضعيف لضعف سنيد  ومل يذكره السيوطي 

رية ، ، عن مغ يم ، قال : ثنا شريكعن( قال : حدثين أمحد بن حازم ، قال : ثنا أبو 2/261أخرجه ابن جرير ) -55
 (218 /1به  وعزاه السيوطي البن أيب شيبة فقط )الدر 

وري ، ربان الثبد الرزاق ، قال : أخع( قال : حدثنا احلسن بن حيىي ، قال : أخربان 2/262أخرجه ابن جرير ) -56
 (1219امت )رقم حبن أيب القه ن به  عقال : أخربان املغرية ، عنه به وإسناده صحيح  وأخرجه أيضا من طرق عن سفيا

  ومل يذكره السيوطي
عن  ، رربان معمبد الرازق ، قال : أخع( قال : حدثنا احلسن بن حيىي ، قال : أخربان 2/261أخرجه ابن جرير ) -57

 (1226يب حامت )رقم (  علقه ابن أ218 /1ابن طاوس ، عنه به  وعزاه السيوطي البن أيب شيبة فقط )الدر 
ال : قضرير ، و الثنا أبو عمر  :( قال : حدثنا إبراهيم بن عبد هللا بن مسلم ، قال 2/261أخرجه ابن جرير ) -58

  طي( ، ومل يذكره السيو 1227أخربان محاد بن سلمة ، عنه به  علقه ابن أيب حامت )رقم 
ه ابن ه   علقبيد ، عنه ثنا سعقال :  ،( قال : حدثنا بشر بن معاذ ، قال : ثنا يزيد 2/262أخرجه ابن جرير ) -59

  ( ومل يذكره السيوطي1223أيب حامت )رقم 
ان حسني بن قال : أخرب  ، بد الرزاقع( قال : حدثنا احلسن بن حيىي ، قال : أخربان 2/262أخرجه ابن جرير ) -60

د ف اجلزء املفقو صن)امل شيبة عقيل اخلراساىن ، قال : مسعت الضحاك يقول  فذكره  وإسناده صحيح  وأخرجه ابن أيب
 (1220يب حامت )رقم أ(  علقه ابن 1/218( عن وكيع عن حسني به  وإليه فقط عزاه السيوطي يف الدر )219ص 

ن عيسى عن ابن أيب ذئب عن ب( قال : حدثنا معن 220أخرجه ابن أيب شيبة )املصنف اجلزء املفقود ص  -61
 (1224مت )رقم (  علقه ابن أيب حا1/218الدر الزهري به وإسناده صحيح  ومل يعزه السيوطي لغريه )

علقه ابن  -63مة  ومل يذكره السيوطي ( وهو موصول ابإلسناد املذكور يف املقد1225علقه ابن أيب حامت )رقم  -62
  ( ومل أقف عليه  ومل يذكره السيوطي1221أيب حامت )رقم 
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 :  جممل مادلت عليه اآلاثر
 :، واإلحرام  إلحرامة ان فرض فيهن احلج ( قال : فالفريضقال سفيان الثوري رمحه هللا ) فم

 (1التلبية  )
  ( إبسناد صحيح2/261رواه عنه الطربي ) (1) 

 
 : وقال ابن جرير

يهن ف هوألزمها إاي ،يعىن بقوله جل ثناؤه ) فمن فرض فيهن احلج ( فمن أوجب على نفسه  ]
جب مل مجيع ماأو على ع عزمعلى نفسه : ال ، يعين األشهر املعلومات اليت بينها  وإجيابه إايه
 هللا على احلاج عمله وترك مجيع ماأمره هللا برتكه 

يعهم ، مجاع مجإعد بوقد اختلف أهل التأويل يف املعىن الذي يكون به الرجل فارضا احلج 
ال آخرون الل وقإلهعلى أن معىن الفرض : اإلجياب واإللزام ، فقال بعضهم : فرض احلج ا

  ج إحرامه: فرض احل
اب قائله اإلجي ان عندم كوهذا القول الثاين حيتمل أن يكون مبعىن ماقلنا من أن يكون اإلحرا

 ل األول ن القو ئلو ابلعزم  وحيتمل أن يكون كان عنده ابلعزم والتلبية ، كما قال القا
إجياب وإمنا قلنا : إن فرض احلج اإلحرام إلمجاع اجلميع على ذلك ، وقلنا : إن اإلحرام هو 

الرجل مايلزم احملرم أن يوجبه على نفسه ، على ماوصفنا آنفا ، ألنه ال خيلو القول يف ذلك 
من أحد أمور ثالثة : إما أن يكون الرجل غري حمرم إال ابلتلبية ، وفعل مجيع ماجيب على 
املوجب اإلحرام على نفسه فعله ، فإن يكن ذلك كذلك ، فقد جيب أن ال يكون حمرما إال 

جرد لإلحرام ، وأن يكون من مل يكن متجردا فغري حمرم ، ويف إمجاع اجلميع على أنه قد ابلت
يكون حمرما ، وإن مل يكن متجردا من ثيابه إبجيابه اإلحرام مايدل على أنه قد يكون حمرما ، 
وإن مل يلب ، إذ كانت التلبية بعض مشاعر اإلحرام ، كما التجرد له بعض مشاعره ، ويف 

ى أنه قد يكون حمرما برتك بعض مشاعر حجه مايدل على أن حكم غريه من إمجاعهم عل
مشاعره حكمه ، أو يكون إذ فسد هذا القول قد يكون حمرما ، وإن مل يلب ومل يتجرد ومل 
يعزم العزم الذي وصفنا  وىف إمجاع اجلميع على أنه ال يكون حمرما من مل يعزم على اإلحرام 

أهل التكليف ماينىبء عن فساد هذا القول ، وإذ فسد هذان ويوجبه على نفسه إذا كان من 
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الوجهان فبينة صحة الوجه الثالث ، وهو أن الرجل قد يكون حمرما إبجيابه اإلحرام بعزمه على 
سبيل مابينا ، وإن مل يظهر ذلك ابلتجرد والتلبية ، وصنيع بعض ماعليه عمله من مناسكه ، 

ابه ابلعزم على حنو مابينا احلج هو مامر إجيصح ماقلنا من أن فرض ، وإذا صح ذلك 
 ( 1)قبل

 : وقال الرازي
ض الغر  اواملراد هبذ ج ،اعلم أن يف هذه اآلية حذفا ، والتقدير : فمن ألزم نفسه فيهن احل ]

كون ي فيخرج عن أن ،له مابه يصري احملرم حمرما إذ ال خالف أنه اليصري حاجا إال بفعل يفع
رمي هذه ألجل حتك و واللبس والطيب والتغطية للرأس إىل غري ذل حالال وحيرم عليه الصيد

سبب أيضا ذا الوهل األمور عليه مسي حمرما ، ألنه فعل ماحرم به هذه األشياء على نفسه
ن احلج رض فيهعاىل )فمن فحيرم مايكون فيها مما لواله كان الحيرم فقوله ت مسيت البقعة حرما

هاء قفمث اختلف ال ،يفعله ألجله يصري حاجا وحمرما  ( يدل على أنه البد للمحرم من فعل
رد النية من ام مبجحر يف أن ذلك الفعل ماهو ؟ قال الشافعي رضي هللا عنه : إنه ينعقد اإل

نية رام مبجرد ال اإلحيفوع غري حاجة إىل التلبية  وقال أبو حنيفة رضي هللا عنه : اليصح الشر 
ليس فيها مايتعلق و (  مث ذكر حجة كل قول 2[ ) حىت ينضم إليها التلبية أو سوق اهلدي 

  آباثر الباب
 : وقال ابن كثري

حرام زوم اإللى لوقوله )فمن فرض فيهن احلج ( أي : أوجب إبحرامه حجا فيه داللة ع ]
 ( 3ابحلج واملضي فيه  [ )

 
 (262-2/261جامع البيان ) (1)
 (5/163مفاتيح الغيب ) (2)
 (1/344تفسري القرآن العظيم ) (3)
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 (قوله تعاىل ) فال رفث والفسوق وال جدال يف احلج
 

ملعاصي الفسوق ع ، واعن ابن عباس رضي هللا عنهما يف حديث احلج قال : والرفث اجلما  -
 (1،  واجلدال املراء  )

  : ولكن هللا - ةزاد يف رواي -عن ابن عباس رضي هللا عنهما : الرفث : هو اجلماع ،  -64
  ما شاءكرمي يكين ع

ال : فث ( قعاىل ) فال ر تعن طاوس رمحه هللا قال : سألت ابن عباس عن قول هللا  -65
ىل لرفث إاام الرفث الذي ذكر ههنا ليس ابلرفث الذي ذكر يف ) أحل لكم ليلة الصي

ة زاد يف رواي -ب  لعر انسائكم ( ومن الرفث : التعريض بذكر اجلماع ، وهى اإلعرابة بكالم 
اإلعرابة ،  :احلج  ث يفالرفث  ويف رواية : الرفث يف الصيام : اجلماع ، والرف: وهو أدىن 

 وكان يقول : الدخول واملسيس : اجلماع 
  : قوليوهو حمرم ،  عن أيب العالية رمحه هللا قال : مسعت ابن عباس يرجتز -66

 خرجن يسرين بنا مهيسا         إن تصدق الطري ننك مليسا
  معةارفث ؟ قال : ال إمنا الرفث : إتيان النساء واجملفقلت : أليس هذا ال

 ع به النساء ماروج رفثويف لفظ : قال : إمنا الرفث ماقيل عند النساء  ويف آخر : إمنا ال
لقبل ساء وا: غشيان الن عن ابن عباس رضي هللا عنهما ) فال رفث ( قال : الرفث -67

  ذلك والغمز ، وأن يعرض هلا ابلفحش من الكالم وحنو
صي هللا  : معا ي  ويف روايةعن ابن عباس رضي هللا عنهما ، قال : الفسوق : املعاص -68

  كلها
ق ( والفسو )ويف لفظ :   عن ابن عباس رضي هللا عنهما ، قال : الفسوق : السباب -69

  ققال : الفسوق : املنابزة ابأللقاب ، تقول ألخيك : ايظامل ، ايفاس
___________________________________ 

   تقدم يف األحاديث املرفوعة (1)
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حاة الاملراء وامل ل : اجلدال :عن ابن عباس رضي هللا عنهما ) وال جدال يف احلج ( قا -70
  حىت تغضب أخاك وصاحبك ، فنهى هللا عن ذلك

  حلجل : املراء ابعن ابن عباس رضي هللا عنهما ) وال جدال يف احلج ( قا -71
  اس رضي هللا عنهما قال : اجلدال : السبابعن ابن عب -72
(  الفسوقو  اإلحرام ) يفعن ابن عباس رضي هللا عنهما : ) فال رفث ( فال مجاع  -73

يقال : و  احلج  رامالسباب والتنابز ) والجدال ( ال مراء مع صاحبه ) يف احلج ( يف إح
  الجدال يف فريضة احلج

  : الرفث : اجلماععن ابن عمر رضي هللا عنهما ، قال  -74
لتكلم بذلك ساء وا: إتيان الن عن عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما كان يقول : الرفث -75

  للرجال والنساء إذا ذكروا ذلك أبفواههم
 يف اصي هللاق : إتيان مععن عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما كان يقول : الفسو  -76
 احلرم 

ويف  -به  ن معاصي هللامقال : الفسوق : ماأصيب  عن ابن عمر رضي هللا عنهما ، -77
  صيد أو غريه -رواية : من 

   عن ابن عمر رضي هللا عنهما ، قال : الفسوق : السباب -78
اء واملر  حلج : السباباعن عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما قال : اجلدال يف  -79

  واخلصومات
يف و لنساء  ا تعرض بذكر يقول للحادي العن جماهد رمحه هللا قال : كان ابن عمر  -80

  رواية : كان عمر
  لنساءارفث : إتيان عن عبد هللا رضي هللا عنه قوله ) فال رفث ( قال : ال -81
 بك حىتحأن متاري صا :عن عبد هللا رضي هللا عنه ) وال جدال يف احلج ( قال  -82
  تغضبه
والفسوق( : )مجاع فث( قال : الله )فال ر عن عبد هللا بن الزبري رضي هللا عنهما يف قو  -83

  السباب )والجدال( : المراء
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فذكرته   عرابةل للمحرم اإلحيعن طاوس رمحه هللا قال : مسعت ابن الزبري يقول : ال  -84
  ريضالبن عباس فقال : صدق  قلت البن عباس : وما اإلعراب ؟ قال : التع

التكلم بذلك نساء و ث : إتيان اليعين : الرف عن حممد بن كعب القرظي رمحه هللا : مثله -85
  للرجال والنساء إذا ذكروا ذلك أبفواههم

ملعاصي  اسوق : ( قال : الف عن حممد بن كعب القرظي رمحه هللا يف قوله ) وال فسوق -86
 كلها 
  عن حممد بن كعب القرظي رمحه هللا : اجلدال : املراء -87
ت مبىن اجتمع انت قريش إذا ، قال : اجلدال : كعن حممد بن كعب القرظي رمحه هللا -88

  قال هؤالء : حجنا أمت من حجكم ، وقال هؤالء : حجنا أمت من حجكم
اإلعرابة و اوس : طعرابة ، قال عن طاوس رمحه هللا أنه كان يقول : ال حيل للمحرم اإل -89

  : أن يقول وهو حمرم : إذا حللت أصبتك
لنساء ، شأن ا مما رواه من يقول :  الرفث : اإلعرابة عن طاوس رمحه هللا أنه كان -90

 تعريض ة : الرابواإلعرابة : اإليضاح ابجلماع  ويف لفظ : ال حتل اإلعرابة ، واإلع
  عن طاوس رمحه هللا ، قال : الفسوق : املعصية -91
ي ن متار أال : ليس لك عن جابر بن زيد رمحه هللا قال : )ال جدال يف احلج( ق -92
  ك حىت تغضبهصاحب
  اجلماع ال : الرفث :قعن عطاء بن أيب رابح رمحه هللا يف قوله ) فال رفث (  -93
: إذا مرأتهالحرم أن يقول عن ابن جريج رمحه هللا ، قال : قلت لعطاء : أحيل للم -94

يف و  جلماع اون حللت أصبتك ؟ قال : ال ، ذاك الرفث  قال : وقال عطاء : الرفث ماد
  ع ومادونه من قول الفحشلفظ : اجلما 

 التعريض بذكر اجلماع ، وهو يعىن : عن عطاء رمحه هللا قال : كانوا يكرهون اإلعرابة -95
  حمرم

عاصي  : امل اصي  ويف لفظعن عطاء رمحه هللا ) وال فسوق ( قال : الفسوق : املع -96
  ( كلها ، قال هللا تعاىل ) وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم

  هخاه حىت يغضبأه هللا ، قال : اجلدال : أن مياري الرجل عن عطاء رمح -97
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  عن جماهد رمحه هللا ) فال رفث ( قال : مجاع النساء -98
  عن جماهد رمحه هللا ، قال : الفسوق : املعاصي كلها -99

  لسباباعن جماهد رمحه هللا ) وال فسوق ( قال : الفسوق :  -100
 أن متاري ويف رواية : -ملراء ال يف احلج ( قال : اعن جماهد رمحه هللا ) وال جد -101

  صاحبك حىت تغضبه
شك يف  نسأ واليقال : الشهر  عن جماهد رمحه هللا يف قوله ) وال جدال يف احلج ( -102

مث يقولون  ألول ،ايع احلج قد بني ، كانوا يسقطون احملرم مث يقولون صفران لصفر وشهر رب
رة ولرجب ، ى اآلخمادمجادى األوىل ، مث يقولون مجاداىن جلشهرا ربيع لشهر ربيع اآلخر و 

ويقولون  مضان ،ل ر مث يقولون لشعبان رجب ، مث يقولون لرمضان شعبان ، مث يقولون لشوا
حلجة ، م ذا امحر لذي القعدة شوال ، مث يقولون لذي احلجة ذا القعدة ، مث يقولون لل

وا ، اابتدءمجه و لك عدة مستقبلة على فيحجون يف احملرم مث أيتنفون ، فيحسبون على ذ
 ، فيسقطون ة مرتنيسن فيقولون احملرم وصفر وشهرا ربيع ، فيحجون يف احملرم ليحجوا يف كل

 أول دهتم يفعو حنشهرا آخر ، فيعدون على العدة األوىل ، فيقولون صفران وشهرا ربيع 
 ماأسقطوا 

وال جدال  ام احلجال : قد استققج ( عن جماهد رمحه هللا يف قوله ) وال جدال يف احل -103
 . فيه  ويف لفظ : فليس فيه جدال بني الناس

  لنساءا ماواجهت به عن أيب العالية رمحه هللا ، قال : ال يكون رفث إال -104
  غضبهتك حىت حبأن متاري صا :عن أيب العالية رمحه هللا حنو ذلك يعين : اجلدال  -105
  : الرفث : اجلماع عن مقسم رمحه هللا ، قال -106
والفسوق :   -جلماع ويف لفظ : ا -عن احلسن رمحه هللا قال : الرفث : الغشيان  -107

  السباب ، واجلدال : االختالف يف احلج
  صيلفسوق : املعاعن احلسن رمحه هللا يف قوله ) وال فسوق ( قال : ا -108
  عن احلسن رمحه هللا قال : اجلدال : املراء -109
  لنساءادونه من شأن  ن عمرو بن دينار رمحه هللا : الرفث : اجلماع فماع -110
  ضبهحىت تغ ن متاري صاحبكأعن عمرو بن دينار رمحه هللا ، قال : اجلدال : هو  -111
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  لنساءرفث : غشيان اعن قتادة رمحه هللا يف قوله ) فال رفث ( قال : ال -112
 ملعاصي ال : الفسوق : عن قتادة رمحه هللا ) وال فسوق ( قا -113
  ء وأنت حمرمعن قتادة رمحه هللا قال : اجلدال هو الصخب واملرا -114
  عن قتادة رمحه هللا ، قال : اجلدال : السباب -115
  معةعن سعيد بن جبري رمحه هللا ، قال : الرفث : اجملا -116
   اصيعن سعيد بن جبري رمحه هللا ، قال : الفسوق : املع -117
ال و ية : ) احبك  ويف رواسعيد بن جبري رمحه هللا قال : اجلدال : أن تصخب ص -118

  جدال يف احلج ( قال : أن متحن صاحبك حىت تغضبه
  عن السدي رمحه هللا ) فال رفث ( : فال مجاع -119
  و السبابفه : ما الفسوقعن السدي رمحه هللا يف قوله ) وال فسوق ( قال : أ -120
  غضبهتري صاحبك حىت محه هللا حنو ذلك يعين : اجلدال أن متاعن السدي ر  -121
جتادلوا  حلج فالاد استقام أمر عن السدي رمحه هللا ) وال جدال يف احلج ( قال : ق -122

  فيه
  جلماععن الربيع رمحه هللا ) فال رفث ( قال : الرفث : ا -123
  عن الربيع رمحه هللا ، قال : الفسوق : املعاصي -124
  بهىت تغضحاري صاحبك عن الربيع رمحه هللا ، قال : اجلدال : املراء ، أن مت -125
  لرفث : اجلماعاعن إبراهيم رمحه هللا يف قوله ) فال رفث ( قال :  -126
 اصي عالفسوق : امل عن إبراهيم رمحه هللا يف قوله ) وال فسوق ( قال : -127
  السباب عن إبراهيم رمحه هللا ، قال : الفسوق : -128
  صاحبك ن متارييف رواية : أ عن إبراهيم رمحه هللا قال : اجلدال : املراء  زاد -129
ال : قاحلج(  ق وال جدال يفعن عطاء بن يسار رمحه هللا قوله )فال رفث وال فسو  -130

  الرفث وقاع النساء ، والفسوق املعاصي ، واجلدال السباب
ال ، اجلد فسوق : السبابحنوه ؛ يعين : ال عن عطاء بن يسار رمحه هللا حيدث -131

  :املراء
  ث : اجلماععن عطاء اخلراساين رمحه هللا حنو ذلك يعين : الرف -132
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  عن عطاء اخلراساين رمحه هللا : الفسوق : املعاصي -133
ىت حصاحبك  ال : أن متاريعن عطاء اخلراساين رمحه هللا حنو ذلك يعين : اجلد -134
 تغضبه  
  سبابن عطاء اخلراساين رمحه هللا ، وأما اجلدال : فالع -135
  عن عكرمة رمحه هللا قال : الرفث : اجلماع -136
ويف رواية   ية هللا صغري يف معصالعن عكرمة رمحه هللا قال : الفسوق : معصية هللا ،  -137

  : املعاصي
ا ، ك مسلمعلي ، أن تغضب عن عكرمة رمحه هللا ) وال جدال (  اجلدال : الغضب -138

اىل يف ذلك   تعء هللاال أن تستعتب مملوكا فتعظه من غري أن تغضبه ، وال أمر عليك إن شا
  ويف رواية : اجلدال : أن متاري صاحبك حىت يغضبك أو تغضبه

  عن الضحاك رمحه هللا ، قال : الرفث : اجلماع -139
  عن الضحاك رمحه هللا قال : الفسوق : املعاصي -140
  بعن الضحاك رمحه هللا : والفسوق : التنابز ابأللقا -141
  هاحبك حىت تغضبعن الضحاك رمحه هللا ، قال : اجلدال : أن متاري ص -142
  النساء عن الزهري رمحه هللا حنو ذلك يعين : الرفث :غشيان -143
  املعاصي عن الزهري رمحه هللا ) وال فسوق ( قال : الفسوق : -144
  اء ، وأنت حمرمرمحه هللا قال : اجلدال هو الصخب واملر عن الزهري  -145
لة الصيام لكم لي ، وقرأ ) أحل عن ابن زيد رمحه هللا قال : الرفث : إتيان النساء -146

 الرفث إىل نسائكم ( 
لغري هللا  سقا أهلف، وقرأ ) أو  قال ابن زيد رمحه هللا يف الفسوق : الذبح لألنصاب -147

علم أمته فني حج حلم ضا  قطع الذبح لألنصاب ابلنىب صلى هللا عليه وسبه ( فُقطع ذلك أي
  املناسك

ن مواقف وا يقفو ج ( قال : كانقال ابن زيد رمحه هللا يف قوله ) وال جدال يف احل -148
 نبيه صلى هللا  أعلمحني خمتلفة يتجادلون ، كلهم يدعي أن موقفه موقف إبراهيم ، فقطعه هللا

  همعليه وسلم مبناسك
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احلج  :بعضهم  احلج أن يقول عن القاسم بن حممد رمحه هللا أنه قال : اجلدال يف -149
  غدا ، ويقول بعضهم : احلج اليوم

 فث : اجلماع عن مكحول وعطية رمحهما هللا حنو ذلك : يعين : الر  -150
  عن مكحول رمحه هللا : الفسوق : املعاصي -151
   تغضبه اري صاحبك حىتيعين : اجلدال : أن متعن مكحول رمحه هللا حنو ذلك  -152
فسوق قال : الو فث : اجلماع  عن مقاتل بن حيان رمحه هللا حنو ذلك : يعين : الر  -153
  املعاصي

 حبك حىتل أن متاري صاعن مقاتل بن حيان رمحه هللا حنو ذلك يعين : اجلدا -154
  تغضبه

_______________________________________ 
 شي :احلوا

( وابن أيب حامت 2/265،267( وابن جرير )157،158أخرجه ابن أيب شيبة )املصنف اجلزء املفقود  -64
ضحاك وعطاء وأيب (  من طريق مقسم والتميمي وبكر وال5/23،67( والبيهقي يف السنن الكربى )1233)رقم

فيان بن وكيع وسلوطي زاه السيالضحى وعطية العويف عن ابن عباس به  وإسناده صحيح مشهور عن ابن عباس  وع
 (1/219،220 الدر عيينة والفراييب وسعيد بن منصور وعبد بن محيد وأيب يعلى والشريلزي يف األلقاب )

( عن ابن 1229بن أيب حامت )رقم( وا2/264( ومن طريقه ابن جرير )1/219أخرجه سفيان بن عيينة ) الدر  -65
خرى عن ابن طاوس عن أبيه أ( من طرق 265-2/263ه ابن جرير )طاوس ، عن أبيه به  وإسناده صحيح  وأخرج
س به بلفظ : الرفث : ( من طريق علي بن عاصم عن ابن طاو 5/67به  وأخرجه هو والبيهقي يف السنن الكربى )

ر وسعيد بن منصو  لفراييباق واالتعرض للنساء ابجلماع والفسوق عصيان هللا واجلدال جدال الناس  وأخرجه عبد الرز 
 (1/219عبد بن محيد ) الدر و 

عمش ، اق ، عن شريك ، عن األ( قال : حدثنا عبد احلميد ، قال : أخربان إسح2/265أخرجه ابن جرير ) -66
جه ابن جرير د  وأخر ده جيعن زايد بن حصني ، عنه به  وأخرجه ابن جرير بعده من طريق عون عن زايد به  وإسنا

( من طرق عن 5/67ن منصور ومن طريقه البيهقي يف السنن الكربى )( وسعيد ب2/276حلاكم )( وا2/263-264)
 خيرجاه  سناد وملح اإلزايد بن حصني ، عن أىب العالية ، عن ابن عباس بنحوه وقال احلاكم : هذا حديث صحي

يب يضا البن أألسيوطي زاه اوسكت الذهيب  وجاء يف رواية عند ابن جرير والبيهقي عن زايد بن حصني عن أبيه  وع
 ( 1/219شيبة وابن املنذر عن أيب العالية به )الدر 

لى عية ، عن احل ، قال : ثىن معاو ( قال : حدثين على بن داود ، قال : ثنا أبو ص2/264أخرجه ابن جرير ) -67
ر ( وعزاه السيوطي البن املنذ190آية  11بن أىب طلحة ، عنه به  وهذا إسناد حسن تقدم الكالم عليه يف )األثر رقم 

 ( 1/219أيضا )الدر 
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( 1255 م( وابن أيب حامت )رق2/268،269( وابن جرير )157أخرجه ابن أيب شيبة )املصنف اجلزء املفقود  -68
ه  اء عن ابن عباس ب( من طريق مقسم والعويف وعلي بن أيب طلحة وعط5/23،67والبيهقي يف السنن الكربى )

نصور وعبد بن يد بن م وسعطي لوكيع وسفيان بن عيينة والفراييبوإسناده صحيح مشهور عن ابن عباس  وعزاه السيو 
 (1/219محيد وأيب يعلى وابن املنذر ) الدر 

ن أيب عرائيل ، أمحد ، قال : ثنا إس ( قال : حدثنا أمحد بن إسحاق ، قال : ثنا أبو2/270أخرجه ابن جرير ) -69
( وأخرجه 85،86 صيب حامتشيئا ) املراسيل البن أإسحاق ، عن الضحاك عنه به  والضحاك مل يسمع من ابن عباس 

به   عن ابن عباس ( من طريق الثوري ، عن خصيف ، عن مقسم ،5/67أيضا هو والبيهقي يف السنن الكربى )
(  مث أخرجه موصوال 1256وإسناده فيه خصيف اجلزري وفيه ضعف كما تقدم غري مرة  وعلقه ابن أيب حامت )رقم

ل من اختالط ملا قي إلضافةاألحوص عن أيب إسحق به ابللفظ الثاين وهو منقطع أيضا ، اب ( من طريق أيب1275)رقم
 أيب إسحق وسيأيت من قول الضحاك إبسناد صحيح عنه  ومل يذكره السيوطي 

به   لي ، عنهعل : ثين معاوية ، عن ( قال : حدثين علي ، قال : ثنا عبد هللا ، قا2/273أخرجه ابن جرير ) -70
( والبيهقي 1278 حامت )رقم( وابن أيب2/271،272( وابن جرير )157ابن أيب شيبة )املصنف اجلزء املفقود وأخرجه 

ابن  حيح مشهور عنص( من طريق مقسم والتميمي والضحاك عنه به حنوه وإسناده 5/23،67يف السنن الكربى )
وعزاه أيضا  يب يعلىيد وأوعبد بن محعباس  وعزاه السيوطي لوكيع وسفيان بن عيينة والفراييب وسعيد بن منصور 

 ( 1/219،220للشريازي يف األلقاب وابن املنذر ) الدر 
 أخربان حجاج :ال : ثنا هشيم ، قال ( قال : حدثنا القاسم ، قال : ثنا احلسني ، ق2/275أخرجه ابن جرير ) -71

ج من دال يف أمر احلعىن اجلر مبقوال آخ ، عن عطاء ، عنه به  وال أراه إال بنفس معىن ماتقدم إال أن ابن جرير عده
  لسيوطياذكره نسيء وفرضية ، وعلى كل ففي إسناده احلسني وهو سنيد املتقدم ضعفه غري مرة  ومل ي

ثين أيب ،  :مي ، قال قال : ثين ع ( قال : حدثين حممد بن سعد ، قال : ثين أيب ،2/273أخرجه ابن جرير ) -72
 مل يذكره السيوطي و ( 189آية  1سلسل ابلضعفاء وسبق الكالم عليه )األثر عن أبيه ، عنه به  وإسناده م

لصغري عن الكليب عن أيب صاحل ا( من طريق السدي 1/96أخرجه صاحب تنوير املقباس يف تفسري ابن عباس ) -73
 يذكره كره السيوطي  ومل( ومل يذ 189آية  3عن ابن عباس به وهو تفسري موضوع تقدم الكالم عليه )األثر رقم 

  السيوطي
مد بن رك ، عن حمل : أخربان ابن املبا( قال : حدثين املثىن ، قال : ثنا سويد ، قا266 /2أخرجه ابن جرير ) -74

( ويف 5/67السنن الكربى ) ( وعنه البيهقي يف2/276إسحاق ، عن انفع ، عنه به  وإسناده جيد  وأخرجه احلاكم )
جاه  سلم ومل خير ن ابن إسحق به وقال احلاكم : صحيح على شرط م( من طريق آخر ع2/158السنن الصغري )

صنف ابن أيب شيبة )امل ( من طريق ثوير عن ابن عمر به  وأخرجه2/267وسكت الذهيب  وأخرجه ابن جرير أيضا )
ا أيض السيوطي أعلم  وعزاه ( من طريق جماهد عنه به  ومبجموع هذه الطرق يرتقي للصحة وهللا159اجلزء املفقود 

 (1/219لسعيد بن منصور وعبد بن محيد والطرباين يف األوسط )الدر 
خربه أانفعا   يونس أنقال : أخربين ( قال : حدثين يونس ، قال : أخربان ابن وهب ،2/263أخرجه ابن جرير ) -75

ه صحيح  ه مثله  وإسنادب( عن يونس 1228أن عبد هللا بن عمر كان يقول :  فذكره  وأخرجه ابن أيب حامت )رقم
 (1/219وإليهما فقط عزاه السيوطي )الدر 
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خربه أانفعا   يونس أنقال : أخربىن ( قال : حدثين يونس ، قال : أخربان ابن وهب ،2/269أخرجه ابن جرير ) -76
ه مثله  وإسناده صحيح  ب( عن يونس 1254أن عبد هللا بن عمر كان يقول :  فذكره  وأخرجه ابن أيب حامت )رقم

 (1/219قط عزاه السيوطي )الدر وإليهما ف
مد بن ك ، عن حم: أخربان ابن املبار  ( قال : حدثين املثىن ، قال : ثنا سويد ، قال2/269أخرجه ابن جرير ) -77

( ويف 5/67لسنن الكربى )ا( وعنه البيهقي يف 2/276إسحاق ، عن انفع ، عنه به  وإسناده جيد وأخرجه احلاكم )
اه  سلم ومل خيرجمطريق آخر عن ابن إسحق به  وقال احلاكم : صحيح على شرط ( من 2/158السنن الصغري )

 (1/219وسكت الذهيب  وعزاه السيوطي أيضا لسعيد بن منصور وعبد بن محيد )الدر 
يل ، نا إسرائثنا أبو نعيم ، قال : ث( قال : حدثين أمحد بن حازم الغفاري ، قال : 2/270أخرجه ابن جرير ) -78

أخرجه أيضا هو و ن ضعيف أسبق  وير ، قال : مسعت ابن عمر يقول  فذكره ويف إسناده ثوير بن أيب فاختةقال : ثنا ث
ضا  ناده شريك وفيه ضعف أي( من طريق جماهد عن ابن عمر به  ويف إس159وابن أيب شيبة )املصنف اجلزء املفقود 

  (1/219وعزاه السيوطي أيضا للطرباىن يف االوسط )الدر 
خربه انفعا أ  يونس أنقال : أخربىن قال : حدثين يونس ، قال : أخربان ابن وهب ، (2/273ابن جرير )أخرجه  -79

ه وإسناده صحيح  وأخرجه ابن ( عن يونس ب1277أن عبد هللا بن عمر كان يقول  فذكره  وأخرجه ابن أيب حامت )رقم 
( وعنه 2/276كم )احلا  ملنازعة  وأخرجهجرير أيضا من طريق حممد بن إسحاق ، عن انفع به بلفظ : السباب وا

سحق به  وأخرجه ابن أيب ( من طريق آخر عن ابن إ2/158( ويف السنن الصغري )5/67البيهقي يف السنن الكربى )
طي زاه السيو بك حىت تغضبه  وع( من طريق جماهد عنه بلفظ : املراء أن متاري صاح159شيبة )املصنف اجلزء املفقود 

  (1/219بن محيد والطرباين يف األوسط بنحو ذلك )الدر  ور وعبدأيضا لسعيد بن منص
وري ، ربان الثبد الرزاق ، قال : أخع( قال : حدثنا احلسن بن حيىي ، قال : أخربان 2/264أخرجه ابن جرير ) -80

ن ن طريق أيب نعيم عم( 5/67عن منصور ، عن جماهد به  وإسناده صحيح  وأخرجه البيهقي يف السنن الكربى )
  فيان به فقال :دي عن سبن مهسفيان به فقال : عمر  وقال البيهقي وكذا قاله وكيع والزبريي ، وأخرجه من طريق ا

ليه عىي وابن مهدي حيجتماع العمر  كان ابن عمر وقال البيهقي : وكذا قاله حيىي القطان ومجاعة  اهـ واألقوى أنه ابن
لسيوطي البن جرير فقط ( وعزاه ا302-299البن رجب ص ومها أثبت أصحاب سفيان ) علل الرتمذي وشرحها

 (1/219)الدر 
اق ، ن أيب إسحعن شريك ، ع ،( قال : حدثنا عبد احلميد ، قال : ثنا إسحاق 2/265أخرجه ابن جرير ) -81

  (1/220لدر ط  )اعن أىب األحوص ، عنه به  ويف إسناده شريك وفيه ضعف   عزاه السيوطي البن جرير فق
 ، عن أيب ربان إسحاق ، عن شريك( قال : حدثنا عبد احلميد بن بيان ، قال : أخ2/271جه ابن جرير )أخر  -82

  (1/220در قط  )الرير فإسحاق ، عن أيب األحوص عنه به  ويف إسناده شريك وفيه ضعف   عزاه السيوطي البن ج
بن  ية بيوم من طريق أيب سعد البقال عن حممدرتو يوم ال أخرجه الطرباين يف الكبري مطوال جدا خبطبة ابن الزبري قبل -83

ن وقد عيد بن املرزابس: فيه  يثميعبد هللا الثقفي عنه ، وقد تقدم طرف منه عند قوله )احلج أشهر معلومات(  وقال اهل
( 1271وعلقه ابن أيب حامت )رقم  (1/220،  الدر  3/250وثق وفيه كالم كثري وفيه غريه ممن مل أعرفه )جممع الزوائد 

  ( بلفظ : اجلدال : املراء1293بلفظ : الفسوق السباب ، )رقم 
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 ،بن جريج اوحيىي بن سعيد ، عن  ( قال : حدثنا عمرو بن علي ، قال : ثنا سفيان2/264أخرجه ابن جرير ) -84
ن م( 5/67ى )الكرب   السننيفيهقي قال : أخربان ابن الزبري السبائي وعطاء ، أنه مسع طاوسا قال  فذكره  وأخرجه الب

 ابجلماع  التعريض يعين :قال  طريق عبد الوهاب بن عطاء عن ابن جريج به بلفظ : قال فقلت البن عباس مااإلعراب ؟
فث  اإلعراب من الر فالنساء و ايكم وإسناده صحيح  وأخرجه ابن أيب شيبة من طريق طاوس أن عبد هللا بن الزبري قال : إ

ابن أيب حامت )رقم  (  علقه1/220س ، فقال : صدق ابن الزبري  ) الدر قال طاوس : وأخربت بذلك ابن عبا
1230) 
ه  ب، عنه   أبو صخرقال : أخربين ( قال : حدثين يونس ، قال : أخربان ابن وهب ،2/263أخرجه ابن جرير ) -85

  مثله يعين مثل أثر ابن عمر  وإسناده حسن  ومل يذكره السيوطي
ه ب، عنه   أبو صخرقال : أخربين قال : حدثين يونس ، قال : أخربان ابن وهب ، (2/268أخرجه ابن جرير ) -86

  ( ومل يذكره السيوطي1261وإسناده حسن  علقه ابن أيب حامت )رقم 
  ( ومل أقف عليه  ومل يذكره السيوطي1297علقه ابن أيب حامت )رقم  -87
ه ب، عنه   أبو صخرقال : أخربين ان ابن وهب ،( قال : حدثين يونس ، قال : أخرب 2/274أخرجه ابن جرير ) -88

 (1/220وإسناده حسن  ذكره السيوطي وعزاه البن جرير فقط )الدر 
ال : قجريج ،   ، قال : أخربان ابن( قال : حدثنا عمرو بن على ، قال : حدثنا حيىي2/264أخرجه ابن جرير ) -89

به  ذكره  بن جريجام عن ه خمتصرا من طريق أيب عاصأخربين احلسن بن مسلم عن طاوس به  وإسناده صحيح  وأخرج
 (1232(  علقه ابن أيب حامت )رقم 1/220السيوطي وعزاه البن جرير فقط )الدر 

ن ابن عاصم ، عن ابن جريج ، ( قال : حدثنا عمرو بن علي ، قال : ثنا أبو ع2/264أخرجه ابن جرير ) -90
  ح  ومل يذكره السيوطيطاوس أنه مسع أابه يقول :  فذكره وإسناده صحي

بن ج ، عن اا إسحاق ، عن ابن جري( قال : حدثنا عبد احلميد بن بيان ، قال : ثن2/268أخرجه ابن جرير ) -91
بن أيب حامت )رقم ا( من طرق عن ابن طاوس به   علقه 2/268،269طاوس ، عنه به وإسناده صحيح  وأخرجه )

 ( ومل يذكره السيوطي 1269
بن عيينة عن عمرو عن جابر به   ( قال : حدثنا سفيان157 شيبة )املصنف اجلزء املفقود صأخرجه ابن أيب -92

  ( ومل يذكره السيوطي1284،1296وإسناده صحيح   علقه ابن أيب حامت )رقم 
يمان ن أيب سلبائدة ، عن عبد امللك ز ( قال : حدثنا أبو كريب ، قال : ثنا ابن أىب 2/266أخرجه ابن جرير ) -93

إسناده و   اء  به أيضا ( من طريق هشيم عن عبد امللك به ومن طريق حجاج عن عط2/266،267نه به وأخرجه )، ع
طي بد امللك به  وعزاه السيو ( عن عبد هللا بن منري عن ع158صحيح وأخرجه ابن أيب شيبة )املصنف اجلزء املفقود 

 (1238رقم (  علقه ابن أيب حامت )1/220البن أيب شيبة فقط خمتصرا )الدر 
أخرجه ريج به و ج، قال : أخربان ابن  ( قال : حدثنا ابن بشار ، قال : ثنا أبو عاصم2/263أخرجه ابن جرير ) -94

طريق أيب معاوية عن ابن  ( خمتصرا من2/264أيضا من طرق أخرى عن ابن جريج به حنوه  وإسناده صحيح  وأخرجه )
  يذكره السيوطيجريج عنه بلفظ :  أنه كره التعريب للمحرم  ومل

قمة بن ، عن عل ن ، قال : ثنا سفيان( قال : حدثنا ابن بشار ، قال : ثنا عبد الرمح2/264أخرجه ابن جرير ) -95
  ( ومل يذكره السيوطي1231مرثد ، عنه به  وإسناده صحيح   علقه ابن أيب حامت )رقم 
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ليمان سبن أىب  ائدة ، عن عبد امللكابن أىب ز  ( قال : حدثنا أبو كريب ، قال : ثنا2/268أخرجه ابن جرير ) -96
ن عطاء به  وإسناده ع( من طريق احلجاج كالمها 2/269( من طريق ابن جريج ، )2/268عنه به وأخرجه أيضا )

طي بد امللك به  وعزاه السيو ع( عن عبد هللا بن منري عن 158صحيح  وأخرجه ابن أيب شيبة )املصنف اجلزء املفقود 
 (1259(  علقه ابن أيب حامت )رقم 1/220ة فقط  )الدر البن أيب شيب

يمان ن أىب سلبائدة ، عن عبد امللك ز ( قال : حدثنا أبو كريب ، قال : ثنا ابن أىب 2/272أخرجه ابن جرير ) -97
لقاين واحلجاج عنه كذلك  ( من طريق واقد اخل2/272( من طريق ابن جريج عنه ، )2/273، عنه به  وأخرجه أيضا )

ن ري عن عبد امللك به بلفظ : أمن( عن عبد هللا بن 158سناده صحيح  وأخرجه ابن أيب شيبة )املصنف اجلزء املفقود وإ
لقه ابن أيب حامت )رقم ع(  1/220جتادل صاحبك حىت تغضبه ويغضبك  وعزاه السيوطي البن أيب شيبة فقط )الدر 

1280) 
ن ، عن اب اصم ، قال : ثنا عيسىععمرو ، قال : ثنا أبو  ( قال : حدثين حممد بن2/266أخرجه ابن جرير ) -98

به وأخرجه  (  من طريق معمر عن ابن أيب جنيح1/94أىب جنيح ، عنه به وأخرجه هو وعبد الرزاق )
حيح  إسناده صو حنوه   ( من طريق ابن جريج ومنصور وليث وعبد العزيز بن رفيع عن جماهد به2/266،267،268)

أيب  ذا من طريق ورقاء عن ابن( من طريق عبد العزيز بن رفيع وك159)املصنف اجلزء املفقود  وأخرجه ابن أيب شيبة
 ن أيب جنيح به مطوال  وعزاه( من طريق ورقاء عن اب5/166جنيح عن جماهد به  وأخرجه البيهقي يف السنن الكربى )

 (1235(  علقه ابن أيب حامت )رقم 1/220السيوطي البن أيب شيبة فقط )الدر 
 ،يح جنعن ابن أيب  ،عن أيب بشر  ،( قال : حدثنا عبد احلميد ، قال : ثنا إسحاق 2/268أخرجه ابن جرير ) -99

( 2/268،269خرجه أيضا)(  من طريق معمر عن ابن أيب جنيح به وأ1/94( وعبد الرزاق )2/269به  وأخرجه هو )
خرجه البيهقي حيح  وأصسناده ، عن جماهد حنوه  وإمن طرق عن ابن أيب جنيح ومن طريق ليث والزهري وقتادة وسامل 

ء املفقود صنف اجلز يب شيبة )امل( من طريق ورقاء عن ابن أيب جنيح به مطوال  وأخرجه ابن أ5/166يف السنن الكربى )
لقه ابن أيب حامت )رقم (  ع1/220( من طريق عبد العزيز بن رفيع عنه به  وعزاه السيوطي له فقط )الدر 159

1257) 
أخرجه و  ن جماهد به ععن منصور ،  ،( قال : حدثنا ابن محيد ، قال : ثنا جرير 2/270أخرجه ابن جرير ) -100

  عف  ومل يذكره السيوطيوفيه ض أيضا من طريق عبد العزيز بن رفيع عنه  ويف اإلسنادين حممد بن محيد الرازي
اهد به  جميان ، عن منصور ، عن د ، عن سف( حدثنا أمحد ، قال : ثنا أبو أمح 2722أخرجه ابن جرير ) -101

( من طريق سلمة بن  2/272وإسناده صحيح  وأمحد هو ابن إسحق األهوازي وأبو أمحد هو الزبريي  وأخرجه أيضا )
ن طريق عبد العزيز بن رفيع عنه بلفظ ( م159كهيل عنه ابلرواية املذكورة  وأخرجه ابن أيب شيبة )املصنف اجلزء املفقود 

 (1281حامت )رقم  (  علقه ابن أيب1/220دال املراء  وعزاه السيوطي البن أيب شيبة فقط )الدر : واجل
( قال : حدثين حممد بن عمرو ، قال : أخربان أبو عاصم ، قال : ثنا عيسى ، عن 2/274أخرجه ابن جرير ) -102

( من طريق معمر ، عن ابن 2/275)ابن أىب جنيح ، عنه به وأخرجه من طريق شبل عن ابن أيب جنيح حنوه  وأخرجه 
أىب جنيح ، عن جماهد ) وال جدال يف احلج ( فقد تبني احلج ، قال : كانوا حيجون يف ذي احلجة عامني ، ويف احملرم 
عامني ، مث حجوا يف صفر عامني ، وكانوا حيجون يف كل سنة يف كل شهر عامني ، مث وافقت حجة أىب بكر من 

حجة النىب صلى هللا عليه وسلم بسنة ، مث حج النيب صلى هللا عليه وسلم من قابل يف ذي  العامني يف ذي القعدة قبل
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احلجة ، فذلك حني يقول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : إن الزمان قد استدار كهيئتة يوم خلق هللا السموات 
( عن ابن أيب 157زء املفقود ( وعنه ابن أيب شيبة )املصنف اجل 1/220واألرض  وأخرجه سفيان بن عيينة ) الدر 

جنيح عن جماهد يف قوله والجدال يف احلج قال صار احلج يف ذي احلجة فال شهر ينسأ وال شك يف احلج  فذكره 
( 5/166( وأخرجه البيهقي يف السنن الكربى )1/220خمتصرا  وعزاه السيوطي لعبد الرزاق وعبد بن محيد ) الدر 

( من 1/102ق ورقاء عن ابن أيب جنيح به مطوال  وهو يف التفسري املنسوب جملاهد )( من طري1298وابن أيب حامت )رقم
 طريق ورقاء عنه أيضا  وسيأيت خمتصرا من طرق أخرى عن جماهد 

بد ن ، عن علرمحن ، قال : ثنا سفيا( قال : حدثنا ابن بشار ، قال : ثنا عبد ا2/274أخرجه ابن جرير ) -103
( من طريق ابن مهدي به 157فقود وإسناده صحيح  وأخرجه ابن أيب شيبة )املصنف اجلزء املالعزيز بن رفيع ، عنه به  

( من 1301يب حامت )رقمأ( وابن 2/275( وابن جرير )1/94بلفظ : قد استقام أمر احلج  وأخرجه  عبد الرزاق )
  دم مطوالقد تقو  طريق ابن أيب جنيح والعالء بن عبد الكرمي وسامل ومنصور عن جماهد أبلفاظ مقاربة 

ايد ر ، عن ز بو أمحد ، قال : ثنا فطأ( قال : حدثين أمحد بن إسحاق ، قال : ثنا 2/264أخرجه ابن جرير ) -104
ن عباس يف أن املراد به اب ( عطفا على أثر1234بن حصني ، عنه به  وإسناده صحيح   علقه ابن أيب حامت )رقم 

  ملقدمة  ومل يذكره السيوطياجلماع  وهو موصول ابإلسناد املذكور يف ا
  يوطيذكره الساد املذكور يف املقدمة  ومل ي( ومل أقف عليه وهو موصول ابإلسن1279علقه ابن أيب حامت )رقم   -105
 نه به ويفعبن عيينة ، عن خصيف ،  ( قال : حدثنا أبو كريب ، قال : ثنا سفيان2/265أخرجه ابن جرير ) -106

   يذكره السيوطيإسناده خصيف وفيه ضعف  ومل
األعلى عن يونس عن احلسن به   ( قال : حدثنا عبد157أخرجه ابن أيب شيبة )املصنف اجلزء املفقود  -107

يق هشيم عن يونس ( من طر 2/267،270وإسناده صحيح  ويونس هو ابن أيب الفرات  وأخرج بعضه ابن جرير )
عن احلسن الرفث :  ( من طريق عوف2/265أيضا )بلفظ : الرفث : اجلماع  وبلفظ : الفسوق السباب  وأخرج 

 (1243،1272ن أيب حامت )رقم (  علقه اب1/220غشيان النساء  وذكره السيوطي ومل يعزه لغري ابن أيب شيبة )الدر 
ه  بف ، عنه ن مسعدة ، قال : ثنا عو ب( قال : حدثنا ابن بشار ، قال : ثنا محاد 2/268أخرجه ابن جرير ) -108

  يح  ومل يذكره السيوطيوإسناده صح
ه  بف ، عنه ن مسعدة ، قال : ثنا عو ب( قال : حدثنا ابن بشار ، قال : ثنا محاد 2/272أخرجه ابن جرير ) -109

 ( ومل يذكره السيوطي 1294وإسناده صحيح  علقه ابن أيب حامت )رقم 
نه عبن جريج كر ، قال : أخربان ان بب( قال : حدثنا ابن بشار ، قال : ثنا حممد 2/265أخرجه ابن جرير ) -110

  به  وأخرجه أيضا من طريق إسحق عن ابن جريج به  وإسناده صحيح  ومل يذكره السيوطي
عنه به   ، عن ابن جريج ثنا إسحاق ، ( قال : حدثنا عبد احلميد بن بيان ، قال :2/272أخرجه ابن جرير ) -111

  يذكره السيوطي ( ومل1287وإسناده صحيح  علقه ابن أيب حامت )رقم 
عنه به   ،نا ابن علية ، عن سعيد ( قال : حدثين يعقوب بن إبراهيم ، قال : ث2/266أخرجه ابن جرير ) -112

( ومن طريقه ابن جرير 1/94عن سعيد به وأخرجه عبد الرزاق ) ، وإسناده صحيح  وأخرجه أيضا من طريق  يزيد
  ( ومل يذكره السيوطي1245( عن معمر عنه  علقه ابن أيب حامت )رقم 2/267)



33 

 

قال : ثنا  ،، وحدثنا بشر بن معاذ  ( قال : حدثين يعقوب ، قال : ثنا ابن علية2/268أخرجه ابن جرير ) -113
ومن طريقه ابن  (1/94)يزيد مجيعا ، عن سعيد بن أىب عروبة ، عنه به  وإسناده صحيح  وأخرجه عبد الرزاق 

  ( ومل يذكره السيوطي1268بن أيب حامت )رقم ( عن معمر عنه به   علقه ا2/269جرير)
ا معمر ، عن قتادة به  وإسناده ( قال : حدثن2/273( ومن طريقه ابن جرير )1/94أخرجه عبد الرزاق ) -114

 ( ومل يذكره السيوطي 1289صحيح  علقه ابن أيب حامت )رقم 
يعا مجبن علية اين يعقوب ، قال : ثنا حدث( قال : حدثنا بشر ، قال : ثنا يزيد ، و 2/273أخرجه ابن جرير ) -115

  ، عن سعيد ، عنه به  وإسناده صحيح  ومل يذكره السيوطي
عنه به   سامل ، سرائيل ، عنقال : ثنا إ ،( قال : حدثنا أمحد ، قال : ثنا أبو أمحد 2/266أخرجه ابن جرير ) -116

( ومل يذكره 1239)رقم  حامت ريي   علقه ابن أيبوإسناده صحيح  وأمحد هو ابن إسحق األهوازي وأبو أمحد هو الزب
  السيوطي
، عن  إسرائيل ا أبو أمحد ، قال : ثنا( قال : حدثنا أمحد بن إسحاق ، قال : حدثن2/269أخرجه ابن جرير ) -117

خرجه ابن جرير أ -118 ( ومل يذكره السيوطي1263سامل ، عنه به  وإسناده صحيح   علقه ابن أيب حامت )رقم 
ه عيد به وإسنادس نعن سامل ، ع ( قال : حدثنا أمحد بن إسحاق ، قال : ثنا أبو أمحد ، قال : ثنا إسرائيل ،2/272)

 ي لسيوطصحيح وأخرجه أيضا من طريق عنبسة عن سامل األفطس ابلرواية املذكورة  ومل يذكره ا
 ،ا أسباط و بن محاد ، قال : ثنمر ع( قال : حدثين موسى بن هارون ، قال : ثنا 2/266أخرجه ابن جرير ) -119

( وهو موصول 1252)رقم  (  علقه ابن أيب حامت189آية  16عنه به  وهو إسناد جيد تقدم الكالم عليه )األثر 
 ابإلسناد املذكور يف املقدمة  ومل يذكره السيوطي 

 ،أسباط  قال : ثنا مرو بن محاد ،ع( قال : حدثين موسى بن هارون ، قال : ثنا 2/270أخرجه ابن جرير ) -120
( وهو موصول 1273)رقم  (  علقه ابن أيب حامت189آية  16عنه به  وهو إسناد جيد تقدم الكالم عليه )األثر 

  ابإلسناد املذكور يف املقدمة  ومل يذكره السيوطي
 قدمة  ومل يذكره السيوطي( وهو موصول ابإلسناد املذكور يف امل1292علقه ابن أيب حامت )رقم  -121
سناد إ عنه به  وهو ثنا أسباط ، :( قال : حدثين موسى  قال : ثنا عمرو  قال 2/275أخرجه ابن جرير ) -122

  ( ومل يذكره السيوطي189آية  16األثر ) جيد تقدم الكالم عليه
  به يه ، عنها ابن أىب جعفر ، عن أب( قال : حدثت عن عمار بن احلسن ، قال : ثن2/266أخرجه ابن جرير ) -123

إلسناد املذكور يف املقدمة  اب( وهو موصول 1242وهو إسناد ضعيف إلهبام شيخ ابن جرير   علقه ابن أيب حامت )رقم 
  ومل يذكره السيوطي

ه  وهو بجعفر ، عن أبيه ، عنه  ( قال : حدثت عن عمار ، قال : ثنا ابن أىب2/269أخرجه ابن جرير ) -124
 ناد املذكور يف املقدمة  ومل( وهو موصول ابإلس1264قه ابن أيب حامت )رقم إسناد ضعيف إلهبام شيخ ابن جرير  عل

  يذكره السيوطي
ه  وهو بجعفر ، عن أبيه ، عنه  ( قال : حدثت عن عمار ، قال : ثنا ابن أىب2/272أخرجه ابن جرير ) -125

 اد املذكور يف املقدمة  وملسن( وهو موصول ابإل1288إسناد ضعيف إلهبام شيخ ابن جرير  علقه ابن أيب حامت )رقم 
 يذكره السيوطي 
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قال : ثنا  د بن جعفر ،قال ثنا حمم ( قال : حدثنا املثىن ، قال : ثنا إسحاق ،2/266أخرجه ابن جرير ) -126
إسناده صحيح  وكذا أخرجه و ( من طريق هشيم عن املغرية به  2/267شعبة ، عن املغرية ، عنه به  وأخرجه أيضا )

من طريق مغرية عنه  (157ود طريق منصور عن إبراهيم به  وأخرجه ابن أيب شيبة )املصنف اجلزء املفق( من 2/267)
 (1241ابن أيب حامت )رقم  (  علقه1/220إتيان النساء  ذكره السيوطي وعزاه فقط البن أيب شيبة )الدر  : بلفظ

عن  ،نا شعبة مد بن جعفر ، قال : ثحمنا ( قال : حدثنا حممد بن املثىن ، قال : ث2/269أخرجه ابن جرير ) -127
  وطي( ومل يذكره السي1267املغرية ، عنه به  وإسناده صحيح   علقه ابن أيب حامت )رقم 

غرية ، ، عن امل ن أسد ، قال : ثنا خالدب( قال : حدثين املثىن ، قال : ثنا املعلى 2/270أخرجه ابن جرير ) -128
)األثر  بق الكالم عليهملثىن سي  واابن مقسم الضيب وخالد هو ابن عبد هللا الواسط عنه به  وإسناده جيد  واملغرية هو

  م ، مثلهعن إبراهي وأخرجه ابن جرير أيضا من طريق هشيم عن مغرية به ومن طريق منصور (190 آية 11رقم 
 شيبة وعزاه فقط البن أيبسيوطي ( من طريق مغرية عنه به  ذكره ال157وأخرجه ابن أيب شيبة )املصنف اجلزء املفقود 

  (1/220)الدر 
ي ، عن ان الثور بد الرزاق ، قال : أخرب ع( قال : حدثنا احلسن بن حيىي ، قال : ثنا 2/273أخرجه ابن جرير ) -129

نصور عنه بلفظ :) وال م( من طريق 2/273( من طريق املغرية عنه مثله ، )2/272منصور عنه به وأخرجه أيضا )
بلفظ  ( من طريق مغرية عنه157د انوا يكرهون اجلدال  وأخرجه ابن أيب شيبة )املصنف اجلزء املفقو جدال يف احلج ( ك

علقه ابن أيب حامت )رقم  (1/220: املماراة أن متاري صاحبك  ذكره السيوطي وعزاه فقط البن أيب شيبة )الدر 
1295) 

بن آدم عن وهب عن موسى بن عقبة  نا حيىي( قال : حدث158أخرجه ابن أيب شيبة )املصنف اجلزء املفقود  -130
فظ : مستور ال احلاقزومي أنه سأل عطاء بن يسار عن قوله )فال رفث ( فذكره  وإسناده فيه وهب بن عثمان املخ

  ( ومل يذكره السيوطي1240،1258(  علقه ابن أيب حامت )رقم 585)التقريب ص
عبد  ، قال : ثنا معلى ، قال : ثنا ال : حدثين املثىن( ق2/270،272أخرجه ابن جرير مفرقا يف موضعني ) -131

ا ، اجلدال  وهذ الفسوق يم يفالعزيز ، عن موسى بن عقبة قال : مسعت عطاء بن يسار حيدث حنوه  أي حنو أثر إبراه
ذكره الدابغ  ومل ي بن املختارا(  وعبد العزيز هو 190آية  11إسناد جيد ، واملثىن تقدم الكالم عليه )األثر رقم 

 السيوطي 
  طي( ومل أقف عليه  ومل يذكره السيو 1246علقه ابن أيب حامت )رقم   -132
  طي( ومل أقف عليه  ومل يذكره السيو 1265علقه ابن أيب حامت )رقم   -133
  ( ومل أقف عليه  ومل يذكره السيوطي1285علقه ابن أيب حامت )رقم  -134
ان ربين عثمراءة ، أخربين ابن شعيب أخق العباس بن الوليد بن مزيد ( أخربان1299أخرجه ابن أيب حامت )رقم -135

 بن عطاء ، عن أبيه به  وإسناده فيه ضعف لضعف عثمان بن عطاء  ومل يذكره السيوطي 
( قال : حدثين املثىن ، قال : ثنا سويد ، قال : أخربان ابن املبارك ، عن حيىي بن 2/266أخرجه ابن جرير ) -136

( وحيىي بن بشر هو اخلراساين قال ابن املبارك : 190آية  11ده جيد  واملثىن تقدم الكالم عليه )األثر رقم بشر ، وإسنا
إذا حدثك حيىي بن بشر عن إنسان فال تبايل أن ال تسمعه منه  وقال حيىي : رجل من أهل خراسان ثقة ) حيىي بن 

( وأخرجه أيضا ابن جرير 9/131، اجلرح والتعديل 2/68،115، العلل ومعرفة الرجال  2/641معني وكتابه التاريخ 
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(  علقه 1/220من طريق النضر بن عريب عن عكرمة به  وعزاه السيوطي البن أيب شيبة بلفظ : الرفث اجلماع ) الدر 
 (1236ابن أيب حامت )رقم 

حيىي بن  رك ، عناملبا  ابنقال : أخربان ( حدثين املثىن ، قال : ثنا سويد بن نصر ،2/269أخرجه ابن جرير ) -137
يق رير أيضا من طر جرة ابن ملذكو ابشر ، عن عكرمة به  وإسناده جيد سبق دراسته األثر السابق  وأخرجه بلفظ الرواية 
(  علقه ابن أيب حامت  1/220 النضر بن عريب عنه  وعزاه السيوطي البن أيب شيبة بلفظ : والفسوق املعاصي ) الدر

 (1260)رقم 
ىي بن ك ، عن حيال : أخربان ابن املبار ق( قال : حدثنا املثىن ، قال : ثنا سويد ، 2/273بن جرير )أخرجه ا -138

ن طريق بن جرير أيضا مذكورة اة املبشر ، عنه به  وإسناده جيد سبق دراسته كما يف األثر السابق  وأخرجه بلفظ الرواي
(  علقه ابن أيب حامت ) رقم 1/220اجلدال املراء ) الدر النضر بن عريب عنه  وعزاه السيوطي البن أيب شيبة بلفظ : و 

1283) 
د دثين أمح، عن حسني بن عقيل  وح ( قال : حدثنا ابن وكيع ، قال : حدثنا أىب2/267أخرجه ابن جرير ) -139

قيل ، بن عخربان حسني اال : أق ، قبن حازم ، قال : ثنا أبو نعيم ، وحدثنا احلسن بن حيىي ، قال : أخربان عبد الرزا
 ( وأخرجه ابن أيب شيبة3/61ل عنه به  وإسناده صحيح  واحلسني بن عقيل قال حيىي بن معني : ثقة ) اجلرح والتعدي

(  1/220لدر بن أيب شيبة )ا( من طريق حسني عنه به  ذكره السيوطي ومل يعزه لغري ا157)املصنف اجلزء املفقود 
 (1237علقه ابن أيب حامت )رقم 

ع عن حسني بن عقيل عن عطاء به ( قال : حدثنا وكي157ابن أيب شيبة )املصنف اجلزء املفقود أخرجه  -140
 (1/220ربة )الديب شيوإسناده صحيح  واحلسني تقدم يف األثر السابق  ذكره السيوطي ومل يعزه لغري ابن أ

نه به  سني بن عقيل ، عكيع ، عن ح( قال : حدثنا عمرو األودي ، ثنا و 1274أخرجه ابن أيب حامت )رقم  -141
ريق حسني به  ومل يذكره ( من ط2/271صحيح  واحلسني تقدم كما يف األثر السابق  وأخرجه ابن جرير ) وإسناده

  السيوطي
حازم  أمحد بن ان عبد الرزاق ، وحدثين( قال : حدثنا احلسن بن حيىي ، قال : أخرب 2/272أخرجه ابن جرير ) -142

   األثر السابقيفدم كما ني تقاال : ثنا حسني بن عقيل ، عنه به  وإسناده صحيح  واحلس، قال : ثنا أبو نعيم ، ق
ه لغري ء  ذكره السيوطي ومل يعز ( من طريق حسني عنه بلفظ : املرا157وأخرجه ابن أيب شيبة )املصنف اجلزء املفقود 

 (1282(  علقه ابن أيب حامت )رقم 1/220ابن أيب شيبة )الدر 
 ا معمر عن الزهري به  علقه ابن أيب( قال : حدثن2/267طريقه ابن جرير ) ( ومن1/94د الرزاق )أخرجه عب -143

  (  ومل يذكره السيوطي1244حامت )رقم 
ان معمر عن  الزهري به  وإسناده ( قال : أخرب 2/269( ومن طريقه ابن جرير )1/94أخرجه عبد الرزاق ) -144

  ومل يذكره السيوطي( 1262صحيح   علقه ابن أيب حامت )رقم 
ا معمر عنه به  وإسناده صحيح  ( قال : حدثن2/273( ومن طريقه ابن جرير )1/94أخرجه عبد الرزاق ) -145

  ( ومل يذكره السيوطي1290علقه ابن أيب حامت )رقم 
  ذكرهف ب ، قال : قال ابن زيد ( قال : حدثين يونس ، قال : أخربان ابن وه2/267أخرجه ابن جرير ) -146

 وإسناده صحيح  ومل يذكره السيوطي 
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  د  فذكرهب ، قال : : قال ابن زي( قال : حدثين يونس ، قال : أخربان ابن وه2/270أخرجه ابن جرير ) -147
  وإسناده صحيح  ومل يذكره السيوطي

  فذكره د ب ، قال : : قال ابن زي( قال : حدثين يونس ، قال : أخربان ابن وه2/274أخرجه ابن جرير ) -148
 (1/220وإسناده صحيح  ومل يعزه السيوطي لغريه ) الدر 

 ن جرب بنعاطي ، ثنا محاد بن سلمة ، ( قال : حدثنا أيب ، ثنا حجاج األمن1302أخرجه ابن أيب حامت )رقم -149
ذكره حلجاج به حنوه  ومل ي( من طريق ا2/274حبيب ، عن القاسم بن حممد به  وإسناده صحيح  وأخرجه ابن جرير )

 السيوطي 
  يوطي( ومل أقف عليه  ومل يذكره الس1247،1248علقه ابن أيب حامت )رقم  -150
  ( ومل أقف عليه  ومل يذكره السيوطي1270علقه ابن أيب حامت )رقم  -151
  ( ومل أقف عليه  ومل يذكره السيوطي1286علقه ابن أيب حامت )رقم  -152
  طي املقدمة  ومل يذكره السيو يف( وهو موصول ابإلسناد املذكور 1249،1266علقه ابن أيب حامت )رقم  -153
  قدمة  ومل يذكره السيوطي( وهو موصول ابإلسناد املذكور يف امل1291علقه ابن أيب حامت )رقم  -154

 
 : جممل مادلت عليه اآلاثر

الرفث ل : فج( قااحل قال مالك : قال هللا تبارك وتعاىل )فال رفث وال فسوق وال جدال يف
الصيام الرفث إىل نسائكم(  أحل لكم ليلة) إصابة النساء ، وهللا أعلم ، قال هللا تبارك وتعاىل

 ا أهل لغري هللاأو فسق):  قال : والفسوق الذبح لألنصاب ، وهللا أعلم قال هللا تبارك وتعاىل
ت بقزح وكان فةملزدلم اببه( قال : واجلدال يف احلج ، أن قريشا كانت تقف عند املشعر احلرا

ؤالء : حنن يقول هو   العرب وغريهم يقفون بعرفة فكانوا يتجادلون يقول هؤالء : حنن أصوب
ألمر وادع ك يف ازعنأصوب  فقال هللا تعاىل: )ولكل أمة جعلنا منسكا هم انسكوه فال ينا
ت ذلك قد مسعو ،  إىل ربك إنك لعلى هدى مستقيم( فهذا اجلدال فيما نرى ، وهللا أعلم

  (1أهل العلم  [ )من 
احلج فال  ض فيهنفر  وقال عبدهللا بن اإلمام أمحد : ] مسعت أيب يقول : قال هللا ) فمن

لسباب ، وق : الفسرفث وال فسوق وال جدال يف احلج ( قال أيب : فالرفث : اجلماع ، وا
 (  2ه  [ )عن واجلدال : املراء ، فإذا أحرمت إن شـاء هللا فانته عما هناك هللا

 
  (1/389رواية حيىي )-املوطأ  (1)
 (200مسائل اإلمام أمحد بن حنبل رواية ابنه عبدهللا )ص (2)
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 : وقال ابن جرير
رأة مللهو اإلفحاش  اختلف أهل التأويل يف معىن الرفث يف هذا املوضع ، فقال بعضهم : ]

  اأشبه ذلكه ، ومعن يف الكالم ، وذلك أبن يقول : إذا حللنا فعلت بك كذا وكذا ال يكين
  وقال آخرون : الرفث يف هذا املوضع : اجلماع نفسه

ج عن شهر احل أيفوالصواب من القول يف ذلك عندي أن هللا جل ثناؤه هنى من فرض احلج 
 شأصله اإلفحا ب :الرفث ، فقال ) فمن فرض فيهن احلج فال رفث ( والرفث يف كالم العر 

كان ذلك    ع  فإنما تعمله يف الكناية عن اجليف املنطق على ماقد بينا فيما مضى ، مث تس
عاين الرفث من بعض  عكذلك ، وكان أهل العلم خمتلفني يف أتويله ، ويف هذا النهي من هللا

لرفث صوص اخبرب خ، أم عن مجيع معانيه ؟ وجب أن يكون على مجيع معانيه ، إذ مل أيت 
ز نقل ئاجإذ كان غري  ليم له ،الذي هو ابملنطق عند النساء من سائر معاين الرفث جيب التس

 حكم ظاهر آية إىل أتويل ابطن إال حبجة اثبتة 
اع ، وذلك ل إبمجنقو مفإن قال قائل : أبن حكمها من عموم ظاهرها إىل الباطن من أتويلها 
كان معلوما فرم ، ى حمأن اجلميع الخالف بينهم يف أن الرفث عند غري النساء غري حمظور عل

م ر وجب أن ال حي هبا بعض الرفث دون بعض ، وإذا كان ذلك كذلك ، بذلك أن اآلية معين
ه حجة جيب بتحرمي امتقمن معاين الرفث على احملرم شيء إال ماأمجع على حترميه عليه ، أو 

 ت جلميع ماملظر اثباحلالتسليم هلا ؟ قيل : إن ماخص من اآلية فأبيح خارج من التحرمي ، و 
، ألن  نه شىءمص ية ، كالذي كان عليه حكمه لو مل خيختصصه احلجة من معىن الرفث ابآل

وز ن ال جيممر ماخص من ذلك ، وأخرج من عمومه إمنا لزمنا إخراج حكمه من احلظر أب
ان كالذي   كمخالف أمره ، فكان حكم مامشله معىن اآلية بعد الذي خص منها على احل

ها بعد الذي صص منخي فيما مل يلزم العباد فرضه هبا ، لو مل خيصص منها لشيء ، ألن العلة
 خص منها نظري العلة فيه قبل أن خيص منها شيء  [

 : مث قال
بعضهم : هي  ع فقالملوضاختلف أهل التأويل يف معىن الفسوق اليت هنى هللا عنها يف هذا ا ]

  املعاصي كلها
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يه من قتل ف ى عنههنا مموقال آخرون : بل الفسوق يف هذا املوضع ماعصي هللا به يف اإلحرام 
نه م بوأمر ابلتجن صيد وأخذ شعر ، وقلم ظفر ، وماأشبه ذلك مما خص هللا به اإلحرام ،

 يف خالل اإلحرام 
  وقال آخرون : بل الفسوق يف هذا املوضع : السباب

  وقال آخرون : الفسوق : الذبح لألصنام
  وقال  آخرون : الفسوق : التنابز ابأللقاب

نهي ال فسوق ( الوله )و قىن بتأويل اآلية يف ذلك ، قول من قال : مع وأوىل األقوال اليت ذكران
ن امه ، وذلك أال إحر  حيفعن معصية هللا يف إصابة الصيد ، وفعل ماهنى هللا احملرم عن فعله 

رفث ، وال فال ي ذلكبهللا جل ثناؤه قال ) فمن فرض فيهن احلج فال رفث وال فسوق ( يعين 
  ، يف إحرامه عة هللان طاعهللا عن فعله يف حال إحرامه ، وال خيرج يفسق : أي اليفعل ماهناه 

رم ، حمو غري ن أوقد علمنا أن هللا جل ثناؤه قد حرم معاصيه على كل أحد ، حمرما كا
زوا سكم وال تنابوا أنفلمز وكذلك حرم التنابز ابأللقاب يف حال اإلحرام وغريها بقوله ) وال ت

ان كفإذ    فرضهيسباب أخيه يف كل حال فرض احلج أو مل ابأللقاب ( وحرم على املسلم 
ضه احلج مه وفر حراإذلك كذلك ، فال شك أن الذي هنى هللا عنه العبد من الفسوق يف حال 

هناه عنه  ث الذيلرفا، هو مامل يكن فسوقا يف حال إحالله ، وقبل إحرامه حبجه ، كما أن 
ل فيما قد ن يقاألعىن إحرامه ، ألنه ال ميف حال فرضه احلج ، هو الذي كان له مطلقا قبل 

 ام عليه فعلهاهو حر م محرم هللا على خلقه يف كل األحوال : ال يفعلن أحدكم يف حال اإلحرا
ن محوال األ يف كل حال ، ألن خصوص حال اإلحرام به ال وجه له ، وقد عم به مجيع

لفسوق م من ار احمل اإلحالل واإلحرام  فإذ كان ذلك كذلك ، فمعلوم أن الذي هنى عنه
قا قبل ان مطلي كفخص به حال إحرامه ، وقيل له : إذا فرضت احلج فال تفعله ، هو الذ
احملرم يف  هى عنهلنحال فرضه احلج ، وذلك هو ماوصفنا ، وذكران أن هللا جل ثناؤه خص اب

ئر ، وسا الصيد قتلو حال إحرامه ، مما هناه عنه من الطيب واللباس واحللق وقص األظافر 
 ماخص هللا ابلنهي عنه احملرم يف حال إحرامه 
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لنساء ، عند ا رفثيفتأويل اآلية إذا : فمن فرض احلج يف أشهر احلج فأحرم فيهن ، فال 
امه حبجه ، ال إحر  حيففيصرح هلن جبماعهن ، وال جيامعهن ، وال يفسق إبتيان ماهناه هللا 

 رم [وهو حم علهفحرم هللا عليه  من قتل صيد ، وأخذ شعر ، وقلم ظفر ، وغري ذلك مما
 : مث قال

رم ادل احملن جيأاختلف أهل التأويل يف ذلك ، فقال بعضهم : معىن ذلك : النهي عن  ]
  أحدا

  غضبهيىت حمث اختلف قائلو هذا القول ، فقال بعضهم : هني عن أن جيادل صاحبه 
  وقال آخرون منهم : اجلدال يف هذا املوضع معناه : السباب

و هىن االختالف فيمن اجلدال واملراء ، وإمنا ع آخرون منهم : بل عىن بذلك خاصا من وقال
  أمت حجا من احلجاج

نهوا عن فحلج ، ايه وقال آخرون منهم : بل ذلك اختالف كان يكون بينهم يف اليوم الذي ف
  ذلك

  براهيمف إوقال آخرون : بل اختالفهم ذلك يف أمر مواقف احلج أيهم املصيب موق
استقامة  اىل عنتع وقال آخرون : بل قوله جل ثناؤه ) وال جدال يف احلج ( خرب من هللا
  ءوقت احلج على ميقات واحد ال يتقدمه وال يتأخره ، وبطول فعل النسي

عىن ذلك : ال : من قوأوىل هذه األقوال يف قوله ) وال جدال يف احلج ( ابلصواب ، قول م
 ة غريومناسك متفق ،واستقام أمره ووقته على وقت واحد  ، قد بطل اجلدال يف احلج ووقته

حلج أشهر ان وقت أرب خمتلفة ، وال تنازع فيه ، وال مراء ، وذلك أن هللا تعاىل ذكره أخ
  ف فيهتلختمعلومات ، مث نفى عن وقته االختالف الذي كانت اجلاهلية يف شركها 

يان دمناه من البقا قد ملفه صواب مما خالوإمنا اخرتان هذا التأويل يف ذلك ، ورأيناه أوىل ابل
ل يف تلك احلا هي عنهلنآنفا يف أتويل قوله ) وال فسوق ( أنه غري جائز أن يكون هللا خص اب

ن مخص به م ماخيالفها ، وهي حال اإلحالل ، وذلك أن حكاليت  مطلق مباح يف احلال
صوصه وجه خل الفالل ، ذلك حكم حال اإلحرام إن كان سواء فيه حال اإلحرام وحال اإلح

 به حاال دون حال ، وقد عم به مجيع األحوال 
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احلج ( أن  دال يف جوإذ كان ذلك كذلك ، وكان ال معىن لقول القائل يف أتويل قوله ) وال
 متاره بباطل راد الن أأتويله : ال متار صاحبك حىت تغضبه ، إال أحد معنيني : إما أن يكو 

يف كل حال  لباطلء ابه ، ألن هللا عز وجل قد هنى عن املراحىت تغضبه ، فذلك ماال وجه ل
حال  ستواءالنه حمرما كان املماري أو حمال ، فال وجه خلصوص حال اإلحرام ابلنهي ع

ه له ال وجاوذلك أيضا م ق ،اإلحرام واإلحالل يف هني هللا عنه ، أويكون أراد : ال متاره ابحل
، أو رآه  ه عنهادفع ، كان الواجب عليه مراءه يف، ألن احملرم لو رأى رجال يروم فاحشة 

ىت يتخلصه حجداله ه و حياول ظلمه والذهاب منه حبق له قد غصبه عليه ، كان عليه مراؤه في
 لم ، وإما منقبل ظ من منه ، واجلدال واملراء ال يكون بني الناس إال من أحد وجهني : إما

ائز تركه غري ج آلخرحبال ، ومن الوجه اقبل حق  فإذا كان من أحد وجهيه غري جائز فعله 
ويل أتول من لق حبال ، فأي وجوهه اليت خص ابلنهي عنه حال اإلحرام ؟ وكذلك ال وجه

بعض ،  ن سبابعهم ذلك أنه مبعىن السباب ، ألن هللا تعاىل ذكره قد هنى املؤمنني بعض
سباب  :وسلم  يهلعلى لسان رسوله عليه الصالة والسالم يف كل حال ، فقال صلى هللا ع

 يا يف كل حال من( فإذا كان املسلم عن سب املسلم منه1املسلم فسوق ، وقتاله كفر  )
ت  رام إذا أحرمل اإلححا أحواله ، حمرما كان أو غري حمرم ، فال وجه ألن يقال : ال تسبه يف

لم فحج  نفذكر حديث م -وفيما روي عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من اخلرب  [ 
ج ( مبعىن ل يف احلضحة على أن قوله ) وال جدا] داللة وا  -رفث  املتقدم يف املرفوعات ي

فيما  بينهم ناسالنفي عن احلج أبن يكون يف وقته جدال ومراء دون النهي عن جدال ال
ن حج فلم أنه م خربيعنيهم من األمور ، أو اليعنيهم ، وذلك أنه صلى هللا عليه وسلم أ

الفسوق لرفث و ا لحق من هللا الكرامة ماوصف أنه استحقه حبجه اتركيرفث ومل يفسق است
  اللذين هنى هللا احلاج عنهما يف حجه من غري أن يضم إليهما اجلدال

  تقدم خترجيه يف املرفوعات (1)
  

فلو كان اجلدال الذي ذكره هللا يف قوله ) وال جدال يف احلج ( مما هناه هللا عنه هبذه اآلية ، 
السباب وماأشبه ذلك ملا   لذي أتول ذلك من أتوله من أنه املراء واخلصومات أوعلى حنو ا

ذكر أنه يستحقها احلاج الذي اليت  كان صلى هللا عليه وسلم ليخص ابستحقاق الكرامة
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ولكن  هي مقرونة هبمااليت  وصف أمره ابجتناب خلتني مما هناه هللا عنه يف حجه دون الثالثة
خمالفا معىن صاحبتيها يف أهنا خرب على املعىن الذي وصفنا ، وأن ملا كان معىن الثالثة 

األخريني مبعىن النهي الذي أخرب النيب صلى هللا عليه وسلم أن جمتنبهما يف حجه مستوجب 
ماوصف من إكرام هللا إايه مما أخرب أنه مكرمه به إذا كانتا مبعىن النهى ، وكان املنتهي عنهما 

ا ، وترك ذكر الثالثة إذ مل تكن يف معنامها ، وكانت خمالفة سبيلها هلل مطيعا ابنتهائه عنهم
 سبيلهما 

اب اجلدال ، ني إعر ة بفإذا كان ذلك كذلك ، فالذي هو أوىل ابلقراءة من القراءات املخالف
من  ن الذيأات وإعراب الرفث والفسوق ليعلم سامع ذلك إذا كان من أهل الفهم ابللغ

فاق لك ابتذيع مجاختالف معنييهما ، وإن كان صوااب قراءة أجله خولف بني إعرابيهما 
ب ، مع إبعرا عضاإعرابه على اختالف معانيه ، وإذ كانت العرب قد تتبع بعض الكالم ب
لك إذ كان  يف ذإيل اختالف املعاين ، وخاصة يف هذا النوع من الكالم ، فأعجب القراءات

برفع الرفث  (احلج   يفوال فسوٌق  وال جدال  األمر على ماوصفت ، قراءة من قرأ ) فال رفٌث 
  ، وكثري منلبصرينياعة والفسوق وتنوينهما ، وفتح اجلدال بغري تنوين ، وذلك هو قراءة مجا

 أهل مكة ، منهم عبد هللا بن كثري ، وأبو عمرو بن العالء 
معناه :  نيالقائلو ،  وأما قول من قال : معناه النهي عن اختالف املختلفني يف أمتهم حجا

ل يف حكايته ، فقو  حلجالنهي عن قول القائل : غدا احلج ، خمالفا به قول اآلخر : اليوم ا
 ال خبربه إالكفاية عن االستشهاد على وهائه وضعفه ، وذلك أنه قول التدرك صحت

أو  ،ي عنه لنهمستفيض ، وخرب صادق يوجب العلم أن ذلك كان كذلك ، فنزلت اآلية اب
 صفنا و ليت ابعض معاين اجلدال دون بعض ، وال خرب بذلك ابلصفة أن معىن ذلك يف 

ختالف الذي ، اال حلجاوأما داللتنا على قول ماقلنا من أنه نفي من هللا جل وعز عن شهور 
  كانت اجلاهلية ختتلف فيها بينها قبل كما وصفنا

خبار : أن األهل  أوأما داللتنا على أن اجلاهلية كانت تفعل ذلك ، فاخلرب املستفيض يف
 ،دة يف الكفر يء زايلنساجلاهلية كانت تفعل ذلك ، مع داللة قول هللا تقدس امسه : )إمنا ا

 ( 1يضل به الذين كفروا حيلونه عاما وحيرمونه عاما( [ )
 (278-2/263جامع البيان ) (1)
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 : وقال الرازي
ماع املراد : اجلئكم( و نسا أما الرفث فقد فسرانه يف قوله ) أحل لكم ليلة الصيام الرفث إىل ]

ق هبا ما يتعلو  ةذكر اجملامع ، وقال احلسن : املراد منه كل مايتعلق ابجلماع  فالرفث ابللسان :
غيبة  التلفظ به يف الوا :ء ق، والرفث ابليد : اللمس والغمز ، والرفث ابلفرج : اجلماع ، وهؤال

  فثأيضا يف الر  النساء اليكون رفثا  [ وذكر أثر ابن عباس وبعض ماقيل
وقد  ،يفسق  فسقلمث قال : ] أما الفسوق فاعلم أن الفسق والفسوق واحد ومها مصدران 
احملققني  ثري منفك ذكران فيما قبل أن الفسوق هو اخلروج عن الطاعة ، واختلف املفسرون
لشيء اهي عن النو محلوه على كل املعاصي قالوا : ألن اللفظ صاحل للكل ومتناول له ، 

 دليل من غري كمب االنتهاء عن مجيع أنواعه فحمل اللفظ على بعض أنواع الفسوق حتيوج
الفسوق لكفر و اكم ، وهذا متأكد بقوله تعاىل ) ففسق عن أمر ربه ( وبقوله ) وكره إلي

 والعصيان ( 
أما اجلدال و ل : ] قا وذهب بعضهم إىل أن املراد منه بعض األنواع  [ فذكرها مع حججها مث

وجديل ، أي  جمدول مامل من اجملادلة ، وأصله من اجلدل الذي من الفتل ، يقال : ز فهو فعا
لة ألن كل ة جماداصممفتول ، واجلدال اسم الزمام ألنه اليكون إال مفتوال ، ومسيت املخ

جلدال  ا هذا يفها واحد من اخلصمني يروم أن يفتل صاحبه عن رأيه ، وذكر املفسرون وجو 
 ( 1اخل [ )

 (166-5/164يح الغيب )مفات (1)
 

 : وقال ابن كثري
لرفث ، وهو اجلماع ،  افليجتنب  0وقوله : ) فال رفث ( أى : من أحرم ابحلج أو العمرة ، ]

اطي دواعيه رم تعحيلك كما قال تعاىل : ) أحل لكم ليلة الصيام الرفث اىل نسائكم ( ، وكذ
 [  النساء من املباشرة والتقبيل وحنو ذلك ، وكذا التكلم به حبضرة

سباب  صحيح : الوقال آخرون : الفسوق هاهنا السباب  وقد يتمسك هلؤالء مبا ثبت ىف ]
 املسلم فسوق ، وقتاله كفر [
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ىل عن ى تعاهنما كقال : ]والذين قالوا : الفسوق هاهنا هو املعاصي ، معهم الصواب ،  
كد ، شهر احلرام آيف ال نهأ الظلم يف األشهر احلرم ، وإن كان يف مجيع السنة منهيا عنه ، إال

وقال يف  0 فسكم (أن وهلذا قال : ) منها أربعة حرم ذلك الدين القيم ، فال تظلموا فيهن
   ( احلرم : ) ومن يرد فيه إبحلاد بظلم نذقه من عذاب أليم

،  دمن قتل الصي م ،واختار ابن جرير أن الفسوق هاهنا هو ارتكاب ما هنى عنه يف اإلحرا
ما ذكرانه أوىل ، وهللا و  0، وقلم األظافر ، وحنو ذلك ، كما تقدم عن ابن عمر  وحلق الشعر

 [  أعلم
 : وال جدال ىف احلج ( فيه قوالن ) : وقوله ]

حه أكمل ان ووضبي أحدمها : وال جمادلة يف وقت احلج ويف مناسكه ، وقد بينه هللا أمت
 : لر احلج مث قاإيضاح  [  فذكر مجيع اآلاثر اليت تتعلق ابجلدال يف أم

القول حلج  و ااسك وقد اختار ابن جرير مضمون هذه االقوال ، وهو قطع التنازع يف من ]
 [ الثاين : أن املراد ابجلدال هاهنا : املخاصمة

جلدال الغضب ة : واكرمعفذكر مجيع اآلاثر املتضمنة املغاضبة والسباب وحنوها وختمها أبثر 
 أبس ه ، فالضربستعتب مملوكا فتغضبه من غري أن ت، أن تغضب عليك مسلما ، إال أن ت

 : عليك ، إن شاء هللا  مث قال
 مام أمحد  [ فذكروالدليل على ذلك ما رواه اإل 0ضربه لكان جائزا سائغا  قلت : ولو ]

 ضهم عنبع حديث أمساء يف ضرب أيب بكر للجمال مث قال : ] ومن هذا احلديث حكى
لى هللا لنيب صل احلج ضرب اجلمال  ولكن يستفاد من قو بعض السلف أنه قال : من متام ا

وىل للطيف أن األانكار اإل عليه وسلم ، عن أيب بكر : انظروا إىل هذا احملرم ما يصنع ؟ كهيئة
  (1ترك ذلك ، وهللا أعلم [)

 (347-1/344تفسري القرآن العظيم ) (1)
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 ري الزادإن خفا تزودو قوله تعاىل ) وماتفعلوا من خري يعلمه هللا و 
 ( التقوى واتقون ايأويل األلباب

 
  خري آدم من ل : مافعل ابنعن احلسن رمحه هللا قوله : )وماتفعلوا من خري( قا -155
هبا  دة رمواموا ومعهم أزو عن ابن عمر رضي هللا عنهما ، قال : كانوا إذا أحر  -156

أن  ن ذلك وأمروانهوا عف(   الزاد التقوىواستأنفوا زادا آخر ، فأنزل هللا ) وتزودوا فإن خري
  يتزودوا الكعك والدقيق والسويق

لون : ون ويقو جون واليتزودحيعن ابن عباس رضي هللا عنهما قال : كان أهل اليمن  -157
 لتقوى ( ان خري الزاد دوا فإتزو حنن املتوكلون فإذا قدموا مكة سألوا الناس ؛ فأنزل هللا تعاىل )و 

تقوى واتقون لزاد الدوا فإن خري ا بن عباس رضي هللا عنهما قوله : )وتزو عن عبد هللا -158
ج بيت هللا ون : حنقوليايأويل األلباب( : كان أانس خيرجون من أهليهم ليست معهم أزودة ، 

  فال يطعمنا ! فقال هللا : تزودوا مايكف وجوهكم عن الناس
سوق رفث وف ماترتكوا من ن خري (عن ابن عباس رضي هللا عنهما :) وماتفعلوا م -159

دم اد الدنيا مقز اب من لبوجدال يف احلرم ) يعلمه هللا ( يقبله هللا ) وتزودوا ( ايأوىل األ
ن الناس ملعقول اوي ومؤخر يقول : تزودوا من الدنيا ماتكفون به وجوهكم عن املسئلة ايذ

ون ( لدنيا ) واتقان زاد مد ري زاوإال توكلوا على هللا ) فإن خري الزاد التقوى ( فإن التوكل خ
ري نوا حيجون بغيمن كاال اخشوين يف احلرم )ايأويل األلباب( نزلت هذه اآلية يف أانس من أهل

 زاد فيصيبون يف الطريق من أهل املنزل ظلما فنهاهم هللا عن ذلك 
د الزا بعض يف وكل بعضهم علىعن ابن الزبري رضي هللا عنهما قال : كان الناس يت -160

 (فأمرهم هللا أن يتزودوا فقال )وتزودوا فإن خري الزاد التقوى
الكعك  ويف لدقيق و ل : السويق واعن سعيد بن جبري رمحه هللا يف قوله ) وتزودوا( قا -161

 رواية : والزيت  وزاد يف أخري : اخلشكنانج 
 )وتزودوا نزل هللايتزودون ، فأ عن عكرمة رمحه هللا ، قال : كان أانس حيجون ، وال -162

  ( فإن خري الزاد التقوى
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 قيقالسـويق والد عن عكرمة رمحه هللا يف قوله ) وتزودوا ( قال : هو -163
لزاد التقوى اإن خري ه ) وتزودوا فعن عبد امللك بن عطاء رمحه هللا عن الشعيب يف قول -164

 قال : التمر ؟لطعام اماو ( قال : قال : هو الطعام ، وكان يومئذ الطعام قليال ، قال : قلت 
  والسويق
لون : اد ويقو حيجون بغري ز  عن إبراهيم رمحه هللا ، قال : كان انس من األعراب -165

 وى ( لتقنتوكل علي هللا ، فأنزل هللا جل ثناؤه ) وتزودوا فإن خري الزاد ا
ل هويف لفظ : أ -هل اآلفاق أعن جماهد رمحه هللا يف قوله )وتزودوا( قال : كان  -166

فأمروا  -ن متكلون يقولون : حن ويف رواية : -اد ، يتوصلون ابلناس  ز حيجون بغري  -اليمن 
 (أن يتزودوا  ويف رواية : فنزلت )وتزودوا فإن خري الزاد التقوى

 يتزودون ون ، والحيجون ويسافر  عن احلسن رمحه هللا : إن انسا من أهل اليمن كانوا -167
  لتقوىااد د يف سبيل هللا مث أنبأهم أن خري الز ، فأمرهم هللا ابلنفقة والزا

ن هل اليموى ( كان انس من أرمحه هللا ) وتزودوا فإن خري الزاد التق عن قتادة -168
  لتقوىلزاد ااري خخيرجون بغري زاد إىل مكة ، فأمرهم هللا أن يتزودوا ، وأخربهم أن 

  عن أيب العالية رمحه هللا حنو ذلك -169
ن أهل اليمن مان انس د التقوى ( فكع رمحه هللا قوله ) وتزودوا فإن خري الزاعن الربي -170

  تقوىال حيجون واليتزودون ، فأمرهم هللا أن يتزودوا ، وأنبأ أن خري الزاد
  عن مقاتل بن حيان رمحه هللا حنو ذلك -171

عة لدنيا املنفا ري زادلزاد التقوى ( وخعن الضحاك رمحه هللا قوله ) وتزودوا فإن خري ا  -172
  من اللباس والطعام والشراب

  لتقوىا وزاد اآلخرة ين : الطعام ،عن عطاء اخلراساين رمحه هللا : وأما )وتزودوا( يع -173
كانت قبائل   :( قال  الزاد التقوى قال ابن زيد رمحه هللا يف قوله ) وتزودوا فإن خري -174

 تبارك قال هللاف،  را ألن يتضيفوا الناسمن العرب حيرمون الزاد إذا خرجوا حجاجا وعما
  (وتعاىل هلم ) وتزودوا فإن خري الزاد التقوى

  مرحم والت: اخلبز والل عن حنظلة رمحه هللا سئل سامل عن زاد احلاج ، فقال -175
  سفرليعين : يف ا رفيق الصاحل :عن مكحول رمحه هللا : )وتزودوا( قال : الزاد : ال -176
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وال   وال تظلمواوا هللا( : اتقحيان رمحه هللا : )وتزودوا فإن خري الزاد التقوىعن مقاتل بن  -
 (1تغصبوا أهل الطريق  )

مل بطاعة عالتقوى قوى ( قال : و عن الضحاك رمحه هللا يف قوله ) فإن خري الزاد الت -177
  هللا

ن خري الزاد فا ودوال هللا : )وتز عن أيب خرية حمب بن حذمل رمحه هللا ، كتب يذكر قو  -178
  هللاالتقوى( والتقوى : كلمة وهلا تفسري ، وتفسريها : العفاف عما حرم 

   قوىزاد التزودوا وخري العن سفيان رمحه هللا قال : يف قراءة عبد هللا : وت -179
________________________________________ 

 
 احلواشي :

 حلنفي ثناان حملم ثنا أبو بكر بثنا احلسن بن أمحد ، ثنا موسى ( قال : حد1303أخرجه ابن أيب حامت )رقم  -155
 يضا وأظن أن يفوأان أ رمجتهتعباد بن منصور ، قال : سألت احلسن  فذكره  وموسى مل يقف حمقق ابن أيب حامت على 

شيخ  د بن الليثن أمحاحلسن ببه و  امسه تصحيفا ألنه مل يذكر يف اجلرح والتعديل البن أيب حامت وابقي اإلسناد الأبس
 وطي (  ومل يذكره السي3/2ابن أيب حامت قال عنه : كتبت عنه وهو ثقة )اجلرح والتعديل 

ال : غفار ، قل : ثنا عمرو بن عبد ال( قال : حدثين احلسني بن علي الصدائي ، قا2/278أخرجه ابن جرير ) -156
( من طريق عمرو به  وعمرو بن 1/348فسري ابن كثري ثنا حممد بن سوقة ، عن انفع ، عنه به  وأخرجه ابن مردويه ) ت

ثر ذكره السيوطي  )الدر (  واأل2/486عبد الغفار متهم ابلوضع  وقال أبو حامت : مرتوك )املغين يف الضعفاء 
1/220 ) 

( وابن 1730( وأبو داود )رقم 1/245ي يف التفسري من الكربى )( والنسائ384-3/383أخرجه البخاري ) -157
( والبيهقي يف سننه 1/248( وعبد بن محيد يف تفسريه وابن حبان يف صحيحه ) تفسري ابن كثري 2/279جرير )

عمرو بن دينار عن  ( من طريق1305( وعلقه ابن أيب حامت )رقم41( والواحدي يف أسباب النزول )ص 4/332)
 (1/220عكرمة عن ابن عباس به وعزاه السيوطي أيضا البن املنذر ) الدر 

حدثين  يف فيما كتب إيل حدثين أيب ،( قال : أخربان حممد بن سعد العو 1304أخرجه ابن أيب حامت )رقم  -158
حممد بن سعد به مثله   ( عن2/280عمى احلسني بن عطية ، حدثين أيب ، عن جدي ، عنه به  وأخرجه ابن جرير )

عزاه إليهما فقط )الدر ه السيوطي و ( وذكر 189آية  1وهو ضعيف هبذا اللفظ وتقدم الكالم على إسناده )األثر 
1/220 ) 

لسدي الصغري عن الكليب عن أيب ا( من طريق 1/95،96أخرجه صاحب تنوير املقباس يف تفسري ابن عباس ) -159
  مل يذكره السيوطي( و 189آية  3صاحل عن ابن عباس به وهو تفسري موضوع تقدم الكالم عليه )األثر رقم 

كبري مطوال جدا خبطبة ابن الزبري قبل يوم الرتوية بيوم من طريق أيب سعد البقال عن حممد أخرجه الطرباين يف ال -160
بن عبد هللا الثقفي عنه ، وقد تقدم طرف منه عند قوله )احلج أشهر معلومات(  وقال اهليثمي : فيه سعيد بن املرزابن 
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( وحذف اهليثمي هذا اجلزء منه مث ذكره مستقال 3/250وقد وثق وفيه كالم كثري وفيه غريه ممن مل أعرفه )جممع الزوائد 
( وعلقه 1/221( وقال اهليثمي : فيه أبو سعد البقال وهو ضعيف اهـ وإليه فقط عزاه السيوطي )الدر6/318)اجملمع 

 (1306ابن أيب حامت )رقم 
( ومن طريقه 1/94( و عبد الرزاق )1/348( وعنه وكيع ) تفسري ابن كثري 1/221أخرجه ابن عيينة ) الدر  -161

ه  وإسناده صحيح  ب( عن حممد بن سوقة ، عن سعيد  1313( وابن أيب حامت )رقم2/279،280،281ابن جرير )
 ر وال ابن أيب حامت  ( ومل يعزه البن جري1/221وعزاه السيوطي أيضا لعبد بن محيد وابن أيب شيبة )الدر 

( وابن أيب 2/279طريقه ابن جرير ) ( ومن1/94لرزاق )( وعنه عبد ا1/221أخرجه سفيان بن عيينة ) الدر  -162
ن عمرو بن دينار ، عنه به  ع( 101( وأبو بكر اخلالل يف احلث على التجارة والكسب والعمل )رقم 1304حامت )رقم 

ورجح ابن أيب  اس حنوهبن عبوإسناده صحيح  وعزاه السيوطي أيضا البن أيب شيبة  وقد تقدم من رواية عكرمة عن ا
 مت هذه الرواية املرسلة حا

 أيب ، عن عكرمة فذكره  وإسناده ( قال : حدثين2/281( ومن طريقه ابن جرير )1/94أخرجه عبد الرزاق ) -163
 ( ومل11/67ذيب ) الته لثقاتاجيد فهمام بن انفع والد عبد الرزاق قال إسحق بن منصور : ثقة وذكره ابن حبان يف 

  (1314امت )رقم يذكره السيوطي  وعلقه ابن أيب ح
مللك بن عطاء البكائي عنه به  ( عن عبد ا2/280( ومن طريقه ابن جرير ) 1/221أخرجه وكيع ) الدر  -164

( عن عبد امللك 2/279ر )( ومن طريقه ابن جري1/95( وعنه عبد الرزاق )1/221وأخرجه سفيان بن عيينة ) الدر 
( 5/361ح والتعديل ) اجلر  ن منريقال عنه حيىي : ثقة وكذا قال اببه خمتصرا  وإسناده صحيح فعبد امللك خنت الشعيب 

 ( 1315م امت )رقحأيب  وعزاه السيوطي أيضا البن أيب شيبة وعبد بن محيد  ومل يعزه البن جرير  وعلقه ابن
به  هرية ، عندي ، عن هشيم ، عن املغ( قال : حدثنا عمرو ، قال : ثنا ابن أيب ع2/279أخرجه ابن جرير ) -165

رير فقط ي وعزاه البن ج( من طريق جرير عن مغرية به حنوه  ذكره السيوط2/281وإسناده صحيح  وأخرجه أيضا )
 (1309( وعلقه ابن أيب حامت )رقم 1/221)الدر 

، قال ان ورقاء  ان آدم : قال ،ان إبراهيم  :( قال : أان عبد الرمحن ، قال 1/103التفسري املنسوب إىل جماهد ) -166
ن ابن أيب جنيح به  أخرجه ع( من طرق 280-2/279ابن أيب جنيح ، عنه  وإسناده صحيح  وأخرجه ابن جرير ) عن

( من 100كسب والعمل )رقم ( وأبو بكر اخلالل يف احلث على التجارة وال2/279(  وابن جرير )1/94عبد الرزاق )
ه السيوطي  وعلق  يذكرها  وملهد به خمتصرا أيضطريق عمر بن ذر عنه خمتصرا وأخرجه ابن جرير من طريق ليث عن جما

 (1307ابن أيب حامت )رقم 
تزودوا قوله )و  : ثنا سعيد ، عن قتادة ( قال : حدثنا بشر ، قال : ثنا يزيد ، قال2/280أخرجه ابن جرير ) -167

 طي  فإن خري الزاد التقوى ( فكان احلسن يقول  فذكره  وإسناده صحيح  ومل يذكره السيو 
ر عنه به  وإسناده صحيح  ( قال : حدثنا معم 2/280( ومن طريقه ابن جرير )1/94أخرجه عبد الرزاق ) -168

( 1/221د ) الدر بن محي لعبد وأخرجه ابن جرير أيضا من طريق سعيد بن أيب عروبة عنه بنحوه  وعزاه السيوطي أيضا
 (1310ومل يعزه البن جرير  وعلقه ابن أيب حامت )رقم 
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أخرجه  -170قدمة  ومل يذكره السيوطي ( وهو موصول ابإلسناد املذكور يف امل1308ابن أيب حامت )رقم علقه  -169
ام شيخ عف إلهبضبه  وفيه  ( قال : حدثت عن عمار ، قال : ثنا ابن أيب جعفر ، عن أبيه ، عنه2/280ابن جرير )

 د املذكور يف املقدمة موصول ابإلسنا( وهو 1311ابن جرير  ومل يذكره السيوطي  وعلقه ابن أيب حامت )رقم 
 قدمة  ومل يذكره السيوطي( وهو موصول ابإلسناد املذكور يف امل1312علقه ابن أيب حامت )رقم  -171
نه به  ويرب ، عجل : ثنا أبو زهري ، عن ( قال : حدثين املثىن ، قال : ثنا إسحق قا2/280أخرجه ابن جرير ) -172

  ومل يذكره السيوطي ويف إسناده جويرب وهو ضعيف 
شعيب ،  خربين ابنن مزيد البريويت قراءة ، أ( قال : أخربان العباس بن الوليد ب1320أخرجه ابن أيب حامت )رقم  -173

مل يذكره و  مرة  دم غريأخربين عثمان بن عطاء ، عن أبيه به  وإسناده فيه ضعف لضعف عثمان بن عطاء كما تق
 ( 1317ضا )رقم السيوطي  وعلقه ابن أيب حامت أي

ذكره  ف ب ، قال : قال ابن زيد ( قال : حدثين يونس ، قال : أخربان ابن وه2/281أخرجه ابن جرير ) -174
  وإسناده صحيح  ومل يذكره السيوطي

حيح  سناده صنظلة به  وإقال : ثنا ح ،( قال : حدثنا عمرو ، قال : ثنا أبو عاصم 2/279أخرجه ابن جرير ) -175
يب حامت )رقم أخرجه ابن أ -176( 1314ابن أيب سفيان  ومل يذكره السيوطي  وعلقه ابن أيب حامت )رقم وحنظلة هو 

 نذر ، عنه به ن بن امللنعماا( قال : حدثنا أيب ، ثنا أبو اجلماهر حممد بن عثمان ، ثنا حييي بن محزة عن 1318
 وإسناده صحيح  ومل يذكره السيوطي 

  وعةتقدم يف األحاديث املرف (1)
، عنه  ن جويرببو زهري ، عقال : ثنا أ ( قال : حدثين املثىن ، قال : ثنا إسحاق ،2/281أخرجه ابن جرير ) -177

  به  ويف إسناده جويرب وهو ضعيف  ومل يذكره السيوطي
ن بث رة الليأبو الطاهر حدثين أبو زرا ( قال : حدثنا علي بن احلسني ، ثنا1319أخرجه ابن أيب حامت )رقم  -178

مرو بن السرح عمد بن حمر هو عاصم القتباين ، قال : كتب إيل أبو خرية  فذكره  وإسناده إليه صحيح  وأبو الطاه
هتذيب  مفسر زاهد ) -فتوحة مخباء معجمة  -صري أبو خرية بن حذمل امل -ملهملة ابفتح احلاء  -املصري  وحمب 

 ( ومل يذكره السيوطي 4/1260، تبصري املنتبه  2/31، اإلكمال 3/1155الكمال 
 ن قال : حدثنا أبو حذيفة حدثنا سفيا ( قال : حدثنا حممد بن زكراي54أخرجه ابن أيب داود يف املصاحف )ص -179

لثقات وقال : ابان يف حابن  فذكره وإسناده ضعيف جدا ألن فيه حممد بن زكراي الغاليب قال الذهيب : ضعيف وذكره
،  5/168ن امليزان ع ) لساابلوض وقال الدارقطين : يضع احلديث وقال البيهقي : متهم يعترب حبديثه إذا روى عن ثقة 

 (1/221( ابإلضافة النقطاعه  وإليه فقط عزاه السيوطي )الدر 1/139دالئل النبوة 
 

 : جممل مادلت عليه اآلاثر
 : قال ابن جرير

يعين بذلك جل ثناؤه : افعلوا  هللا ( القول يف أتويل قوله تعاىل ) وماتفعلوا من خري يعلمه ]
أيها املؤمنون ماأمرتكم به يف حجكم من إمتام مناسككم فيه ، وأداء فرضكم الواجب عليكم 
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يف إحرامكم ، وجتنب ماأمرتكم بتجنبه من الرفث والفسوق يف حجكم لتستوجبوا به الثواب 
مرضايت وطلب  اجلزيل ، فإنكم مهما تفعلوا من ذلك وغريه من خري وعمل صاحل ، ابتغاء

ثوايب ، فأان به عامل ، وجلميعه حمص حىت أوفيكم أجره ، وأجازيكم عليه ، فإين الختفى علي 
 خافية ، وال ينكتم عين ماأردمت أبعمالكم ، ألين مطلع على سرائركم ، وعامل بضمائر نفوسكم

 ] 
  :وي ( لتقمث قال : ] القول يف أتويل قوله تعاىل ) وتزودوا فإن خري الزاد ا

 رمى مبا معه ا أحرمإذ ذكر أن هذه اآلية نزلت يف قوم كانوا حيجون بغري زاد ، وكان بعضهم
نهم ابلتزود تزود ميكن يمن الزاد ، واستأنف غريه من األزودة ، فأمر هللا جل ثناؤه من مل 

  لسفره ، ومن كان منهم ذا زاد أن حيتفظ بزاده فال يرمي به
ر سقن ، فإن أمواليف فثن أشهر احلج احلج فأحرم فيهن فال ير فتأويل اآلية إذا : فمن فرض يف

نه به وهناكم ع أمركم يمااحلج قد استقام لكم ، وعرفكم ربكم ميقاته وحدوده ، فاتقوا هللا ف
يعلمه ،  م إليهدبكمن أمر حجكم ومناسككم ، فإنكم مهما تفعلوا من خري أمركم به ، أون

م ، فإنه مناسككم و ىل أداء فرض ربكم عليكم يف حجكوتزودوا من أقواتكم مافيه بالغكم إ
أقواتكم  تضييع يف البر هلل جل ثناؤه يف ترككم التزود ألنفسكم ومسألتكم الناس ، وال

فعل و جكم ، حل وإفسادها ، ولكن الرب يف تقوى ربكم ابجتناب ماهناكم عنه يف سفركم
 ماأمركم به ، فإنه خري التزود ، فمنه تزودوا 

 [  ي قلنا يف ذلك روي اخلرب عن الضحاك بن مزاحموبنحو الذ
 : مث قال

 : ( القول يف أتويل قوله تعاىل ) واتقون ايأوىل األلباب ]
يعين بذلك جل ثناؤه : واتقون ايأهل العقول واألفهام أبداء فرائضي عليكم اليت أوجبتها 

وا عقايب عليكم يف حجكم ومناسككم ، وغري ذلك من ديين الذي شرعته لكم ، وخاف
ابجتناب حمارمي اليت حرمتها عليكم ، تنجوا بذلك مما ختافون من غضيب عليكم وعقايب ، 
وتدركوا ماتطلبون من الفوز جبنايت  وخص جل ذكره ابخلطاب بذلك أويل األلباب ، ألهنم 
أهل التمييز بني احلق والباطل ، وأهل الفكر الصحيح واملعرفة حبقائق األشياء اليت ابلعقول 

درك ، وابأللباب تفهم ، ومل جيعل لغريهم من أهل اجلهل يف اخلطاب بذلك حظا ، إذ كانوا ت
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أشباحا كاألنعام ، وصورا كالبهائم ، بل هم منها أضل سبيال ، واأللباب : مجع لب ، وهو 
 ( 1العقل  [ )

 (281-2/278جامع البيان ) (1)
 

 : قال الرازي
 : لزاد التقوي ( ففيه قوالنفأن خري ا أما قوله تعاىل ) وتزودوا ]

ن خري الزاد ك ) فإذل أحدمها : أن املراد : وتزودوا من التقوي ، والدليل عليه قوله بعد
فر لدنيا ، فالسافر من وس التقوي ( وحتقيق الكالم فيه أن اإلنسان له سفران : سفر يف الدنيا

فيه  الدنيا البد سفر منالو ل ، يف الدنيا البد له من زاد ، وهو الطعام والشراب واملركب واملا
ل ن الزاد األو مد خري لزاأيضا من زاد ، وهو معرفة هللا وحمبته واإلعراض عما سواه ، وهذا ا

ا ل : ملقا فكأنه تعاىل إذا عرفت هذا فلنرجع إىل تفسري اآلية ،]: لوجوه  [ فذكرها مث قال
اب أرابب األلب نتم منكن  ب ، يعين إثبت أن خري الزاد التقوى فاشتغلوا بتقواي ايأويل األلبا

ذا هتحصيل ا بالذين يعلمون حقائق األمور وجب عليكم حبكم عقلكم ولبكم أن تشتغلو 
 الزاد ملا فيه من كثرة املنافع  [

 جون بغري زادنوا حيكا  قال : ] والقول الثاين : أن هذه اآلية نزلت يف أانس من أهل اليمن
 ، فأمرهم هللا غصبوهمس و وا يسألون الناس ورمبا ظلموا الناويقولون : إان متوكلون ، مث كان

ال وهكم عن السؤ به وج فونتعاىل أن يتزودوا فقال : وتزودوا ماتبلغون به فإن خري الزاد ماتك
  وأنفسكم عن الظلم

قوله ) وتزودوا  إىل جعرا قال : قال القاضي : وهذا بعيد ألن قوله ) فإن خري الزاد التقوى (
فعل  ارة عنعب ديره : وتزودوا من التقوى والتقوى يف عرف الشرع والقرآن( فكأن تق

دمها : أن ن : أحجهاالواجبات وترك احملظورات قال : فإن أردان تصحيح هذا القول ففيه و 
لى هذا ك ، فعذل القادر على أن يستصحب الزاد يف السفر إذا مل يستصحبه عصى هللا يف

وتزودوا  :ملراد اون ثاين : أن يكون يف الكالم حذف ويكالطريق صح دخوله حتت اآلية  وال
  (1لعاجل سفركم ولآلجل فإن خري الزاد التقوى  [ )

 (169-5/168مفاتيح الغيب ) (1)
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 : وقال ابن كثري
ثهم حوال وفعال ، قبيح قن الوقوله : ) وما تفعلوا من خري يعلمه هللا ( : ملا هناهم عن إتيا ]

 [  يامةاء يوم القهم أنه عامل به ، وسيجزيهم عليه أوفر اجلز وأخرب  ، على فعل اجلميل
آلخرة ، هم اىل زاد اا أرشدلدنياوقوله : ) فان خري الزاد التقوى ( ملا أمراهم ابلزاد للسفر ىف  ]

ذكر  ملا 0 (ري خوهو استحتاب التقوى اليها ، كما قال : ) وريشا ولباس التقوى ذلك 
 وذكر أنه خري ،لتقوى وا اللباس املعنوي ، وهو اخلشوع والطاعة اللباس احلسي نبه مرشدا إىل

 [ من هذا ، وأنفع
وعذايب ملن  ،نكايل و ،  قال : ] وقوله : ) واتقون اي أويل األلباب ( يقول : واتقوا عقايب

  (1خالفين ومل أيمتر أبمري ، اي ذوي العقول واألفهام  [ )
 (349-1/348تفسري القرآن العظيم ) (1)

 
 

 :مناقشة األقوال واخلالصة ومايستفاد من اآلية 
 ذ أمرهم به ،بعد إ حلجايبني هللا سبحانه يف هذه اآلية لعباده الوقت الذي يصح فيه فرضهم 

ج رم ابحلأح وهو شهر شوال وشهر ذي القعدة وعشر ذي احلجة إىل فجر العاشر ، فمن
صي  جلماع واملعاتنب اجين نية فعليه أأبن شرع يف أول أعماله وهي التلبية يف هذه الفرتة الزم

ال  ، وعليه ألمه هللايع كلها ومالحاة الناس ، ويكثر من فعل اخلريات فإنه مهما فعل من خري
نهم أن مد ظنا تزو يهمل التزود كما كان يفعل بعض أهل اليمن ومن فعل فعلهم من ترك ال

زاد يتزود به  خري إنفي األخرو  ذلك من التوكل على هللا ، وال يفوته أن جيمع مع زاده الزاد
ركون ؤمرون به ويدون مايعقليهو تقوى هللا سبحانه وتعاىل ، فإن التقوى أمر هللا لعباده الذين 

  أمهيته
 : هذا هو مضمون عامة آاثر الباب وبقي أن نناقش بعض املسائل

لقول الذي أوال : القول أبن أشهر احلج هي الشهران وعشر من الثالث إىل فجر العاشر هو ا
الينبغي خالفه ، فإن يف اآلية حذفا دل عليه مابعدها وهو قوله سبحانه فمن فرض فيهن 
احلج ، واخلالف يف أشهر احلج دائر بني الثالثة بتمامها وبني ماذكرته ، والضمري يف قوله 
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)فيهن( يرجع إليها ، وال أحد يقول بصحة فرض احلج بعد طلوع فجر يوم النحر ، اللهم إال 
اإلحرام ابحلج طوال السنة على أن يكون إحرامه حلج السنة التالية ، وهذا مع  ن يرى صحةم

بعده الشديد ، مث عدم صحته كما أييت بيانه ، اليستقيم ألن القائل به اليرى أن أشهر احلج 
فيهن( على قوله )احلج  فيشكل عليه ترتيب قوله )فمن فرض هي مجيع شهور السنة ،

اثر اليت ورد فيها اإلطالق فهي حممولة على التجوز على غرار ماقيل يف وابلنسبة لآل(أشهر
نفس اآلية وقد سبق عند خترجيها مايدل على ذلك ، كما يف أثر ابن عمر وفيما ورد عن ابن 
عباس وليس هناك أي أثر صحيح أو ضعيف فيه النص على ذي احلجة بكماله واحلمد هلل 

  رب العاملني
 ه من إشكال يفا قدمتمل رام ابحلج يف مجيع السنة قول مبعزل عن الصواباثنيا : القول ابإلح

ل بمة ، األ تركيب اآلية على القائل به ، مع عدم ثبوت جواز ذلك عن أحد من سلف
ن قول عكرمة مل -ثبوت احلديث املرفوع يف ذلك إن مل نقل ب -يكفي يف عدم جواز ذلك 

صحاب هذا أ دركرو بن ميمون عنه : ]لو أفعل ذلك : ]إنك رجل سوء[ وأشد منه قول عم
رام فاعله ، يف إج بل حممد لرمجوه [ وهذا كحكاية اإلمجاع عن الصدر األول يف عدم اجلواز

تجاج بعضهم من اح ازيوفيه أيضا  مايشعر أنه أول من ابتدع ذلك وأحدثه  وأما ماذكره الر 
قد سبق الرد عليها (  ف1لك )ببعض اآلاثر اليت فيها من متام احلج أن حترم من دويرة أه

ى حجة فيها عل ها فالعناأصال حتت قوله تعاىل )وأمتوا احلج والعمرة هلل ( على أنه لو صح م
ن محيرم الرجل  حلج أنم اجواز اإلحرام ابحلج طوال العام ألهنا أعم فيمكن أن يقال : من متا

ع  ثرية يف الشر كظائره  نا وهذ  دويرة أهله إال إذا مل يستطع عقد إحرامه يف الوقت املشروع له
لرد عليه أيضا يف حمله (  سبق ا2وكذا من احتج بقوله تعاىل )قل هي مواقيت للناس واحلج( )

 ( 3، وهي كذلك أعم  وأشار إىل ذلك القرطيب  )
الدخول يف  حيصل الما كاثلثا : فرض احلج هو اإلحرام وال حيصل التلبس به إال ابلتلبية ،  

 زم ـــــــــ، ولو حصل من الرجل الع وهذا مادلت عليه اآلاثر، (  4ال بتكبرية اإلحرام )الة إــــــالص
 (1/374انظر أحكام القرآن للجصاص ) (1) 
  املرجع السابق (2)
 (2/779اجلامع ألحكام القرآن ) (3)
 (1/181انظر لباب التأويل ) (4)
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صالة فلم قصد الو م يعترب من عز والقصد على فعل النسك ومل يلب مل يعترب حمرما ، كما ال
دي  معناها كتقليد اهل(  وغريه مع التلبية ما يف1يكرب مصليا وهللا أعلم   وزاد اجلصاص )

 وسوقه ويف املسألة آاثر وأقوال حتتاج أن تبحث مستقلة 
ها من حيث هيئت لتلبيةض لرابعا : استطرد السيوطي رمحه هللا كعادته يف ذكر آاثر كثرية تتعر 

عدم تعلقها ل ( 2ا وماإىل ذلك ، وقد أضربت صفحا عن ذكرها كما فعل الشوكاين )وفضله
  بتفسري اآلية وهللا أعلم

الرفث  وكلمة سريخامسا : القرآن الكرمي يفسر بعضه بعضا وهذه أوىل قواعد أصول التف
صالة ليه الل عوردت يف القرآن يف أحكام الصيام مبعىن اجلماع وفسر ذلك فعل الرسو 

ماع ، لذا فمع حصول فتأكد أن املراد هو اجل( 3كان يقبل ويباشر وهو صائم )  الم فقدوالس
لقائلني اجانب  رجحياالختالف يف معىن هذه الكلمة يف هذا املوضع من القرآن بني السلف 

ذلك عمن قال لقول بد اأبن معناها اجلماع الستعماهلا يف املوضع اآلخر هبذا املعىن ولورو 
 أثر ابن ماع حىتجلابملشهور املستفيض عمن جاء عنهما القولني هو تفسريه خبالفه بل إن ا

ا موافقة إحدامه تنيعباس الذي يذكره معظم املفسرين يف حدائه وهو حمرم إمنا جاء برواي
 فعمم مشول ه هللارمح للمشهور عنه من طريق جل تالميذه  وهللا أعلم  وقد تناقض ابن جرير

فظة لصص يف  خمثمع أن أئمة التفسري من السلف خصصوها ،  اللفظة هنا جلميع معانيها
هللا وهناك  ليهعالفسوق مع أن أئمة املفسرين من السلف عمموها ومااحتج به هنا حجة 

 تعاىل أعلم 
سرين ن املفمري سادسا : القول بشمول الفسوق جلميع املعاصي هو األقرب كما رجحه كث

املعاصي  ره ألنتاوزي حيث قال : ] وهو الذي خنومنهم ابن كثري كما تقدم وكذا ابن اجل
 احلقيقة الذي يفوهو  (4تشمل الكل وألن الفاسق : اخلارج من الطاعة إىل املعصية [ )

 يما الذـــــه عني هللاتندرج حتته مجيع أقوال السلف والدليل على عموم ذلك أن ابن عمر رض
  لى أنهعدل ـــــــــــا يميم ممي ثبت عنه التعهو الذ، ثبت عنه النص على املعاصي املتعلقة ابحلج 

 (383-1/382أحكام القرآن له ) (1)
 (1/201فتح القدير ) (2)
  ( وغريمها عن عائشة2/777( ومسلم )4/149أخرجه البخاري ) (3)
 (1/211زاد املسري ) (4)
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 أعلم ع وهللاميحني خصص إمنا أراد االهتمام ابأللصق ابحلج وإن كان اللفظ يشمل اجل

لى بهم قول الرسول ص(  قول جماهد يف اجلدال وذكر أغل1سابعا : ذكر كثري من املفسرين )
ي يقة مؤيد ألن املراد النه(  وهذا يف احلق2هللا عليه وسلم : إن الزمان قد استدار كهيئته  )

 رل حج أيب بكع بدليودا عن اجلدال مبعىن املماراة ألن اآلية متقدمة على األرجح عن حجة ال
فاض حيث أ من ابلناس سنة تسع وال شك أنه حج على هدي إبراهيم عليه السالم وأفاض

 داع جة الو  حيفالناس هو ومن معه ، وإبطال اجلدال يف أمر احلج ووقته مل يكن إال 
نهي عنه يف ا هو معم وأما دعوى الطربي رمحه هللا عدم الفائدة من النهي يف حال اإلحرام

ملفسرين اع من مجلك ذود مثل ذلك كثريا يف الكتاب والسنة وقد بني حال احلل فمردودة لور 
ا احتجاجه ابلتنصيص (  وكذ4(  والزخمشري )3ومنهم ابن كثري كما تقدم والبغوي واخلازن )

نها يف احلكم ، ع(  اليدل على اختالفه 5على الرفث والفسوق يف احلديث دون اجلدال )
لم : من ليه وس عري أيضا ومن ذلك قوله صلى هللاوقد ورد يف الكتاب والسنة من ذلك كث

ية ة بل بقراد دخول اجلن(  ومعلوم أن بقية الصلوات الزمة ملن أ6صلى الربدين دخل اجلنة  )
ديث :] وال ل ابحلستداواجبات اإلسالم الزمة ملن أراد ذلك  وقال أبو حيان معقبا على من 

ق( لعمومه ال فسو )و  ر فقد اندرج يف قولهدليل يف ذلك ألن اجلدال إن كان من ابب احملظو 
لك رتب وب فلذلذنوإن كان من ابب املكروه وترك األوىل فالجيعل ذلك شرطا يف غفران ا
 جلائز يف غريار فيه ظو صلى هللا عليه وسلم غفران الذنوب على النهي عما يفسد احلج من احمل

ي ويف غريه وه  احلجيف نه مطلقااحلج وهو اجلماع املكىن عنه ابلرفث ومن احملظور املمنوع م
ن أن يكو  تميم ملا ينبغيابلفسوق وجاء قوله : وال جدال من ابب الت معصية هللا املعرب عنها

 قصد مة غري آلياعليه احلاج من إفراغ أعماله للحج وعدم املخاصمة واجملادلة فمقصد 
( ، 1/182نزيل للبغوي )( ومعامل الت1/135( ، والبن العريب )1/385انظر كمثال أحكام القرآن للجصاص )(1) 

 ( 2/783( واجلامع ألحكام القرآن للقرطيب )1/182ولباب التأويل للخازن )
  (8/108أخرجه البخاري وغريه عن أيب بكرة ) (2)
 (1/182معامل التنزيل مع لباب التأويل ) (3)
 (1/346الكشاف ) (4)
 (1/347ذكر حنو ذلك أيضا الزخمشري يف الكشاف ) (5)
 (1/440أخرجه مسلم عن أيب موسى ) (6)
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فوعات  املر ما سبق يف(  وأزيد أيضا : ورود لفظة اجلدال يف بعض الرواايت ك1احلديث  [ )
 ىلماعمل أحب إ :لم عن ابن عمر رضي هللا عنهما قال : قال رسول هللا صلى هللا عليه وس

ر على ا اقتصكذو  جدال هللا من جهاد يف سبيله وحجة مربورة متقبلة الرفث والفسوق وال
اتقدم مفر له ه غالفسوق فقط يف قوله : من قضى نسكه وقد سلم املسلمون من لسانه ويد

  من ذنبه  وقد تقدم أيضا يف املرفوعات
ية استقامة رض لقضلتعوالذي يبدو أن اآلية توجيه للحاج يف أمور حجه وآدابه وال ضرورة ل

نظم ابعتبار امة الستقبعض الرواايت ابإلضافة ال الزمان ويؤيده ماتقدم من ذكر اجلدال يف
وا من خري ماتفعل)و  الثالثة منهيات جيب على احملرم االنتهاء عنها ويقوي ذلك عطف قوله

ى مر معطوف علويل األأت يعلمه هللا( فهو توجيه لفعل اخلريات بعد النهي عن املنكرات مث إن
ىل ذلك إأشار  ماريات  كوافعلوا اخل )فال رفث( أي فالترفثوا والتفسقوا وال جتادلوا

 ( 2)اآللوسي
واملراد  ]قال : ج فوقد أضرب بعض املفسرين ، كالشوكاين عن قضية االختالف يف زمان احل

 ( 3)  به هنا املماراة وقيل السباب وقيل الفخر ابآلابء والظاهر األول [
هور مجف فيه خالو قوليه وإن كان البد من اعتبار ماذهب إليه جماهد رمحه هللا يف أحد 

ون هذه له وتكاقبالسلف فيوجه هذا القول على قراءة من فتح اجلدال وحده ورفع ونون م
  القراءة قد أتخر نزوهلا لبيان تلك الفائدة فقط وهللا أعلم

ب ة هبا ، وأضر التوصيى و اثمنا : أطال السيوطي رمحه هللا هنا أيضا بسوق آاثر تتعلق ابلتقو 
حث ، د من هذا الب( والتعرض لذلك اببه واسع خيرجنا عن املقصو 4صفحا )الشوكاين عنها 

ثر وماأك ضاهر وماأكثر ماوصى هللا به عباده وأمرهم به من تقواه واحلرص على طلب 
ألمر ا ولضخامة هذا ر ،األحاديث النبوية الكرمية واآلاثر عن السلف الصاحل يف هذا املضما

  (5ه التقوى ) كتابا يفهم احلافظ أبو بكر بن أيب الدنيأفرده بعض أهل العلم ابلتصنيف ومن
  (2/90البحر احمليط  ) (1) 
 (2/86روح املعاين ) (2)
  (1/201فتح القدير ) (3)
   (203-1/202فتح القدير ) (4)
 (4/283ى كشف الظنون )( ، إيضاح املكنون يف الذيل عل10انظر مقدمة كتاب اليقني البن أيب الدنيا )ص (5)
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 -دوا( )وتزو  ولهعا : للجصاص كالم طيب يف تعلق قوله )فإن خري الزاد التقوى( بقاتس
رين ت اآلية األماحتمل  : ] ملاقال رمحه هللا -حيث أاثر الرازي وغريه فيها إشكاال كما تقدم

ص زاد من ى ختصيعل من زاد الطعام وزاد التقوى وجب أن يكون عليهما ، إذ مل تقم داللة
أعمال الرب  ثار منستكزود من األعمال الصاحلة يف احلج ألنه أحق شيء ابالزاد ، وذكر الت

ورة يف نت حمظكا  فيه ملضاعفة الثواب عليه كما نص على حظر الفسوق واملعاصي فيه وإن
ن موع اللفظ من يف جماديغريه تعظيما حلرمة اإلحرام وإخبارا أهنا فيه أعظم مأمثا فجمع الز 

 ( 1ه [ )م ثوابدواو أخرب أن زاد التقوى خريمها لبقاء نفعه  الطعام ومن زاد التقوى مث
 

 : مسألة لغوية
  : قال الرازي

عىن موأصل  جبتهمعىن ) فرض ( يف اللغة ألزم وأوجب ، يقال : فرضت عليك كذا أي أو ]
يف ويف الوتد و  القدح يف الفرض يف اللغة : احلز والقطع ، قال ابن األعرايب : الفرض : احلز

ه  ومنه فرض لذي فيز اوفرضة القوس : احلز الذي يقع فيه الوتر  وفرضة الوتد : احلغريه ، 
وجب ، وقد عىن أمبنا الصالة وغريها ، ألهنا الزمة للعبد ، كلزوم احلز للقدح ، ففرض هه

له لتخفيف ، وقو ا ( ابناهجاء يف القرآن : فرض مبعىن أابن ، وهو قوله ) سورة أنزلناها وفرض
طع شيئا فقد قن من أل،   لكم حتلة أميانكم ( وهذا أيضا راجع إىل معىن القطع) قد فرض هللا

وفرض مبعىن  ،أوجب  عىنأابنه من غريه وهللا تعاىل إذا فرض شيئا أابنه عن غريه ، ففرض مب
 (2أابن ، كالمها يرجع إىل أصل واحد [ )

 
 : مسائل يف القراءات

( بنصب  جدال  وال فع )فال رفث  وال فسوق  قوله )فال رفث والفسوق والجدال ( : قرأ ان
ال رفٌث وال مرو )فعأبو و اجلميع وهي قراءة ابن عامر وعاصم ومحزة والكسائي وقرأ ابن كثري  
( ابلرفع يف االثنني ونصب اجلدال ومها قراءاتن سبع  نــــــرأ أبو جعفر بوق، ن يتافسوٌق والجدال 

  (1/385أحكام القرآن له ) (1) 
 (5/162يح الغيب )مفات (2)
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هو طريق لطرق و ض االقعقاع ابلرفع يف الثالثة وهي قراءة عشرية  ورويت عن عاصم يف بع
بن (  وقال ا1) ة شاذةراءاملفضل وقرأ أبو رجاء العطاردي ابلنصب والتنوين يف الثالثة وهي ق

فقه احلسن [  لبنا : ] واا(  قال 2اجلوزي :] ومل يرفع أحد منهم الم جدال إال أبو جعفر [  )
 ( 3يعين من األربعة الشواذ  )

ه ألن  اللتني قبللكلمتنين اوذكر ابن العريب أن العامة قرأته وحده بنصب الالم على التربئة دو 
  (4به رفع اجلدال يف وقته ويف موضعه إىل يوم القيامة  ) املراد

 (ن ) والجدال التنويو  فعوقال الرازي :] قرأ ابن كثري وأبو عمرو ) فال رفث والفسوق ( ابلر 
 ابلنصب ، والباقون قرءوا الكل ابلنصب

  
 (2/88( ، البحر احمليط )1/272احملرر الوجيز ) (1)
 (1/211زاد املسري ) (2)
 (155إحتاف فضالء البشر )ص (3)
 (1/135أحكام القرآن له ) (4)

 
  : دمتنيمبق قاسبو واعلم أن الكالم يف الفرق بني القراءتني يف املعىن جيب أن يكون م

 موحركات االس األوىل : أن كل شيء له اسم ، فجوهر االسم دليل على جوهر املسمى ،
ة ، ملخصوصة اوسائر أحواله دليل على أحوال املسمى ، فقولك : رجل : يفيد املاهي

لك املاهية حوال تى أوحركات هذه اللفظة ، أعين كوهنا منصوبة ومرفوعة وجمرورة ، دال عل
صل صل إبزاء األون األيك لية والفاعلية واملضافية ، وهذا هو الرتتيب العقلي حىتوهي املفعو 

ة لفظ هبا ساكنأن يت بغي، والصفة إبزاء الصفة ، فعلى هذا األمساء الدالة على املاهيات ين
حوال أتعريف لعت األواخر فيقال : رجل ، جدار ، حجر ، وذلك ألن تلك احلركات ملا وض

ن مف شيء عريتسمى فحيث أريد تعريف املسمى من غري التفات إىل خمتلفة يف ذات امل
جب أن و ريكه ت حتأحواله وجب جعل اللفظ خاليا عن احلركات ، فإن أريد يف بعض األوقا

 يقال ابلنصب ، ألنه أخف احلركات وأقرهبا إىل السكون 
ء املاهية يوجب املقدمة الثانية : إذا قلت : ال رجل ابلنصب ، فقد نفيت املاهية ، وانتفا

انتفاء مجيع أفرادها قطعا ، أما إذا قلت : الرجل ابلرفع والتنوين ، فقد نفيت رجال منكرا 
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مبهما ، وهذا بوصفه اليوجب انتفاء مجيع هذه املاهية إال بدليل منفصل ، فثبت أن قولك : 
 ال رجل ابلنصب أدل على عموم النفي من قولك : الرجل ابلرفع والتنوين 

ثة وا الثالءر أما الذين ق :ت هاتني املقدمتني فلنرجع إىل الفرق بني القراءتني فنقول إذا عرف
لنصب فذلك الث ابالثو ابلنصب فال إشكال وأما الذين قرءوا األولني ابلرفع مع التنوين ، 

ألن  ق وذلكفسو يدل على أن االهتمام بنفي اجلدال أشد من االهتمام بنفي الرفث وال
لى اإليذاء عايقدم ا مالفة أمر هللا ، واجملادل الينقاد للحق ، وكثري الرفث عبارة عن خم

جرم واع القبح اليع أنى مجواإلحياش املؤدي إىل العداوة والبغضاء فلما كان اجلدال مشتمال عل
لوا : من إهنم قاف نأما املفسرو  خصة هللا تعاىل يف هذه القراءة مبزيد الزجر واملبالغة يف النفي ،

 يكونالفكأنه قيل :   ،هي  ابلرفع والثالث ابلنصب فقد محل األولني على معىن النقرأ األولني
ن ليس فيه بيا ال أنهإوه رفث والفسوق ومحل الثالث على اإلخبار ابنتفاء اجلدال ، هذا ماقال

 ( 1أنه مل خص األوالن ابلنهي وخص الثالث ابلنفي  [ )
هي قراءة ( و 2) [وث مسعود واألعمش : رف قوله : )فال رفث( : قال أبو حيان : ] قرأ ابن

 شاذة 
 

 (164-5/163مفاتيح الغيب ) (1)
 (58( واملصاحف البن أيب داود )ص2/88البحر احمليط ) (2)
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 ( بكمر قوله تعاىل ) ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضال من 
 الرواايت الواردة يف اآلية :

قول : يبكم ( فضال من ر  نهما ) ليس عليكم جناح أن تبتغواعن ابن عباس رضي هللا ع -1
   ال حرج عليكم يف الشراء والبيع قبل اإلحرام وبعده

لية ، فلما اجلاه ا للناس يفعن ابن عباس رضي هللا عنهما : كان ذو اجملاز وعكاظ متجر  -2
م ( يف ن ربكمتبتغوا فضال  كان اإلسالم كرهوا ذلك حىت نزلت ) ليس عليكم جناح أن

  مواسم احلج
اىل :  تع:  فأنزل هللا -جارة يف احلج يف حديث الت -عن ابن عباس رضي هللا عنهما  -3

  س كذابن عباارأ )ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضال من ربكم( يف مواسم احلج  قال : ق
كم ( من رب بتغوا فضالعن ابن عباس رضي هللا عنهما قوله ) ليس عليكم جناح أن ت -4

  هلم هللاال : كان الناس إذا أحرموا مل يتبايعوا حىت يقضوا حجهم ، فأحله ق
بوا ) ( تطل أن تبتغوا عن ابن عباس رضي هللا عنهما : ) ليس عليكم جناح ( حرج ) -5

خص يف احلرم فر  الشراءو يع فضال من ربكم ( ابلتجارة يف احلرم نزلت يف أانس كانوا اليرون الب
 هللا هلم ذلك 

ارة ، معه جتو الرجل حيج  أيب أميمة ، رمحه هللا قال : مسعت ابن عمر ، وسئل عنعن  -6
  ( فقرأ ابن عمر ) ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضال من ربكم

ضال من فبتغوا تم جناح أن عن بريدة رضي هللا عنه يف قوله تبارك وتعاىل ) ليس عليك -7
  اربكم ( قال : إذا كنتم حمرمني أن تبيعوا وتشرتو 
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ربكم ( يف  ضال منن تبتغوا فعن ابن الزبري رضي هللا عنهما قال : ) ليس عليكم جناح أ -8
  مواسم احلج

وا فضال ن تبتغأناح عليكم جعن ابن الزبري رضي هللا عنهما قال :  وقال عز وجل : ال  -9
 من ربكم  فأحل هلم التجارة 

مواسم  بكم يفر غوا فضال من أن تبتعن عطاء رمحه هللا قال : نزلت : ال جناح عليكم  -10
   احلج  ويف قراءة ابن مسعود : يف مواسم احلج فابتغوا حينئذ

نتم تتجرون ني ، كأمري املؤمنايعن أيب صاحل موىل عمر رمحه هللا ، قال : قلت لعمر :  -11
  يف احلج ؟ قال : وهل كانت معايشهم إال يف احلج

من ربكم (  ا فضالناح أن تبتغو عاىل ) ليس عليكم جعن جماهد رمحه هللا يف قول هللا ت -12
عرفة   اجلاهلية بيفتاعون يب قال : التجارة أحلت هلم يف املواسم ، قال : فكانوا اليبيعون ، أو

  زاد يف رواية : وال مىن
عليكم  ) ليس ن ، حىت نزلتعن جماهد رمحه هللا ، قال : كان انس حيجون وال يتجرو  -13

 م ة : يف املوسيف روايو د  جناح أن تبتغوا فضال من ربكم ( فرخص هلم يف املتجر والركوب والزا
ال : قبكم ( ر غوا فضال من عن جماهد رمحه هللا يف قوله ) ليس عليكم جناح أن تبت -14

  نيا ، واألجر يف اآلخرةالتجارة يف الد
نزلون يف يكانوا ون الداج ، فعن سعيد بن جبري رمحه هللا يقول : كان بعض احلاج يسم -15

حىت نزلت  ،تجرون  يالشق األيسر من مىن ، وكان احلاج ينزلون عند مسجد مىن ، فكانوا ال
  ) ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضال من ربكم ( فحجوا

بتغوا ح أن تيس عليكم جنا  ، قال : كانت تقرأ هذه اآلية ) لعن عكرمة رمحه هللا -16
 فضال من ربكم( يف مواسم احلج 

من ربكم  ا فضالناح أن تبتغو جعن منصور بن املعتمر رمحه هللا يف قوله ) ليس عليكم  -17
  ( قال : هو التجارة يف البيع والشراء ، واالشرتاء ال أبس به

) ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضال من ربكم( كان هذا احلي  عن قتادة رمحه هللا قوله -18
من العرب ال يعرجون على كسري وال ضالة ليلة النفر ، وكانوا يسموهنا ليلة الصدر ، وال 
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يطلبون فيها جتارة والبيعا، فأحل هللا عز وجل ذلك كله للمؤمنني أن يعرجوا على حوائجهم ، 
  ويبتغوا من فضل رهبم

هي  بكم ( :وا فضال من ر رمحه هللا ، قوله ) ليس عليكم جناح أن تبتغعن السدي  -19
  التجارة ، قال : اجتروا يف املوسم

كم جناح أن يس عليل، مث قرأ )  عن إبراهيم رمحه هللا قال : ال أبس ابلتجارة يف احلج -20
  ( تبتغوا فضال من ربكم

( ،  ن ربكمتغوا فضال من تبعن مقاتل بن حيان رمحه هللا : ) ليس عليكم جناح أ -21
 ال عند البيتج ، و احل يعين ابلفضل : التجارة والرزق بعرفات ومىن ، ال يف شيء من مواقيت

  فرخص هللا التجارة يف احلج والعمرة
بكم ( قال  من ر ن تبتغوا فضالعن الربيع بن أنس رمحه هللا قوله ) ليس عليكم جناح أ -22

اجة ، ظرون حلينتجون على كسري ، وال على ضالة ، وال: كان هذا احلي من العرب اليعر 
عرجوا على يله أن كلك  ذوكانوا يسموهنا ليلة الصدر ، وال يطلبون فيها جتارة ، فأحل هللا 

 حاجتهم ، وأن يطلبوا فضال من رهبم 
_________________________________________ 

 احلواشي :
ه به  علي بن أيب طلحة عن حدثنا أيب ، ثنا أبو صاحل ، ثنا معاوية ، عن ( قال :516رجه ابن أيب حامت )رقم أخ -1

(  190آية  11عليه )األثر ( عن املثىن عن عبد هللا به  وهذا إسناد حسن تقدم الكالم2/282وأخرجه ابن جرير )
  (1/222وإليهما فقط عزاه السيوطي )الدر 

ال عيينة ، عن عمرو بن دينار ، ق ( قال : أخربان ابن2/284( ومن طريقه ابن جرير )1/95أخرجه عبد الرزاق ) -2
حيح  وقد صإسناده و  ر به : قال ابن عباس  فذكره  وأخرجه أيضا ابن جرير من طريق ابن جريج عن عمرو بن دينا

   تقدم يف املرفوعات بلفظ أصرح يف الرفع
( وابن 177د صء املفقو ملصنف )اجلز اشيبة يف تقدم يف املرفوعات عند البخاري وغريه وهو ابختصار عند ابن أيب  -3

( وأبو عبيد يف 2/283،284( من طريق عمرو بن دينار عنه  وأخرجه ابن جرير )74،82أيب داود يف املصاحف )ص
الدر  راءة  وأخرجه وكيع )( من طريق حجاج عن عطاء عنه هبذه الق74( وابن أيب داود )ص565فضائل القرآن )رقم 

 ابن جرير أيضا ( عن طلحة بن عمرو ، عن عطاء ، عنه به  وأخرجه2/284ابن جرير )( ومن طريقه 1/222
وقال عبيد  مري عنهعيد بن ( وابن أيب داود من طرق أخري عن طلحة به  وأخرجه ابن أيب داود من طريق عب2/283)

مري موىل أم عبيد بن عا هو : إنه كان يقرؤها يف املصحف  قال ابن أيب داود : ليس هو عبيد بن عمري الليثي هذ
 الفضل ويقال : موىل ابن عباس اهـ وعزاه السيوطي أيضا لعبد بن محيد وابن املنذر 
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 نثين أيب ، ع :ل : ثين عمي ، قال ( قال : حدثنا حممد بن سعد ، قال : ثين أيب ، قا2/284أخرجه ابن جرير ) -4
( من 2/283أخرجه ابن جرير ) ( وقد189آية  1)األثر أبيه ، عنه به  وإسناده مسلسل ابلضعفاء تقدم الكالم عليه 

س عليكم أنزل هللا ) ليفذكر ،  أايم طريق جماهد عن ابن عباس بلفظ : كانوا يتقون البيوع والتجارة أايم املوسم يقولون
ا أليب اه أيضنحوه  وعز داود ب وأيب جناح ( اآلية   وعزاه السيوطي لوكيع وسعيد بن منصور وابن أيب شيبة وعبد بن محيد

أمروا يتجرون مبىن فالكانوا   م قالداود عن جماهد أن ابن عباس قرأ هذه اآلية ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضال من ربك
 (1/222ابلتجارة إذا أفاضوا من عرفات  )الدر 

صاحل غري عن الكليب عن أيب ( من طريق السدي الص1/97أخرجه صاحب تنوير املقباس يف تفسري ابن عباس ) -5
   كره السيوطي( ومل يذ 189آية  3عن ابن عباس به وهو تفسري موضوع تقدم الكالم عليه )األثر رقم 

ن أيب عشعبة ،  ن سوار ، قال : ثناب( قال : حدثنا احلسن بن عرفة ، قال : ثنا شبابة 2/283أخرجه ابن جرير ) -6
وفيه 177قود صزء املفه )اجلطريق غندر عن شعبة بأميمة به  وإسناده صحيح  وأخرجه ابن أيب شيبة يف املصنف من 

تقدم مرفوعا عن ابن عمر   ( وقد1/349حتريفات شنيعة( وقال ابن كثري : وهذا موقوف ، وهو قوي جيد  )التفسري 
  ومل يذكره السيوطي

أخربان  قال :،  عبيد هللا بن موسى ( قال : حدثين حممد بن عمارة األسدي ، قال : ثنا2/282أخرجه ابن جرير ) -7
صبيح الكويف  مارة بنبن ع أبو ليلى ، عن بريدة به  وحممد بن عمارة األسدي مل أقف على ترمجة له ولعله حممد

يبة من طة ابلبصرة وهي قر ( فهو يف نفس الطبقة وبنو أسد بن شريك هلم خ9/112املذكور يف الثقات البن حبان )
 ه السيوطي ( ومل يوثقه غريه  واألثر مل يذكر 1/227،228الكوفة ولعله منسوب إليهم ) األنساب 

يزيد  ن عيينة ، عن عبيد هللا بن أيب(  قال : أخربان اب2/284( ومن طريقه ابن جرير )1/95أخرجه عبد الرزاق ) -8
ن ابن عيينة به  ع( 177ص فقود، قال : مسعت ابن الزبري يقول  فذكره  وأخرجه ابن أيب شيبة يف املصنف )اجلزء امل

بن يزيد ، مسعت ا بن أيب هللا إسناده صحيح ورواه عبد بن محيد ، عن حممد بن الفضل ، عن محاد بن زيد ، عن عبيدو 
( من طرق 82-81ملصاحف )صاابن أيب داود يف  ( وأخرجه1/249الزبري يقرأ  فذكر مثله سواء ) تفسري ابن كثري )

 (1/222ر عن عبيد هللا به  وعزاه السيوطي أيضا البن املنذر )الد
مد بن عد البقال عن حميق أيب سبيوم من طر  أخرجه الطرباين يف الكبري مطوال جدا خبطبة ابن الزبري قبل يوم الرتوية -9

ن وقد عيد بن املرزابس: فيه  يثميعبد هللا الثقفي عنه ، وقد تقدم طرف منه عند قوله )احلج أشهر معلومات(  وقال اهل
 (3/250ممن مل أعرفه )جممع الزوائد  وثق وفيه كالم كثري وفيه غريه

ن ععن ابن جريج  أخربان عيسى :( قال : حدثنا علي بن خشرم قال 55أخرجه ابن أيب داود يف املصاحف )ص -10
ق آخر عن ( وله طري13/221ء عطاء به  وإسناده جيد مع صرف النظر عما قيل يف ابن أيب داود ) سري أعالم النبال

 (1/222فقط عزاه السيوطي )الدر  ابن جريج ابختصار وإليه
بد عدل ، عن أمحد ، قال : ثنا من ( قال : حدثنا أمحد بن إسحاق ، قال : ثنا أبو2/285أخرجه ابن جرير ) -11

(  545ص بيضعيف )التقر  :الرمحن بن املهاجر ، عن أيب صاحل به ويف إسناده مندل بن علي العنزي قال احلافظ 
  لسيوطيال تعديال  واألثر مل يذكره او ( ومل يذكر فيه جرحا 2/10دواليب يف الكىن واألمساء )وأبو صاحل موىل عمر ذكره ال

أبو عاصم ، عن عيسى ، عن ابن أيب  ( قال : حدثنا حممد بن عمرو ، قال : ثنا2/283أخرجه ابن جرير ) -12
مثله  وهو يف التفسري املنسوب  جنيح ، عنه به  وإسناده صحيح  وأخرجه أيضا من طريق شبل ، عن ابن أيب جنيح به
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( من طريق ورقاء عن ابن أيب جنيح به خمتصرا  وأخرجه ابن أيب شيبة يف املصنف )اجلزء املفقود 1/103إىل جماهد )
  ( عن وكيع عن عمر بن ذر عن جماهد بنحوه وفيه الزايدة املذكورة  ومل يذكره السيوطي177ص

نه به  ن ذر ، عبعيم ، قال : ثنا عمر نأمحد بن حازم ، قال : ثنا أبو  ( قال : حدثين2/284أخرجه ابن جرير ) -13
يب شيبة يف جه ابن أه صحيح  وأخر ( ابلرواية املذكورة من طريق احملاريب عن عمر به  وإسناد2/282وأخرجه ابن جرير )

ابقة   جنيح السبن أيبا( عن وكيع عن عمر بن ذر عن جماهد بلفظ مشابه لرواية 177املصنف )اجلزء املفقود ص
 ،مر بن ذر ال : أخربان عق( قال : حدثين يعقوب بن إبراهيم ، قال : ثنا هشيم ، 2/282وأخرجه أيضا ابن جرير)

ن من تبتغوا فضال أعليكم  جناحقال : مسعت جماهدا حيدث ، قال : كان الناس اليتجرون أايم احلج ، فنزلت فيهم ) ال
ية رمبا اختلطت اآللقرآن فظون اأحد الرواة حيث إن بعض احملدثني كانوا الحيف ربكم ( كذا ذكر اآلية وأراه خطأ من

يع الطرق عنه مجحظ أن  ويالعلى أحدهم ، ويقوي ذلك أن الطريق واحد عن جماهد فليست قراءة مروية عنه رمحه هللا
 (1/222بلفظ القراءة املعروفة  ذكره السيوطي )الدر 

به   يث ، عنهبن علية ، قال : ثنا لا: حدثين يعقوب بن إبراهيم ، قال : ثنا ( قال 2/283أخرجه ابن جرير ) -14
 (1/222در وإسناده فيه ضعف لضعف ليث بن أيب سليم  وعزاه السيوطي أيضا لسفيان بن عيينة )ال

 نعن ، ثنا سفيا م ، قال :ثنا أبو نعي ( قال : حدثنا أمحد بن حازم واملثىن ، قاال :2/284أخرجه ابن جرير ) -15
  يوطيه السحممد بن سوقة ، قال : مسعت سعيد بن جبري يقول :  فذكره  وإسناده صحيح  ومل يذكر 

عنه به   ،اب ، قال : أخربان أيوب حدثنا ابن بشار ، قال : ثنا عبد الوه : ( قال2/283أخرجه ابن جرير ) -16
( 566فضائل القرآن )رقم  ( وأبو عبيد يف177وإسناده صحيح وأخرجه ابن أيب شيبة يف املصنف )اجلزء املفقود ص

  عن عبد الوهاب الثقفي به  ومل يذكره السيوطي
ه  وفيه ق ، عن شريك ، عنه ب( قال : حدثنا عبد احلميد ، قال : أخربان إسحا2/283أخرجه ابن جرير) -17

  ضعف لضعف شريك  ومل يذكره السيوطي
يح  سناده صحنا سعيد ، عنه به  وإثقال : ثنا يزيد ، قال :  ( قال : حدثنا بشر ،2/283أخرجه ابن جرير ) -18

 السيوطي لعبد بن محيد ( من طريق معمر به خمتصرا  وعزاه2/285( وابن جرير)1/95وأخرجه أيضا عبد الرزاق )
 (1/222)الدر 
نه عا أسباط و بن محاد ، قال : ثن( قال : حدثنا موسى بن هارون ، قال : ثنا عمر 2/284أخرجه ابن جرير ) -19

  ( ومل يذكره السيوطي189آية  16به  وهو إسناد جيد تقدم الكالم عليه )األثر 
نه به  نصور ، عال : ثنا شريك ، عن مق( قال : حدثنا املثىن ، قال : ثنا احلماين ، 2/284أخرجه ابن جرير ) -20

مل ( و 593لتقريب صديث )اة احلهتموه بسرقويف إسناده حيىي بن عبد احلميد احلماين قال ابن حجر : حافظ إال أهنم ا
  يذكره السيوطي

قيق ثنا شى ، ثنا حممد بن علي بن ( قال : قرأت على حممد بن الفضل بن موس1325أخرجه ابن أيب حامت )رقم -21
ه ( ومل يذكر 191 آية 17 األثر)حممد بن مزاحم ، ثنا بكري بن معروف ، عنه به  وهذا إسناد حسن تقدم الكالم عليه 

 السيوطي 
ده ه  وإسنافر ، عن أبيه ، عنه ب( قال : حدثت عن عمار ، قال : ثنا ابن أيب جع2/284أخرجه ابن جرير ) -22

  ضعيف إلهبام شيخ ابن جرير  ومل يذكره السيوطي
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 ند املشعر احلرامعفاذكروا هللا  قوله تعاىل ) فإذا أفضتم من عرفات
 ) ن الضالنيواذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله مل

 
صر إىل ة العمن صال عن ابن عباس رضي هللا عنهما قال :  مث لينطلق حىت يقف بعرفات -

 مثي يتربر فيه عا الذمج أن يكون الظالم مث ليدفعوا من عرفات فإذا أفاضوا منها حىت يبلغوا
كانوا   الناس وا فإن أفيضا مثليذكروا هللا كثريا ، أو أكثروا التكبري والتهليل ، قبل أن تصبحو 

(   غفور رحيمإن هللا هللايفيضون وقال هللا تعاىل )مث أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا 
 (1حىت ترموا اجلمرة  )

ىن أنظر فة كأر عحني دفع من  ،عن املعرور بن سويد رمحه هللا ، قال : رأيت ابن عمر  -23
  ضاعي اإليه دان اإلفاضةإليه ، رجل أصلع على بعري له ، يوضع وهو يقول : إان وج

هيم حني إلبرا فات ألنه قيلعن عبد هللا عمرو رضي هللا عنهما قال : إمنا مسيت عر  -24
 أري املناسك : عرفت ؟

إىل  سالم ،يل ، عليه العن علي بن أيب طالب رضي هللا عنه قال : بعث هللا جرب  -25
ك ا مرة قبل ذلد أاتهق فت ، وكانإبراهيم عليه السالم فحج به ، حىت إذا أتى عرفة قال : عر 

 ، فلذلك مسيت عرفة 
سالم ،  يه اللألن جربيل ع عن ابن عباس رضي هللا عنهما قال : إمنا مسيت عرفات ، -26

لك ، فلذ رفتعكان يقول إلبراهيم : هذا موضع كذا ، وهذا موضع كذا ، فيقول : قد 
  مسيت عرفات

اته لتلبية ، وأابجابوه س ابحلج ، فأبراهيم يف الناعن السدي رمحه هللا ، قال : ملا أذن إ -27
العقبة ،  رة عندلشجامن أاته أمره هللا أن خيرج إىل عرفات ونعتها له فخرج ، فلما بلغ 

ى وقع علفار استقبله الشيطان يرده ، فرماه بسبع حصيات ، يكرب مع كل حصاة ، فط
 فلما  ،فرماه وكرب  الثة ،لثاعلى اجلمرة  اجلمرة الثانية ، فصده أيضا ، فرماه وكرب ، فطار فوقع

____________________________________ 
 (هلديتقدم كامال عند قوله )فإذا منتم فمن متتع ابلعمرة إىل احلج فما استيسر من ا (1)
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ه ، يفلما نظر إل ،جملاز ا ارأى أنه ال يطيعه ، فلم يدر إبراهيم أين يذهب ، فانطلق حىت أتى ذ
ا عرف هيفلما نظر إل ،رفه جاز ، فلذلك مسي ذا اجملاز ، مث انطلق حىت وقع بعرفات فلم يع

ازدلف  ا أمسىإذ النعت ، قال : قد عرفت ، فسمي عرفات ، فوقف إبراهيم بعرفات ، حىت
 إىل مجع ، فسميت املزدلفة ، فوقف جبمع 

 لسالم بعرفاتيهما اعل إببراهيم عن نعيم بن أيب هند رمحه هللا ، قال : ملا وقف جرببل -28
 ، قال : عرفت ، فسميت عرفات لذلك 

ناسك يم املان يري إبراهكعن عطاء رمحه هللا قال : إمنا مسيت عرفات ألن جربيل   -29
  فيقول : عرفت ؟ مث يريه فيقول : عرفت ؟ فسميت عرفات

نعم   :ل قا ؟ فقال : عرفت ،عن أيب جملز رمحه هللا أن جربيل أتى إببراهيم عرفات  -30
  قال : فمن مث مسيت عرفات

 أييت وقف حىتمنة وماوراءه عن ابن عباس رضي هللا عنهما : أصل اجلبل الذي يلي عر  -31
  اجلبل جبل عرفة

من  )فإذا أفضتم ل هللاقو  وقال ابن أيب جنيح : عرفات : النبعة والنبيعة وذات النابت ، وذلك
  عرفات ( وهو الشعب األوسط

ومادبر  ،عرفة  و منماسال من اجلبل الذي يقف عليه اإلمام إىل عرفة ، فهوقال زكراي : 
 ذلك اجلبل فليس من عرفة 

إىل  ن عرنةملشرف على بطاعن ابن عباس رضي هللا عنهما قال : حد عرفة من اجلبل  -32
  جبال عرفة إىل الوصيق إىل ملتقى الوصيق إىل وادي عرنة

ر احلرام ( املشع روا هللا عندا أفضتم من عرفات فاذكعن قتادة رمحه هللا قوله ) فإذ -33
  شعرموذلك ليلة مجع ، قال قتادة : كان ابن عباس يقول : مابني اجلبلني 

رفات م من ع( فإذا رجعت عن ابن عباس رضي هللا عنهما : ) فإذا أفضتم من عرفات -34
اكم ( ذكروه كما هدرام واحلار إىل املشعر احلرام ) فاذكروا هللا ( ابلقلب واللسان ) عند املشع

سلم والقرآن و عليه  على ماهداكم ) وإن كنتم ( وقد كنتم )من قبله ( من قبل حممد صلى هللا
 واإلسالم )ملن الضالني ( الكافرين 
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ل : ؟ فقا ملشعر احلراماعن سعيد بن جبري رمحه هللا ، قال : سألت ابن عمر عن  -35
  مابني اجلبلني ماأدري ، وسألت ابن عباس ، فقال :

يزدحم  ل عالملى قزح ، فقاععن إبراهيم رمحه هللا ، قال : رآهم ابن عمر يزدمحون  -36
  اعرهؤالء ؟ كل ماههنا مشعر  ويف رواية : أيها الناس إن مجعا كلها مش

  ملزدلفة كلهاعن ابن عمر رضي هللا عنهما  قال : املشعر احلرام : ا -37
عر احلرام ن املش بن عمر عودي رمحه هللا قال : سألت عبد هللاعن عمرو بن ميمون األ -38

ب يف أدىن الركا يدي، قال : إن تلزمين أركه ، قال : فلما أفاض الناس من عرفة وهبطت أ
 ل : أخذت فيهك ، قاذا اجلبال ، قال : أين السائل عن املشعر احلرام ؟ قال : قلت : هاأان

إىل  و مشعرفه طت أيدي الركاب يف أدىن اجلبال، قلت : ماأخذت فيه ؟ قال : حني هب
 مكة 

مابني جبلي  قال : شعر احلرام (عن سعيد بن جبري رمحه هللا ، ) فاذكروا هللا عند امل -39
  املزدلفة هو املشعر احلرام

  عن عكرمة رمحه هللا : مابني اجلبلني -40
  الهكعن جماهد رمحه هللا قال : املشعر احلرام : املزدلفة   -41
شعر م ( قال : املاحلرا  عند املشعرعن قتادة رمحه هللا ، يف قولة تعاىل : ) فاذكروا هللا -42

  احلرام مجع كله
 إذا أفضت من دلفة ؟ قال :عن ابن جريج رمحه هللا ، قال : قلت لعطاء : أين املز  -43

، ولكن  فةزدلامل مأزمي عرفة ، فذلك إىل حمسر ، قال : وليس املأزمان مأزما عرفة من
ن أجل لينا مإلم همفاضامها ، قال : قف بينهما إن شئت ، وأحب إىل أن تقف دون قزح ، 

  طريق الناس
مجع   شعر احلرام :ال املقشعر احلرام( عن احلسن رمحه هللا يف قوله : )فاذكروا هللا عند امل -44

 داهم ها أمرهم أن يذكروه عند املشعر احلرام ،إذا ماهم أفاضوا من عرفات كم
ال : هو قرن ، ويق بال املزدلفةجعن السدي رمحه هللا ، قال : املشعر احلرام هو مابني  -45

  قزح
  وهي مجع ،زدلفة ام ( وهي املعن الربيع رمحه هللا ) فاذكروا هللا عند املشعر احلر  -46
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  حلرامعر ان املشحدا خيربين ععن عبد الرمحن بن األسود رمحه هللا ، قال : مل أجد أ -47
طن حمسر ، بوا عن وقف ، وارتفععن عبد هللا بن الزبري رضي هللا عنهما : اجلمع كله م -48

  وعرفة كلها موقف ، وارتفعوا عن بطن عرنة
  عن عروة بن الزبري مثل ذلك -49
: أيها  و يقولا على قزح وهعن ابن احلويرث رمحه هللا ، قال : رأيت أاب بكر واقف -50

 أيها الناس أصبحوا ، مث دفع الناس أصبحوا ، 
مع فلما أصبح جب ،عن يوسف بن ماهك رمحه هللا ، قال : حججت مع ابن عمر  -51

  ع بدفعتهام فدفإلمصلى الصبح ، مث غدا وغدوان حىت وقف مع اإلمام على قزح ، مث دفع ا
رفة ال عقف حبيمن احلاج فو  عن ابن عمر رضي هللا عنهما قال : من أدرك ليلة النحر -52

فجر فقد طلع الن يأقبل أن يطلع الفجر فقد أدرك احلج ومن مل يدرك عرفة فوقف هبا قبل 
ق أو يقصر  ليحلمثعا فاته احلج فليأت البيت فليطف به سبعا ويطوف بني الصفا واملروة سب

سعيه فليحلق أو يقصر طوافه و  إن شاء وإن كان معه هديه فلينحره قبل أن حيلق فإذا فرغ من
 جيد هداي فإن مل دنةع إىل أهله فإن أدركه احلج قابل فليحجج إن استطاع وليهد بمث لريج

  فليصم عنه ثالثة أايم يف احلج وسبعة إذا رجع إىل أهله
وقف الذي هو املمن عرفات( و  عن ابن الزبري رضي هللا عنهما  مث قال : )فإذا أفضتم -53

قال : وهي  حلرام(اعر ا هللا عند املشيقفون عنده حىت تغيب الشمس مث يفيضون منه )فاذكرو 
هل البلد ،  ألهذا   عاماجلبال اليت يقفون املزدلفة )واذكروه كما هداكم( قال : ليس هذا ب

  كانوا يفيضون من مجع ويفيض الناس من عرفات فأىب هللا هلم ذلك
 اهلني ال : ملن اجلقعن جماهد رمحه هللا )وإن كنتم من قبله ملن الضالني(  -54

_________________________________________ 
 احلواشي :

عن إمساعيل  ،ي ، ثنا وكيع ، عن شعبة ( قال : حدثنا عمرو بن عبد هللا األود1327أخرجه ابن أيب حامت )رقم  -23
 بن رجاء ، عن املعرور به  وإسناده صحيح 

ناين ، ثنا أبو حذيفة ، ثنا سفيان عن اثبت ( قال : حدثنا حممد بن داود السم1328أخرجه ابن أيب حامت )رقم  -24
نسبة إىل  -بن هرمز ، يعىن : أاب املقدام عن سامل بن أيب اجلعد ، عنه به  وإسناده الأبس به وحممد بن داود السمناين 

ذكره ابن أيب حامت وهو شيخه وروى عنه مجاعة وذكره ابن حبان يف الثقات  -مسنان بفتح امليم ؛ قرية من قرى نسا 
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( وهو يف حكم املرفوع ألنه الميكن أن يقال ابلرأي وال 7/148، األنساب 9/149، الثقات 7/250)اجلرح والتعديل 
 (1/222ميكن تلقيه من أهل الكتاب  وعزاه السيوطي البن أيب حامت فقط )الدر

، قال : قال ابن  ريججأخربان ابن  (  قال :2/286( ومن طريقه ابن جرير )1/222أخرجه عبد الرزاق ) الدر  -25
يف  مدلسني املختلفالثة للة الثاملسيب : قال علي  فذكره  وإسناده جيد وهو من قبيل املرفوع  وابن جريج من الطبق

  غريمها( ومل يعزه السيوطي ل37، إحتاف ذوي الرسوخ ص 30قبول عنعنتهم ) طبقات املدلسني ص
ة يب طهفيب ، قال : ثنا وكيع بن مسلم القرشى ، عن أ( قال : حدثنا أبو كر 287-2/286أخرجه ابن جرير ) -26

 ال أدري ماوجه اد مشكلا إسن، عن أيب الطفيل ، عنه به  وهذا إسناد مشكل تكلم عنه الشيخ أمحد شاكر فقال : هذ
اح ر نه وكيع بن اجلأجزم به كاد أصوابه أما وكيع بن مسلم القرشي فما وجدت راواي هبذا االسم وال مايشبهه  والذي أ
ث شي  وإشكال اثللم القر ه مساإلمام املعروف وأن كلمة بن حمرفة عن كلمة عن مث يزيد اإلشكال أين مل أجد من امس

قيقة الشك أن وكيعا هنا ( ويف احل174-4/173أن أاب طهفة هذا الندري ماهو  )حاشية تفسري ابن جرير بتحقيقه 
يب  أت وكيع بواسطة ن رواايمثريا كير وكالعادة فابن جرير يروي  هو وكيع بن اجلراح ألن السيوطي عزاه إليه مع ابن جر 

ة ل  وذكره يف عد: مقبو  حلافظاكريب وغريه وقد تقدم بعضها وأما مسلم القرشي فاألقرب أنه مسلم بن عبد هللا قال 
وهو من  (530،531،374يب صمواضع ذكره يف مسلم القرشي ويف عبيد هللا بن مسلم ويف مسلم بن عبيد هللا )التقر 

ر و واثلة هو عامغري وأبصحايب صالطبقة الثالثة وهي طبقة بعض شيوخ وكيع وأبو طهفة ال مانع أن يكون الغفاري وهو 
سناد الأبس به وهو إ  واحد بن الطفيل صحايب صغري أيضا فيكون هذا اإلسناد من رواية ثالثة من الصحابة يف نسق

يب الطفيل رق عن أمن ط  الطفيل عن ابن عباس مطوال فقد أخرجهلوجود أكثر من متابع روى هذا احلديث عن أيب
( 5/154قي يف السنن الكربى )( ، والبيه10/326( ، والطرباين يف املعجم الكبري )1/297بذلك : أمحد يف املسند )

ن ( كما أ2/209ر مكة )( والفاكهي يف أخبا23/80وإسناده صحيح وأخرجه أيضا مقتصرا على بعضه : ابن جرير )
اه السيوطي أيضا البن ( وعز 5/36احلديث أصله يف مسلم من رواية أيب الطفيل عن ابن عباس ) حتفة األشراف 

 (1329( وعلقه ابن أيب حامت )رقم1/222املنذر)الدر
 به  وهو رو ، عن أسباط ،  عنه( قال : حدثين موسى بن هارون ، قال : ثنا عم 2/286أخرجه ابن جرير ) -27

  عليههللاتؤخذ إال عن النيب صلى ( لكنه من األمور الغيبية اليت ال189آية  16م الكالم عليه )األثر إسناد جيد تقد
  وسلم فهو يف حكم املرسل  ومل يذكره السيوطي

ليمان التيمي ، عن نعيم به  س( عن معمر ، عن 2/286( ومن طريقه ابن جرير )1/96أخرجه عبد الرزاق ) -28
 بن جريج عن نعيم بنحوه  وإسناده صحيح  وهو يف حكما( من طريق 10-5/9ر مكة )وأخرجه الفاكهي يف أخبا

 املرسل كسابقه  ومل يذكره السيوطي  
لى بن عبيد عن عبد امللك عنه به  ( قال : حدثنا يع291أخرجه ابن أيب شيبة يف املصنف )اجلزء املفقود ص -29

ه ن أيب سليمان به  وإسناد( من طريقني عن عبد امللك ب5/9( والفاكهي يف أخبار مكة )2/287وأخرجه ابن جرير )
 (1331صحيح  وهو يف حكم املرسل أيضا  ومل يذكره السيوطي  وعلقه ابن أيب حامت )رقم

يد بن هارون عن التيمي عنه به  ( قال : حدثنا يز 291أخرجه ابن أيب شيبة يف املصنف )اجلزء املفقود ص -30
مل يذكره و  ه  وإسناده صحيح ( من طريق املعتمر بن سليمان التيمي عن أبيه ب5/9)وأخرجه الفاكهي يف أخبار مكة 

 (1330السيوطي  وعلقه ابن أيب حامت )رقم



69 

 

ابن  نععن زكراي ،  ،أخربان ابن املبارك  ( قال : حدثين املثىن ، قال : ثنا سويد ، قال2/287أخرجه ابن جرير ) -31
قدم ملكي واملثىن تإسحق ا و ابنعباس :  فذكره  وإسناده الأبس به وزكراي ه أيب جنيح ، عن جماهد ، قال : قال ابن

  ( ومل يذكره السيوطي190آية  11الكالم عليه يف )األثر رقم 
ح ن أيب جنيعبيد بن عمري عن اب (  قال : حدثين جدي حدثنا حممد بن عبد هللا بن2/194أخرجه األزرقي ) -32

يس لال أبو حامت : هللا ق ن عبدبذكره وفيه زايدة أظنها من كالم ابن عمري  وحممد عن جماهد قال : قال ابن عباس  ف
يضا : ليس وقال أ حلديثبذاك الثقة ضعيف احلديث  وقال ابن معني : ليس حديثه بشيء وقال أبو زرعة : لني ا

فة اآلن وكل ماذكر ود عر وقد ضبط احملقق حد 5/7( وأخرجه الفاكهي )أخبار مكة 7/300بقوي ) اجلرح والتعديل 
 ن عمر مث قال :هللا ب ن عبدهنا أماكن معروفة هناك( عن الزبري بن أيب بكر عن حيىي بن حممد عن رابح السهمي ع

الم ابن أيب كأدخل فيه  و ذكره  ف قال الزبري وأما الصحيح من الرواية فهو حممد بن عبد هللا بن عبيد بن عمري  هكذا
ن األثر ر الذي ذكرته ملى القدعتصرا نه عن ابن عباس  ومل يعزه السيوطي لغري األزرقي مقجنيح يف األثر السابق فأوهم أ

  (1/223وفيه تصحيف ) الدر 
يح  سناده صحنا سعيد ، عنه به  وإث( قال : حدثنا بشر ، قال : ثنا يزيد ، قال : 2/289أخرجه ابن جرير ) -33

ين جيمع بني اجلبلني الذبن جبري عن ابن عباس بلفظ :  ما( من طريق حكيم 2/288،289وأخرجه أيضا ابن جرير )
( من طريق 2/289بن جرير )وأخرجه كذلك ا (1/224مشعر  وعزاه السيوطي أيضا لعبد بن محيد وابن املنذر )الدر 

 (1335الضحاك عنه بلفظ : قال : اجلبيل وماحوله مشاعر  علقه ابن أيب حامت )رقم 
لصغري عن الكليب عن أيب صاحل ا( من طريق السدي 1/97يف تفسري ابن عباس ) أخرجه صاحب تنوير املقباس -34

  كره السيوطي( ومل يذ 189آية  3عن ابن عباس به وهو تفسري موضوع تقدم الكالم عليه )األثر رقم 
،  رييم بن جبال : ثنا قيس ، عن حك( قال : حدثنا أمحد ، قال : ثنا أبو أمحد ، ق2/289أخرجه ابن جرير ) -35

قدم عن ابن ( وت176صقريب عنه به  وإسناده فيه ضعف فحكيم بن جبري قال فيه احلافظ : ضعيف رمي ابلتشيع )الت
 عباس بسند صحيح وأييت عن ابن عمر خالف هذه الرواية بسند صحيح أيضا 

ة ، عن خربان معمر ، عن مغري أ( قال : 2/289( ومن طريقه ابن جرير )1/224أخرجه عبد الرزاق ) الدر  -36
بن  يوطي أيضا لعبدعزاه السو وه  إبراهيم به  وإسناده صحيح  وأخرجه أيضا ابن جرير من طريق إسرائيل عن مغرية به حن

  محيد
( واحلاكم 1334يب حامت )رقم ( وابن أ2/288( ومن طريقه ابن جرير )1/224أخرجه عبد الرزاق ) الدر  -37

حديث  م : هذااحلاك عن سامل ، عنه به  وإسناده صحيح  وقال ( قال : أخربان معمر ، عن الزهري ،2/277)
بن جرير أخرجه اضا  و صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه  وسكت الذهيب   وعزاه السيوطي لعبد بن محيد أي

ذكروا )فا سئل عن قوله :( من طريق حجاج بن أرطأة ، عن انفع ، عنه بلفظ 5/123( والبيهقى يف سننه )2/288)
 )رقم لقه ابن أيب حامتعملنذر  اوابن  عند املشعر احلرام( قال : هو اجلبل وماحوله  وعزاه السيوطي لسعيد بن منصورهللا 

1336) 
( قال : حدثنا احلسن بن حيىي ، قال : أخربان عبد الرزاق ، قال : أخربان إسرائيل ، 2/288أخرجه ابن جرير ) -38

محد ، قال : ثنا إسرائيل ، عن أىب إسحاق ، عن عمرو به  وأخرجه أيضا وحدثنا أمحد بن إسحاق ، قال : ثنا أبو أ
( 1333من طريق ابن أيب زائدة عن أيب إسحق به  وإسناده صحيح  وأخرجه وكيع ومن طريقه وغريه ابن أيب حامت )رقم
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شعبة عن أيب ( من طريق 5/123خمتصرا من طريق أيب إسحق به أيضا وقال : عبد هللا بن عمرو  وأخرجه البيهقي )
إسحق عن عمرو بن ميمون به فقال عبد هللا بن عمرو  وقال البيهقي : كذا قال : عبد هللا بن عمرو  وقيل : عبد هللا 
بن عمر اهـ وأخرجه األزرقي يف أخبار مكة من طريق عمار الدهين عن أيب إسحق به فقال : عبد هللا بن عمرو بن 

بن زاذان عن مكحول األزدي قال سألت ابن عمر  فذكر حنوه  وعمارة  العاص  وأخرجه ابن جرير من طريق عمارة
( ولعل هذا من أخطائه يف جعله القصة ملكحول وهي لعمرو 409قال فيه احلافظ : صدوق كثري اخلطأ )التقريب ص

الدر  بن ميمون  وهللا أعلم  وعزاه السيوطي أيضا لسفيان وابن أيب شيبة وعبد بن محيد عن عبد هللا بن عمرو )
1/224) 

ن علسدي ، ري ، عن اأنبأان الثو  ( قال : حدثنا هناد ، قال : ثنا وكيع ، قال :2/288أخرجه ابن جرير ) -39
( من طرق عن 5/123( هو والبيهقي يف السنن الكربى )2/288،289سعيد به  وإسناده صحيح  وأخرجه أيضا)

 (1337م ( علقه ابن أيب حامت )رق1/224سفيان به  وعزاه السيوطي البن أيب شيبة فقط )الدر 
 ( ومل أقف عليه 1338علقه ابن أيب حامت )رقم  -40
بن أيب اصم ، عن عيسى ، عن اع( قال : حدثين حممد بن عمرو ، قال : ثنا أبو 2/289أخرجه ابن جرير ) -41

( من 2/288) جه كذلكوأخر  جنيح ، عنه به  وإسناده صحيح  وأخرجه أيضا من طريق شبل عن ابن أيب جنيح به مثله
هذا  لى اجلبيل ، فقال :ع( من طريق ثوير بلفظ : وقفت مع جماهد 2/289طريق ابن جريج عن جماهد به  وأخرجه )

 (1339املشعر احلرام  ومل يذكره السيوطي  علقه ابن أيب حامت )رقم 
 عنه به  وإسناده صحيح  ومل عمر ،م( قال : أخربان 2/288( ومن طريقه ابن جرير )1/95أخرجه عبد الرزاق ) -42

 (1342رقم ) يذكره السيوطي  علقه ابن أيب حامت
ه  وإسناده بد ، عنه ة ، قال : أخربان داو ( قال : حدثنا هناد ، قال : ثنا ابن أيب زائد2/288أخرجه ابن جرير ) -43

 به وأطول منه  وإىل مسلم بن خالد عن ابن جريج ( من طريق192-2/191جيد  وأخرجه األزرقي يف أخبار مكة )
  (1/224األزرقي فقط عزاه السيوطي )الدر 

رور سسطي ثنا ن عبد هللا بن بشار الوا( حدثنا احلسن بن أمحد ، ثنا إبراهيم ب1344أخرجه ابن أيب حامت )رقم -44
 ا وال تعديالجرح ذكر فيهيومل  بن املغرية ، عن عباد بن منصور ، عنه به  وإسناده فيه ضعف فإبراهيم ذكره اخلطيب

، ميزان  4/325يل جلرح والتعدا( وسرور بن املغرية قال أبو حامت : شيخ  وتكلم فيه األزدي ) 6/120)اتريخ بغداد 
ذكره السيوطي  علقه ابن أيب ( ومل ي5/103( وعباد بن منصور تكلم فيه غري واحد ) هتذيب التهذيب 3/11االعتدال 

 (1340حامت )رقم 
د سناإ عنه به  وهو ثنا أسباط ، ( قال : حدثنا موسى ، قال : ثنا عمرو ، قال :2/289)أخرجه ابن جرير  -45

 (1341)رقم  ( ومل يذكره السيوطي  علقه ابن أيب حامت189آية  16جيد تقدم الكالم عليه )األثر 
ده ه  وإسنابعفر ، عن أبيه ، عنه ( قال : حدثنا عن عمار ، قال : ثنا ابن أىب ج2/289أخرجه ابن جرير ) -46

و موصول ابإلسناد املذكور يف ( وه1343ضعيف إلهبام شيخ ابن جرير  ومل يذكره السيوطي  علقه ابن أيب حامت )رقم 
 املقدمة 
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رمحن به  ن عبد الإسرائيل ، عن جابر ع ( قال : حدثنا به هناد ، قال : ثنا وكيع ، عن2/289أخرجه ابن جرير ) -47
( وعزاه السيوطي البن 137بن يزيد اجلعفي قال احلافظ : ضعيف رافضي )التقريب صوإسناده ضعيف ألن فيه جابر 

 (1/224أيب شيبة فقط )الدر 
ذكره ف يقول :  ليكة ، مسع ابن الزبريم( قال : قال معمر ، وقال أيوب ، عن ابن أيب 1/95أخرجه عبد الرزاق ) -48

ا ابن تصرا  وأخرجه أيضابن أيب مليكة عنه به خم ( من طريق حجاج عن2/290وإسناده صحيح وأخرجه ابن جرير )
،  ف إال بطن عرنةلها موقرفة كعجرير من طريق هشام بن عروة بلفظ : قال عبد هللا بن الزبري يف خطبته : تعلمن أن 

 (1/224تعلمن أن مزدلفة كلها موقف إال بطن حمسر  وعزاه السيوطي أيضا ملالك )الدر 
ن مسع جاج ، قال : أخربين مقال : حدثين يعقوب ، قال : ثنا هشيم ، عن ح (2/290أخرجه ابن جرير ) -49

  عروة بن الزبري يقول مثل ذلك  وإسناده ضعيف ألن فيه مبهما  ومل يذكره السيوطي
عن  ،در كعن ابن املن ثنا سفيان ، ( قال : حدثنا هناد وأمحد الدواليب ،  قاال :2/290أخرجه ابن جرير ) -50

 الرمحن بن يربوع عن ابن احلويرث به  ومل يذكره السيوطي  سعيد بن عبد
 عن يوسف به  ،ن عبد هللا بن عثمان ع( قال : حدثنا ابن محيد ، قال : ثنا هارون ، 2/290أخرجه ابن جرير ) -51

  وإسناده فيه ضعف لضعف حممد بن محيد الرازي  ومل يذكره السيوطي
ر به  قبة عن انفع عن ابن عمعأخربان أنس بن عياض عن موسى بن  ( قال :124أخرجه الشافعي )املسند ص -52

عزه لغريه ي ومل يلسيوطوإسناده صحيح  وقد تقدم الرواية عنه يف مسألة الصيام من غري هذه الطريق  ذكره ا
 (1/225)الدر

مد بن عد البقال عن حم سريق أيبطوية بيوم من أخرجه الطرباين يف الكبري مطوال جدا خبطبة ابن الزبري قبل يوم الرت  -53
ن وقد عيد بن املرزابس: فيه  يثميعبد هللا الثقفي عنه ، وقد تقدم طرف منه عند قوله )احلج أشهر معلومات(  وقال اهل

( قال : 1345يب حامت تعليقا )رقم( وأخرجه ابن أ 3/250وثق وفيه كالم كثري وفيه غريه ممن مل أعرفه )جممع الزوائد 
ا منه  وذكره رفا صغري ذكر طة ، عن أيب سعد البقال ، عن حممد بن عبيد هللا عن ابن الزبري فوذكر عن أيب اسام

 (1/225السيوطي وعزاه إليهما )الدر 
عنه  ،يب جنيح أة ، ثنا ورقاء ، عن ابن ( قال : حدثنا حجاج بن محزة ، ثنا شباب1347أخرجه ابن أيب حامت )رقم -54

(  ومل يعزه 3/158 قال أبو زرعة : شيخ مسلم صدوق ) اجلرح والتعديل به  وإسناده صحيح وحجاج بن محزة
 (1/225السيوطي لغري ابن أيب حامت )الدر 

 
 : جممل مادلت عليه اآلاثر

 : قال ابن جرير
  احلرج يعين بذلك جل ذكره : ليس عليكم أيها املؤمنون جناح ، واجلناح : ]
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ل منه : ، يقا بكملتمسوا فضال من عند ر وقوله ) أن تبتغوا فضال من ربكم ( يعين أن ت
بغيا ،   هوبغيته أبغي مسته ،التابتغيت فضال من هللا ، ومن فضل هللا أبتغيه ابتغاء : إذا طلبته و 

  : كما قال عبد بين احلسحاس
 بغاك وماتبغيه حىت وجدته   كأنك قد واعدته أمس موعدا

 ،  ابلتجارةزق هللاس ر هللا : التما يعىن طلبك والتمسك  وقيل : إن معىن ابتغاء الفضل من
 بذلك ، ون الربتمسوأن هذه اآلية نزلت يف قوم كانوا اليرون أن يتجروا إذا أحرموا يل

 [  اءلشر فأعلمهم جل ثناؤه أن ال بر يف ذلك وأن هلم التماس فضله ابلبيع وا
 : ( مث قال : ]القول يف أتويل قوله تعاىل ) فإذا أفضتم من عرفات

ي يضرب يل للذقذلك ثناؤه بقوله ) فإذا أفضتم ( فإذا رجعتم من حيث بدأمت  وليعين جل 
ن بمنه قول بشر و رين ، ياسالقداح بني األيسار مفيض ، جلمعه القداح مث إفاضته إايها بني امل

  : أيب خازم األسدي
 [ فقلت هلا ردي إليه جنانه        فردت كما رد املنيح مفيض

 : قال
قيل  :فقال بعضهم  الذي من أجله قيل لعرفات : عرفات ، علم يف املعىنواختلف أهل ال ]

ن هلا عتها الذي كافها بنعر  هلا ذلك من أجل أن إبراهيم خليل هللا صلوات هللا عليه ، ملا رآها
لى أن عدل يعنده ، فقال : قد عرفت ، فسميت عرفات بذلك  وهذا القول من قائله 

 ثوب أخالق ، :بذلك لنفسها وماحوهلا ، كما يقال  عرفات اسم للبقعة ، وإمنا مسيت
  وأرض سباسب ، فتجمع مبا حوهلا

  وقال آخرون : بل مسيت بذلك بنفسها ، وببقاع أخر سواها
لفة املخت اعةوهذا القول يدل على أهنا مسيت بذلك نظري مايسمى الواحد ابسم اجلم

  األشخاص
ماع ، فإذا صرف : هو اسم لواحد مسي جبأن يقال  وأوىل األقوال ابلصواب يف ذلك عندي

احدة بقعة و لسم اذهب به مذهب اجلماع الذي كان له أصال ، وإذا ترك ذهب به إىل أنه 
 [  معروفة ، فرتك صرفه كما يرتك صرف أمساء  األمصار والقري واملعارف

 : ( امحلر امث قال : ]القول يف أتويل قوله تعاىل ) فاذكروا هللا عند املشعر 
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وص إليها  الشخدأمت بذلك ثناؤه ) فإذا أفضتم ( فكررمت راجعني من عرفة إىل حيث بيعىن
ن أقد بينا قبل ام ( و حلر منه ) فاذكروا هللا ( يعين بذلك الصالة ، والدعاء ) عند املشعر ا

 ، علمملافاملشعر هو  املشاعر هي املعامل من قول القائل : شعرت هبذا األمر : أي علمت ،
هبا  ليت أمر هللاروضه اوف ن الصالة عنده واملقام واملبيت والدعاء من معامل احلجمسي بذلك أل

  عباده
زما عرفة من ليس مأو ،  فأما املشعر فإنه هو مابني جبلي املزدلفة من مأزمي عرفة إىل حمسر

  املشعر
  وابلذي قلنا يف ذلك قال أهل التأويل

 ألن  [ فذكر دلفة ،ملز اوادي حمسر مما يلى  وإمنا جعلنا أول حد املشعر مما يلي مىن منقطع
  (1حديث زيد بن أسلم املرسل )

 (65تقدم يف املرفوعات حاشية حديث ابن عباس رقم ) (1)
 

 من املشعر كر هللالذ  قال : ] غري أن ذلك وإن كان كذلك فإين أختار للحاج أن جيعل وقوفة
 قال : مث وقوف على قزحاحلرام على قزح وماحوله ، ألن [ فذكر الرواايت يف ال

ا إن معناه أهنكة ، فىل موأما قول عبد هللا بن عمر حني صار ابملزدلفة : هذا كله مشاعر إ ]
ملشعر ال ذلك ن كمعامل من معامل احلج ينسك يف كل بقعة منها بعض مناسك احلج ، ال أ
ملشعر اب لوقوفن ااحلرام الذي يكون الواقف حيث وقف منه إىل بطن مكة قاضيا ماعليه م

  احلرام من مجع
نه حيتمل أن ام فألحلر وأما قول عبد الرمحن بن األسود : مل أجد أحدا خيربين عن املشعر ا
ن حدود ه ، ألصدقو يكون أراد : مل أجد أحدا خيربين عن حد أوله ومنتهى آخره على حقه 

هل أمن  ال القليلإالحييط هبا  -ىت اليكون فيها زايدة والنقصان على صحتها ح -ذلك 
دة فيه ا الزايقوفو املعرفة هبا ، غري أن ذلك وإن مل يقف على حد أوله ومنتهى آخره ، 
لك تسكان  من والنقصان ، إال من ذكرت ، فموضع احلاجة للوقوف الخفاء به على أحد

وجل على   عزهللارض الناحية وكثري من غريهم ، وكذلك سائر مشاعر احلج واألماكن اليت ف
 كوا عندها كعرفات ومىن واحلرم  [عباده أن ينس
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  ) نيله ملن الضالمن قب نتممث قال : ] القول يف أتويل قوله تعاىل ) واذكروه كما هداكم وإن ك
لشكر له اء عليه ، واابلثن راميعين بذلك جل ثناؤه : واذكروا هللا أيها املؤمنون عند املشعر احل

لى ماأنعم عالشكر ، و  ألمره ، والطاعة لهعلى أايديه عندكم ، وليكن ذكركم إايه ابخلضوع 
ن الشرك فيه م نتمكعليكم من التوفيق ، ملا وفقكم له من سنن إبراهيم خليله بعد الذي  

م من النار ستنقذكاىت حواحلرية والعمى عن طريق احلق وبعد الضاللة كذكره إايكم ابهلدي ، 
 كم ( ما هدا ك  عىن قوله )بعد أن كنتم على شفا حفرة منها ، فنجاكم منها وذلك هو م

ىل ويل ) إن ( إوجه أتن يموأما قوله ) وإن كنتم من قبله ملن الضالني ( فإن من أهل العربية 
  أتويل ما ، وأتويل الالم اليت يف ) ملن ( إىل إال

 من ملة هملا هداكم ل - فتأويل الكالم على هذا املعىن : وماكنتم من قبل هداية هللا إايكم
ن يوجه منهم ملني  و إال من الضا -يم اليت اصطفاها ملن رضي عنه من خلقه خليله إبراه

ما ا املؤمنون ك أيههللا أتويل ) إن ( إىل قد  فمعناه على قول قائل هذه املقالة : واذكروا
ن مل ذلك قب ذكركم ابهلدى ، فهداكم ملا رضيه من األداين وامللل ، وقد كنتم من

 ( 1)لضالني[ا
 (291-2/282) جامع البيان (1)

 
 : وقال الرازي

 : املفسرون ذكروا يف تفسري قوله ) أن تبتغوا فضال من ربكم ( وجهني ]
ض يبتغون من  األر يفون األول : أن املراد هو التجارة ، ونظريه قوله تعاىل ) وآخرون يضرب
ي يدل  الذمثضله ( ن فمفضل هللا ( وقوله ) جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا 

هنما قرءا زبري أبن الصحة هذا التفسري وجهان : األول : ماروى عطاء عن ابن مسعود وا على
 [  بب النزولسرة يف ذكو : أن تبتغوا فضال من ربكم يف مواسم احلج  والثاين : الرواايت امل

 : فذكر الرواايت مع اختالف وزايدات يف املتون مث قال
ر الذاهبني إىل هذا القول محلول اآلية على التجارة يف أايم إذا ثبت هذا القول فنقول : أكث ]

احلج ، وأما أبو مسلم فإنه محل اآلية على مابعد احلج ، قال : والتقدير : فاتقون يف كل 
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أفعال احلج ، مث بعد ذلك ) ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضال من ربكم ( ونظريه قوله تعاىل 
 ألرض وابتغوا من فضل هللا ( ) فإذا قضيت الصالة فانتشروا يف ا

  : واعلم أن هذا القول ضعيف من وجوه :  [ فذكرها مث قال
 يتغى اإلنسانو أن يهم ( القول الثالث : أن املراد بقوله تعاىل ) أن تبتغوا فضال من ربك ]

لضعيف عانة اإثل محال كونه حاجا أعماال أخرى تكون موجبة الستحقاق فضل هللا ورمحته 
علي الباقر  مد بنفر حمامللهوف ، وإطعام اجلائع ، وهذا القول منسوب إىل أيب جع، وإغاثة 

:   مثلهيفال عليهم السالم ، واعرتض القاضي عليه أبن هذا واجب أومندوب ، واليق
   الجناح عليكم فيه ، وإمنا يذكر هذا اللفظ يف املباحات

عاىل ) فليس تقوله  ليهت والدليل عواجلواب : النسلم أن هذا اللفظ اليذكر إال يف املباحا 
اهلية جلاوأيضا فأهل  ،عليكم جناح أن تقصروا من الصالة ( والقصر ابالتفاق من املندوابت 

فبني هللا  فيه ، قصاكانوا يعتقدون أن ضم سائر الطاعات إىل احلج يوقع خلال يف احلج ون
 تعاىل أن األمر ليس كذلك بقوله ) الجناح عليكم ( [

  : مث قال
بني غريه ، و بينه  رتكةوأما يوم عرفة فله عشرة أمساء ، مخسة منها خمتصة به ، ومخسة مش ]

 : أما اخلمسة األوىل : فأحدها : عرفة ، ويف اشتقاقه ثالثة أقوال
 ءإن آدم وحوا :عباس  ابن أحدها : أنه مشتق من املعرفة ، وفيه مثانية أقوال : األول : قول 

ما ملا ذلك أهنو ،  مها صاحبه فسمي اليوم عرفة ، واملوضع عرفاتالتقيا بعرفة فعرف أحد
فهان ، فلما ية أبصاحلو أهبطا من اجلنة وقع آدم بسرنديب ، وحواء جبدة ، وإبليس بنيسان ، 

 جربيل مناسك م علمهآد أمر هللا تعاىل آدم ابحلج لقي حواء بعرفات فتعارفا  واثنيها : أن
ول علي ها : قاثلثو : أعرفت ؟ قال نعم ، فسمي عرفات   احلج ، فلما وقف بعرفات قال له

حني رآها  عرفها الموابن عباس وعطاء والسدي : مسي املوضع عرفات ألن إبراهيم عليه الس
م املناسك ، السال ليهمبا تقدم من النعت والصفة  ورابعها : أن جربيل كان علم إبراهيم ع

 نعم  :ال قوف ويف أي موضع تقف ؟ وأوصله إىل عرفات ، وقال له : أعرفت كيف تط
 : مث ذكر بقية األقوال وأطال مث قال
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قد فاته فوضوعه وم وأعلم أن الوقوف ركن اليدرك احلج إال به فمن فاته الوقوف يف وقته
يوم  فجر منال احلج ووقت الوقوف يدخل بزوال الشمس من يوم عرفة ، وميتد إىل طلوع

حدة من ظة واحلوقت وإذا حضر احلاج هناك يف هذا الالنحر وذلك نصف يوم وليلة كاملة ، 
ميتد إىل فة ، و عر  ليل أو هنار فقد كفى ، وقال أمحد : وقت الوقوف من طلوع الفجر يوم
غرب الة املصخر طلوع الفجر من يوم النحر فإذا غربت الشمس دفع اإلمام من عرفات وأ

 حىت جيمع بينها وبني العشاء ابملزدلفة 
 ن قوله تعاىلمملراد او زح ، وهون إىل املشعر احلرام ، وهو جبل يقال له : ققال :  مث يذهب

لي زدلفة مما يقصى املأبل فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا هللا عند املشعر احلرام ( وهذا اجل)
  مىن

يه السالم ، هيم علبراإمث قال :اعلم أن أهل اجلاهلية كانوا قد غريوا مناسك احلج عن سنة 
احلماسة و نهم ،  ديقريشا وقوما آخرين مسوا أنفسهم ابحلمس ، وهم أهل الشدة يفوذلك أن 

قولون ت ، ويرفاعالشدة يقال : رجل أمحس وقوم محس ، مث إن هؤالء كانوا اليقفون يف 
ن بعرفة يفيضو  يقفون نواالخنرج من احلرم والنرتكه يف وقت الطاعة وكان غريهم وهم الذين كا

:  يقولون، و  والذين يقفون مبزدلفة يفيضون إذا طلعت الشمسقبل أن تغرب الشمس ، 
يدخلون يف فزدلفة ن مأشرق ثبري كيما نغري ، ومعناه : أشرق ايثبري ابلشمس كيما نندفع م

ور من ا يف غارو غور من األرض ، وهو املنخفض منها ، وذلك أهنم جاوزوا املزدلفة وص
ن أبتني ، وأمره الدفع م يفوالسالم مبخالفة القو األرض ، فأمر هللا تعاىل حممدا عليه الصالة 

آلية ال س ، والشميفيض من عرفة بعد غروب الشمس ، وأبن يفيض من املزدلفة قبل طلوع ا
 داللة فيها على ذلك ، بل السنة دلت على هذه األحكام 

قال : الصحيح أن اآلية تدل على أن احلصول بعرفة واجب يف احلج ، وذلك أن اآلية دالة 
على وجوب ذكر هللا عند املشعر احلرام عند اإلفاضة من عرفات ، واإلفاضة من عرفات 
مشروطة ابحلصول يف عرفات وما ال يتم الواجب إال به وكان مقدورا للمكلف فهو واجب 
فثبت أن اآلية دالة على أن احلصول يف عرفات واجب يف احلج ، فإذا مل أيت به فلم يكن 

، فوجب أن الخيرج عن العهدة وهذا يقتضي أن يكون الوقوف بعرفة آتيا ابحلج املأمور به 
شرطا أقصى مايف الباب أن احلج حيصل عند ترك بعض املأمورات إال أن األصل ماذكرانه ، 
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وإمنا يعدل عنه بدليل منفصل ، وذهب كثري من العلماء إىل أن اآلية ال داللة فيها على أن 
قوف بعرفة واجب ، إال أنه إن فاته ذلك قام الوقوف الوقوف شرط ، ونقل عن احلسن أن الو 

جبميع احلرم مقامه ، وسائر الفقهاء أنكروا ذلك ، واتفقوا على أن احلج الحيصل إال ابلوقوف 
 بعرفة 

حلرام واجب املشعر د اقال : قوله ) فاذكروا هللا عند املشعر احلرام ( يدل أن احلصول عن
ة والنخعي ن علقموي ع، فأما الوقوف هناك فمسنون ، ور ويكفي فيه املرور به كما يف عرفة 

م من ) فإذا أفضت تعاىل ولهقأهنما قاال : الوقوف ابملزدلفة ركن مبنزلة الوقوف بعرفة وحجتهما 
اب رحيا يف الكتصكر له  ذ عرفات فاذكروا هللا عند املشعر احلرام ( وذلك ألن الوقوف بعرفة ال

نه إقهاء : فلاوقال مجهور  ،نة ، واملشعر احلرام فيه أمر جزم وأمنا وجب إبشارة اآلية أو ابلس
: جه  وبقولهد مت حفق من وقف بعرفةليس بركن ، وأحتجوا بقوله عليه السالم : احلج عرفة ف

رة إىل اشويف اآلية إ :من أدرك عرفة فقد أدرك احلج ومن فاته عرفة فقد فاته احلج  قالوا 
لذكر ابحلرام ( أمر املشعر اند ذا أفضتم من عرفات فاذكروا هللا عماقلنا ألن هللا تعاىل قال ) فإ

أما الوقوف صل ، و أب ال ابلوقوف ، فعلم أن الوقوف عند املشعر احلرام تبع للذكر ، وليس
 عرفات ر ببعرفة فهو أصل ألنه قال ) فإذا أفضتم من عرفات ( ومل يقل من الذك

عري ليست شو ،  شعرت ابلشيء إذا علمته مث قال : )املشعر( املعلم وأصله من قولك :
عاىل تهللا  سمىفمافعل فالن ، أي ليت علمى بلغه وأحاط به ، وشعار الشيء أعالمه ، 

حلرام ن : املشعر اقائلو  قالفذلك املوضع ابملشعر احلرام ألنه معلم من معامل احلج  مث اختلفوا 
كذا عاء عنده ، هه والدب قام واملبيتهو املزدلفة ، ومساها هللا تعاىل بذلك ألن الصالة وامل

دلفة د املز حخر قال الواحدي يف البسيط  قال صاحب الكشاف : األصح أنه قزح ، وهو آ
 دأن الذكر عن دل علىت(  واألول أقرب ألن الفاء يف قوله ) فاذكروا هللا عند املشعر احلرام
  زدلفةملوتة اباملشعر احلرام حيصل عقيب اإلفاضة من عرفات وماذاك إال ابلبيت

قال : اختلفوا يف الذكر املأمور به عند املشعر احلرام فقال بعضهم : املراد منه اجلمع بني 
صاليت املغرب والعشاء هناك والصالة تسمى ذكرا قال هللا تعاىل ) وأقم الصالة لذكري ( 

الذكر هناك ، و والدليل عليه أن قوله ) فاذكروا هللا عند املشعر احلرام ( أمر وهو للوجوب 
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وأما اجلمهور فقالوا : املراد منه ذكر هللا ابلتسبيح والتحميد والتهليل ، وعن ابن جيب إال هذا،
 [  عباس أنه نظر إىل الناس يف هذه الليلة وقال : كان الناس إذا أدركوا هذه الليلة الينامون

وا هللا قوله )فاذكر  ( بعدهكرو مث ذكر رمحه هللا وجوها كثرية يف فائدة تكرير الذكر يف قوله )واذ 
ول اجلمع ملراد من األا أن امنهعند املشعر احلرام( أن قوله ) فاذكروا هللا عند املشعر احلرام (و 

التهليل  اد منهملر ابني صاليت املغرب والعشاء هناك ، مث قوله ) واذكروه كما هداكم ( 
 (1والتسبيح  )

 (180 -5/170مفاتيح الغيب ) (1)
 

  : وقال ابن كثري
  احلج ، وهى عمدة أفعال احلج يفوعرفة : موضع املوقف  ]

 النيب صلى هللا ، ألن نحرووقت الوقوف من الزوال يوم عرفة إىل طلوع الفجر الثاين من يوم ال
وقال :  ،مس عليه وسلم وقف يف حجة الوداع ، بعد أن صلى الظهر إىل أن غربت الش

 جر فقديطلع الف ث : فمن أدرك عرفة قبل أنمناسككم  وقال يف هذا احلدي لتأخذوا عين
اإلمام أمحد إىل أن  وذهب 0أدرك  وهذا مذهب مالك ، وأيب حنيفة ، والشافعي رمحهم هللا 

ذكر  رس  مثمض وقت الوقوف من أول يوم عرفة  واحتجوا حبديث  [ فذكر حديث عروة بن
 : اآلاثر يف تسمية عرفات وقال

رم ، حلاألهنا داخل  ،حلرام عر الظاهرة ، وإمنا مسيت املزدلفة املشقلت : واملشاعر هي املعامل ا ]
وبعض  لسلف ،ن اموهل الوقوف هبا ركن يف احلج ال يصح إال به ، كما ذهب إليه طائفة 

جب ،  أو وا س ؟أصحاب الشافعي ، منهم : القفال ، وابن خزمية ، حلديث عروة بن مضر 
ل و القو ما همستحب ال جيب برتكه شيء ككما هو أحد قويل الشافعي جيرب بدم ؟ أو 

 وهللا أعلم  اآلخر ؟ يف ذلك ثالثة أقوال للعلماء ، لبسطها موضع آخر غري هذا ،
لبيان ن اهلداية واميهم ، عل قال : ] وقوله : ) واذكروه كما هداكم ( تنيبه هلم على ما أنعم به

وإن  : )هلذا قال م ، و لسال، عليه اواإلرشاد إىل مشاعر احلج على ما كان عليه إبراهيم اخلليل 
ل : الرسول  ، وقي رآنكنتم من قبله ملن الضالني ( قيل : من قبل هذا اهلدى ، وقيل : الق

  )1والكل متقارب ومتالزم وصحيح  [ )
 (353-1/351تفسري القرآن العظيم ) (1) 
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 : مناقشة األقوال واخلالصة ومايستفاد من اآلية
ى بعض عل ر من التوجيهات الرابنية يف احلج حيث أشكلتتضمن اآلايت توجيها آخ

مر هللا آلية أالك تاملسلمني قضية التجارة يف احلج وهو من أساسيات معاشهم ، وقد سبق 
يب صلى هللا ىل النم إهلم ابحلج وبتجنب أمور فيه وابلتزود له فكان يف ذلك مدعاة لذهاهب

 وجهه األكمل مه علىمتاملتعلقة بصحة حجهم و عليه وسلم يسألونه على تلكم املسألة اهلامة ا
يب نلفكان جواب ا وال يستبعد وقوع السؤال منهم وهم يف انتظار السماح لدخوهلم مكة ،

ارة هلم مع التج وجتمع جرةصلى هللا عليه وسلم هو نزول تلك اآلايت ترفع عنهم احلرج يف املتا
رجعوا  هتمام به إذاىل االإهم ملزدلفة وترشديف الدنيا األجر يف اآلخرة وأتمرهم بذكر هللا عند ا

مر نسكهم  ه من أبني من عرفات إليها اعرتافا بفضل هللا عليهم إذ هداهم ملا كانوا جاهل
 مة عن ذكر هللاالقاد ايموفيها تنبيه هلم أبال يشغلهم ماهم مقدمون عليه من التجارة يف األ

 الذي هو أساس احلج والعبادات 
  ادي حمسرو فيها  دخلدلت الرواايت التدخل فيه عرنة وكذا مزدلفة الي وأما حد عرفة فكما

 : ويف اآلية مسائل
األوىل : مجيع اآلاثر تدلل على جواز التجارة يف احلج وصحة حج املكاري وحنوه وقال 
اجلصاص : ] ال نعلم أحدا روي عنه خالف ذلك إال شيئا رواه سفيان الثوري عن عبد 

ري قال : سأله أعرايب فقال : إين أكري إبلي وأان أريد احلج أفيجزيين الكرمي عن سعيد بن جب
؟ قال : ال ، وال كرامة  وهذا قول شاذ خالف ماعليه اجلمهور وخالف ظاهر الكتاب يف 
قوله )ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضال من ربكم ( فهذا يف شأن احلاج ألن أول اخلطاب 

ك دالة على مثل مادلت عليه هذه اآلية حنو قوله فيهم وسائر ظواهر اآلي املبيحة لذل
)وآخرون يضربون يف األرض يبتغون من فضل هللا ( وقوله )وأذن يف الناس ابحلج أيتوك رجاال 

وعلى كل ضامر ( إىل قوله )ليشهدوا منافع هلم ( ومل خيصص شيئا من املنافع دون غريها فهو  
تعاىل )وأحل هللا البيع وحرم الراب( ومل خيصص  عام يف مجيعها من منافع الدنيا واآلخرة وقال

منه حال احلج ومجيع ذلك على أن احلج المينع جتارة وعلى هذا أمر الناس من عصر النيب 
(  ويف 1صلى هللا عليه وسلم إىل يومنا هذا يف مواسم مىن ومكة يف أايم احلج وهللا أعلم  [ )

(  وأرى أن عبد الكرمي الذي فيه 2يب شيبة)احلقيقة األثر الذي ذكره اجلصاص قد رواه ابن أ
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(  فالرواية ضعيفة وهي خمالفة ملا 3هو ابن أيب املخارق قال احلافظ ابن حجر : ضعيف  )
 يف سبب النزول كاجلماعة  15تقدم بسند صحيح عن سعيد بن جبري برقم 

 الرازي رمحه ما ذهبة كالثانية : ليس يف اآلية مايدل على ركنية أو حىت وجوب الوقوف بعرف
 ا منأفيضو  األمر )مث الذي دل على وجوب ذلك من اآلية هو قوله بعد ذلك بصيغة هللا وإمنا

 
 (1/386أحكام القرآن له ) (1) 
 (445املصنف )اجلزء املفقود ص (2)
 (361التقريب )ص (3)

فاضة إال ىل اإلل إحيث أفاض الناس( كما سيأيت وقد بني ذلك اجلصاص وقال : ]إذ اليتوص
  (1بكونه قبلها هناك  )

عند املشعر  الذكر صولالثالثة : قوله )فاذكروا هللا عند املشعر احلرام( يدل على وجوب ح
فة لداللة  مزدلح يفاحلرام أبي حال من األحوال ولو كان على أقل تقدير أداء صالة الصب

فسرين املع مجره حديث عروة بن مضرس حيث إنه ابجلمع بينه وبني سائر األحاديث وماذك
حول تلك املسألة  (  من إشكاالت وردود3(  وابن العريب )2والفقهاء ، ومنهم اجلصاص )

عا درك مجيالميكن أن للحاج أن يقف بعرفة قبيل الفجر ولو للحظات وعليه ف يتبني أنه يصح
 رفاحنصر الذك ،لعشاء وا إال بعد الفجر ، فعلم أن الذكر املفروض يف اآلية ليس صالة املغرب

ة تني وقبل صالد الصالبع املراد يف ثالثة تفسريات األول : أن يكون ذكرا معينا أثناء الليل
الفجر   د صالةبع الفجر الثاين : أن يكون صالة الفجر  الثالث : أن يكون ذكرا مطلقا

جر ، وبطل ىت الفحني فبطل األول لثبوت نومه صلى هللا عليه وسلم تلك الليلة بعد الصالت
بح وهي ة الصصال نه القائل بوجوب الذكر يف ذلك املوضع ، وبقي الثاين وهوالثالث أل

ء حج من حيث أثبت انقضا متفق أصال على وجوهبا ، ودل على ذلك نص حديث عروة
ذا اجلزء من فسري ه تأدركها وأدرك عرفة يف ساعة من ليل أو هنار  وقد ذكر ابن العريب يف

عشاء رب واللمغلة النيب صلى هللا عليه وسلم اآلية طرفا من حديث جابر املتضمن صال
  (4)  شيءواضطجاعه للفجر مث صالته الصبح ودعائه حىت أسفر  ومل يعلق عليه ب

بقي أمر وهو ترخيص النيب صلى هللا عليه وسلم للضعفاء يف الدفع منها ليال والإشكال فيه 
يف أمر الرتخيص إما حيث إنه أسوة غريه من الواجبات املرخص فيها ، وقد خالف عرفة 
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لكون األول ركنا وهو واجب فافرتقا عند القائلني بذلك  وإما حلصول الذكر من الضعفة بغري 
صالة الصبح فانتقل إىل بديل له وهو صاليت املغرب والعشاء مثال عند من يرى ركنية 

 الوقوف جبمع وهللا أعلم 
 

 (1/387أحكام القرآن له ) (1)
 (393-1/387أحكام القرآن له ) (2)
 (1/138أحكام القرآن له ) (3)
  (1/137أحكام القرآن له ) (4)

ه لو وقف مجع أند أوقد نقل القرطيب عدة إمجاعات متعلقة بتلك املسألة فقال : ] وكل ق
ن الشمس إذا أمجعوا ألك مبزدلفة ومل يذكر هللا أن حجه اتم [ وقال : ] وقال أبو عمر : وكذ

ت هبا ه لوابأن ت الوقوف جبمع[  وقال : ] أمجع العلماءطلعت يوم النحر فقد فات وق
معلوم مايف و  ( 1)ووقف وانم عن الصالة فلم يصل مع اإلمام حىت فاتته أن حجه اتم  [ 

نقده البن حزم و  بنالنقل اإلمجاع من اختالفات هلا أمثلة كثرية يف كتاب مراتب اإلمجاع 
  (  ، بل تصل أحياان للمجازفات2تيمية )

 ملشعر احلرام عن اربينعة : يالحظ أن رواية عبد الرمحن بن األسود : مل أجد أحدا خيالراب
ن توجيهها ر فيمكعم التثبت ولذا فالحاجة لتوجيهها ، وأما رواية عمرو بن ميمون عن ابن

صرحت عنه  لصحيحةت اأبنه قصد إىل مكة ابعتبار مىن منها لدخوهلا يف احلرم ألن الروااي
و بن بن عمر ن املشعر هو مزدلفة كلها  وعلى الفرض بكون الرواية عابلنص على كون ا

أن كل  ه أرادأن العاص فأيضا حتمل على ماتقدم التفاق السلف على عدم دخول مىن ، أو
للخروج  نتظاره اهذا مشاعر كما ذكر الرازي ويشكل عليه أن عرفة أيضا مشاعر فما معىن

 منها ؟
واه سة ملا شار إفة كثرية وقد اكتفيت بذكر أحدها اخلامسة :األحاديث يف فضل يوم عر 

 يث واخرتت أصحها وكالعادة أطال السيوطي رمحه هللا يف ذكر هذه األحاد
أحاديث كثرية يف  -وكان للسيوطي النصيب األكرب  -وكذا ذكر الطربي والسيوطي وغريمها 

غفار وفضل احلج الوقوف بعرفة واملزدلفة والدفع منهما وفضل كل ورواايت تتعلق ابالست
والعمرة يف مغفرة الذنوب ، وكذا ذكر القرطيب وغريه مسائل عدة منها التعريف ابملساجد يوم 
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عرفة واستحباب صومه ، وهيئة الصالة مبزدلفة وماذا على من مل يصلي هبا العشاءين وحنوه 
كر وقد اقتصرت يف كل ذلك على ماله تعلق وطيد جدا بتفسري اآلايت ، ابإلضافة إىل ذ 

عن غريها ، وذلك بعدا عن اإلطالة اململة اليت تضخم البحث وال  تنبئبعض األمثلة اليت 
 روج عن ـــــــــــــــــــــما ذكرت خــــري اآلايت ، بل أرجو أال يكون فيــــــتعطي إضافات جديدة يف تفس

 
 (799-2/798اجلامع ألحكام القرآن ) (1)
  وغريها 20،23،25 ، 11-10ص  (2)

 
 هللا أعلم والسري ه و املطلوب لتفسري اآلايت ألن جمال هذه اآلاثر هبذا التوسع كتب الفق

يه فال ال فعلأص السادسة : ليست عرنة من عرفات أصال وكذا ليس وادي حمسر من مزدلفة
  (1طيب  )لقر اإشكال يف عدم ذكر استثنائهما يف عامة األحاديث كما أشار إىل ذلك 

 
 : مسائل لغوية

أفاض  ومنه يقال : كثرة ، به : )مث أفيضوا( : قال الرازي : ] اإلفاضة : االندفاع يف السريقول
 مث معناه مجعها ،مليسر  ايفالبعري جبرته ، إذا وقع هبا فألقاها منبتة ، وكذلك أفاض األقداح 

ع فا ا هي االنديث إمنحلدألقاها متفرقة ، وإفاضة املاء من هذا ألنه صب تفرق واإلفاضة يف ا
ل للناس : نه يقاوم فيه إبكثار وتصرف يف وجوهه ، وعليه قوله تعاىل ) إذ تفيضون فيه (

لشيء لدفع لامة فوض ، وأيضا مجعهم فوضى ويقال : أفاضت العني دمعها فأصل هذه الكل
فرتك ذكر  ،نفسكم أتم حىت يتفرق ، فقوله تعاىل ) أفضتم ( أي دفعتم بكثرة ، وأصله : أفض

 ( 2ما ترك يف قوهلم : دفعوا من موضع كذا وصبوا [  )املفعول ، ك
 : قوله )عرفات( : قال ابن جرير

وهل هي  عرفة ،هي مو مث اختلف أهل العربية يف عرفات ، والعلة اليت من أجلها صرفت ،  ]
  اسم لبقعة واحدة ، أم هي جلماعة بقاع ؟

، مسيت به بقعة واحدة  فقال بعض حنويي البصريني : هي اسم كان جلماعة مثل : مؤمنات
فصرف ملا مسيت به البقعة الواحدة ، إذ كان مصروفا قبل أن تسمى به البقعة تركا منهم له 
على أصله ، ألن التاء فيه صارت مبنزلة الياء والواو يف مسلمني ومسلمون ألنه تذكريه ، 
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مون إذا مسي به وصار التنوين مبنزلة النون ، فلما مسي به ترك على حاله ، كما يرتك املسل
على حاله ، قال : ومن العرب من ال يصرفه إذا مسى به ، وبشبه التاء هباء التأنيث ، وذلك 

 قبيح ضعيف ، واستشهدوا بقول الشاعر :
 تنورهتا من أذرعات وأهلها        بيثرب أدىن دارها نظر عايل

  ومنهم من الينون أذرعات ، وكذلك عاانت ، وهو مكان
 

 (791-2/790حكام القرآن )اجلامع أل (1)
 (5/172مفاتيح الغيب ) (2)

قال :  ،لتاء ث ابوقال بعض حنويي الكوفيني : إمنا انصرفت عرفات ألهنن على مجاع مؤن
  رأة انصرفتأو ام رضاأوكذلك ماكان من مجاع مؤنث ابلتاء ، مث مسيت به رجال أو مكاان أو 

  دالك واحذعد بمجاعا ، مث جتعله  قال : وال تكاد العرب تسمي شيئا من اجلماع إال
 سمى هوع موقال آخرون منهم : ليست عرفات حكاية ، وال هي منقول ، ولكن املوض

وز هذا إمنا جيو دها ، قال : مسيت هبا البقعة اسم املوضع ، وال ينفرد واح وجوانبه بعرفات ، مث
رب علاولذلك نصبت  يف األماكن واملواضع ، وال جيوز ذلك يف غريها من األشياء ، قال :

جال ر ن مسى من ألالتاء يف ذلك ألنه موضع ، ولو كان حمكيا مل يكن ذلك فيه جائزا ، 
ت اناعفلذلك خالف  مبسلمات أو مبسلمني مل ينقله يف اإلعراب عما كان عليه يف األصل ،

  (1وأذرعات مامسي به من األمساء على جهة احلكاية  [ )
 : وقال الرازي

 ، وبرمة أعشار ،عرفة ، مسيت هبا بقعة واحدة ، كقوهلم : ثوب أخالق عرفات : مجع  ]
طع لك القتوع وأرض سباسب ، والتقدير : كأن كل قطعة من تلك األرض عرفة فسمي جمم

قلنا : هذه  أنيث ؟التبعرفات ، فإن قيل : هال منعت من الصرف وفيها السببان : التعريف و 
ا على هذو رفة األرض كل واحدة منها مسماة بعاللفظة يف األصل اسم لقطع كثرية من 

 ( 2[ )لصرفعدم ا يف بعد ذلك على أصلها التقدير مل يكن علما جملموع تلك القطع فرتكوها
 وقال الزخمشري :
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لو : الخي قلت فإن قلت : هال منعت من الصرف وفيها السببان التعريف والتأنيث ؟ ]
ا اليت يف لفظهعاد  فسيف  ، وإما بتاء مقدرة كماالتأنيث إما أن يكون ابلتاء اليت يف لفظها 

ه : املنري بقول به ابنتعقو ليست للتأنيث وإمنا هي مع األلف اليت قبلها عالمة مجع املؤنث  [ 
 صحيح يفال وهو قول رديء بل األفصح يصرفه]يلزمه إذا مسى امرأة مبسلمات أن ال

 ( 3مسلمات إذا مسي به أن ينون [ )
 

 (286-2/285ن )جامع البيا (1) 
 (5/173مفاتيح الغيب ) (2)
 (1/348الكشاف مع اإلنصاف ) (3)

 
 : مسائل يف القراءات

أه ابن عباس ه : قر غري و قوله : )ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضال من ربكم( : قال ابن عطية 
ا عكرمة كما تقدم يف (  وحكاها أيض1وابن مسعود وابن الزبري بزايدة : يف مواسم احلج  )

واد ملخالفتها س رأ هبايقالاآلاثر ، وهي قراءة تفسريية ولو كانت على سبيل القراءة فهي شاذة 
  (2املصحف كما قال أبو حيان  )

اء يف مواسم زاد عطو  ملزبري وعطاء بلفظ : الجناح عليكوتقدم يف اآلاثر قراءهتا عن ابن ا
عد ا ، وال يستبقرأ هبيا شواذ الاحلج  وزاد يف روايته عن ابن مسعود : فابتغوا حينئذ  وكله

 وقوع الوهم فيها من الرواة 
 

 (1/274احملرر الوجيز ) (1) 
 (2/94البحر احمليط ) (2)
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روا هللا إن واستغف اىل ) مث أفيضوا من حيث أفاض الناسقوله تع

  ( هللا غفور رحيم
 

 الرواايت الواردة يف اآلية :
صر إىل ة العمن صال عن ابن عباس رضي هللا عنهما قال :  مث لينطلق حىت يقف بعرفات -

 مثفيه  ي يتربرعا الذمج أن يكون الظالم مث ليدفعوا من عرفات فإذا أفاضوا منها حىت يبلغوا
كانوا   وا فإن الناس أفيضا مثليذكروا هللا كثريا ، أو أكثروا التكبري والتهليل ، قبل أن تصبحو 

(   غفور رحيمإن هللا هللايفيضون وقال هللا تعاىل )مث أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا 
 (1حىت ترموا اجلمرة  )

ف ريش تققة ، وكانت تقف بعرفعن ابن عباس رضي هللا عنهما ، قال : كانت العرب  -1
يب صلى هللا فع النفر  دون ذلك ابملزدلفة ، فأنزل هللا ) مث أفيضوا من حيث أفاض الناس (

  عليه وسلم املوقف إىل موقف العرب بعرفة
لناس ( يقول : ارجعوا مث أفيضوا من حيث أفاض ا ): عن ابن عباس رضي هللا عنهما -2

) رحيم (  ن اتبمل(  وا هللا ( لذنوبكم ) إن هللا غفورمن حيث رجع أهل اليمن ) واستغفر 
ن احلرم إىل روج ماخل ون كانوا اليرونيستوبة نزلت يف أانس يقول هلم احلمملن مات على ال

  من مث عواعرفات حلجهم فنهاهم هللا عن ذلك وأمرهم أن يذهبوا إىل عرفات ويرج
يفيض و ن مجع موا يفيضون البلد كانعن ابن الزبري رضي هللا عنهما قال :  هذا ألهل  -3

   مناسككمس ( إىللنااالناس من عرفات فأىب هللا هلم ذلك فأنزل )مث أفيضوا من حيث أفاض 
______________________________________ 

 (هلدياتقدم كامال عند قوله )فإذا أمنتم فمن متتع ابلعمرة إىل احلج فما استيسر من  (1)
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يقف دلفة و قفون ابملز  بكر رضي هللا عنها قالت : كانت قريش يعن أمساء بنت أيب -4

 ( الناس فاضالناس بعرفة إال شيبة بن ربيعة ، فأنزل هللا )مث أفيضوا من حيث أ
، وكانوا  زدلفةيقفون ابمل عن عائشة رضي هللا عنها قالت : كانت قريش ومن دان دينها -5

يه صلى  نبهللامر أ، فلما جاء اإلسالم  يسمون احلمس ، وكان سائر العرب يقفون بعرفات
 أفيضوا من مثاىل ) تع هللا عليه وسلم أن أييت عرفات مث يقف هبا مث يفيض منها فذلك قوله

)مث  :اأنزل مهم حيث أفاض الناس (  ويف لفظ قالت : احلمس : هم الذين أنزل هللا في
س ن احلمكافات ، و أفيضوا من حيث أفاض الناس( قالت : وكان الناس يفيضون من عر 
ا من حيث أفيضو  مث )يفيضون من املزدلفة يقولون : النفيض إال من احلرم ، فلما نزلت : 

 أفاض الناس( رفعوا إىل عرفات 
 -حلمس إال ا اهلية عراةعن هشام بن عروة عن أبيه قال : كان الناس يطوفون يف اجل -6

ياب رجل الثاس يعطي الرجل الكانت احلمس حيتسبون على النو  -واحلمس قريش وما ولدت 
ف ابلبيت مس طااحل يطوف فيها ، وتعطي املرأة املرأة الثياب تطوف فيها ، فمن مل يعطه

 وأخربين أيب ل :عرايان ، وكان يفيض مجاعة الناس من عرفات ويفيض احلمس من مجع  قا
ض الناس( يث أفان حعن عائشة رضي هللا عنها أن هذه اآلية نزلت يف احلمس )مث أفيضوا م

 قال : كانوا يفيضون من مجع فدفعوا إىل عرفات 
 صلى هللا ل النيبإىل يف قو  عن عروة رمحه هللا أنه كتب إىل عبد امللك بن مروان كتبت -7

ا ري أين مسعتهغال ،  أم عليه وسلم لرجل من األنصار : إين أمحس  وإىن الأدري أقاهلا النيب
انة   بين كنة و ركون ، ومن ولدت قريش يف خزاعحتدث عنه  واحلمس : ملة قريش وهم مش

و م ، وكانت بناحلرا شعركانوا اليدفعون من عرفة ، إمنا كانوا يدفعون من املزدلفة وهو امل
ناس( ، وأن فاض الث أعامر محسا ، وذلك أن قريشا ولدهتم ، وهلم قيل :) مث أفيضوا من حي

  زدلفةامل ن إذا أصبحوا منالعرب كلها تفيض من عرفة إال احلمس ، كانوا يدفعو 
نت ال : كاقل : عرفة  عن جماهد رمحه هللا ) مث أفيضوا من حيث أفاض الناس ( قا -8

أمروا أن فة ، فزدلقريش تقول : حنن احلمس أهل احلرم ، والخنلف احلرم ، ونفيض من امل
 يبلغوا عرفة 
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  املالئكة ،لدنيا يفاالسماء ىل إعن جماهد رمحه هللا قال : إذا كان يوم عرفة ، هبط هللا  -9
يقال : أن فؤهم ؟ جزافيقول : هلم إىل عبادي ، آمنوا بوعدي ، وصدقوا رسلي ، فيقول : ما

 غفور هللا إن هللا تغفر هلم ، فذلك قوله ) مث أفيضوا من حيث أفاض الناس ، واستغفروا
 )رحيم

هم احلمس و الفها ريشا وأحال قإعن الزهري رمحه هللا ، قال : كان الناس يقفون بعرفة  -10
 نأأوشك الناس  ،رم ، فقال بعضهم لبعض : ال تعظموا إال احلرم فإنكم إن عظمتم غري احل

يضوا من حيث أن يف هللايتهاونوا حبرمكم  فقصروا عن مواقف اخللق ، فوقفوا جبمع ، فأمرهم 
 ( لناسا فاضأفاض الناس من عرفات ، فلذلك قال هللا تعاىل )مث أفيضوا من حيث أ

  سة النايث تفيض مجاععن عطاء رمحه هللا ) مث أفيضوا من أفاض الناس ( من ح -11
كانت و ادة : ناس ( قال قتعن قتادة رمحه هللا قوله ) مث أفيضوا من حيث أفاض ال -12

س ، املغم من قريش وكل حليف هلم وبين أخت هلم اليفيضون من عرفات ، إمنا يفيضون
س يث أفاض الناحوا من فيضل هللا فالخنرج من حرمه ، فأمرهم هللا أن يويقولون : إمنا حنن أه

 ات من عرفات ، وأخربهم أن سنة إبراهيم وإمساعيل هكذا اإلفاضة من عرف
ف عرب تقال : كانت العن السدي رمحه هللا ) مث أفيضوا من حيث أفاض الناس ق -13

فيضوا مع  أن يهللافة ، فأمرهم بعرفات ، فتعظم قريش أن تقف معهم ، فتقف قريش ابملزدل
  الناس من عرفات

ل ككانت قريش و   لناس ( قال :عن الربيع رمحه هللا قوله ) مث أفيضوا من حيث أفاض ا -14
نه ، مرجون الخيو ابن أخت وحليف هلم اليفيضون مع الناس من عرفات ، يقفون يف احلرم 

ن حيث أفاض مفيضوا ن يأفأمرهم هللا يقولون : إمنا حنن أهل حرم هللا ، فالخنرج من حرمه ، 
 الناس ، وكانت سنة إبراهيم وإمساعيل اإلفاضة من عرفات 

ال : ( ، ق ث أفاض الناسعن الضحاك رمحه هللا ،  يف قوله : ) مث أفيضوا من حي -15
  الناس : هو إبراهيم

  اماإلم :الناس( قال  عن الضحاك رمحه هللا يف قوله )مث أفيضوا من حيث أفاض -16
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____________________________________ 
 احلواشي :

حاق ا أبو إسبو توبة ، قال : ثنأ( قال : حدثين أمحد بن حممد الطوسي ، قال : ثنا 2/292أخرجه ابن جرير ) -1
ن عبد هللا حلسني بضعف الالفزاري ، عن سفيان ، عن حسني بن عبيد هللا ، عن عكرمة ، عنه به  وإسناده ضعيف 

 ( ومل يذكره السيوطي 167بيد هللا ) التقريب صبن ع
لسدي الصغري عن الكليب عن أيب ا( من طريق 98-1/97أخرجه صاحب تنوير املقباس يف تفسري ابن عباس ) -2

  مل يذكره السيوطي( و 189آية  3صاحل عن ابن عباس به وهو تفسري موضوع تقدم الكالم عليه )األثر رقم 
مد بن عد البقال عن حميق أيب سبيوم من طر  بري مطوال جدا خبطبة ابن الزبري قبل يوم الرتويةأخرجه الطرباين يف الك -3

ن وقد عيد بن املرزابس: فيه  يثميعبد هللا الثقفي عنه ، وقد تقدم طرف منه عند قوله )احلج أشهر معلومات(  وقال اهل
 ه يوطي هبذا التمام وتقدم ذكره ألول( ومل يذكره الس3/250وثق وفيه كالم كثري وفيه غريه ممن مل أعرفه )جممع الزوائد 

  ( ومل أقف عليه1/227أخرجه ابن املنذر ) الدر  -4
ن م( والنسائي يف التفسري 8103( وابن ماجه )رقم  1219رقم( ومسلم )187-8/186أخرجه البخاري ) -5

( والبيهقى يف سننه 1348)رقم   ( وابن أيب حامت2/291،293( وابن جرير )884( والرتمذي )رقم1/246الكربى )
بن الاه السيوطي أيضا ( من طرق عن هشام ، عن أبيه عنها به  وعز 43( والواحدي يف أسباب النزول )ص5/113)

  (1/226،227 املنذر وأيب نعيم يف الدالئل بنحوه )الدر
در يعزه لغريمها )الطي ومل ( من طريق هشام به  وذكره السيو 1219( ومسلم )رقم 3/515أخرجه البخاري ) -6

1/226-227) 
ثنا  يب قال :ألوارث ، قال : ثين ( قال : حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد ا2/291أخرجه ابن جرير ) -7

س الرب عند قوله )ولي قد تقدمار  و أابن ، قال : ثنا هشام بن عروة ، عنه به  وإسناده صحيح  وأابن هو ابن يزيد العط
  يذكره السيوطي ألثر ملس  وات من ظهورها( من روى أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : إين أمحأبن أتتوا البيو 

ن أيب ، عن اب م ، قال : ثنا عيسى( قال : حدثين حممد بن عمرو ، قال : ثنا أبو عاص2/292أخرجه ابن جرير ) -8
سناده صحيح  إو   عن جماهد به ،بن أيب جنيح جنيح ، وحدثين املثىن ، قال : ثنا أبو حذيفة ، قال : ثنا شبل ، عن ا

وطي لعبد يه سقط   وعزاه السي( من طريق ورقاء عن ابن أيب جنيح به وف1/103وهو يف التفسري املنسوب إىل جماهد )
 (1/227بن محيد فقط  )الدر 

 عن عبد هللا ،قيس : ثنا عمرو بن  ( قال : حدثنا ابن محيد ، قال : ثنا احلكم ، قال2/292أخرجه ابن جرير ) -9
 مان  واألثر مل بن سلن بشريبن أيب طلحة ، عنه به  وإسناده فيه ضعف لضعف حممد بن محيد الرازي  واحلكم هو اب

  يذكره السيوطي
 يضا لعبدأصحيح  وعزاه السيوطي  ( قال : حدثنا معمر ، عن الزهري به  وإسناده1/95أخرجه عبد الرزاق ) -10

 ( 1/227بن محيد )الدر
ه فيه وإسناد  ن عبد امللك ، عنه به( قال : حدثنا ابن محيد ، قال : ثنا حكام ، ع2/292أخرجه ابن جرير ) -11

  ضعف لضعف حممد بن محيد الرازي كما تقدم غري مرة  ومل يذكره السيوطي
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ه وإسناد  بهنا سعيد ، عن قتادة ث( قال : حدثنا بشر ، قال : ثنا يزيد ، قال : 2/292أخرجه ابن جرير ) -12
 (1/227صحيح  وعزاه السيوطي لعبد بن محيد فقط )الدر 

د سناإ عنه به  وهو ثنا أسباط ، ( قال : حدثين موسى ، قال : ثنا عمرو ، قال :2/292أخرجه ابن جرير ) -13
 ( ومل يذكره السيوطي 189آية  16جيد تقدم الكالم عليه )األثر 

ده ه  وإسنابفر ، عن أبيه ،  عنه ت عن عمار ، قال : ثنا ابن أيب جع( قال : حدث2/292أخرجه ابن جرير ) -14
  ضعيف إلهبام شيخ ابن جرير  ومل يذكره السيوطي

 يب بسطامأن مرزوق ثنا مروان ، عن ( قال : حدثنا أيب ، ثنا علي بن هاشم ب1349أخرجه ابن أيب حامت )رقم -15
يق أيب بسطام به  ويف ( من طر 2/293وأخرجه ابن جرير ) يعين : حييي بن عبد الرمحن السعدي عن الضحاك به 

يوطي ونسبه البن جرير فقط  ( ذكره الس9/166إسناده أبو بسطام قال عنه أبو حامت : ليس بقوي )اجلرح والتعديل 
 ( عن ابن عباس بدال من الضحاك 1/227إال أنه وقع يف الدر )

 د بن سعيدبن حسان التنيسي ، وحمم يب ، ثنا حممد بن حييي( قال : حدثنا أ1350أخرجه ابن أيب حامت )رقم  -16
مل و إسناده حسن  و   هعن الضحاك ب ،بن الوليد اخلزاعي ، قاال : ثنا إبراهيم بن عيينة ، أبنا حسني بن عقيل العقيلي 

  يذكره السيوطي
 

 : جممل مادلت عليه اآلاثر
  : قال ابن جرير

الناس ،  ث أفاضن حين املعين ابألمر ابإلفاضة ماختلف أهل التأويل يف أتويل ذلك ، وم]
له ) مث ين بقو ملعاومن الناس الذين أمروا ابإلفاضة من موضع إفاضتهم ، فقال بعضهم : 

مروا يف أمس ، احل أفيضوا ( قريش ، ومن ولدته قريش ، الذين كانوا يسمون يف اجلاهلية
ذلك أن مس ، و حلار الناس غري اإلسالم أن يفيضوا من عرفات ، وهي اليت أفاض منها سائ

موقف الناس  يشهدونال قريشا ومن ولدته قريش ، كانوا يقولون : الخنرج من احلرم ، فكانوا
 بعرفة معهم ، فأمرهم هللا ابلوقوف معهم 

ه ) من حيث  بقولعينوقال آخرون : املخاطبون بقوله ) مث أفيضوا ( املسلمون كلهم ، وامل
  لناس إبراهيم خليل الرمحن عليه السالمأفاض الناس ( من مجع ، واب

مسا معها ان متحكمن  و والذي نراه صوااب من أتويل هذه اآلية ، أنه عين هبذه اآلية قريش 
  التأويل على أن ذلك أتويله من سائر العرب إلمجاع احلجة من أهل

احلج  وإذ كان كذلك فتأويل اآلية : فمن فرض فيهن احلج ، فال رفث والفسوق والجدال يف
، مث أفيضوا من حيث أفاض الناس ، واستغفروا هللا إن هللا غفور رحيم ، وماتفعلوا من خري 
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يعلمه هللا ، وهذا إذ كان ماوصفنا أتويله فهو من املقدم الذي معناه التأخري ، واملؤخر الذي 
أن  معناه التقدمي ، على حنو ماتقدم بياننا يف مثله ، ولوال إمجاع من وصفت إمجاعه على

ذلك أتويله ، لقلت : أوىل التأويلني بتأويل اآلية ماقاله الضحاك ، من أن هللا عىن بقوله )من 
الشك أهنا قبل  حيث أفاض الناس ( من حيث أفاض إبراهيم ، ألن اإلفاضة من عرفات

اإلفاضة من مجع ، وقبل وجوب الذكر عند املشعر احلرام ، وإذ كان ذلك الشك كذلك 
جل إمنا أمر ابإلفاضة من املوضع الذي أفاض منه الناس بعد انقضاء ذكر وكان هللا عز و 

اإلفاضة من عرفات ، وبعد أمره بذكره عند املشعر احلرام ، مث قال بعد ذلك ) مث أفيضوا من 
حيث أفاض الناس ( كان معلوما بذلك أنه مل أيمر ابإلفاضة إال من املوضع الذي مل يفيضوا 

أفاضوا منه ، وكان املوضع الذي قد أفاضوا منه فانقضى وقت  منه دون املوضع الذي قد
اإلفاضة منه ، الوجه ألن يقال : أفض منه ، فإذا كان ال وجه لذلك ، وكان غري جائز أن 
أيمر هللا جل وعز أيمر المعىن له ، كانت بينة صحة ماقاله من التأويل يف ذلك ، وفساد 

اهر األخبار ابلذي ذكران عمن حكينا قوله من ماخالفه لوال اإلمجاع الذي وصفناه ، وتظ
 أهل التأويل 

 هللا ىوإبراهيم صل ،فإن قال لنا قائل : وكيف جيوز أن يكون ذلك معناه : والناس مجاعة 
؟ قيل : إن  لناس (ض اعليه وسلم واحدا ، وهللا تعاىل ذكره يقول ) مث أفيضوا من حيث أفا

وجل )   عزل هللاماعة على الواحد ومن ذلك قو العرب تفعل ذلك كثريا ، فتدل بذكر اجل
ا تظاهرت هو فيمو ،  الذين قال هلم الناس إن الناس قد مجعوا لكم ( والذي قال ذلك واحد

أيها الرسل  جل ) ايز و عبه الرواية من أهل السري نعيم بن مسعود األشجعى ، ومنه قول هللا 
ونظائر  ،وسلم  ليهعنيب صلى هللا كلوا من الطيبات واعملوا صاحلا ( قيل : عين بذلك ال

 ذلك يف كالم العرب أكثر من أن حتصى 
 : (يمرح مث قال :القول يف أتويل قوله تعاىل )واستغفروا هللا إن هللا غفور

  عند املشعروا هللاذكر يعين بذلك جل ثناؤه ) فإذا أفضتم من عرفات ( منصرفني إىل مىن )فا
اه له براهيم ، فهدليله إخل م هبدايته ، فوفقكم ملا ارتضىاحلرام ( وادعوه واعبدوه ، كما ذكرك

  من شريعة دينه بعد أن كنتم ضالال عنه
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دمها ماقاله ن : أحجهاو ويف ) مث ( يف قوله ) مث أفيضوا من حيث أفاض الناس ( من التأويل 
يم خليلي إبراه فاضالضحاك من أن معنا : مث أفيضوا فانصرفوا راجعني إىل مىن من حيث أ

 حيم ر كم من املشعر احلرام ، وسلوين املغفرة لذنوبكم ، فإين هلا غفور ، وب
 : مث ذكر احلديثني املرفوعني عن العباس بن مرداس وابن عمر وقال
قت وذلك يف الو  اة مجعغد فقد بني هذا اخلربان أن غفران هللا التبعات اليت بينهم ، إمنا هو

، فإنه  ذنوبكمل(  فاض الناس واستغفروا هللاالذي قال جل ثناؤه ) مث أفيضوا من حيث أ
  غفور هلا حينئذ ، تفضال منه عليكم ، رحيم بكم

هللا  ها ، فاذكرواليه منم إواآلخر منهما : مث أفيضوا من عرفة إىل املشعر احلرام ، فإذا أفضت
 ( 1عنده كما هداكم  [ )

 (295-2/291جامع البيان ) (1)
 

 : وقال الرازي
ثرون ختلفوا فاألكلقول أاذا هبألول : املراد به اإلفاضة من عرفات ، مث القائلون فيه قوالن :ا ]

نوا هنم كاك أمنهم ذهبوا إىل أن هذه اآلية أمر لقريش وحلفائها وهم احلمس ، وذل
فيضوا رفات ، وأن يا يف عقفو ي، فأنزل هللا تعاىل هذه اآلية أمرا هلم أبن  اليتجاوزون املزدلفة

 بكر أمريا يف عل أابجا ملسائر الناس ، وروي أن النيب عليه الصالة والسالم  منها كما تفعله
ه : إىل أين لقالوا م فاحلج أمره إبخراج الناس إىل عرفات ، فلما ذهب مر على احلمس وتركه

ف  إىل عرفات ووقفلم يلتفت إليهم ومضى أبمر هللا ، وهذا مقام آابئك وقومك فال تذهب
   س ابلوقوف هباهبا ، وأمر سائر النا

فاض حيث أ من وعلى هذا التأويل فقوله ) من حيث أفاض الناس ( يعين لتكن إفاضتكم
   سائر الناس الذين هم واقفون بعرفات

ومن القائلني أبن املراد هبذه اآلية اإلفاضة من عرفات من يقول قوله ) مث أفيضوا ( أمر عام 
راد إبراهيم وإمساعيل عليهما السالم ، فإن لكل الناس ، وقوله ) من حيث أفاض الناس ( امل

سنتهما كانت اإلفاضة من عرفات ، وروي أن النيب صلى هللا عليه وسلم كان يقف يف 
اجلاهلية بعرفة كسائر الناس ، وخيالف احلمس ، وإيقاع اسم اجلمع على الواحد جائز إذا كان 
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( يعين نعيم بن مسعود ) إن  رئيسا يقتدى به ، وهو كقوله تعاىل ) الذين قال هلم الناس
الناس قد مجعوا لكم ( يعين أاب سفيان ، وأيقاع اسم اجلمع على الواحد املعظم جماز مشهور ، 

 ومنه قوله ) إان أنزلناه يف ليلة القدر (
 إىل مىن يوم زدلفةامل القول الثاين : وهو اختيار الضحاك : أن املراد من هذه اإلفاضة من

ناس إبراهيم اد ابلملر س للرمي والنحر وقوله ) من حيث أفاض الناس( االنحر قبل طلوع الشم
الشمس على  ل طلوعقب وإمساعيل وأتباعهما ، وذلك أنه كانت طريقتهم اإلفاضة من املزدلفة

ضون فة كانوا يفيملزدل ابماجاء به الرسول عليه الصالة والسالم ، والعرب الذين كانوا واقفني
الذي كان  الوقت ة يفتعاىل أمرهم أبن تكون إفاضتهم من املزدلفبعد طلوع الشمس ، فاهلل 

 حيصل فيه إفاضة إبراهيم وإمساعيل عليهما السالم 
 : واعلم أن على كل واحد من القولني إشكاال

الناس (  ث أفاضحي أما اإلشكال على القول األول : فهو أن قوله تعاىل ) مث أفيضوا من
كان ) مث ( ت ( ملرفاع مادل عليه قوله ) فإذا أفضتم من يقتضي ظاهره أن هذه اإلفاضة غري

أنه معطوف  ت ، معرفاعفإهنا توجب الرتتيب ، ولو كان املراد من هذه اآلية : اإلفاضة من 
ائز وألنه غري ج أنهعلى قوله ) فإذا أفضتم من عرفات ( كان هذا عطفا للشيء على نفسه و 

 ائز غري ج إنه، مث أفيضوا من عرفات  و  يصري تقدير األية : فإذا أفضتم من عرفات
يل و )فاتقون ايأ قدير :التفإن قيل : مل الجيوز أن يقال : هذه اآلية متقدمة على ماقبلها ، و 

يم( ، )ليس فور رحغ األلباب( ، )مث أفيضوا من حيث أفاض الناس ، واستغفروا هللا إن هللا
وعلى هذا  ( ،ا هللان عرفات فاذكرو عليكم جناح أن تبتغوا فضال من ربكم ، فإذا أفضتم م

  الرتتيب يصح يف هذه اإلفاضة أن تكون تلك بعينها
لقول الثاين ام على كالقلنا : هذا وإن كان حمتمال إال أن األصل عدمه ، وإذا أمكن محل ال

 من غري التزام إىل ماذكرمت فأي حاجة بنا إىل التزامه 
من حيث ( يف )ا لفظ لنلقول اليتمشى إال إذا محوأما اإلشكال على القول الثاين : فهو أن ا

ان ال ابملك تصقوله ) من حيث أفاض الناس ( على الزمان ، وذلك غري جائز ، فإنه خم
  ابلزمان
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وله تعاىل ) قمايف  ثالأجاب القائلون ابلقول األول عن ذلك السؤال أبن ) مث ( ههنا على م
ع هذا من مي كان أ(   كان من الذين آمنواوماأدراك ماالعقبة ، فك رقبة ( إىل قوله ) مث

فائدة كلمة  ذا فإنكمس  املؤمنني  ويقول الرجل لغريه : قد أعطيتك كذا وكذا ، مث أعطيتك أ
   ن ذلك املخرب عنهعنه ع ) مث ( هنا أتخر أحد اخلربين عن اآلخر ، ال أتخر هذا املخرب

 لفال يبعد جع جدا ، اناملكان يتشاهبوأجاب القائلون ابلقول الثاين أبن التوقيت ابلزمان و 
  اللفظ املستعمل يف أحدمها مستعمال يف اآلخر على سبيل اجملاز

قفون بعرفات ا الواإم (أما قوله ) من حيث أفاض الناس ( فقد ذكران أن املراد من ) الناس 
د ن املراهري أول الز قهو و وإما إبراهيم وإمساعيل عليهما السالم وأتباعهما ، وفيه قول اثلث 

فيضوا من أ: مث  بريابلناس يف هذه اآلية : آدم عليه السالم ، واحتج بقراءة سعيد بن ج
بكسر  -الناس  :حيث أفاض الناسي  وقال : هو آدم نسي ماعهد إليه ، ويروى أنه قرأ 

 ال ترتكوه قدمي ف سرة عن الياء ، واملعىن أن اإلفاضة من عرفات شرعاكتفاء ابلك -السني 
  بة ابلقلبع التو ن مله تعاىل ) واستغفروا هللا ( فاملراد منه االستغفار ابللساأما قو 

آلية ودة يف هذه ااملوع فرةوأما قوله تعاىل ) إن هللا غفور رحيم (  اختلف أهل العلم يف املغ
ع من فدإهنا عند ال فقال قائلون : إهنا عند الدفع من عرفات إىل اجلمع ، وقال آخرون :

 ى أي األمرينا ( عليضو ىن ، وهذا االختالف مفرع على ماذكران أن قوله ) مث أفاجلمع إىل م
مر  [ فذكر ابن ع عن حيمل ؟ قال القفال رمحه هللا : ويتأكد القول الثاين مبا روى انفع

 ( 1حديث غفران التبعات املتقدم  )
 (183-5/180مفاتيح الغيب ) (1) 

 
 : وقال ابن كثري

ن يدفع أعرفات بواقف على خرب وترتيبه عليه ، كأنه تعاىل أمر ال مث( هاهنا لعطف خرب) ]
رفات ،  هور الناس بعمع مج وفهإىل املزدلفة ، ليذكر هللا عند املشعر احلرام ، وأمره أن يكون وق

 ،ون من احلرم ا خيرجونو كما كان مجهور الناس يصنعون ، يقفون هبا إال قريشا ، فإهنم مل يك
  ان بيته، وقط لدتهبعند أدىن احلل ، ويقولون : حنن أهل هللا يف فيقفون يف طرف احلرم 
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ضي مايقت باسقال : مث روى البخاري من حديث موسى بن عقبة ، عن كريب ، عن ابن ع
حكاه اهلل أعلم  و ار ، فجلمأن املراد ابإلفاضة هاهنا هي اإلفاضة من املزدلفة إىل مىن لرمي ا

ويف  0الم يه السم علقال : واملراد ابلناس : إبراهي ابن جرير عن الضحاك بن مزاحم فقط 
 رواية عنه : اإلمام 

ادات  عد قضاء العبذكره ب بوقوله : ) واستغفروا هللا إن هللا غفور رحيم ( كثريا ما أيمر هللا
 بكر ديث أيبحب فذكر أحاديث يف االستغفار وأشار إىل حديث العباس بن مرداس وختمها

  (1)  [واألحاديث يف االستغفار كثرية   ] : مث قال املتقدم يف املرفوعات
 (355-1/353تفسري القرآن العظيم ) (1)
 

 : مناقشة األقوال واخلالصة ومايستفاد من اآلية
 

دينهم  من دانس و دلت اآلاثر على أن املخاطب هبذه اآلية مجيع الناس حبيث تشمل احلم
ن الذي أفاض املكا من ع احلجاج ابإلفاضةوإن كانوا هم سبب اخلطاب هبا ، واملراد أمر مجي

ا ذا املكان ملهار يف تغفمنه عامة الناس ال املكان الذي ابتدعته احلمس وأن يكثروا من االس
 يحة ث الصحاديفيه من فضيلة عظيمة حيث يغفر هللا ألهل املوقف كما دلت عليه األح

 : وأما مايف اآلية من مسائل فهي كالتايل
لنظر للرواايت الثابتة ليست للرتتيب الزمين بال جدال وإن كانت تقتضي أوال : )مث( هنا اب

الرتتيب أصال ، وقد نص على ذلك مجهور املفسرين وممن رد على من ادعي كوهنا للرتتيب 
لتجنب التكرار حيث ذكرت عرفات قبل ؛ اجلصاص  الزمين وأن املراد اإلفاضة من مزدلفة
تعاىل )مث أفيضوا من حيث أفاض الناس( عائد إىل أول رمحه هللا إذ قال : ]قيل إن قوله 

الكالم وهو اخلطاب بذكر احلج وتعليمه   وهو كقوله تعاىل )مث آتينا موسى الكتاب متاما 
على الذي أحسن  وجيوز  أن يكون مث مبعىن الواو فيكون تقديره : وأفيضوا من حيث أفاض 

وقوله )مث هللا شهيد على ماتفعلون(  فإذا    الناس  كما قال تعاىل )مث كان من الذين آمنوا (
كان ذلك سائغا يف اللغة مث روي عن السلف ماذكران مل جيز العدول عنه إىل غريه  وأما 
قولك : إن ذكر عرفات قد تقدم يف قوله )فإذا أفضتم من عرفات( فال يكون لقوله )مث 
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أفضتم من عرفات ( ال  أفيضوا من حيث أفاض الناس ( وجه ، فليس كذلك ألن قوله )فإذا
داللة فيه على إجياب الوقوف وقوله )مث أفيضوا من حيث أفاض الناس( هو أمر مل مل يكن 
يقف بعرفة من قريش فقد أفاد به إجياب الوقوف مامل يتضمنه قوله )فإذا أفضتم من عرفات( 

على  إذ الداللة يف قوله )فإذا أفضتم من عرفات( على فرض الوقوف ومع ذلك فلو اقتصر
قوله )فإذا أفضتم من عرفات( لكان جائزا أن يظن ظان أنه خطاب ملن كان يقف هبا دون 

 ( 1من مل يكن يرى الوقوف هبا [ )
 

 (388-1/387أحكام القرآن له ) (1) 
 

] )مث  :ال وذهب بعض املفسرين إىل حصر اخلطاب يف احلمس وتعقب ذلك اآللوسي فق
إبطال  ملقصودم واعرفة ال من املزدلفة واخلطاب عاأفيضوا من حيث أفاض الناس( أي من 

النظم إذ  نه برتمزم ماكان عليه احلمس من الوقوف جبمع  وجعل الضمري عبارة عن احلمس يل
ان فضتم( وملا كفإذا أ)ىل الضمائر السابقة والالحقة كلها عامة واجلملة معطوفة على قوله تعا

   (1) [ال تفيضوا من املزدلفة املقصود من هذه التعريض كانت يف قوة : مث 
 

 اثر يف اآل دمتقوأثر ابن الزبري الذي فيه ختصيص هذا أبهل البلد ال يصح سنده كما 
 

رفات دون ع ون منفيضاثنيا : املراد ابلناس كما دلت اآلاثر عموم احلجيج الذين كانوا ي
ى ال اإلمام علسالم و ال املبتدعة من قريش ومن دان دينها وال ذكر إلبراهيم وال آدم عليهما

( راده بـ )حيثفصيل متها أن الرواية عن الضحاك بقوله : إبراهيم  غري اثبتة إسنادا وليس في
و الزمان ألمكان ن لعلى ماذكر الرازي وهي على كل حال المعىن هلا ألهنا حتتاج إىل بيا

و بقوله كما ألم وس ليهعالذي كان يفيض منه أو فيه وهذا اليتبني إال بفعل نبينا صلى هللا 
يف يؤمر صال فكج أقال : إنكم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم  واآلايت انزلة قبل احل

 بشيء ال بيان له ؟ 
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سلمني أم  أم عند اململشركنياند وأما الرواية عنه بقوله : اإلمام  فال ندري أراد هبا إمام احلج ع
زلت آلايت اليت نسياق او ئم ة مبهمة ال تلتأراد ابإلمام النيب صلى هللا عليه وسلم ؟ فهي رواي

بطالن هذه  بعد معوأ وال إمام للحج ، وأما القول أبن املراد آدم عليه السالم فهو أبعد
 القراءة ومل أقف هلذا القول على سند الصحيح والابطل  

 
 (2/89روح املعاين ) (1)

 
( 3( وابن عطية )2)لزخمشري (  وا1وقد ذكر هذه القراءة غري الرازي : البغوي واخلازن )

 ( وقال: ]قراءة شاذة [5( وأبو حيان )4والقرطيب )
صاص نهم اجلوم وقد رد غري واحد من املفسرين هذا القول املخالف لقول مجهور السلف
ه هؤالء بيزاحم ال حيث قال : ] والتأويل األول هو الصحيح التفاق السلف عليه والضحاك

 ألهنم كانوا الناس فاضهاهنا وأمر قريشا ابإلفاضة من حيث أ فهو قول شاذ وإمنا ذكر الناس
ومنهم أيضا القرطيب  (6أعظم الناس وكانت قريش ومن دان دينها قليلة ابإلضافة إليهم [ )

ال فصحيح  ثريكحيث قال بعد أن ذكر سبب النزول عن عائشة : ] وهذا نص صريح ومثله  
 يف توجيه )مث( على (  وأطال ابن العريب7) معول على غريه من األقوال وهللا املستعان [

( 8ا )وغريمه ازيالقول املشهور فذكر أربعة أوجه ضمنها ماتقدم حنوه عن اجلصاص والر 
 ( 9ووجهها أيضا البغوي واخلازن )

 
 (1/186معامل التنزيل مع لباب التأويل ) (1)
 (1/349الكشاف ) (2)
 (1/276احملرر الوجيز ) (3)
 (2/800القرآن ) اجلامع ألحكام (4)
 (2/100البحر احمليط ) (5)
 (1/387أحكام القرآن له ) (6)
 (2/800اجلامع ألحكام القرآن ) (7)
 (1/139أحكام القرآن له ) (8)
 (1/186معامل التنزيل مع لباب التأويل ) (9)
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كركم آابءكم أو كذ  قوله تعاىل ) فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا هللا

  اآلخرةيفاله وم يقول ربنا آتنا يف الدنيا أشد ذكرا فمن الناس من
 ( من خالق

 
 الرواايت الواردة يف اآلية :

  ة الدماءعن جماهد رمحه هللا ) فإذا قضيتم مناسككم ( قال : إهراق -1
   عن عطاء رمحه هللا )فإذا قضيتم مناسككم( قال : حجكم -2
فيقول  ،واسم فون يف امليق عن ابن عباس رضي هللا عنهما ، قال : كان أهل اجلاهلية -3

فعال  كر غريذ م هلالرجل منهم : كان أيب يطعم وحيمل احلماالت ، وحيمل الدايت ، ليس 
( ابءكم كذكركم أكروا هللااذ ف: )  آابئهم ، فأنزل هللا تعاىل على نبيه حممد صلى هللا عليه وسلم

 ، يعىن : ذكر آابئهم يف اجلاهلية ، أو أشد ذكرا 
قف  املو جييئون إىل س رضي هللا عنهما ، قال : كان قوم من األعرابعن ابن عبا -4

خرة ر اآلمن أمفيقولون اللهم اجعله عام غيث وعام خصب وعام والد حسن ، اليذكرون 
  ) القاآلخرة من خ اله يفوم ) فمن الناس من يقول ربنا آتنا يف الدنياشيئا ، فأنزل هللا فيهم:

ايم كرون أ احلج فيذ يفا قال : كان املشركون جيلسون عن ابن عباس رضي هللا عنهم -5
  فاذكروا هللا)سالم اإل آابئهم وما يعدون من أنساهبم يومهم أمجع فأنزل هللا على رسوله يف

 كذكركم آابءكم أو أشد ذكرا( 
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كم آابءكم  كذكر اذكروا هللافعن ابن عباس رضي هللا عنهما قوله ) فإذا قضيتم مناسككم  -6
  ا ( يقول : كما يذكر األبناء اآلابءأو أشد ذكر 

ءكم أو أشد ركم آاب : )كذكهللاعن أيب اجلوزاء رمحه هللا ، قال : قلت البن عباس : قول  -7
ل ك ، ولكن يقو يس بذللنه إذكرا ( ، قال : إن الرجل ليأيت عليه اليوم ومايذكر أابه ، قال : 

 سوء ، أو أشد : تغضب هلل إذا عصي ، أشد من غضبك إذا ذكر والدك ب
جكم حن سنن مإذا فرغتم عن ابن عباس رضي هللا عنهما : ) فإذا قضيتم مناسككم ( ف -8

إليكم   ابإلحسانهللاذكروا ا:  ) فاذكروا هللا ( فقولوا ايهللا ) كذكركم آابءكم ( بيا أبه ويقال
كثر ذكرا من أ( بل  كراذ )كذكركم آابءكم( كما ذكرمت آابءكم يف اجلاهلية ابإلحسان ) أوأشد 
قرا يا ( إبال وب الدنيف)  ذكر آابئكم ) فمن الناس من يقول ( يف املوقف ) ربنا آتنا ( أعطنا

  هة حب ج   جلنوغنما وعبيدا وإماء وماال ) وماله يف اآلخرة من خالق ( من نصيب ا
 فيقول ،احلج  آابءهم يف عن أنس رضي هللا عنه يف هذه اآلية ، قال : كانوا يذكرون -9

 ويقول بعضهم ف ،بعضهم : كان أيب يطعم الطعام ، ويقول بعضهم : كان أيب يضرب ابلسي
 : كان أيب جز نواصي بين فالن 

آلخرة من اله يف  الدنيا ومايفعن أنس رضي هللا عنه ) فمن الناس من يقول ربنا آتنا  -10
لى ر ، وأعطنا عا املطسقنخالق ( قال : كانوا يطوفون ابلبيت عراة فيدعون فيقولون : اللهم أ

  عدوان الظفر ، وردان صاحلني إىل صاحلني
اخرو ا جهم تفحذا فرغوا من عن عبد هللا بن الزبري رضي هللا عنهما قال : كانوا إ -11

   ) ابآلابء ، فأنزل هللا ) فاذكروا هللا كذكركم أابءكم
وقفوا عند  ية إذااهلاس ىف اجلعن عبد هللا بن الزبري رضي هللا عنهما قال : كان الن -12

نزل نما  فأغ اللهم ارزقين :املشعر احلرام دعوا فقال أحدهم : اللهم ارزقين إبال  وقال اآلخر 
 اب( حلسهللا )فمن الناس من يقول ربنا آتنا يف الدنيا ( إىل قوله )سريع ا

  بريالز  ثر ابنابءكم( حنو أعن حممد بن كعب رمحه هللا : ) فاذكروا هللا كذكركم آ -13
 لبيت فيذكرونعند ا ن احلج قامواعن أيب وائل رمحه هللا كان أهل اجلاهلية إذا فرغوا م -14

 هللا كذكركم اذكرواف)  آابءهم وأايمهم : كان أيب يطعم الطعام ، وكان أيب يفعل فذلك قوله
 ( آابءكم
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ضاء مناسكهم ق  بعديقفون ، يعين عن أيب وائل رمحه هللا قال : كانوا يعين يف اجلاهلية -15

ن يقول فمن الناس م آلية )اذه فيقولون : اللهم ارزقنا إبال ، اللهم ارزقنا غنما ، فأنزل هللا ه
 ربنا آتنا يف الدنيا وماله يف اآلخرة من خالق ( 

فعلون كذا ز ، ويينحرون اجلر  عن جماهد رمحه هللا قال : كانوا يقولون : كان آابؤان -16
  ( وا هللا كذكركم آابءكم أو أشد ذكرافنزلت هذه اآلية ) اذكر 

وا ضكانوا إذا ق  :ابءكم ( قال عن جماهد رمحه هللا يف قوله ) فاذكروا هللا كذكركم آ -17
 : فنزلت هذه ، قال ئهممناسكهم وقفوا عند اجلمرة ، وذكروا أايمهم يف اجلاهلية وفعال آاب

ذكر برغوا فأمروا حني ف حرئها يوم الناآلية  ويف رواية : قال : تفاخرت العرب بينها بفعل آاب
 هللا مكان ذلك 

 يعين : نصرا (لدنيا ابنا آتنا يف عن جماهد رمحه هللا يف قوله : ) فمن الناس من يقول ر  -18
  ورزقا  وال يسأل آلخرته شيئا

  قال قتادة : ءكم ( كذكركم آابعن قتادة رمحه هللا ) فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا هللا -19
  اجلاهلية ،ئهم يفع آابأهل اجلاهلية إذا قضوا مناسكهم مبىن قعدوا حلقا ، فذكروا صنيكان 

ذكروا هللا  يني أن سلموفعاهلم به ، خيطب خطيبهم ، وحيدث حمدثهم ، فأمر هللا عز وجل امل
  كذكر أهل اجلاهلية آابءهم أو أشد ذكرا

ن مه يف اآلخرة ا ومالتنا يف الدنيآعن قتادة رمحه هللا قوله : )فمن الناس من يقول ربنا  -20
فيها مهه  نصب ، هلاو خلق ( قال : هذا عبد نوى الدنيا ، هلا أنفق وهلا شخص ، وهلا عمل 

 ونيته ، وسدمه وطلبته 
ا اجلاهلية إذ ئهم يفكرون فعل آابعن سعيد بن جبري وعكرمة رمحهما هللا قاال : كانوا يذ  -21

  وقفوا بعرفة ، فنزلت هذه اآلية
ذكروا : )فا ن قول هللاعن سعيد بن مسلم بن ابنك رمحه هللا قال : سألت عكرمة ع -22

لوالد موكل ا، إن  ايكهللا كذكركم آابءكم ( أهو ذكري أيب ؟ قال : ال ، ولكن ذكر أبيك إ
  ابلولد
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سعيد  رواية و ماتقدم منعن عطاء اخلراساين واحلسن وحممد بن كعب رمحهم هللا حن -23
 س عن ابن عبا

 ،هم وجمالسهم آبابئ مىن تفاخروا عن عطاء رمحه هللا قال : كان أهل اجلاهلية إذا نزلوا -24
روا هللا  )فاذك ولهقفقال هذا : فعل أيب كذا وكذا  وقال هذا : فعل أيب كذا وكذا فذلك 

  (كذكركم آابءكم أو أشد ذكرا
ايلهج من م أول هو الصيب ال :عن عطاء رمحه هللا ) فاذكروا هللا كذكركم أابءكم ( ق -25

  الكالم : اي أبه ، اي أمه
  ابءاألبناء اآل ، ذكر يعين ابلذكر عن الضحاك رمحه هللا ) فاذكروا هللا كذكركم آابءكم ( -26
  عن عكرمة عن الضحاك رمحه هللا حنو رواية ابن ابنك -27
ءكم أو أشد ركم آابذكروا هللا كعن الربيع رمحه هللا قوله ) فإذا قضيتم مناسككم فاذك -28

  ذكرا ( يقول : كذكر األبناء اآلابء أو أشد ذكرا
و أشد ذكرا ءكم أ كذكركم آابعن السدي رمحه هللا ) فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا هللا -29

ول : قيو فيسأل هللا  ( قال : كانت العرب إذا قضت مناسكها ، وأقاموا مبىن يقوم الرجل ،
أيب ، ليس  اأعطيتل مفنة عظيم القبة كثري املال ، فأعطين مثاللهم إن أيب كان عظيم اجل

  يذكر هللا ، إمنا يذكر آابءه ، ويسأل أن يعطى يف الدنيا
رة ماله يف اآلخدنيا و ا آتنا يف العن السدي رمحه هللا يف قوله ) فمن الناس من يقول ربن -30

رجل منهم  الهللا اليذكر من خالق ( قال : كانت العرب إذا قضت مناسكها ، وأقامت مبىن
 ، إمنا يذكر أابه ، ويسأل أن يعطى يف الدنيا 

كرا( : فإين ذ و أشد أكركم أابءكم عن مقاتل بن حيان رمحه هللا قوله : )فاذكروا هللا كذ  -31
  ابئهمن آمأان فعلت اخلري بكم وأبابئكم ، مث أمرهم أن يكونوا هلل أشد ذكرا 

ماله يف و لدنيا نا آتنا يف ا : )فمن الناس من يقول ربعن مقاتل بن حيان رمحه هللا -32
  اآلخرة من خالق( حنو رواية سعيد عن ابن عباس

هللا كذكركم آابءكم أو  عن ابن زيد رمحه هللا يف قوله ) فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا -33
 عليه وسلم أشد ذكرا ( قال : كانوا أصنافا ثالثة يف تلك املواطن يومئذ : رسول هللا صلى هللا

وأهل الكفر وأهل النفاق ، )فمن الناس من يقول ربنا آتنا يف الدنيا وماله يف اآلخرة من 
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خالق ( إمنا حجوا للدنيا واملسألة ، اليريدون اآلخرة واليؤمنون هبا ، )ومنهم من يقول ربنا 
يف احلياة آتنا يف الدنيا حسنة ( اآلية قال : والصنف الثالث ) ومن الناس من يعجبك قوله 

  الدنيا ( اآلية
_______________________________________ 

 احلواشي :
 ( قال : حدثين حممد بن عمرو ، قال : ثنا أبو عاصم ، عن عيسى ، عن ابن أيب جنيح2/295أخرجه ابن جرير ) -1
( 1355ابن أيب حامت )رقمعنه به  وإسناده صحيح  وأخرجه أيضا من طريق شبل عن ابن أيب جنيح به مثله  وأخرجه  ،

 (1/232من طريق ورقاء عن ابن أيب جنيح به مثله أيضا  وعزاه السيوطي أيضا لعبد بن محيد مطوال )الدر 
 نه  ويفن يزيد ، عبعن إبراهيم  ،( قال : حدثنا أبو سعيد األشج ، ثنا وكيع 1356أخرجه ابن أيب حامت )رقم -2

لسيوطي ومل يعزه لغريه )الدر ( ذكره ا95افظ : مرتوك احلديث )التقريب صإسناده إبراهيم بن يزيد اخلوزي قال احل
   أعلمق نظر وهللاله سب( وحصل خطأ يف الطبعة فتكرر لفظ أثر عطاء ملن أخرج أثر جماهد عن جماهد ولع1/232

يب أحدثين  تكيبن عبد الرمحن الدش ( قال : حدثنا أبو بكر بن القاسم ثنا أمحد1358أخرجه ابن أيب حامت )رقم -3
إسناده حسن  ه به  و ، عن ، حدثين أيب ، ثنا األشعث بن إسحاق ، عن جعفر بن أيب املغرية ، عن سعيد بن جبري

اء إبخراجه يف املختارة وعزاه ( وصححه الضي2/67وأمحد بن القاسم قال ابن أيب حامت : ثقة صدوق )اجلرح والتعديل 
 (1/232السيوطي أيضا البن مردويه )الدر 

ثين تكي ، حدد بن عبد الرمحن الدش( قال : حدثنا أبو بكر بن القاسم ، ثنا أمح1379أخرجه ابن أيب حامت )رقم -4
 ناده حسن سعنه به  وإ  بري ،جأيب ، حدثين أيب ، ثنا األشعث بن إسحاق ، عن جعفر بن أيب املغرية ، عن سعيد بن 

 (1/232الدر )ي ومل يعزه لغري ابن أيب حامت وتقدم الكالم عليه يف األثر السابق  وذكره السيوط
  يه( ومل أقف عل46، لباب النقول ص 1/232أخرجه البيهقي يف الشعب  )  الدر  -5
ثين أيب ،  :ل : ثين عمي ، قال ( قال : حدثين حممد بن سعد ، قال : ثين أيب ، قا2/297أخرجه ابن جرير ) -6

  مل يذكره السيوطي( و 189آية  1تقدم الكالم عليه )األثر عن أبيه ، عنه به  وإسناده مسلسل ابلضعفاء
ثين هشام حد ن عرعرة ، ثنا معاذ بنب( قال : حدثنا أيب ، ثنا إبراهيم بن حممد 1357أخرجه ابن أيب حامت )رقم -7

 حديثهل : يعترب قات وقا الثأيب ، عن عمرو بن مالك عنه به  ويف إسناده عمرو بن مالك النكري ذكره ابن حبان يف
أحاديث غري  در عشرةباس قعمن غري رواية ابنه عنه خيطىء ويغرب  وقال ابن عدي : حدث عن أيب اجلوزاء عن ابن 

 ( 1/232( وأخرجه أيضا ابن املنذر )  الدر 1/402، الكامل  8/96حمفوظة )  هتذيب التهذيب 
ري عن الكليب عن أيب صاحل ي الصغ( من طريق السد1/98أخرجه صاحب تنوير املقباس يف تفسري ابن عباس ) -8

  كره السيوطي( ومل يذ 189آية  3عن ابن عباس به وهو تفسري موضوع تقدم الكالم عليه )األثر رقم 
( قال : حدثنا متيم بن املنتصر ، قال : ثنا إسحاق بن يوسف ، عن القاسم بن عثمان 2/296أخرجه ابن جرير ) -9

ن البصري قال البخاري : له أحاديث اليتابع عليها  وقال العقيلي : اليتابع على ، عنه به  ويف إسناده القاسم بن عثما
حديثه ، حدث عنه إسحق األزرق أحاديث اليتابع منها على شيء  وقال الدارقطين : ليس ابلقوي  وذكره ابن حبان 
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( علقه 1/232ط )الدر ( وعزاه السيوطي للفاكهي فق3/480، الضعفاء الكبري  4/463يف الثقات )  لسان امليزان 
 (1359ابن أيب حامت )رقم 

عنه  ، ن عثمانب إسحاق ، عن القاسم ( قال : حدثنا متيم بن املنتصر ، قال : أخربان2/299أخرجه ابن جرير ) -10
  (233-1/232در ه )البه  وفيه ضعف ملا تقدم من كالم يف القاسم بن عثمان  ذكره السيوطي ومل يعزه لغري 

مد بن عد البقال عن حمريق أيب سطوية بيوم من رباين يف الكبري مطوال جدا خبطبة ابن الزبري قبل يوم الرت أخرجه الط -11
ن وقد عيد بن املرزابس: فيه  يثميعبد هللا الثقفي عنه ، وقد تقدم طرف منه عند قوله )احلج أشهر معلومات(  وقال اهل

( مقتصرا على 1376يب حامت )رقم( وأخرجه ابن أ 3/250لزوائد وثق وفيه كالم كثري وفيه غريه ممن مل أعرفه )جممع ا
كره  ابن الزبري فذ  في ، عنالثق هذا اجلزء فقال : ذكر عن أيب اسامة ، عن أيب سعد البقال ، عن حممد بن عبيد هللا

 ( 1/232وعزاه السيوطي هلما )الدر 
ن ن املرزابمة محاد بن أسامة عن سعيد بن أيب أسا( من طريق اإلمام أمحد ع879أخرجه الطرباين يف الدعاء )رقم  -12

الدر )للطرباين فقط  ي وعزاهلسيوطعن حممد بن عبيد هللا الثقفي به  وقد تقدم الكالم عليه يف األثر السابق  ذكره ا
1/232)  

  ( ومل أقف عليه1377علقه ابن أيب حامت عنه )رقم -13
يب وائل ياش ، عن عاصم ، عن أعىي بن آدم عن أيب بكر بن ( عن أيب كريب عن حي2/296أخرجه ابن جرير ) -14

ل شقيق بن أبو وائو  نجود به  وأخرجه خمتصرا من طريق سفيان عن عاصم به  وإسناده حسن  وعاصم هو ابن أيب ال
 (1360لقه ابن أيب حامت )رقم ع ( واألثر مل يذكره السيوطي 268سلمة اتبعي ثقة خمضرم أدرك اجلاهلية )  التقريب ص

يب وائل ياش ، عن عاصم ، عن أع( عن أيب كريب عن حيىي بن آدم عن أيب بكر بن 2/299أخرجه ابن جرير ) -15
   السيوطي ن طريق سفيان عن عاصم به  وإسناده حسن كما تقدم  ومل يذكرهم( خمتصرا 299-2/298به  وأخرجه )

 (1380علقه ابن أيب حامت )رقم 
عبد  يان ، عنلرمحن ، قال : ثنا سفال : حدثين حممد بن بشار ، قال : ثنا عبد ( قا2/296أخرجه ابن جرير ) -16

  العزيز ، عنه به  ومل يذكره السيوطي
نه به  عبد امللك ، عن قيس ، ( قال : حدثين يعقوب ، قال : ثنا هشيم ، عن ع2/296أخرجه ابن جرير ) -17

جاج عمن حدثه عن جماهد حابن جرير من طريق هشيم عن ( وأخرجه 1/232وعزاه السيوطي أيضا البن املنذر )الدر 
أنه مسع   :وذكره بلفظ  ( من طريق القاسم عن حجاج فسمى من حدثه عبد هللا بن كثري2/297بنحوه  مث أخرجه )

م النحر و يكانت العرب   :قال  (جماهدا يقول ذلك يوم النحر حني ينحرون قال : قال ) فاذكروا هللا كذكركم آابءكم 
( من 2/296جرير ) جه ابنيفرغون يتفاخرون بفعال آابئها ، فأمروا بذكر هللا عز وجل مكان ذلك  وقد أخر حني 

 (1364امت )رقم ن أيب حلقه ابعطريق ابن أيب جنيح عن جماهد بنحو ذلك وهو لفظ الرواية املذكورة  وإسناده صحيح  
اء ققال : ان ور  ، إبراهيم ، قال : ان آدم ن ، قال : ان( قال : أان عبد الرمح1/103التفسري املنسوب إىل جماهد ) -18

بل ، عن ابن أىب جنيح به  ( من طريق عيسى وش2/299عن ابن أيب جنيح ، عنه  وإسناده صحيح  وأخرجه ابن جرير )
 (1381( علقه ابن أيب حامت )رقم 1/233وعزاه السيوطي أيضا لعبد بن محيد )الدر 
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تادة ر بن معاذ ، قال : ثنا يزيد ، قال : ثنا سعيد ، عن قش( قال : حدثنا ب297-2/296أخرجه ابن جرير ) -19
معمر عنه بنحوه  ومل  ( عن2/297( ومن طريقه ابن جرير)1/96به  وإسناده صحيح  وأخرجه أيضا عبد الرزاق )

 (1369يذكره السيوطي  علقه ابن أيب حامت )رقم 
د  بن حمميما كتب إيل ، ثنا احلسنيان موسى بن هارون الطوسي ف( قال : أخرب 1384أخرجه ابن أيب حامت )رقم -20

اتريخ بغداد ) : ثقة  خلطيباملروذي ، ثنا شيبان ، عن قتادة به  وإسناده صحيح  وموسى بن هارون الطوسي قال ا
 لوع: الو  سيوطي  والسدم( خمتصرا من طريق سعيد عن قتادة به  ومل يذكره ال2/299( وأخرجه ابن جرير )13/48

 (3/1976ابلشيء واللهج به )لسان العرب 
ن خصيف ، عنهما ويف إسناده عن سفيان ، ع (2/297) ( ومن طريقه ابن جرير1/232أخرجه وكيع )  الدر  -21

 (1362،1363خصيف اجلزري وفيه ضعف  علقه ابن أيب حامت )رقم 
بو سعيد أبن اثبت اخلزاعي ، ثنا  منصور( قال : حدثنا أيب ، ثنا حممد بن 1374أخرجه ابن أيب حامت )رقم  -22

  موىل بين هاشم ، ثنا سعيد به  وإسناده حسن  ومل يذكره السيوطي
  ( ومل أقف عليه1366،1368،1370علقه ابن أيب حامت عنهم )رقم  -23
 (1361 حامت )رقم ( ومل أقف عليه  علقه ابن أيب1/232أخرجه وكيع وعبد بن محيد )  الدر  -24
عنه به   ،و أسامة ، عن عبد امللك ( قال : حدثنا أبو سعيد األشج ، ثنا أب1372ابن أيب حامت )رقمأخرجه  -25

وه   رواد عن عطاء حن( من طريق عبد امللك بن جريج وعثمان بن أيب2/297وإسناده صحيح  وأخرجه ابن جرير )
 (1/232ذكره السيوطي وعزاه البن أيب حامت فقط )الدر 

ه به  يرب ، عنل : ثنا زهري ، عن جو ( قال : حدثين املثىن ، قال : ثنا إسحاق ، قا2/297) أخرجه ابن جرير -26
و شيخ ابن بهما وهاده موإسناده ضعيف لضعف جويرب  وأخرجه أيضا من طريق عبيد عن الضحاك به إال أن يف إسن

  جرير  ومل يذكره السيوطي
  ( ومل أقف عليه1375علقه ابن أيب حامت عنه )رقم -27
ه  وفيه فر ، عن أبيه ، عنه ب( قال : حدثت عن عمار ، قال : ثنا ابن أيب جع2/297أخرجه ابن جرير ) -28

 ذكور يف املقدمة ( وهو موصول ابإلسناد امل1367ضعف إلهبام شيخ ابن جرير  علقه ابن أيب حامت )رقم 
نه سباط ، عأبن محاد ، قال ثنا  مرو( قال : حدثين موسى بن هارون ، قال : ثنا ع2/298أخرجه ابن جرير ) -29

 (1365 ( علقه ابن أيب حامت )رقم189آية  16به  وهو إسناد جيد تقدم الكالم عليه )األثر 
د سناإ عنه به  وهو ثنا أسباط ، ( قال : حدثنا موسى ، قال : ثنا عمرو ، قال :2/299أخرجه ابن جرير ) -30

  ملقدمة( ، وهو موصول ابإلسناد املذكور يف ا1382جيد كما تقدم  علقه ابن أيب حامت )رقم 
قيق شمد بن علي بن احلسن بن حم( قال : قرأت علي حممد بن الفضل ، ثنا 1378أخرجه ابن أيب حامت )رقم -31

( وعلقه 191آية  17األثر ليه )عأبنا حممد بن مزاحم ، ثنا بكري بن معروف ، عنه به  وهذا إسناد حسن تقدم الكالم 
 (1371امت أيضا )رقم ابن أيب ح

  قدمة( وهو موصول ابإلسناد املذكور يف امل1383علقه ابن أيب حامت عن )رقم -32
اده ره  وإسنل : قال ابن زيد  فذك( قال : حدثين يونس ، قال : ثنا ابن وهب ، قا2/299أخرجه ابن جرير ) -33
  صحيح
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 : جممل مادلت عليه اآلاثر
 : قال ابن جرير

سائككم نذحبتم فم ، جل ثناؤه ) فإذا قضيتم مناسككم ( فإذا فرغتم من حجك يعين بقوله ]
ذبح  كا إذامنس) فاذكروا هللا ( يقال منه : نسك الرجل ينسك نسكا ونسكا ونسيكة و 

ماكان  هنفإنه يقال م نسكه ، واملنسك : اسم مثل املشرق واملغرب  فأما النسك يف الدين ،
 أ ك نسكا ونسكا ونساكة ، وذلك إذا تقر الرجل انسكا ، ولقد نسك ، ونس

  ومبثل الذي قلنا يف معىن املناسك يف هذا املوضع قال جماهد
ذكر  تلفوا يف صفةويل اخلتأوأما قوله ) فاذكروا هللا كذكركم آابءكم أو أشد ذكرا ( فإن أهل ا

را ، فقال كذ و أشد أهم القوم آابءهم الذين أمرهم هللا أن جيعلوا ذكرهم إايه كذكرهم آابء
خرون فيتفا عونبعضهم : كان القوم يف جاهليتهم بعد فراغهم من حجهم ومناسكهم جيتم

ون عظيم لرهبم در والتلشكمبآثر آابئهم ، فأمرهم هللا يف اإلسالم أن يكون ذكرهم ابلثناء وا
ن  جاهليتهم ميفنفسهم ا أغريه ، وأن يلزموا أنفسهم من اإلكثار من ذكره نظري ماكانوا ألزمو 

 ذكر آابئهم 
  ءآلاباوقال آخرون : بل معىن ذلك : فاذكروا هللا كذكر األبناء والصبيان 

ضوا مناسكهم إذا ق نواوقال آخرون : بل قيل هلم ) اذكروا هللا كذكركم آابءكم ( ألهنم كا
  همابئفدعوا رهبم مل يذكروا غري آابئهم فأمروا من ذكر هللا بنظري ذكر آ

ملؤمنني باده اعمر أي يف أتويل ذلك أن يقال : إن هللا جل ثناؤه والصواب من القول عند
ئز اجوذلك الذكر  م ،بذكره ابلطاعة له يف اخلضوع ألمره ، والعبادة له بعد قضاء مناسكه
 دودات ( الذيايم مع أأن يكون هو التكبري الذي أمر به جل ثناؤه بقوله ) واذكروا هللا يف

زما الكن له يمل ئه نسكه ، فألزمه حينئذ من ذكره ماأوجبه على من قضى نسكه بعد قضا
منه  إلكثار ايفقبل ذلك ، وحث على احملافظة عليه حمافظة األبناء على ذكر اآلابء 

يب والده ، والصلولد لع اابالستكانة له ، والتضرع إليه ابلرغبة منهم إليه يف حوائجهم كتضر 
 هو وليه نه ، و فم م وآبابئهم من نعمةألمه وأبيه ، أو أشد من ذلك ، إذ كان ماكان هب

وإمنا قلنا : الذكر الذي أمر هللا جل ثناؤه به احلاج بعد قضاء مناسكه بقوله ) فإذا قضيتم 
مناسككم فاذكروا هللا كذكركم آابءكم أو أشد ذكرا ( جائز أن يكون هو التكبري الذي وصفنا 
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م مل يكن عليهم من فرضه قبل من أجل أنه الذكر هلل أمر العباد به بعد قضاء مناسكه
  قضائهم مناسكهم ، سوى التكبري الذي خص هللا به أايم مىن

ضائهم قعد فإذ كان ذلك كذلك ، وكان معلوما أنه جل ثناؤه قد أوجب على خلقه ب
ذلك  خص به كرهمناسكهم من ذكره مامل يكن واجبا عليهم قبل ذلك ، وكان الشيء من ذ 

 [   اوصفناملك ذانه ، كانت بينه صحة ماقلنا من أتويل الوقت سوى التكبري الذي ذكر 
 دنيا وماله يفيف ال تناآمث قال : ] القول يف أتويل قوله تعاىل ) فمن الناس من يقول ربنا 

  ( اآلخرة من خالق
 ذكركم آابءكمكهللا   روايعين بذلك جل ثناؤه ) فإذا قضيتم مناسككم ( أيها املؤمنون ) فاذك

 كن ، واجعلوال ومتستهاارغبوا إليه فيما لديه من خري الدنيا واآلخرة اببأو أشد ذكرا ( و 
اآلخرة  ، ويف سنةحأعمالكم لوجهه خالصا ولطلب مرضاته ، وقولوا ربنا آتنا يف الدنيا 

انت أعماهلم ة ، فكخر حسنة ، وقنا عذاب النار ، والتكونوا كمن اشرتى احلياة الدنيا ابآل
 النصيب هلم يف ، و هللا ون رهبم إال متاعها ، والحظ هلم يف ثوابللدنيا وزينتها ، فاليسأل

 ( 1جناته ، وكرمي ماأعد ألوليائه ، كما قال يف ذلك أهل التأويل [ )
 (299-2/295جامع البيان ) (1)

 
 : وقال الرازي

بني  يقفون شريقروى ابن عباس أن العرب كانوا عند الفراغ من حجتهم بعد أايم الت ]
واحلماسة ،  ة ،بني اجلبل ، ويذكر كل واحد منهم فضائل آابئه يف السماحمسجد مىن و 

يد كل واحد ، وير  الموصلة الرحم ، ويتناشدون فيها األشعار ، ويتكلمون ابملنثور من الك
ابإلسالم  عليهم منهم من ذلك الفعل حصول الشهرة والرفعة مبآثر سلفه ، فلما أنعم هللا

غهم من عد فرابىن كذكرهم آلابئهم  وعن السدي أن العرب مبأمرهم أن يكون ذكرهم لرهبم  
 ،كثري املال   ر ،احلج كان أحدهم يقول : اللهم إن أيب كان عظيم اجلفنة ، عظيم القد

 فأعطين مثل ماأعطيته ، فأنزل هللا تعاىل هذه اآلية 
تكم اليت مث قال : ] املناسك : مجع منسك هو املصدر مبنزلة النسك ، أي إذا قضيتم عبادا

أمرمت هبا يف احلج ، وإن جعلنها مجع منسك الذي هو موضع العبادة ، كان التقدير : فإذا 
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قضيتم أعمال مناسككم ، فيكون من ابب حذف املضاف إذا عرفت هذا فنقول : قال 
بعض املفسرين : املراد من املناسك ههنا ماأمر هللا تعاىل به الناس يف احلج من العبادات ، 

 د أن قضاء املناسك هو إراقة الدماء  [وعن جماه
ر وجب هذا الذكيناسك امل مث قال : ] الفاء يف قوله ) فاذكروا هللا ( يدل على أن الفراغ من

لذبيحة ، ار على لذكا، فلهذا اختلفوا يف أن هذا الذكر أي ذكر هو ؟ فمنهم من محله على 
 التشريق على وأايم حرة يف يوم النومنهم من محله على الذكر الذي هو التكبريات بعد الصال

ال هذه صوص إر خمحسب اختالفهم يف وقته أوال وآخرا ، ألن بعد الفراغ من احلج ال ذك
 ذكر التفاخر حلج مناعد التكبريات ، ومنهم من قال : بل املراد حتويل القوم عما اعتادوه ب

 طريقةوا عن هذه الليعدل واكونأبحوال اآلابء ألنه تعاىل لو مل ينه عنه إبنزال هذه اآلية مل ي
 فروا على ذكرتم فتو حللالذميمة ، فكأنه تعاىل قال : فإذا قضيتم وفرغتم من واجبات احلج و 

لى جب اإلقبال عحلج يو ن اهللا دون ذكر اآلابء ، ومنهم من قال : بل املراد منه أن الفراغ م
والتزام  ،موال األ وإنفاقالدعاء واالستغفار ، وذلك ألن من حتمل مفارقة األهل والوطن 
ر ثرة االستغفاضرع وكالتو املشاق يف سفر احلج فحقيق به بعد الفراغ منه أن يقبل على الدعاء 

 [ عوات الكثريةة ابلدصالواالنقطاع إىل هللا تعاىل ، وعلى هذا جرت السنة بعد الفراغ من ال
 : : وهو قول مجهور املفسرينقال : ] أما قوله تعاىل ) كذكركم آابءكم ( ففيه وجوه : أحدها 

أان ذكران أن القوم كانوا بعد الفراغ من احلج يبالغون يف الثناء على آابئهم يف ذكر مناقبهم 
وفضائلهم فقال هللا سبحانه وتعاىل )فاذكروا هللا كذكركم آابكم ( يعين توفروا على ذكر هللا  

ء على هللا وشرح آالئه ونعمائه كما كما كنتم تتوفرون على ذكر اآلابء وابذلوا جهدكم يف الثنا
بذلتم جهدكم يف الثناء على آابئكم ألن هذا أوىل وأقرب إىل العقل من الثناء على اآلابء ، 
فإن ذكر مفاخر اآلابء إن كان كذاب فذلك يوجب الدانءة يف الدنيا والعقوبة يف اآلخرة وإن  

هات املهلكات ، فثبت أن كان صدقا يوجب العجب والكرب وكثرة الغرور وكل ذلك من أم
اشتغالكم بذكر هللا أوىل من اشتغالكم مبفاخر آابئكم ، فإن مل حتصل األولوية فال أقل من 
التساوي  واثنيها : قال الضحاك والربيع : اذكروا هللا كذكركم آابءكم وأمهاتكم ، واكتفى 

الصيب أول مايفصح بذكر اآلابء عن األمهات كقوله ) سرابيل تقيكم احلر ( قالوا وهو قول 
الكالم أبه أبه ، أمه أمه ، أي كونوا مواظبني على ذكر هللا كما يكون الصيب يف صغره مواظبا 
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على ذكر أبيه وأمه  واثلثها : قال أبو مسلم جرى ذكر اآلابء مثال لدوام الذكر ، واملعىن أن 
ا : قال ابن الرجل كما الينسى ذكر أبيه فكذلك جيب أن اليغفل عن ذكر هللا  ورابعه

األنباري يف هذه اآلية : إن العرب كان أكثر أقسامها يف اجلاهلية ابآلابء كقوله وأيب وأبيكم 
 وجدي وجدكم ، فقال تعاىل : عظموا هللا كتعظيمكم آابئكم  

ه قال يف باس أنن عمث ذكر وجوها أخرى غري مروية وختمها بقوله : ] اثمنا : روي عن اب
  ر بسوءا ذكأن تغضب هلل إذا عصي أشد من غضبك لوالدك إذتفسري هذه اآلية : هو 

كة الوجوه مشرت   ومجيع عنيواعلم أن هذه الوجوه وإن كانت حمتملة إال أن الوجه األول هو املت
ع إليه يف الرجو  ائميف شيء واحد ، وهو أنه جيب على العبد أن يكون دائم التعظيم له ود

 رمني م األكأكر اللهم اجعلنا هبذه الصفة اي طلب مهماته دائم االنقطاع عمن سواه ،
)  لذكر ، فقالعدها اببمر مث قال : ] اعلم أن هللا تعاىل بني أوال تفصيل مناسك احلج ، مث أ
وىل  بني أن األمثاكم ( هد فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا هللا عند املشعر احلرام واذكروه كما

وأشد ذكرا ( أابءكم آكم قال ) فاذكروا هللا كذكر أن يرتك ذكر غريه ، وأن يقتصر على ذكره ف
ا الدنيا ( وم تنا يفا آمث بني بعد ذلك الذكر كيفية الدعاء فقال ) فمن الناس من يقول ربن

ادة مث بعد العب لماهتاة ظأحسن هذا الرتتيب ، فإنه البد من تقدمي العبادة لكسر النفس وإزال
كر ذ لامث بعد ذلك  ،ر القلب وجتلي نور جالله البد من االشتغال بذكر هللا تعاىل لتنوي

  يشتغل الرجل ابلدعاء فإن الدعاء إمنا يكمل إذا كان مسبوقا ابلذكر
  : إذا عرفت هذا فنقول : بني هللا تعاىل أن الذين يدعون هللا فريقان

  الدعاء بنيمعون يفجي أحدمها : أن يكون دعاؤهم مقصورا على طلب الدنيا  والثاين : الذين
مقصورا  دعاؤه كونيطلب الدنيا وطلب اآلخرة ، وقد كان يف التقسيم قسم اثلث ، وهو من 

لى أنه عكثرون األعلى طلب اآلخرة ، واختلفوا يف أن هذا القسم هل هو مشروع أوال ؟ و 
 مبشاق اآلخرةيا واللدنغري مشروع ، وذلك أن اإلنسان خلق حمتاجا ضعيفا الطاقة له آبالم ا

 الرجل أنس يف ديثحأن يستعيذ بربه من كل شرور الدنيا واآلخرة  مث ذكر  ، فاألوىل له
 كالفرخ    الذي صار

مث قال : ] اختلفوا يف أن الذين حكى هللا عنهم أهنم يقتصرون يف الدعاء على طلب الدنيا 
من هم ؟ فقال قوم : هم الكفار ، روي عن ابن عباس أن املشركني كانوا يقولون إذا وقفوا : 
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هم ارزقنا إبال وبقرا وغنما وعبيدا وإماء وماكانوا يطلبون التوبة واملغفرة ، وذلك ألهنم كانوا الل
منكرين للبعث واملعاد ، وعن أنس كانوا يقولون :اسقنا املطر وأعطنا الظفر ، فأخرب هللا تعاىل 

نعيم أن من كان من هذا الفريق فال خالق له يف اآلخرة ، أي النصيب له فيها من كرامة و 
وثواب  وقال آخرون : هؤالء قد يكونوا مؤمنني ولكنهم يسألون هللا لدنياهم ، ال ألخراهم 
ويكون سؤاهلم هذا من مجلة الذنوب حيث سألوا هللا تعاىل يف أعظم املواقف ، وأشرف 
املشاهد حطام الدنيا وعرضها الفاين ، معرضني عن سؤال النعيم الدائم يف اآلخرة ، وقد يقال 

عل ذلك إنه الخالق له يف اآلخرة ، وإن كان الفاعل مسلما ، كما روي يف قوله ) إن ملن ف
الذين يشرتون بعهد هللا وأمياهنم مثنا قليال أولئك الخالق هلم يف اآلخرة ( أهنا نزلت فيمن 

 ( 1أخذ ماال بيمني فاجرة  [ )
 : وقال ابن كثري

آابءكم(  كذكركم)ه : ك وفراغها  وقولأيمر تعاىل بذكره واإلكثار منه بعد قضاء املناس ]
ثرة الذكر على ك حلثااختلفوا ىف معناه [ فذكر بعض االختالف  مث قال : ] واملقصود منه 

م ككذكركم آابء   ديره :تق هلل عز وجل ، وهلذا كان انتصاب قوله ) أو أشد ذكرا ( على التمييز
شد ة أو أر ا) فهي كاحلج : ، كقوله أو أشد منه ذكرا  و)أو( ها هنا لتحقيق املماثلة يف اخلرب

ة ألف أو ىل مائإاه قسوة ( وقوله : ) خيشون الناس كخشية هللا أو أشد خشية ( ) فأرسلن
حقيق اخلرب هي لت منايزيدون ( ) فكان قاب قوسني أو أدىن ( فليست هاهنا الشك قطعا ، وإ

ابة ، نه مظنة اإلجه ، فإكر رة ذ عنه أبنه كذلك وأزيد منه  مث إنه تعاىل أرشد إىل دعائه بعد كث
س من يقول ن النافم )وذم من ال يسأله إال يف أمر دنياه ، وهو معرض عن أخراه ، فقال : 

هذا  وتضمن حظ: ربنا آتنا يف الدنيا وما له يف اآلخرة من خالق ( أي من نصيب وال
 (2التنفري عن التشبه مبن هو كذلك [)

 
 (188-5/183مفاتيح الغيب ) (1)
 (1/355تفسري القرآن العظيم ) (2)
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اآلخرة  ويف سنةحالدنيا  يفقوله تعاىل ) ومنهم من يقول ربنا آتنا 

ع سري هللاوأولئك هلم نصيب مما كسبوا  حسنة وقنا عذاب النار
  ( احلساب

 
اب ن اخلطبلبيت وعمر عن حبيب بن ُصهبان الكاهلي رمحه هللا قال : كنت أطوف اب -1

نار( قال : ذاب العنا الدنيا حسنة ويف اآلخرة حسنة وق يطوف ماله قول إال )ربنا آتنا يف
 ماله هجري غريها  

يقولون : منني فون من املؤ عن ابن عباس رضي هللا عنهما ، قال : كان جييء بعدهم آخر  -2
م هم ) أولئك هل فيهللازل )ربنا آتنا يف الدنيا حسنة ويف اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار( فأن

  ( سريع احلسابنصيب مما كسبوا وهللا
وم ، ي من ق آجرت نفسعن ابن عباس رضي هللا عنهما ، قال : أاته رجل فقال : إين -3

لئك هلم : )أو  هللاعلى أن أخدمهم ، وحيجوا  يب ، فقال ابن عباس : هذا من الذين قال 
  ( نصيب مما كسبوا وهللا سريع احلساب

نيا حسنة ( يف الد)( أعطنا  ل ربنا آتناعن ابن عباس رضي هللا عنهما : ) ومنهم من يقو  -4
)  جلنة ونعيمهانة ( احس العلم والعبادة والعصمة من الذنوب والشهادة والغنيمة )ويف اآلخرة

فة ) هلم ذه الصل هوقنا عذاب النار ( ادفع عنا عذاب القرب وعذاب النار ) أولئك ( أه
ل : إذا ( يقو  اب سريع احلسنصيب ( حق وافر يف اجلنة ) مما كسبوا ( من حجهم ) وهللا

 رايء ال حاسب فحسابه سريع  ويقال : سريع احلفظ  ويقال : شديد العقاب ألهل
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ويف اآلخرة  ا حسنةا يف الدنيعن ابن الزبري رضي هللا عنهما ) ومنهم من يقول ربنا آتن -5
  حسنة ( قال : يعملون يف دنياهم آلخرهتم ودنياهم

 ، فقال ال : كنت عند أنسرمحه هللا ق -شداد أاب طالوت  يعين ابن - عن عبد السالم -6
ة ، ويف اآلخر  ا حسنةدنيله اثبت : إن إخوانك حيبون أن تدعو هلم  فقال : اللهم آتنا يف ال
ن زة ، إمح قال : اي أاب ،حسنة ، وقنا عذاب النار  وحتدثوا ساعة حىت إذا هم أرادوا القيام 

  يفإذا آاتكم هللا ر ،قال : تريدون أن أشقق لكم األمو  إخوانك يريدون القيام فادع هلم ،
  كله  ريالدنيا حسنة ، ويف اآلخرة حسنة ، ووقاكم عذاب النار فقد آاتكم اخل

( قال : يف  ة حسنةويف اآلخر  عن قتادة رمحه هللا يف قوله ) ربنا آتنا يف الدنيا حسنة -7
آلخرة اكنت معاقيب به يف امل رجل : اللهم قال قتادة : وقا  الدنيا عافية ، ويف اآلخرة عافية

ى هللا عليه نيب صللل فعجله يل يف الدنيا ، فمرض مرضا شديدا حىت أضىن على فراشه ، فذكر
يب ا ، فقال النذا وكذبك وسلم شأنه ، فأاته النيب صلى هللا عليه وسلم ، فقيل له : إنه دعا

سنة حا يف الدنيا نا آتنرب  ، ولكن قل : )صلى هللا عليه وسلم : إنه الطاقة ألحد بعقوبة هللا
  أر يسريا حىت ب قال : أو ، ويف اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار ( فقاهلا ، فما لبث إال أايما

آلخرة حسنة ويف ا لدنيا حسنةاعن قتادة رمحه هللا قوله ) ومنهم من يقول ربنا آتنا يف  -8
كانت اآلخرة عمل و  هلاا شخص وهلا أنفق و وقنا عذاب النار ( قال : هذا عبد نوى اآلخرة هل

من  أي حظ (وا ، هي سدمه وطلبته ونيته  زاد يف رواية : )أولئك هلم نصيب مما كسب
 أعماهلم 

علم الدنيا : ال سنة يفقال : احل عن احلسن رمحه هللا يف قوله )ربنا آتنا يف الدنيا حسنة( -9
  اآلخرة : اجلنةوالعبادة )ويف اآلخرة حسنة ( قال : احلسنة يف 

 العلمو  الرزق الطيب سنة (  قال :حعن احلسن رمحه هللا يف قوله : )ربنا آتنا يف الدنيا  -10
  النافع يف الدنيا

: املرأة  ة( قال الدنيا حسنعن حممد بن كعب رمحه هللا يف هذه اآلية )ربنا آتنا يف -11
  الصاحلة من احلسنات

  هعن يزيد بن مالك رمحه هللا حنو  -12
 الثناء  :( قال الدنيا حسنة عن سامل بن عبد هللا بن عمر رمحه هللا )ربنا آتنا يف -13
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خرة حسنة ( يف اآلو دنيا حسنة ، عن السدي رمحه هللا ) ومنهم من يقول ربنا آتنا يف ال -14
  نةهؤالء املؤمنون ، أما حسنة الدنيا فاملال ، وأما حسنة اآلخرة فاجل

اكرا ، ذلساان با شاكرا ، و الرمحن رمحه هللا قال : من أعطي قل عن القاسم بن عبد -15
  النار ذابوجسدا صابرا ، فقد أويت يف الدنيا حسنة ويف اآلخرة حسنة ، ووقي ع

 اآلخرة حسنة ، ويف الدنيا حسنة عن ابن زيد رمحه هللا  ) ومنهم من يقول ربنا آتنا يف -16
ا  ك هلم نصيب مم)أولئ نونلى هللا عليه وسلم واملؤم، وقنا عذاب النار ( قال فهؤالء النيب ص

 كسبوا وهللا سريع احلساب ( هلؤالء األجر مبا عملوا يف الدنيا 
يا  الدنيفارث : ماآتى عن حممد بن شعيب رمحه هللا ، قال : سألت حييي بن احل -17

  حسنة ؟ قال : عمل صاحل
  خلرياا عملوا من ممقال : عن عطاء رمحه هللا )أولئك هلم نصيب مما كسبوا(  -18
 ه )ربنا آتناىل أهلنفر متوجها إعن عطاء رمحه هللا : ينبغي لكل من نفر أن يقول حني ي -19

  ( يف الدنيا حسنة ويف اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار
  اجلنة عن جماهد رمحه هللا حنو ذلك يعين احلسنة يف اآلخرة : -20
 إلحصاء اع احلساب( قال : سريع عن جماهد رمحه هللا )وهللا سري -21
  اجلنة عن مقاتل رمحه هللا حنو ذلك يعين احلسنة يف اآلخرة : -22
  جلنةرة : اسنة يف اآلخعن إمساعيل بن أيب خالد رمحه هللا حنو ذلك يعين : احل -23
ا صيب ممنأولئك هلم  ايقرؤوهنعن سفيان رمحه هللا قال : كان أصحاب عبد هللا  -24
  اكتسبوا
ا يف الدنيا نا آتنلتشريق )ربعن عكرمة رمحه هللا : أنه كان يستحب أن يقال يف أايم ا -25

  (حسنة ويف اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار
________________________________________ 

 احلواشي :
أبو  أيب مزاحم حدثناشري يعين ابن ( قال : حدثين منصور بن ب146أخرجه عبد هللا بن أمحد يف زوائد الزهد )ص -1

( 1/233ر بة )الديب شيأبكر يعين ابن عياش عن عاصم عن حبيب به  وإسناده صحيح  وعزاه السيوطي أيضا البن 
 الطواف ربنا ن عوف ىفبرمحن وذكر السيوطي أن األزرقي أخرج عن ابن أيب جنيح قال : كان أكثر كالم عمر وعبد ال

  وقنا عذاب النار  وفيه انقطاع آتنا ىف الدنيا حسنة وىف االخرة حسنة
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 تكي حدثيند بن عبد الرمحن الدش( قال : حدثنا أبو بكر بن القاسم ، ثنا أمح1385أخرجه ابن أيب حامت )رقم -2
حسن  ري ، عنه به  وإسنادهعن جعفر بن أيب املغرية عن سعيد بن جب ، أيب ، حدثين أيب ، ثنا األشعث بن إسحاق

  ابقة  ومل يذكره السيوطيوتقدم أوله يف اآلية الس
بطني مسلم ال وية ، ثنا األعمش ، عن( قال : حدثنا أمحد بن سنان ، ثنا أبو معا1402أخرجه ابن أيب حامت )رقم -3

( واحلاكم 444قود صاملف ، عن سعيد بن جبري عنه به  وإسناده صحيح  وأخرجه ابن أيب شيبة يف املصنف )اجلزء
رط شوجرير عن األعمش به  وقال احلاكم : هذا حديث صحيح على  ل( من طريق ابن فضي2/277-278)

أيب نعيم عن األعمش به  ( من طريق74الشيخني ومل خيرجاه وسكت الذهيب  وأخرجه ابن أيب داود يف املصاحف )ص
مي ( عن معمر عن عبد الكر 1/96مما اكتسبوا مث قال أبو نعيم : هكذا قرأها األعمش  وأخرجه عبد الرزاق ) : فقال

اس بنحوه أيضا  وعزاه ( من طريق عطاء عن ابن عب109،112اجلزري بنحوه  وأخرجه الشافعى يف األم )املسند 
 (1/234السيوطي أيضا لعبد بن محيد وابن املنذر والبيهقي يف سننه )الدر 

يب صاحل غري عن الكليب عن أ( من طريق السدي الص1/98أخرجه صاحب تنوير املقباس يف تفسري ابن عباس ) -4
  كره السيوطي( ومل يذ 189آية  3عن ابن عباس به وهو تفسري موضوع تقدم الكالم عليه )األثر رقم 

ن أيب عون ، عنه به مقتصرا على أيب سعد ، ع ( قال : ذكر عن أيب أسامة ، عن1386علقه ابن أيب حامت )رقم  -5
بل يوم ة ابن الزبري قدا خبطبجطوال طرباين يف الكبري مهذه القدر  وقد تقدم أجزاء منه من نفس هذه الطريق  وأخرجه ال

شهر د قوله )احلج أمنه عن م طرفالرتوية بيوم من طريق أيب سعد البقال عن حممد بن عبد هللا الثقفي عنه ، وقد تقد
ئد الزوارفه )جممع ن مل أعه مممعلومات(  وقال اهليثمي : فيه سعيد بن املرزابن وقد وثق وفيه كالم كثري وفيه غري 

  ( ومل يذكره السيوطي3/250
ه ح  وأخرجلسالم به  وإسناده صحي( قال : حدثنا أيب ثنا أبو نعيم ثنا عبد ا1400أخرجه ابن أيب حامت )رقم -6

يضا لسيوطي أبنحوه  وعزاه ا (  من طريق عمر بن عبد هللا الرومي عن أبيه عن أنس93البخارى ىف األدب املفرد )ص
ليه وسلم على هللا  دعوة النيب ص( وقد أخرج مسلم يف هناية حديث أنس املرفوع املتقدم يف1/233ر البن أيب شيبة )الد

 هبذا الدعاء أن أنسا كان إذا أراد أن يدعو بدعوة دعا هبا 
تصرا ومفرقا يف موضعني ( وابن أيب حامت خم2/300( ومن طريقه ابن جرير )1/96أخرجه عبد الرزاق ) -7
من طرق  ملرفوعاتدم يف ا: أخربان معمر ، عنه به  وإسناده صحيح واحلديث املرسل قد تق ( قال1390،1399)رقم

 (1/234أخرى متصلة صحيحة  وذكر السيوطي التفسري منه )الدر 
مد ني بن حمما كتب إىل ، ثنا احلس( قال : أخربان موسى بن هارون الطوسى ، في1393أخرجه ابن أيب حامت )رقم -8

ة   اآلية السابقعليه يف لكالمان بن عبد الرمحن التميمي ، عن قتادة به  وإسناده صحيح تقدم ااملروذي ، ثنا شيب
 (  ومل يذكره السيوطي 1404( من طريق سعيد عنه به  وعلق آخره ابن أيب حامت )رقم 2/302وأخرجه ابن جرير )

 رعة ، ثنا أبو األحوص حممد بنز  ( قال : حدثنا أبو1388،1394أخرجه ابن أيب حامت مفرقا يف موضعني )رقم  -9
( من 2/300)ن جرير جه ابحيان ، أخربين عباد بن العوام ، أخربين هشام ، عن احلسن به  وإسناده صحيح  وأخر 

حيح )الفتح بسند ص حامت طريق عباد به  ومن طريق سفيان بن حسني عنه بنحوه  وقال ابن حجر : أخرجه ابن أيب
 اإلميان )الدر ي يف شعبالبيهقالبن أيب شيبة وعبد بن محيد والذهيب يف فضل العلم و ( وعزاه السيوطي أيضا 11/192

1/234 ) 
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عن رجل  ني بن حفص ، ثنا سفيان ،( قال : حدثنا أسيد بن عاصم ، ثنا احلس1389أخرجه ابن أيب حامت )رقم -10
السيوطي ومل يعزه لغريه  ذكره  (11/192عنه به  وهو ضعيف ألن فيه مبهما  وقال ابن حجر : سنده ضعيف )الفتح 

 (1/234)الدر 
يعة ،  بن هلهللانا الوليد ، أخربين عبد ث( قال : حدثنا أبو زرعة ، ثنا صفوان ، 1391أخرجه ابن أيب حامت )رقم -11

ه غري وطي ومل يعزه لره السية  ذكعن يزيد بن أيب حبيب ، عن حممد به  وإسناده فيه ضعف للكالم املشهور يف ابن هليع
 ( 1/234)الدر 
  ( ومل أقف عليه  ومل يذكره السيوطي1392علقه ابن أيب حامت )رقم -12
  ( ومل أقف عليه1/234أخرجه ابن املنذر )  الدر  -13
ه   وهو بل : ثنا أسباط ، عنه ( حدثين موسى بن هارون ، قال : ثنا عمرو ، قا2/301أخرجه ابن جرير ) -14

  (1396يب حامت )رقم( ومل يذكره السيوطي  وعلقه ابن أ189آية  16األثر إسناد جيد تقدم الكالم عليه )
مد بن شعيب ، أخربين حييي بن ثنا حم ، ( قال : حدثين أيب ، ثنا دحيم1401أخرجه ابن أيب حامت )رقم  -15

  لسيوطياذكره ياحلارث ، حدثين القاسم يعين أاب عبد الرمحن ، قال :  فذكره  وإسناده صحيح  ومل 
ل خربان ابن وهب ، قال : قاأ( قال : حدثين يونس ، قال : 2/301،302أخرجه ابن جرير مطوال وخمتصرا ) -16

 (1/233الدر )لغريه  يعزه ابن زيد  فذكره  وإسناده صحيح وتقدم مطوال يف اآلية السابقة  وذكره السيوطي ومل
مل يذكره مد به  وإسناده صحيح  و م ، ثنا حم( قال : حدثين أيب ، ثنا دحي1387أخرجه ابن أيب حامت )رقم  -17

  السيوطي
ج راهيم بن عبد هللا اهلروي ، أبنا حجا ثنا إب ، ( قال : حدثنا احلسني بن احلسن1403أخرجه ابن أيب حامت )رقم -18

أيب ال عنه ابن لرازي قعني ام، عن ابن جريج ، قال : قال عطاء  فذكره  وإسناده حسن  واحلسني بن احلسن هو أبو 
سيوطي ومل يعزه لغريه )الدر ( وذكره ال3/50حامت : كتبنا عنه ومارأيت من أيب معني إال خريا )اجلرح والتعديل 

1/234)  
  ( ومل أقف عليه1/233أخرجه عبد بن محيد )  الدر  -19
  ( ومل أقف عليه  ومل يذكره السيوطي1395علقه ابن أيب حامت )رقم -20
اهد ح ، عن جمنا شبل ، عن ابن أيب جنيث( قال : حدثنا أيب ، ثنا أبو حذيفة ، 1405قم أخرجه ابن أيب حامت )ر  -21

 (1/234وذكره السيوطي ومل يعزه لغريه )الدر   به  وإسناده حسن
  ة  ومل يذكره السيوطي( وهو موصول ابإلسناد املذكور يف املقدم1397علقه ابن أيب حامت )رقم -22
  ( ومل أقف عليه  ومل يذكره السيوطي1398علقه ابن أيب حامت )رقم -23
فيان :  ثنا أبو حذيفة قال : قال س( قال : حدثنا حممد بن زكراي حد55أخرجه ابن أيب داود يف املصاحف )ص -24

 الثقات وقال حبان يف ه ابنفذكره  وإسناده ضعيف جدا ألن فيه حممد بن زكراي الغاليب قال الذهيب : ضعيف وذكر 
،  5/168سان امليزان ضع )  لابلو  ا روى عن ثقة  وقال الدارقطين : يضع احلديث وقال البيهقي : متهميعترب حبديثه إذ

 (1/234( ابإلضافة النقطاعه  وإليه فقط عزاه السيوطي )الدر 1/139دالئل النبوة 
  ( ومل أقف عليه1/233أخرجه عبد بن محيد )  الدر  -25
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 : جممل مادلت عليه اآلاثر
 : رقال ابن جري

ضهم : يعين قال بع، ف اختلف أهل التأويل يف معىن احلسنة اليت ذكر هللا يف هذا املوضع ]
 ة اآلخر  يف بذلك : ومن الناس من يقول : ربنا أعطنا عافية يف الدنيا ، وعافية

 ة ، ويفداالعلم والعب وقال آخرون : بل عىن عز وجل ابحلسنة يف هذا املوضع : يف الدنيا :
  نةاآلخرة : اجل

  وقال آخرون : احلسنة يف الدنيا : املال ، ويف اآلخرة : اجلنة
هل أوم من ن قوالصواب من القول يف ذلك عندي أن يقال : إن هللا جل ثناؤه أخرب ع

وأن  ،خرة آلاواحلسنة يف  ا ،اإلميان به وبرسوله ، ممن حج بيته ، يسألون رهبم احلسنة يف الدني
 عاش والرزق ،م واملجلسع احلسنة من هللا عز وجل العافية يف ايقيهم عذاب النار ، وقد جتم

ذ ،  ينلها يومئملن من أل،  وغري ذلك ، والعلم ، والعبادة  وأما يف اآلخرة فال شك أهنا اجلنة
 فقد حرم مجيع احلسنات ، وفارق مجيع معاين العافية 

ئل خمربا عن قا بقوله صصخي وإمنا قلنا إن ذلك أوىل التأويالت ابآلية ، ألن هللا عز وجل مل
لك ذاد من ملر اذلك من معاين احلسنة شيئا ، والنصب على خصوصه داللة دالة على أن 

ذلك  معاين من بعض دون بعض ، فالواجب من القول فيه ماقلنا من أنه الجيوز أن خيص
  شيء وأن حيكم بعمومه على ماعمه هللا

ته  منه : وقي الر ، يقلنالك : اصرف عنا عذاب اوأما قوله ) وقنا عذاب النار ( فإنه يعين بذ
ذى أو أذا دفعت عنه يا : إوق كذا ، أقيه وقاية وواقية ووقاء ممدودا ، ورمبا قالوا : وقاك هللا

 [  مكروها
 : (مث قال يف قوله )أولئك هلم نصيب مماكسبوا

نا يف الدنيا يعين بقوله جل ثناؤه : أولئك الذين يقولون بعد قضاء مناسكهم ) ربنا آت ]
حسنة ويف اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار ( رغبة منهم إىل هللا جل ثناؤه فيما عنده ، وعلما 
منهم أبن اخلري كله من عنده ، وأن الفضل بيده يؤتيه من يشاء  فأعلم جل ثناؤه أن هلم 

ته نصيبا وحظا من حجهم ومناسكهم وثوااب جزيال على عملهم الذي كسبوه ، وابشروا معاان
أبمواهلم وأنفسهم خاصا هلم دون الفريق اآلخر الذين عانوا ماعانوا من نصب أعماهلم وتعبها 
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، وتكلفوا ماتكلفوا من أسفارهم بغري رغبة منهم فيما عند رهبم من األجر والثواب ، ولكن 
 رجاء خسيس من عرض الدنيا ، وابتغاء عاجل حطامها 

قني كليهما الفري عملبعين جل ثناؤه : أنه حميط وأما قوله ) وهللا سريع احلساب ( فإنه ي
حسنة  نا يف الدنيابنا آتر :  اللذين من مسألة أحدمها : ربنا آتنا يف الدنيا ، ومن مسألة اآلخر

ز كال نه جما إ، ويف اآلخرة حسنة ، وقنا عذاب النار ، فمحص له أبسرع احلساب ، مث
  الفريقني على عمله

ل ن أعماي مسرعة احلساب ، ألنه جل ذكره حيصي ماحيصوإمنا وصف جل ثناؤه نفسه ب
لكنه الخيفى و لق ، اخل عباده بغري عقد أصابع ، والفكر ، والروية ، فعل العجزة الضعفة من

ده ابعمث هو جماز  ،عليه شيء يف األرض وال يف السماء ، واليعزب عنه مثقال ذرة فيهما 
ثل ، مبس هلم لي اب ، وأخرب خلقه أنهعلى كل ذلك ، فلذلك جل ذكره امتدح بسرعة احلس

 ( 1فيحتاج يف حسابه إىل عقد كف أو وعي صدر  [ )
 (302-2/300جامع البيان ) (1)

 : وقال الرازي
وقنا عذاب  ة حسنةآلخر اأما قوله تعاىل ) ومنهم من يقول ربنا آتنا يف الدنيا حسنة ويف  ]

ن الصحة ، بارة عا عسنة يف الدنيالنار ( فاملفسرون ذكروا فيه وجوها : أحدها : أن احل
 ، وقد مسى هللا ألعداءالى عواألمن ، والكفاية ، والولد الصاحل ، والزوجة الصاحلة ، والنصرة 

(  تسؤهم سنةحتعاىل اخلصب والسعة يف الرزق ، وماأشبه : حسنة ؛ فقال ) إن تصبك 
ما والشهادة وأ النصرةو  ظفروقيل يف قوله ) قل هل تربصون بنا إال إحدى احلسنيني ( أهنما ال

يف  ) ربنا آتنا فقوله ملةاحلسنة يف اآلخرة فهي الفوز ابلثواب ، واخلالص من العقاب ، وابجل
 رة [آلخالدنيا حسنة ويف اآلخرة حسنة ( كلمة جامعة جلميع مطالب الدنيا وا

دنيا لار سوى دا مث ذكر أثر أنس رضي هللا عنه وقال : ولقد صدق أنس فإنه ليس للعبد
 واآلخرة فإذا سأل حسنة الدنيا وحسنة اآلخرة مل يبق شيء 

واثنيها : أن املراد ابحلسنة يف الدنيا العمل النافع وهو اإلميان والطاعة واحلسنة يف اآلخرة 
اللذة الدائمة والتعظيم والتنعم بذكر هللا وابألنس به ومبحبته وبرؤيته وروى الضحاك عن ابن 

فقال يف دعائه ) ربنا آتنا يف الدنيا حسنة ويف اآلخرة حسنة وقنا عباس أن رجال دعا ربه 
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عذاب النار ( فقال النيب عليه الصالة والسالم : ماأعلم أن هذا الرجل سأل هللا شيئا من أمر 
الدنيا ، فقال بعض الصحابة : بلى ايرسول هللا إنه قال : ربنا آتنا يف الدنيا حسنة  فقال 

(  وهذا متأكد 1ه وسلم ، إنه يقول : آتنا يف الدنيا عمال صاحلا  )رسول هللا صلى هللا علي
بقوله تعاىل ) والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرايتنا قرة أعني ( وتلك القرة هي أن 

 يشاهدوا أوالدهم وأزواجهم مطيعني مؤمنني مواظبني على العبودية  
 وعن احلسن : ،دارين  اليفاآلخرة طلب العافية واثلثها : قال قتادة : احلسنة يف الدنيا ويف 

ية أنه البحث يف اآل ن منشأم أاحلسنة يف الدنيا فهم كتاب هللا تعاىل ، ويف اآلخرة اجلنة ، واعل
نه حلسنات ، ولكلكل ا واللو قيل : آتنا يف الدنيا احلسنة ويف اآلخرة احلسنة لكان ذلك متنا

  يتناول إالبات فالإلثة حسنة ( وهذا نكرة يف حمل اقال ) آتنا يف الدنيا حسنة ويف اآلخر 
لى للفظ عال حسنة واحدة ، ولذلك اختلف املتقدمون من املفسرين فكل واحد منهم مح

 مارآه أحسن أنواع احلسنة 
 ن ذلك متناوالرة لكاآلخفإن قيل : أليس أنه لو قيل : آتنا احلسنة يف الدنيا واحلسنة يف ا

  ذلك وذكر على سبيل التنكري ؟لكل األقسام ؟ فلم ترك 
قول للداعي أن ي نه ليسأدم قلت : الذي أظنه يف هذا املوضع والعلم عند هللا أان بينا فيما تق

موافقا ة يل و صلحم: اللهم أعطين كذا وكذا بل جيب أن يقول : اللهم إن كان كذا وكذا 
لكان ذلك  اآلخرةو ا دنيلقضائك وقدرك فأعطين ذلك ، فلو قال : اللهم أعطين احلسنة يف ال

ة   نيا حسنال : أعطين يف الدأما ملا ذكر على سبيل التنكري فق ، جزما ، وقد بينا أنه غري جائز
ضاه وحكمه دره ور وق كان املراد منه حسنة واحدة ، وهي احلسنة اليت تكون موافقة لقضائه
  (2) [  نيوحكمته ، فكان ذلك أقرب إىل رعاية األدب واحملافظة على أصول اليق

  ان فيصالمل أقف عليه ورواية الضحاك عن ابن عباس منقطعة كما تقدم غري مرة ولو صح لك (1) 
 (189-5/188مفاتيح الغيب ) (2)

 
 : وقال ابن كثري

وكان جييء بعدهم آخرون فيقولون : ) ربنا آتنا يف الدنيا حسنة ويف اآلخرة حسنة وقنا  ]
م نصيب مما كسبوا وهللا سريع احلساب ( وهلذا مدح من عذاب النار ( فأنزل هللا ) أولئك هل
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يسأله للدنيا واألخرى فقال : )ومنهم من يقول ربنا آتنا يف الدنيا حسنة ويف اآلخرة حسنة 
وقنا عذاب النار ( فجمعت هذه الدعوة كل خري يف الدنيا وصرفت كل شر فإن احلسنة يف 

بة وزوجة حسنة ورزق واسع وعلم انفع الدنيا تشمل كل مطلوب دنيوي من عافية ودار رح
وعمل صاحل ومركب هينء وثناء مجيل إىل غري ذلك مما اشتملت عليه عبارات املفسرين ، وال 
منافاة بينها فإهنا كلها مندرجة يف احلسنة يف الدنيا وأما احلسنة يف اآلخرة فأعلى ذلك دخول 

يسري احلساب وغري ذلك من أمور اجلنة وتوابعه من األمن من الفزع األكرب يف العرصات وت
اآلخرة الصاحلة ، وأما النجاة من النار فهو يقتضي تيسري أسبابه يف الدنيا ، من اجتناب 

 احملارم واآلاثم وترك الشبهات واحلرام 
 ( 1)قال : وهلذا وردت السنة ابلرتغيب ىف هذا الدعاء  [ فذكر اآلاثر  

 
 : آلايتمناقشة األقوال واخلالصة ومايستفاد من ا

ية للوقوف التال حلةدلت اآلاثر على أن هذه اآلية تضمنت مرحلة من مراحل احلج وهي املر 
ه أهل ن يفعلاكامجبمع والصالة هبا وهي مرحلة إراقة الدماء وذبح املناسك واستبدال 

ثناء أارهم املعاد ط إلنكفق اجلاهلية من التفاخر ابآلابء عند اجلمرة وغريها وطلب متاع الدنيا
وعند رمي  لذابئحى اطوافهم لإلفاضة وغريه ، بذكر هللا سبحانه ابلتكبري يوم النحر وعل

 ذلك  أثناء همااجلمرة وعند الطواف وسؤال هللا سبحانه خريي الدنيا واآلخرة وحسنت
 : ومن مباحث اآلية

ذا فعلتم منسكا من (  إىل أن املراد إ2أوال : ذهاب بعض املفسرين ومنهم ابن العريب )
لذبح  االتسمية عند لرمي و د امناسك احلج فاذكروا هللا تعاىل كالتلبية عند اإلحرام والتكبري عن

خمالف له  اد والسنوهو صحيح اإل -(  ولو أنه غري مستبعد إال أن مادل عليه أثر جماهد 3)
ئم لتكرار وال يته أيضا قوى ألنه على قول ابن العريب وغريه يعترب مابعد ذلك تكرار وماقبلأ -

 ة فذكر التلبي النحر يوملالكالم مع سبب النزول  فقد أمر سبحانه بذكره يف املواضع السابقة 
 

 (356-2/355تفسري القرآن العظيم ) (1)
 (1/140أحكام القرآن له ) (2)
 (1/140أحكام القرآن له ) (3)
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يث أفاض حا من يضو يف قوله )فمن فرض فيهن احلج( وذكر الذكر يف عرفات يف قوله )مث أف
مىن عند  ام( ويف أايمر احلر شعالناس واستغفروا هللا ( ويف مزدلفة يف قوله )فاذكروا هللا عند امل

ي هو الوقت الذلنحر و اوم رمي اجلمار وغريه يف قوله )واذكروا هللا يف أايم معدودات( فبقي ي
يب ذكره يف ترت سبملناع احيصل فيه التفاخر ويسأل املشركون فيه الدنيا يف طوافهم وهو املوض

 أعمال احلج وهللا أعلم 
 نمشكلة جدا م -ن حسن إسنادها على الرغم م -اثنيا : رواية ابن ابنك عن عكرمة 

ملصدر ضافة ان إحيث اإلعراب ومل أر أحدا نبه على ذلك فإن قوله )كذكركم آابءكم( م
  :لفاعله وليست من إضافة املصدر ملفعوله ، قال ابن مالك رمحه هللا 

 (1وبعد جره الذي أضيف له       كمل بنصب أو برفع عمله )
كر الوالد ذ ملراد ن افلو كانت كما ذكر يف هذه الرواية لقيل : كذكركم آابؤكم  فكيف يكو 

ة فظ ، والروايكر الليذ  لولده ألنه موكل به  وقد علق ابن أيب حامت حنو ذلك عن الضحاك ومل
لها على محاهرها م وظذكر األبناء اآلابء  كما تقداملصرحة ابللفظ عنه عند غريه هكذا : 

  هورملشاملعىن املشهور كما وردت هبذا اللفظ أيضا عن الربيع على املعىن ا
: وقال ابؤكم(م آي كما ذكرت )كذكركوقد حكى ابن عطية قراءهتا عن حممد بن كعب القرظ

( وقال : ونقل 3يان )و ح(  ونقلها عنه أب2فاملصدر على هذه القراءة مضاف إىل املفعول  )
كعب يف   مد بنن حمغريه عن حممد بن كعب أنه قرأ أابكم على اإلفراد اهـ والذي تقدم ع

 اآلاثر  كاجلمهور 
 ألن املخاطب  احلجيفنا هوأما اآلاثر اليت فيها هلج الصيب أبمه وأبيه فليس هلا أصال جمال 

لك لقيل  مر كذاأل ات ، ولو كانابحلج رجال كبار ابلغون اليلهجون بذكر االابء واألمه
ه ابء عن معنالفظ اآلج لكذكر األطفال اآلابء وإال فاآلية حتتاج إىل التذرع ابجملاز وإخرا 

تاج لذكر حيملوضع وا األصلي لتدخل فيه األمهات ألن هلج الصيب أبمه أكثر من هلجه أببيه
بيع ومجهور ء والر طان عاملبالغ فيه ال األقل ، وهذا التفسري على العموم مل يثبت إال ع

 املفسرين على القول املشهور 
 (103-3/101األلفية مع شرح ابن عقيل ) (1)
 (1/276احملرر الوجيز ) (2)
 (2/103البحر احمليط ) (3)
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ال وال جم عىنكذلك ماروي عن ابن عباس من كون املراد الغضب هلل ضعيف جدا يف امل
جلوزاء ان أيب عري اكري عمرو بن مالك النكلذلك يف سياق اآلايت البتة وهو الشك من من

بن عباس ابت عن د ثولعله أخطأ يف جعله عنه والصواب أنه عن أيب اجلوزاء من قوله ، وق
  ابألسانيد الصحيحة الثابتة القول املشهور يف تفسري اآلية

ن نه وهو أمأحسن  ريهاثلثا : استشكال الرازي لتنكري )حسنة( وتوجيهه له حسن ، إال أن غ
نا يف خرة والتقدير : آتقوله : الدنيا ، وقوله : اآل يقال : إن )حسنة( صفة ملقدر دل عليه

آتنا حسنة  قيل : أنهالدنيا حياة حسنة ويف اآلخرة حياة حسنة فتشمل كل اخلري فيهما  وك
ن رسول هللا عثابتة ال الدنيا وحسنة اآلخرة  والذي يدعو إىل هذا التقدير النصوص الشرعية

تلك  ومشول مومعهللا عليه وسلم وأصحابه مثل أنس رضي هللا عنه واليت تدل على  صلى
آللوسي عقبه اقد تو اللفظة ، فليست كما فهم الرازي تدل على حسنة واحدة  وهللا أعلم  

ا تعم إال أهنوهي ال باتبدون التصريح به فقال : والظاهر أن احلسنة وإن كانت نكرة يف اإلث
  (1الكامل  )مطلقة فتنصرف إىل 

 ن ابنع ]روى الضحاك :ال رابعا : ذكر ابن اجلوزي سببا لنزول هذه اآلية غاية يف الغرابة فق
ان على ك: لو   قالعباس أن رجال قال : ايرسول هللا ، مات أيب ومل حيج أفأحج عنه ؟ ف

ضى  ق أن يق أحن هللاأبيك دين فقضيته ، أما كان ذلك جيزىء عنه ؟ قال : نعم  قال : فدي
املعين يف سياق  (  ومع ركة دخول هذا2قال : فهل يل من أجر ؟ فنزلت هذه اآلية  [ )

عدة  ا ذكرتكم  اآلية وضعف الرواية لو ثبتت إىل الضحاك ألنه مل يسمع من ابن عباس
ل عن ابن د النقزا مرات ، مل أقف على سند هلذه الرواية وقد ذكرها أيضا القرطيب الذي

 (  ومل3واب )ن له ثيكو ة قوله : هو الرجل أيخذ ماال حيج به عن غريه فعباس يف تفسري اآلي
 ع السياق  م( وحاول توجيه املعىن 4أقف على ذلك أيضا ، ونقله كذلك أبو حيان )

 
 (2/91روح املعاين ) (1)
 (1/216زاد املسري ) (2)
 (2/808اجلامع ألحكام القرآن ) (3)
 (2/106البحر احمليط ) (4)
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هور كور مشملذ عن ابن عباس من الطرق الصحيحة غري هذا القول  واحلديث ا وقد تقدم
 معروف الذكر فيه لنزول اآلية وهللا تعاىل أعلم 

 
 : مسألة يف القراءات

:  يقرؤوهنا كانوا  قوله )أولئك هلم نصيب مما كسبوا( : تقدم عن سفيان أن أصحاب عبد هللا
راءة غري ذه القهكر ذ قف على أحد من املفسرين ومل أ تسبوا وال يثبت ذلك لضعف الروايةاك

 (1اآللوسي  )
 

 (2/91روح املعاين ) (1) 
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 ) قوله تعاىل ) واذكروا هللا يف أايم معدودات
ألضحى يوم ا ؛الثة أايم ثعن علي بن أيب طالب رضي هللا عنه )أايم معدودات( قال :  -1

  أفضلها أوهلاويومان بعده ، اذبح يف أيهن شئت و 
ل : أايم ت ( قاايم معدوداأعن ابن عباس رضي هللا عنهما يف قوله ) واذكروا هللا يف  -2

  التشريق
يف لفظ لصدر و املسجد يوم عن عمرو بن دينار رمحه هللا ، قال : مسعت ابن عباس يف ا -3

  (م معدوداتيف أاي كرب يف املسجد ، ويذكر قوله )واذكروا هللابعد ماصدر ي -: يوم النحر 
ين ه التشريق يعم بعدوثالثة أاي عن ابن عباس رضي هللا عنهما قال : أربعة أايم يوم النحر -4

 قوله )أايم معدودات( 
م جيد ) يف أايوالتم  والتهليلعن ابن عباس رضي هللا عنهما : ) واذكروا هللا ( ابلتكبري -5

  ايم بعدمهاأثالثة حر و عرفة ويوم النمعدودات ( معلومات أايم التشريق وهي مخسة أايم يوم 
واألايم  ن بعدهلنحر ويومااعن ابن عمر رضي هللا عنهما قال : األايم املعلومات يوم  -6

  املعدودات أايم التشريق الثالثة
واجب  لتكبريا ويقول : عن ابن عمر رضي هللا عنهما أنه كان يكرب تلك األايم مبىن -7

  ( يف أايم معدوداتيتأول هذه اآلية )واذكروا هللا
م ال : وهي أايقودات(  أايم معدعن عبد هللا بن الزبري رضي هللا عنهما )واذكر وا هللا يف -8

 التشريق فذكر هللا فيهن بتسبيح وهتليل وتكبري وحتميد 
  عن أيب موسى رضي هللا عنه حنو ذلك -9

 ال : هي أايمقدودات( أايم مع يف عن قتادة رمحه هللا ، يف قوله تعاىل : ) واذكروا هللا -10
  التشريق
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 (ايم معدودات  يف أواذكروا هللا )عن عطاء بن أيب رابح رمحه هللا يف قوله هللا عز وجل  -11
  قال : هي أايم التشريق

م ( قال : أاي عدودات يف أايم معن جماهد رمحه هللا يف قول هللا عز وجل ) واذكروا هللا -12
  التشريق مبىن

 التشريق  راهيم رمحه هللا قال : األايم املعدودات : أايمعن إب -13
  بعد النحر عن احلسن رمحه هللا ، قال األايم املعدودات : األايم -14
ريق التش مالتكبري أاي :عدودات( قال عن عكرمة رمحه هللا يف قوله )واذكروا هللا يف أايم م -15

  ، هللا أكرب، يقول يف دبر كل صالة : هللا أكرب ، هللا أكرب 
ودات ، املعد ، عن األايم عن شعبة رمحه هللا ، قال : سألت إمساعيل بن أيب خالد -16

  فقال : أايم التشريق
  م التشريقعن السدي رمحه هللا ، أما األايم املعدودات : فهي أاي -17
  عن الربيع رمحه هللا ، مثله -18
  شريق الثالثةأايم الت : ودات ( قالعن الضحاك رمحه هللا يف قوله ) يف أايم معد -19
  و ذلكمحهم هللا حنر عن أيب مالك وسعيد بن جبري والزهري وعطاء اخلراساين  -20
  عن مقاتل بن حيان رمحه هللا حنو ذلك -21
قال : هو  دودات( يف أايم مععن حيىي بن أيب كثري رمحه هللا يف قوله )واذكروا هللا -22

  بر الصلواتالتكبري يف أايم التشريق د
واألايم  عدوداتن األايم املعن عمرو بن أيب سلمة رمحه هللا قال : سألت ابن زيد ع -23

حر رفة ويوم النعت يوم ومااملعلومات فقال : األايم املعدودات أايم التشريق ، واألايم املعل
  وأايم التشريق

________________________________________ 
 احلواشي :

ن أيب ن عمر بن راشد ، عن اب( قال : حدثنا أبو سعيد األشج ، ثنا حفص ب1409بن أيب حامت )رقمأخرجه ا -1
بن أيب ليلى  الرمحن ن عبدبليلى ، عن املنهال بن عمرو ، عن زر بن حبيش ، عن علي به  ويف إسناده ضعف فمحمد 

يا ن محيد وابن أيب الدنيضا لعبد ب(  وعزاه السيوطي أ493قال فيه احلافظ : صدوق سيء احلفظ جدا )التقريب ص
 (1/234)الدر 
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ن ن سعيد بم ، عن أيب بشر ، ع( قال : حدثين يعقوب بن إبراهيم ، قال : ثنا هشي2/302أخرجه ابن جرير ) -2
( والبيهقي يف السنن 4/298( وابن املنذر يف األوسط )2/302،303جبري ، عنه به  وأخرجه أيضا ابن جرير )

( من طريق 2/303ر )مثله  وإسناده صحيح  وأخرجه ابن جري ن طريق شعبة عن أيب بشر به( م5/228الكربى )
 م بعد النحر ايوهي ثالثة أ ،علي بن أيب طلحة عنه  وأخرجه ابن جرير من طريق العويف عنه بلفظ : أايم التشريق 

ذر وابن يدين وابن املنيف الع روزيواملوصححه الضياء إبخراجه يف املختارة وعزاه السيوطي أيضا للفراييب وعبد بن محيد 
 (1/234مردويه والبيهقي يف الشعب من طرق عن ابن عباس )الدر 

ريج ، ا ابن جسعيد ، ثن ثنا حييي بن ( قال : حدثنا أيب ، ثنا علي بن املديين ،1407أخرجه ابن أيب حامت )رقم -3
( 5/228 السنن الكربى )يف( والبيهقي 2/303ر )حدثين عمرو  بن دينار  فذكره  وإسناده صحيح  وأخرجه ابن جري

نة عن عمرو بن دينار قال : ( وأخرج سفيان بن عيي1/234من طريق عمرو  به  وعزاه السيوطي أيضا للمروزي )الدر 
ات(  يف أايم معدود وا هللاواذكر )مسعت ابن عباس يكرب يوم الصدر وأيمر من حوله أن يكرب فال أدري أتول قوله تعاىل 

 ( 1/234قوله )فإذا قضيتم مناسككم( اآلية  ) الدر أو 
عن ابن  ،ن عمر بن راشد املكتب ( قال : حدثنا أبو سعيد األشج ، ثنا حفص ب1410أخرجه ابن أيب حامت )رقم -4

سابق  يف أثر علي ال م عليهالكال أيب ليلى ، عن احلكم ، عن مقسم ، عن ابن عباس به  ويف إسناده ابن أيب ليلى تقدم
 ( 1/234وذكره السيوطي ومل يعزه لغريه )الدر 

غري عن الكليب عن أيب صاحل ( من طريق السدي الص1/99أخرجه صاحب تنوير املقباس يف تفسري ابن عباس ) -5
  كره السيوطي( ومل يذ 189آية  3عن ابن عباس به وهو تفسري موضوع تقدم الكالم عليه )األثر رقم 

مد بن قال : أخربان جرير عن حم ( قال : حدثنا زكراي قال : ثنا إسحق4/298ط )أخرجه ابن املنذر يف األوس -6
ن شريح بق حيوة ن طريمعجالن عن انفع عن ابن عمر به  وزكراي هو ابن داود وإسحق هو األزرق وأخرجه أيضا 

(  1/234ا ) الدر ي الدنبن أيبوغريه عن حممد بن عجالن به حنوه  وإسناده صحيح  وعزاه السيوطي أيضا للفراييب وا
 (1411وعلقه ابن أيب حامت )رقم 

عن  بن انفع نا وكيع ، عن عبد هللاث( قال : حدثنا عمرو بن عبد هللا األودي ، 1406أخرجه ابن أيب حامت )رقم -7
( ومل يذكره السيوطي  326ص أبيه ، عن ابن عمر به  ويف إسناده عبد هللا بن انفع قال احلافظ : ضعيف )التقريب

مللك وله احده الشريك له هللا و  ه إالخرج ابن املنذر عن ابن عمرأنه كان يكرب ثالاث وثالاث وراء الصلوات مبىن ال إلوأ
  (  بنحو ذلك4/305( وهو يف األوسط ) 1/234احلمد وهو على كل شيء قدير  ) الدر 

مد بن د البقال عن حميق أيب سعبيوم من طر  أخرجه الطرباين يف الكبري مطوال جدا خبطبة ابن الزبري قبل يوم الرتوية -8
ن وقد عيد بن املرزابس: فيه  يثميعبد هللا الثقفي عنه ، وقد تقدم طرف منه عند قوله )احلج أشهر معلومات(  وقال اهل

( وعلقه 1/234اه السيوطي )الدر ( وإليه فقط عز  3/250وثق وفيه كالم كثري وفيه غريه ممن مل أعرفه )جممع الزوائد 
 (1412ن أيب حامت )رقم اب

  ( ومل أقف عليه1413علقه ابن أيب حامت )رقم  -9
ا معمر عنه به  وإسناده صحيح  ( قال : حدثن2/304( ومن طريقه ابن جرير )1/96،97أخرجه عبد الرزاق ) -10

  السيوطي ريق  ومل يذكره( من طريق سعيد عنه بلفظ : كنا حندث أهنا أايم التش2/303وأخرجه أيضا ابن جرير )
 (1424وعلقه ابن أيب حامت )رقم 
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 ن شريك ،عال : أخربان إسحاق ، ( قال : حدثنا عبد احلميد بن بيان السكري ، ق2/303أخرجه ابن جرير ) -11
 يذكره حسن ومل إسنادهو عن أيب إسحاق ، عنه به  وأخرجه أيضا من طريق طلحة بن عمرو  وليث عن عطاء مثله  

 (1415 حامت )رقم السيوطي  وعلقه ابن أيب
 ابن أيب عاصم ، عن عيسى ، عن ( قال : حدثين حممد بن عمرو ،  قال : ثنا أبو2/303أخرجه ابن جرير ) -12

عن ابن أيب جنيح به   ( من طريق سفيان5/228جنيح ، عنه به  وأخرجه أيضا هو والبيهقي يف السنن الكربى )
ملي يف يا واحملابن أيب الدنالوليث عن جماهد به  وعزاه السيوطي ابن جرير من طريق منصور  وإسناده صحيح  وأخرجه

  (1414( وعلقه ابن أيب حامت )رقم 1/234أماليه )الدر
صور ، ، عن من ن ، قال : ثنا سفيان( قال : حدثنا ابن بشار ، قال : ثنا عبد الرمح2/303أخرجه ابن جرير ) -13

 ه ابن أيب حامتي  وعلقلسيوطه مثله  وإسناده صحيح  ومل يذكره اعنه به  وأخرجه أيضا من طريق حيىي عن سفيان ب
 (1417)رقم 

إسناده نه به  و ال : أخربان يونس ، عق( قال : حدثين يعقوب ، قال : ثنا ابن علية ، 2/303أخرجه ابن جرير ) -14
 (1416صحيح  ومل يذكره السيوطي  وعلقه ابن أيب حامت )رقم 

كم بن مر ، ثنا احلعثنا حفص بن  ( قال : حدثين حممد بن محاد الطهراين ،1408مأخرجه ابن أيب حامت )رق -15
( ومل يعزه السيوطي 173ص أابن ، عن عكرمة  به  ويف إسناده حفص بن عمر العدين قال احلافظ : ضعيف )التقريب

 (1420( وعلقه ابن أيب حامت )رقم 1/234لغريه )الدر 
 فذكره   عفر ، قال : ثنا شعبةجدثنا ابن بشار ، قال : ثنا حممد بن ( قال : ح2/303أخرجه ابن جرير ) -16

  وإسناده صحيح  ومل يذكره السيوطي
 ،ا أسباط و بن محاد ، قال : ثن( قال : حدثين موسى بن هارون ، قال : ثنا عمر 2/304أخرجه ابن جرير ) -17

علقه ابن أيب حامت )رقم و  يذكره السيوطي  ( ومل189آية  16عنه به  وهو إسناد جيد تقدم الكالم عليه )األثر 
 ( وهو موصول ابإلسناد املذكور يف املقدمة 1422
ده ه  وإسنافر ، عن أبيه ، عنه ب( قال : حدثت عن عمار ، قال : ثنا ابن أيب جع2/304أخرجه ابن جرير ) -18

وهو موصول ابإلسناد املذكور  (1425فيه ضعف إلهبام شيخ ابن جرير  ومل يذكره السيوطي  وعلقه ابن أيب حامت )رقم 
  يف املقدمة

د ، قال اب معاذ الفضل بن خالأ( قال : حدثت عن حسني بن الفرج ، قال : مسعت 2/304أخرجه ابن جرير ) -19
 ام شيخ ابن جرير  ومل يذكرهوإسناده فيه ضعف إلهب  : أخربان عبيد بن سليمان ، قال : مسعت الضحاك يقول  فذكره

 (1418علقه ابن أيب حامت )رقم السيوطي  و 
  ( ومل أقف عليه1419،1421،1423،1427علقه ابن أيب حامت )رقم  -20
  مة( وهو موصول ابإلسناد املذكور يف املقد1426علقه ابن أيب حامت )رقم  -21
 (1428م ( ومل أقف عليه  وعلقه ابن أيب حامت )رق1/234أخرجه املروزي ) الدر  -22
مل و  اده حسن يب سلمة  فذكره  وإسنأ( قال : حدثنا ابن الربقي قال : ثنا عمرو بن 2/304ر )أخرجه ابن جري -23

  يذكره السيوطي
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ال إمث ف خرن أتقوله تعاىل ) فمن تعجل يف يومني فال إمث عليه وم
 ) شرونواتقوا هللا واعلموا أنكم إليه حت عليه ملن اتقى

 
ومن  فر له ،غليه ، قال : عقال : فال إمث عن علي بن أىب طالب رضى هللا عنه أنه  -24

  أتخر فال إمث عليه ، قال : غفر له
وم د ييف لفظ : بع -( عن ابن عباس رضي هللا عنهما قوله ) فمن تعجل يف يومني -25

نحر فال إمث بعد ال ن نفر يف يومنيويف لفظ : م -النحر )فال إمث عليه( قال : فال ذنب له 
  اصي هللاتقى معان عليه ( فال حرج عليه )ملن اتقى( يقول : مل عليه )ومن أتخر فال إمث

ه )  تعجليفإمث عليه (  عن ابن عباس رضي هللا عنهما ) فمن تعجل يف يومني فال -26
 ومن أتخر فال إمث عليه ( يف أتخره 

عليه ومن  ال إمثل يف يومني فعن ابن عباس رضي هللا عنهما يعين يف قوله : )فمن تعج -27
  غفر له ة أايمالثثر فال إمث عليه( قال : من تعجل يف يومني غفر له ومن أتخر إىل أتخ

د غفر ال : ققإمث عليه (  عن ابن عباس رضي هللا عنهما ) فمن تعجل يف يومني فال -28
  كيف ابحلج ؟فلذنوب ن اله ، إهنم يتأولوهنا علي غري أتويلها ، إن العمرة لتكفر مامعها م

سم صيبه اين هؤالء ممن ممحه هللا  وكان ابن عباس يقول : وددت أين عن السدي ر  -29
  التقوى
له أن  ال حيلو إمث عليه (  عن ابن عباس رضي هللا عنهما ) فمن تعجل يف يومني فال -30

 يقتل صيدا حىت ختلو أايم التشريق 
، يعين :  الصيد ل : ملن اتقىعن ابن عباس رضي هللا عنهما يف قوله ) ملن اتقى ( قا -31

  وهو حمرم
عن ابن عباس رضي هللا عنهما : ) فمن تعجل ( برجوعه إىل أهله )يف يومني ( بعد  -32

يوم النحر ) فال إمث عليه ( بتعجيله ) ومن أتخر ( إىل اليوم الثالث ) فال إمث عليه ( بتأخريه 
ن اتقى الصيد إىل ويقال : فال عتب عليه بتأخريه خيرج مغفورا ) ملن اتقى ( يقول التعجيل مل
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اليوم الثالث ) واتقوا هللا ( واخشوا هللا يف أخذ الصيد إىل اليوم الثالث ) واعلموا أنكم إليه 
 حتشرون ( بعد املوت 

ه ( قد مث عليإ يومني فال عن ابن مسعود رضي هللا عنه ، أنه قال : ) فمن تعجل يف -33
  نوبهذقد غفر هللا له غفرت له ذنوبه  ) ومن أتخر فال إمث عليه ( قال : 

له ) ومن إلمث كل : خرج من اعن ابن مسعود رضي هللا عنه قوله ) فال إمث عليه ( قا -34
   جاحل أتخر فال إمث عليه ( قال : برىء من اإلمث كله ، وذلك يف الصدر عن

جه غفر ى يف حقول : من اتقيعن قتادة رمحه هللا قال : ذكر لنا أن ابن مسعود كان  -35
  ماتقدم من ذنبه ، أو ماسلف منهله 

ليه عإمث  ومن أتخر فال عن ابن جريج رمحه هللا قال : هي يف مصحف ابن مسعود : -36
 ملن اتقى هللا 

فال إمث  ن أتخرمث عليه ، ومإعن ابن عمر رضي هللا عنهما ) فمن تعجل يف يومني فال  -37
  عليه ( قال : رجع مغفورا له

  ن اتقىملعنهما قال : حل النفر يف يومني  عن ابن عمر رضي هللا -38
 فيه قال هللا  اليوم الذيعن ابن عمر رضي هللا عنهما قال : من غابت له الشمس يف -39

  لغداار من جلم)فمن تعجل يف يومني فال إمث عليه( وهو مبىن فال ينفرن حىت يرمي ا
  ه أتخري  عليه يفالإمثعن عطاء رمحه هللا ، قال : الإمث عليه يف تعجيله ، و  -40
ول ؟ قال : نفر األن ينفر يف العن ابن جريج رمحه هللا ، قال : قلت لعطاء : أللمكى أ -41

 ني س أمجعلنانعم ، قال هللا عز وجل ) فمن تعجل يف يومني فال إمث عليه ( فهي ل
الت ز : إذا ر خيرج ، قالعن عطاء رمحه هللا يف التعجل يف يومني : أي يف النها -42

  شمس إىل الليلال
  ه يف أتخريهمث عليعجيله ، والإعن احلسن رمحه هللا ، مثله  يعين :  الإمث عليه يف ت -43
  ه يف أتخريهمث عليعجيله ، والإعن عكرمة رمحه هللا ، مثله  يعين :  الإمث عليه يف ت -44
 -النفر  وم: ي ةزاد يف رواي -عن جماهد رمحه هللا يف قوله ) فمن تعجل يف يومني (  -45

 ليه ج ع)فال إمث عليه ( يقول الحرج عليه ) ومن أتخر فال إمث عليه ( الحر 
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ر فال إمث من أتخو إمث عليه ،  عن جماهد رمحه هللا يف قوله ) فمن تعجل يف يومني فال -46
  عليه ( قال : قد غفر له

ن مإىل قابل  )و  : عليه( قال عن جماهد رمحه هللا قال : )فمن تعجل يف يومني فال إمث -47
  أتخر فال إمث عليه( قال : إىل قابل

من نفر يف  :عليه( يقول  عن السدي رمحه هللا : أما )من تعجل يف يومني فال إمث -48
  تقىن ايومني فال جناح عليه ، ومن أتخر فنفر يف الثالث فال جناح عليه مل

عليه ( ،  ال إمثن أتخر فه ومعن قتادة رمحه هللا ) فمن تعجل يف يومني فال إمث علي -49
ال فليوم الثالث إىل ا خريقول : رخص هللا تعاىل أن ينفروا يف يومني منها إن شاءوا ، ومن أت

 قال قتادة : يرون أنه مغفور له  0إمث عليه ملن اتقى 
مني( أي يف يو  : )فمن تعجل عن قتادة رمحه هللا قوله ) فمن تعجل يف يومني ( يقول -50

ر فال ن قبل أن ينفملثاىن اوم ريق )فال إمث عليه( ، ومن أدركه الليل مبىن من الي: من أايم التش
إىل اليوم  ن أتخرم:  نفر له حىت تزول الشمس من الغد ، )ومن أتخر فال إمث عليه( ، يقول

  الثالث من أايم التشريق فال إمث عليه
  جهى على حن اتقعن قتادة رمحه هللا قوله ) ملن اتقى ( قال : يقول مل -51
 ر ن أتخم وال إمث على ،عن إبراهيم رمحه هللا أنه قال : ال إمث على من تعجل  -52
إمث عليه (  خر فالليه ، ومن أتعن إبراهيم رمحه هللا ) فمن تعجل يف يومني فال إمث ع -53

  قال : غفر له
ومن أتخر  ،يه عل ومني فال إمثيعن إبراهيم رمحه هللا ، مثله  يعين : ) فمن تعجل يف  -54

  فال إمث عليه ( قال : ذهب إمثة كله إن اتقى فيما بقي
عليه ( قال  ال إمثف، ومن أتخر  عن عامر رمحه هللا ) فمن تعجل يف يومني فال إمث عليه -55

  : غفر له
 عليه( قال : ال إمث رواية : )فعن معاوية بن قرة رمحه هللا قال : خيرج من ذنوبه  ويف -56

 به كيوم ولدته أمه خرج من ذنو 
ة )فمن ه اآليه إن نزلت هذعن الضحاك رمحه هللا قال : ال والذي نفسى الضحاك بيد -57

  بذنو تعجل يف يومني فال إمث عليه( يف اإلقامة والظعن ولكنه برىء من ال
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( هفال إمث علي ن أتخرمث عليه ، ومعن أيب العالية رمحه هللا ) فمن تعجل يف يومني فال إ -58
  ل : ذهب إمثه كله إن اتقى فيما بقيقا

  ا بقيعن الربيع رمحه هللا قال : ذهب إمثه كله إن اتقى فيم -59
إمث  ومن أتخر فال ،ال إمث عليه عن ابن زيد رمحه هللا يف قوله ) فمن تعجل يف يومني ف -60

  عليه ( قال : ملن اتقى بشرط
 ثالث اليوم العن حممد بن كعب رمحه هللا قال : ومن أتخر يف  -61

______________________________________________ 
 احلواشي :

 :بن جريج اال : ثين حجاج ، قال ( قال : حدثنا القاسم ، قال : ثنا احلسني ، ق2/308أخرجه ابن جرير ) -24
ن داود هو ب احلسنيهما و ومسعت رجال حيدث عن عطاء بن أىب رابح ، عن علي  فذكره  وإسناده ضعيف ألن فيه مب

( وعلقه ابن أيب 1/236در ر )السنيد ضعيف كما تقدم غري مرة وعطاء مل يدرك عليا  ومل يعزه السيوطي لغري ابن جري
 ( فقال : وروي عن علي إبسناد مرسل 1432حامت )رقم 

ث ، نا أبو صاحل كاتب الليث( قال : حدثنا أيب ، 1429،4173،1475أخرجه ابن أيب حامت مفرقا )رقم  -25
-2/306) بن جريررجه احدثين معاوية بن صاحل ، عن علي بن أيب طلحة ، عن ابن عباس به  وإسناده حسن  وأخ

 (1/236ر )الدر سقط  وعزاه السيوطي أيضا البن املنذ ( من طريق أيب صاحل به مثله  وفيه309،  307
( قال : ثنا ابن أيب 1462)رقم  حامت( وابن أيب 2/306( ومن طريقه ابن جرير )1/236أخرجه وكيع ) الدر  -26

حلافظ : صدوق الى قال يب ليليلى ، عن احلكم عن مقسم ، عن ابن عباس به  ويف إسناده حممد بن عبد الرمحن بن أ
  (1/236لدر ( وعزاه السيوطي أيضا البن أيب شيبة وابن املنذر )ا493سيء احلفظ جدا )التقريب ص

نا ثو قاال : حلافظ وأبو سعيد بن أيب عمر ا( قال : أخربان أبو عبد هللا 5/152ى )أخرجه البيهقي يف السنن الكرب  -27
لرمحن اقدامة بن عبد  ايد ثنابن ز  أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا إبراهيم بن مرزوق ثنا حبان بن هالل عن عبد الواحد

 رة  وإليه فقط م غري متقد اس كماالرؤاسي ثنا الضحاك عن ابن عباس به  ويف إسناده انقطاع بني الضحاك وابن عب
 ( 1/236عزاه السيوطي )الدر 

جابر  يان ، عنأمحد ، قال : ثنا سف ( قال : حدثنا أمحد بن إسحاق ، قال : ثنا أبو2/307أخرجه ابن جرير ) -28
( ومل 137ريب صي )التقرافض ، عن أيب عبد هللا ، عنه به  ويف إسناده جابر بن يزيد اجلعفي قال احلافظ : ضعيف

 (1/236يعزه السيوطي لغري ابن جرير )الدر 
،  نا أسباطرو بن محاد ، قال : ث( قال : حدثين موسى بن هارون ، قال : ثنا عم 2/308أخرجه ابن جرير ) -29

 يوطي ( ومل يذكره الس189آية  16عن السدي به  وهو إسناد جيد تقدم الكالم عليه )األثر 
عن  ين أيب ،ال : ثين عمي قال : ثال : حدثين حممد بن سعد ، قال : ثين أيب ق( ق2/309أخرجه ابن جرير ) -30

ومل يذكره السيوطي  وروى ابن   (189اآلية  1أبيه ، عنه به  وهو إسناد مسلسل ابلضعفاء تقدم الكالم عليه )األثر 
  جرير حنوه عن حممد بن أيب صاحل إبسناد ضعيف
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( عن رجل ، عن أيب صاحل ، عنه 1479( ومن طريقه ابن أيب حامت )رقم1/236أخرجه سفيان بن عيينة ) الدر  -31
( وعزاه السيوطي أيضا 120ب صبه  ويف إسناده مبهم ابإلضافة أليب صاحل وامسه ابذام قال احلافظ : ضعيف )التقري

 البن املنذر 
ن الكليب عن أيب صاحل لصغري عا( من طريق السدي 1/99أخرجه صاحب تنوير املقباس يف تفسري ابن عباس ) -32

  كره السيوطي( ومل يذ 189آية  3عن ابن عباس به وهو تفسري موضوع تقدم الكالم عليه )األثر رقم 
 ، ثنا أمحد بن معمر بن اشكاب ( قال : حدثنا أيب1431،1463أخرجه ابن أيب حامت مفرقا يف موضعني )رقم -33

ه  بن علقمة ، عنه عاهيم ، ن إبر عك بن سعيد بن أجبر عن محاد ، الصفار ، ثنا عبد الرحيم ابن سليمان ، عن عبد املل
سعود إبراهيم عن ابن م ( من طريق شعبة وسفيان ومسعر عن محاد عن2/307وإسناده حسن  وقد أخرجه ابن جرير )

ابن و اييب وكيع والفر أيضا ل سيوطيمباشرة   وأخرجه من طريق أيب فاختة عن ابن مسعود بلفظ : ليس عليه إمث  وعزاه ال
 (1/236أيب شيبة وعبد بن محيد وابن املنذر والطرباين )الدر 

 ،بن جريج ال : ثين حجاج ، عن ا( قال : حدثنا القاسم ، قال : ثنا احلسني ، ق2/308أخرجه ابن جرير ) -34
ود امللقب دا سني بنعف احلقال : ثين من أصدقه ، عن ابن مسعود به  وإسناده ضعيف ألن فيه مبهما ابإلضافة لض

   بسنيد  وعزاه السيوطي أيضا لسفيان بن عيينة وعبد بن محيد
ن أيب أخرجه ابعيد ، عن قتادة به  و س( قال : حدثنا بشر ، قال : يزيد ، قال : ثنا 2/309أخرجه ابن جرير ) -35

لسيوطي امل يعزه و  بن مسعود ( من طريق عبد األعلى عن سعيد به حنوه  وفيه انقطاع بني قتادة وا1476حامت )رقم 
 (1/236لغري ابن جرير )الدر 

جريج به  وأخرجه ابن جرير  ( قال : حدثنا حجاج عن ابن567أخرجه أبو عبيد يف فضائل القرآن )رقم  -36
   ( وهو منقطع1/236( من طريق حسني عنه به  وأخرجه ابن املنذر أيضا ) الدر 2/308)

عن  ن سلمة ،بن ، قال : ثنا محاد بن بشار ، قال : ثنا عبد الرمح( قال : حدثنا ا2/307أخرجه ابن جرير ) -37
يق حبان بن هالل عن محاد ( من طر 5/152علي بن زيد ، عن احلسن ، عنه به  وأخرجه البيهقي يف السنن الكربى )

محيد  لسيوطي أيضا لعبد بن(  وعزاه ا401به  ويف إسناده علي بن زيد بن جدعان قال احلافظ : ضعيف )التقريب ص
 (1/236وابن املنذر )الدر 

ئيل ، يك وإسراأمحد ، قال : ثنا شر  ( قال : حدثنا أمحد بن إسحاق ، قال : ثنا أبو2/306أخرجه ابن جرير ) -38
اييب )الدر ضا للفر طي أيعن زيد بن جبري ، قال : مسعت ابن عمر يقول :  فذكره  وإسناده صحيح  وعزاه السيو 

1/236) 
أن  ، عن انفع ، ،عبد هللا يعين ابن عمر  ( قال : حدثنا أيب ، ثنا القعنيب ، ثنا1448حامت )رقم أخرجه ابن أيب -39

( وعزاه 314تقريب صد )الابن عمر قال : فذكره  ويف إسناده عبد هللا بن عمر العمري قال احلافظ : ضعيف عاب
 (1/236السيوطي أيضا لعبد الرزاق وعبد بن محيد )الدر 

ه  بم ، عنه بريي ، قال : ثنا هشي( قال : حدثنا أمحد ، قال : ثنا أبو أمحد الز 2/305رير )أخرجه ابن ج -40
  وإسناده صحيح  ومل يذكره السيوطي

جريج  ربان ابنبد الرزاق ، قال : أخع( قال : حدثنا احلسن بن حيىي ، قال : أخربان 2/306أخرجه ابن جرير ) -41
  به  وإسناده صحيح  ومل يذكره السيوطي
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يس ، عن ن موسى ، ثنا معاوية ، عن ق( قال : حدثنا أيب ، ثنا إبراهيم ب1430أخرجه ابن أيب حامت )رقم  -42 
 ي لسيوطاعطاء به  وإسناده صحيح  ومعاوية هو ابن عبد الكرمي وقيس هو ابن سعد  ومل يذكره 

به   وف ، عنهل : ثنا هشيم ، عن عا( قال : حدثنا أمحد ، قال : ثنا أبو أمحد ، ق2/305أخرجه ابن جرير ) -43
  وإسناده صحيح  ومل يذكره السيوطي

نه به  غرية ، عال : ثنا هشيم ، عن م( قال : حدثنا أمحد ، قال : ثنا أبو أمحد ، ق2/306أخرجه ابن جرير ) -44
  وإسناده صحيح  ومل يذكره السيوطي

اء ققال : ان ور  ، إبراهيم ، قال : ان آدم محن ، قال : ان( قال : أان عبد الر 1/104التفسري املنسوب إىل جماهد ) -45
يح به  ومل جنعن ابن أيب  ( من طريق عيسى ،2/306عن ابن أيب جنيح عنه به  وإسناده صحيح  وأخرجه ابن جرير )

 يذكره السيوطي 
ده فيه وإسنان ليث ، عنه به  ع( قال : حدثين يعقوب ، قال : ثنا ابن علية ، 2/307أخرجه ابن جرير ) -46

  ضعف لضعف ليث بن أيب سليم
، 1447مت مفرقا يف موضعني )رقم ( وابن أيب حا2/308( ومن طريقه ابن جرير ) 1/236أخرجه وكيع ) الدر  -47
ىي بن طلحة ق بن حيه إسح( قال : عن إسحاق بن حيىي ،  قال : مسعت جماهد ا يقول :  فذكره  وإسناده في1474

  ( وعزاه السيوطي أيضا البن أيب شيبة103تقريب صقال احلافظ : ضعيف )ال
: ثنا  ا عمرو بن محاد ، قال( قال : حدثين موسى بن هارون ، قال : ثن 2/306،308أخرجه ابن جرير ) -48

 (189آية  16أسباط ، عنه به  وهو إسناد جيد تقدم الكالم عليه )األثر 
نا معمر عنه به  وإسناده صحيح  ( قال : حدث2/306ر )(  ومن طريقه ابن جري1/96،97أخرجه عبد الرزاق ) -49

 (1/236وعزاه السيوطي أيضا لعبد بن محيد )الدر 
يح  سناده صحنا سعيد ، عنه به  وإث( قال : حدثنا بشر ، قال : ثنا يزيد ، قال : 2/306أخرجه ابن جرير ) -50

  ومل يذكره السيوطي
مل و ه صحيح  عيد ، عنه به  وإسنادس، قال : يزيد ، قال : ثنا  ( قال : حدثنا بشر2/309أخرجه ابن جرير ) -51

 (1/236يعزه السيوطي لغريه )الدر 
يل ، عن نا إسرائأىب زائدة ، قال : ث ( قال : حدثنا هناد بن السري ، قال : ثنا ابن2/306أخرجه ابن جرير ) -52

 يذكره ن منصور بنحوه  وملإسرائيل وجرير ع( من طريق شعبة وسفيان و 2/306،307منصور ، عنه به  وأخرجه أيضا )
  السيوطي

ني ، ن أيب حصال : ثنا إسرائيل ، ع( قال : حدثنا أمحد ، قال : ثنا أبو أمحد ، ق2/308أخرجه ابن جرير ) -53
  عنه به  وإسناده صحيح  وأبو حصني هو عثمان بن عاصم األسدي  ومل يذكره السيوطي

نه به  عغرية ، فر ، عن أبيه ، عن امل: حدثت عن عمار ، قال : ثنا ابن أيب جع ( قال2/308أخرجه ابن جرير ) -54
 وإسناده فيه ضعف إلهبام شيخ ابن جرير  ومل يذكره السيوطي 

ني ، ن أيب حصال : ثنا إسرائيل ، ع( قال : حدثنا أمحد ، قال : ثنا أبو أمحد ، ق2/308أخرجه ابن جرير ) -55
  دم أن أاب حصني هو األسديعنه به  وإسناده صحيح  وتق
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ة عن سواد عيم ، قال : ثنا أسودن( قال : حدثين أمحد بن حازم ، قال : ثنا أبو 2/308أخرجه ابن جرير ) -56
حيان  هو ابن سوادةالقطان ، قال : مسعت معاوية  فذكره  وإسناده صحيح  وأسود هو بن شيبان السدوسي و 

ملنذر اكيع وابن أيب شيبة وابن (  ذكره السيوطي وعزاه أيضا لو 4/294عديل السعدي قال ابن معني : ثقة )اجلرح والت
 (1/236)الدر 
  ( ومل أقف عليه1/236أخرجه عبد بن محيد ) الدر  -57
ن الربيع رازي ، عال : ثنا أبو جعفر ال( قال : حدثنا أمحد ، قال : ثنا أبو أمحد ، ق2/308أخرجه ابن جرير ) -58

بن أيب حامت أخرجه اسن  و خرجه أيضا من طريق ابن أيب جعفر عن أبيه به مثله  وإسناده حبن أنس ، عنه به  وأ
 (1/237)الدر  ( من طريق آدم عن أيب جعفر به خمتصرا  وعزاه السيوطي أيضا لعبد بن محيد1477)رقم

  وطيمة ومل يذكره السي( وهو موصول ابإلسناد املذكور يف املقد1478علقه ابن أيب حامت )رقم  -59
ذكره  بن زيد  فقال : قال ا ( قال : حدثين يونس ، قال : أخربان ابن وهب ،2/308أخرجه ابن جرير ) -60

  وإسناده صحيح ومل يذكره السيوطي
بد هللا عد بن حباب ، عن كثري بن ( قال : حدثنا أبو سعيد األشج ، ثنا زي1456أخرجه ابن أيب حامت )رقم -61

من  فظ : ضعيف أفرطال احلازين قبن كعب يقول  فذكره  ويف إسناده كثري بن عبد هللا امل املزين ، قال : مسعت حممد
  ( ومل يذكره السيوطي460نسبه إىل الكذب )التقريب ص

 (2/304( ، جامع البيان )1/404واية حيىي )ر  -املوطأ  (1)
 
 

 : جممل مادلت عليه اآلاثر
 (1لنحر ] )اد يوم م بعوقال : [ ثالثة أايقال مالك : [األايم املعدودات أايم التشريق ] 

 : وقال ابن جرير
جلمار ، ا يوهي أايم رم ،يعين جل ذكره : اذكروا هللا ابلتوحيد والتعظيم يف أايم حمصيات  [

جلمار حصى ا من أمر عباده يومئذ ابلتكبري أدابر الصلوات ، وعند الرمي مع كل حصاة
  يلقلنا يف ذلك قال أهل التأو يرمي هبا مجرة من اجلمار ، ومبثل الذي 

 ر األخبار عنلتظاه ماروإمنا قلنا : إن األايم املعدودات هي : أايم مىن ، وأايم رمي اجل
جل  ] فذكر  عز و هللا أنه كان يقول فيها : إهنا أايم ذكرصلى هللا عليه وسلم  رسول هللا

 األحاديث مث قال :
إذ قال يف أايم مىن : إهنا أايم أكل وشرب لم صلى هللا عليه وس فإن قال قائل : إن النيب [

وذكر هللا  ومل خيرب أمته أهنا األايم املعدودات اليت ذكرها هللا يف كتابة ، فما تنكر أن يكون 
عىن بقوله : وذكر هللا : األايم املعلومات ؟ قيل :غري جائز أن صلى هللا عليه وسلم  النيب
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 األايم املعلومات من ذكره فيها ، ماأوجب يف يكون عىن ذلك ، ألن هللا مل يكن يوجب يف
األايم املعدودات ، وإمنا وصف املعلومات جل ذكره أبهنا أايم يذكر فيها اسم هللا على هبائم 
األنعام ، فقال ) ليشهدوا منافع هلم ، ويذكروا اسم هللا يف أايم معلومات على مارزقهم من 

ومات من ذكره كالذي أوجبه يف األايم املعدودات هبيمة األنعام ( فلم يوجب يف األايم املعل
صلى هللا عليه  من ذكره ، بل أخرب أهنا أايم ذكره على هبائم األنعام ، فكان معلوما إذ قال

ألايم التشريق : إهنا أايم أكل وشرب وذكر هللا  فأخرج قوله : وذكر هللا ، مطلقا بغري وسلم 
م األنعام ، أنه عىن بذلك ، الذكر الذي ذكره هللا شرط وال إضافة ، إىل أنه الذكر على هبائ

يف كتابه ، فأوجبه على عباده بغري شرط ، وال إضافة إىل معىن يف األايم املعدودات ، وأنه لو  
وصف األايم املعلومات به ، لوصل قوله : إىل أنه ذكر صلى هللا عليه وسلم  كان أراد بذلك

الذي وصف هللا به ذلك ، ولكنه أطلق ذلك ابسم هللا على مارزقهم من هبائم األنعام ، ك
الذكر من غري وصله بشيء كالذي أطلقه تبارك وتعاىل ابسم الذكر ، فقال )واذكروا هللا يف 
أايم معدودات ( فكان ذلك من أوضح الدليل على أنه عىن ماذكره هللا يف كتابه ، وأوجبه يف 

 األايم املعدودات  ]  
من أتخر فال و ليه ، عمث ل قوله تعاىل ) فمن تعجل يف يومني فال إمث قال : [ القول يف أتوي

  : ( إمث عليه ملن اتقى
من أايم  يومني يف اختلف أهل التأويل يف أتويل ذلك ، فقال بعضهم : معناه : فمن تعجل

لنفر ، ومن أتخر عن النفر يف وتعجله يف ا التشريق ، فنفر يف اليوم الثاين فال إمث عليه يف نفره
يف  هفال إمث علي ،لثالث م اليوم الثاين من أايم التشريق إىل اليوم الثالث حىت ينفر يف اليو ا

  أتخره
أتخر   ، ومن ليهعوقال آخرون : بل معناه : فمن تعجل يف يومني فهو مغفور له ال إمث 

  كذلك
 ه فيمامث عليفال إ خروقال آخرون : معىن ذلك : فمن تعجل يف يومني فال إمث عليه ، ومن أت

  بينه وبني السنة اليت بعدها
  مرهعوقال آخرون : بل معناه : فال إمث عليه إن اتقى هللا فيما بقي من 
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ه ، أي فال مث عليإال وقال آخرون : بل معىن ذلك : فمن تعجل يف يومني من أايم التشريق ف
أتخر إىل  ومن ، لثالثاعليه يف تعجيله النفر إن هو اتقى قتل الصيد حىت ينقضي اليوم  حرج

  اليوم الثالث فلم ينفر ، فال حرج عليه
ليه ، أي ع إمث فال وقال آخرون : بل معناه : فمن تعجل يف يومني من أايم التشريق فنفر

تقى على حجه ه إن الور مغفور له ، ومن أتخر فنفر يف اليوم الثالث فال إمث عليه ، أي مغف
  أن يصيب فيه شيئا هناه هللا عنه

ايم مىن  من أومنييذه األقوال ابلصحة قول من قال : أتويل ذلك : فمن تعجل يف وأوىل ه
 حجه يفد اتقى هللا قن كان إ،  الثالثة ، فنفر يف اليوم الثاين ، فال إمث عليه ، حلط هللا ذنوبه

كلفه دائه على ما أبأطاعه و ،  ، فاجتنب فيه ماأمره هللا ابجتنابه ، وفعل فيه ماأمره هللا بفعله
نفر من غد  ين حىتلثاان حدوده  ومن أتخر إىل اليوم الثالث منهن ، فلم ينفر إىل النفر م

يف  ان اتقى هللاك، إن   امهالنفر األول ، فال إمث عليه لتكفريه هللا له ماسلف من آاثمه وأجر 
 حجه أبدائه حبدوده 

ال : قأنه يه وسلم  علهللا صلى وإمنا قلنا إن ذلك أوىل أتويالنه لتظاهر األخبار عن رسول هللا
 : ] فذكر بعض ماورد يف فضل احلج يف مغفرة الذنوب مث قال

ن أن من عيىنء  مماو قال : [ وماأشبه ذلك من األخبار الىت يطول بذكر مجيعها الكتاب ، 
 مث عليهإثناؤه ) فال  هللا ، فهو خارج من ذنوبه كما قال جل حج فقضاه حبدوده على ماأمره

مايوضح  ه وسلمليعصلى هللا  يف حجه ، فكان يف ذلك من قول رسول هللا ملن اتقى ( هللا
اثمه  مغفور آة عنه طوطعن أن معىن قوله جل وعز ) فال إمث عليه ( أنه خارج من ذنوبه ، حم

وم نفره يف الي ليه يفعرج حله إجرامه  وأنه المعىن لقول من أتول قوله ) فال إمث عليه ( فال 
كان   العامل فيما وضع عنيا يه يف مقامه إىل اليوم الثالث ، ألن احلرج إمنالثاين ، وال حرج عل

ه عمله ، ان عليا كعليه ترك عمله فريخص له يف عمله بوضع احلرج عنه يف عمله ، أو فيم
لوضع احلرج  ال وجهه ففريخص له يف تركه بوضع احلرج عنه يف تركه  فأما ماعلى العامل عمل

جا أبدائه ، ليه حر ا عرضه عمله ، ألنه حمال أن يكون املؤدي فرضعنه فيه إن هو عمله ، وف
 فيجوز أن يقال : قد وضعنا عنك فيه احلرج 
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 رج عليه ، أوفال ح  (وإذ كان ذلك كذلك ، وكان احلاج الخيلو عند من أتول قوله ) فال إمث
ج ضع عنه احلر و يق ، فتشر فال جناح عليه من أن يكون فرضه النفر يف اليوم الثاين من أايم ال

يوم النفر يف ال رج يفاحل يف املقام ، أو أن يكون فرضه املقام إىل اليوم الثالث ، فوضع عنه
فوضع  لثالث منها ،ليوم ااىل الثاين ، فإن يكن فرضه يف اليوم الثاين من أايم التشريق املقام إ

 عجل يف يومنيفمن ت )يل قعنه احلرج يف نفره يف اليوم الثاين منها ، وذلك هو التعجيل الذي 
)  جناح عليه ، ( فال ليهعفال إمث عليه ( فال معىن لقوله على أتويل من أتول ذلك ) فال إمث 

عليه  داء فرض عليهر من أتأخومن أتخر فال إمث عليه ( ألن املتأخر إىل اليوم الثالث إمنا هو م
لواجب اأداء  لىك عاترك قبول رخصة النفر ، فال وجه ألن يقال : الحرج عليك يف مقام

يوم ملقام إىل اله يف اص لعليك ، ملا وصفنا قبل ، أويكون فرضه يف اليوم الثاين النفر ، فرخ
عله عليك فو ضك الثالث فال معىن أن يقال : الحرج عليك يف تعجلك النفر الذي هو فر 

فال إمث مني يف يو  عجلللذي قدمنا من العلة ، وكذلك المعىن لقول من قال : معناه ) فمن ت
 ثالث ألن ذلكيوم الال عليه ( وال حرج عليه يف نفره ذلك ، إن اتقى قتل الصيد إىل انقضاء

نه ألبطل دعواه ، ( ماي ليهلو كان أتويال مسلما لقائله ، لكان يف قوله ) ومن أتخر فال إمث ع
ا الذي ، فم ث حاللثالالخالف بني األمة يف أن الصيد للحاج بعد نفره من مىن يف اليوم ال

ث اليوم الثال خر إىلأت من أجله وضع عنه احلرج يف قوله ) ومن أتخر فال إمث عليه ( إذا هو
قد حل له  فلبيت اباف مث نفر ، هذا مع إمجاع احلجة على أن احملرم إذا رمى وذبح وحلق وط

 ] فذكرها  نحو ذلكبم صلى هللا عليه وسل كل شيء ، وتصريح الرواية املروية عن رسول هللا
 مث قال :

لك بوقت ، ذتحديد جه لوأما الذي أتول ذلك أنه مبعىن : الإمث عليه إىل عام قابل فال و  [
اؤه مل حيصر جل ثن وإسقاطه اإلمث عن احلاج سنة مستقبلة ، دون آاثمة السالفة ، ألن هللا

الة يه الصعل ذلك على نفي إمث وقت مستقبل بظاهر التنزيل ، وال على لسان الرسول
  إمث على كلتأخر الاملو م ، بل داللة ظاهر التنزيل تبني عن أن املتعجل يف اليومني والسال

صلى هللا  ولن الرس عواحد منهما يف حالته اليت هو عليها دون غريها من األحوال ، واخلرب
 ه دته أمم وليصرح أبنه ابنقضاء حجه على ماأمر به خارج من ذنوبه كيو عليه وسلم 
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لة واضحة داللم وس صلى هللا عليه اهر التنزيل ، وصريح قول الرسولففي ذلك من داللة ظ
إىل عام  قت حجهن و معلى فساد قول من قال : معىن قوله ) فال إمث عليه ( فال إمث عليه 

  قابل
  (نحتشرو  ليهمث قال [ القول يف أتويل قوله تعاىل )واتقوا هللا واعلموا أنكم إ

خافوه يف فرائضه ن فمأيها املؤمنون فيما فرض عليكم  يعين بذلك جل ثناؤه : واتقوا هللا
توه وفيما  أتوه أو تكبتضييعها والتفريط فيها ، وفيما هناكم عنه يف حجكم ومناسككم أن تر 
ه حتشرون ، كم إليأن كلفكم يف إحرامكم حلجكم أن تقصروا يف أدائه والقيام به ، واعلموا

 وموف كل نفس ه ، واملسيء إبساءته ،فمجازيكم هو أبعمالكم ، احملسن منكم إبحسان
 (1منكم ماعملت وأنتم التظلمون  ] )

 (312-2/302جامع البيان ) (1)
 

 : قال الرازي
  : واذكروا هللا يف أايم معدودات ( وفيه مسائل )

املسألة األوىل : أن هللا تعاىل ذكر يف مناسك احلج األايم املعدودات ، واألايم املعلومات فقال 
ذكروا هللا يف أايم معدودات ( وقال يف سورة احلج ) ليشهدوا منافع هلم ويذكروا اسم هنا ) وا

هللا يف أايم معلومات ( فمذهب الشافعي رضي هللا عنه أن املعلومات هي العشر األول من 
ذي احلجة آخرها يوم النحر ، وأما املعدودات فثالثة أايم بعد يوم النحر ، وهي أايم التشريق 

لى أن املعدودات هي أايم التشريق أبنه تعاىل ذكر األايم املعدودات ، واألايم لفظ ، واحتج ع
مجع فيكون أقلها ثالثة ، مث قال بعده ) فمن تعجل يف يومني فال إمث عليه ومن أتخر فال إمث 
عليه ( وهذا يقتضي أن يكون املراد ) فمن تعجل يف يومني فال إمث عليه ( من هذه األايم 

، وأمجعت األمة على أن هذا احلكم إمنا ثبت يف أايم مىن وهي أايم التشريق ، املعدودات 
فعلمنا أن األايم املعدودات هي أايم التشريق ، والقفال أكد هذا مبا روى يف تفسريه عن عبد 

أمر مناداي فنادى : احلج عرفة صلى هللا عليه وسلم  الرمحن بن يعمر الديلي ، أن رسول هللا
ع قبل طلوع الفجر فقد أدرك احلج ، وأايم مىن ثالثة أايم فمن تعجل يف من جاء ليلة مج
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يومني فال إمث عليه ، ومن أتخر فال إمث عليه  وهذا يدل على أن األايم املعدودات هي أايم 
 التشريق 

حصاة  ه يكرب مع كل، فإن راتاملسألة الثانية : املراد ابلذكر يف هذه األايم : الذكر عند اجلم
فذكرها مث  ]واضع   ميفأدابر الصلوات والناس أمجعوا على ذلك ، إال أهنم اختلفوا  والذكر

 : قال
يه ن اتقى ( ففملعليه  إمث أما قوله تعاىل ) فمن تعجل يف يومني فال إمث عليه ومن أتخر فال [

 ] : سؤاالت
كان قد ا  نه إذك ألفذكر منها : قوله : [ ) ومن أتخر فال إمث عليه ( فيه إشكال ، وذل

ال يف للفظ إمنا يقان هذا فإ (استوىف كل مايلزمه يف متام احلج ، فما معىن قوله ) فال إمث عليه 
 حق املقصر واليقال يف حق من أتى بتمام العمل 

حتمل أن رخصة أال واجلواب من وجوه : أحدها : أنه تعاىل ملا أذن يف التعجل على سبيل
اب حنيفة ي أن أتر  هذه الرخصة فإنه أيمث ، أال خيطر ببال قوم أن من مل جير على موجب

 تمال قائما ،ا االحهذ رضي هللا عنه يقول : القصر عزمية ، واإلمتام غري جائز ، فلما كان
 عجل وجرى علىاء استشإن فالجرم أزال هللا تعاىل هذه الشبهة وبني أنه ال إمث يف األمرين ، 

مث عليه يف إلى موجب الرخصة ، وال ومل جير ع موجب الرخصة ، وإن شاء مل يستعجل
  األمرين مجيعا

زوال سبب ل حلجاوذكر وجوها أخرى منها أن هذا الكالم إمنا ذكر مبالغة يف بيان أن 
 ن إن تناولته : اآلل لالذنوب وتكفري اآلاثم وهذا مثل أن اإلنسان إذا تناول النرايق يقو 

اء كامل يف ايق دو لرت ن هذا بيان أن االسم فال ضرر ، وإن مل تتناول فال ضرر ، مقصوده م
ن نا املقصود مكذا ههف،  دفع املضار ، البيان أن تناول السم وعدم تناوله جيراين جمري واحد
،  ل وتركه سيانالتعج أن هذا الكالم بيان املبالغة يف كون احلج مكفرا لكل الذنوب ، البيان

: من حج  السالمو ة وله عليه الصالومما يدل على كون احلج سببا قواي يف تكفري الذنوب ق
 فلم يرفث ومل يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه 

 
 : مث قال
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شمس من روب الغبل قواعلم أن الفقهاء قالوا : إمنا جيوز التعجل يف اليومني ملن تعجل 
لث لثا يف اليوم انفر إالن يأاليومني فأما إذا غابت الشمس من اليوم الثاين قبل النفر فليس له 

الثالث هذا  ال يف منيألن الشمس إذا غابت فقد ذهب اليوم ، وإمنا جعل له التعجل يف اليو 
ه : جيوز له  عني هللامذهب الشافعي ، وقول كثري من فقهاء التابعني ، وقال أبو حنيفة رض

  أن ينفر مامل يطلع الفجر ، ألنه مل يدخل وقت الرمي بعد
 

شرط أن يتقي برا له غفو موجوه : أحدها : أن احلاج يرجع  أما قوله تعاىل ) ملن اتقى ( ففيه
التكال على اير من تحذهللا فيما بقي من عمره ومل يرتكب مايستوجب به العذاب ، ومعناه ال

 غرتار ابحلجنبة االجماماسلف من أعمال احلج فبني تعاىل أن عليهم مع ذلك مالزمة التقوى و 
منا  ) إىلكما قال تعا  ،جه ا حتصل ملن كان متقيا قبل حالسابق  واثنيها : أن هذه املغفرة إمن

د أدى الفرض قن كان وإ يتقبل هللا من املتقني ( وحقيقته أن املصر على الذنب الينفعه حجه
ظورات حال يع احملمج يف الظاهر  واثلثها : أن هذه املغفرة إمنا حتصل ملن كان متقيا عن

ث ومل فر من حج فلم ي له عليه الصالة والسالم :اشتغاله ابحلج ، كما روي يف اخلرب من قو 
يف احلال  عتباره ايفسق  واعلم أن الوجه األول من هذه الوجوه اليت ذكرانها إشارة إىل

ي ايلزمه التوقمتقى ( ان ملوالتحقيق أنه البد من الكل  وقال بعض املفسرين : املراد بقوله ) 
ا صار عمله ، ورمب وما جيتنب ذلك صار مأثيف احلج عنه من قتل الصيد وغريه ، ألنه إذا مل

 حمبطا ، وهذا ضعيف من وجهني :
   األول : أنه تقييد للفظ املطلق بغري دليل

حر إذا رمى وم الن ييفالثاين : أن هذا اليصح إال إذا محل على ماقبل هذه األايم ، ألنه 
لكن ذاك  حلرم ، ايفوطاف وحلق ، فقد حتلل قبل رمي اجلمار فال يلزمه اتقاء الصيد إال 

 جه و فسقط هذا ال م ،ليس لإلحرام ، لكن اللفظ مشر أبن هذا االتقاء معترب يف هذه األاي
 

ذي ن اتقى ( الملوله ) لق أما قوله تعاىل ) واتقوا هللا ( فهو أمر يف املستقبل ، وهو خمالف
ت وترك واجبالاعل أريد به املاضي فليس ذلك بتكرار ، وقد علمت أن التقوى عبارة عن ف

  احملرمات
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ه ى التشديد فيبعث علو ،  فأما قوله ) واعلموا أنكم إليه حتشرون ( فهو أتكيد لألمر ابلتقوى
جلنة أو ار إال داال، ألن من تصور أنه البد من حشر وحماسبة ومساءلة ، وأن بعد املوت 

 يقع على ابتداءاسم  التقوى ، وأما احلشر فهو النار ، صار ذلك من أقوى الدواعى له إىل
ذه األمور ، ميع ه جبخروجهم من األجداث إىل انتهاء املوقف ، ألنه اليتم كوهنم هناك إال

سه  د دفعا عن نفطيع أحيستواملراد بقوله ) إليه ( أنه حيث ال مالك وال ملجأ إال إايه ، وال
  (1) ]كما قال تعاىل ) يوم ال متلك نفس لنفس شيئا واألمر يومئذ هلل (  

 
لقول أبهنا بدأها ابقوال السلف يف تفسري األايم املعدودات و أبعد أن نقل  -ال ابن كثري وق

 : -  ثالثة أايم التشريق وحدث خلط يف بعضها
ل ىف من تعجفل ) والقول األول هو املشهور وعليه دل ظاهر اآلية الكرمية ، حيث قا [

 )علق بقوله : ر  ويتنحثة بعد اليومني فال إمث عليه ومن أتخر فال إمث عليه ( فدل على ثال
اجح ىف ذلك أن الر و ،  واذكروا هللا يف أايم معدودات ( ذكر هللا على األضاحي ، وقد تقدم

التشريق   ر أايمآخ مذهب الشافعي ، رمحه هللا ، وهو أن وقت األضحية من يوم النحر إىل
قته أقوال و ويف   الحو ويتعلق به أيضا الذكر املؤقت خلف الصلوات ، واملطلق يف سائر األ
من آخر  العصر الةصللعلماء أشهرها الذى عليه العمل أنه من صالة الصبح يوم عرفة إىل 

 أايم التشريق ، وهو آخر النفر األخري 
  يقالتشر  ايمويتعلق بذلك أيضا التكبري وذكر هللا عند رمي اجلمرات كل يوم من أ

ليم  سائر األقاحلج إىلسم اوهو تفرق الناس من مو وملا ذكر هللا تعاىل النفر األول والثاين ، 
ون ( كم إليه حتشر موا أناعلو واآلفاق بعد اجتماعهم يف املشاعر واملواقف ، قال : )واتقوا هللا 
  (2، كما قال : ) وهو الذي ذرأكم يف األرض وإليه حتشرون ( ] )

 
 (196-5/191مفاتيح الغيب ) (1)
 (358-1/357تفسري القرآن العظيم ) (2)
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 : مناقشة األقوال واخلالصة ومايستفاد من اآلية
وه يف أايم ن يذكر أب دلت اآلاثر على أن هللا سبحانه أمر عباده من احلجيج يف هذه اآلية

ا التكبري فيه يه اسمعل التشريق وهي ثالثة أايم بعد يوم النحر ابلتكبري فيها وأقل مايصدق
بقي  ه سواءحج ن يغفر ذنوب من اتقاه يفالتكبري عند رمي اجلمار ووعدهم سبحانه أب

ر ، ند رمي اجلماثاين عال لذكره يف اليوم الثالث منها أم تعجل فانصرف بعد ذكره له يف اليوم
ن أالتقوى إىل  لى تلكعمة مع اعتقاد أفضلية التأخري ألنه السنة ، مث أيمرهم تعاىل ابالستدا

 يلقوه سبحانه 
 

 :  ومن مسائل اآلية
 واايت ، وأماعف الر ضسبب بالف يف األايم املعدودات يف اآلاثر املتقدمة إمنا هو  أوال : اخل

 ابن   تفسريط يفالرواايت الصحيحة فهي متفقة على كوهنا أايم التشريق ، وقد حصل خل
ذي ط  والخللكثري يف عزوه القول خبالف ذلك جلماعة من السلف وماأدري سبب هذا ا

وا قوله )واذكر  تب علىه ر ثالثة أايم التشريق ألن هللا سبحان يتضح من سياق اآلية أن املراد
إمث عليه(  خر فالأت هللا يف أايم معدودات( قوله )فمن تعجل يف يومني فال إمث عليه ومن

قصود به ن املتأخر املريق وألتشومعلوم اتفاقا أن اليومني املذكورين هنا مها أول يومني من أايم ا
بن اأعلم  وقال  وهللا رفةعالث ، فال جمال لدخول يوم النحر أو يوم هنا هو من أقام اليوم الث

ا القتضى دا منهعدو العريب بعد أن ذكر حديث : أايم مىن ثالثة  : ولو كان يوم النحر م
له ،  لك ليسن ذأمطلق هذا القول ملن نفر يف يوم اثين النحر أن ذلك جائز وال خالف 

 ( 1ال سنة وهذا منتهى بديع  )فتبني أنه غري معدود فيها القرآان و 
 (142-1/140أحكام القرآن له ) (1) 

 
اثنيا : ذكر السيوطي آاثرا كثرية يف التكبري أايم مىن وعند رمي اجلمار ومايتعلق ابلرمي وآاثرا 

وبلوغ السالم له صلى هللا عليه وسلم  عامة يف املغفرة للحجيج وفضل احلج وزايرة قرب الرسول
ا كله استطراد منه رمحه هللا أعرضت عنه لعدم تعلقه ابآلية من وجه مباشر  وما أشبه ذلك وهذ

وكذا علق ابن أيب حامت آاثرا كثرية يف عدم النفر يف اليوم الثاين إذا غابت عليه مشسه ، وهذه 
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مباحث تعلقها فقهي أكثر من كونه تفسريي ولذا اكتفيت ببعضها وأعرضت عن البعض 
  اآلخر

( والبغوي 2العريب ) ( وابن1ل اليت خاض فيها بعض املفسرين كاجلصاص )اثلثا : من املسائ
أو  الزوال ملتعجل ملابعد( مسألة األايم املعلومات ومسألة أتخر ا4( وابن عطية )3واخلازن )

لنظر قدم وحتتاج لتة كما قهيالليل ، واألوىل منهما تفسريية ولكنها خارجة عن آيتنا والثانية ف
بل النهار أو ق فره يفن نوأما نص اآلية فالإلزام فيه على املتعجل أن يكو  يف األدلة األخرى

 الزوال على التسليم أبن كلمة )يوم( فيها يراد هبا
 (1/394،395أحكام القرآن له ) (1)
 (142-1/140أحكام القرآن له ) (2)
 (191-1/189معامل التنزيل مع لباب التأويل ) (3)
 (1/277،278احملررالوجيز ) (4)

 
 

التوقيت  عد علىيساالنهار دون الليل ، فكيف وهذا غري مسلم ؟ وال شك أن لفظ اآلية ال
اد ثال ، فلو أر ثاين مال للنفر ألنه قال )فمن تعجل يف يومني( ومل يقل : فمن تعجل يف اليوم

وقد  ،وهللا أعلم  التوقيت جلاز النفر يف أي وقت خالل اليومني وهذا مل يقل به أحد ،
خر إىل ليل ى من أتعل ن حزم رمحه هللا فرد على أيب حنيفة قوله بلزوم رمي الثالثجازف اب

ه أنه قول اجلمهور (  وفات1)[، وحكم بالدليل ، وخالف للقرآنوهذا خطأ ]الثاين فقال : 
 وفيه آاثر عن السلف كثرية  

 (7/268احمللى ) (1) 
 

بعد الصلوات وعند رمي اجلمار ألنه مل رابعا : الذكر املأمور به يف اآلية منحصر يف التكبري 
ينقل القول بوجوب غري ذلك يف تلك األايم وإمنا ثبت يف اآلاثر تفسري الذكر بذلك وثبت 

ابلتكبري عند رمي اجلمار وأمره أمته أبخذ مناسكها صلى هللا عليه وسلم  يف السنة التزام النيب
(  وقال شيخ 1ذكر هاهنا التكبري ] )عنه ،  وقد قال ابن العريب : [ الخالف أن املراد ابل

اإلسالم ابن تيمية : [ )واذكروا هللا يف أايم معدودات( وهذا أيضا من العبادات الزمانية 
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املكانية وهو ذكر هللا تعاىل مع رمي اجلمار ومع الصلوات ، ودل على أنه مكاين قوله )فمن 
اخلروج من املكان وهلذا تضاف تعجل يف يومني( اآلية ، وإمنا يكون التعجيل والتأخري يف 

 ( 2هذه األايم إىل مكاهنا فيقال : أايم مىن وإىل عملها فيقال : أايم التشريق  ] )
 

وحترير  راته ،مدد خامسا : أكثر مجاعة من املفسرين يف تفصيل أوقات التكبري ولفظه وع
(  5لقرطيب )( وا4) ( وابن اجلوزي3اخلالف يف ذلك ، ومنهم على سبيل املثال ابن عطية )

هية تبحث مور فقأذه وأطال القرطيب جدا يف مسألة الرمي ومايتعلق هبا من أحكام ، وكل ه
 خارج التفسري وهللا أعلم 

 
،  فراهنا ألموروبه وغذن سادسا : القول األقرب يف تفسري قوله )فالإمث عليه( هو الوعد برفع

 : منها
  اجداللة احلديث املرفوع الوارد يف املغفرة للح -
  لغري هذا القو ئلني بم القاداللة عامة اآلاثر الثابتة على ذلك ، مع ورود القولني عن معظ -
  جمن ذكر آخر املناسك وختم آايت أحكام احلمناسبة ذلك لالنتهاء  -
  )تذييل الكالم بقوله )ملن اتقى -
ول عىن على القجيه املباك تو ماذكره مجاعة املفسرين ومنهم الطربي والرازي كما تقدم يف ارت -

 الثاين 
 
 

 (1/140أحكام القرآن له ) (1) 
 (1/199دقائق التفسري ) (2)
 (1/277احملرر الوجيز ) (3)
 (1/216زاد املسري ) (4)
 (812-2/811اجلامع ألحكام القرآن ) (5)
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 : مسألة يف القراءات
(  1) ال امث عليهلف : فألاهللا بوصل  قوله )فال إمث عليه( : قال ابن عطية : قرأ سامل بن عبد

 : لشاعرابقول  له وذكرها القرطيب أيضا وبني أنه للتخفيف وأن العرب تستعمله واستشهد
 (2إن مل أقاتل فالبسوين برقعا  )                           

  )3وكذا ذكرها أبو حيان ووجهها أبنه سهل اهلمزة بني بني مث حذفها  )

  
 (1/278احملرر الوجيز ) (1) 
 (2/822اجلامع ألحكام القرآن ) (2)
 (112-2/111البحر احمليط ) (3)

 
 
 
 
 
 
 
 


