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 ربعونادية واألاحملاضرة احل
*** 

 .( من سورة )البقرة(103( إىل )101تفسري اآلايت من )
  

 .والقراءات، واملناسبة التالوة،
  

 :التالوة
 يَن أُوُتوا اْلِكَتاَب ِكَتابَ َفرِيق  ِمَن الَّذِ  ِمْن ِعْنِد اَّللَِّ ُمَصدِ ق  ِلَما َمَعُهْم نَ َبذَ  َوَلمَّا َجاَءُهْم َرُسول  {

ُْم لَ  ُلوا اَّللَِّ َورَاَء ظُُهورِِهْم َكَأَّنَّ  الشََّياِطنُي َعَلى ُمْلِك ُسَلْيَماَن َوَما َكَفرَ  يَ ْعَلُموَن * َوات َّبَ ُعوا َما تَ ت ْ
اْلَمَلَكنْيِ بَِباِبَل َهاُروَت  َل َعَلىيُ َعلِ ُموَن النَّاَس السِ ْحَر َوَما أُْنزِ  ُسَلْيَماُن َوَلِكنَّ الشََّياِطنَي َكَفُروا

َا َوَماُروَت َوَما ُهَما َما يُ َفر ُِقوَن  ََنُْن ِفت َْنة  َفال َتْكُفْر فَ يَ تَ َعلَُّمونَ  يُ َعلِ َماِن ِمْن َأَحٍد َحَّتَّ يَ ُقول ِإَّنَّ ِمن ْ
َفُعُهْم  ِإلَّ ِبِِْذِن اَّللَِّ َويَ تَ َعلَُّموَن َما َوَزْوِجِه َوَما ُهْم ِبَضار ِيَن ِبِه ِمْن َأَحدٍ  ِبِه َبنْيَ اْلَمْرءِ  َيُضرُُّهْم َول يَ ن ْ
َكانُوا  َولَِبْئَس َما َشَرْوا بِِه أَنْ ُفَسُهْم َلوْ  َلَمِن اْشََتَاُه َما َلُه ِف اآلِخَرِة ِمْن َخالقٍ  َوَلَقْد َعِلُموا

ُْم آَمُنوا  .}َلْو َكانُوا يَ ْعَلُمونَ  وبَة  ِمْن ِعْنِد اَّللَِّ َخْي  َوات ََّقْوا َلَمثُ  يَ ْعَلُموَن * َوَلْو َأَّنَّ
 :القراءات

ابلتشديد وفتح النون،  }َوَلِكنَّ { وأبو عمرو وأبو جعفر ويعقوب قرأ انفع وعاصم وابن كثي
وكسر  وقرأ ابن عامر ومحزة والكسائي وخلف العاشر ابلتخفيف ابلنصب،}الشََّياِطنيَ {و

املشهور أن زايدة املبىن  رفع ابلبتداء. ومها لغتان عند العرب إل أنابل}الشياطنيُ {النون و
 .التشديد فيها زايدة أتكيد وهللا أعلم تدل على زايدة املعىن فقراءة

  
 :املناسبة

عليه  صلى هللا-اليهود وكْفرهم وعنادهم وإنكارهم نبو ة النيب  ما زال احلديث عن جرائم
أحد ُسن ًة إل  زاد هللا ِف خذلنه أبن ُأحيي  ية أبنه ما أمات؛ وملا كانت سن ة هللا جار -وسلم

 .الشياطني بدعة، أعقبهم نْبذهم لكالم هللا إقباََلم عل كالم على يديه
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مل ا قِدم املدينة وصارت  -عليه وسلم صلى هللا-كما أن  ارتباط ذلك ابلسية واضح؛ فإن النيب
من تصديقه  ه ونبو ته، ومع ذلك كفروا به، وبدلً اليهود وكلها تُثبت صدق اللقاءات بينه وبني

ليفر ِقوا بينه وبني زوجه، فكان ُُييَّل إليه أنه أييت  سحروه عن طريق ساحرهم لبيد بن األعصم،
سورة )البقرة( حتكي كل   ؛ ونزلت-كما سيأيت ِف احلديث املتفق عليه-ول أيتيهن   أهله
 .ذلك

 
 .اللغوايت

  
ظُهران. وقد شب ه ترْكهم كتاب  :وهو معروف، وجيمع أيضاً على مْجع ظهر، :}َورَاَء ظُُهورِِهمْ {

وقلة  حبالة شيء يُرمى به وراء الظهر؛ واجلامع: عدم اللتفات هللا تعاىل وإعراضهم عنه
وهو: النبذ وراء الظهر، والعرب كثيًا ما  املبالة. مث استعمل ها هنا ما كان مستعماًل هناك،

  :ا املعىن، ومنه قول متيم بن مرهذ تستعمل ذلك ِف
 ول يعىي عليك جواُُبا     بظْهر ل تكونن  حاجيت

  
. وامتنع من -عليهما السالم-سليمان بن داود  اسم أعجمي لنيب هللا الكرمي :}ُسَلْيَمانُ {

ونون: "هامان" و"ماهان"  للعَلمية والعجمة، ونظيه من األعجمية ِف أن آخره ألف الصرف
 للعَلمية وزايدة األلف والنون، ك "عثمان"، ألن زايدهتما وليس امتناعه من الصرف و"شامان"؛

 .األعجمية موقوفة على الشتقاق والتصريف، ومها ل يدخالن األمساء
  
ما يدق   ، إذا أبدى-بفتح العني فيهما-ِف األصل مصدر: سَحر َيسَحر،  :}السِ ْحرَ {و

وخفي سببه، واملراد به: أمر غريب  عمل مبا لطفوُيفى. وهو من املصادر الشاذة، وُيست
الشيطان  إذ جيري فيه التعل م، ويستعان ِف حتصيله ابلتقرب إىل ُيشبه اخلارق وليس به؛

ألفاظ الشرك ومدح الشيطان وتسخيه، وعمالً:   ابرتكاب القبائح قوًل: كالر َقى اليت فيها
كاستحسان ما يوجب التقرب إليه  :عتقاداً الكواكب والتزام اجلناية وسائر الفسوق، وا كعبادة

  .وحمب ته إايه
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الشر وخبث النفس، فإن التناسب شرط الت ضام   وذلك ل يستتب إل  مبن يناسبه ِف
ُبم ِف املواظبة على العبادة  فكما أن املالئكة ل تعاون إل  أخيار الناس املشب هني والتعاون؛

املشب هني ُبم ِف  كذلك الشياطني ل تعاون إل  األشرار  ابلقول والفعل، والتقرب إىل هللا تعاىل
  .واعتقاداً؛ وُبذا يتمي ز الساحر عن النيب والويل اخليانة والنجاسة قولً وفعالً 

احلَِيل مبعونة اآللت املرك بة على النسبة اَلندسية  وأم ا ما يُتعجب منه، كما يفعله أصحاب
كالنارجنيات، أو يريه صاحب خف ة  ومبعونة األدويةوعلى صيورة اخلالء مالء أخرى،  اترة

حبرمته.  التجو ز؛ وهو مذموم أيضًا عند البعض، وصرح النووي اليد، فتسميته سحرًا على
نفس شريرة مبباشرة أعمال خمصوصة.  وفسر اجلمهور السحر أبنه: خارق العادة يظهر من

وميشي على  ث يطي ِف اَلواء،حقيقة، وأنه قد يبلغ الساحر إىل حي واجلمهور على أن له
والفاعل احلقيقي ِف كل ذلك هو هللا تعاىل، ومل  املاء، ويقتل النفس، ويقلب اإلنسان محاراً؛

العجماء، وغي ذلك من  بتمكني الساحر ِمن فْلق البحر، وإحياء املوتى، وإنطاق جْتر سن ته
 .-عليهم السالم-آايت الرسل 

ابلن ميمة، ألن فيها قلب الص ديق  ى املشي بني الناسوقد أطلق بعض العلماء الس حر عل
  .عدواً والعدو  صديقاً 

من الستمالة؛ وُيسمَّى: سحراً  كما أُطلق على: ُحسن التوسل ابللفظ الرائق العذب، ملا فيه
 .((البيان لسحراً  إن  ِمن)) :-تعاىل عليه وسلم صلى هللا-حالًل؛ ومنه قوله 

  
العراق. وقال قتادة: هي ِمن نصيبني إىل رأس  اد الكوفة، وقيل: اببلبلد ِف سو  :}بَِباِبلَ {

الثاين، وعند البعض هو  :وقيل: جبل دماوند. وقيل: بلد ابملغرب. واملشهور اليوم .العني
األلسنة فيها، وروي ِف ذلك آاثر ل تصح. ونص أبو  األول. قيل: ومُس َيت "اببل" لتبلبل

، وأنه ِف -كالم األخفش كما يشي إليه-م أعجمي ل عريب وغيه على أن  "اببل" اس حيان
اللغات األعجمية القدمية، وقد أُطلق على تلك األرض  األصل: اسم للنهر الكبي ِف بعض

 .الفرات منها لُقرب
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أعجميان َلما، ُمنعا من الصرف  عطف بيان للملَكنْي، ومها امسان :}َهاُروَت َوَماُروتَ {
عزا  :عربيان ِمن: اَلرت واملرت، مبعىن: الكسر. وكان امسهما قبل :قيلللعَلمية والعجمة، و 

يا بذلك؛ ويشكل عليه منُعهما من الصرف، وليس إل  العلمية.  وعزااي، فلما قارفا الذنب مسُِ
 .حيتمل أن يُقال إَّنما معدولن من اَلارت واملارت وتكل ف له بعضهم، أبنه

  
 :نه قول الشاعرهي احملنة والختبار، وم :والفتنة

  طويالَ  وَخلَّى ابُن عفان شراً  دينهم وقد ُفنت الناس ِف
نَ ُتكَ  ِإنْ { :، حيث قال-عليه السالم- إخبارَا عن موسى-وكذا قوله تعاىل   ،}ِهَي ِإلَّ ِفت ْ

  .اآلية }...َتَشاُء َوهَتِْدي َمْن َتَشاءُ  ُتِضلُّ ُِبَا َمنْ { :وامتحانك أي: ابتالؤك واختبارك
  
جيمعان. واألفصح: فتح  عبارة عن الرجل، وأتنيثه امرأة، ويُثىن  كل منهما، ول :}اْلَمْرء{و

 .وُحكى اإلتباع حلركة اإلعراب امليم مطلقاً، وُحكى الضم مطلقاً،
 .وقد جاء مْجعه اندراً ابلواو والنون، فقالوا: املرؤون

  
ُكلِ   ِمنْ { :املالئم، ومنه: قوله تعاىل امرأة الرجل، وقيل املراد به هنا القريب واألخ :والزوج

  .}َوأَْزَواَجُهمْ  اْحُشُروا الَِّذيَن ظََلُموا{ :، وقوله}َزْوٍج َُبِيجٍ 
  

  .القْدر؛ قاله قتادة النصيب؛ قاله جماهد. أو الِقوام؛ قاله ابن عباس. أو :واخَلاَلق
  :ومنه قول الشاعر

 َخالقِ  منوما لك ِف غالٍب  الشاخماتِ  فما لك بيت  لدى
 .اخلي، ويكون للشر على قل ة قال الزجاج: وأكثر ما ُيستعمل ِف

  
قْبلها؛ فهو مصدر  ، ِمن: الثَّواب، فُنِقَلت الضمة إىل ما-بضم العني-َمْفَعَلة" " :واملثوبة

ضمة الواو إىل ما قْبلها، وحذفت للتقاء  ميمي. وقيل: "َمْفُعوَلة"، وأصلها: َمثْ ُووبَة، فُنقلت
  .الواحدي املصادر اليت جاءت على "َمْفُعولة" كَمْصُدوقة، كما نقله ساكننْي؛ فهي منال
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أن تُعل ، فيقال: َمثَابَة   ، وكان من حقها-بسكون الثاء، وفتح الواو-ويقال: "َمثْ َوبة" 
صححوا ِف األعالم: َمْكَوَزة، وكما جاء ِف: َمُشورة  كمقامة، إل  أَّنم صح حوها كما

 .وَمْشَورة
 .إليه واملراد ُبا: اجلزاء واألجر، ومُس ي بذلك ألن احملسن يثوب

  
 .اآلاثر

  
اآلية، قال:  }...ِمْن ِعْنِد اَّللَِّ ُمَصدِ ق  ِلَما َمَعُهمْ  َوَلمَّا َجاَءُهْم َرُسول  { :عن السدي، ِف قوله

 آن، فنبذواعارضوه ابلتوراة، فاتفقت التوراة والقر  -صلى هللا عليه وسلم-وملا جاءهم حممد 
يعلمون ما ِف التوراة ِمن  التوراة وأخذوا بكتاب آصف وسْحر هاروت وماروت، كأَّنم ل

 .وتصديقه -عليه وسلم صلى هللا-األمر ابتباع حممد 
  

ُْم ل{ :قوله وقال قتادة ِف ولكنهم نبذوا  ، قال: إن القوم كانوا يعلمون،}يَ ْعَلُمونَ  َكَأَّنَّ
  .علمهم وكتموه وجحدوا به

  
ُلوا الشََّياِطنُي َعَلى ُمْلِك ُسَلْيَمانَ  َوات َّبَ ُعوا َما{ :قوله تعاىل وعن ابن عباس، ِف َوَما َكَفَر  تَ ت ْ

من اجلن واإلنس  وكان حني ذهب ملك سليمان ارتد  فئام :}َكَفُروا ُسَلْيَماُن َوَلِكنَّ الشََّياِطنيَ 
 وقام الناس على الدين كما كان، وإنسليمان مْلكه،  واتبعوا الشهوات، فلما رجع هللا إىل

حداَثَن ذلك،  -عليه السالم- سليمان ظهر على كتبهم فدفنها حتت كرسيه، وتوِف سليمان
على  الكتب بعد وفاة سليمان، وقالوا: هذا كتاب من هللا نزل فظهر اإلنس واجلن على

َرُسول  ِمْن ِعْنِد اَّللَِّ  اَءُهمْ َوَلمَّا جَ { :هللا سليمان وأخفاه منا، فأخذوا به فجعلوه ديناً، فأنزل
ُْم ل نَ َبَذ َفرِيق  ِمَن الَِّذيَن أُوُتوا اْلِكَتابَ  ُمَصدِ ق  ِلَما َمَعُهمْ   ِكَتاَب اَّللَِّ َورَاَء ظُُهورِِهْم َكَأَّنَّ

وكل شيء  تتلو الشياطني، وهي: املعازف واللعب، ، واتبعوا الشهوات اليت كانت}يَ ْعَلُمونَ 
  .ر هللايصد  عن ذك
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األعظم، وكان يكتب   السم وعن ابن عباس، قال: كان آصف كاتب سليمان، وكان يعلم
أخرجته الشياطني، فكتبوا  أبمر سليمان، ويدفنه حتت كرسيه. فلما مات سليمان، كل شيء

وقالوا: هذا الذي كان سليمان يعمل ُبا. قال: فأكفره جهال  بني كل سطرين سحرًا وكفراً،
صلى هللا -يسبونه، حَّت أنزل هللا على حممد  ، ووقف علماؤهم. فلم يزل جه اَلمالناس وسب وه
ُلوا الشََّياِطنُي َعَلى{ :-عليه وسلم َوَلِكنَّ  ُمْلِك ُسَلْيَماَن َوَما َكَفَر ُسَلْيَمانُ  َوات َّبَ ُعوا َما تَ ت ْ

  .}الشََّياِطنَي َكَفُروا
 

أن يدخل اخلالء، أو أييت شيئاً  إذا أراد -عليه السالم-وعن ابن عباس قال: كان سليمان 
عليه - خامَته. فلما أراد هللا أن يبتلي سليمان -وهي امرأة- من نسائه، أعطى اجلرادة

خامَتَه، فجاء الشيطان ِف صورة سليمان،  ابلذي ابتاله به، أعطى اجلرادة ذات يوم -السالم
واإلنس. قال:  الشياطني واجلنخامتي. فأخذه ولبسه. فلما لبسه دانت له  فقال َلا: هايت

كذْبت لست سليمان. قال: فعرف سليمان  :فجاءها سليمان، فقال: هايت خامتي. فقالت
سحر وكْفر، مث  قال: فانطلقت الشياطني، فكتبت ِف تلك األايم كتباً فيها .أنه بالء ابتُلي به

 ا كان سليمان يغلبفقرؤوها على الناس، وقالوا: إَّن دفنوها حتت كرسي سليمان، مث أخرجوها
وأكفروه، حَّت بعث هللا  -السالم عليه-الناس ُبذه الكتب. قال: فربئ الناس من سليمان 

  .}َكَفَر ُسَلْيَماُن َوَلِكنَّ الشََّياِطنَي َكَفُروا َوَما{ :، وأنزل عليه-وسلم صلى هللا عليه-حممداً 
  

إذ  ،-رضي هللا عنهما-س قال: بينا َنن عند ابن عبا -احلارث وهو: ابن-وعن عمران 
من أي ِِه؟ قال: من الكوفة. قال:  : جاءه رجل فقال له: من أين جئت؟ قال: من العراق. قال

. -من قربه :أي-خارج إليهم  -وكان قد مات-تركُتهم يتحدثون أن  عليًا  :فما اخلرب؟ قال
ا مياثه! أما إين ما نكحنا نساءه، ول قسمن ففزع، مث قال: ما تقول؟ ل أاب لك! لو شعران

فيجيء أحدهم  ذلك: إنه كانت الشياطني يسَتِقون السمع من السماء، سأحدثكم عن
معها سبعني كذبة. قال: فتشرُبا قلوب  بكلمة حق قد مسعها، فإذا جرب منه صدق كذب

فلما توِف  .، فدفنها حتت كرسيه-عليه السالم-هللا عليها سليمان  الناس. قال: فأطلع
أفال أدلكم على كْنزه املمنع الذي ل كنز  :، قام شيطان الطريق فقال-السالم عليه-سليمان 
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بقاايها ما  حَّت-الكرسي. فأخرجوه، فقالوا: هذا سْحر. فتناسخها األمم  له مثله؟ حتت
ُلوا{ :-عز وجل-، وأنزل هللا -يتحدث به أهل العراق الشََّياِطنُي َعَلى ُمْلِك  َوات َّبَ ُعوا َما تَ ت ْ

  .اآلية }...ُسَلْيَماُن َوَلِكنَّ الشََّياِطنَي َكَفُروا اَن َوَما َكَفرَ ُسَلْيمَ 
ُلوا الشََّياِطنُي َعَلى ُمْلِك ُسَلْيَمانَ  َوات َّبَ ُعوا َما{ :تعاىل وقال السدي، ِف قوله أي: على  ،}تَ ت ْ

 الشياطني تصعد إىل السماء، فتقعد منها مقاعد . قال: كانت-عليه السالم-عهد سليمان 
أو غيب أو أمر؛ فيأتون  فيستمعون من كالم املالئكة مم ا يكون ِف األرض من موت للسمع،

 الناس، فيجدونه كما قالوا. حَّت إذا أمنتهم الكهنة، كذبوا الكهنة فيخربوَّنم. فُتحد ث الكهنة
فاكتتب الناس ذلك احلديث ِف  .َلم وأدخلوا فيه غيه، فزادوا مع كل كلمة سبعني كلمة

فجمع  إسرائيل: أن  اجلن  تْعَلم الغيب. فبعث سليمان ِف الناس، وفشا ذلك ِف بينالكتب، 
ومل يكن أحد من الشياطني يستطيع  .تلك الكتب فجعلها ِف صندوق، مث دفنها حتت كرسيه

الغيب، إل  احَتق. وقال: ل أمسع أحداً يذكر أن الشياطني يعلمون أن يدنو من الكرسي إل  
الذين كانوا يعرفون أمر سليمان، وخلف  ات سليمان، وذهبت العلماءضربت عنقه. فلما م
إسرائيل فقال َلم:  متث ل شيطان ِف صورة إنسان، مث أتى نفرًا من بين من بعد ذلك خلف،

 قالوا: نعم. قال: فاحفروا حتت الكرسي. وذهب معهم هل أدلكم على كنز ل أتكلونه أبداً؟
ولكين ها هنا ِف أيديكم. فإن مل جتدوه  ا له: فاْدن. قال: ل،فأراهم املكان وقام انحيته، فقالو 

سليمان إَّنا كان  فوجدوا تلك الكتب. فلما أخرجوها، قال الشيطان: إن فاقتلوين. فحفروا
السحر. مث طار وذهب، وفشا ِف الناس أن سليمان   يضبط اإلنس والشياطني والطي ُبذا

 -صلى هللا عليه وسلم- ب. فلما جاء حممدساحراً. واختذت بنو إسرائيل تلك الكت كان
  .}ُسَلْيَماُن َوَلِكنَّ الشََّياِطنَي َكَفُروا َوَما َكَفرَ { :تعاىل خاصموه ُبا؛ فذلك حني يقول هللا

زماانً عن أمور من أمور  -صلى هللا عليه وسلم-أنس: إن اليهود سألوا حممداً  وقال الربيع بن
تعاىل عليه ما سألوا عنه، فيخصمهم؛  ن ذلك إل  أنزل هللاالتوراة، ل يسألونه عن شيء م من

عن السحر وخاصموه به،  قالوا: هذا أعلم مبا أنزل هللا إلينا منا. وإَّنا اسألوه فلما رأوا ذلك
ُلوا{ :-عز وجل-فأنزل هللا  ُسَلْيَماُن  الشََّياِطنُي َعَلى ُمْلِك ُسَلْيَماَن َوَما َكَفرَ  َوات َّبَ ُعوا َما تَ ت ْ

الشياطني عمدوا إىل كتاب، فكتبوا فيه  وإن .}يُ َعلِ ُموَن النَّاَس السِ ْحرَ  َوَلِكنَّ الشََّياِطنَي َكَفُروا
عليه -سليمان  وما شاء هللا من ذلك، فدفنوه حتت جملس سليمان. وكان السحر والكهانة
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عوا الناس. الدنيا، استخرجوا ذلك السحر، وخد ل يعلم الغيب. فلما فارق سليمان -السالم
صلى هللا عليه -النيب  علم كان سليمان يكتمه، وحيسد الناس عليه. فأخربهم وقالوا: هذا

  .عنده، وقد َخزِيوا، وقد أدحض هللا حجتهم ُبذا احلديث، فرجعوا من -وسلم
 .و عن أيب العالية مثله

ُلوا الشََّياِطنُي َعَلى ُملْ  َوات َّبَ ُعوا َما{ :قوله وقال جماهد ِف  قال: كانت  ،}ِك ُسَلْيَمانَ تَ ت ْ
عليه -زادوا فيها مائتنْي مثلها؛ فأرسل سليمان  الشياطني تسمع الوحي، فما مسعوا من كلمة

الشياطني فعل مته الناس، وهو:  إىل ما كتبوا من ذلك. فلما تُوِف سليمان، وجدته -السالم
  .السحر

السحر،   أيدي الشياطني منيتبع ما ِف -عليه السالم-كان سليمان  :وقال سعيد بن جبي
فلم تقدر الشياطني أن يصلوا إليه. فدبت  فيأخذه منهم، فيدفنه حتت كرسيه ِف بيت خزانته؛

الشياطني والرايح وغي  فقالوا َلم: أتدرون ما العْلم الذي كان سليمان ُيسخِ ر به إىل اإلنس
واستخرجوه،  تثارته اإلنس،ِف بيت خزانته، وحتت كرسيه. فاس ذلك؟ قالوا: نعم. قالوا: فإنه

يعمل ُبذا، وهذا سحر؛ فأنزل هللا تعاىل على  فعملوا ُبا. فقال أهل احِلجا: كان سليمان
 َوات َّبَ ُعوا َما{ :فقال -عليه السالم-براءة سليمان  -صلى هللا عليه وسلم-حممد  لسان نبيه

ُلوا الشََّياِطنُي َعَلى ُمْلِك ُسَلْيَمانَ    .}َكَفُروا َلْيَماُن َوَلِكنَّ الشََّياِطنيَ َوَما َكَفَر سُ  تَ ت ْ
-موت سليمان بن داود  وقال حممد بن إسحاق بن يسار: عمدت الشياطني حني عرفت

من كان حيب أن يبلغ كذا وكذا، فليقل كذا وكذا،  :، فكتبوا أصناف السحر-عليه السالم
نقش خامت سليمان،  ىصنفوا أصناف السحر، جعلوه ِف كتاب، مث ختموه خبامت عل حَّت إذا

عليهما -بن داود  الصديق للملك سليمان-عنوانه: هذا ما كتب آصف بن برخيا  ِف وكتبوا
حتت كرسيه. واستخرجته بعد ذلك بقااي بين  من ذخائر كنوز العْلم، مث دفنوه -السالم

يسخِ ر  دكان سليمان بن داو  أحدثوا ما أحدثوا. فلما عثروا عليه قالوا: وهللا ما إسرائيل، حَّت
وليس هو  إل  ُبذا. فأفشوا السحر ِف الناس، فتعل موه وعلموه؛ اجلن واإلنس والرايح وغيها

، فيما -عليه وسلم صلى هللا-. فلما ذكر رسول هللا -لعنهم هللا-اليهود  ِف أحٍد أكثر منه ِف
 ابملدينة من وعد ه فيمن عد ه من املرسلني، قال َمن كان نزل عليه من هللا، سليمان بن داود،

نبياً! وهللا ما كان إل  ساحراً. وأنزل هللا  اليهود: أل تعجبون من حممد؟ يزعم أن ابن داود كان
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ُلوا الشََّياِطنُي َعَلى ُمْلِك ُسَلْيَمانَ  َوات َّبَ ُعوا َما{ :قوَلم ِف ذلك من َوَما َكَفَر ُسَلْيَماُن َوَلِكنَّ  تَ ت ْ
  .اآلية }...َكَفُروا الشََّياِطنيَ 

ُملكه، كانت الشياطني  -عليه السالم-وعن شهر بن حوشب قال: ملا ُسلب سليمان 
 فكتبت: من أراد أن أييت كذا وكذا، فليستقبل الشمس، تكتب السحر ِف غيبة سليمان،

الشمس، وليقل كذا وكذا...  وليقل كذا وكذا... ومن أراد أن يفعل كذا وكذا، فليستدبر
داود من ذخائر   بن كتب آصف بن برخيا للملك سليمان مافكتبته، وجعلت عنوانه: هذا 

، قام إبليس لعنه هللا -عليه السالم-مات سليمان  كنوز العْلم. مث دفنته حتت كرسيه. فلما
ساحراً، فالتمسوا سْحره ِف  قال: اي أيها الناس! إن سليمان مل يكن نبياً، إَّنا كان خطيباً،

ساحراً، هذا  لذي ُدفن فيه. فقالوا: وهللا لقد كان سليماناملكان ا متاعه وبيوته! مث دَل م على
- املؤمنون: بل كان نبيًا مؤمناً. فلما بعث هللا النيب سْحره، ُبذا تعب دان، وُبذا قهران. وقال

اليهود: انظروا إىل حممد! ُيلط احلق  حني ذكر داود وسليمان، فقالت -صلى هللا عليه وسلم
َوات َّبَ ُعوا { :هللا تعاىل نبياء! إَّنا كان ساحرًا يركب الريح. فأنزلسليمان مع األ ابلباطل، يذكر

ُلوا الشََّياِطنُي َعَلى ُمْلِك ُسَلْيَمانَ  َما   . اآلية }...تَ ت ْ
لكذا  :وعن ُخصيف، قال: كان سليمان إذا نبتت الشجرة، قال: ألي داء أنت؟ فتقول

قالت: ملسجدك أخربه. فلم يلبث  أنت؟ وكذا. فلما نبتت الشجرة اخلرنوبة، قال: ألي شيء
. فكتب ندل كم على ما كان  الشياطني كتاابً فجعلوه ِف مصل ى سليمان، فقالوا: َنن أن توِف 

 :ذلك الكتاب، فإذا فيه سحر ورًقى، فأنزل هللا سليمان يُداوي به، فانطلقوا فاستخرجوا
ُلوا{ ، وذكر أَّنا ِف قراءة أيب : }اْلَمَلَكنْيِ  ْنزَِل َعَلىَوَما أُ { :إىل قوله }الشََّياِطنيُ  َوات َّبَ ُعوا َما تَ ت ْ

 ."يُتَلى على امللكنْي ببابل هاروت وماروت "وَما
رجالً  من كل دابة عهداً، فإذا تصيب -عليه السالم-أخذ سليمان  :وعن أيب جملز، قال

 عنه. فزاد الناس السجع والسحر، وقالوا: هذا يعمل به ُسئل بذلك العهد حَّت ُخلِ ي
 .}َكَفُروا يُ َعلِ ُموَن النَّاَس السِ ْحرَ  َوَما َكَفَر ُسَلْيَماُن َوَلِكنَّ الشََّياِطنيَ { :سليمان. فقال هللا تعاىل

ُلوا الشََّياِطنيُ  َوات َّبَ ُعوا َما{ :وعن احلسن ثالث: ثلث الشِ عر، وثلث السِ حر، وثلث  :قال }تَ ت ْ
  .الكهانة
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ُلواَوات َّبَ ُعوا َما ت َ { :وعن احلسن وات بعته اليهود على ُملكه.  :}الشََّياِطنُي َعَلى ُمْلِك ُسَلْيَمانَ  ت ْ
  .مل يزل ُبا، ولكنه إَّنا ات بع على ملك سليمان وكان السحر قبل ذلك ِف األرض

ُلوا َما{ :وعن ابن عباس، ِف قوله   .، قال: ما تتبع}تَ ت ْ
ُلوا الشََّياِطنيُ  َما{ :وعن عطاء ِف قوله   .يراد ما حتد ث، قال: }تَ ت ْ

  .، يقول: ِف ملك سليمان}ُمْلِك ُسَلْيَمانَ  َعَلى{ :وعن ابن جريج ِف قوله
منه، ولكنه  ، يقول: ما كان عن مشورته ول رضى}ُسَلْيَمانُ  َوَما َكَفرَ { :قوله وعن قتادة، ِف

؛ فالسحر }اْلَمَلَكنْيِ  ىَوَما أُْنزَِل َعلَ  النَّاَس السِ ْحرَ  يُ َعلِ ُمونَ { .شيء افتعلته الشياطني دونه
  .الشياطني، وسحر يُعل مه هاروت وماروت سحران: سحر تُعل مه
كالم  ، قال: هذا سحر خاصموه به؛ فإن}اْلَمَلَكنْيِ  َوَما أُْنزَِل َعَلى{ :وعن السدي، ِف قوله

 .به، كان سحراً  املالئكة فيما بينهم إذا عِلمته اإلنس فصنع وعمل
الذي يُعلِ مه امللكان فالتفريق بني  السِ حر فإَّنا يُعلِ مه الشياطني، وأم ا اأمَّ وعن جماهد قال: 

 .املرء وزوجه
 .التفرقة بني املرء وزوجه :، قال}أُْنزَِل َعَلى اْلَمَلَكنْيِ  َوَما{ :وعن ابن عباس، ِف قوله
، يقول: مل ينزل }َوَماُروتَ  اْلَمَلَكنْيِ بَِباِبَل َهاُروتَ  َوَما أُْنزَِل َعَلى{ :وعن ابن عباس، ِف قوله

  .هللا السِ حر
، يعين: جربيل وميكائيل ببابل هاروت وماروت }َعَلى اْلَمَلَكنْيِ  َوَما أُْنزِلَ { :وعن ابن عباس

 .يعل مان الناس السِ حر
  .قال: ما أنزل هللا عليهما السِ حر ،}اْلَمَلَكنْيِ  َوَما أُْنزَِل َعَلى{ :وعن الربيع بن أنس، ِف قوله

  .على جربيل وميكائيل السِ حر قال: ما أُنزِل ،}اْلَمَلَكنْيِ  َوَما أُْنزَِل َعَلى{ :وعن عطية
َعِلما اإلميان والكفر؛ فالسحر من الكفر،  :وقال أبو العالية: مل يُنزل عليهما السِ حر، يقول

  .عنه أشد  النهي فهما ينهيان
، ويقول: مها ِعْلجان }َكنْيِ اْلَملِ  أُْنزَِل َعَلى َوَما{ :وعن الضحاك بن مزاحم: أنه كان يقرؤها

  .من أهل اببل
ِلكنْي": داود وسليمان وعن عبد الرمحن بن أبزى كان يقرؤها: "وما أُنزل على

َ
  .امل
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السِ ْحَر َوَما أُْنزَِل  يُ َعلِ ُموَن النَّاسَ { :وسأله رجل عن قول هللا تعاىل-وعن القاسم بن حممد 
أو  ، فقال الرجل: يُعلِ مان الناس ما أنزل عليهما،-}بَِباِبَل َهاُروَت َوَماُروتَ  َعَلى اْلَمَلَكنْيِ 

  .أابيل أيتهما كانت يُعلِ مان الناس ما مل ينزل عليهما؟ فقال القاسم: ما
  .وِف رواية قال: ل أابيل أي  ذلك كان، إين آمنت به

صلى هللا -علي، قال: إن حبييب  عن سننه"،" وأخرج أبو داود، وابن أيب حامت، والبيهقي ِف
  .أبرض اببل؛ فإَّنا ملعونة َّناين أن أصل ي -عليه وسلم

، عن -وهو ُمت هم-بن سامل  وأخرج الدينوري ِف "اجملالسة"، وابن عساكر، من طريق نعيم
 اخلالئق إىل اببل، بعث إليهم رحياً شرقية وغربية وقبلية أنس بن مالك، قال: مل ا حشر هللا

ُحشروا له؛ إذ اندى مناٍد: َمن جَعل  ة فجمعتهم إىل اببل، فاجتمعوا يومئذ ينظرون ِلماوحبري
 .السماء عن يساره، واقتصد إىل البيت احلرام بوجهه، فله كالم أهل املغرب عن ميينه واملشرق

أنت هو. فكان أو ل َمن  فقام يعرب بن قحطان، فقيل له: اي يعرب بن قحطان بن هود،
 ينادي: َمن فعل كذا وكذا فله كذا وكذا... حَّت افَتقوا على ية. فلم يزل املناديتكل م ابلعرب

اببل". وكان اللسان " :اثنني وسبعني لساانً. وانقطع الصوت، وتبلبلت األلسن، فُسمِ يت
والشر، ومالئكة احلياء واإلميان، ومالئكة الصحة  يومئذ اببلياً. وهبطت مالئكة اخلي

اجلفاء، ومالئكة  غىن، ومالئكة الشرف، ومالئكة املروءة، ومالئكةومالئكة ال والشفاء،
انتهوا إىل العراق؛ فقال بعضهم لبعض:  اجلهل، ومالئكة السيف، ومالئكة البأس، حَّت

أسكن معك.  اإلميان: أان أسكن املدينة ومكة، فقال مَلك احلياء: أان افَتقوا. فقال مَلك
وأان معك. وقال مَلك اجلفاء: وأان  :ل مَلك الصحةوقال مَلك الشفاء: أسكن البادية، فقا

 اجلهل: وأان معك. وقال مَلك السيف: أان أسكن الشام، فقال أسكن املغرب، فقال مَلك
مَلك املروءة: أان معك،  مَلك البأس: وأان معك. وقال مَلك الغىن: أان أقيم ها هنا، فقال

  .املروءة والشرف ابلعراقمَلك الغىن و  فقال ملك الشرف: وأان معكما. فاجتمع
 ...العراق وغيه وذكر السيوطي هنا آاثراً ل عالقة َلا ابآلية ِف سكىن

ما سنرجئه إىل احملاضرة القادمة  وقد وصلنا اآلن إىل ما ورد ِف قصة هاروت وماروت، وهذا
 .إن شاء هللا تعاىل
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 األسئلة :
ابلتخفيف وكسر النون الشياطنُي ( ) ولكن   قرأ ابن عامر ومحزة والكسائي وخلف العاشر 1

، وهذه القراءة فيها زايدة أتكيد للمعىن ألن زايدة  والشياطني ابلرفع ابلبتداءِف ولكن ، 
 املبىن تدل على زايدة املعىن ) صح ( .

  ِف مناسبة هذه اآلية مع اآلايت السابقات فائدة أنه : ما أمات أحد سنة إل أذله هللا 2
 عة ، فلما نبذوا كالم هللا أقبلوا على كالم الشياطني ) صح ( .وأحيا على يديه بد

   قوله ) وراء ظهورهم ( فيه إشارة إىل شدة عنادهم ِف الكفر ) خطأ ( .3
   السحر : يطلق على لطف وخفي سببه ) صح ( .4
  اجلمهور على أن السحر هو جمرد خيالت وحركات سريعة ل تظهر للمسحور كما قال 5

 فخيل إليه من سحرهم أَّنا تسعى ( ) خطأ ( . تعاىل : )
  الفرق بني السحر واملعجزة اخلارقة أن السحر يدخل فيه التعليم ويستعان عليه ابلتقرب إىل 6

 الشياطني ابألقوال واألعمال ) صح ( .
  ل ميكن أن يقع السحر إل من خبيث النفس ، ألن الشياطني ل تتعاون إل مع هؤلء  7

 ئكة ل تعاون إل أخيار الناس ) صح ( .كما أن املال
   أطلق بعض الناس السحر على النميمة ألن فيها قلب الصديق عدواً والعكس  ) صح ( . 8
   اببل بلد ِف املغرب على الصحيح ) خطأ ( .9

   هاروت وماروت اسم للملكني املذكورين ) صح ( .10
 اقَتن ابملرأة فهو للرجل وحده ) خطأ ( .   املرء يطلق على الرجل واملرأة إذا أطلق وإذا11
   الزوج : القرين املشابه ، واملقصود به هنا امرأة الرجل على األصح ) صح ( 12
   اخلالق : النصيب والقدر من اخلي ، ول يستعمل ِف الشر إل قليالً ) صح ( .13
 صح ( .  املثوبة : هي األجر واجلزاء ومسي بذلك ألن احملسن يثوب إليه ) 14
مبا يوافق ما ِف التوراة نبذوا التوراة وما    ِف اآلايت ذم لليهود الذين ملا جاءهم حممد 15

 عندهم من العلم واتبعوا السحر ) صح ( .
   قوَلم ) كأَّنم ل يعلمون ( فيها دللة على أَّنم كانوا يعلمون احلق ) صح ( 16
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فنها حتت كرسيها فلما مات   كان سليمان عليه السالم قد أخذ كتب السحر ود17
أخرجتها الشياطني وقالوا : ُبذا كان سليمان حيكم الناس ، فسب الناس سليمان واهتموه 

 ابلسحر حَّت نزل القرآن فربأه من ذلك ) صح ( .
  ذكر أهل العلم رواايت عن مسألة دفن السحر حتت كرسي سليمان وكيف استخرجوه 18

ن ابلسحر واملهم فيها أن اليهود اهتموا سليمان أبنه كان الشياطني بعد موته واهتامهم لسليما
 ساحراً وبرأه القرآن من ذلك ) صح ( .

   قوله ) ما تتلو الشياطني ( أي : ما حتدثه وما تتبعه ) صح ( .19
  قرأ ابن عامر ) وما أنزل على املِلكني ( بكسر الالم على أنه مثىن مِلك من امللوك وليس 20

 أ ( .من املالئكة ) خط
  سأل رجل القاسم بن حممد عن امللكني فقال : يعلمان الناس ما أنزل عليهما أو ما مل 21

 ينزل عليهما ؟ فقال القاسم : ل أابيل أي ذلك كان أين أمنت به ) صح ( .
   عن الربيع بن أنس ِف قوله تعاىل : ] وما أنزل على امللكني [ قال : السحر .22
قوله تعاىل : ] وما أنزل على امللكني [ قال : مل ينزل عليهما السحر   قال أبو العالية ِف 23
   عن ابن عباس وجماهد : أن ما أنزل على امللكني هو التفرقة بني املرء وزوجه ) صح ( .24
 ( اس وسحر يعمله هاروت وماروت ) صح  عن قتادة : السحر سحران : سحر يعلمه الن25
ك ِف األرض مل يزل ُبا ، ولكنه إَّنا اتبع على ملك   عن احلسن : كان السحر قبل ذل26

 ) صح ( .سليمان 
  ملا ذكر هللا سليمان ِف القرآن قالت اليهود : انظروا إىل حممد ُيلط احلق ابلباطل ، يذكر 27

 سليمان مع األنبياء إَّنا كان ساحراً ، فأنزل هللا اآلايت ) صح ( 
ي املعازف واللعب وكل شيء يصد عن ذكر هللا   عن ابن عباس : أن ما تتلوا الشياطني ه28

 ) صح ( .
املدينة وصارت اللقاءات بينه وبني اليهود ، فبدل أن يؤمنوا كذبوه    ملا جاء النيب 29

 ( بقرة وفيها ما يشي إىل ذلك ) صحوسحروه سحراً ليفرقوا به بينه وبني أهله ، فنزلت سورة ال
ستَتاً عنك سواء كان من أمام أم من خلف أو من   كلمة ) وراء ( تطلق على ما كان م30

 جهة كانت ) صح ( .
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 لثانية واألربعوناحملاضرة ا
*** 

 .(البقرة) ( من سورة103( إىل )101اتبع تفسري اآلايت من )
  

الرواايت الواردة ِف "هاروت وماروت"، وسوف نسوقها مع  موعدان ِف هذه احملاضرة مع
العْلم حوَلا، والراجح من ذلك  ، مث نتكلم على خالف أهلالتعليقات اليت ل بد منها بعض

 .وابهلل التوفيق بعد النتهاء. فنقول
  

 .املرفوعات :أولا 
  

حديث ابن عمر مطو لة، ومن حديث والده عمر  جاءت قصة هاروت وماروت مسندة من
 :ومن مرَسل عمر موىل غفرة مطو لة وعلي ابختصار،

 :ن طريقنْي حديث ابن عمر، فمِ  فأما من من
 :األول: ِمن طريق انفع عنه الطريق

 .وجاء من طُرق ثالثة عن انفع به
، وابن أيب (787) "(، وعبد بن محيد ِف "مسنده املنتخب2/134أخرجه أمحد ) :األول

(، وابن الس ين  222وابن أيب الدنيا ِف كتاب "العقوابت" ) ،(2/69) حامت ِف "العلل" تعليقاً 
ِف "كشف  (، والبزار14/63(، وابن حبان ِف "صحيحه" )657)اليوم والليلة" " ِف

 ...(، وغيهم1/178الشُّعب" )" (، وِف10/4(، والبيهقي ِف "الكربى" )2938األستار" )
هللا بن عمر، عن  عن زهي بن حممد، عن موسى بن جبي، عن انفع موىل عبد :من طريقنْي 

 -عليه السالم-آدم  إن)) :يقول -ليه وسلمصلى هللا ع- عبد هللا بن عمر: أنه مسع نيب هللا
، ملا أهبطه هللا إىل األرض، قالت  َأجَتَْعُل ِفيَها َمْن يُ ْفِسُد ِفيَها َوَيْسِفكُ { املالئكة: أي رب 

َماَء َوََنُْن ُنَسبِ ُح حِبَْمِدَك َونُ َقدِ سُ  أْطوع ربنا َنن  :قالوا .}َلَك قَاَل ِإين ِ َأْعَلُم َما ل تَ ْعَلُمونَ  الدِ 
 للمالئكة: هُلم وا ملكنْي من املالئكة حَّت َّنبطهما إىل لك من بين آدم. قال هللا تعاىل

فأُهبطا إىل األرض، ومثلت َلما  .األرض، فننظر كيف يعمالن؟ قالوا: ربنا، هاروت وماروت
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تتكلما  البشر، فجاءهتما، فسألها نفسها. فقالت: ل وهللا! حَّت الزهرة امرأة من أحسن
ابهلل شيئًا أبداً! فذهبت عنهما، مث رجعت  الكلمة من اإلشراك! فقال: وهللا ل نشرك ُبذه

فقال: ل وهللا! ل  !فسألها نفسها. فقالت: ل وهللا! حَّت تقتال هذا الصيب بصيب  حتمله،
مْخر حتمله. فسألها نفسها، فقالت: ل وهللا! حَّت  نقتله أبدا! فذهبت، مث رجعت بقدح

فلما أفاقا، قالت املرأة: وهللا ما  .اخلمر! فشراب، فسكرا، فوقعا عليها، وقتال الصيب هذا تشراب
ا بني تركتما شيئاً  عذاب الدنيا وعذاب  أبيتماه علي  إل  قد فعلتماه حني سكرمتا. فُخيِ 

  .((اآلخرة؛ فاختارا عذاب الدنيا
(، نقالً عن 170لضعيفة )كعب. )انظر السلسلة ا قال أمحد : هذا ُمنكر، وإَّنا يُروى عن

 .("قدامة "منتخب ابن
 .وقال أبو حامت الرازي: هذا حديث ُمنكر

وإَّنا أتى رفع هذا عندي من زهي،  .وقال البزار: رواه بعضهم عن انفع، عن ابن عمر، موقوفاً 
 ...ابحلافظ ألنه مل يكن

 :دم إىل األرضاملالئكة عند هبوط آ وقال ابن حبان، قبل إخراجه للحديث: ابب: ذكر قول
َماءَ  َأجَتَْعُل ِفيَها َمنْ {   .}يُ ْفِسُد ِفيَها َوَيْسِفُك الدِ 

الزمان، ل أَّنا الزهرة اليت هي ِف  مث قال، بعد إخراجه له: الزهرة هذه: امرأة كانت ِف ذلك
 ."اخلُنَّس" :السماء، اليت هي من

فع، ورواه موسى بن عقبة، عن ان وقال البيهقي: تفر د به زهي بن حممد، عن موسى بن جبي،
 كعب، قال: ذكرت املالئكة أعمال بين آدم، فذكر بعض هذه عن انفع عن بن عمر، عن

 .القصة؛ وهذا أشبه
 .وقال ابن كثي، قبل ذْكره له: إن صح سنده ورفعه

كل هم ثقات من رجال  مث قال بعده: وهذا حديث غريب من هذا الوجه، ورجاله
املديين احلذاء.  -مولهم-وهو: األنصاري السلمي  جبي هذا،الصحيحنْي، إل  موسى بن 

هللا بن كعب بن مالك.  ابن عباس، وأيب أمامة بن سهل بن حنيف، وانفع، وعبد روى عن
 بن مضر، وزهي بن حممد، وسعيد بن سلمة، وعبد هللا بن وروى عنه ابنه عبد السالم، وبكر

داود، وابن ماجة، وذكره ابن أيب  وى له أبوَليعة، وعمرو بن احلارث، وحيىي بن أيوب. ور 
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احلال. وقد  والتعديل"، ومل حْيك فيه شيئاً من هذا ول هذا؛ فهو مستور حامت ِف كتاب "اجلرح
صلى هللا -، عن النيب -رضي هللا عنهما- تفرد به عن انفع موىل ابن عمر، عن ابن عمر

  .-عليه وسلم
رجاله رجال الصحيح، خال موسى بن جبي، وهو  (:5/68جممع الزوائد" )" قال اَليثمي ِف

 .ثقة
حسن، من حديث ابن  وقال ابن حجر ِف "الفتح": قصة هاروت وماروت جاءت بسند

 ."عمر، ِف "مسند أمحد
حامت بسند صحيح، عن  وقال ِف "العجاب": وجاء عن ابن عمر مطوًل، أخرجه ابن أيب

  سفر... قال: وهذه متابعة قوي ة لروايةهللا بن عمر ِف جماهد، قال: كنت انزلً على عبد
صلى هللا عليه -ُيضفها إىل النيب  موسى بن جبي عن انفع، لكنها موقوفة على ابن عمر، مل

 :آخر عن ابن عمر، عن كعب األحبار، موقوفة عليه... قال . وجاءت من وجه-وسلم
يحتمل أن يكون ابن جداً؛ ف وسند الثوري أقوى من سند زهي، إل  أن رواية كعب خمتصرة

 .-صلى هللا عليه وسلم-توافق ما محَله ابن عمر عن النيب  عمر استظهر برواية كعب، لكوَّنا
كعب على الرواية  املنذري عن بعض العلماء: أنه رج ح الرواية املوقوفة على وقد حكى

 ية سامل أْوىل منغي هاتنْي الروايتنْي لسل مت أن روا املرفوعة. والذي أقول: لو مل يَرِد ِف ذلك
عد ة طُرق عن الصحابة؛  رواية انفع، لكن جاء ذلك ِمن عد ة طُرق عن ابن عمر، مث ِمن

 .-وهللا أعلم-أصيالً  وجمموع ذلك يقضي أبن  للقضية أصالً 
 :مبتابعة موسى بن جبي عن انفع :الثاين

 ثنا عبد هللا بنأمحد: ثنا هشام )بن علي بن هشام(:  رواه ابن مردويه، قال: ثنا دعلج بن
-عن ابن عمر، مسع النيب  رجاء: ثنا سعيد بن سلمة: ثنا موسى بن سرجس، عن انفع،

  .فذكره بطوله ...يقول -صلى هللا عليه وسلم
 .قال ابن كثي: غريب جداً 

-عمر، عن كعب األحبار، ل عن النيب  مث قال: وأقرب ما ِف هذا: أنه من رواية عبد هللا بن
  .-سلمو  صلى هللا عليه
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هو نفسه موسى بن جبي،  وذكر األلباين ما مفاده: احتمال أن يكون موسى بن سرجس
 .(170الضعيفة" )") .اختلف الرواة ِف اسم أبيه

 :رواية معاوية بن صاحل عن انفع الثالث : من
(، وابن 8/42ابن جرير، واخلطيب ِف "اترُيه" ) :تفسيه"، ومن طريقه" أخرجه ُسنيد ِف

 .(3/331) "(، والذهيب ِف "ميزان العتدال1/186املوضوعات" )" اجلوزي ِف
سافرت مع ابن عمر، فلما   :قال: ثنا فرج بن فضالة، عن معاوية بن صاحل، عن انفع، قال

 . مث-مرتنْي أو ثالاثً -انفع، انظر طلعت احلمراء؟ قلت: ل  كان من آخر الليل قال: اي
هللا! جنم مسخ ر سامع مطيع!  هاًل! قلت: سبحانقلت: قد طلعت. قال: ل مرحبًا ُبا ول أ

 ، أو قال: قال يل-صلى هللا عليه وسلم-من رسول هللا  قال: ما قلت لك إل  ما مسعت
صرْبك على بين آدم  إن املالئكة قالت: اي رب كيف)) :-صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا 

ُتكم. قالوا والذنوب؟ قال: إين ابتليُتهم أِف اخلط  :: لو كنا مكاَّنم ما عصيناك. قالوعافي ْ
فاختاروا هاروت وماروت؛ فنزل.  فاختاروا ملكنْي منكم. قال: فلم أيلوا جهدًا أن ُيتاروا،

الزهرة"، " :قلت: وما الشبق؟ قال: الشهوة. فجاءت امرأة، يقال َلا .هللا عليهم الشبق فألقى
ا ِف نفسه. مث قال أحدمها عن صاحبه م فوقعت ِف قلوُبما، فجعل كل واحد منهما ُُيفي

فقالت: ل  نفسك ما وقع ِف قليب؟ قال: نعم. فطلباها ألنفسهما، لآلخر: هل وقع ِف
إىل السماء وهتبطان به! فأبيا. مث سألها  أمك نكما حَّت تعلِ ماين السم الذي تعرجان به

مث سأل التوبة من  .ففعال. فلما استطيت طمسها هللا كوكباً، وَقطَّع أجنحتهما .أيضاً، فأبتْ 
مها، فقال: إن شئتما عذ بتكما،  رددُتكما إىل ما كنتما عليه، فإذا كان يوم القيامة رُبما فخي 

 القيامة رددتكما إىل ما كنتما عليه. فقال أحدمها وإن شئتما عذ بتكما ِف الدنيا فإذا كان يوم
ى عذاب اآلخرة. فأوحى الدنيا عل لصاحبه: إن  عذاب الدنيا ينقطع ويزول. فاختارا عذاب

السماء  اببل. فانطلقا إىل اببل، فُخسف ُبما، فهما منكوسان بني هللا إليهما أن ائتيا
 .((واألرض، معذ ابن إىل يوم القيامة

سنيد بن داود املصيصي احملتسب: امسه: احلسني؛ قال الذهيب: حافظ له تفسي، وله ما 
  .النسائي: ليس بثقة يكن بذلك، وقالصد قه أبو حامت، وقال أبو داود: مل  .يُنكر

  .وقال ابن اجلوزي: ل يصح   .قال ابن كثي: غريب جداً 
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 وقال ابن حبان: يقلب األسانيد، ويلزق املتون الواهية والفرج بن فضالة: ضع فه حيىي،
 .ابألسانيد الصحيحة

ة مجعتها تفاوت... وله طُرق كثي  قال ابن حجر: وبني سياق معاوية بن صاحل وسياق زهي
الواردة فيها، وقوة  الواقف عليه أن يقطع بوقوع هذه القصة، لكثرة الطُرق ِف جزء مفرد، يكاد

 .-وهللا أعلم-خمارج أكثرها 
 :الثاين: من طريق سامل عن ابن عمر الطريق 

أبو بكر  (، قال: أخربان أبو عبد هللا احلافظ، أان1/178شعب اإلميان" )" أخرجه البيهقي ِف
موسى، ثنا عبد هللا بن رجاء، ثنا سعيد  ن إسحاق بن أيوب، أان حممد بن يونس بنأمحد ب

قال: قال  موسى بن جبي، عن موسى بن عقبة، عن سامل، عن ابن عمر، بن سلمة، عن
فرأت بين آدم يعصون،  أشرفت املالئكة على الدنيا،)) :-صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا 

 أقل معرفة هؤلء بعظمتك! فقال هللا تعاىل: لو كنتم ِف ! مافقالوا: اي رب: ما أجهل هؤلء
حبمدك ونقدس لك؟! قال:  مسالخهم لعصيتموين. قالوا: كيف يكون هذا، وَنن نسبح

فيهما  فاختاروا هاروت وماروت. مث أهبطا إىل الدنيا، ورُكبت :فاختاروا منكم ملكنْي. قالوا
 -عز وجل-واقعا املعصية. فقال هللا  ا حَّتشهوات بين آدم. ومثلت َلما امرأة، فما ُعصم

ما تقول؟  :الدنيا أو عذاب اآلخرة. فنظر أحدمها إىل صاحبه، فقال َلما: فاختارا عذاب
اآلخرة ل ينقطع. فاختارا عذاب الدنيا؛  قال: أقول: إن عذاب الدنيا ينقطع، وإن عذاب

اْلَمَلَكنْيِ بَِباِبَل َهاُروَت  َل َعَلىَوَما أُْنزِ { :ِف كتابه -عز وجل-ذَكرمها هللا  فهما اللذان
 .اآلية ((}...َوَماُروتَ 

واألكثر رووه من طريق موسى بن جبي  .وهذا ِف إسناده حممد بن يونس الكدميي، وهو مت هم
 .عن انفع، كما تقد م

عمر موقوفاً عليه، وهو أصح؛ فإن  قال البيهقي: ورويناه من وْجه آخر، عن جماهد، عن ابن
  .كعب مر إَّنا أخذه عنابن ع

 :ثالثة اإلشارة إىل القصة من حديث علي مرفوعاً، من طريقنْي أو كما جاءت 
-النيب  البكار ِف "املوفقيات"، وابن مردويه والديلمي، عن علي: أن أخرجه الزبي بن :األول

ير، واخلنز  هم ثالثة عشر: الفيل، والدب،)) :ُسئل عن املسوخ؟ فقال -صلى هللا عليه وسلم
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والدعموص، والعنكبوت، واألرنب،  والقرد، واجلريث، والضب، والوطواط، والعقرب،
أم ا الفيل، فكان رجالً )) :فقيل: اي رسول هللا وما سبب مسخهن ؟ فقال ،((وسهيل، والزهرة

نفسه. وأما  ول ايبساً. وأما الدب، فكان مؤنثاً يدعو الناس إىل جباراً لوطياً ل يدع رطباً 
 املائدة، فلما نزلت كفروا. وأما القردة: فيهود اعتدوا ، فكان من النصارى الذين سألوااخلنزير

تطهر من حيض. وأما سهيل فكان  ِف السبت... إىل أن قال: وأما األرنب، فامرأة كانت ل
 فكانت بنتاً لبعض ملوك بين إسرائيل، افتنت ُبا هاروت عش اراً ابليمن. وأم ا الزهرة،

 .((وماروت
مالئكة السماء: رواه احلافظ  أو لعله هو نفسه، قال ابن كثي ِف كوَّنما ملكنْي من :اينالث

أبيه،  تفسيه" بسنده، عن مغيث، عن موله جعفر بن حممد، عن" أبو بكر ابن مردويه ِف
 .عن جده، عن علي، مرفوعاً 

  .قال ابن كثي: هذا ل يثبت من هذا الوجه
-من طريقنْي آخرْين، عن جابر  -أي ابن مردويه-: مث رواه قال ابن كثي :الثاين الثالث أو

 :-صلى هللا عليه وسلم-عن علي، قال : قال رسول هللا  ، عن أيب الطفيل،-وهو: اجلعفي
  .((اليت فَتنت امللكنْي: هاروت وماروت لعن هللا الزهرة، فإَّنا هي))

  .-علمأ وهللا-قال ابن كثي: وهذا أيضاً ل يصح ، وهو منكر جداً 
 .به (، من طريق جابر654وأخرجه ابن السين ِف "اليوم والليلة" )

أيضاً ابختصار، من  (: وردت مرفوعة1/222وقال السيوطي، كما ِف "نظم املتناثر" )
 ."حديث علي، أخرجه ابن راهويه ِف "مسنده

ه ِف ُبذا اللفظ. وعزا ( لبن مردويه، وابن راهويه،5/269وقد عزاه ِف "فيض القدير" )
  ."اليوم والليلة" ( أليب نعيم ِف2/439"كشف اخلفا" )

 :اإلشارة إليها أيضاً من حديث عمر وجاءت 
حدثنا أبو مسلم، قال: حدثنا احلكم بن  :(، قال3/89األوسط" )" أخرجه الطرباين ِف

الكندي، عن عدي بن  قال: حدثنا سالم الطويل، عن األجلح بن عبد هللا مروان الكوِف،
 -صلى هللا عليه وسلم-جاء جربيل إىل النيب )) :اخلطاب كندي، قال: قال عمر بنعدي ال

فقال: اي  -صلى هللا عليه وسلم- حني غي حينه الذي كان أيتيه فيه، فقام إليه رسول هللا ِف
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مبفاتيح النار.  -عز وجل-جئتك حَّت أمر هللا  جربيل ما يل أراك متغي  اللون؟ فقال: ما
 : اي جربيل، صْف يل النار، وانعت يل جهنم. فقال-صلى هللا عليه وسلم-هللا  فقال رسول

أْلف عام حَّت ابيض ت. مث أمر فُأوقد  جربيل: إن هللا تبارك وتعاىل أَمر جبهنم فُأوقد عليها
سوداء  امحر ت. مث أمر فأوقد عليها أْلف عام حَّت اسود ت. فهي عليها أْلف عام حَّت

بعثك ابحلق ! لو أن  قْدر ثقب إبرة فُتح  يطفأ َلبها. والذي ومظلمة، ل يضيء شررها، ول
ثواًب من  األرض كلهم مجيعًا ِمن حر ِه. والذي بعثك ابحلق ! لو أن من جهنم، ملات َمن ِف

األرض مجيعَا ِمن حر ِه. والذي بعثك  ثياب النار ُعلِ ق بني السماء واألرض، ملات َمن ِف
األرض كل هم  جهنم برز إىل أهل الدنيا فنظروا إليه، ملات من ِفخزنة  ابحلق ! لو أن  خازانً من

ابحلق ! لو أن  حلقة من حلقات سلسلة أهل  من قبح وْجهه، وِمن ننت رحيه. والذي بعثك
حَّت تنتهي إىل  هللا ِف كتابه ُوضعت على جبال الدنيا، لرفض ت وما تقاربت النار اليت نعت

ينصدع قليب  : حسيب اي جربيل! ل-عليه وسلم ى هللاصل-األرض السفلى. فقال رسول هللا 
تبكي  :إىل جربيل وهو يبكي، فقال -هللا عليه وسلم صلى-فأموت! قال: فنظر رسول هللا 

أحق ابلبكاء؛  ابملكان الذي أنت به؟ قال: وما يل ل أبكي، أان اي جربيل؟ وأنت ِمن هللا
أان عليها. وما أدري لعل ي أُبتلى مبثل ما ابتلَي اليت  لعل ي أن أكون ِف عْلم هللا على غي احلال

ما ابتلَي به هاروت وماروت.  إبليس؛ فقد كان من املالئكة. وما يدريين لعل ي أُبتَلى مبثل به
 . فما زال-عليه السالم-، وبكى جربيل -هللا عليه وسلم صلى-قال: فبكى رسول هللا 

 .((...قد أم نكما أن تعصياه -وجل عز-هللا يبكيان حَّت نوداي: أن اي جربيل واي حممد! إن 
 .احلديث

 .اإلسناد، تفر د به سالم قال الطرباين: ل يُروى هذا احلديث عن عمر إل  ُبذا
  .وقال السيوطي ِف "الدر": سنده ضعيف

  
 :موىل غفرة كما وردت القصة مطولة من مرسل عمر

موىل غفرة، يرفع احلديث إىل  ن عمر(، ع5/519أخرجه ابن املنذر، كما ِف "الدر املنثور" )
تقيًا زكياً، وكان يقسم دهره على  إن إدريس كان نبياً )) :قال -صلى هللا عليه وسلم-النيب 

جمتهداً. وكان  الناس اخلي، وأربعة أايم يسيح ِف األرض ويعبد هللا نصفنْي: ثالثة أايم يعلِ م



23 
 

عد من مجيع أعمال بين آدم. وإن مثل ما يص يصعد من عمله وْحده إىل السماء من اخلي
هللا، إين أريد أن أتذن يل  أحب ه ِف هللا، فأاته حني خرج للسياحة فقال له: اي نيب مَلك املوت

 : إنك لن تقوى على صحبيت. قال: بلى! إين-وهو ل يعرفه- ِف ُصحبتك. فقال له إدريس
 :- آخرهوِف فذكر حديثا طويال جدا- ((...أرجو أن يقو يين هللا على ذلك

اخلالئق، عج ت املالئكة إىل رُبم،  فلما قر  قرار إدريس ِف اجلنة، وألزمه هللا دخوَلا قبل))
عني، وإَّنا  خلقتنا قبل إدريس بكذا وكذا أْلف سنة، ومل نْعصك طرفة فقالوا: ربنا خلقت

إَّنا قبلنا! فأوحى هللا إليهم: اي مالئكيت،  خلقت إدريس منذ أايم قالئل، فأدخلته اجلنة
لذة ِف مطعم ول  لعباديت وتسبيحي وذكري، وجعلت فيها لذ تكم، ومل أجعل لكم خلْقُتكم

وجعلت ِف األرض الزينة والشهوات واللذات  .مشرب ول ِف شيء سواها، وقو يُتكم عليها
هواه، ورضاي وحمبيت  واحملارم. وإنه اجتنب ذلك كل ه ِمن أجلي، وآثر هواي على واملعاصي

يدخل مدخل إدريس، فليهبط إىل األرض فليعبْدين  حمبته. فمن أراد منكم أنعلى رضاه و 
إدريس. وإن غي   إدريس ويعمل بعمل إدريس! فإن عِمل مثل إدريس، أُدخله مدخل بعبادة

املالئكة: ربنا ل نطلب ثواابً، ول تصيبنا بعقاب!  أو بد ل، استوجب مدخل الظاملني. فقالت
املالئكة هاروت وماروت  ب! وفضيلتك إايان. وانتدب ثالثة منمبكاننا منك، اي ر  رضينا

إليهم: أَما إن اجتمعتم على هذا، فاحذروا إن نفعكم  ومَلك آخر رضوا به، فأوحى هللا
عملتم سواها غفرًته لكم، وإن  فإين أنذركم! اعلموا أن  أكرب الكبائر عندي أربع، فما !احلذر

دماً، ول  ي؟ قال: أن ل تعبدوا صنماً، ول تسفكواقالوا: وما ه !عملتموها مل أغفر لكم
األرض على ذلك، فكانوا ِف األرض على مثل ما   تشربوا مخراً، ول تطؤوا حمرماً. فهبطوا إىل

يُعل مون الناس اخلي ويدعوَّنم  إدريس، يقيمون أربعة أايم ِف سياحتهم وثالثة أايم كان عليه
النساء. فلما نظروا  تالهم هللا ابلزهرة، وكانت من أمجلوطاعته، حَّت اب إىل عبادة هللا تعاىل

 وِلما سبق عليهم ِف علمه، مع خذلن هللا إايهم. فنسوا ما إليها، افتتنوا ُبا، ِلما أراد هللا،
ل أقدر على ما تريدون مين إل   تقد م إليهم، فسألوها نفسها. قالت َلم: نعم. ولكن يل زوج

نطأ حمر ماً،  بعضهم لبعض: إان قد أُمران أن ل نسفك دماً، ول فقال .أن تقتلوه، وأكون لكم
فلما أحس الثالث ابلفتنة عصمه هللا من  .ولكن نفعل هذا مع هذا، مث نتوب من هذا كل ه

على  فدخلها فنجا. وأقام هاروت وماروت ِلما ُكتب عليهما، فشدا ذلك كله ابلسماء،
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وأان أكره معصيته وخالفه، فإن أردمتا  نم أعبده،زوجها، فقتاله. فلما أراداها، قالت: يل ص
قد أُمران أن  واحدة. فدعْتهما الفتنة إىل ذلك، فقال أحدمها لصاحبه: إان   فاسجدا له سجدة

نتوب من مجيعه. فسجدوا لذلك الصنم. فلما  ل نسفك دماً، ول نطأ حمر ما، ولكنا نفعله، مث
شراب ل يطيب  . قال: وما هي؟ قالت: يلَلما: قد بقيت يل حاجة أخرى أراداها، قالت

اخلمر. فدعْتهما الفتنة إىل ذلك، فقال أحدمها  :يل العيش إل  به. قال: وما هو؟ قالت
أمران أن ل نسفك دماً ول نطأ  إان قد أُمران أن ل نشرب مخراً. فقال اآلخر: إان قد :لصاحبه

بقيت يل  مر. فلما أراداها، قالت: قدنتوب من مجيعه. فشراب اخل حمر ماً، ولكنا نفعله مث
الكالم الذي تعرجان به إىل السماء. فعل ماها  حاجة أخرى. قال: وما هي؟ قالت: تعلِ ماين

ُمسخت جنماً. فلما  تكلمت به عرجت إىل السماء، فلما انتهت إىل السماء، إايه. فلما
السماء ل  ء دوَّنما، وقيل َلما: إنالسماء، فغُلقت أبواب السما ابتُليا مبا ابتُليا به عرجا إىل

وعِلما أَّنما قد افتُتنا وابتُليا، عج ا إىل هللا  يدخلها خطاء. فلما ُمنعا من دخول السماء،
ووجبت فيما تعرضُتما  والتضرع والبتهال، فأوحى هللا إليهما: حل  عليكما سخطي، ابلدعاء

حَّت عصيتما، فصرمتا بذلك إىل ما ِف طاعيت وعباديت  واستوجْبتما. وقد كنتما مع مالئكيت
الدنيا وإن شئتما عذاب  إليه من معصييت وخالف أمري؛ فاختارا إن شئتما عذاب صرمتا

 وإن طال فمصيه إىل زوال، وأن عذاب اآلخرة ليس له زوال اآلخرة! فعِلما أن عذاب الدنيا
 .((ننْي إىل يوم القيامةمنكوسنْي مقر   ول انقطاع، فاختارا عذاب الدنيا؛ فهما ببابل معل قنْي 

التابعني كثي اإلرسال، ضع فه  وهذا ضعيف إلرساله، وعمر بن عبد هللا موىل غفرة من صغار
 .على بقية إسناده بعضهم، ووثقه آخرون. ومل أقف

 
  .املوقوفات :اثنياا  
 :-هللا إن شاء-وُجل ها يعترب ِف ُحكم املرفوع، ملا سنذكره ِف حينه  املوقوفات على الصحابة، 

 :الصحابة، وهو شبه إمجاع األول: عن مجع وفي من
( وصححه، 4/155(، واحلاكم )1029وابن أيب حامت ) وذلك فيما أخرجه ابن جرير،

  :ابن أيب الزاند من طريقني عن ،(8/136) "سننه" والبيهقي ِف
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 : أَّنا-صلى هللا عليه وسلم-أبيه، عن عائشة زوج النيب  قال: حدثين هشام بن عروة، عن
صلى هللا عليه -رسول هللا  قالت: "قدمت امرأة علي  من أهل دومة اجلندل، جاءت تبتغي

 .تسأله عن أشياء دخلت فيها من أمر السحر، ومل تعمل به بعد موته حداثة ذلك، -وسلم
-فرأيتها تبكي حني مل جِتد رسول هللا  لعروة: اي ابن أخيت، -رضي هللا عنها-قالت عائشة 

أخاف أن أكون  فيشفيها. كانت تبكي حَّت إين ألرمحها، وتقول: إين -وسلم عليهصلى هللا 
عجوز فشكوت ذلك إليها، فقالت: إن  قد هلْكت. كان يل زوج فغاب عين، فدخلت علي  

فركبُت أحدمها  فأجعله أيتيك. فلما كان الليل جاءتين بكلبنْي أسودْين، فعلت ما آمرك به
ببابل، وإذا برجلني معل قنْي أبرجلهما، فقال: ما   وقفناوركبت اآلخر. فلم يكن لشيء حَّت

فارجعي! فأبيت، وقلت:  !فقلنا: نتعل م السحر. فقال: إَّنا َنن فتنة فال تكفري جاء بك؟
إليهما،  التنور، فبويل فيه. فذهبت ففزعت، ومل أفعل. فرجعت ل! قال: فاذهيب إىل ذلك

شيئاً؟ فقلت: مل أر شيئاً. فقال: مْل تفعلي،  أيتفقال: أفعلِت؟ فقلت: نعم. فقال: هل ر 
التنور فبويل فيه.  بالدك ول تكفري! فأربت وأبيت. فقال: اذهيب إىل ذلك ارجعي إىل

إليهما. وقلت: قد فعلت. فقال: فما رأيت؟ فقلت:  ]فذهبت فاقشعررت وخفت، مث رجعت
تكفري! فإنك على رأس أمرك،  ولشيئاً. فقال: كذبِت! مل تفعلي، ارجعي إىل بالدك  مل أر

فارساً  إىل التنور فبويل فيه[. فذهبت إليه، فبلت فيه، فرأيت فأربت وأبيت. فقال: اذهيب
 .ما أراه. فجئتهما. فقلت: قد فعلت مقنعاً حبديد خرج مين، فذهب ِف السماء، وغاب حَّت

اء، وغاب حَّت ما فذهب ِف السم فقال: فما رأيت؟ قلت: رأيت فارسًا مقن عًا خرج مين
شيئاً، وما  إميانك خرج منك! اذهيب! فقلت للمرأة: وهللا ما أعلم أراه. فقال: صدقت، ذلك

إل كان. خذي هذا القمح فابذري. فبذرت،  قال يل شيئاً. فقالت: بلى، مل تريدي شيئاً 
مث قلت:  .فأطلعت(. وقلت: احقلي، فأحقلت، مث قلت: أفركي، فأفركت) وقلت: أطلعي،

قلت: اخبزي، فأخبزت. فلما رأيت أين ل  يبسي. فأيبست. مث قلت: أطحين، فأطحنت. مثأ
فعلت شيئاً، ول أفعله  كان، ُسقط ِف يدي  وندمت. وهللا! اي أم املؤمنني، ما أريد شيئًا إل  

 صلى هللا-حداثة وفاة رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم- أبداً. فسألت أصحاب رسول هللا
َلا، وكلهم هاب وخاف أن يُفتَيها  ، فما درْوا ما يقولون-وهم يومئذ متوافرون -عليه وسلم
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أبواك حي نْي  : لو كان-أو بعض من كان عنده-قد قال َلا ابن عباس  مبا ل يعلمه، إل  أنه
  ."!أو أحدمها

انوا يقول: إَّنم ك أفتيناها ابلض مان. قال ابن أيب الزاند: وكان هشام قال هشام: فلو جاءتنا
يقول هشام: لو جاءتنا مثلها اليوم، لوجدْت نُوَكى أهل  من أهل الورع واخلشية من هللا. مث

 . وتكل ف بغي عْلم. والن وَكى: مجع أنْ َوك وهو: األمحق مُحق
وسياق عجيب ِف ذلك، أحببنا  وذكره ابن كثي بعد أن قال: وقد ورد )ِف ذلك( أثر غريب

  .-رضي هللا عنها-سناد جي د إىل عائشة إ أن ننب ه عليه. مث قال: هذا
  :قال اآللوسي، بعد ذْكره َلذه القصة

مم ا ل يعوِ ل عليه ذوو األلباب.  فهو ونظائره مم ا ذكره املفسِ رون من القصص ِف هذا الباب،
هذه احلكاية  ية أوىل من اهتام العقل ِف قبوللندجمهذه المرأة الدو  واإلقدام على تكذيب مثل

. واي ليت كتب -صلى هللا تعاىل عليه وسلم-  يصح فيها شيء عن رسول رب الربيةاليت مل
 .كانت أضغاث أحالم تشتمل على هذه اخلرافات اليت ل يصد قها العاقل ولو اإلسالم مل

فهو من حيث ل يشعر  قلت: ما أحسن السكوت ِف موضعه، لقد ركب اآللوسي صعباً؛
 ...لفطنة، وقل ة العلم مبا جيوز عقالً وشرعاً وما ل جيوزا يت هم خي القرون ابلسذاجة وعدم

ضم نها ُكتبه من أهل العْلم. وإننا وهللا  كما أنه يت هم َمن رواها، ابتداء من عائشة وانتهاء مبن
قها وليس  .فيها شيء يتعارض مع العقل، بل العيب ِف عْقل َمن أنكرها لنصدِ 

أزمنتنا املتأخرة، وهللا املستعان. بل   نوا كَذبة كما ِفوظن اآللوسي أن الناس ِف هذا الزمان كا
من  وما مصلحة هذه املرأة املوتورة ِف مثل هذه الكذبة؟ وهي .كان الصِ دق سليقَتهم

بل رمبا كانت صحابية، فقد  التابعيات املخضرمات، وأوشكت أن تكون صحابية جليلة؛
 ...ِف غي هذه املرة -لمصلى هللا عليه وس-هللا  تكون قدمت قبل ذلك على رسول

فلم يُنكر عليها أحد هذه  مث إَّنا قد طرحت قصتها على كبار علماء الصحابة وخيارهم،
على استفاضة عْلمهم أبمر هاروت وماروت وْفق ما أخربت  القصة ومل يكذ بوها، مم ا يدلل

هللا عليه  صلى-وسنة رسول هللا  ولو كان ِف قصتها غي ما يعرفون من كتاب هللا تعاىل .به
موها، بدلً ِمن عطفهم عليها، وحبثهم عنبوأَلْكذَ  ، ألخذوا على يديها،-وسلم خمرج  وها واهت 

 .َلا مم ا وقعت فيه
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 !اآللوسي ومن لف  لفيفه؟ فليت شعري! أأصحاب رسول هللا املتوافرون أعلم، أم
ا، لوجدت نُوكى كالناس ِف زمانن وأقول كما قال هشام: لو كان الناس ِف زمان هذه املرأة

 .اجلنون يت هموَّنا ابلكذب أو
 .-إن شاء هللا- نكتفي ُبذا القدر، ونستكمل اآلاثر ِف احملاضرة القادمة

 
 األسئلة :

  روى أمحد ِف املسند وغيه من حديث ابن عمر أن هاروت وماروت مَلكان من املالئكة 1
أة مجيلة فزنيا ُبا وفعال من فعال أنزَلما هللا إىل األرض وامتحنهما كما امتحن بين آدم ابمر 

 فخيا بني عذاب الدنيا واآلخرة فاختارا عذاب الدنيا . وقال أمحد : حديث منكر ) صح ( 
   ِف قصة هاروت وماروت أن املرأة اليت أغوهتما مسخها هللا فانقلبت إىل الزهرة ) صح ( .2
 ح ( .  حسن ابن حجر ِف الفتح حديث ابن عمر ِف هاروت وماروت ) ص3
  رد اَليثمي ِف جممع الزوائد رواية ابن عمر ِف هاروت وماروت وقال : هي رواية منكرة 4

 ضعيفة جداً ) خطأ ( .
  ذكر ابن حجر ِف كتاب ) العجاب ( حديث ابن عمر وأورد له متابعات وقال : وجمموع 5

 ذلك يدل على أن للقصة أصالً أصيالً ) صح ( .
ماء أن الرواية املوقوفة على كعب أرجح من الرواية املرفوعة إىل   نقل املنذري عن بعض العل6

 ، وقد أخذ ُبذا ابن حجر وقواه ) خطأ ( . النيب 
   اعتمد األلباين حتسني ابن حجر حلديث ابن عمر وذكره ِف السلسلة الصحيحة ) خطأ ( 7
راوداها عن    ِف رواية ابن عمر أن الزهرة اسم للمرأة اليت أغوت هاروت وماروت فلما8

نفسها رفضت حَّت يعلماها السم الذي يعرجان به إىل السماء فعلماها إايها فلما قالته 
مسخت إىل كوكب الزهرة وأما مها فخيا بني عذاب الدنيا وعذاب اآلخرة فاختارا عذاب 

 الدنيا ) صح ( .
األلباين   ضعف مجاعة من أهل العلم قصة هاروت وماروت منهم ابن اجلوزي وابن كثي و 9

 وحسنها ابن حجر العسقالين ) صح ( .
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أن الزهرة امرأة من بين إسرائيل أغوت هاروت وماروت    ورد ِف أثر عن علي 10
 وضعفه ابن كثي ِف التفسي ) صح ( . فمسخها هللا 

   ِف حديث طويل لعمر بن اخلطاب عند الطرباين ما يشي إىل أن هاروت وماروت 11
 امتحنهما هللا فافتتنا وضعفه السيوطي ) صح ( . ملكان من املالئكة

  وردت هذه القصة أيضًا ِف مرسل لعمر بن غفرة وهو من صغار التابعني وحديثه فيه 12
 ضعف ) صح ( .

جاءت امرأة قد تعلمت سحر هاروت     ورد ِف حديث عن عائشة أنه بعد وفاة النيب 13
ا الصحابة بشيء ، وهو حديث صحيح وماروت وتريد أن تتوب وتسأل عن ذلك فلم يفته

 اإلسناد إىل عائشة ) صح ( .
  ِف حديث عائشة عن املرأة أنه ل يتعلم أحد سحر هاروت وماروت حَّت ُيرج منه إميانه 14

 ) صح ( .
  ِف حديث عائشة عن املرأة أن هاروت وماروت قال َلا قبل أن يعلماها السحر : إَّنا 15

 ) صح ( .َنن فتنة فارجعي ول تكفري 
  رد األلوسي حديث عائشة ِف قصة املرأة بكوَّنا ُيالف العقل ، وأن األوىل تكذيب 16

 املرأة ) صح ( .
  ما ذهب إليه األلوسي من رد خرب عائشة أبن العقل ل يقبله خطأ شنيع ، فإن عقول 17

 . الصحابة كانت أرجح من عقولنا وعلومهم أعظم من علومنا ، والصدق سليقتهم ) صح (
  يكفي ِف صدق املرأة اليت جاءت عائشة أن الصحابة مل ينكروا عليها قصتها وإما توقفوا 18

 عن إجابتها ِف فتواها ولو كان خربها مناقضاً للعقل والشرع لرفضوه مباشرة ) صح ( .
  عدم رد الصحابة ملا أخربت به املرأة عن هاروت وماروت يدل على أن القصة معروفة 19

 ( .عندهم ) صح 
  عدم إجابة الصحابة للمرأة ِف سؤاَلا عن التوبة من تعلم سحر هاروت وماروت يدل 20

 على أنه ليس عندهم علم بشأن هاروت وماروت ولذلك توقفوا ِف إجابتها ) خطأ ( .
  الصحيح أن قصة املرأة مع عائشة قصة صحيحة ليس فيها خمالفة لشيء من الشرع أو 21

 العقل ) صح ( .
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 لثالثة واألربعونا احملاضرة
*** 

 ( من سورة )البقرة(.103( إىل )101اتبع تفسي اآلايت من )
  

 احلمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا. أما بعد:
فنستكمل ِف هذه احملاضرة مجلة من اآلاثر الواردة ِف قصة هاروت وماروت، من رواايت عن 

 الصحابة والتابعني:
  

 .-رضي هللا عنهم-اروت وماروت، من رواايت عن الصحابة اآلاثر الواردة ِف قصة ه
  

 عن عائشة، وحفصة، وأم سلمة، وابن عباس، وابن عمر:
( ِف سننهما، من طُرق عن بكر بن عبد هللا 10/66(، والبيهقي)4/163رواه الدارقطين)

ًا يهودية املزين، عن أيب رافع: "أن مولته أرادت أن تفر ق بينه وبني امرأته، فقالت: هي يوم
ويومًا نصرانية. وكل مملوك َلا حر، وكل مال َلا ِف سبيل هللا، وعليها املشي إىل بيت هللا، 

وابن عمر، وابن عباس، وحفصة، وأم  -رضي هللا عنها-إن مل تفر ق بينهما. فسألت عائشة 
ا، سلمة؛ فكل هم قال َلا: أتريدين أن تكوين مثل هاروت وماروت؟ وأمروها أن تكف ر ميينه

 وختلِ ي بينهما".
،وإسناده صحيح. والشاهد فيه: أن هؤلء الصحابة مجيعهم متقر ِر عندهم:  وله ألفاظ أخرى

 أن هاروت وماروت يفر ِقان بني املرء وزوجه.
  

 عن ابن عمر:
 جاءت عنه القصة مطولة من طريقنْي:
 األول: من رواية سعيد بن جبي عنه:

ان أبو عبد هللا حممد بن عبد هللا بن عمرويه الصفار، ( قال: "أخرب 4/650أخرجه احلاكم )
ببغداد، ثنا حممد بن إسحاق الصغاين: ثنا أبو اجلواب: ثنا حيىي بن سلمة بن كهيل، عن 
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: أنه كان يقول: أطَلعت احلمراء -رضي هللا عنهما-أبيه، عن سعيد بن جبي، عن ابن عمر 
لكنْي من املالئكة: هاروت وماروت، سأل هللا بعد؟ فإذا رآها قال: ل مرحباً! مث قال: إن  م

تعاىل أن يهبطا إىل األرض، فأُهبطا إىل األرض. فكاان يقضيان بني الناس، فإذا أمسيا 
تكل ما بكلمات وعرجا ُبا إىل السماء. فقي ض َلما ابمرأة من أحسن النساء، وأُلقيت 

يزال يفعالن حَّت وعدهْتما عليهما الشهوة، فجعال يؤخراَّنا. وأُلقيت ِف أنفسهما، فلم 
ميعاداً فأتتهما للميعاد، فقالت: علِ ماين الكلمة اليت تعرجان ُبا، فعل ماها الكلمة، فتكلمت 
ُبا فعرجت ُبا إىل السماء، فُمسخت فُجعلت كما ترْون. فلما أمسيا تكل ما ابلكلمة اليت  

ما فعذاب اآلخرة، وإن كاان يعرجان ُبا إىل السماء، فلم يعرجا. فُبعث إليهما: إن شئت
شئتما فعذاب الدنيا إىل أن تقوم الساعة على أن تلتقيان هللا تعاىل فإن شاء عذ بكما وإن 
شاء رمِحَكما. فنظر أحدمها إىل صاحبه، فقال أحدمها لصاحبه: بل خنتار عذاب الدنيا أْلف 

 أْلف ضعف؛ فهما يُعذَّابن إىل أن تقوم الساعة".
حيح اإلسناد، ومل ُيرجاه، وترك حديث حيىي بن سلمة، عن قال احلاكم: هذا حديث ص

أبيه ِمن احملالت اليت يرد ها العقل؛ فإنه ل خالف أنه من أهل الصنعة، فال ينكر ألبيه أن 
 ُيص ه أبحاديث يتفر د ُبا عنه.

  
 الثاين: عن جماهد عنه:

يعين ابن -نا عبيد هللا أخرجه ابن أيب حامت قال: "ثنا أيب: ثنا عبد هللا بن جعفر الرقي: ث
عن زيد بن أيب أنيسة، عن املنهال بن عمرو ويونس بن خباب، عن جماهد، قال:   -عمرو

كنت انزًل على عبد هللا بن عمر ِف سفر، فلما كان ذات ليلة، قال لغالمه: )انظر( طلعت 
!  احلمراء، ل مرحبا ُبا ول أهاًل، ول حياها هللا! هي صاحبة املَلكنْي. قالت ا ملالئكة: رب 

كيف تدَع عصاة بين آدم وهم يسفكون الدم احلرام، وينتهكون حمارمك، ويفسدون ِف 
ُتهم، فعلَّ إن ابتليُتكم مبْثل الذي ابتليُتهم به، فعْلتم كالذي  األرض؟! قال: إين قد ابتلي ْ

َلما:  يفعلون! قالوا: ل. قال: فاختاروا ِمن خياركم اثننْي! فاختاروا هاروت وماروت. فقال
إين ُمهبطكما إىل األرض، وعاهد إليكما أن ل ُتشركا ول تزنيا ول ختوان. فأهبطا إىل 
األرض، وأُلقى عليهما الشبق، وأُهبطت َلما الزهرة ِف أحسن صورة امرأة، فتعر ضت َلما، 
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فأراداها عن نفسها. فقالت: إين على دين، ل يصلح ألحد أن أيتيين إل  َمن كان على 
قال: وما ِدينك؟ قالت: اجملوسي ة. قال: الشرك! هذا شيء ل نقر  به. فمكثت عنهما مثله. 

ما شاء هللا، مث تعر ضت َلما، فأراداها عن نفسها. فقالت: ما شئتما، غي أن  يل زوجاً، وأان 
أكره أن يط لع على هذا مين فأُفتضح؛ فإن أقررمتا يل بديين، وشرطتما أن تصعدا يب إىل 

علت. فأقر ا َلا بدينها، وأتياها فيما يراين، مث صعدا ُبا إىل السماء. فلما انتهيا ُبا السماء ف
إىل السماء، اخُتطفت منهما، وُقطعت أجنحتهما، فوقعا خائفنْي اندمنْي يبكيان. وِف 
األرض نيب يدعو بني اجلمعتنْي، فإذا كان يوم اجلمعة أجيب، فقال: لو أتينا فالانً، فسألناه، 

لنا التوبة. فأتياه، فقال: رمحكما هللا! كيف يطلب أهل األرض ألهل السماء؟ قال: فطلب 
إان قد ابتُلينا. قال: ائتياين يوم اجلمعة، فأتياه. فقال: ما ُأجبت فيكما بشيء، ائتياين ِف 
متا، إن أحببتما معافاة الدنيا وعذاب اآلخرة،  اجلمعة الثانية، فأتياه. فقال: اختارا، فقد ُخيِ 

وإن أحببتما فعذاب الدنيا، وأنتما يوم القيامة على ُحكم هللا. فقال أحدمها: إن الدنيا مل 
ميض منها إل  القليل. وقال اآلخر: وحيك! إين قد أطعتك ِف األمر األول، فأطعين اآلن! إن 
بنا.  عذااًب يفىن ليس كعذاب يبقى. فقال: إننا يوم القيامة على حكم هللا، فأخاف أن يعذِ 
قال: ل، إين أرجو إْن علم هللا أان قد اخَتان عذاب الدنيا خمافة عذاب اآلخرة، أن ل 
جيمعهما علينا. قال: فاختارا عذاب الدنيا، فُجعال ِف بكرات من حديد ِف قليب مملوءة 

 من انر، عاليهما سافلهما".
 وأخرجه سعيد بن منصور أيضاً، كما ِف "الدر املنثور". 

ذا إسناد جيد إىل عبد هللا بن عمر. وقد تقدم ِف رواية ابن جرير من وقال ابن كثي: ه
وهللا -حديث معاوية بن صاحل، عن انفع عنه، رفعه؛ وهذا أثبت وأصح إسناداً. مث هو 

 من رواية ابن عمر عن كعب، كما تقدم بيانه )من رواية( سامل عن أبيه.  -أعلم
ناء، وكذا ِف املروي عن علي، فيه غرابة قال: وقوله: إن الزهرة نزلت ِف صورة امرأة حس

 جداً. 
قال ابن حجر ِف "العجاب": وجاء عن ابن عمر مطوًل، أخرجه ابن أيب حامت بسند 
صحيح، عن جماهد، قال: "كنت انزًل على عبد هللا بن عمر ِف سفر...". وهذه متابعة 

صلى -يضفها إىل النيب  قوية لرواية موسى بن جبي عن انفع، لكنها موقوفة على ابن عمر مل
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 .-هللا عليه وسلم
 .-إن شاء هللا تعاىل-قلت: ما ذكره ابن حجر هو الصواب 

  
 عن ابن عباس:

 جاءت عنه الرواية من عد ة طُرق:
 األول: عن قيس بن عباد عنه:

ِف "تفسيه"  أخرجه ابن أيب حامت، واحلاكم، والبيهقي ِف "الشعب"، والسمرقندي
عن أيب جعفر الرازي، قال: ثنا الربيع بن أنس، عن قيس بن عباد،  (، من طريقنْي 1/105)

فيما  -عليه السالم-، قال: "ملا وقع الناس من بعد آدم -رضي هللا عنهما-عن ابن عباس 
وقعوا فيه من املعاصي والكفر ابهلل، قالت: املالئكة ِف السماء: اي رب! هذا العامَل الذي إَّنا 

وقد وقعوا فيما وقعوا فيه، وركبوا الكفر، وقْتل النفس، وأكل خلْقَتهم لعبادتك وطاعتك، 
املال احلرام، والزىن والسرقة وشرب اخلمر. فجعلوا يدعون عليهم، ول يُعذروَّنم. فقيل: إَّنم 
ِف غيب. فلم يعذروهم. فقيل َلم: اختاروا منكم ِمن أفضِلكم َمَلكنْي؛ آمرمها وأَّنامها. 

طا إىل األرض، وجعل َلما شهوات بين آدم، وأمرمها هللا أن فاختاروا هاروت وماروت، فأُهب
يعبداه ول يشركا به شيئاً، وَُّنيا عن قتل النفس احلرام، وأكل املال احلرام، وعن الزىن والسرقة 

 وشرب اخلمر. 
. -عليه السالم-فلبثا ِف األرض زمااًن حيكمان بني الناس ابحلق، وذلك ِف زمان إدريس 

مرأة ُحْسنها ِف النساء كُحسن الزهرة ِف سائر الكواكب، وإَّنما أتيا عليها وِف ذلك الزمان ا
فخضعا َلا ِف القول، وأراداها على نفسها، فأبت إل  أن يكوان على أمرها، وعلى دينها. 
فسأل عن دينها، فأخرجت َلما صنمًا فقالت: هذا أعبده. فقال: ل حاجة لنا ِف عبادة 

هللا، مث أتيا عليها فأراداها على نفسها، ففعلت مثل ذلك، فذهبا.  هذا. فذهبا فغربا ما شاء
مث أتيا عليها فأراداها على نفسها، فلما رأت أَّنما قد أبيا أن يعبدا الصنم، قالت َلما: 
اختارا إحدى اخِلالل الثالث؛ إما أن تعبدا هذا الصنم، وإم ا أن تقتال هذه النفس، وإم ا أن 

: كل هذا ل ينبغي، وأهون هذا: شرب اخلمر. فشراب اخلمر، تشراب هذا اخلمر! فقال
)فأخذت فيهما( فواقعا املرأة، فخشيا أن ُيرب اإلنسان عنهما؛ فقتاله. فلما ذهب عنهما 
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السْكر، وعلما ما وقعا فيه من اخلطيئة، أرادا أن يصعدا إىل السماء، فلم يستطيعا، وحيل 
هما وبني أهل السماء، فنظرت املالئكة إىل ما بينهما وبني ذلك. وُكشف الغطاء فيما بين

وقعا فيه، فعِجبوا كل  العجب، وعرفوا أنه من كان ِف غيب فهو أقل خشية؛ فجعلوا بعد 
ذلك يستغفرون ملن ِف األرض. فنزل ِف ذلك: {َواْلَمالِئَكُة ُيَسبِ ُحوَن حِبَْمِد َرُبِ ِْم َوَيْستَ ْغِفُروَن 

 ِلَمْن ِف اأَلْرِض}. 
َلما: اختارا عذاب الدنيا أو عذاب اآلخرة. فقال: أم ا عذاب الدنيا فإنه ينقطع  فقيل

)ويذهب(، وأما عذاب اآلخرة فال انقطاع له. )فاختارا عذاب الدنيا(، فُجعال ببابل؛ فهما 
 يعذَّابن". 

فال  قال ابن عباس: "فإذا أاتمها اآليت يريد السحر َّنياه أشد النهي، وقال له: إَّنا َنن فتنة
تكفر! وذلك أَّنما عِلما اخلي والشر، والكفر واإلميان، فعرفا أن  السحر من الكفر. )قال(: 
فإذا أىب عليهما، أمراه أن أييت مكان كذا وكذا، فإذا أاته عاين الشيطان فعل مه، فإذا تعل مه، 

 صنع؟". خرج منه النور، فنظر إليه ساطعاً ِف السماء، فيقول: اي حسراته! اي ويله! ماذا 
عز -ِف قوله  -رضي هللا عنهما-هذا لفظ ابن أيب حامت، ولفظه عند غيه، عن ابن عباس 

: {َوَما أُْنزَِل َعَلى اْلَمَلَكنْيِ بَِباِبَل َهاُروَت َوَماُروَت...} اآلية، قال: "إن الناس بعد -وجل
املالئكة يدعون آدم وقعوا ِف الشرك، اختذوا هذه األصنام وعبدوا غي هللا. قال: فجعلت 

عليهم ويقولون: ربنا خلقت عبادك فأحسنت خْلقهم، ورزقتهم فأحسنَت رزقهم؛ فعصوك 
: إَّنم ِف غيب. فجعلوا -عز وجل-وعبدوا غيك. اللهم... يدعون عليهم. فقال َلم الرب 

ل يعذروَّنم. فقال: اختاروا منكم اثننْي أهبطهما إىل األرض، فآمرمها وأَّنامها. فاختاروا 
 روت وماروت". قال: وذكر احلديث بطوله.ها

 قال احلاكم: هذا حديث صحيح اإلسناد، ومل ُيرجاه.
 وعزاه السيوطي أيضاً لبن املنذر.

 . -وهللا أعلم-قال ابن كثي: هذا أقرب ما روي ِف شأن الزهرة 
 قال ابن حجر ِف "العجاب": سنده حسن.

  
 الثاين من طريق يزيد الفارسي عنه:
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يعين -أيب حامت، قال: ثنا أيب: ثنا مسلم: ثنا القاسم بن الفضل احلداين: ثنا يزيد أخرجه ابن 
عن ابن عباس، قال: "إن أهل مساء الدنيا أشرفوا على أهل األرض، فرأوهم  -الفارسي

يعملون املعاصي، فقالوا: اي رب! أهل األرض يعملون ابملعاصي! فقال هللا: أنتم معي، وهم 
م: اختاروا منكم ثالثة! فاختاروا منهم ثالثة، على أن يهبطوا إىل األرض، ُغيَّب عين. فقيل َل

على أن حيكموا بني أهل األرض، وجعل فيهم شهوة اآلدميني. فأُمروا أن ل يشربوا مخراً، ول 
يقتلوا نفساً، ول يزنوا، ول يسجدوا لوثن. فاستقال منهم واحد، فأُقيل. فأُهبط اثنان إىل 

امرأة من أحسن الناس يقال َلا: مناهية. فهوايها مجيعاً، مث أتيا منزَلا، األرض، فأتتهما 
فاجتمعا عندها، فأراداها، فقالت َلما: ل! حَّت تشراب مخري، وتقتال ابن جاري، وتسجدا 
لوثين! فقال: ل نسجد. مث شراب من اخلمر، مث قتال، مث سجدا، فأشرف أهل السماء 

لكلمة اليت إذا قلتماها ِطرمتا. فأخرباها، فطارت، فُمسخت عليهما. فقالت َلما: أخرباين اب
مها بني عذاب الدنيا  مجرة، وهي هذه الزهرة. وأم ا مها، فأرسل إليهما سليمان بن داود، فخي 

 وعذاب اآلخرة، فاختارا عذاب الدنيا، فهما مناطان بني السماء واألرض". 
 وإغراب، ونكارة". وهللا أعلم ابلصواب. قال ابن كثي: "وهذا السياق فيه زايدات كثية، 

قلت: رجاله ثقات. ويزيد الفارسي: اتبعي من كت اب املصاحف، وروايته َلا شواهد 
 ومتابعات.

 وقال ابن حجر ِف "العجاب": "سنده جيد إىل يزيد الفارسي".
  

 الثالث: من طريق أيب عثمان النهدي عنه:
(، من طريقنْي عن محاد بن سلمة، 221قوابت" )أخرجه ابن جرير، وابن أيب الدنيا ِف "الع

عن علي بن زيد، عن أيب عثمان النهدي، عن ابن مسعود وابن عباس: أَّنما قال مجيعاً: 
"ملا كثر بنو آدم وعصْوا، دعت املالئكة عليهم واألرض )والسماء( واجلبال: ربنا ألَ 

وة والشيطان من قلوبكم، ولو نزلتم هُتلكهم؟! فأوحى هللا تعاىل إىل املالئكة: إين أنزلت الشه
لفعلتم أيضاً. قال: فحدثوا أنفسهم أن لو ابتُلوا اعتصموا، فأوحى هللا إليهم أن اختاروا 
ملكنْي من أفضلكم. فاختاروا هاروت وماروت، فأهبطا إىل األرض، وأنزلت الزهرة إليهما ِف 

طيئة. فكانت املالئكة صورة امرأة من أهل فارس )يسموَّنا: بيذخت(. قال: فوقعا ابخل
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يستغفرون للذين آمنوا: {َرب ََّنا َوِسْعَت ُكلَّ َشْيٍء َرمْحًَة َوِعْلمًا}. فلما وقعا ابخلطيئة، استغفروا 
ا بني عذاب الدنيا وعذاب اآلخرة،  ملن ِف األرض { َأَل ِإنَّ اَّللََّ ُهَو اْلَغُفوُر الرَِّحيُم}. فُخيِ 

 فاختارا عذاب الدنيا". 
ده حسن، على كالم ِف ابن جدعان. وقد جاء خمتصرًا من غي طريقه، فيما رواه وإسنا

-(، من طريق سليمان التيمي، عن أيب عثمان، عن ابن عباس 480، 2/292احلاكم )
 قال: "كانت الزهرة امرأة ِف قومها يقال َلا: بيذخت". -رضي هللا عنهما

. -يعين: إسناد هذا وحديث علي-وقال احلاكم: اإلسنادان صحيحان على شرط الشيخنْي 
 والغرض ِف إخراج احلديثنْي: ذْكر هاروت وماروت، وما سبق من قضاء هللا فيهما وللزهرة.

وقال ابن حجر ِف "العجاب": وقال عبد الرزاق ِف "تفسيه"، وأخرجه عبد بن محيد عنه، 
هدي، عن ابن قال: أان ابن التيمي هو: معتمر بن سليمان، عن أبيه، عن أيب عثمان الن

يعين: -عباس، قال: "إن املرأة اليت ُفنت ُبا امللكان ُمسخت، فهي هذه الكوكب احلمراء 
 ". وهذا سند صحيح.-الزهرة

  
 الرابع: من طريق أيب شعبة العدوي عنه:

أخرجه ابن جرير قال: حدثنا حممد بن بشار، قال: ثنا معاذ بن هشام، قال: حدثين أيب 
و شعبة العدوي ِف جنازة يونس بن جبي أيب غالب، عن ابن عباس، عن قتادة، قال: ثنا أب

قال: "إن هللا أفرج السماء ملالئكته ينظرون إىل أعمال بين آدم، فلما أبصروهم يعملون 
اخلطااي، قالوا: اي رب! هؤلء بنو آدم الذي خلقَته بيدك، وأسجدَت له مالئكتك، وعل مَته 

قال: أما إنكم لو كنتم مكاَّنم لعملُتم مثل أعماَلم. أمساء كل  شيء، يعملون ابخلطااي! 
قالوا: سبحانك! ما كان ينبغي لنا! قال: فأُمروا أن ُيتاروا َمن يهبط إىل األرض، قال: 
فاختاروا هاروت وماروت. فأُهبطا إىل األرض، وأحل  َلما ما فيها من شيء، غي أن ل 

يشراب اخلمر، ول يقتال النفس اليت حرم هللا إل يشركا ابهلل شيئاً، ول يسرقا، ول يزنيا، ول 
ابحلق. قال: فما استمرا حَّت عرض َلما امرأة قد ُقسم َلا نصف احلسن، يقال َلا: 
بيذخت. فلما أبصراها أرادا ُبا زىن، فقالت: ل إل  أن تشركا ابهلل، وتشراب اخلمر، وتقتال 

هلل شيئاً. فقال أحدمها لآلخر: ارجع النفس، وتسجدا َلذا الصنم. فقال: ما كنا لنشرك اب
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إليها. فقالت: ل! إل  أن تشراب اخلمر. فشراب حَّت مثال، ودخل عليهما سائل فقتاله، فلما 
وقعا فيه من الشر، أفرج هللا السماء ملالئكته، فقالوا: سبحانك! كنت أعلم. قال: فأوحى 

مها بني عذاب الدنيا وعذاب اآلخرة، فاختارا عذاب الدنيا؛  هللا إىل سليمان بن داود أن ُُييِ 
 فُكبِ ال من أكعبهما إىل أعناقهما مبثل أعناق الُبخت، وجعال ببابل".

 قال ابن حجر ِف "العجاب": "سنده صحيح إىل قتادة".
  

 اخلامس: من طريق علي بن أيب طلحة عنه:
دثين معاوية بن أخرجه ابن جرير قال: حدثين املثىن، قال: ثنا عبد هللا بن صاحل، قال: ح

صاحل عن علي بن أيب طلحة، عن ابن عباس، قوله: {َوَما أُْنزَِل َعَلى اْلَمَلَكنْيِ بَِباِبَل َهاُروَت 
 َوَماُروَت}، قال: "التفريق بني املرء وزوجه".

 وإسناده حسن. 
  

 السادس: عن عكرمة عنه:
يم، قال: حدثنا أيب، (، قال: حدثنا إبراه3/130أخرجه الطرباين ِف "املعجم األوسط" )

قال: حدثنا يعقوب بن إسحاق احلضرمي، قال: حدثنا عيسى بن موسى، عن عبد هللا بن  
كيسان، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: "امسا امللكنْي اللذْين أيتيان ِف القرب: منكر 

 ونكي. وكان اسم هاروت وماروت ومها ِف السماء: عزرا وعزيرا".
 ذا احلديث عن عبد هللا بن كيسان إل  عيسى، تفرد به يعقوب.قال الطرباين: مل يرو ه

 (: إسناده حسن.3/54قال اَليثمي ِف "جممع الزوائد" )
  

 السابع: من رواية عبيد هللا بن عبد هللا بن عباس عنه:
"أييت ذْكر هذه الرواية فيما أييت عن شيخ من قريش، من رواية ابنه عنه ِف الصحابة، وِف 

  ِف التابعني".رواية عبيد هللا
  

 عن علي بن أيب طالب:
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 رواه عنه عمي بن سعيد. 
(، واحلاكم 223أخرجه ابن جرير، وابن أيب حامت، وابن أيب الدنيا، ِف "العقوابت" )

( خمتصرًا ومطوًل، ِمن طُرق عن 4/1223(، وأبو الشيخ ِف "العظمة" )480، 2/291)
ُيرب القوم: أن هذه الزهرة  -ضي هللا عنهر -عمي بن سعيد النخعي، قال: "مسعت عليًا 

تسميها العرب: الزهرة، وتسميها العجم: أانهيد. وكان امللكان حيكمان بني الناس، فأتتهما 
امرأة فأرادها كل واحد منهما عن غي عْلم صاحبه، فقال أحدمها لصاحبه: اي أخي إن ِف 

عل الذي ِف نفسي مثل الذي نفسي بعض األمر أريد أن أذكره لك. قال: اذكره اي أخي، ل
ِف نفسك. فاتفقا على أمر ِف ذلك. فقالت َلما املرأة: أل خترباين مبا تصعدان إىل السماء، 
ومبا هتبطان إىل األرض؟ فقال: )ابسم هللا األعظم(، به َّنبط وبه نصعد. فقالت: ما أان 

مها إايه. فقال: كيف لنا مبؤاتيتكما الذي تريدان حَّت تُعلِ مانيه. فقال أحدمها لصاحبه: عل ِ 
بشد ة عذاب هللا؟ قال اآلخر: إان نرجو سعة رمحة هللا. فعل مها إايه، فتكلمت به فطارت إىل 
السماء، ففزع مَلك ِف السماء لصعودها، فطأطأ رأسه فلم جيلس بعد، ومسخها هللا فكانت  

 كوكباً".
د هذا، وحديث ابن عين: إسنا-قال احلاكم: اإلسنادان صحيحان على شرط الشيخنْي 

. والغرض ِف إخراج احلديثني: ذْكر هاروت وماروت، وما سبق من قضاء هللا فيهما -عباس
 وللزهرة.

يقول:  -رضي هللا عنه-ولفظه عند ابن جرير: عن عمي بن سعيد، قال: مسعت عليًا 
"كانت الزهرة امرأة مجيلة من أهل فارس، وإَّنا خاصمت إىل امللكنْي هاروت وماروت، 
فراوداها عن نفسها، فأبت عليهما إل  أن يعلم اها الكالم الذي إذا تكل م به )أحد( يُعرَج به 

 إىل السماء. فعل ماها؛ فتكلمت، فعرجت إىل السماء. فُمسخت كوكباً".
 قال ابن كثي: هذا اإلسناد رجاله ثقات، وهو غريب جداً! 

يكون مرفوعاً، ألنه ل جمال قال ابن حجر ِف "العجاب": وهذا سند صحيح، وحكمه أن 
أيخذ عن أهل الكتاب. وأخرجه عبد بن محيد  -رضي هللا عنه-للرأي فيه، وما كان علي 

 بسند آخر صحيح إىل علي، أمت  منه، فذكر الرواية املطو لة.
 وعزاه السيوطي أيضاً إلسحاق بن راهويه.
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خاري ومسلم. من رجال الب -(8/129كما ِف "هتذيب التهذيب" )-وعمي بن سعيد 
وقال شعبة عن احلكم بن عتيبة: قال عمي بن سعيد: وحسبك به. وقال ابن معني: ثقة. 

 وذكره ابن حبان ِف الثقات. وقال ابن سعد: كان ثقة. وقال العجلي: ثقة. 
قال ابن حجر: وأفرط أبو حممد ابن حزم ِف الكالم على املالئكة من كتاب "امللل 

وأنه روى حديثنْي عن علي ما نعلم له غيمها: أحدمها: ِف ذكر  والنحل"، فقال: إنه جمهول،
، واآلخر: ِف قصة هاروت وماروت. وقال: -يعين: الذي أخرجه البخاري-شارب اخلمر 

. ولقد استعظمت هذا القول، ولول شرطي ِف كتايب هذا، ما -كذا قال  -وكالمها كذب 
. وقد وقفنا له عن علي على -هللاساحمه -عرجت عليه؛ فإنه من أشنع ما وقع لبن حزم 

حديث آخر: أنه كرب على يزيد بن املكفف أربعاً، وله رواايت عن غي علي، فما أدري هذا 
 اجلزم من ابن حزم!

  
 عن ابن مسعود:

من طريق أيب عثمان النهدي، عنه هو وابن عباس، أخرجه ابن جرير، وابن أيب الدنيا، 
 ناده حسن.وتقدم ذْكره ِف طُرق ابن عباس، وإس

  
 عن عمر:

(، قال: "حدثنا إسحاق: حدثنا عبد هللا: 4/1223أخرجه أبو الشيخ ِف "العظمة" )
، قال: نظر -رمحه هللا تعاىل-حدثنا إسحاق بن سليمان وأبو داود، عن طلحة، عن عطاء 

إىل سهيل فسب ه، ونظر إىل الزهرة فسب ها، فقال: أما سهيل فكان  -رضي هللا عنه-عمر 
 عشاراً، وأم ا الزهرة فهي اليت فتنت هاروت وماروت".رجالً 

 وهو منقطع.
  

 عن رجل من قريش أظنه ابن عباس:
 من رواية ولده عنه.

(، قال: "ان عتاب بن بشي، عن ُخصيف، 2/580أخرجه سعيد بن منصور ِف "سننه" )
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أبيك. قال: كنت مع جماهد، فمر بنا رجل من قريش، فقال له جماهد: حدثنا ما مسعت من 
قال حدثين أيب: أن  املالئكة حني جعلوا ينظرون إىل أعمال بين آدم وما يركبون من املعاصي 
اخلبيثة، وليس يسَت الناس من املالئكة شيء، فجعل بعضهم يقول لبعض: انظروا إىل بين 

 -عز وجل-آدم كيف يعملون كذا وكذا! ما أجرأهم على هللا! يعيبوَّنم بذلك. فقال هللا 
مسعت الذي تقولون ِف بين آدم، فاختاروا منكم ملكنْي أهبطهما إىل األرض،  َلم: قد

واجعل فيهما شهوة بين ادم. فاختاروا هاروت وماروت، فقالوا: اي رب  ليس فينا مثلهما. 
فأهبطا إىل األرض، وجعل فيهما شهوة بين ادم. ومثلت َلما الزهرة ِف صورة امرأة، فلما 

تناول منها ما هللا أعلم به، وأخذت الشهوة أبمساعهما وأبصارمها.  نظرا إليها مل يتمالكا أن
فلما أرادا أن يطيا إىل السماء مل يستطيعا، فأاتمها مَلك فقال: إنكما قد فعلتما ما فعلتما، 
فاختارا عذاب الدنيا أو عذاب اآلخرة! فقال أحدمها لآلخر: ماذا ترى؟ قال: أرى أن 

ب، أحب  إيل  من أن أعذَّب ساعة واحدة ِف اآلخرة. فهما معلقان أُعذَّب ِف الدنيا مث أُعذَّ 
 ُمنكَّسان ِف السالسل، وُجعال فتنة". 

سنده ظاهره الضعف، جلهالة حمد ث جماهد، واحتمال كبي أنه أحد أبناء ابن عباس؛ ولعله 
 .-وهللا أعلم-عبيد هللا بن عبد هللا بن عباس، كما سيأيت عنه. فاإلسناد ل أبس به 

   
    

 .وماروت، من رواايت عن التابعني اآلاثر الواردة يف قصة هاروت
  

 :جماهد عن
ابن أيب  (، من طريق4/1223وابن أيب حامت، وأبو الشيخ ِف "العظمة" ) أخرجه ابن جرير،

املالئكة عجبت من ظلم بين آدم، وقد  جنيح عنه، قال: "أم ا شأن هاروت وماروت، فإن
مَلكنْي أُنزَلما حيكمان  كتب والبينات، فقال َلم رُبم تعاىل: اختاروا منكموال جاءهتم الرسل

أعِجبتم  :فلم أيلوا: هاروت وماروت. فقال َلما حني أنزَلما ِف األرض بني بين آدم! فاختاروا
الرسل والكتب من وراء وراء، وأنتما ليس  من بين آدم؟ ومن ظلمهم ومعصيتهم؟وإَّنا أتتيهم

وَّنامها. مث نزل على  ول؛ فافعال كذا وكذا، ودعا كذا وكذا. فأمرمها أبمررس بيين وبينكما
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 فحكما فعدل. فكاان حيكمان النهار بني بين آدم، فإذا ذلك، ليس أحد أطوع هلل منهما،
فيحكمان فيعدلن. حَّت أُنزلت  أمسيا عرجا فكاان مع املالئكة. وينزلن حني يصبحان،

منهما  مرأة ختاصم، فقضيا عليها. فلما قامت وجد كل واحدصورة ا عليهما الزهرة ِف أحسن
وجدت؟ قال: نعم. فبعثا إليها أن ائتينا  ِف نفسه، فقال أحدمها لصاحبه: وجدت مثل الذي

وإَّنا كانت - رجعت، قال وقضيا َلا. فأتتهما، فتكش فا َلا عن عورهتما نقِض لك. فلما
. فلما بلغا ذلك واستحال  -شهوة النساء ولذهتاِف  سوءهتما ِف أنفسهما، ومل يكوان كبين آدم

فلم يؤذن َلما، ومل  فطارت الزهرة، فرجعت حيث كانت. فلما أمسيا عرجا، فُزجرا افتُتنا،
 من بين آدم، فأتياه فقال: ادْع لنا ربك. فقال: كيف حتملهما أجنحتهما. فاستغااث برجل

خبي ِف السماء. فوعدمها يوماً،  ركيشفع أهل األرض ألهل السماء؟ قال: مسعنا ربك يذكُ 
ا بني عذاب الدنيا وعذاب وغدا يدعو َلما، )فدعا اآلخرة. فنظر  َلما( فاستجيب له، فُخيِ 

 أنواع عذاب هللا ِف اآلخرة كذا وكذا ِف اخللد، وِف أحدمها إىل صاحبه فقال: أل تعلم أن
ما. وزعم أَّنما معل قان ِف احلديد، عذاُب الدنيا تسع مرات مثلها. فأمرا أن ينزل ببابل، فثم  

  ."أبجنحتهما مطواين، يصفقان
  

 :قصة رأى فيها هاروت وماروت -رمحه هللا-كما وقعت جملاهد 
حيىي  (، قال: "حدثنا أمحد بن اسحاق: ثنا حممد بن3/288احللية" )" أخرجها أبو نعيم ِف

وس، عن األعمش، قال: كان عبد القد بن مندة قال: ذكر حممد بن محيد: ثنا عبد هللا بن
إىل بئر برهوت.  أبعجوبة إل  ذهب ينظر إليها. قال: وذهب إىل حضرموت جماهد ل يسمع

صديق جملاهد، قال: فقال جماهد تعرض علي   قال: وذهب إىل اببل، قال: وعليها وال
هاروت  قال: فدعا رجاًل من السحرة، فقال: اذهب ُبذا واعرض عليه !هاروت وماروت

عندمها. قال جماهد: فذهب يب إىل قلعة  وت. فقال اليهودي: بشرط أن ل يدعو هللاومار 
مها متعلقنْي  قال: مث قال خذ برجلي فهوى يب حَّت انتهى إليهما، فإذا فقلع منها حجراً،

قلت: سبحان هللا خالقكما! فاضطراب، قال:  ُمنك سنْي كاجلبلنْي العظيمنْي. فلما رأيتهما
مث أفاق اليهودي  :قد تدكدكت، قال: فغشي علي  وعلى اليهودي. قال الدنيا فكأن جبال

 ."!وأهلكتين قبلي. فقال: قم قد أهلكت نفسك
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جزم ُبذه القصة مجاعة من احلفاظ  وإسنادها ل أبس به، ملقال ِف حممد بن محيد الرازي. وقد
 ""الكاشف ، ومنهم: احلافظ الذهيب، حيث قال عنه ِف-رمحه هللا- مم ن ترمجوا جملاهد

 .، وقد رأى هاروت وماروت فكاد يتلف(2/240)
  

 :كعب األحبار عن
 (، وعبد بن7/62(، وابن أيب شيبة ِف "مصنفه" )1/53ِف "تفسيه" ) أخرجه عبد الرزاق

وابن املنذر، وابن أيب حامت  (، وابن جرير،224محيد، وابن أيب الدنيا ِف كتاب "العقوابت" )
، 1/178، والبيهقي ِف "ُشعب اإلميان" )(8/248) "احللية(، وأبو نعيم ِف "1013) 
كعب،  الثوري، عن موسى بن عقبة، عن سامل، عن ابن عمر، عن (، من طُرق عن5/291

الذنوب، فقيل َلم: اختاروا منكم اثنني!  قال: ذكرت املالئكة أعمال بين آدم وما أيتون من
بين آدم رساًل، فليس بيين وبينكم هاروت وماروت. فقيل َلما: إين أرسل إىل  فاختاروا

أمسيا من  ول تزنيا، ول تشراب اخلمر! قال كعب: فو هللا ما رسول، انزل! ل تشركا يب شيئاً،
  ."َُّنيا عنه يومهما الذي أهبطا فيه حَّت استكمال مجيع ما

  .عند ابن جرير واتبعه عبد العزيز بن املختار، عن موسى بن عقبة به
آخر: هذا هو الصحيح من قول   ا أشبه أن يكون حمفوظاً. وقال ِف موضعقال البيهقي: وهذ

اإلميان ابملالئكة" من حديث زهي بن حممد، عن موسى بن " كعب، وقد رويناه ِف ابب
 .أمت  من ذلك -هللا عليه وسلم صلى- جبي، عن انفع عن عبد هللا بن عمر، عن رسول هللا

من اإلسنادْين املتقد منْي، وسامل أثبت  د هللا بن عمروقال ابن كثي: فهذا أصح وأثبت إىل عب
-كتب بين إسرائيل  موله انفع. فدار احلديث ورجع إىل نقل كعب األحبار، عن ِف أبيه من
 .-وهللا أعلم

(: هكذا قال أبو حذيفة عن 1/96قال ِف "نزهة السامعني"، ِف رواية الصحابة عن التابعني)
آخره،  ة عن سفيان، إل أنه مل يذكر كعباً إل  ِف كلمات ِفسفيان، وقال عبد الرزاق وقبيص

 .ما ُحر ِم عليهما وهي قوله: إَّنما مل يستكمال يومهما حَّت عمال ببعض
رواية كعب، وكالمه ِف ذلك غاية  قلت: تقدم كالم احلافظ ابن حجر ِف الرد على َمن رجح

  .الرفع الثابتة، اليت َلا حكم ِف القو ة، لسيما بعد ما قد مناه ِف املوقوفات الصحيحة
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 :عن عبيد هللا بن عبد هللا بن عباس
قال معمر: قال قتادة والزهري،  :أخرجه عبد الرزاق ِف "تفسيه"، ومن طريقه ابن جرير، قال

كاان مَلكني  :}اْلَمَلَكنْيِ بَِباِبَل َهاُروَت َوَماُروتَ  َوَما أُْنزَِل َعَلى{" :هللا عن عبيد هللا بن عبد
، -وذلك أن  املالئكة سخروا من حك ام بين آدم-من املالئكة، فأهبطا ليحكما بني الناس 

ا بني  إليهما امرأة، فحافا َلا، مث ذهبا يصعدان، فحيل فحاكمت بينهما وبني ذلك. وُخيِ 
  ."عذاب الدنيا وعذاب اآلخرة، فاختارا عذاب الدنيا

فأخذ عليهما أن ل يعلِ ما أحداً حَّت  الس حر،وقال معمر: قال قتادة: "فكاان يعل مان الناس 
َنة  َفال{ :يقول َا ََنُْن ِفت ْ   ."} َتْكُفرْ  ِإَّنَّ

الصحيح، إن كان التابعي  إسناده صحيح. وقال ابن حجر ِف "العجاب": سنده على شرط
  .محله عن ابن عباس

 .الزهري به وعزاه السيوطي لعبد بن محيد وابن املنذر من طريق
إن شاء هللا -عليها ِف احملاضرة القادمة  ذا القْدر، ونستكمل بقية اآلاثر مع التعليقنكتفي ُب

 .-تعاىل
  

 األسئلة :
  حديث أيب رافع أن مولته أرادت أن تفرق بينه وبني امرأته وحلفت على ذلك أمياانً 1

وين فسألت عائشة وابن عمر وابن عباس وحفصة وأم سلمة فكلهم قال َلا : أتريدين أن تك
مثل هاروت وماروت وأمروها أن تكفر عن ميينها ، هو حديث رواه الدارقطين والبيهقي وهو 

 حديث ضعيف جداً ) خطأ ( .
  الستدلل أبثر أيب رافع ِف قصة مولته هو أبن مجاعة من الصحابة كان متقرراً عندهم أن 2

 هاروت وماروت يفرقان بني املرء وزوجه ) صح ( .
جبي عن انفع عن ابن عمر ِف قصة املرأة اليت أغوت هاروت وماروت عند   أُر موسى بن 3

 احلاكم حديث صحيح كما قال احلاكم ) صح ( .
  أثر جماهد عن ابن عمر عند ابن أيب حامت وسعيد بن منصور ِف قصة هاروت وماروت 4

 وإغواء املرأة َلما حديث جيد إىل ابن عمر كما قال ابن كثي ) صح ( .



43 
 

بن حجر أثر جماهد عن ابن عمر وقال : ل تصح متابعة لرواية موسى بن جبي   ضعف ا5
 عن انفع وهي موقوفة على ابن عمر ) خطأ ( .

  أثر قيس بن عباد عن ابن عباس عند احلاكم والبيهقي وابن أيب حامت ِف قصة هاروت 6
 وماروت واملرأة اليت أغوهتما حديث طويل صححه احلاكم ) صح ( .

ن أيب حامت : قال ابن عباس : فإذا أاتمها اآليت يريد السحر َّنياه أشد النهي ، وقال   عند اب7
له : إَّنا َنن فتنة فال تكفر . وذلك أَّنما علما اخلي والشر والكفر واإلميان ، فعرفا أن 
السحر من الكفر . )قال( : فإذا أىب عليهما ، أمراه أن أييت مكان كذا وكذا ، فإذا أاته 

شيطان فعلمه ، فإذا تعلمه ، خرج منه النور فنظر إليه ساطعا ِف السماء فيقول : عاين ال
 ) صح ( . ايحسراته ! ايويله ! ماذا صنع ؟

  حسن ابن حجر أثر قيس بن عباد عن ابن عباس ِف قصة هاروت وماروت ، وقال فيه 8
 ابن كثي : هذا أقرب ما قيل ِف شأن الزهرة ) صح ( .

سي عن ابن عباس عند ابن أيب حامت ، وقال فيه ابن كثي : فيه زايدات كثية   أثر يزيد الفار 9
 وإغراب ونكارة ، وجوده ابن حجر وهو كما قال ) صح ( .

  قال ابن حجر ِف العجاب :  وقال عبد الرزاق ِف تفسيه وأخرجه عبد بن محيد عنه 10
ان النهدي عن ابن عباس قال قال أان ابن التيمي هو معتمر بن سليمان عن أبيه عن أيب عثم

إن املرأة اليت فنت ُبا امللكان مسخت فهي هذه الكوكب احلمراء يعين الزهرة وهذا سند 
 ) صح ( . صحيح .

   أثر أيب عثمان النهدي عن ابن عباس عند ابن جرير إسناده ضعيف جداً ) خطأ ( .11
رة امرأة ِف قومها يقال أنه قال : كانت الزه   عن أيب عثمان النهدي عن ابن عباس 12

 َلا بيذخت ، وصححه احلاكم ) صح ( .
   رواايت ابن عباس ِف قصة هاروت وماروت طرقها كثية وغالبها حسن إسناده ) صح ( 13
  أثر عمي بن سعيد عن علي ِف قصة املرأة اليت أغوت هاروت وماروت ومسخها هللا إىل  14

 ( يهم ، وصححه إسناده احلاكم )صحأيب حامت وغكوكب الزهرة رواه احلاكم وابن جرير وابن 
يقول :كانت الزهرة امرأة    عند ابن جرير : عن عمي بن سعيد قال : مسعت عليا 15

مجيلة من أهل فارس ، وإَّنا خاصمت إىل امللكني هاروت وماروت ، فراوداها عن نفسها ، 
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يُعرَج به إىل السماء . فعلماها  فأبت عليهما إل أن يعلماها الكالم الذي إذا تكلم به )أحد(
 ؛ فتكلمت ، فعرجت إىل السماء . فمسخت كوكبا ! 

 ) صح ( .قال ابن كثي : هذا اإلسناد رجاله ثقات ، وهو غريب جدا ! 
   رد ابن حجر رمحه هللا ِف العجاب أثر عمي بن سعيد عن علي ) خطأ ( .16
ن جرير وابن أيب الدنيا وتقدم ذكره   أثر ابن مسعود ِف قصة هاروت وماروت أخرجه اب17

 ِف طرق ابن عباس وإسناده حسن ) صح ( .
ِف أن الزهرة هي اليت فتنت هاروت وماروت أثر صحيح ومثله ل يقال من    أثر عمر 18

 جهة الرأي ) خطأ ( .
  ذكر أهل الَتاجم ِف ترمجة جماهد املفسر أنه رأى هاروت وماروت ِف قصة طويلة ، وجزم 19
 ك مجاعة ممن ترمجوا جملاهد ومنهم الذهيب ) صح ( .بذل
   وردت قصة هاروت وماروت من كالم كعب وصححه البيهقي وغيه ) صح ( .20
  رجح ابن كثي أن املنقول ِف قصة هاروت وماروت أنه من نقل كعب األحبار عن كتب 21

 بين إسرائيل ) صح ( .
م كعب األحبار عما أخذه عن أهل   وافق ابن حجر أن قصة هاروت وماروت من كال22

 الكتاب بكالم قوي ) خطأ ( .
  الصحيح أن املوقوفات اليت وردت ِف قصة هاروت وماروت كثية وأسانيدها جيدة ، 23

 وَلا حكم الرفع ألَّنا ل يقال من جهة الرأي ، وهذا ما رجحه ابن حجر رمحه هللا ) صح ( .
اروت ذكره عبد الرزاق ِف تفسيه ، وصححه ابن   قول قتادة والزهري ِف قصة هاروت وم24

 حجر ِف العجاب ) صح ( .
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 لرابعة واألربعوناحملاضرة ا
*** 

 .(البقرة) ( من سورة103( إىل )101اتبع تفسري اآلايت من )
 .هاروت وماروت، من رواايت عن التابعني اتبع اآلاثر الواردة يف قصة

 :قصة هاروت وماروت، مع التعليق عليها ردة ِفبقية اآلاثر الوا نستكمل ِف هذه احملاضرة
 :عن السدي

هاروت وماروت، أَّنما طعنا  أخرجه ابن جرير من طُرق أسباط عنه، قال: ")كان( ِمن أمر
 فقيل َلما: إين أعطيُت بين آدم عشرًا من الشهوات، فبها على أهل األرض ِف أحكامهم،

الشهوات، مث نزلنا حَلكْمنا ابلعدل.  كيعصونين. قال هاروت وماروت: ربنا لو أعطيتنا تل
فنزل ببابل  !فقد أعطيتكما تلك الشهوات العشر، فاحكما بني الناس فقال َلما: انزل،

عرجا، فإذا أصبحا هبطا. فلم يزال كذلك، حَّت  ديناوند، فكاان حيكمان حَّت إذا أمسيا
ية: الزهرة، وابلنبطية: ابلعرب وامسها-امرأة ختاصم زوجها، فأعجبهما ِمن ُحسنها  أتتهما

اآلخر: قد أردت  . فقال أحدمها لصاحبه: إَّنا لتعجبين! قال-بيذخت، وابلفارسية: أانهيد
 اآلخر: هل لك أن أذكرها لنفسها؟ قال: نعم؛ ولكن أن أذكر لك، فاستحييت منك. فقال

ذكرا إليها كيف لنا بعذاب هللا؟ قال اآلخر: إان لنرجو رمحة هللا. فلما جاءت ختاصم زوجها، 
مث واعدهتما خربة  ل! حَّت تقضيا يل على زوجي. فقضيا َلا على زوجها، :نفسها. فقالت

أفعل،  لذلك. فلما أراد الذي يواقعها، قالت: ما أان ابلذي من اخلرب، أيتياَّنا فيها؛ فأتياها
  .كالم تنزلن منها؟ فأخرباها حَّت خترباين أبي كالم تصعدان إىل السماء؟ وأبي

 .كوكباً  فأنساها هللا ما تنزل به، فثبتت مكاَّنا، وجعلها هللا مت، فصعدت،فتكل
فكان عبد هللا بن عمر كلما رآها لعنها، وقال: هذه اليت فتنت هاروت وماروت. فلما كان 

ا بني عذاب الليل أرادا الدنيا وعذاب اآلخرة.  أن يصعدا، فلم يطيقا، فعرفا اَللكة. فُخيِ 
  ."ببابل، وجعال يكلمان الناس كالمهما، وهو السحر ، فعلقافاختارا عذاب الدنيا

وقال له: ل تكفر، إَّنا َنن فتنة! فإذا  قال السدي: "إذا أاتمها إنسان يريد السحر، وعظاه،
منه نور فسطع حَّت يدخل  له: ائت هذا الرماد، فُبل عليه. فإذا ابل عليه، خرج أىب، قال

ء أسود كهيئة الدخان، حَّت يدخل ِف مسامعه وكل شي السماء؛ وذلك: اإلميان. وأقبل
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 َوَما{ :فذلك قول هللا تعاىل وذلك: غضب هللا. فإذا أخربمها بذلك، عل ماه السحر؛ شيء،
َا َنة  َفال َتْكُفرْ  يُ َعلِ َماِن ِمْن َأَحٍد َحَّتَّ يَ ُقول ِإَّنَّ  .اآلية "}...ََنُْن ِفت ْ

  .الواردة عن ابن عمر، مل نذكره مث  الطُرقإسناده حسن، وفيه جزء عن ابن عمر يضاف إىل
 :عن الربيع

تقدم عنه من روايته عن قيس بن  أخرجه ابن جرير، من طريق أيب جعفر الرازي عنه، بنحو ما
 .عباد عن ابن عباس

 :عن قتادة
َلى السِ ْحَر َوَما أُْنزَِل عَ  يُ َعلِ ُموَن النَّاسَ { :أخرجه ابن جرير ِبسناد صحيح عنه، قال: قوله

فالسحر سحران: سحر تُعلِ مه الشياطني، وسحر يُعلِ مه  ؛}بَِباِبَل َهاُروَت َوَماُروتَ  اْلَمَلَكنْيِ 
  .وماروت هاروت

قال: "كان ُأخذ عليهما أن ل  وأخرج عبد الرزاق، ومن طريقه ابن جرير ِبسناد صحيح عنه،
َا ََنْنُ { يعلِ ما أحداً  َنة   َحَّتَّ يَ ُقول ِإَّنَّ   !}َفال َتْكُفرْ { !أي: بالء ابتُلينا به، }ِفت ْ

 :عن رجل من التابعني
(، من طريق 1/312األشراف" ) أخرج ابن املنذر، وابن أيب الدنيا ِف "اإلشراف ِف منازل

دخلت على عبد امللك بن مروان وعنده رجل قد " :األوزاعي، عن هارون بن رائب، قال
فقلت: هذا؟ قالوا:  .قد لقي هاروت وماروتعليها، فقالوا هذا  متكئوسادة وهو  ثنيت له

ثنا، رمحك هللا! فأنشأ حيد ث، فلم يتمالك من الدموع، فقال:كنت غالماً  نعم. فقلت: حدِ 
ره، ول تسألين  أيب. وكانت أمي تعطيين من املال حاجيت، فأنفقه وأفسده حداثً ومل أدرك وأبذِ 

ين ألمي هذه األموال؛ فقلت َلا أن أعلم من أ أمي عنه. فلما طال ذلك وكربت، أحببت
خي لك!  يوماً: من أين لِك هذه األموال؟ فقالت: اي بين كْل وتنع م، ول تسأل؛ فهو

اسأَلا وأحل ، فأدخلتين بيتاً فيه أموال   فأحلحت عليها، فقالت: إن أابك كان ساحراً. فلم أزل
أن أعلم  نه! فقلت: ل بد  منبين، هذا كل ه لك، فُكْل وتنع م، ول تسأل ع كثية، فقالت: اي

تسأل، فهو خي لك! قال: فأحلحت  ِمن أين هذا؟ قال: فقالت: اي بين، كْل وتنعْم، ول
 ساحراً ومجع هذه األموال ِمن السِ حر. قال: فأكلت ما أكلت عليها، فقالت: إن أابك كان

ن أتعل م ويفىن؛ فينبغي أ ومضى ما مضى. مث تفك رت، قلت: يوشك أن يذهب هذا املال
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ألمي: َمن كان خاصة أيب وصديقه من أهل األرض؟  السحر فأمجع كما مجع أيب. فقلت
الرجل؟ قلت:  . فتجه زت فأتيته، فسل مت عليه فقال: من-لرجل ِف مكان ما- قالت: فالن

فقد ترك أبوك من املال ما ل حُيتاج  فالن بن فالن صديقك. قال: نعم، مرحباً. ما جاء بك؟
ل  :جئت ألتعل م السحر. قال: اي بين، ل تريده! ل خي فيه! قلت :ال: فقلتإىل أحد. ق

ول أريده. فقلت: ل بد  من أن  بد ِمن أن أتعل مه! قال: فناشدين وأحل  علي  أن ل أطلبه
 فاذهب. فإذا كان يوم كذا وكذا، فوافين ها هنا. قال: ففعلت أتعل مه! قال: أَما إذ أبيَت،

السحر، ل خي فيه! فأبيت عليه.  فأخذ يناشدين أيضاً وينهاين ويقول: ل تريدفوافيته. قال: 
ِف  فإين أُدخلك موضعاً، فإايك أن تذكر هللا فيه! قال: فأدخلين :فلما رآين قد أبيت قال

ول أنكر من ضوء النهار شيئاً.  سرب حتت األرض. قال: فجعلت أدخل ثالمثائة وكذا مرقاة،
أان ُباروت وماروت معل قان ابلسالسل ِف اَلواء. قال: فإذا  له، إذاقال: فلما بلغت أسف

، وَلما أجنحة. فلما نظرت -أحفظه قال الراوي: ذكر شيئاً ل-أعينهما كالَتسة ورؤوسهما 
شديداً  وصاحا صياحاً  ال فضراب أبجنحتهما ضرابً شديداً هللا. ق إليهما، قلت: ل إله إل  

مثل ذلك. مث قلت الثالثة، ففعال مثل  : ل إله إل  هللا، ففعالساعة، مث سكتا. مث قلت أيضاً 
 وسكت، فنظرا إيل فقال يل: آدمي؟ فقلت: نعم. قال: قلت: ما .ذلك أيضاً، مث سكتا

اسم مل نسمعه من حني خرجنا من  ابلكما حني ذكرت هللا فعلتما ما فعلتما؟ قال: إن ذلك
مة حممد. قال: أو قد بُعث؟ قلت: نعم. قال: من؟ قلت: من أ حتت العرش. قال: من أمة

رجل واحد. قال:  الناس على رجل واحد أو هم خمتلفون؟ قلت: قد اجتمعوا على اجتمع
فساءمها ذلك، فقال: كيف ذات بينهم؟ قلت: سيء. فسر مها ذلك، فقال: هل بلغ البنيان 

 ابلكما حني أخربتكما حبية الطربية؟ قلت: ل. فساءمها ذلك، فسكتا. فقلت: َلما: ما
الساعة مل تقرب ما دام الناس على  ابجتماع الناس على رجل واحد ساءكما ذلك؟ فقال: إن

رجوان  ابلكما سر كما حني أخربتكما بفساد ذات البني؟ قال: ألان   رجل واحد. قلت: فما
ية؟ قال: ألن البنيان مل يبلغ حبية الطرب  اقَتاب الساعة. قال: قلت: فما ابلكما ساءكما أن

َلما: أوصياين! قال: إن  تقوم أبداً حَّت يبلغ البنيان حبية الطربية. قال: قلت الساعة ل
 ."!جد قدرت أن ل تنام فافعل، فإن األمر

 .له ورجاله ثقات، وفيه دليل على اهتمام السلف بذلك، وتصديقهم
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عن رجل، عن عروة بن  وأخرجه ِف "اإلشراف"، من طريق ابن املبارك، قال: "أخربان رجل
امللك ها هنا أمياً، قيل له: إن ها هنا رجالً دخل على  رومي، قال: ملا قدم مسلمة بن عبد

السماطني. فقال له  وماروت. فأرسل إليه، فإذا شيخ جليل، فثُنيت له وسادة بني هاروت
وماروت؟ فأرسل عينْيه فبكى، مث شف دموعه،  مسلمة: أنت الذي دخلت على هاروت

وِف آخره، قال  .غالما ايفعاً ِف حجر أمي...". فذكر َنوه، وفيه زايدات قال: إين كنتف
 ."اليوم ابن املبارك: "طمس ذلك املكان، فال يُعرف

 :عن خصيف اجلزري
 :-عز وجل-قوله  (، عن عتاب بن بشي عنه، قال: ِف2/576أخرجه سعيد بن منصور )

ُلوا الشََّياِطنيُ  َوات َّبَ ُعوا َما{ إذا نبتت الشجرة، قال: ألي داء أنت؟  قال: كان سليمان"، }تَ ت ْ
  .فذكر احلديث فتقول: لكذا وكذا..."؛

على املَلكنْي ببابل هاروت وماروت وما يعلِ مان من  وما يُتَلى" :وفيه: "وذكر أَّنا ِف قراءة ُأيب  
عل ماه؛ فيخرج منه يكفر،  يقول إَّنا َنن فتنة فال تكفر" سبع مرار. فإن أىب إل  أن أحد حَّت

 ."قال: املعرفة اليت كان يعرف انر أو نور حَّت يسطع ِف السماء،
 .وسنده حسن

 :عن ابن زيد
 النَّاَس السِ ْحَر َوَما أُْنزَِل َعَلى َوَلِكنَّ الشََّياِطنَي َكَفُروا يُ َعلِ ُمونَ { :أخرجه ابن جرير عنه، قال

 ."، قال: "الشياطني واملل كان يعلِ مون الناس السِ حر}َفال َتْكُفرْ { :فقرأ حَّت بلغ }اْلَمَلَكنْيِ 
 .وإسناده صحيح

 :عن احلسن
َا ََنُْن  َحَّتَّ يَ ُقولَ { :ِف قوله أخرجه ابن جرير، وابن أيب حامت واللفظ له، من طريقنْي عنه، ِإَّنَّ

َنة  َفال َتْكُفرْ  هللا أن  ء الذي أرادأُنزل امللكان ابلسِ حر، ليعلِ موا الناس البال نعم،" :، قال}ِفت ْ
َنة  َفال  َحَّتَّ يَ ُقولَ { يعلِ ما أحداً  يبتلي به الناس، فُأخذ عليهم امليثاق أن ل َا ََنُْن ِفت ْ ِإَّنَّ

 .وإسناده صحيح ."}َتْكُفرْ 
 :عن ابن جريج

يعلِ ما أحداً حَّت يقول: إَّنا َنن فتنة  أخرجه ابن جرير عنه، قال: "ُأخذ امليثاق عليهما أن ل
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  ."على السحر إل  كافر  تكفر! ل جيَتئفال
 .وفيه ضعف

 :عن أيب جعفر الباقر
السجل مَلك، وكان " :(، وابن عساكر عنه، قال189، 1/189أخرجه ابن أيب حامت )

ثالث حملات ينظرهن ِف أم الكتاب. فنظر نظرة  هاروت وماروت من أعوانه. وكان له كل يوم
هاروت وماروت. فلما  فيه من األمور، فأسر  ذلك إىل فأبصر فيها خلق آدم وما مل تكن له،
 ، قال ذلك}َأجَتَْعُل ِفيَها َمْن يُ ْفِسُد ِفيَها ِإين ِ َجاِعل  ِف اأْلَْرِض َخِليَفًة قَاُلوا{ :قال تعاىل

  ."استطالة على املالئكة
 .وِف إسناده مبهم

 :غيهم
قتادة: "ُأخذ عليهما أن ل  أخرج ابن جرير ِبسناد فيه ضعف، عن معمر، قال: قال غي

 ."!فيقول: إَّنا َنن فتنة فال تكفر يعلِ ما أحداً حَّت يتقد ما إليه
 :َلاروت وماروت من الشواهد على إثبات السِ حر 

قال:  الدنيا"، والبيهقي ِف "ُشعب اإلميان"، عن أيب الدرداء، ما أخرجه ابن أيب الدنيا ِف "ذم
احذروا الدنيا! فإَّنا أسحر من هاروت )) -وسلم صلى هللا عليه-قال: رسول هللا 

 .((!وماروت
بن بسر املازين، مرفوعًا َنوه.  وأخرج احلكيم الَتمذي ِف "نوادر األصول"، عن عبد هللا

 .مالك"، عن ابن عمر مرفوعاً، َنوه مطولً  وأخرج اخلطيب ِف "رواة
 .ختصرةوامل وإىل هنا انتهى سوق الرواايت الواردة ِف القصة املطو لة

  
 .وماروت، مع مناقشته يف قصة هاروت بعض أهل العْلم كالم 
 :كالم بعض أهل العْلم فيها، مع مناقشته وننقل 

 :كل رواية منفردة كما سبق ذْكره قال ابن كثي، بعد أن ذكر املرفوع واملوقوف، وتكل م على
سدي، واحلسن كمجاهد، وال وقد روي ِف قصة هاروت وماروت عن مجاعة من التابعني،"

والزهري، والربيع بن أنس، ومقاتل بن حيان، وغيهم...  )البصري(، وقتادة، وأيب العالية،
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راجع ِف تفصيلها إىل أخبار  خْلق من املفسِ رين )من املتقدِ مني( واملتأخِ رين، وحاصلها وقصها
 قحديث مرفوع صحيح متصل اإلسناد إىل الصادق املصدو  بين إسرائيل؛ إذ ليس فيها

إمجال القصة من غي بسط ول  :املعصوم الذي ل ينطق عن اَلوى. وظاهر سياق القرآن
 -أعلم حبقيقة احلال وهللا-مبا ورد ِف القرآن على ما أراده هللا تعاىل  إطناب فيها؛ فنحن نؤمن

بيان معىن اآلايت، مع جزم بال  فيه هروب من -رمحه هللا-قلت: هذا الكالم من ابن كثي 
 :أو له وآخره؛ وبيان ذلك يتضح من كالمي اآليت مث تناقض واضح بنيدليل، 

، -"مسند اإلمام" أمحد-أهل السنة  كيف يذكر ِف أو ل الكالم رواية مرفوعة ِف ديوان :أولً 
 رواايت موقوفة جيزم بصح تها وثبوهتا عن كبار الصحابة، وبسند ظاهره احُلسن، مث يذكر
كان يسب  هذا النجم بناء على  يب طالب، وابن عمر الذيومنهم اخلليفة الراشد علي بن أ

عن  األمة وترمجان القرآن الذي كان ينهى املسلمني عن األخذ هذه القصة، وابن عباس حرب
أهل الكتاب، ويذكر أيضًا قصة املرأة اليت جاءت من دومة اجلندل، والصحابة متوافرون وقد 

التفسي ِف عهد التابعني،  ر هذه الكوكبة من أئمةحلاَلا ِبمجاع منهم، مث يذك صدقوها ورقُّوا
ِف الصدر األول، ل ِف عهد الصحابة ول اتبعيهم، مث  ول يذكر رائحة خالف لكل ذلك

 وقصها خْلق من املفسرين من املتقدِ مني واملتأخِ رين"؟" :يقول
ا ل الصادق املعصوم، وأَّن هذا كله، إن مل يكن يدل على ثبوت القصة وصحة نقلها عن

 مل ينقل هذا صراحة، فنقول على الدين السالم! ورحم هللا ميكن أن تكون عن غيه، حَّت ولو
الذين تناقلوا   وتالميذهم -وسلم صلى هللا عليه-تلك القرون املفض لة: تالميذ رسول هللا 

أهل الكتاب وخرافاهتم! واي حسرة على العلم  كالماً ِف تفسي كتاب هللا، هو من أكاذيب
فاستطاع أن  الذي مرجعه رجل يهودي أسلم بل اد عى اإلسالم عند بعضهم، تلك العهودِف 

مسعود وعائشة وحفصة وأم سلمة ومجهور  يلعب بدين علي وابن عمر وابن عباس وابن
ساق بعض  على أئمة التفسي ومحاة العقيدة ِف عصر التابعني مم ن الصحابة! وكذا لعب

 !أمسائهم
إسرائيل. والرواية عن كعب طرف  أصل ذلك مرجعه ألخبار بين وليس مثة دليل على أن
الستظهار  يثبت عنه سواه، وحكاية ابن عمر عنه ذلك من ابب صغي من هذه القصة مل

ألي  متأمِ ل، وإل  فمن أين أتى علي   فقط، كما رجحه احلافظ ابن حجر. وهذا واضح جداً 
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ِف قصة  أين أتى هذا التفاق من الصحابةابن عباس بروايته؟ ومن  بروايته؟ ومن أين أتى
  املرأة؟

عنهم، ومن استمع وصد ق  ول بد لنا أن نكذِ ب أيضاً من رآمها، ونسفه من حكى ذلك
 !وتناقل

آدم... إخل، إىل غي ذلك من  وقال اآللوسي: "وأما ما روي أن املالئكة تعجبت من بين
ما  ه مجاعة منهم القاضي عياض. وذَكر أن  نيفاً وعشرين، فقد أنكر  اآلاثر اليت بلغت طُرقها

وماروت مل يرد منه شيء، ل سقيم ول  ذَكره أهل األخبار ونقله املفسرون ِف قصة هاروت
وذكر  .، وليس هو شيئاً يُؤخذ ابلقياس-صلى هللا تعاىل عليه وسلم- صحيح عن رسول هللا

صلى هللا تعاىل عليه -هللا رسول  ِف "البحر" أن مجيع ذلك ل يصح منه شيء، ومل يصح  أن
 ، خالفاً ملن رواه. وقال-رضي هللا تعاىل عنهما-ول ابن عمر  كان يلعن الزهرة،  -وسلم

الرواية فاسدة مردودة غي مقبولة.  : "إن هذه-بعد أن ذكر الرواية ِف ذلك-اإلمام الرازي 
على  عذابنعلى أن من اعتقد ِف هاروت وماروت أَّنما مَلكان ي ونص الشهاب العراقي

فإن املالئكة معصومون، ل يعصون هللا ما  خطيئتهما مع الزهرة، فهو كافر ابهلل تعاىل العظيم؛
الليل والنهار  ما يؤمرون. ل يستكربون عن عبادته ول يستحسرون، يسبحون أمرهم ويفعلون

لت َلما تعاىل السموات واألرض، والقول أبَّنا متث ل يفَتون. والزهرة كانت يوم خْلق هللا
 ."كان، وُرد ت إىل مكاَّنا غي معقول ول مقبول فكان ما

القصة، أبن اإلمام أمحد، وابن  قال اآللوسي: "واعَتض اإلمام السيوطي على َمن أنكر
، وابن عباس، وابن عمر، وابن حبان، والبيهقي، وغيهم،  رووها مرفوعة وموقوفة على علي 

الواقف عليها يقطع  د عد ة صحيحة، يكاد، أبساني-رضي هللا تعاىل عنهم-مسعود، 
بعض احملققني إىل أن  ما ُروي حكاية  ِلما قاله  بصحتها، لكثرهتا وقوة خُمر ِجيها. وذهب

ول يرد ما قاله اإلمام  ابطل ِف نفسه؛ وبطالنه ِف نفسه ل يناِف صحة الرواية، اليهود، وهو
 ."املنكرين ابلكلية السيوطي عليه، إَّنا يرد على

ابب الرموز واإلشارات، فُياد من  أتى اآللوسي بطامة من طاماته، فقال: "ولعل ذلك من مث
املسماة ابلزهرة:  والعقل العملي، اللذان مها من عامَل القدس، ومن املرأة امللكنْي: العقل النظري

 املعروف عند أصحاب هذه اخلرافة املسماة ابلتفسي النفس الناطقة... إىل آخر التخليط
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 .شارياإل
ومحلها على ظاهرها، فقد  مث قال اآللوسي: "وَمن قال بصحة هذه القصة ِف نفس األمر،

 من السحر ُيضحك املوتى ويُبكي األحياء، وينكس راية ركب شططاً، وقال غلطا، وفتح ابابً 
 ."املنصفني من العلماء احملققني اإلسالم ويرفع رؤوس الكفرة الطغام، كما ل ُيفى ذلك على

بال خالف بينهم مبا تقول؟ فما  بل وهللا العكس! فكيف بك تت هم الصحابة والتابعني قلت:
 محََلته وانِقلوه، وعلماؤه وفقهاؤه، وأهل العقيدة والتوحيد؟ الذي بقي لإلسالم وهم

لنسبة السحر َلاروت وماروت،  وقد كثر ِف كالم أهل العلم من املفسرين وغيهم التعرض
 .ُبا؛ وتتب ع ذلك يطول تسليموذكر قصتهما بطريق ال

(: "وأما 1/36التخويف من النار" )" ونذكر هنا أمثلة على ذلك: قال ابن رجب ِف كتاب
منها. قال  املالئكة، وهم متوع دون على املعصية ابلنار، وهم خائفون سائر اخللق، فأشرفهم

اِبْلَقْوِل َوُهْم أِبَْمرِِه  ْل ِعَباد  ُمْكَرُموَن * ل َيْسِبُقونَهُ بَ  َوقَاُلوا اختَََّذ الرَّمْحَُن َوَلداً ُسْبَحانَهُ { :هللا تعاىل
َخْشَيِتِه  َيْشَفُعوَن ِإلَّ ِلَمِن اْرَتَضى َوُهْم ِمنْ  َما َبنْيَ أَْيِديِهْم َوَما َخْلَفُهْم َول يَ ْعَمُلوَن * يَ ْعَلمُ 

ُهمْ   وقد .}َجَهنََّم َكَذِلَك جَنْزِي الظَّاِلِمنيَ  ونِِه َفَذِلَك جَنْزِيهِ ِإين ِ إَِله  ِمْن دُ  ُمْشِفُقوَن * َوَمْن يَ ُقْل ِمن ْ
هاروت وماروت كاان مَلكنْي،  استفاض عن مجاعة من الصحابة والتابعني وَمن بعَدهم: أن

ا بعد الوقوع ِف الدنيا  املعصية بنْي عذاب الدنيا وعذاب اآلخرة، فاختارا عذاب وأَّنما ُخيِ 
صلى -حديث ابن عمر، عن النيب  ه. وقد روي ِف ذلك حديث مرفوع منلعْلمهما ابنقضائ

أمحد وابن حبان ِف صحيحه، ولكن قد قيل: إن الصحيح:  ، خر جه اإلمام-هللا عليه وسلم
 ."موقوف على كعب إنه

(: ذكر ابن حجر والسيوطي: 1/222وقال الكتاين ِف "نظم املتناثر من احلديث املتواتر" )
استوعبُت  طريقاً. وِف حواشي البيضاوي للسيوطي: القصة اثبتة وقد شرينأنه ورد من َنو ع

احلبائك ِف أخبار املالئك" أنه استوىف طُرقها " طُرقها ِف التفسي املسند، وكذا ذكر ِف كتابه
هللا عليه  صلى-الكبي". وقال ِف "مناهل الصفا": ورد فيها عن رسول هللا  ِف "تفسيه

التفسي املسند. وحاصل ذلك: أن  ما استوعبت طُرق القصة ِفالصحيح وغيه. ك -وسلم
وابن  فذكر طُرقها مث قال: "ووردت موقوفة على علي، وابن مسعود، ...القصة وردت مرفوعة
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قال ابن حجر ِف "شرح  .عمر، وابن عباس، وغيهم... أبسانيد عدة صحيحة وغيها
  .يد العْلم بصحتها". اه القصة طُرق تف البخاري": وِف "القول املسدد": َلذه

ابن عمر،  املصنوعة": "قصة هاروت وماروت رويناها من طُرق كثية، عن وقال ِف "الآللئ
مث نقل عن ابن حجر ِف "القول  .وابن عباس، وعلي، وغيهم، وموقوفاً، أبلفاظ خمتلفة

 ."يقطع الناظر فيها بوقوع هذه القصة املسدد" قال وردت ِمن طُرق
وأما قوَلم ِف قول هللا " :(1/182) "د ابن قتيبة ِف "أتويل خمتلف احلديثوقال أبو حمم
ُلوا الشََّياِطنُي َعَلى ُمْلكِ  َوات َّبَ ُعوا{ :تبارك وتعاىل  يُ َعلِ ُموَن النَّاسَ { :، مث قال}ُسَلْيَمانَ  َما تَ ت ْ

كني ببابل، فليس هذا مبنكر من امللَ  إن أتويله: ومل ينزل على }السِ ْحَر َوَما أُْنزَِل َعَلى اْلَمَلَكنْيِ 
وماروت، صار  أتويالهتم املستحيلة املنكوسة. فإذا كان مل ينزل على امللكنْي ببابل هاروت

وأتويل هذا عندان مبني مبعرفة اخلرب املروي فيه، " :الكالم فضالً ل معىن له... إىل أن قال
 .على ما ذكر بن عباس" ... فذكر الرواية ِف ذلك ومجلته

، }اْلَمَلَكنْي { :من بدل :}َوَماُروتَ  َهاُروتَ { :(: "قوله2/278ل ِف "عمدة القاري" )وقا
أَّنما كاان مَلكني أنزل من السماء إىل  :أو عطف بيان؛ وفيهما اختالف كثي. واألصح

 ."أمرمها ما كان، وقصتهما مشهورة األرض، فكان من
مها ملكان  :قال احلرايل }َوَماُروتَ  َهاُروتَ {" :(1/139) "وقال املناوي ِف "فيض القدير

ُجعال حَكمني ِف األرض. وقال القاضي كالزخمشري: ملكان أنزل لتعليم السحر، ابتالء من 
مُسيا مَلكني ابعتبار صالحهما. ومنع  تعاىل للناس، ومتييزاً بينه وبني املعجزة. وقيل: رجالن هللا

هللا فيهما  ن من أعبد املالئكة، رك بملكا  صرفهما للعلمية والعجمة. وقال الكازروين:
مها بني عذايب الدنيا واآلخرة،  الشهوة بعد ما طعن املالئكة فينا، لُيظهر عذران، فعصيا؛ فخي 

  .انتهى ."عذاب الدنيا، فعذُبما إىل يوم القيامة ميتحن ُبا عباده فاختارا
َنة  { :قال: ول يعلِ مان السحر حَّت يقول َا ََنُْن ِفت ْ ُهَما َما يُ َفر ُِقونَ  َفال ِإَّنَّ ِبِه  َتْكُفْر فَ يَ تَ َعلَُّموَن ِمن ْ

يفر ِق بني املرء  فهما يعلِ مان السحر ويبي نان فتنته... ومها يعلِ مان ما .}َبنْيَ اْلَمْرِء َوَزْوِجهِ 
 .وزوجه

طريقاً، بعضها حسن، فزْعُم  قال: "وقصة هاروت وماروت املشهورة وردت من َنو عشرين
 احلافظ ابن حجر. وقال: من وقف عليها يكاد يقطع بوجود ا غي صواب، كما بينهبطالَّنِ 
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 .القصة" اه 
(: "صحح هذه القصة السيوطي، ول عربة مبن 2/439وقال العجلوين ِف "كشف اخلفاء" )

 ."ليسوا ِف مرتبة املصحِ حني رواية ول دراية أنكرها، كالرازي، والقرطيب؛ فإَّنم
 -أي: من أهل العْلم-ومنهم " :(1/317) "قول ابن حجر ِف "العجابوخنتم هذه النقول ب

ابن حَّت إن  فيبادر إىل تكذيب املنقول، لعدم معرفته أبحوال النَقلة؛ من يعسر عليه التأويل،
 -يتبس ط ِف توثيق بعض الشيوخ وجترحيهم مع أنه مم ن ينتسب إىل احلديث وأهله، و-ان بح

وقد ورد ِف  .قصة هاروت وماروت والزهرة، كما سأذكر لفظهما ورد من  تبع غيه ِف إنكار
  :كثية... فذكر احلديث، وقال ذلك خرب مرفوع رجاله موثقون وله شواهد

ورجاله رجال الصحيح، غي  قال شيخنا احلافظ أبو احلسن ِف "زوائد املسند": "رواه أمحد،
 ."موسى بن جبي و هو ثقة

ِف صحيحه كعادته ِف  وقد أخرجه ابن حبان قال: "قلت: السند على شرط احلسن،
من القسم الثالث، عن احلسن بن سفيان، عن أيب  تصحيح مثله، فأخرجه ِف النوع الرابع

موسى بن جبي؛ فإنه  شيبة، عن حيىي بن أيب بكي، ورجاله رجال الصحيح إل بكر بن أيب
 إل ذْكر ابن حبان له ِف فيه جترحياً ول تعديالً  مدين نزل مصر، وروى عنه مجاعة، ومل أر

 .وإخراج حديثه ِف صحيحه الثقات،
ذلك الزمان، ل أَّنا الزهرة اليت هي  وقال ابن حبان بعد خترجيه: "الزهرة هذه: امرأة كانت ِف

  ."ِف السماء
وصرح فيه  : "وهذا مم ا قاله من عنده، وقد ورد اخلرب خبالف ما زعم،-أي: ابن حجر-قلت 

 ."وإن تلك املرأة مسخت كوكباً  كب الذي هو اآلن ِف السماء،أبَّنا الزهرة الكو 
العْلم مم ن تقد م، وكثي من  مث قال: "تنبيه: طعن ِف هذه القصة من أصلها بعُض أهل

 املتكل م والفقيه، إَّنا العجب مم ن ينتسب إىل احلديث كيف املتأخِ رين. وليس العجب ِمن
أو تباين أسانيدها: أنه ابطل، أو  مع كثرة طرقهايطلق على خرب ورد ُبذه األسانيد القوية 

واهية،  دعواهم تقوية أحاديث غريبة أو واردة من أوجه لكنها َنو ذلك من العبارة، مع
  ."واحتجاجهم ُبا و العمل مبقتضاها؟

بعض ما ذكرته، ومن رواية  وقد خلص الثعليب، مث ابن ظفر، مث القرطيب، هذه القصة من
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 .وذكروا ِف القصة زايدات فسرين،الكليب وغيه من امل
 :العريب ِف "أحكام القرآن"، فقال قال: "وأما من أنكرها، فجماعة منهم القاضي أبو بكر بن

احلمراء؟ قلت: نعم. و ذَكر  أطلعت :وقد روى املفسرون عن انفع، قال: قال يل ابن عمر"
قلت إل  ما مسعت من مسخ ر ُمطيع تلعنه؟ قال: ما  أنه لعنها. فقلت: سبحان هللا! جنم

ِف األرض...  : أن املالئكة عجبت من معاصي بين آدم-صلى هللا عليه وسلم- رسول هللا
وإَّنا سقت هذا اخلرب، ألن العلماء رووه  :فذَكر القصة وخل ص بعض ما ورد ِف ذلك. مث قال

نه جائز  ولك أن يقع ملن يضل به. وحتقيق القول فيه: أنه مل يصح  سنده، و دو نوه، فخشينا
فجو ز وقوع ذلك، ودفع صحة النقل  ."كله ِف العقل لو صح النقل... إىل آخر كالمه

  .قد مته بوقوعه؛ وهو حمجوج مبا
ما نصه: "وهذا   -القصة ابختصار بعد أن أشار إىل-وقد تلقاه عنه القرطيب املفسِ ر، فقال 

 ،"عطية ِف "تفسيه عمر. وممن أنكر صحة ذلك: أبو حممد ابن كله ضعيف وبعيد على ابن
وكعب األحبار، والسدي،  فقال: روي عن علي، وابن مسعود، وابن عباس، وابن عمر،

ملخ صة مث قال: "وهذا كله ضعيف وبعيد عن ابن عمر و  والكليب، ما معناه... فذكر القصة
 العقل فال ينكر ذلك، إذ ل يصح منه شيء؛ فإنه قول تدفعه األصول ِف املنقول. وأما غيه،

 .لكن وقوع هذا اجلائز ل يدرك إل  ابلسمع، ومل يصح ". انتهى ِف قدرة هللا تعاىل كل  موهوم؛
بعد أن قر ر عصمة األنبياء  ،"ومنهم: أبو حممد ابن حزم، فقال ِف كتاب "امللل و النحل

 :ذلك، وأطنب ِف التمسك بظاهرها وعمومها، مث ختم أبن قال واستدل ابآلايت الواردة ِف
فعصيا ابلزىن و شرب اخلمر  يبطل ظن من قال إن هاروت وماروت كاان ملكني وهذا"

ل عصيا،  القصة اليت ِف اآلية، قال: و مل يقل هللا إَّنما كفرا و وقتل... النفس مث أخذ يتأول
اإلسناد أصالً، ول هي مع ذلك عن  وإَّنا جاء ذلك ِف خرافة موضوعة ل تصح من طريق

إىل  ...، بل هي موقوفة على من دونه فسقط التعلق ُبا-يه وسلمعل صلى هللا-رسول هللا 
به، وإَّنا هو كذب مفَتى أن هللا أنزل إىل  أن قال: نسبوا إىل هللا ما مل أيت به أثر ُيشتغل

ابلباطل، وقتل  ومها هاروت وماروت، وإَّنما عصيا بشرب اخلمر، واحلُكم األرض مَلكني
اسم هللا األعظم فطارت به إىل السماء فمسخت كوكباً،  انيةالنفس احملرمة، والزىن، وتعليم الز 

الباب: خرب رويناه من طريق  الزهرة. وإَّنما ُعذِ اب ِف غار ببابل، قال: وأعلى ما ِف هذا :وهي
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 له: مرة النخعي، ومرة احلنفي؛ ما نعلم له رواية إل هذه عمي بن سعيد وهو جمهول، يقال
أن  حد  اخلمر مل يسن ه النيب  :ا على علي، وكذبة أخرى ِفالكذبة، و ليست مرفوعة بل وقفه

  .انتهى ."-صلى هللا عليه وسلم-
أي: -عليه كالمه ِف عمي بن سعيد  وكالمه ِف هذا الفصل يُنبئ عن قصوره ِف النقل، فرد

تلقاه منه ابلقبول شيخ من شيوخنا: أثي الدين أبو  ، وقال: فسقط كالمه وقد-ابن حجر
  .كر كالمه بْعدوسأذ  حيان،

عياض ِف "الشفاء"، فقال ما  ومم ن صرح بنفي ورود حديث مرفوع ِف هذه القصة: القاضي
األنبياء: هل هي عامة ِف اجلميع؟ أو ِف املرسلني  بعد أن حكى اخلالف ِف عصمة-نصه 

مجيعهم قصة  . قال: فمم ا احتج به من مل يوجب عصمة-فيمن عداهم؟ خالف فقط؟ و
نقلة التفسي، وما يُروى عن علي وابن عباس  وما ذكر فيها أهل األخبار و هاروت وماروت

سقيم و ل صحيح عن  ابتالئهما، فاعلم: أن هذه األخبار مل يُرو منها شيء ل ِف خربمها و
هو شيئاً يؤخذ بقياس، والذي منه ِف القرآن  ، وليس-صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا 

السلف وهذه األخبار من   قد أنكر ما قال بعضهم فيه كثي مناملفسرون ِف معناه. و  اختلف
 ."كذب اليهود وافَتائهم

ابحلديث، املعدود ِف  : "وهذا من غريب ما وقع َلذا اإلمام املشتهر-أي: ابن حجر-قلت 
نفاه من ورود خرب مرفوع ِف هذه القصة؟ وكيف  حفاظه، املصنف ِف شرحه! كيف جيزم مبا

وابن عباس، وابن عمر،  ذلك إَّنا هو من افَتاء اليهود؟ مع أن علياً، الذي ورد من جيزم أبن
سأل اليهود عن شيء من األمور، وكثرة األخبار  و غيهم، ثبت عنهم اإلنكار على من

 .هذه القصة الواردة ِف
ذكر املفس رون ِف قراءة من  وقال أبو حيان ِف "تفسيه الكبي" الذي مساه: "البحر": "وقد

تتضمن أن املالئكة تعجب ت من بين آدم... فذكر  قصصاً  -بفتح الالم- }َمَلَكنْي الْ { :قرأ
ل يعصون هللا  إىل أن قال: وكل هذا ل يصح منه شيء. واملالئكة معصومون قصة ملخ صة

كان يلعن   -صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا  ما أمرهم و يفعلون ما يؤمرون. ول يصح أن  
  .انتهىعمر".  الزهرة، ول ابن

إىل احلديث،  قال ابن حجر: "وليعترب الناظر ِف كالم هؤلء، والعجب مم ن ينتمي منهم
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كثي من الناس ابحلافظ، كيف يُقدم على هذا  ويد عي التقدم ِف معرفة املنقول، ويسم ى عند
القوية و الطرق  به، مع وجوده ِف تصانيف َمن ذكران من األئمة ابألسانيد النفي و جيزم

 ."!ية؟ وهللا املستعانالكث
رد   : ِف طُرق هذه القصة: القوي و الضعيف، ول سبيل إىل-أي: ابن حجر-وأقول 

اجلميع؛ فإنه ينادى على َمن أطلقه بقل ة الط الع واإلقدام على رد  ما ل يعلمه؛ لكن األوىل: 
ؤخذ من وي اختلفت فيه ابلزايدة و النقص، فيؤخذ مبا اجتمعت عليه، أن يُنظر إىل ما

فإن الضطراب إذا بعد به اجلمع بني  املختلف ما قوي و يطرح ما ضعف أو ما اضطرب؛
كالم ابن  شيء منه التحق ابلضعيف املردود. وهللا املستعان!". انتهى املختلف ومل يَتج ح

 .حجر، وهو نفيس جداً 
 :ونالحظ أن العَتاض على هذه القصة من وجهنْي 

 :األو ل نقلي  
، وهذا مردود بورود النقول -صلى هللا عليه وسلم-د نقل صحيح عن النيب وهو: عدم ورو 

حَّت وإن مل ُيصر ح  ،-صلى هللا عليه وسلم- املتضافرة اليت ل ميكن أن تكون عن غي النيب
املرفوع، كاملصرح برفعه سواء. وقد وردت القصة من  فيها ابلرفع؛ فإن املوقوف الذي له حكم

 :الطرق هذه
  :مرفوعة

هذْين  مطوًل، أحد -وسلم صلى هللا عليه-من طريقنْي: عن ابن عمر، عن رسول هللا  -1
رجال الصحيح، خال موسى بن جبي،  الطريقني صح حه ابن حبان، وقال فيه اَليثمي: رجاله

 .حجر: إسناده حسن. وصححه السيوطي وهو: ثقة. وقال فيه ابن
 .من ثالثة طُرق عن علي  مرفوعاً ابختصار -2
 .عن عمر مرفوعاً خمتصراً  -3
 .عن عمر موىل غفرة مرسالً مطولً  -4

  :موقوفة
مسعود، مطو لة أبسانيد  جاءت عن ابن عمر، وابن عباس، وعلي بن أيب طالب، وابن

 ...وابن كثي، وابن حجر، والسيوطي، وغيهم صحيحة أو حَسنة؛ جزم بذلك احلاكم،
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، وعائشة، وحفصة. وكذا رويت عن وكذا جاءت خمتصرة ِبسناد صحيح، عن أم سلمة
 .عمر

 .قِدمت من دومة اجلندل وجاءت مبا يشبه اإلمجاع من الصحابة، ِف قصة املرأة اليت
 :عن التابعني

بن عباس، وكعب األحبار،  جاءت مطولة بسند صحيح، عن جماهد، وعبيد هللا بن عبد هللا
عفر الباقر، وابن جريج، قتادة، واحلسن، وأيب ج والسدي، والربيع. وجاءت خمتصرة عن

  .زيد وخصيف، وابن
رؤوسهما، ويعلِ مان السحر، عن  كما جاءت رؤيتهما وأَّنما معذابن ِف اببل العراق، منك سة

 :أربعة
مجهور الصحابة على ما  بسند صحيح عن صحابية جليلة أو اتبعية خمضرمة، أقرها -1

 .قالت، وصد قوها فيه
وكان الناس يسألونه  هر بذلك ِف الصدر األول،بسند صحيح عن اتبعي فاضل، اشت -2

 .احلادثة مبحضر الولة والعلماء عن تلك
التفسي، وهو: جماهد بن جرب. وتناقل  بسند ل أبس به، عن إمام من أئمة التابعني ِف -3

 .حبصوَلا معه العلماء قصته، وجزموا
 ."ن العريب ِف "األحكاماب عن املفسر احلسني بن داود، املشهور بُسنَ ْيد، كما نقلها -4

املفضلة، ول يثبت أي تفسي لآلايت  وليس لكل هؤلء خمالف ول منكر ِف القرون األوىل
كما -العْلم  األول؛ بل جزم بعض العلماء بتواتر القصة، وأَّنا تفيد بسوى ذلك ِف الصدر

 .-تقدم
 :والثاين عقلي  

إشكال، ألن الرواية تبني  أَّنم  ها أيوهو: موضوع عصمة املالئكة. وهذه املسألة ل يظهر في
  !تعل ل؟ ورُكبت فيهم شهوات بين آدم؛ فال أدري ملاذا يتعل ل ُبا َمن نُقلوا من طبيعة املالئكة،

  :بعضهم. ونضيف هنا مايلي وقد رد  عليهم مجاعة من أهل العْلم تقد م ذْكر
والشهوة، كانت عبادته  ابَلوى قال البيهقي ِف "الُشعب": فَمن يعبد هللا وطينه معجون

 املالئكة ابلشهوة، كيف وقع ِف املعصية؟ وذكر قصة هاروت أفضل؛ أل ترى َمن ابتلي من
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 .وماروت
فيه: أنه مل يصح  سنده، ولكنه  (: "وحتقيق القول1/44وقال ابن العريب ِف "أحكام القرآن" )

 ة من املالئكة، ويوجدالنقل. وليس مبمتَنع أن تقع املعصي جائز كل ه ِف العقل لو صح ِف
منهم خالف ما ُكلفوه، وخُتلق فيهم الشهوات؛ فإن هذا ل ينكره إل رجالن: أحدمها: جاهل 

املالئكة  املستحيل. والثاين: َمن شم ورد الفالسفة، فرآهم يقولون إن ل يدري اجلائز من
واجلماع ل وشهوات الطعام والشراب  .روحانيون، وإَّنم ل تركيب فيهم، وإَّنا هم بسائط

 :وجهنْي  املركبات من الطبائع األربع؛ وهذا حتكم ِف القولني من تكون إل  ِف
يعاينوه ول نُقل إليهم، ول دل دليل العقل  أَّنم أخربوا عن املالئكة وكيفيتهم مبا مل :أحدمها

 .عليه
 خالف جيوز عندان بال أَّنم أحالوا على البسيط أن يَتك ب، وذلك عندان جائز؛ بل :والثاين

  :يوجد من املرك ب شيء من ذلك... إىل أن قال أن أيكل البسيط، ويشرب ويطأ، ول
يفَتون، ويفعلون ما يؤمرون، صْدق ل  وخرب هللا تعاىل عنهم أبَّنم يسبِ حون الليل والنهار ل"

أيضاً. وكل  حاَلم وهي ما جيوز أن تتغي فيكون اخلرب عنها بذلك خالف فيه، لكنه خرب عن
عام جيوز أن يدخله التخصيص، وهذا  صدق ل خالف فيه. وقد قال علماؤان: إنه خربحق 

وتعل م  تفسيه": أنه دخل إليهما ِف مغارمها وكل مهما" صحيح أيضاً. وقد روى ُسنَ ْيد ِف
مساع كالمهما، ومها إذا تكلما إَّنا يقولن إَّنا  منهما ِف زمن اإلسالم؛ وليس التعلم منهما إل

جعل السامري ما اطلع  فال تكفر! أي: ل جتعل ما تسمع منا سببًا ،للكفر كمافتنة  َنن
اخلشية من  لختاذ العجل إَلًا من دون هللا. وِف هذا من العربة عليه من أثر فرس جربيل سبباً 

 احلالة، واخلوف من مكر هللا تعاىل؛ فهذا بلعام ِف سوء العاقبة واخلامتة، وعدم الثقة بظاهر
 ."هاروت وماروت ِف املالئكة املقربنياآلدميني ك

  :(1/178) "وقال املناوي ِف "فيض القدير
تُقبل توبتهم:  الشافعية ُيستثىن من جزم األئمة بقبول التوبة، أربعة ل قال بعض :فائدة"

بعضهم: ولعل املراد: أَّنم ل يتوبون".  إبليس، وهاروت، وماروت، وعاقر انقة صاحل. قال
  .انتهى
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هاروت  ذكره ِف إبليس غي صواب، بل هو على ظاهره. وما ذكره ِف ن ماواعَتض أب
يُعذَّبون ِف الدنيا فقط، وأَّنم ِف اآلخرة  وماروت غي صحيح، ألن قصتهم قد دلت على أَّنم

 .املالئكة، بعد رد هم إىل صفاهتم يكونون مع
  

 األسئلة :
واء املرأة َلما وفيها قصة   روى ابن جرير من طريق عن السدي قصة هاروت وماروت وإغ1

 مسخ املرأة إىل كوكب وتعليقهما ببابل وتعليمهما السحر ، وإسناده حسن ) صح ( .
: إذا أاتمها إنسان يريد السحر ، كما روى عنه ابن جرير ِبسناد حسن   قال السدي  2

اد ، فبل عليه وعظاه ، وقال له : ل تكفر ، إَّنا َنن فتنة . فإذا أىب ، قال له : ائت هذا الرم
. فإذا ابل عليه ، خرج منه نور فسطع حَّت يدخل السماء ، وذلك اإلميان . وأقبل شيء 
أسود كهيئة الدخان ، حَّت يدخل ِف مسامعه وكل شيء ، وذلك غضب هللا . فإذا أخربمها 

 ) صح ( . بذلك ؛ علماه السحر
لناس السحر وما أنزل قال : قوله يعلمون ا قتادة   أخرجه ابن جرير ِبسناد صحيح عن3

على امللكني ببابل هاروت وماروت فالسحر سحران سحر تعلمه الشياطني وسحر يعلمه 
 )صح ( . هاروت وماروت

وحاصلها راجع   قال ابن كثي بعد أن ذكر األحاديث واآلاثر ِف قصة هاروت وماروت : 4
متصل اإلسناد إىل  ِف تفصيلها إىل أخبار بين إسرائيل ؛ إذ ليس فيها حديث مرفوع صحيح

الصادق املصدوق املعصوم الذي ل ينطق عن اَلوى . وظاهر سياق القرآن إمجال القصة من 
غي بسط ول إطناب فيها ، فنحن نؤمن مبا ورد ِف القرآن على ما أراده هللا تعاىل . وهللا 

 ) صح ( .أعلم حبقيقة احلال 
وأَّنا منقولة عن أهل الكتاب هو    ما ذهب إليه ابن كثي من رد قصة هاروت وماروت5

 الصحيح الذي عليه أكثر العلماء ) خطأ ( .
  ما ذهب إليه ابن كثي من رد قصة هاروت وماروت غي صحيح ففيه رد ألقوال أكثر 6

 املفسرين من الصحابة والتابعني بغي دليل ) صح ( .
 صح ( .   ما قاله ابن كثي ِف رد قصة هاروت وماروت يناقض أوله آخره )7
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  كثرة املنقول عن الصحابة والتابعني ِف قصة هاروت وماروت واملرأة من غي إنكار أحد 8
 منهم َلا دليل واضح على صحتها ) صح ( .

 ( لقاضي عياض والشهاب العراقي ) صح  ممن رد قصة هاروت وماروت اآللوسي والرازي وا9
صة هاروت وماروت وأن َلا   قال األلوسي بعد أن ذكر رد السيوطي على من رد ق10

أسانيد كثية تقطع بصحة الرواية : وذهب بعض احملققني إىل أن ما روي حكاية ملا قاله 
اليهود وهو ابطل ِف نفسه وبطالنه ِف نفسه ل يناِف صحة الرواية ول يرد ما قاله اإلمام 

 ) صح ( . السيوطي عليه إَّنا يرد على املنكرين ابلكلية
لوسي ِف التفسي قوله ِف قصة هاروت وماروت أَّنا لعلها من ابب الرموز   من طامات األ11

 واإلشارات ) صح ( .
  قول األلوسي أبن من قال بصحة قصة هاروت وماروت قد ركب شططًا وقال غلطاً 12

وساعد على تنكيس راية اإلسالم كالم ابطل مردود ألن من قال بصحة ذلك إَّنا هم 
 ء كما قال ؟ ) صح ( .الصحابة والتابعون فهل هؤل

  ذكر احلافظ ابن رجب ِف كتاب ) التخويف من النار ( أن قصة هاروت وماروت قد 13
 استفاضت عن مجاعة من الصحابة والتابعني ومل ينكرها ) صح ( 

  نقل الكتاين ِف املتناثر من احلديث املتواتر تصحيح ابن حجر العسقالين والسيوطي 14
 مده ) صح ( .لقصة هاروت وماروت واعت

  ممن رد القصة واستنكرها ابن قتيبة ِف خمتلف احلديث حيث ذكر أن املعىن لآلايت 15
 النفي وأن ما ِف قوله تعاىل ) وما أنزلنا على امللكني ( هي انفية ) خطأ (

   ممن اعتمد القصة وصححها العيين ِف عمدة القاري ) صح ( .16
 ب فيض القدير ) خطأ ( .  ممن رد وضعف قصة هاروت وماروت صاح17
  وقال العجلوين ِف كشف اخلفاء ِف قصة هاروت وماروت : صحح هذه القصة 18

السيوطي ول عربة مبن أنكرها كالرازي والقرطيب فاَّنم ليسوا ِف مرتبة املصححني رواية ول 
 ) صح ( .دراية .
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 امسة واألربعوناحملاضرة اخل
*** 

 .(البقرة) ( من سورة103)( إىل 101اتبع تفسري اآلايت من )
  

 :والصالة والسالم على رسول هللا. أما بعد احلمد هلل،
هاروت وماروت، مع التعليق  ِف احملاضرة السابقة من سْوق اآلاثر الواردة ِف قصة فقد انتهينا

 .اآلاثر الواردة ِف تفسي بقية اآلايت عليها، ونستكمل هنا بقية
  

 .روت وماروتاآلاثر الواردة يف قصة ها اتبع
  

َا ََنْنُ { :قوله عن قتادة ِف َنة   ِإَّنَّ   .، قال: بالء}ِفت ْ
  :}َتْكُفرْ  َفال{ :وأما قوله تعاىل

ساحراً  من أتى كاهناً أو)) :قال فأخرج البزار، واحلاكم وصححه، عن عبد هللا بن مسعود،
  .((فصد قه مبا يقول، فقد كفر مبا أنزل على حممد

ليس )) :-صلى هللا عليه وسلم- ان بن حصني، قال: قال رسول هللاوأخرج البزار، عن عمر 
، أو ُتطيِ  له، أو تكه ن أو ُتكهِ ن له، أو سحر أو ُسِحر له. ومن عقد عقدة،  منا َمن تطي 

  .((مبا يقول، فقد كفر مبا أنزِل على حممد ومن أتى كاهناً فصد قه
 :-صلى هللا عليه وسلم-هللا  سولوأخرج عبد الرزاق، عن صفوان بن سليم، قال: قال ر 

 .((كان آخر عهده من هللا  -قليالً أو كثياً - من تعل م شيئاً من السِ حر))
بذْكرها، وأييت بعضها ِف مسائل  واألحاديث ِف السِ حر وذم ه، وما يتعلق به، كثية ل نطيل

 .-تعاىل إن شاء هللا-اآلايت 
 ."إل  كافر ئ على السِ حروعن ابن جريج، قال ِف هذه اآلية: "ل جيَت 

ُهَما{ وأما قوله تعاىل   :اآلية }...فَ يَ تَ َعلَُّموَن ِمن ْ
صلى هللا عليه -عن النيب  ،-رضي هللا عنه-فأخرج مسلم وغيه، عن جابر بن عبد هللا 

املاء، مث يبعث سراايه ِف الناس؛ فأقرُبم عنده  إن الشيطان ليَضع عرشه على)) :قال -وسلم
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تركته وهو يقول: كذا  م عنده فتنة. جييء أحدهم فيقول: مازلت بفالن حَّتأعظمه :منزلة
بينه  ما صنعت شيئاً! وجييء أحدهم فيقول: ما تركته حَّت فر قت وكذا. فيقول إبليس: ل وهللا

عم أنت :وبني أهله. قال: فيقر ِبه ويُدنيه ويلتزمه، ويقول ََ   .بفتح النون وكسرها .((!ِن
 شيخنا أبو احلجاج املزي فتح النون، وراجعته فثبت على : "رج ح-هللارمحه -وقال ابن كثي 

جواز كون فاعل "نعم" مضمراً،  ذلك. واملشهور عند النحاة: كْسرها. واحتج به بعضهم على
  ."وهو قليل

وامرأته، أو  ، قال: "ما أابيل أفر قت بني الرجل-رضي هللا عنه-اخلطاب  وعن عمر بن
 ."مشيت إليهما ابلسيف

من أفضل )) :-وسلم صلى هللا عليه-ماجة، عن أيب رهم، قال: قال رسول هللا  وأخرج ابن
  .((النكاح الشفاعة: أن ُيشفع بني اثننْي ِف

ُهَما َما يُ َفر ُِقوَن ِبهِ { :عن قتادة، ِف قوله قال:" يؤخ رون  ،}َبنْيَ اْلَمْرِء َوَزْوِجهِ  فَ يَ تَ َعلَُّموَن ِمن ْ
 ."ضون أحدمها إىل صاحبهويبغ ِ  أحدمها عن صاحبه،

قال: "نعم. من  ،}ِبَضار ِيَن بِِه ِمْن َأَحٍد ِإلَّ ِبِِْذِن اَّللَِّ  َوَما ُهمْ { :البصري، قال وعن احلسن
ُيسل ط؛ ول يستطيعون ُضرَّ أحد إل  ِبذن هللا، كما  شاء هللا سل طهم عليه، ومن مل يشإ هللا مل

  ."هللا تعاىل قال
  ."ل:" ل يضر هذا السحر إل  من دخل فيهوعن احلسن، أنه قا

قال: "لقد عِلم أهل الكتاب فيما يقرؤون من   ،}ِف اآلِخَرِة ِمْن َخالقٍ  َما لَهُ { :وعن قتادة
  .القيامة وفيما ُعهد َلم: أن  الساحر ل خالق له عند هللا يوم كتاب هللا،

  ."قال: "قوام }القٍ َما َلُه ِف اآلِخَرِة ِمْن خَ { :وعن ابن عباس، ِف قوله
 ."من نصيب" :}ِمْن َخاَلقٍ { :وعن ابن عباس، وجماهد، والسدي

-األزرق قال له: أخربين عن قوله  وأخرج الطسيت ِف "مسائله"، عن ابن عباس: أن انفع بن
قال: وهل تعرف العرب  .، قال: من نصيب}َخالقٍ  َما لَُه ِف اآلِخَرِة ِمنْ { :-عز وجل

  أيب الصلت، وهو يقول؟ ا مسعت أمية بنذلك؟ قال: نعم. أم

   َقْطٍر وأغاللِ  إل  َسرَابِيل من ل َخالَق َلم َيْدُعون ابلويل فيها
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  ."ما له ِف اآلخرة من جهة عند هللا" :وعن قتادة
  ."قال: "ليس له ِدين }ِف اآلِخَرِة ِمْن َخالقٍ  َما َلهُ { :وعن احلسن

  ."ابعوا" :قال }ا َشَرْوامَ  َولَِبْئسَ { :وعن السدي ِف قوله
ُْم آَمُنوا َوات ََّقْوا َلَمُثوبَة  ِمنْ  َوَلوْ { :قوله تعاىل  .}ِعْنِد اَّللَِّ َخْي  َلْو َكانُوا يَ ْعَلُمونَ  َأَّنَّ

  ."أبداً  ، فإنه ل يكون}َلوْ { عن ابن عباس قال: "كل شيء ِف القرآن
 ."ثواب" :، قال}َلَمثُوبَة  { :و عن قتادة، ِف قوله

 
 أقوال املفسرين.

: الضمي لبين إسرائيل، ل لعلمائهم فقط، والرسول: حممد }َوَلمَّا َجاَءُهْم َرُسول  {قوله تعاىل: 
 . -صلى هللا تعاىل عليه وسلم-
جاء  -صلى هللا تعاىل عليه وسلم-: أي: من التوراة، من حيث إنه }ُمَصدِ ق  ِلَما َمَعُهمْ {

عليه -أخرب أبَّنا كالم هللا تعاىل املنزل على نبيه موسى على الوصف الذي ذُكر فيها، أو 
، أو صدَّق ما فيها من قواعد التوحيد، وأصول الدين، وإخبار األمم، واملواعظ -السالم

 واحِلكم، أو أظهر ما سألوه عنه من غوامضها. 
صلى -ين كانوا ِف عهده : أي: التوراة، وهم اليهود الذ}نَ َبَذ َفرِيق  ِمَن الَِّذيَن أُوُتوا اْلِكَتابَ {

كما تومهه بعضهم   -عليه السالم-، ل الذين كانوا ِف عهد سليمان -هللا تعاىل عليه وسلم
 ل يُتصو ر منهم. -صلى هللا تعاىل عليه وسلم-من اللحاق، ألن الن بذ عند جميء النيب 

الكالم مع الرسول،  : املراد به: التوراة. وقيل: القرآن. وأيده أبو حيان أبن}ِكَتاَب اَّللَِّ {
بون ما جاء به من  فيصي املعىن: أنه ُيصد ق ما أبيديهم من التوراة، وهم ابلعكس يكذِ 

 القرآن، ويَتكونه ول يؤمنون به، بعدما لزمهم تلق يه ابلقبول. 
ُْم ل يَ ْعَلُمونَ { أو  : مجلة حالية، أي: نبذوه ُمَشبَّهني مبن ل يعلم أنه كتاب هللا تعاىل،}َكَأَّنَّ

صلى -ل يعلمه أصالً، أو ل يعلمونه على وجه اإلتقان، ول يعرفون ما فيه من دلئل نبوته 
؛ وهذا على تقدير أن يراد األحبار، وفيه إيذان أبن عْلمهم به رصني، لكنهم -هللا عليه وسلم

 يتجاهلون. 
 وعن الشعيب: "هو بني أيديهم يقرؤونه، ولكنهم نبذوا العمل به".
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 " أدرجوه ِف الديباج واحلرير، وحل ْوه ابلذهب، ومل حُيل وا حالله ومل حُير ِموا حرامه".وعن سفيان:
وَمن فس ر كتاب هللا تعاىل ابلقرآن، جعل متعل ق العْلم أنه كتاب هللا، أي: كأَّنم ل يعلمون أن 

وه ل القرآن كتاب هللا تعاىل، مع ثبوت ذلك عندهم وحتق قه لديهم. وفيه إشارة إىل أَّنم نبذ
 عن شبهة، ولكن بغياً وحسداً.

قال اآللوسي: "فاليهود أربع فَ َرق: ففرقة آمنوا ابلتوراة وقاموا حبقوقها، كمؤمين أهل الكتاب؛  
. وفرقة جاهروا بنبذ العهود وتعدي }َبْل َأْكثَ رُُهْم لَ يُ ْؤِمُنونَ {وهم األقل ون املشار إليهم ب 

ُهمْ {احلدود؛ وهم املعني ون بقوله تعاىل:  . وفرقة مل جياهروا، ولكن نبذوا جلهلهم؛ }نَ َبَذُه َفرِيق  ِمن ْ
 وهم األكثرون. وفرقة متس كوا ُبا ظاهراً ونبذوها سراً؛ وهم املتجاهلون".

قال ابن كثي: "فالقوم ذم هم هللا بنْبذهم العهود اليت تقد م هللا إليهم ِف التمسك ُبا والقيام 
ذيب ابلرسول املبعوث إليهم وإىل الناس كافة، الذي ِف كتبهم حبقها؛ وَلذا أعقبهم ذلك التك

الَِّذيَن يَ تَِّبُعوَن {نْعته وصفته وأخباره. وقد أُمروا فيها ابت باعه ومؤازرته ومناصرته، كما قال: 
ُدونَُه َمْكُتوابً ِعْنَدُهْم ِف الت َّْورَاِة َواأِلجنِْ  اآلية. وقال ها هنا:  }يِل...الرَُّسوَل النَّيبَّ األُمِ يَّ الَِّذي جيَِ

اَب َوَلمَّا َجاَءُهْم َرُسول  ِمْن ِعْنِد اَّللَِّ ُمَصدِ ق  ِلَما َمَعُهْم نَ َبَذ َفرِيق  ِمَن الَِّذيَن أُوُتوا اْلِكَتاَب ِكتَ {
ُْم لَ يَ ْعَلُمونَ  مما -يديهم ، أي: اطَّرَح طائفة منهم كتاب هللا الذي أب}اَّللَِّ َورَاَء ظُُهورِِهْم َكَأَّنَّ

ُْم ل {، أي: تركوها }َورَاَء ظُُهورِِهمْ { -صلى هللا عليه وسلم-فيه البشارة مبحمد  َكَأَّنَّ
صلى هللا عليه -ما فيها، وأقبلوا على تعل م السِ حر وات باعه. وَلذا أرادوا كيد الرسول  }يَ ْعَلُمونَ 

ْشق، وهو: وهو شعر من الرأس واللحية -، وسحروه ِف ُمْشط وُمَشاقة -وسلم
َ
يسقط مع امل

ْشط
َ
-، حتت رَاُعوَفة بئر ذي أَْروان -وهو: وعاء الطَّلع، وهو: ِقْشره -، وُجف  طَْلعة ذَكر-امل

. ورَاُعوَفة البئر: صخرة تنزل ِف أسفل البئر إذا -وهي بئر ِف املدينة ِف بستان بين ُزَريق
عليها. ويقال: هو حَجر يكون احتفرت تكون هناك؛ فإذا أرادوا تنقية البئر جلس املنقِ ي 

على رأس البئر، يقوم عليها املستقي. وكان الذي توىل ذلك منهم: رجل يقال له: لَِبيد بن 
، وشفاه منه -صلى هللا عليه وسلم-. فأطلع هللا على ذلك رسوَله -لعنه هللا-األعصم 

 .-هللا عنهارضي -وأنقذه، كما ثبت ذلك مبسوطاً ِف الصحيحني، عن عائشة أم  املؤمنني 
ُلوا الشََّياِطنيُ {قال اآللوسي:  ، الضمي للذين تقدموا من اليهود، أو الذين  }َوات َّبَ ُعوا َما تَ ت ْ

صلى هللا تعاىل عليه -، أو الذين كانوا ِف زمن نبينا -عليه السالم-كانوا ِف زمن سليمان 
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 ، أو ما يتناول الكل . -وسلم
هو قول األكثرين. وقيل: املراد ُبم: شياطني اإلنس؛ واملتبادر من الشياطني: مردة اجلن ، و 

 وهو قول املتكلِ مني من املعتزلة. 
اآلية: ساق ابن كثي مجلة كبية من  }َوَما َكَفَر ُسَلْيَماُن َوَلِكنَّ الشََّياِطنَي َكَفُروا...{وقوله: 

 اآلاثر املتقد مة ِف تفسي اآلية، مث قال:
لف ِف هذا املقام، ول ُيفى ملخص القصة، واجلمع بني "فهذه نبذة من أقوال أئمة الس

 ". -وهللا اَلادي-أطرافها، وأنه ل تعارض بني السياقات على اللبيب الفهم 
ُلوا الشََّياِطنُي َعَلى ُمْلِك ُسَلْيَمانَ {قال: "فقوله تعاىل:  -، أي: وات بعت اليهود }َوات َّبَ ُعوا َما تَ ت ْ
ضهم عن كتاب هللا الذي أبيديهم، وخمالفتهم الرسول )حممداً( بعد إعرا-الذين أوتوا الكتاب 

ما تتلوه الشياطني. أي: ما )ترويه وخترب به(، وحتدثه الشياطني على  -صلى هللا عليه وسلم-
اه ب   ُلوا{ألنه ضمن  }َعَلى{ملك سليمان. وعدَّ  : تكذب". }تَ ت ْ

 ملك سليمان"، ونقله عن ابن ها هنا مبعىن: "ِف"، أي: تتلو ِف }َعَلى{وقال ابن جرير: "
 جريج، وابن إسحاق. 

: قد  -رمحه هللا-. وقول احلسن البصري -وهللا أعلم-قال ابن كثي: والتضمني أحسن وأوىل 
كان السِ حر قبل زمان سليمان بن داود، صحيح لشك فيه، ألن السحرة كانوا ِف زمان 

أملَْ تَ َر ِإىَل اْلَمإِل ِمْن َبيِن ِإْسرائيَل {، وسليمان بعده، كما قال تعاىل: -عليه السالم-موسى 
... اآلية، مث القصة  }ِمْن بَ ْعِد ُموَسى ِإْذ قَاُلوا لَِنيبٍ  ََلُُم ابْ َعْث لََنا َمِلكاً نُ َقاِتْل ِف َسِبيِل اَّللَِّ

ُ اْلُمْلَك َواحلِْْكَمةَ {بعدها، وفيها:  وهم قبل -ال قوم صاحل . وق}َوقَ َتَل َداُوُد َجاُلوَت َوآاَتُه اَّللَّ
َا أَْنَت ِمَن اْلُمَسحَّرِينَ {لنبي هم صاحل:  -عليه السالم-إبراهيم اخلليل  ، )أي: املسحورين، }ِإَّنَّ
 على املشهور(.

  
إخل: أَّنم يُفهموَّنم إايه ابإلقراء والتعليم. وقيل: يدل وَّنم  }يَ ْعَلُموَن...{وظاهر قوله تعاىل: 

لك الدللة تعليماً إطالقاً للسبب على املسبب. وقيل: املعىن على تلك الكتب؛ فأطلق على ت
إَّنا مت له ما مت بذلك.  -عليه السالم-يُوق رون ِف قلوُبم أَّنا حق تضر وتنفع، وأن سليمان 
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وقيل: يُ ْعلِ مون مبعىن: يُعلمون ِمن "اإلعالم" وهو: اإلخبار، أي: ُُيربوَّنم مبا أو مبن يتعل مون 
 به أو منه الس حر.

َوَما أُْنزَِل َعَلى اْلَمَلَكنْيِ بَِباِبَل َهاُروَت َوَماُروَت َوَما يُ َعلِ َماِن ِمْن َأَحٍد َحَّتَّ يَ ُقول {وقوله تعاىل: 
ُهَما َما يُ َفر ُِقوَن بِِه َبنْيَ اْلَمْرِء َوَزْوِجهِ  َنة  َفال َتْكُفْر فَ يَ تَ َعلَُّموَن ِمن ْ َا ََنُْن ِفت ْ  : }ِإَّنَّ

املراد: اجلنس، وهو عطف على السحر ومها واحد، إل  أنه نز ل  :}َل َعَلى اْلَمَلَكنْيِ َوَما أُْنزِ {
 تغايَر املفهوم منزلة َتغايُر الذات. 

وقد يراد ابملوصول املعهود، وهو نوع آخر أقوى؛ فيكون من عطف اخلاص  على العام ، إشارة 
به بني املرء وزوجه، ل غي".  إىل كماله. وقال جماهد: "هو دون السِ حر، وهو ما يفر ق

 واملشهور األول.
ُلوا{قال اآللوسي: "وجو ز العطف على:  ، فكأنه قيل: ات بعوا السحر املدو ن ِف الكتب }َما تَ ت ْ

وغيه. وهذان امللكان أنزل لتعليم السِ حر ابتالء من هللا تعاىل للناس؛ فمن تعل م وعمل به  
على اإلميان. وهلل تعاىل أن ميتحن عباده مبا شاء، كما كَفر، وَمن تعل م وتوق ى عمله ثبت 

امتحن قوم طالوت ابلنهر، ومتييزاً بينه وبني املعجزة، حيث إنه كثر ِف ذلك الزمان، وأظهر 
السحرة أموراً غريبة وقع الشك ُبا ِف النبوة؛ فبعث هللا تعاىل امللكنْي لتعليم أبواب السِ حر 

 ". -عليه السالم -ى عن الطريق. قيل: كان ذلك ِف زمن إدريسحَّت يُزيال الش به ومييطا األذ
انفية، أعين: اليت  }َما{قال ابن كثي: اختلف الناس ِف هذا املقام، فذهب بعضهم إىل أن  

: انفية، ومعطوف على قوله: }َما{. ]قال القرطيب: }َوَما أُْنزَِل َعَلى اْلَمَلَكنْيِ {ِف قوله: 
ََ الشََّياِطنَي َكَفُروا يُ َعلِ ُموَن النَّاَس السِ حر َوَما أُْنزَِل َعَلى {، مث قال: }َوَما َكَفَر ُسَلْيَمانُ { َوَلِكَن

، وذلك أن اليهود كانوا يزعمون أنه نزل به جربيل وميكائيل، فأكذُبم هللا، وجعل }اْلَمَلَكنْي 
ا ألن  اجلمع يطلق ، قال: وصح ذلك إم  }الشََّياِطنيَ {بدلً من:  }َهاُروَت َوَماُروتَ {قوله: 

، أو لكون َلما أتباع، أو ذُكرا من }فَِإْن َكاَن لَُه ِإْخَوة  {على الثننْي، كما ِف قوله تعاىل: 
بينهم لتمر دمها. تقدير الكالم عنده: يعل مون الناس السحر ببابل هاروت وماروت. مث قال: 

 [. وهذا أوىل ما مُحلت عليه اآلية وأصح، ول يُلتفت إىل ما سواه
ِمن  }َوات َّبَ ُعوا َما تَ ت ُْلوا الشََّياِطنُي َعَلى ُمْلِك ُسَلْيَمانَ {قال ابن جرير: "فتأويل اآلية على هذا: 

َوَلِكنَّ الشََّياِطنَي َكَفُروا {، ول أنزل هللا السحر على املَلكنْي. }َوَما َكَفَر ُسَلْيَمانُ {السِ حر. 
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ِمن  }بَِباِبَل َهاُروَت َوَماُروتَ {هاروت وماروت، فيكون قوله:  ببابل }يُ َعلِ ُموَن النَّاَس السِ ْحرَ 
 املؤخَّر الذي معناه املقدَّم". 

َوات َّبَ ُعوا َما {قال:" فإن قال لنا قائل: وكيف وجه تقدمي ذلك؟ قيل: وجه تقدميه: أن يقال: 
ُلوا الشََّياِطنُي َعَلى ُمْلِك ُسَلْيَماَن َوَما َكَفَر ُسَلْيَمانُ  َوَلِكنَّ {وما أنزل هللا على املَلْكني،  }تَ ت ْ

ببابل هاروت وماروت. فيكون معنياً ابمللكني:  }الشََّياِطنَي َكَفُروا يُ َعلِ ُموَن النَّاَس السِ ْحرَ 
كانت تزعم أن  هللا أنزل   -فيما ذُكر-، ألن سحرة اليهود -عليهما السالم-جربيل وميكائل 

سليمان بن داود، فأكذُبم هللا بذلك، وأخرب نبيه السحر على لسان جربيل وميكائل إىل 
عليه -: أن جربيل وميكائل مل ينزل بسحر، وبرَّأ سليمان -صلى هللا عليه وسلم-حممداً 
مم ا َنلوه من السِ حر. وأخربهم أن  السحر عن عمل الشياطني، وأَّنا تعلِ م الناس  -السالم

سم أحدمها: هاروت، واسم اآلخر: ماروت؛ ذلك ببابل، وأن الذين يعلِ موَّنم ذلك رجالن؛ ا
 فيكون هاروت وماروت على هذا التأويل ترمجة عن الناس ورداً عليهم". هذا لفظه حبروفه. 

مبعىن: الذي. وأطال القول ِف ذلك، واد عى  }َما{مث شرع ابن جرير ِف رد  هذا القول، وأن 
َلما ِف تعليم السحر، اختباراً لعباده أن  هاروت وماروت مَلكان أنزَلما هللا إىل األرض، وأذن 

وامتحاانً، بعد أنه بني  لعباده أن  ذلك مم ا يُ ْنهى عنه على ألسنة الر سل. واد عى أن هاروت 
 وماروت ُمطيعان ِف تعليم ذلك، ألَّنما امتثال ما أُِمرا به. 

ت قال ابن كثي: "وهذا الذي سلكه غريب جداً! وأغرب منه: قول َمن زعم أن  هارو 
 وماروت قبيالن من اجلن ]كما زعمه ابن حزم[". 

قلت: أم ا أَّنما ملكان أنزل إىل األرض إىل آخر القصة، فهذا تقد م كالمنا فيه ِف اآلاثر؛ 
وهو الصحيح، ول غرابة فيه؛ بل الغرابة ِف أي  قول سواه. وأم ا أن يكون سبب اإلنزال تعليم 

 السحر، فهو الغريب.
 م: مها علجان من أهل اببل. وعن الضحاك بن مزاح

 قلت : العلج هو: الكافر الغليظ. والعلوج: الكفار.
قال ابن كثي: ووج ه أصحاب هذا القول "اإلنزال" مبعىن: اخللق، ل مبعىن: اإلحياء، ِف قوله: 

َوأَنْ زَْلَنا {، }انَِيَة أَْزَواجٍ َوأَنْ َزَل َلُكْم ِمَن األَنْ َعاِم مثََ {، كما قال تعاىل: }َوَما أُْنزَِل َعَلى اْلَمَلَكنْيِ {
. وِف احلديث: ))ما أنزل هللا داًء }َويُ نَ ز ُِل َلُكْم ِمَن السََّماِء رِْزقاً {، }احْلَِديَد ِفيِه أَبْس  َشِديد  
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 إل  أنزل له دواء((، وكما يقال: أنزل هللا اخلي والشر.
 فاملعىن: وما خلق على عهد امللكني ببابل، أي: من السحر.

َوَما أُْنزَِل َعَلى {]وحكى القرطيب، عن ابن عباس، وابن أبزى، واحلسن البصري: أَّنم قرؤوا: 
، قال ابن أبزى: ومها: داود وسليمان. قال القرطيب: فعلى هذا، -بكسر الالم- }اْلَمِلَكنْيِ 
 انفية أيضاً[. }َما{تكون 

صالحهما، ويؤي ده ما قيل: إَّنما وقال بعضهم: مها رجالن، إل  أَّنما مُسِ يا مَلكني ابعتبار 
 داود وسليمان. 

بدل  }َهاُروَت َوَماُروتَ {قال اآللوسي: "ومم ا يقضي منه العجب، ما قاله اإلمام القرطيب: إن 
انفية. واملراد من املَلكني:  }َوَما أُْنزِلَ {ِف:  }َما{على قراءة التشديد، و }الشََّياِطني{من: 

د زعموا أن هللا تعاىل أنزَلما ابلسحر. وِف الكالم تقدمي جربائيل وميكائيل، ألن اليهو 
وأتخي... إىل أن قال: وأعجب من قوله هذا: قوله: وهذا أْوىل ما مُحلت عليه اآلية من 
التأويل، وأصح ما قيل فيها، ول يُلتفت إىل ما سواه. ول ُيفى لدى كل منصف أنه ل 

على ما هو أدىن من  -راتب البالغة والفصاحةوهو ِف أعلى م-ينبغي مْحل كالم هللا تعاىل 
وإهباط له عن شأوه؛ ومفاسد قل ة  -عز شأنه-ذلك، وما هو إل  مسخ لكتاب هللا تعاىل 

 البضاعة ل حتصى".
 قلت: تقدم انتقاد ابن قتيبة لذلك أيضاً ِف احملاضرة الفائتة.

من السماء، وأَّنما أنزل إىل قال ابن كثي: "وذهب كثيون من السلف إىل أَّنما كاان مَلكنْي 
 األرض، فكان من أمرمها ما كان، كما سبق ِف: اآلاثر. 

قال: وعلى هذا، فيكون اجلمع بني هذا وبني ما ثبت من الدلئل على عصمة املالئكة: أن 
هذْين سبق َلما ِف عْلم هللا هذا؛ فيكون ختصيًصا َلما، فال تعارض حينئذ. كما سبق ِف 

َوِإْذ قُ ْلَنا {وِف قول أنه كان من املالئكة، لقوله تعاىل: -يس ما سبق عْلمه من أمر إبل
 -... إىل غي ذلك من اآلايت الدالة على ذلك}لِْلَمالِئَكِة اْسُجُدوا آلَدَم َفَسَجُدوا ِإلَّ ِإْبِليسَ 

 ". -لعنه هللا-أخف  مما وقع من إبليس  -على ما ذكر-مع أن شأن هاروت وماروت 
واختلف ِف كيفية تلقي ذلك العْلم منهما، فقال جماهد: إَّنما ل يصل إليهما  قال اآللوسي:

أحد من الناس، وإَّنا ُيتلف إليهما شيطاانن ِف كل سنة اختالفة واحدة، فيتعل مان منهما. 
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: إَّنما كاان يباشران التعليم أبنفسهما ِف وقت من األوقات، واألقرب -وهو الظاهر-وقيل 
 لى الصورة املَلكية.أَّنما ليسا إذ ذاك ع

َنة  َفال َتْكُفرْ { َا ََنُْن ِفت ْ ، قال اآللوسي: أي ما يُعلِ م }َوَما يُ َعلِ َماِن ِمْن َأَحٍد َحَّتَّ يَ ُقولَ ِإَّنَّ
، فمن تعل م منا -عز وجل-املَلكان أحداً حَّت ينصحاه، ويقول له: إَّنا َنن ابتالء من هللا 

على اإلميان. فال تكُفر ابعتقاده وجواز العمل به!  وعمل به كَفر، ومن تعل م وتوق ى ثبت
وقيل: فال تتعل م معتقداً إنه حق حَّت تكفر! وهو مبين على رأي العتزال من أن السحر متويه 

 وختييل. ومن اعتقد حقيته يكفر.
 للغاية، وقيل: مبعىن "إل ".  }َحَّتَّ {و 

ُهَما َما يُ َفر ِ {وقوله تعاىل:  ، أي: فيتعلم الناس من }ُقوَن ِبِه َبنْيَ اْلَمْرِء َوَزْوِجهِ فَ يَ تَ َعلَُّموَن ِمن ْ
ما يتصر فون به فيما يتصر فون من األفاعيل املذمومة، ما  -من عْلم السِ حر-هاروت وماروت 

 إَّنم ليفر قون به بني الزوجني، مع ما بينهما من اخللطة والئتالف؛ وهذا من صنيع الشياطني. 
جني ابلسحر: ما ُُيي ل إىل الرجل أو املرأة من اآلخر من سوء منظر، وسبب التفريق بني الزو 

 أو خلق، أو َنو ذلك، أو عقد، أو بغضة، أو َنو ذلك من األسباب املقتضية للفرقة. 
وقيل: املراد ما يُفر ِق لكونه كفراً، ألنه إذا تعل م كفر فبانت زوجته، أو إذا تعل م عمل، فَتاه 

 فيكفرون فتِبني أزواجهم. أانس فيعتقدون أنه حق، 
: قال سفيان الثوري: "إل  بقضاء }َوَما ُهْم ِبَضار ِيَن ِبِه ِمْن َأَحٍد ِإلَّ ِبِِْذِن اَّللَِّ {وقوله تعاىل: 

 هللا". 
 وقال حممد بن إسحاق: "إل  بتخلية هللا بينه وبني ما أراد". 

. وقيل: لليهود الذين عاد }تَ َعلَُّمونَ فَ ي َ {: الضمي للسحرة الذين عاد إليهم ضمي }َوَما ُهمْ {
زائدة،  }ِمنْ {و }َما{عائد ل  }ِبهِ {وضمي  }الشََّياِطني{. وقيل: ل }َوات َّبَ ُعوا{إليهم ضمي 

 لستغراق النفي؛ كأنه قيل: وما يضرون به أحداً. 
فيه قال اآللوسي: واملراد من اإلذن هنا: التخلية بني املسحور وضرر السحر؛ قاله احلسن. و 

دليل على أن فيه ضرراً موَدعاً: إذا شاء هللا تعاىل حال بْينه وبْينه، وإذا شاء خال ه وما أودعه 
فيه؛ وهذا مذهب السلف ِف سائر األسباب واملسببات. وقيل: اإلذن مبعىن األمر، ويُتجوز به 

قبائح عن التكوين بعالقة ترتب الوجود على كل  منهما ِف اجلملة، والقرينة: عدم كون ال
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 مأموراً ُبا؛ ففيه نفي كون األسباب مؤث ِرة بنفسها، بل جبعله إايها أسباابً.
َفُعُهمْ {وقوله تعاىل:  ، أي: يضر هم ِف ِدينهم، وليس فيه نفع }َويَ تَ َعلَُّموَن َما َيُضرُُّهْم َول يَ ن ْ
 يوازي ضرره.

 جازماً، وقصد املعصية كذلك : ألَّنم يقصدون به العمل قصداً }َويَ تَ َعلَُّموَن َما َيُضرُُّهمْ {
 معصية، أو ألن  العْلم يدعو إىل العمل وجير  إليه، ل سيما عمل الشر الذي هو هوى النفس. 

َفُعُهمْ { عطف على ما قبله، لإليذان أبنه شر حبت وضرر حمض، ل كبعض املضار  }َوَل يَ ن ْ
كاذيب السحرة، ول إماطة املشوبة بنفع وضرر، ألَّنم ل يقصدون به التخلص عن الغَتار أب

 األذى عن الطريق حَّت يكون فيه نفع ِف اجلملة. 
الذين -، أي: ولقد علم اليهود }َوَلَقْد َعِلُموا َلَمِن اْشََتَاُه َما َلُه ِف اآلِخَرِة ِمْن َخالقٍ {

 َلَمن فَعل فعلهم ذلك، أنه ما له ِف اآلخرة من خالق. -استبدلوا ابلسحر عن متابعة الرسل
. وقيل: للمَلكني، -عليه السالم-يل: الضمي لليهود الذين كانوا على عهد سليمان وق

 ألَّنما كاان يقولن: فال تكفر! وأتى بضمي اجلمع على قول من يرى ذلك. 
 : أي: استبدل ما تتلو الشياطني بكتاب هللا.}َلَمِن اْشََتَاهُ {

ُْم آَمُنوا َوات ََّقْوا َلَمُثوبَة  ِمْن َولَِبْئَس َما َشَرْوا ِبِه أَنْ ُفَسهُ {وقوله تعاىل:  ْم َلْو َكانُوا يَ ْعَلُموَن * َوَلْو َأَّنَّ
البديل ما استبدلوا به من السحر  }َولَِبْئسَ {؛ يقول تعاىل: }ِعْنِد اَّللَِّ َخْي  َلْو َكانُوا يَ ْعَلُمونَ 

 عوضاً عن اإلميان ومتابعة الرسل، لو كان َلم عْلم مبا ُوعظوا به.
ثَبت َلم هو: العقل الغريزي،  ول

ُ
تناِف بني إثبات العْلم َلم أولً، ونْفيه عنهم اثنياً، إما ألن امل

واملنفي  عنهم هو: الكسب الذي هو من مجلة التكليف، أو ألن األول هو: العْلم ابجلملة، 
له قبيح. والثاين هو: العلم ابلتفصيل؛ فقد يعلم اإلنسان مثاًل قبح الشيء، مث ل يعلم أن  فع

فكأَّنم علموا أن  شراء النفس ابلسحر مذموم، لكن مل يتفكروا ِف أن  ما يفعلونه هو من مجلة 
ذلك القبيح. أو ألَّنم عِلموا العقاب ومل يعلموا حقيقته وشد ته، وإما ألن  الكالم خُمرَّج على 

حيث إَّنم مل يعملوا تنزيل العامل ابلشيء منزلة اجلاهل، ووجود الشيء منزلة عدمه، لعدم مثرته؛ 
َلْو {بعلمهم، أو على تنزيل العامل بفائدة اخلرب ولزمها منزلة اجلاهل، بناء على أن قوله تعاىل: 

معناه: لو كان َلم عْلم بذلك الشراء، لمتنعوا منه، أي: ليس َلم عْلم؛ فال  }َكانُوا يَ ْعَلُمونَ 
 ميتنعون.
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ُْم آَمُنوا َوات ََّقْوا َلمَ { ، أي: ولو أَّنم آمنوا ابهلل ورسله، واتقوا }ثُوبَة  ِمْن ِعْنِد اَّللَِّ َخْي  َوَلْو َأَّنَّ
احملارم، لكان مثوبة هللا على ذلك خيا  َلم مم ا استخاروا ألنفسهم ورضوا به، كما قال تعاىل: 

َل َصاحِلًا َوَل يُ َلقَّاَها ِإلَّ َوقَاَل الَِّذيَن أُوُتوا اْلِعْلَم َويْ َلُكْم ثَ َواُب اَّللَِّ َخْي  ِلَمْن آَمَن َوَعمِ {
 . }الصَّاِبُرونَ 

 : أصله: ألُثيبوا مثوبة من عند هللا، خيًا مم ا شروا به أنفسهم. }َلَمُثوبَة  ِمْن ِعْنِد اَّللَِّ { 
ومل يقل: "َلمثوبة هللا"، مع أنه أخصر، لُيشعر التنكي ابلتقليل، فيفيد أن  شيئاً قلياًل من ثواب 

 ِف اآلخرة الدائمة خي من ثواب كثي ِف الدنيا الفانية. فكيف وثواب هللا تعاىل كثي هللا تعاىل
 دائم، وفيه من الَتغيب والَتهيب املناسبنْي للمقام ما ل ُيفى؟

 هنا: للتفضيل ل لألفضلية، على حد قوله: }خي{وذهب أبو حيان إىل أن: 
 فخيُكما لشر ِكما فداءُ                   ...
: املفعول حمذوف، بقرينة السابق، أي: إن ثواب هللا تعاىل خي. ونْفي }َلْو َكانُوا يَ ْعَلُمونَ {

 العْلم لنْفي مثرته الذي هو العمل، أو لَْتك الت دبر.
 

 .املعىن اإلمجايل
صلى هللا عليه -جاءهم النيب  ُُيرب تعاىل عن طرف من خمازي اليهود، وهو: موقفهم عندما

يوافق ما لديهم ِف كتاُبم من بشارات به  والرباهني الدالة على صْدقه، مبا ابلبيان -وسلم
أن فيه تصديق هذا  كتاُبم وراء ظهورهم، وأمهلوا العمل به كأَّنم ل يعلمون وغيها، فنبذوا

ذلك ابت باع ما افَتْته الشياطني من السحر ِف كتب  النيب واألمر ابتباعه. واستعاضوا عن
كان يعمل ُبا، وُبا كان  ها بعد موته من حتت كرسيه، واد عت عليه أنهاليت أخرجت سليمان

هؤلء  هللا تعاىل منه، وبني  أنه حاشاه أن يكفر، وإَّنا كفر ملكه، فرماه من رماه ابلكفر. فربَّأه
  .الشياطني الذين عل موا الناس هذا السحر

ين قبال البتالء من هللا بوضع الل ذ ات بعوا ما أنزل هللا من أنواع السحر على املَلكني كما
ِف املعصية، وافتتنا  فيهما وإنزاَلما إىل األرض، فما كان منهما إل  أن وقعا شهوات بين آدم

 الزهرة، كما ِف القصة املشهورة؛ فكان عقاُبما أَّنما :ابملرأة اليت مسخها هللا كوكباً، وهي
أراد أن يتعل م أنواعًا من السحر  اس، فمنيعذَّابن ِف اببل ُمَنكَّسة رؤوسهما. وُجعال فتنة للن
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راه وُُيرباه أاتمها فعلماه إايها، أَّنما ُجعال فتنة  ول يعلِ مان أحدًا أيتيهما إل  بعد أن حُيذِ 
إىل كفره وخروج اإلميان منه. فَمن قِبل بذلك  وبالء، وأن تعل مه هذا السحر منهما يؤدِ ي

صلى -اليهود مع النيب  ني الرجل وامرأته، كما فعل هؤلءما ميكنه أن يُفر ِق به ب تعل م منهما
 .بن األعصم اليهودي حيث أخذوه عن أهله مبا سحره به لبيد -هللا عليه وسلم

ابملسحور إل  ِبذن هللا. فقد ُيلق هللا من  مث بني  تعاىل أنه ل يتمك ن الساحر من إيقاع الضرر
  .سحورحيول بينه وبني حتقيق الضرر ابمل األسباب ما

ضررًا حمضا بضياع  يتعل مون السحر إَّنا هم ِف احلقيقة يتعلمون ما يضرهم وهؤلء الذين
 اشَتى هذا السحر إَّنا يشَتيه ببذل إميانه، فليس له ِف آخرهتم، فإَّنم قد علموا يقيناً أن من

لو كانوا يعلمون حقيقة ما  اآلخرة أي نصيب؛ فبئس هذا البيع الذي ابعوا به أنفسهم،
 .رتكبوا وعظم قبحه وسوء مآلها

ما يغضب هللا من التكذيب والسحر  ولو أَّنم آمنوا برسول هللا تعاىل، وما أنزل إليه، واتقوا
كانوا  ذلك، لكان الثواب الذي هو من عند هللا هو اخلي َلم لو واتباع الشياطني وغي

  .يعلمون حقيقة ذلك
احملاضرة القادمة إن شاء هللا تعاىل  ت ِفنكتفي ُبذا القدر، وننهي حديثنا عن هذه اآلاي

 .-املوفق وهللا-حول مسائلها 
 

 األسئلة : 
ابتلينا وافتتنا مبا وقعنا فيه   الفتنة ِف قول هاروت وماروت ) إَّنا َنن فتنة ( يعين : إَّنا 1 
 خطأ ( .)
   ثبتت األحاديث واآلاثر أن العمل ابلسحر كفر ) صح ( .2
 جنود إبليس إليه من يفرق بني الرجل وزوجته ) صح ( .   ثبت احلديث أبن أقرب3
 ( )خطأ  اخلالق ِف قوله ) وما َلم ِف اآلخرة من خالق ( املقصود به : النجاة من العذاب 4
   السحر ل يضر إل ِبذن هللا سبحانه الكوين والشرعي ) خطأ ( .5
 ( .   قال ابن عباس : كل ما ِف القرآن ) لو ( فإنه ل يكون ) صح6
   قوله ) ملثوبة من عند هللا ( أي : الثواب ) صح ( .7
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  قوله ) وملا جاءهم رسول من عند هللا مصدق ملا معهم ( هو املسيح عليه السالم مصدق 8
 ملا ِف التوارة ) خطأ ( .

  قوله ) نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب هللا وراء ظهورهم ( أي : نبذوا التوراة وما 9
 وراء ظهورهم ) صح ( .فيها 
  قوله ) كأَّنم ل يعلمون ( مجلة حالية ، أي : نبذوه متشبهني ابلذين ل يعلمون ، وفيه 10

 إشارة إىل أَّنم أصحاب علم ولكنهم يتجاهلون ) صح ( .
  املراد ابلكتاب الذي نبذوه وراء ظهورهم القرآن الكرمي وهم يعلمون أنه كتاب هللا ولكنهم 11

 ح ( .يتجاهلون ) ص
  اآلايت وما قبلها فيها ذم اليهود بَتكهم العهود اليت عهدها هللا إليهم وَلذا كذبوا مبحمد 12

 صلى هللا عليه وسلم الذي جاء ذكره ِف كتاُبم ) صح ( .
  اآلايت فيها التنبيه إىل أن اليهود لعنهم هللا تركوا ما أنزل هللا إليهم من الكتاب وأقبلوا 13

 العمل به حَّت أَّنم سحروا النيب صلى هللا عليه وسلم ) صح ( .على تعلم السحر و 
  تعدى فعل ) تتلوا ( بعلى ِف قوله تعاىل ) واتبعوا ما تتلوا الشياطني على ملك سليمان ( 14

 ألنه ضمنه معىن ) تكذب ( ) صح ( .
ك   قال ابن جرير : على   أي ِف قوله تعاىل : ) على ملك سليمان (   مبعىن : ِف مل15

 سليمان ، ونقله عن ابن جريج وابن إسحاق ، قال ابن كثي : وهو أحسن وأوىل ) خطأ ( .
سليمان عليه السالم وهو الصحيح   الظاهر من اآلايت أن السحر أول ما كان ِف زمن 16

 خطأ ( .)
  ) ما ( ِف قوله تعاىل ) وما أنزل على امللكني ( انفية على الصحيح ، وهو الذي ذهب 17
 القرطيب وابن جرير الطربي ورجحه على غيه ) خطأ ( .إليه 
  جعل القرطيب ) هاروت وماروت ( بدًل عن ) الشياطني ( وتقدير اآلية : ولكن 18

 الشياطني كفروا هاروت وماروت ) صح ( .
  قال الضحاك بن مزاحم ِف هاروت وماروت أَّنما علجان من أهل اببل ، والعلج هو 19

 ( . الكافر الغليظ ) صح
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  ذهب بعضهم إىل أن اإلنزال ِف الية مبعىن اخللق ل مبعىن اإلحياء وأن هاروت وماروت 20
 من البشر ل من املالئكة ، وهو خالف القول الصحيح ) صح ( .

  رد ابن قتيبة واأللوسي على القرطيب ِف ترجيحه أبن هاروت وماروت كاان من غي 21
 ح ( .املالئكة وأن ) ما ( هنا انفية ) ص

  مجيع ابن كثي بني قصة هاروت وماروت وبني عصمة املالئكة أَّنما خمصصان من ذلك 22
 ملا سبق ِف علم هللا أَّنما سيفعالن هذا ) صح ( .

  نقل األلوسي عن جماهد أن تعلم السحر منهما ل يكون مباشرة وإَّنا من خالل 23
، ورجحه بقوله : وهو الظاهر )  شيطانني ُيتلفان إليهما ِف كل سنة مرة فيتعلمان منهما

 خطأ ( .
  ) حَّت ( ِف قوله : ) وما يعلمان من أحد حَّت يقول إَّنا َنن فتنة فال تكفر ( هي 24

أَّنما فتنة وأن تعلم السحر كفر للغاية ، أي : إَّنما ل يعلمان أحدًا حَّت ينصحاه ويبينا له 
 صح ( .)

هللا ( يدل على أن السحر ليس له أتثي ول    قوله ) وما هم بضارين به من أحد إل ِبذن25
 يضر أحداً وأن الضرر هو من ِبذن هللا فقط ) خطأ ( .

  قوله ) ما يضرهم ول ينفعهم ( فيه دليل على أن السحر ليس فيه نفع قط وإَّنا هو ضرر  26
 كله ) صح ( .

مما شروا به أنفسهم )    قوله ) ملثوبة من عند هللا ( أي : ألثيبوا مثوبة من عند هللا خياً 27
 صح ( .

  التنكي ِف قوله ) ملثوبة من عند هللا ( يدل على التكثي ، أي : ملثوبة عظيمة من عند 28
 هللا خي ) خطأ ( .

  ذهب أبو حيان إىل أن ) خي ( هنا للتفضيل ل لألفضلية على حد قوله : فخيكما 29
 لشركما فداء ) صح ( . 

 ) لو كانوا يعلمون ( لنفي مثرته وهو العمل ) صح ( .  نفي العلم ِف قوله 30
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 لسادسة واألربعوناحملاضرة ا
*** 

  :(البقرة) ( من سورة103( إىل )101اتبع تفسري اآلايت من )
  

 .مسائل اآلايت
  

  :والصالة والسالم على رسول هللا. أما بعد احلمد هلل،
 :مبسائلها تعلقُبذه اآلايت، وهي ت األخية املتعلقة فمع احملاضرة

  
 .، وذهاب ُمْلكه، وأْمر خامته-عليه السالم-يف قصة سليمان  :األوىل

  
والكالم عنها ألَّنا تتعلق بتفسي  رواايت ِف اآلاثر تتعل ق ُبا، ومل نُعر ِج على نْقدها تقد مت

َنا َعَلى ُكْرِسيِ ِه َجَسداً  َوَلَقْد فَ تَ نَّا ُسَلْيَمانَ { :قوله تعاىل يطول،  واحلديث عنها .}َأاَنبَ  مُثَّ  َوأَْلَقي ْ
عليه -السِ حر، وافَتاء الشياطني على سليمان  وإَّنا اقتصران على موضع الشاهد اخلاص أبمر

 .وتفصيل الكالم على تِلكم الرواايت يُطلب ِف حمل ه .-السالم
 
 

حر، وما هو املُحرَّم منه؟  الثانية: أنواع الس ِّ
  

  :السِ حرذَكر الرازي مثانية أنواع من 
ة، وهي  األول: سحر الُكلدانيِ ني والُكشدانيِ ني، الذين كانوا يعبدون الكواكب )السبعة( املتحيِ 

  .الس ي ارة
والشر. وهم الذين بعث هللا إليهم إبراهيم  وكانوا يعتقدون أَّنا ُمدبِ رة العامَل، وأَّنا أتيت ابخلي

  .ملذاهبهمُمبطالً ملقالتهم وراداً  -السالم عليه-اخلليل 
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ِف خماطبة الشمس والنجوم"  قال ابن كثي: وقد استقصى الرازي ِف كتاب "السِ ر  املكتوم
 طرائَقهم ِف خماطبة كل  من هذه -ابن َخلكان وغيه كما ذكره القاضي-املنسوب إليه 

 .يتنس كون به الكواكب السبعة، وكيفي ة ما يفعلون وما يلبسونه وما
الفضيلة، ل على سبيل  ه. وقيل: بل صن فه على وجه إظهارقال: ويقال: إنه اتب من

  .العتقاد؛ وهذا هو املظنون به
ولكن هذا يُعترب داخاًل فيما أييت  قلت: مل يظهر من كالم الرازي هذا نوع معني  من السحر،

-وقد صح  عن النيب  .ابلشياطني، ألن عبادة هذه الكواكب ِمن الت قر ب إليهم من الستعانة
النجوم، اقتبس ُشعبة ِمن السِ حر، زاد ما  َمن اقتبس ِعلمًا ِمن)) :هللا عليه وسلم قوله صلى

 .أخرجه أمحد وغيه .((زاد
  

  :قال الرازي
 .والنوع الثاين: ِسحر أصحاب األوهام والن فوس القوية

لى ميشي على اجلسر املوضوع ع استدل  على أن  الوهم له أتثي، أبن اإلنسان مُيكنه أن مث
وكما أمجعت  :املشي عليه إذا كان ممدودًا على َّنر أو َنوه. قال وْجه األرض، ول مُيكنه

رعوف عن النظر إىل
َ
 األشياء احلُمر، واملصروع إىل األشياء القوي ة الل معان األطباء على َّْني امل

عقالء على لألوهام. قال: وقد ات فق ال أو الد وران، وما ذاك إل  ألن  النفوس ُخلقت منطبعة
 .حق أن  اإلصابة ابلعني

 :قال-صلى هللا عليه وسلم- وله أن يستدل  على ذلك مبا ثبت ِف الصحيح: أن رسول هللا
 .((العنْي حق، ولو كان شيء سابق القَدر لسبقْته العنْي ))

األفاعيل، قد تكون قوية جداً فتستغين  قال: فإذا عرفت هذا، فنقول: النفس اليت تفعل هذه
إىل الستعانة  عن الستعانة ابآللت واألدوات، وقد تكون ضعيفة فتحتاج األفاعيل ِف هذه

مشتغلة عن البدن، شديدة الجنذاب إىل عامَل  ُبذه اآللت. وحتقيقه: أن النفس إذا كانت
التأثي ِف مواد هذا  صارت كأَّنا روح من األرواح السماوية، فكانت قوية على السماوات،

 الت عل ق ُبذه الل ذات البدنية، فحينئذ ل يكون َلا تصر ف نت ضعيفة، شديدةالعامَل. وإذا كا
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بتقليل الغذاء، والنقطاع عن الناس،  البت ة إل  ِف هذا البدن. مث أرشد إىل مداواة هذا الداء
 .والرايضة

  :وهو على قسمنْي  ابحلال، قال ابن كثي: وهذا الذي ُيشي إليه هو الت صر ف
صلى هللا عليه -هللا تعاىل ورسوله  يتصر ف )ُبا( فيما أمر ًل صحيحة شرعية،اترة يكون حا

األحوال مواهب  . وهذه-صلى هللا عليه وسلم-هللا تعاىل عنه ورسوله  ، وتْرك ما َّنى-وسلم
  .األمة؛ ول ُيسم ى هذا ِسحراً ِف الش رع من هللا تعاىل، وكرامات للصاحلني ِمن هذه

، ول -صلى هللا عليه وسلم-أمر هللا ورسوله  ل ميتثل صاحبها ما دة،واترة تكون احلال فاس
هم(  ِف ذلك؛ فهذه حال األشقياء املخالِفني للشريعة. ول يدل يتصر ف ُبا إعطاء هللا )إاي 

 له من اخلوارق للعادات ما دل ت -لعنه هللا-الد ج ال  هذه األحوال على حمبته َلم، كما أن  
. وكذلك َمن شاُبه ِمن خُمالفي -هللا لعنه-ة، مع أنه مذموم شرعًا عليه األحاديث الكثي 
هذا  صاحبها أفضل الصالة والسالم. وبْسط هذا يطول جداً، وليس الشريعة احملمدية، على

  .موضعه
 .قلت: وهذا النوع ل عالقة له ابلسِ حر املذكور ِف اآلية

  
  :قال الرازي

، خالفًا للفالسفة -وهم اجلن- ابألرواح األرضية النوع الثالث ِمن السِ حر: الستعانة
 .مؤمنون، وكف ار، وهم الشياطني :واملعتزلة. وهم على قسمنْي 

ابألرواح السماوية، ملا بينهما من املناسبة  قال: وات صال النفوس الناطقة ُبا أسهل ِمن اتصاَلا
ُبذه األرواح األرضية  إن  أصحاب الصنعة وأرابب التجربة، شاهدوا أن  التصال والقرب. مث

سمَّى الر قى والدَّْخن والتجريد؛ حيصل أبعمال سهلة قليلة، ِمن
ُ
ابلعزائم  وهذا النوع هو امل

 .وعَمل تسخي
أمساء هللا تعاىل. وقد يكون من  قال القرطيب: وِمن السحر ما يكون كالمًا حُيفظ، ورًُقى من

 ...أدوية وأدخنة، وغي ذلك عهود الشياطني. ويكون
القرطيب: من أمساء هللا تعاىل، فيه  قلت: وهذا النوع ِمن السحر مم ا يدخل حتت اآلية، وقول

ا جل ه أمساء للشياطني، نظر؛ فلو كان كذلك ا حُرم، وإَّن 
َ
ا كان ِسحراً، ومل

َ
 .والعياذ ابهلل مل
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 :قال 
( أن  البصر قد والشْعبذة، ومبناه )على النوع الرابع ِمن السِ حر: الت خييالت واألخذ ابلعيون

 .ابلشيء املعنيَّ دون غيه ُُيطئ، ويشتغل
َشْعِبذ احلاذق يُظهر عَمل شيء يُذهل أذهان

ُ
الناظرين به، وأيخذ عيوَّنم إليه،  أل ترى أن امل

شديدة؛  الشْغل بذلك الشيء ابلتحديق َنوه، عمل شيئًا آخر بسرعة حَّت إذا استْفرغهم
فيتعج بون منه جداً. ولو أنه سكت، ومل يتكل م  ظروه،وحينئذ يظهر َلم شيء آخر غي ما انت

واألوهام إىل غي ما يريد  اخلواطر إىل ضد  ما يريد أن يعمله، ومل تتحر ك النفوس مبا َيصرف
  .ما يفعله إخراجه، لفطن الناظرون لكل  

 أنواع اخللل أشد ، كان العمل قال: وكل ما كانت األحوال اليت تفيد حس  البصر نوعًا من
َشْعِبذ

ُ
 ِف موضع مضيء جداً، أو مظلم، فال تقف القوة الباصرة أحسن. مثل: أن جيلس امل

 .واحلالة هذه-لكالَلا  -على أحواَلا
  .قال القرطيب: وِمن السحر ما يكون خبف ة اليد كالشعوذة

  ."ةالكلمة ِمن كالم أهل البادي والَشْعَوِذي : الربيد، خلفة سيه. قال ابن فارس: "وليست هذه
بني يدي فرعون، إَّنا كان من ابب  قال ابن كثي: وقد قال بعض املفس رين: إن  سحر السحرة

النَّاِس َواْسََتَْهُبوُهْم َوَجاُءوا  أَْلُقوا فَ َلمَّا أَْلَقْوا َسَحُروا أَْعنُيَ  قَالَ { :تعاىل الشعبذة، وَلذا قال
َا َتْسَعى ُُيَيَُّل إِلَْيهِ { :، وقال تعاىل}َعِظيمٍ  ِبِسْحرٍ  قالوا:ومل تكن تسعى ِف  .}ِمْن ِسْحرِِهْم َأَّنَّ

  .-وهللا أعلم-نفس األمر 
يظهر وْجه لتحرميه أصالً، وِف إحلاق  قلت: هذا أيضًا ليس ِمن السحر املذكور ِف اآلية، ول

حيلة، فال  واسع؛ فاهلل سبحانه وَصفه ابلسحر العظيم، ولو كان جمر د سحرة موسى به نظر
فَتى الشيء على خالف حقيقته، وبني  فه بذلك. وفْرق كبي بني أن ُتْسَحر العنييليق وصْ 

 .عن حقيقة األمر بشيء آخر أن خُتدع حبيث تنشغل
  

 :قال
تركيب آلت مركَّبة ِمن النِ سب  النوع اخلامس ِمن السِ حر: األعمال العجيبة اليت تظهر من

 .اَلندسي ة
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ضرب ابلبوق من غي أن ميس ه  مضت ساعة من النهاركفارس على فرس ِف يده بوق، كل ما 
  .أحد

الناظر بينها وبني اإلنسان، حَّت  ومنها: الص َور اليت تصو ِرها الروم واَلند حَّت ل يُفر ق
املخاييل. قال: وكان  وابكية... إىل أن قال: فهذه الوجوه ِمن لطيف أمور يصو ِروَّنا ضاحكة

 .سحر سحرة فرعون من هذا القبيل
، فحَشْوها  ل ابن كثي: يعين ما قاله بعض املفسِ رين: إَّنم عمدواقا إىل تلك احلبال والعصي 

  .تسعى ابختيارها بسبب ما فيها من ذلك الزئبق؛ فُيخيَّل إىل الرائي أَّنا زِئْ َبقاً، فصارت تتلو ى
 ويندرج ِف هذا الباب عْلم جر   .قال الرازي: ومن هذا الباب: تركيب صندوق الس اعات

ألن َلا  قال: وهذا ِف احلقيقة ل ينبغي أن يُعد  من ابب السحر، .األثقال ابآللت اخلفيفة
  .عليها أسباابً معلومة يقيني ة، َمن اط لع عليها قَدر

حر م ِف شيء، ول عالقة له
ُ
مبا جاء ِف اآلية، ويدخل فيه:  قلت: وهذا ليس ِمن السِ حر امل

 ...ئر التقنياتوالكمبيوتر وسا اَلاتف واملِذايع
مبا يُروَّنم إايه ِمن األنوار،   قال ابن كثي: وِمن هذا القبيل: حَيل النصارى على عام تهم

خفية إىل  َلم ابلبلد املقدس، وما حيتالون به من إدخال النار كقضية قمامة الكنيسة اليت
واص  فهم تروج على الطُّغام منهم. وأما اخل الكنيسة، وإشعال ذلك القنديل بصنعة لطيفة،

دينهم، فيَْون ذلك سائغاً  بذلك، ولكن يتأو لون أَّنم جيمعون مْشل أصحاُبم على معَتفون
األحاديث ِف  األغبياء ِمن ُمتعبدي الكرامية، الذين يرون جواز وضع َلم. وفيه شبه للجهلة

 :فيهم -صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا  الَتغيب والَتهيب، فَيدخلون ِف عداد َمن قال
ثوا)) :وقوله ،((!ُمتعمِ داً، فليتبوَّْأ مقعده ِمن النار َمن كَذب عليَّ )) عين وَل تكذبوا  حدِ 

(! فإنه َمن َيكذب علي  يَِلج النار  .(()علي 
صوت طائر حنني الصوت  ذكر الرازي ها هنا حكاية عن بعض الرهبان: وهو أنه مسع مث

به.  ب فتُلقي ِف وْكره ِمن مثر الزيتون ليتبل غترق  له، فتذه ضعيف احلركة، فإذا مسعته الطيور
إىل أن جعله أجوف، فإذا دخلته  فعمد هذا الراهب إىل صنعة طائر على شْكله، وتوص ل

قرب  ذلك الطائر. وانقطع ِف صومعة ابتناها، وزعم أَّنا على الريح ُيسمع منه صوت كصوت
زمان الزيتون، فتح اباًب من كان  بعض صاحليهم، وعل ق ذلك الطائر ِف مكان منها. فإذا
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الطائر ِف شكله  إىل داخل هذه الصورة، فُيسمع صوهتا كذلك -اَلواء :أي-انحية؛ فيدخل 
 شيئًا كثياً. فال ترى النصارى إل  ذلك الزيتون ِف هذه أيضاً، فتأيت الطيور فتحمل من الزيتون

ن كرامات صاحب هذا القرب هذا م الصومعة، ول يدرون ما سببه. فَفَتنهم بذلك، وأوهم أن  
  .-املتتابعة إىل يوم القيامة عليهم لعائن هللا-
  

  :قال الرازي
والد هاانت. قال:  -ِف األطعمة :يعين-النوع السادس ِمن السحر: الستعانة خبواص األدوية 

، فإن  أثر املغناطيس مشاَهد واعلم: أنه ل سبيل إىل   .إنكار اخلواص 
الفقر، ويتحي ل على جهلة الناس ُبذه   هذا القبيل كثي مم ن يد عيقال ابن كثي: يدخل ِف

ذلك ِمن  أحوال له، من خمالطة النيان، وَمسك احليات، إىل غي اخلواص  مدَّعيًا أَّنا
حالت

ُ
 ...امل

اآلية، إل  إذا كان فيه استخدام  قلت: وهذا النوع أيضًا ل عالقة له ابلسِ حر املذكور ِف
  .- أعلموهللا-للشياطني 

  
  :قال

 .النوع السابع ِمن السحر: تعليق القْلب
يُطيعونه وينقادون له ِف أكثر  وهو أن يد عي الساحر أنه عرف السم األعظم، وأن  اجلن  

حق،  يكون السامع لذلك ضعيف العقل، قليل التمييز، اعتقد أنه األمور. فإذا ات فق أن
واملخافة. فإذا حصل اخلوف، ضعفت  الر عبوتعلق قلبه بذلك، وحصل ِف نفسه نوع من 

  .يتمك ن الساحر أن يفعل ما يشاء القوى احلس اسة؛ فحينئذ
بَ َلة؛ وإَّنا يروج على الضعفاء العقول من بين آدم. وِف  قال ابن كثي: هذا النمط يقال له: الت َّن ْ

ت َ  يُرشد إىل معرفة كامل العقل ِمن انقصه، فإذا كان عْلم الِفراسة ما
ُ
ْنِبل حاذقًا ِف عْلم امل

 .الناس من غيه الفراسة عرف من ينقاد له من
 .قلت: هذا أيضاً ليس ِمن السِ حر املذكور ِف اآلية
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  :قال
وجوه خفي ة لطيفة، وذلك شائع ِف  النوع الثامن ِمن السِ حر: الس عي ابلنميمة والتَّْضرِيب من

  .الناس
  :النميمة على قسمنْي  :قال ابن كثي

املؤمنني؛ فهذا حرام مت فق عليه.  تكون على وجه التَّْحرِيش )بني الناس(، وتفريق قلوب اترة
ِف  اإلصالح )بني الناس(، وائتالف كلمة املسلمني، كما جاء فأم ا إذا كانت على وجه

أو يكون على وْجه التخذيل والتفريق بني مجوع  ،((ليس ابلكذ اب َمن ينم  خياً )) :احلديث
وكما فعل نعيم بن  ،((احلرب خدعة)) :ا أمر مطلوب كما جاء ِف احلديثفهذ الكفرة،

 وبين قريظة، وجاء إىل هؤلء فَنَمى إليهم عن هؤلء مسعود ِف تفريقه بني كلمة األحزاب
بني ذلك؛ فتناكرت النفوس، وافَتقت.  كالماً، ونقل من هؤلء إىل أولئك شيئًا آخر، مث أَلمَ 

  .-وهللا املستعان-لذكاء والبصية النافذة هذا ا وإَّنا حيدو على مثل
 .قلت: وهذا كذلك ل عالقة له ابلسِ حر املذكور ِف اآلية

  .أنواعه وأصنافه قال الرازي: فهذه مجلة الكالم ِف أقسام السِ حر، وشرح مث
  

، ألن املذكورة ِف فن  السِ حر لَلطافة مداركها قال ابن كثي: وإَّنا أدخل كثيًا من هذه األنواع
 إن  ِمن البيان)) :اللغة عبارة عم ا لطف وخِفي سببه؛ وَلذا جاء ِف احلديث السِ حر ِف

  .((ِسحراً 
 

حيتمل أن يكون َمدحًا كما  ((إنَّ ِمن البيان ِسحراً )) :-عليه السالم-قال القرطيب: وقوله 
 صوِ ب الباطل،ذمًا للبالغة. قال: وهذا أصح. قال: ألَّنا تُ  تقوله طائفة، وحيتمل أن يكون

َأحلَْن حِبُجَّته ِمن بعض،  فلعل  بعَضكم أن يكون)) :السامع أنه حق ، كما قال حَّت توهم
  .احلديث...((فأقضي له

 
الليل. والسَّْحر: الرئة، وهي حمل  الغذاء،  قال ابن كثي: ومُس ي السَّحور لكونه يقع خفياً آخر

أبو جهل يوم بدر  اء البدن وُغُضونه، كما قالومُسِ يت بذلك خلفائها وُلطف جماريها إىل أجز 
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: "ُتوِف ِ -رضي هللا عنها-من اخلوف. وقالت عائشة  لعتبة: انتفخ َسْحره، أي: انتفخت رئته
َسَحُروا أَْعنُيَ { :بني َسْحري وََنْرِي". وقال تعاىل -صلى هللا عليه وسلم- رسول هللا

  .-موهللا أعل- أي: أخفوا عنهم عَملهم  ،}النَّاسِ 
موضع دخول اَلواء ِف اجلوف عن  قلت: أما قوله: إن  الرئة حمل  الغذاء فليس بواضح؛ فالرئة

ذلك.  واضح ِف -رضي هللا عنها -وكالم أيب جهل، وكذا قول عائشة .طريق القصبة اَلوائية
  .وكالم أهل اللغة يؤيِ ده، ول عالقة للغذاء به

املعىن اللغوي، كما أشار إليه  ر، فجل ها من اببوأم ا من انحية ما ذكر ِمن أنواع السِ ح
 .َلا ِف آيتنا، وحكمها متفر ع عن مقاصدها احلافظ ابن كثي، ول دْخل

النجوم، وسْحر الستعانة  وخالصة األمر: ل يدخل حتت اآلية منها ِسوى سْحر عَبدة
 .}لِ ُموَن النَّاَس السِ ْحرَ َكَفُروا يُ عَ  َوَلِكنَّ الشََّياِطنيَ { :ابجلن؛ ومها داخالن حتت قوله

َتعلَّم ِمن هاروت
ُ
وماروت، وقد عد ه بعض السلف  ومل يتعر ض الرازي ِف األنواع للسحر امل

 .الشياطني؛ فكان ينبغي إفراده نوعاً مستِقالً غي ما يعلِ مه
  

حر املُحرَّم؟  الثالثة: هل جيوز تعل م الس ِّ
  

احملقِ قون على ذلك، ألن العْلم لذاته  ول حمظور؛ ات فق قال الرازي: العْلم ابلسِ حر ليس بقبيح
، وألن }َوالَِّذيَن ل يَ ْعَلُمونَ  ُقْل َهْل َيْسَتِوي الَِّذيَن يَ ْعَلُمونَ { :لعموم قوله تعاىل شريف، وأيضاً 

عجز السِ حر لو مل يُعلم، ملا
ُ
عجزة. والعلم بكْون امل

ُ
ا معجزاً واجب، وم أمكن الفْرق بينه وبني امل

يقتضي أن يكون حتصيل العْلم ابلسحر واجباً، وما  يتوق ف الواجب عليه فهو واجب. فهذا
  !واجباً فكيف يكون حراماً وقبيحا؟ يكون

  :الكالم فيه نظر ِمن وجوه قال ابن كثي: هذا لفظه حبروفه ِف هذه املسألة، وهذا
 بقبيح عقالً، فُمخالفوه منليس بقبيح"، إن عىن به: ليس  الِعْلم ابلسِ حر" :قوله :أحدها

ففي هذه اآلية الكرمية تبشيع لتعل م  املعتزلة مينعون هذا. وإن عىن: أنه ليس بقبيح شرعاً،
وِف  .((!َمن أتى عرَّافاً أو كاهناً، فقد كَفر مبا أُنزِل على حمم د)) :السحر. وِف الصحيح

 .((َمن عقد ُعقدة ونفث فيها، فقد سَحر)) :الس نن
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أحاديث، فليست ِف حمل  النِ زاع كما  الذم ِف اآلية فمقبول، وأما ما استدل به منقلت: أم ا 
فيمن  املتعلِ م وإَّنا فيمن ذهب وصد ق، والثاين فيمن سحر وليس هو واضح؛ فاألول ليس ِف

  .تعل م فقط، على ما ِف إسناده من ضعف
ف ل يكون حمظوراً مع ما ذلك"؛ كي قال ابن كثي: وقوله: "ول حمظور؛ اتفق احملق قون على

هذه املسألة  واحلديث؟! وات فاق احملقِ قني يقتضي أن يكون )قد( نص  على ذكرانه من اآلية
  ذلك؟ أئمة العلماء أو أكثرهم، وأين نصوصهم على
َوالَِّذيَن ل  ُقْل َهْل َيْسَتِوي الَِّذيَن يَ ْعَلُمونَ { :مث إدخاله )عْلم( السحر ِف عموم قوله تعاىل

، فيه نظر، ألن   }ْعَلُمونَ ي َ  ا دلت على مدح العاِلمني العْلم الش رعي  وملَ قُلت: إن   هذه اآلية، إَّن 
حيصل العْلم ابملعجز إل  به، ضعيف، بل فاسد  هذا منه؟ مث ترقِ يه إىل وجوب تعل مه أبنه ل

أيتيه  هي: القرآن العظيم، الذي ل -عليه الصالة والسالم-معجزات رسولنا  ألن أعظم
مث إن  العلم أبنه معجز ل يتوقف  .من حكيم محيد الباطل من بني يدْيه ول من خلفه، تنزيل

والتابعني وأئمة املسلمني  عْلم السِ حر أصاًل. مث ِمن املعلوم ابلضرورة: أن  الصحابة على
عجز، ويفر ِقون بينه وبني غيه، ومل يكونوا يَعلمون وعام تهم، كانوا يعلمون

ُ
لسِ حر ول تعل موه ا امل

  .-وهللا أعلم-ول علَّموه 
يَعلم ما يُقتل به وما ل يُقتل به؛  قال اآللوسي: ونقل بعضهم وجوَب تعل مه على املفيت، حَّت

 .شرعي   القصاص. واحلق  عندي: احلرمة، تبعاً للجمهور إل  لداعٍ  فيفيت به ِف وجوب
وإَّنا قُبحه ابعتبار ما يَتت ب عليه.  لذاته، وتعقب الرازي بقوله: أوًل: ل ند عي أنه قبيح

احِلمى  َمن حام حْول)) :الذرائع. وكم ِمن أمر ُحر ِم لذلك. وِف احلديث فتحرميه من ابب سد  
 .((يوشك أن يقع فيه

العلماء  بينه وبني املعجزة على العْلم به، ممنوع. أل ترى أن أكثر فألن  توق ف الفرق :وأما اثنيا
يعرفوا علم السِ حر؟ وكفى فارقًا بينهما: ما تقدم.   النادر، عرفوا الفْرق بينهما، وملأو كل هم إل  

أَّنم مل يُنقل عنهم شيء  تعل مه واجباً لذلك، لرأيت أعلم الناس به الص در األول، مع ولو كان
 الواجب، وأتى به هذا القائل؟! أو أنه أخ ل به كما أخلوا؟ من ذلك. أفَتاهم أخل وا ُبذا
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املفيت بوجوب الَقَود أو عدمه ل  فألن ما نُقل عن بعضهم غي صحيح، ألن إفتاء :أم ا اثلثاً و 
شهد  السحر، ألن صورة إفتائه على ما ذكَره العالمة ابن حجر: إن يستلزم معرفته عْلم

 .الساحر، وإل  فال عدلن عرفاَ السِ حر واتاب منه أنه يَقتل غالباً، قتل
 

حر، وَمن علَّمه، وَمن عمل به.الرابعة: ُحكم َمن   تعل م الس ِّ
  

َنة  َفال َتْكُفرْ {قوله تعاىل ِف قصة هاروت وماروت:  َا ََنُْن ِفت ْ  .}ِإَّنَّ
استدل بعضهم ُبذه اآلية على تكفي َمن تعل م السِ حر، واستشهد له ابحلديث الذي رواه 

فصد قه مبا يقول، فقد كفر مبا  البزار وغيه، عن عبد هللا، قال: ))َمن أتى كاهناً أو ساحراً 
 أُنزِل على حممد((. 

 قال ابن كثي: وهذا إسناد جيد، وله شواهد أخر. 
ُْم آَمُنوا َوات ََّقْوا...{وقد يستدل بقوله:  َمن ذهب إىل تكفي الس احر، كما هو رواية  }َوَلْو َأَّنَّ

 عن اإلمام أمحد بن حنبل، وطائفة من السلف. 
 لكن حد ه: ضرب عنقه، كما سيأيت بيانه.وقيل: بل ل يكفر، و 

  
 قال ابن حجر ِف "الفتح": 

وقد اسُتدل ُبذه اآلية على أن الس حر كفر، ومتعلِ مه كافر؛ وهو واضح ِف بعض أنواعه، 
وهو: الت عب د للشياطني أو للكواكب. وأما النوع اآلخر الذي هو من ابب الشعوذة، فال 

نووي: عَمل السحر حرام، وهو ِمن الكبائر ابإلمجاع؛ وقد يكفر به من تعل مه أصاًل. قال ال
ِمن الس ْبع املوبقات. ومنه ما يكون كفراً، ومنه ما ل  -صلى هللا عليه وسلم-عد ه النيب 

يكون كفراً بل معصية كبية. فإن كان فيه قول أو فعل يقتضي الكفر فهو كفر، وإل  فال. 
فيه ما يقتضي الكفر كفر، واستتيب منه ول يقتل. فإن وأم ا تعل مه وتعليمه فحرام؛ فإن كان 

 اتب قُبلت توبته. وإن مل يكن فيه ما يقتضي الكفر ُعز ر.
... إىل أن قال: وقد أجاز بعض العلماء تعل م السِ حر ألحد أْمرْين: إم ا لتمييز ما فيه كفر من 

 غيه، وإم ا إلزالته عم ن وقع فيه. 
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إل  من جهة العتقاد؛ فإذا سِلم العتقاد فمعرفة الشيء مبجر ده ل فأما األول: فال حمذور فيه 
تستلزم منعاً، كمن يعرف كيفية عبادة أهل األواثن لألواثن، ألن كيفي ة ما يعمله الس احر إَّنا 

 هي حكاية قول أو فعل، خبالف تعاطيه والعمل به. 
أنواع الكفر أو الفسق، فال  إل  بنوع من -كما زعم بعضهم-وأما الثاين: فإن كان ل يتم 

 حيل  أصاًل، وإل  جاز للمعىن املذكور... وهذا فصل اخلطاب ِف هذه املسألة. 
هذه اآلية: إشارة إىل اختيار احلُكم بكْفر الساحر،  -أي: البخاري-قال: وِف إيراد املصنف 

. فإن ظاهرها: }يُ َعلِ ُموَن النَّاَس السِ ْحرَ َوَما َكَفَر ُسَلْيَماُن َوَلِكنَّ الشََّياِطنَي َكَفُروا {لقوله فيها: 
أَّنم كفروا بذلك، ول يكفر بتعليم الشيء إل  وذلك الشيء كفر. وكذا قوله ِف اآلية على 

َنة  َفال َتْكُفرْ {لسان املَلكنْي:  َا ََنُْن ِفت ْ ؛ فإن فيه إشارة إىل أن  تعل م السِ حر كْفر، فيكون }ِإَّنَّ
كل ه واضح على ما قر رته من العمل ببعض أنواعه. قد زعم بعضهم: أن العمل به كفراً. وهذا  

السحر ل يصح  إل  بذلك؛ وعلى هذا فتْسمية ما عدا ذلك سحراً جماز، كإطالق السِ حر 
 على القول البليغ.

 قلت: والزعم الذي نقله عن البعض هو الظاهر، كما سيأيت بيانه.
 له: وقد اختلفوا فيمن يتعل م السحر ويستعم

 فقال أبو حنيفة ومالك وأمحد: يكفر بذلك. 
وِمن أصحاب أيب حنيفة َمن قال: إن تعل مه ليت قَيه أو ليْجتنبه، فال يكفر. وَمن تعل مه معتقداً 

 جوازه، أو أنه ينفعه، كفر. وكذا َمن اعتقد أن  الشياطني تفعل له ما يشاء، فهو كافر. 
لسحر، قلنا له: صْف لنا سحرك! فإن وصف ما : إذا تعل م ا-رمحه هللا-وقال الشافعي 

يوجب الكفر، مثل ما اعتقده أهل اببل من التقرب إىل الكواكب السبعة، وأَّنا تفعل ما 
 يلتمس منها، فهو كافر. وإن كان ل يوجب الكفر، فإن اعتقد إابحته فهو كافر. 

، يالحظ أن  السِ حر قلت: املط لع على ما ُصنِ ف ِف السِ حر من الكتب العربية واألعجمية
 احملرَّم فيه درجات:

سحر يتعل مه الس احر نقاًل عن بعض هذه الكتب، بعَمل أمور ُتطلب منه، فيحضر له  -
 اجلينِ  ، وينفِ ذ له ما يطلبه؛ ول يكون ذلك إل  بعد ِشركي ات وُكفراي ت يؤدِ يها.
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ُتعلِ مه أن يلتقي ابلشيطان فَ يُ تَ و ِجه سا -
حراً ِف حفلة ُكفري ة قذرة، ويبصق بني  وسحر ل بد  مل

كتفيه اتركًا عالمة، تشب ها خبامت النبوة. وهؤلء ترفض الكنائس دخوَلم وإجراء مراسم 
ه الساحر  جنائزهم، مبجر د رؤيتهم َلذه العالمة. وقد أخربين َمن رأى هذه العالمة على جدِ 

. ومنها يدخل ق رينه جسده، ومنها ُيرج. وهذا وهو منتسب لإلسالم، وهي ُتشبه رْجل اَلر 
 ل يكون إل  بكْفر ورِد ة وتعاهد مع الشيطان ِف صك  كفري.

وسحر ل بد ِلمتعلِ مه من الذهاب َلاروت وماروت ببابل، فَيخرج منه إميانه هناك،  -
 ويشَتي دنياه آبخرته، كما مر  معنا ِف اآلاثر الصحيحة.

وهللا -كل ه كْفر وشرك، ولكن بعضه أغلظ من بعض   ومم ا قد مته، يتبني  أن  السحر احلقيقي  
 .-املستعان

وقد استدل ابآلية على العكس َمن جو ز تعل م السِ حر، ووْجهه: أن  فيها دللة على وقوع 
التعليم من املالئكة، مع عصمتهم، والت علم مطاوع له. قال اآللوسي: ول ُيفى أنه ل دليل 

التعليم كان لالبتالء والتمييز. وقد ذكر القائلون ابلتحرمي:  فيها على اجلواز مطلقاً، ألن ذلك
أن  تعل م السحر إذا فُرض ُفشو ه ِف ِصقع، وأريد تبيني فساده َلم ليجعوا إىل احلق، غي حرام.  

كما ل حيرم تعل م الفلسفة للمنصوب للذ ب  عن الدين، ِبردِ  الش َبه، وإن كان أغلب أحواله 
 اِف إطالق القول به. التحرمي؛ وهذا ل ين

قلت: هذا مبين  على فْهم غي صحيح لآلية، وهو: أن  هللا أنزل هاروت وماروت ليعلِ ما الناس 
 السحر ليجتنبوه، وقد تقد م بطالن هذا الفهم.

 
 .اخلامسة: حد  الس احر إذا كان مسلماا أو غري مسلم

  
ا رواه البخاري

َ
وغيه عن جبالة بن عبدة، قال: "كتب  ذهب مجاعة من أهل العْلم إىل قْتله، مل

اقتلوا كلَّ ساحر وساحرة. قال: فقتلنا ثالث  : أن-هللا عنه رضي-عمر بن اخلطاب 
  ."سواحر

  .ُبا فُقتلت وهكذا صح : أن حفصة أم  املؤمنني سحرهْتا جارية َلا، فأمرت



88 
 

 :-عليه وسلم صلى هللا-هللا  وروى الَتمذي وغيه، عن جندب األزدي: أنه قال: قال رسول
  .((حدُّ الس احر: ضربُُه ابلس يف))

بن مسلم يضعف ِف احلديث.  مث قال: ل نعرفه مرفوعاً إل  ِمن هذا الوجه. وإمساعيل
  .موقوفاً  والصحيح: عن احلسن عن جندب،

  .-وهللا أعلم-عن جندب مرفوعاً  قال ابن كثي: قد رواه الطرباين من وْجه آخر، عن احلسن،
دة: أن الوليد بن عقبة كان قال: وقد عنده ساحر يلعب بني يديه، فكان  روي ِمن طُرق متعدِ 

حييي املوتى! ورآه  !يصيح به فيد  إليه رأسه. فقال الناس: سبحان هللا يضرب رأس الرجل، مث
الغد جاء مشتمالً على سيفه. وذهب يلعب لِعَبه  رجل من صاحلي املهاجرين، فلما كان

ساحراً فْلُيْحِي نفسه! وتال  سيفه، فضرب عنق الس احر، وقال: إن كان ذلك، فاخَتط الرجل
مل يستأذنه ِف ذلك،  فغضب الوليد إذ .}أَفَ َتْأُتوَن السِ ْحَر َوأَنْ ُتْم تُ ْبِصُرونَ { :قوله تعاىل

  .-وهللا أعلم-فسجنه، مث أطلقه 
ل يلعب، فجاء األمراء رج وروى اإلمام أمحد وغيه، عن حارثة، قال: )كان( عند بعض

  .قال: أُراه كان ساحراً  .جندب مشتمالً على سيفه، فقتله
ِف قْتل  -صلى هللا عليه وسلم- قال )اإلمام( أمحد بن حنبل: فثالثة من أصحاب النيب

 .يعين: ثبت ذلك عنهم، وهم: عمر، وحفصة، وجندب .الس احر
وهللا -سْحر يكون ِشرْكاً على  قص ة عمر وحفصة -رمحه هللا-قال ابن كثي: ومحل الشافعي 

  .-أعلم
 .قلت: قد قد مت أنه ل ِسحر بال شرك

  قال ابن هبية: وهل يُقتل مبجر د فْعله واستعماله؟
  .فقال مالك وأمحد: نعم

  .وقال الشافعي وأبو حنيفة: ل
والشافعي وأمحد. وقال أبو حنيفة: ل  فأم ا إن قَتل بِسحره إنساانً، فإنه يُقتل عند مالك

. وإذا يُقتل، حَّت قُتل فإنه يُقتل حداً  يتكر ر منه ذلك، أو يقر  بذلك ِف حق  شخص ُمعني 
  .قصاصاً  -واحلالة هذه-يُقتل  :عندهم، إل  الشافعي، فإنه قال

  الس احر تُقبل توبته؟ قال: وهل إذا اتب
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  .: ل تُقبل-ِف املشهور عنهما-فقال مالك، وأبو حنيفة وأمحد 
 .: تُقبل-ِف الرواية األخرى-وأمحد وقال الشافعي 

  :وأم ا ساحر أهل الكتاب
  .فعند أيب حنيفة: أنه يُقتل كما يُقتل الساحر املسلم

  .بن األعصم وقال مالك والشافعي وأمحد: ل يُقتل، يعين: لقصة لبيد
 .واختلفوا ِف املسلمة الس احرة

  .حنيفة: أَّنا ل تُقتل، ولكن حُتبس فعند أيب
  .-وهللا أعلم-ُحكمها ُحكم الرجل  :الثةوقال الث

صلى -املشركني، ألن  رسول هللا  وعن الزهري قال: يُقتل ساحر املسلمني، ول يُقتل ساحر
  .امرأة من اليهود فلم يقتلها سحرْته -هللا عليه وسلم

مِ ي: يُقتل إن قَتل ِسحره. وح : أنه قال ِف-رمحه هللا-وقد نقل القرطيب عن مالك ] كى الذِ 
مالك روايتني ِف الذ م ي إذا سحر: إحدامها: أنه ُيستتاب، فإن أسلم وإل   ابن خويز منداد عن

  .والثانية: أنه يُقتل وإن أسلم .قُتل
 :األئمة األربعة وغيهم، لقوله تعاىل وأم ا الساحر املسلم، فإن تضم ن سحره كفراً، كَفر عند

َنة  َفالَ َتْكُفرْ  ُقولَ َوَما يُ َعلِ َماِن ِمْن َأَحٍد َحَّتَّ ي َ { َا ََنُْن ِفت ْ  .} ِإَّنَّ
فإن اتب قبل أن يُظهر )عليه(،  مالك: إذا ظُهر عليه، مل تُقبل توبته ألنه كالزنديق؛ لكن قال

  .فإن قَتل سحرُه قُتل وجاءان اتئباً قبلناه،
  .القتل فهو خُمطئ، جتب عليه الدية قال الشافعي: فإن قال: مل أتعم د

ذلك، وتفصيل الكالم ِف هذه  ل ابن حزم دْفع احلجج على قْتل الساحر فأخطأ ِفوقد حاو 
 .املسألة ليس هذا حمل ه

 
حر حقيقةا أتثرٌي؟  السادسة: هل للس ِّ

  
السحر الذي يكون سببًا ِف  ، أي: عْلم}َما يُ َفر ُِقوَن بِِه َبنْيَ اْلَمْرِء َوَزْوِجهِ { :قال الزخمشري

الفرك  ومتويه، كالن فث ِف العقد، وَنو ذلك مم ا حُيدث هللا عنده ن حيلةالتفريق بني الزوجنْي مِ 
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َوَما ُهْم { :ِف نفسه، بدليل قوله تعاىل والنشوز واخلالف، ابتالًء منه؛ ل أن  السحر له أثر
ورمبا مل  ، ألنه رمبا أحدث هللا عنده فعاًل من أفعاله،}ِبِِْذِن اَّللَِّ  ِبَضار ِيَن ِبِه ِمْن َأَحٍد ِإلَّ 

 .حيدث
  

ورمبا كف روا َمن اعتقد  :أَّنم أنكروا وجود السِ حر، قال :وحكى الرازي وغيه عن املعتزلة
  .وجوده

يطي ِف اَلواء، ويقلب اإلنسان  فقد جو زوا أن يَقدر الساحر أن :قال(: وأم ا أهل السنة)
يقول الساحر تلك الر قى  عندما إنساانً، إل  أَّنم قالوا: إن هللا ُيلق األشياء محاراً، واحلمار

للفالسفة  يكون املؤثر ِف ذلك هو الفَلك والنجوم فال، خالفاً  والكلمات املعي نة؛ فأم ا أن
  .واملنجِ مني والصابئة

َوَما ُهْم ِبَضار ِيَن ِبِه ِمْن َأَحٍد { :الس حر، وأنه خبْلق هللا تعاىل، بقوله تعاىل مث استدل على وقوع
ُسحر، وأن الس حر عمل  -صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا  ، ومن األخبار أبن  } اَّللَِّ ِبِِْذنِ  ِإلَّ 

من إتياَّنا اببل  ، وما ذكرت تلك املرأة-رضي هللا عنها-فيه، وبقصة تلك املرأة مع عائشة 
 .الباب من احلكاايت الكثية وتعل مها السحر. قال: ومبا يذكر ِف هذا

اإلشراف على " :ِف كتابه -رمحه هللا-حيىي بن حممد بن هبية وقد ذكر الوزير أبو املظفر 
أاب حنيفة  ِف السحر، فقال: أمجعوا على أن  الس حر له حقيقة، إل   مذاهب األشراف" ابابً 

  .فإنه قال: ل حقيقة له عنده
هللا عنده ما يشاء، خالفًا للمعتزلة  وعندان أن  السحر حق وله حقيقة، ُيلق :وقال القرطيب

  .أيب إسحاق اإلسفرايين من الشافعية، حيث قالوا: إنه متويه وختييلو 
 :قال ابن كثي، بعد أن ساق قص ة املرأة من دومة اجلندل

قلب األعيان، ألن هذه املرأة  وقد استدل ُبذا األثر َمن ذهب إىل أن  الساحر له متك ن ِف
  .بذرت واستغل ت ِف احلال

َسَحُروا أَْعنُيَ النَّاِس { :قال تعاىل  على الت خييل، كمابل ليس له قدرة إل   :وقال آخرون
َا{ :، وقال تعاىل}َوَجاُءوا ِبِسْحٍر َعِظيمٍ  َواْسََتَْهُبوُهمْ   .}َتْسَعى ُُيَيَُّل إِلَْيِه ِمْن ِسْحرِِهْم َأَّنَّ



91 
 

 حيث ما ذكران، زعمًا منهم أن   وأكفر املعتزلة َمن قال ببلوغ الساحر إىل" :قال اآللوسي
بني  وليس كما زعموا، على ما ل ُيفى. وِمن احملققني َمن فر ق بذلك انسداد طريق النبوة؛

فإنه ل ميكن ظهوره على يد ُمد عي نبوة   السحر واملعجزة، ابقَتان املعجزة ابلتحدي، خبالفه
ه أن يتسور محا عادة هللا تعاىل املستمرة، صوانً َلذا املنصب اجلليل عن كاذابً، كما جرت به

 ."الكذابون
 

ْحره؟  السابعة: هل ُيسأل الس احر حالا لسِّ
  

عامر الش عيب: ل أبس ابلن شرة. وَكرِه  أجازه سعيد بن املسي ب، فيما نقله عنه البخاري. وقال
  .ذلك احلسن البصري

أم ا وهللا لقد )) :وِف الصحيح عن عائشة: أَّنا قالت: اي رسول هللا، هال تَ َنشَّرت؟ فقال
  .((على الناس شراً  خشيت أن أفتحشفاين، و 

وحكى القرطيب عن وهب: أنه قال: يُؤخذ سبع ورقات من ِسدر، فُتدق  بني حَجرين، مث 
الكرسي. وَيشرب منها املسحور ثالث حسوات، مث يغتسل  ُتضرب ابملاء، ويُقرأ عليها آية

  .وهو جي د للرجل الذي يُؤخذ عن امرأته .بباقيه؛ فإنه يذهب ما به
صلى هللا -هللا على رسوله حممد  ابن كثي: أنفع ما ُيستعمل إلذهاب السحر: ما أنزلقال 

، ((مل يتعو ذ املتعوِ ذون مبِثِلهما)) :وِف احلديث ِف إذهاب ذلك، ومها املعو ذاتن، -عليه وسلم
 .وكذا قراءة آية الكرسي، فإَّنا مطردة للشيطان

وأم ا بنحو ما ذُكر عن وهب  .عظم حترميه قلت: أم ا حل  السِ حر بكفر وشرك، فال شك  ِف
 .-وهللا أعلم-منه  بن منبه، فال يوجد ما مينع

 
  أم غريها؟ أهل العْلم: هل اببل املذكورة يف اآلية هي اببل العراق، الثامنة: اختلف

  
 على أن  اببل املذكورة ِف القرآن هي: اببل -قصة املرأة ومنها-وقد دل ت اآلاثر الصحيحة 

  ...، ل اببل ديناوند، كما قاله السدي وغيهالعراق
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فذكر ما رواه ابن أيب حامت عن علي بن أيب  ...وقال ابن كثي: مث الدليل على أَّنا اببل العراق
أن أصل ي ببابل؛  َّناين -صلى هللا عليه وسلم-، قال: "إن  حبييب -هللا عنه رضي-طالب 

  ."فإَّنا ملعونة
ببابل وهو يسي، فجاءه املؤذ ن يؤذنه  حل الغفاري: أن  عليًا مر  وما رواه أبو داود عن أيب صا

صلى هللا -حبييب  برز منها، أَمر املؤذن فأقام الصالة. فلما فرغ قال: إن   بصالة العصر. فلما
  .وَّناين أن أصل ي أبرض اببل؛ فإَّنا ملعونة َّناين أن أصلي ِف املقربة، -عليه وسلم

ألنه رواه وسكت عنه. ففيه من  سن عند اإلمام أيب داود،قال ابن كثي: وهذا احلديث ح
هللا عليه  صلى-اببل، كما ُتكره بداير مثود الذين َّنى رسول هللا  الفقه: كراهية الصالة أبرض

  .ابكني عن الدخول إىل منازَلم، إل  أن يكونوا -وسلم
حر احمليط الغريب، عن الب -العراق وهي من إقليم-قال أصحاب اَليئة: وبُعد ما بني اببل 

وهو بُعد ما بينها - ويقال له: أُوق َْيانوس: سبعون درجة، ويسم ون هذا: طولً. وأم ا عرضها
سامت خلط الستواء: ثنتان وثالثون درجة  ،-وبني وسط األرض من انحية اجلنوب

ُ
-وهو امل

  .-أعلم وهللا
ل العراق، كما ذكر ابن  هنا ابب قلت: احلديث فيه ضعف، ولكنه يصلح كشاهد على أن  اببل

البلد  األرض امللعونة، فقد فص لته ِف كتاب: "الصيحة احلزينة ِف كثي. وأم ا ُحكم نزول
 .اللعينة"؛ وهو ِف ُحكم زايرة داير مثود

مقال، ول أعلم أحدًا من العلماء حر م  وقال اآللوسي: قال اخلطايب: ِف إسناد هذا احلديث
فإذا أقام  أن يكون َّناه عن أن يت خذها وطناً ومقاماً، -ديثإن ثبت احل- الصالة ُبا. ويشبه

ذلك إنذارًا منه مبا لقي ِمن احملنة ِف تلك  ُبا كانت صالته فيها... إىل أن قال: وكان
 .الناحية

والبيهقي، وشيخ اإلسالم ابن تيمية،  قلت: ذكرت ِف الرسالة اآلنفة نقوًل عن اإلمام أمحد،
 .كن العذاب واخلسفأما  ِف كراهة الصالة ِف

 .هذا، وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسل م
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 األسئلة :
 
  ذكر الرازي للسحر مثانية أنواع ، وعد منها السحر الذي كان ِف الذين أرسل إليهم عليه 1

 السالم من عبدة النجوم والكواكب ) صح ( .
نجوم اقتبس شعبة من السحر زاد ما من اقتبس علما من ال» أنه قال :    ثبت عن النيب 2

 صح ( .« ) زاد 
  ذكر الرازي من أنواع السحر سحر أصحاب األوهام والنفوس القوية ، وعلق عليه ابن كثي 3

أبنه هو التصرف ابحلال وأنه على قسمني ، وهذا النوع ليس له عالقة ابلسحر املذكور ِف 
 اآلية ) صح ( .

 لشياطني من خالل أعمال ورقى وتعوذات وطالسم ) صح (   من أنواع السحر الستعانة اب4
  من أنواع السحر سحر الشعوذة وخفة اليد اليت جتعل الشخص يرى األمور اليت يردها  5

 الساحر ويغفل عن أمور ُيفيها ) صح ( .
ُييل بدليل )  من أنواع سحر الشعوذة والتخييل على القول الصحيح ما فعله سحرة فرعون 6

 حرهم أَّنا تسعى ( فدل على أَّنا مل تكن تسعى ِف نفس األمر ) خطأ ( .إليه من س
  قول هللا تعاىل ِف سحرة فرعون ) وجاءوا بسحر عظيم ( يدل على أن ما جاءوا به مل يكن 7

من ابب احليلة وخفة اليد وإَّنا سحروا أعني الناظرين حَّت جعلوها ترى األمور على غي 
 حقيقتها ) صح ( .

كثي أن بعض املفسرين ذهب إىل أن سحر سحرة فرعون كان من ابب اخلدع   ذكر ابن  8
الَتكيبية حيث أنه جعلوا ِف احلبال والعصي زئبقًا فصارت تتلوى بسبب ذلك ، ورجح ذلك 

 الرازي ، وهو الصحيح من األقوال ) خطأ ( .
ا بعض اخلواص   من أنواع السحر اليت ذكرها الرازي ما يستعمله الساحر من األودية اليت َل9

 اليت ختفى على الناس ، وهذا النوع ل عالقة له ابلسحر املذكور ِف اآلية ) صح ( .
  من السحر عند الرازي املشي ابلنميمة بني الناس ، وعلق ابن كثي على ذلك أبن 10

النميمة إن كانت للتفريق بن املسلمني فهي حرام وإن كانت لإلصالح أو من ابب خدعة 
 جائزة ومطلوبة ، وليس هذا حقيقة من ابب السحر املذكور ِف اآلية ) صح ( . الكفار فهي
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   السحر ِف اللغة ما لطف وخفي سببه ومنه احلديث ) إن من البيان لسحراً ( ) صح ( .11
) ليس من البيان لسحراً ( من ابب مدح البالغة ملا فيها من    رجح القرطيب أن قوله 12

 قليلة ) صح ( . إظهار املعاين ِف ألفاظ
) إن من البيان لسحرًا ( من ابب الذم للبالغة ل من ابب    رجح القرطيب أن قوله 13

 املدح ) صح ( .
  األنواع الثمانية اليت ذكرها الرازي للسحر ل يدخل منها حتت السحر املذكور ِف اآلية 14

واألصناف الباقية من إل نوعان فقط ومها سحر الستعانة ابلشياطني وسحر عبدة النجوم 
 ابب األنواع اللغوية ) صح ( .

  مل يذكر الرازي سحر هاروت وماروت من أنواع السحر ، والصحيح أنه نوع مستقل كما 15
 عده مجع من العلماء ) صح ( .

  ذهب الرازي إىل أن جمرد تعلم السحر ليس مبحظور بل من حيث علم فهو ممدوح ، 16
 ( قوي جداً كما ذكر ابن كثي )خطأينه وبني املعجزة ، وهذا القول وقد يكون واجباً للتفريق ب

  رد ابن كثي على قول الرازي أبن جمرد تعلم السحر ليس مبذموم من وجوه بعضها فيه 17
 نظر ) صح ( .

  ما ذهب إليه الرازي أبن تعلم السحر ليس مذمومًا بل هو ممدوح ألنه علم وأن هللا قد 18
 ح ألن العلم املمدوح هو العلم الشرعي ) صح ( .مدح العلم غي صحي

  رجح األلوسي أن تعلم السحر حمرم من ابب حترمي الذرائع ورد على الرازي ِف حل ذلك 19
 ) صح ( . 

  ذهب اإلمام أمحد رمحه هللا إىل تكفي من تعلم السحر واستشهد ُبذه اآلية وحبديث ) 20 
( وهو مذهب أيب حنيفة  مبا أنزل على حممد من أتى كاهنا أو ساحرًا فصدقه فقد كفر 

 ومالك ) صح ( .
الشافعي ذهب إىل عدم كفر الساحر مطلقًا وهو الذي رجحه النووي وابن حجر )    21

 خطأ ( .
  الصحيح من األقوال أن السحر احلقيقي كله كفر وشرك ألنه ل يكون إل أبمور كفرية 22

 وإن كان بعضه أغلظ من بعض ) صح ( .
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  استدل ُبذه اآلية بعض العلماء على جواز تعلم السحر ألن امللكني كاان يعلمانه ِبذن 23
 هللا َلما ذلك ليعلم الناس خطره وليجتنبوه ، وهو الصحيح من اآلية ) صح ( .

  ذهب كثي من العلماء منهم اإلمام أمحد على أن حد الساحر القتل ، وذهب الشافعي 24
كان سحره فيه كفر وشرك ، وقول الشافعي هو الصحيح املعتمد عند إىل أنه ل يقتل إل إذا  

 أكثر علماء السلف ) خطأ ( .
  ثبت قتل الساحر عن ثالثة من الصحابة وهم عمر وحفصة وجندب البجلي رضي هللا 25

 عنهم ) صح ( .
   ذهب مالك وأبو حنيفة وأمحد ِف رواية أن توبة الساحر ل تقبل ) صح ( .26
مل يقتل اليهودي الذي  ر على أن ساحر أهل الكتاب ل يقتل ألن النيب   اجلمهو 27

 سحره ) صح ( .
  ذهب املعتزلة إىل أن السحر ل حقيقة له ول أتثي وهو خالف ما عليه أهل السنة من 28

 أهل السحر له حقيقة وأتثي ولكنه ل يؤثر بنفسه وإَّنا ِبذن هللا ) صح ( .
حل السحر إل بقراءة القرآن ، وأما حله أبي نوع من الرقى أو ما   الصحيح أنه ل جيوز 29

 شابه فهو حرام ) خطأ ( .
  ذهب اجلمهور إىل جواز حل السحر ابلقرآن والرقى الذي ليس فيها شيء من الشرك ، 30

 وأما حله بسحر مثله فهو حرام وعظيم ) صح ( .
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 لسابعة واألربعوناحملاضرة ا
*** 

 .( من سورة )البقرة(107( إىل )104تفسري اآلايت من )
  

 .والقراءات، واملناسبة التالوة،
 :التالوة

َعَذاب  أَلِيم  * َما يَ َودُّ  َوُقوُلوا اْنظُْراَن َوامْسَُعوا َولِْلَكاِفرِينَ  أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا َل تَ ُقوُلوا رَاِعَنا ايَ {
َواَّللَُّ َُيَْتصُّ  يُ نَ زََّل َعَلْيُكْم ِمْن َخْيٍ ِمْن رَبِ ُكمْ  اْلُمْشرِِكنَي َأنْ ِمْن أَْهِل اْلِكَتاِب َول  الَِّذيَن َكَفُروا

َها َواَّللَُّ ُذو اْلَفْضِل اْلَعِظيِم * َما نَ ْنَسخْ  ِبَرمْحَِتِه َمْن َيَشاءُ  أَْو  ِمْن آيٍَة َأْو نُ ْنِسَها ََنِْت خِبَْيٍ ِمن ْ
لَُه ُمْلُك السََّماَواِت َواأَلْرِض َوَما  ُكلِ  َشْيٍء َقِدير  * أملَْ تَ ْعَلْم َأنَّ اَّللََّ   َعَلىِمْثِلَها أملَْ تَ ْعَلْم َأنَّ اَّللََّ 

 .}ِمْن ُدوِن اَّللَِّ ِمْن َويلٍ  َول َنِصيٍ  َلُكمْ 
  

 :القراءات
 ابن بضم  النون األوىل، وكْسر السني، والباقون بفْتحها. وقرأ }َما نُنِسخ{ :عامر قرأ ابن

ابلضم مث - }أو نُ ْنِسها{ :العاشر عامر، والكوفيون، وانفع، وأبو جعفر، ويعقوب، وخَلف
بفتح - }نَنَسأَها{ :ابن كثي وأبو عمرو :، والباقون، وهم-الكسر، من غي مهز بعد السني

  .-النون والسني، مع اَلمز
األمر بنسخها وهو: أن  وِإْنَساخها: ونسخ اآلية هنا: إزالتها ِببدال أخرى مكاَّنا خَتُلفها،

  .منسوخة ابإلعالم بنْسخها أيمر جربيل أبن جيعلها
وإذهاُبا، ل إىل بدل ُيلفها. وِإْنَساؤها ِمن "اإِلْنَساء"،  وَنْسُؤها: ِمن: "النَّْسء وهو: أتخيها

 .أن يذهب حبفظها عن القلوب :وهو
  

 :املناسبة
 -صلى هللا عليه وسلم-هللا  حر وإيذائهم رسولسبحانه إجرام اليهود ابت باعهم الس ِ  مل ا ذَكر

ه بنوع ِمن سْحر البيان، وهو: استخدامهم لفظاً  به، ذَكر نوعاً آخر ِمن يريدون به  إيذائهم إاي 
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استعمال هذا اللفظ. مث عطف سبحانه مبوقف  غي ظاهره، وَّنى املسلمني عن مشاُبتهم ِف
واملؤمنني، بطعنهم ِف ِدينهم، ِلما فيه  -وسلم صلى هللا عليه-مواقفهم ِف إيذاء النيب  آخر من

نزلة؛ وهو: موضوع النسخ ِمن تغيي لبعض
ُ
 .األحكام امل

 
 .لغواي ت

  
راعاة، على معىن: أَْرِعَنا :}رَاِعَنا{

ُ
مَسَْعك، ولكن الياء  قال األخفش: هو: "فَاِعْلنا" ِمن: امل

تُ  ُته مسعي: إذا َأْصَغي ْ  .ه إليهذهبت لألمر. وهو ِمن: أَْرَعي ْ
كأنه قال: ل تقولوا ُفْحشاً، ول تقولوا  على إعمال القول فيه، -ابلتنوين-قال: ويقال: راِعناً 

 .الرُُّعونة. وبه قرأ احلسن :هجراً. وهو ِمن
 .حفظ الغي ملصلحته، سواء كان الغي عاقالً أو ل :والر عي

  
اإلفهام  انظر إلينا، ليكون ذلك أقوى ِف انتظران، وأتنَّ علينا، أو :، أي}َوُقوُلوا اْنظُْرانَ {

توس ع فيه، فتعد ى بنفسه، على حد   والتعريف. وكان األصل أن يتعد ى الفعل ب "إىل"، لكنه
 :قوله

 
  ظُرن كما يْنظر اأَلرَاَك الظِ باءُ          ظاهرات اجلماِل واحُلسن يْن 

 
فيما ُيصلح حال املنظور ِف أمره.  دب روقيل: هو ِمن: نظر البصية، واملراد به: الت فك ر والت  

 .واملعىن: تفك ر ِف أمران
 .َنفظ ِمن النَِّظَرة، أي: أْمهلنا حَّت }أَْنِظْرانَ { :وقيل: ِمن: نظَره إذا انتظره، وقرأ ُأيَب  

  
، واآلخر تبعاً  حمبة الشيء، ومتينِ  كونه. ويُذَكَّر ويُراد كل  واحد منهما قصداً  :الود   :}َما يَ َودُّ {

، ومفردًا إذا استعمل ِف احملب ة؛ فتقول على والفارق كون مفعوله مجلة إذا استعمل ِف  الت مين 
 .األو ل: وددت لو تفعل كذا، وعلى الثاين: ودْدت الرجل
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ما ِف حْكمها عن الشيء، وإثبات مثل ذلك ِف  إزالة الصورة، أو :-اللغة ِف-و"النسخ" 
األثَر، أي: أزالته.  األعيان. فمن األول: َنَسَخت الريحُ كان ِف األعراض أو ِف  غيه، سواء

 .فيه ِف موضع آخر ومن الثاين َنَسْخُت الكتاب، إذا أثبت ما
 

 اآلاثر.
عن معن وعون، أو أحدمها: أن  رجاًل أتى عبد هللا بن مسعود فقال: اعهد إيل ! فقال: "إذا 

أرِعها مسَعك؛ فإنه خي يُ ْؤمر به، أو شر  يُنَهى مسعت هللا يقول: {اَي أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا}، ف
 عنه". 

وعن خيثمة قال: ما تقرؤون ِف القرآن: {اَي أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا}، فإنه ِف التوراة: "اي أيها 
 املساكني".

وأخرج أبو نعيم ِف "الدلئل" عن ابن عباس، قال: {رَاِعَنا} بلسان اليهود: الس ب  القبيح؛ 
سراً، فلما مسعوا أصحابه يقولون،  -صلى هللا عليه وسلم-هود يقولون لرسول هللا فكان الي

 أعلنوا ُبا. فكانوا يقولون ذلك ويضحكون فيما بينهم؛ فأنزل هللا اآلية.
وأخرج أبو نعيم ِف "الدلئل"، عن ابن عباس قال: {َل تَ ُقوُلوا رَاِعَنا}، وذلك أَّنا سب ة بلغة 

َوُقوُلوا اْنظُْراَن} يريد: أمِسْعنا. فقال املؤمنون بعدها: َمن مسعتموه يقوَلا، اليهود، فقال تعاىل: {
 فاضربوا عنقه. فانتهت اليهود بعد ذلك. 

وأخرج ابن جرير، وابن أيب حامت، والطرباين، عن ابن عباس، ِف قوله: {ل تَ ُقوُلوا رَاِعَنا}، 
 ا مسعك وإَّنا راعنا؛ كقولك: أعطنا.: أرعن-صلى هللا عليه وسلم-قال: كانوا يقولون للنيب 

 يعين: ِمن: املعاطاة، ولعل  معناه: امسع منا ونسمع منك!
صلى هللا عليه -وأخرج ابن املنذر، وابن أيب حامت، عن أيب صخر، قال: كان رسول هللا 

إذا أدبر انداه َمن كانت له حاجة ِمن املؤمنني فيقول: "أرعنا مسعك!". فأعظم هللا  -وسلم
أن يُقال ذلك له، وأمرهم أن يقولوا: {اْنظُْراَن} ليعز روا رسوله  -صلى هللا عليه وسلم- رسوله

 ويوق روه.
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-وعن السدي قال: كان رجالن من اليهود: مالك بن الصِ يف ورفاعة بن زيد، إذا لقيا النيب 
سلمون قال له ومها يكلِ مانه: راعنا مسعك، وامسع غي مسمع! فظن امل -صلى هللا عليه وسلم

 -صلى هللا عليه وسلم-أن هذا شيء كان أهل الكتاب يعظِ مون به أنبياءهم، فقالوا للنيب 
 ذلك؛ فأنزل هللا: {اَي أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ل تَ ُقوُلوا رَاِعَنا..} اآلية. 

صلى هللا -وِف لفظ: كان رجل من اليهود من بين قينقاع يدعى رفاعة بن زيد، أييت النيب 
فإذا لقيه فكل مه قال: أْرعين مسعك، وامسع غي مسمع! وكان املسلمون حيسبون  -وسلم عليه

، -غي صاغر-أن األنبياء كانت تُفخ م ُبذا، فكان انس منهم يقولون: امسع غي مسمع! 
 وهي كاليت ِف سورة )النساء(؛ فتقدم هللا إىل املؤمنني أن  ل يقولوا: {رَاِعَنا}.

 بن زيد بن أسلم بنحو من هذا.  وكذا قال عبد الرمحن
 وعن ابن عباس: {رَاِعَنا}، أي: أرعنا مسعك! 

وعن قتادة، ِف قوله: {ل تَ ُقوُلوا رَاِعَنا}، قال: كان أانس من اليهود يقولون: راعنا مسعك! 
 حَّت قاَلا أانس من املسلمني؛ فكره هللا َلم ما قالت اليهود.

ب كانوا إذا حد ث بعضهم بعضًا يقول أحدهم وعن أيب العالية، قال: إن  مشركي العر 
 لصاحبه: أرعين مسعك! فُنهوا عن ذلك. 

وعن عطاء، ِف قوله: {َل تَ ُقوُلوا رَاِعَنا}، قال: كانت لغة ِف األنصار ِف اجلاهلية، وَّناهم هللا 
 أن يقولوها، وقال: {َوُقوُلوا اْنظُْراَن َوامْسَُعوا}.

 س، وعطية العوِف، َنو ذلك. وروي عن أيب مالك، والربيع بن أن
وقال جماهد: {َل تَ ُقوُلوا َراِعَنا}: ل تقولوا خالفاً. وِف رواية: ل تقولوا: امسع من ا ونسمع 

ْ لنا.    منك! وقولوا: انظران، أفهْمنا، بنيِ 
وقال احلسن: {ل تَ ُقوُلوا رَاِعَنا}، قال: الراعن من القول: الس خري  منه؛ َّناهم هللا أن 

 وما يدعوهم إليه من اإلسالم.  -صلى هللا عليه وسلم-وا من قول حممد يسخر 
 وكذا ُروي عن ابن جريج: أنه قال مثله. 

 وعن السدي ِف قوله: {َوامْسَُعوا}، قال: امسعوا ما يُقال لكم! 
: -صلى هللا عليه وسلم-وأخرج أبو نعيم ِف "احللية"، عن ابن عباس، قال: قال رسول هللا 

 هللا آية فيها: {اَي أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا}، إل  وعلي  رأسها وأميها((.))ما أنزل 
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 قال أبو نعيم: مل نكتبه مرفوعاً، إل  من حديث ابن أيب خيثمة، والناس رووه موقوفاً.
ُ َُيَْتصُّ ِبَرمْحَِتِه َمْن َيَشاُء}، قال: القرآن والسالم.   وعن جماهد: {َواَّللَّ

  
 َسْخ ِمْن آيٍَة...} إخل.قوله: {َما نَ نْ 

أخرج ابن أيب حامت، واحلاكم ِف "الكىن"، وابن عدي، وابن عساكر، عن ابن عباس، قال:  
-الوحي ابلليل، وينساه ابلنهار؛ فأنزل هللا  -صلى هللا عليه وسلم-كان مم ا ينزل على النيب

َها َأْو ِمْثِلَها}. : {َما نَ ْنَسْخ ِمْن آيٍَة أَْو نُ ْنِسَها ََنِْت خِبَْيٍ -عز وجل  ِمن ْ
صلى هللا عليه -وأخرج الطرباين عن ابن عمر، قال: قرأ رجالن سورة أقرأمها رسول هللا 

، فكاان يقرآن ُبا. فقاما ذات ليلة يصل يان، فلم يقدرا منها على حرف. فأصبحا -وسلم
صلى هللا - ، فذكرا ذلك له، فقال رسول هللا-صلى هللا عليه وسلم-غادَينْي على رسول هللا 

ْخ ِمْن -عليه وسلم َِ : ))إَّنا مم ا ُنِسخ وأُنِسي، فاَلَْوا عنها((. فكان الزهري يقرؤها: {َما نُ ْنِس
 . -بضم النون خفيفة-آيٍَة} 

 قال ابن كثي: ِف إسناده سليمان بن األرقم، وهو ضعيف. 
وأبو ذر اَلروي ِف  وأخرج أبو داود ِف "انسخه"، وابن املنذر، وابن األنباري ِف "املصاحف"،

"فضائله"، عن أيب أمامة بن سهل بن حنيف: أن رجالً كانت معه سورة، فقام من الليل فقام 
ُبا فلم يقدر عليها. وقام آخر ُبا فلم يقدر عليها. وقام آخر ُبا فلم يقدر عليها. فأصبحوا، 

)إَّنا ُنِسَخت فاجتمعوا عنده فأخربوه، فقال: ) -صلى هللا عليه وسلم-فأتْوا رسول هللا 
 البارحة((.

وأخرج أبو داود ِف "انسخه"، والبيهقي ِف "الدلئل" من وجه آخر، عن أيب أمامة: أن رهطاً 
أخربوه: أن رجاًل قام من جوف  -صلى هللا عليه وسلم-من األنصار من أصحاب النيب 

 الرمحن الليل يريد أن يفتتح سورة كان قد وعاها، فلم يقدر منها على شيء إل بسم هللا
 -صلى هللا عليه وسلم-الرحيم. ووقع ذلك لناس من أصحابه، فأصبحوا، فسألوا رسول هللا 

عن السورة فسكت ساعة مل يرجع إليهم شيئاً، مث قال: ))ُنِسَخت البارحة((، فُنسخت من 
 صدورهم ومن كل شيء كانت فيه.
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م، والبيهقي ِف "الدلئل"، وأخرج البخاري، والنسائي، وابن األنباري ِف "املصاحف"، واحلاك
عن ابن عباس، قال: قال عمر: علي  أقضاان، وأيبُّ أقرؤان. وإان لندع بعض ما يقول أيبُّ، وأيبُّ 

يقول: ))فلن أدعه لشيء. وهللا يقول: {َما  -صلى هللا عليه وسلم-يقول: مسعت رسول هللا 
 َها َأْو ِمْثِلَها}((. نَ ْنَسْخ ِمْن آيٍَة َأْو نَ ْنَسْأَها ََنِْت خِبَْيٍ ِمن ْ 

وأخرج عبد الرزاق، وسعيد بن منصور، وأبو داود ِف "انسخه"، وابنه ِف "املصاحف"، 
والنسائي، وابن جرير، وابن املنذر، وابن أيب حامت، واحلاكم وصححه عن القاسم بن ربيعة، 

} قال: قلت له: فإن قال: مسعت سعد بن )أيب( وقاص يقرأ: {َما نَ ْنَسْخ ِمْن آيٍَة أَْو تَ ْنَسَها
سعيد بن املسيب يقرأ: {أْو نُ ْنِسها}. قال: فقال سعد: إن القرآن مل ينزل على املسيِ ب ول 
على آل املسيب! قال: قال هللا جل ثناؤه {َسنُ ْقرُِئَك َفال تَ ْنَسى}، {َواذُْكْر َربََّك ِإَذا 

 َنِسيَت}. 
 يد.وروي عن حممد بن كعب، وقتادة، وعكرمة، َنو قول سع

  
وعن ابن عباس ِف قوله: {َما نَ ْنَسْخ ِمْن آيٍَة َأْو نَ ْنَسْأَها}، يقول: ما نبدِ ل من آية أو نَتكها 

 ل نبد َلا، َنت خبي منها أو مثلها، يقول: خي لكم ِف املنفعة وأرفق بكم.
ْو نَ ْنَسْأَها}، وعن ابن عباس قال: خطَبنا عمر فقال: "يقول هللا تعاىل: {َما نَ ْنَسْخ ِمْن آيٍَة أَ 

 أي: نؤخ رها.
 وعن جماهد أنه قرأ: {َأْو نَ ْنَسْأَها}.

 وعن جماهد قال: ِف قراءة أيب : "َما نَ ْنَسْخ ِمْن آيٍَة أو نُ ْنِسَك".
وعن عبيد بن عمي الليثي ِف قوله: {َما نَ ْنَسْخ ِمْن آيٍَة َأْو نُ ْنِسَها}، يقول: أو نَتكها نرفعها 

 من عندهم.
 ك، قال: ِف قراءة ابن مسعود: "َما نُ ْنِسك  من آية أو نَ ْنَسْخها".وعن الضحا

 عن ابن عباس: {َما نَ ْنَسْخ ِمْن آيٍَة}: ما نُ َبد ل من آية.
 وعن جماهد: {َما نَ ْنَسْخ ِمْن آيٍَة}: أي: ما َّنحو من آية. 

بت خط ها وعن جماهد عن أصحاب ابن مسعود ِف قوله: {َما نَ ْنَسْخ ِمْن آيٍَة}، قال: نُث
 ونُبدل ُحكمها. 
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 وروي عن أيب العالية، وحممد بن كعب القرظي، َنو ذلك. 
 وقال الضحاك: {َما نَ ْنَسْخ ِمْن آيٍَة}: ما نُنِسك. 

 وقال عطاء: أم ا {َما نَ ْنَسْخ}، فما ترك من القرآن.
 . -صلى هللا عليه وسلم-قال ابن أيب حامت: يعين: ترك، فلم ينزل على حممد 

 لسدي: {َما نَ ْنَسْخ ِمْن آيٍَة}، نسخها: قبضها. وقال ا
  

وعن قتادة، قال: كانت اآلية تنسخ اآلية، وكان نيب هللا يقرأ اآلية والسورة وما شاء هللا من 
السورة، مث تُرفع فيُنسيها هللا نبي ه، فقال هللا يقص  على نبيه: {َما نَ ْنَسْخ ِمْن آيٍَة أَْو نُ ْنِسَها 

َها َأْو ِمْثِلَها}، يقول: فيها ختفيف، فيها رخصة، فيها أمر، فيها َّني. ََنِْت خِبَْيٍ   ِمن ْ
َها َأْو ِمْثِلَها أملَْ تَ ْعَلْم َأنَّ اَّللََّ   وعن ابن عباس، قال: {َما نَ ْنَسْخ ِمْن آيٍَة أَْو نُ ْنِسَها ََنِْت خِبَْيٍ ِمن ْ

لْ  نَا آيًَة َمَكاَن آيٍَة}، وقال: {مَيُْحو هللُا َما َيَشاءُ َعَلى ُكلِ  َشْيٍء َقِدير }، مث قال: {َوِإَذا َبدَّ
 َويُ ْثِبُت}.

وعن أيب العالية، قال: يقولون: {َما نَ ْنَسْخ ِمْن آيٍَة أَْو نَ ْنَسْأَها}، كان هللا أنزل أموراً ِف القرآن 
َها َأْو ِمْثِلَها}.   مث رفعها، فقال: {ََنِْت خِبَْيٍ ِمن ْ

صلى -َما نَ ْنَسْخ ِمْن آيٍَة أَْو نُ ْنِسَها}، قال: كان هللا تعاىل يُنسي نبيه وعن قتادة ِف قوله: {
 ما يشاء، وينسخ ما يشاء.  -هللا عليه وسلم

أُقرِئ قرآانً، مث  -صلى هللا عليه وسلم-وعن احلسن، ِف قوله: {أَْو نُ ْنِسَها}، قال: إن نبيكم 
 وأنتم تقرؤونه. أُنِسَيه، فلم يكن شيئاً. وِمن القرآن ما قد ُنسخ

 وقال عبيد بن عمي: {َأْو نُ ْنِسَها}: نرفعها من عندكم. 
: {َما -عز وجل-فقال: يقول هللا  -رضي هللا عنه-وعن ابن عباس قال: خطبنا عمر 

 نَ ْنَسْخ ِمْن آيٍَة َأْو نَ ْنَسْأَها}، أي: نؤخِ رها. 
 ول: ما نبد ل من آية، أو نَتكها ل نبد َلا. عن ابن عباس:{َما نَ ْنَسْخ ِمْن آيٍَة َأْو نَ ْنَسْأَها} يق

 وقال جماهد عن أصحاب ابن مسعود: {َأْو نَ ْنَسْأَها}، قال: نؤخ رها عندان.
 وقال عبيد بن عمي، وجماهد، وعطاء: {َأْو نَ ْنَسْأَها}: نؤخ رها ونُرجئها. 

 وقال عطية العوِف:  {َأْو نَ ْنَسْأَها}: نؤخ رها فال ننسخها. 
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 دي مثله أيضاً، وكذا الربيع بن أنس. وقال الس
 وقال الضحاك: {َما نَ ْنَسْخ ِمْن آيٍَة َأْو نَ ْنَسْأَها}، يعين: الناسخ من املنسوخ. 

وقال أبو العالية: {َما نَ ْنَسْخ ِمْن آيٍَة} فال نعمل ُبا، {َأْو نَ ْنَسْأَها}، أي: نُرجئها عندان، 
 َنت ُبا أو نظيها. 

َها}، يقول: خي لكم ِف املنفعة وأرفق بكم.  عن ابن عباس: {ََنْتِ   خِبَْيٍ ِمن ْ
َها َأْو ِمْثِلَها}، يقول: َنت خبي من الذي نسخناه، أو مثل  وقال السدي: {ََنِْت خِبَْيٍ ِمن ْ

 الذي تركناه.
َها َأْو ِمْثِلَها}، يقول: آية فيها ختفيف، فيها رخصة، فيها أم ر، وقال قتادة: {ََنِْت خِبَْيٍ ِمن ْ

 فيها َّْني. 
وقد ذكر السيوطي هنا مجلة مم ا ورد ِمن منسوخ القرآن، ل نطيل بذْكره، وحمل تفصيله ِف 

 علوم القرآن. ومن ذلك:
ما أخرجه ابن سعد، وأمحد، والبخاري، ومسلم، وأبو داود ِف "انسخه"، وابن الضَُّرْيس، وابن 

"، عن أنس، قال: أنزل هللا ِف الذين جرير، وابن املنذر، وابن حبان، والبيهقي ِف "الدلئل
قُتلوا ببئر معونة قرآان قرأانه، حَّت نسخ بعد: "أْن بلِ غوا قوَمنا أان  قد لقينا ربَذان فرضي عنا 

 وأرضاان".
وما أخرجه مسلم، وابن مردويه، وأبو نعيم ِف "احللية"، والبيهقي ِف "الدلئل"، عن أيب 

شبهها ِف الطول والشدة ب )براءة(، فأُْنسيُتها، غي أين موسى األشعري، قال: كنا نقرأ سورة ن
حفظت منها: "لو كان لبن آدم واداين من مال لبتغى واداًي اثلثاً، ول ميأل جوفه إل  
الَتاب". وكنا نقرأ سورة نشبِ هها ِبحدى )املسب حات(، أو َلا: "سب ح هلل ما ِف السموات"، 

 أيها الذين آمنوا ملَ تقولون ما ل تفعلون، فُتكتب فأُنسيناها، غي أين حفظت منها: "اي
 شهادة ِف أعناقكم فتسألون عنها يوم القيامة".

  
كما ذكر ِف العرضة األخية آاثراً، وموضع ذلك ِف "علوم القرآن" ِف مبحث: "مجع 

 القرآن". ونذكر هنا على سبيل املثال: 
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ري، والبيهقي ِف "الدلئل"، عن عبيدة ما أخرجه ابن أيب شيبة ِف "املصنف"، وابن األنبا
ِف العام الذي  -صلى هللا عليه وسلم-السلماين، قال: القراءة اليت عرضت على رسول هللا 

 قُبض فيه: هذه القراءة اليت يقرؤها الناس، اليت مجع عثمان الناس عليها.
  

 وِف أمهية عْلم الن اِسخ واملنسوخ:
أيب طالب املسجد، فإذا رجل ُُيوِ ف، فقال: "ما هذا؟  عن أيب الُبخَتي، قال: دخل علي  بن

فقالوا: رجل يذكِ ر الناس. فقال ليس برجل يذكِ ر الناس، ولكنه يقول: أان فالن بن فالن، 
فاعرفوين! فأرسل إليه. فقال: أتعرف الناسخ من املنسوخ؟ فقال: ل! قال: فاخرج من 

 مسجدان ول ُتذكِ ر فيه!". 
، فقال: أعرفت و عن أيب عبد الرمح ن السلمي، قال: "مر  علي  بن أيب طالب برجل يقص 

 الناسخ واملنسوخ؟ قال: ل. قال: هلكت وأهلكت!". 
، فركله برجله، وقال: "أتدري  وعن الضحاك بن مزاحم، قال: مر  ابن عباس بقاص  يقص 

 الناسخ واملنسوخ؟ قال: ل. قال: هلكت وأهلكت!". 
فيت الناَس أحُد ثالثة: رجل يَعَلم انسخ القرآن من منسوخه،وذلك وعن حذيفة، قال: "إَّنا يُ 

عمر. ورجل قاٍض ل جيد من القضاء بُداً. ورجل أمحق متكل ف. فلست ابلرجلني املاضَينْي، 
 فأكره أن أكون الثالث".

 
 .أقوال املفس رين

  
أن  اليهود كانوا يعانون  مقاَلم وفعاَلم، وذلك َّنى هللا تعاىل املؤمنني أن يتشب هوا ابلكافرين ِف

. فإذا أرادوا أن يقولوا: -عليهم لعائن هللا-الكالم ما فيه تورية ملا يقصدونه من التنقيص  من
ِمَن {:، كما قال تعاىل-والسَتخاء وهي: احلمق-يقولون: راِعنا. ويُورُّون ابلرعونة  امسع لنا،

َناَمَواضِ  الَِّذيَن َهاُدوا حُيَر ُِفوَن اْلَكِلَم َعنْ  ْعَنا َوَعَصي ْ  َوامْسَْع َغْيَ ُمْسَمٍع َورَاِعَنا لَي اً  ِعِه َويَ ُقوُلوَن مسَِ
يِن َوَلوْ  ْعَنا َوَأطَْعَنا َوامْسَعْ  أِبَْلِسَنِتِهْم َوطَْعناً ِف الدِ  ُْم قَاُلوا مسَِ َوَلِكْن  َواْنظُْراَن َلَكاَن َخْياً ََلُْم َوأَق َْومَ  َأَّنَّ

وكذلك جاءت األحاديث ابإلخبار عنهم، أبَّنم   .}يُ ْؤِمُنوَن ِإلَّ قَِليالً  ِبُكْفرِِهْم َفالَ  َلَعنَ ُهُم اَّللَُّ 



105 
 

املوت؛ وَلذا أُمران أن نرد  عليهم  :إذا سل موا إَّنا يقولون: السَّام عليكم. والسام هو كانوا
 .وإنه ُيستجاب لنا فيهم، ول ُيستجاب َلم فينا ."ب "وعليكم

عليهم شيئًا من  إذا ألقى -وسلم صلى هللا عليه-يقولون لرسول هللا  وقيل: كان املسلمون
يتساب ون  وأتن  بنا حَّت نفهمه وَنفظه! وكانت لليهود كلمة العلم: راِعنا. أي: راقبنا وانتظران،

فلما مسعوا بقول املؤمنني: "راِعنا"، افَتضوه  .ُبا عربانية، أي: شر ما فيه، وهي: راِعينا
عنها  ، وهم يعنون به تلك السبة؛ فُنهي املؤمنون-صلى هللا عليه وسلم-ول الرس وخاطبوا به

  !النَِّظرة. أي: أمهلنا حَّت َنفظ :وأمروا مبا هو ِف معناها، وهو: انظران، ِمن
ويلقي  ،-صلى هللا عليه وسلم-مساع ما يكل مكم به رسول هللا  أي: وأحسنوا :}َوامْسَُعوا{

ل حتتاجوا إىل الستعادة وطلب  ية وآذان حاضرة، حَّتعليكم من املسائل، بقلوب واع
 .قبول ل كسماع اليهود املراعاة، وامسعوا مساع

-َّنى املؤمنني أن يقولوا لنبيه  قال ابن جرير: والصواب من القول ِف ذلك عندان: أن هللا
 لى هللا عليهص-كرِهها هللا تعاىل أن يقولوها لنبيه  : "راعنا"، ألَّنا كلمة-صلى هللا عليه وسلم

ل تقولوا للِعنب: )) :أنه قال -صلى هللا عليه وسلم-ذُكر عن النيب  ، نظي الذي-وسلم
 .ذلك وما أشبه .((قولوا: فتاي الكْرم، ولكن قولوا: احلََبلة. ول تقولوا: عبدي، ولكن

َعَلْيُكْم ِمْن َخْيٍ  رِِكنَي َأْن يُ نَ زَّلَ اْلِكَتاِب َوَل اْلُمشْ  َما يَ َودُّ الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن َأْهلِ { :وقوله تعاىل
الذين حذر -بذلك شد ة عداوة الكافرين من أهل الكتاب واملشركني  ، يُبني  تعاىل}ِمْن َربِ ُكمْ 

املودة بينهم وبينهم. ونبه تعاىل على ما أنعم به  للمؤمنني، ليقطع -هللا تعاىل من مشاُبتهم
حيث  -صلى هللا عليه وسلم- مل الذي شرعه لنبيهم حممداملؤمنني من الشرع التام الكا على

ُ َُيَْتصُّ ِبَرمْحَِتِه َمْن َيَشاءُ { :يقول تعاىل ُ ُذو اْلَفْضِل اْلَعِظيمِ  َواَّللَّ   .}َواَّللَّ
، قال ابن أيب حامت: يعين: قبضها: رفعها، مثل قوله: }َما نَ ْنَسْخ ِمْن آيَةٍ { :قوله تعاىل

مال لبتغى  فارمجومها البتة". وقوله: "لو كان لبن آدم واداين من ا"الشيخ والشيخة إذا زني
  ."َلما اثلثا

ه، وذلك  ما ننقل من حكم :}َما نَ ْنَسْخ ِمْن آيَةٍ { :وقال ابن جرير آية إىل غيه فنبد له ونغي 
لك إل  ِف مباحاً؛ ول يكون ذ حراماً، واحلرام حالًل، واملباح حمظوراً، واحملظور أن حُيو ل احلالل

فيها انسخ ول  واإلطالق، واملنع واإلابحة، فأما األخبار، فال يكون األمر والنهي، واحلظر
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نقله من نسخة أخرى غيها؛ فكذلك معىن:  منسوخ. وأصل النسخ ِمن: نسخ الكتاب، وهو
حكمها أو خط ها،  غيه، إَّنا هو حتويله ونقل عبادة إىل غيه. وسواء ُنسخ نسخ احلُكم إىل

  .)إذ هي( ِف كلتا حالتيها منسوخة
َها أَْو ِمْثِلَها{:وقوله  .ِف احلُكم ابلنسبة إىل مصلحة املكلَّفني :، أي}ََنِْت خِبَْيٍ ِمن ْ
ِض السََّماَواِت َواأَلرْ  َقِدير  * أملَْ تَ ْعَلْم َأنَّ اَّللََّ لَُه ُمْلكُ  أملَْ تَ ْعَلْم َأنَّ اَّللََّ َعَلى ُكلِ  َشْيءٍ { :وقوله

املتصرف ِف خْلقه مبا  ، يُرشد تعاىل ُبذا إىل أنه}اَّللَِّ ِمْن َويلٍ  َول َنِصيٍ  َوَما َلُكْم ِمْن ُدونِ 
وُيشقي  املتصرِ ف. فكما ُيُلقهم كما يشاء، وُيسعد من يشاء يشاء؛ فله اخلْلق واألمر، وهو

ذل َمن يشاء، كذلك َمن يشاء وُي َمن يشاء، وُيصح  من يشاء ومُيرض َمن يشاء، ويُوفِ ق
يشاء؛ فُيحل  ما يشاء وحير م ما يشاء، ويبيح ما يشاء وحيظر ما يشاء. وهو  حيكم ِف عباده مبا

 حلكمه، ول ُيسأل عم ا يفعل وهم ُيسألون. وُيترب عباده الذي حيكم ما يريد، ل معقب
تعاىل، مث يَنهى عنه املصلحة اليت يَعلمها  وطاعتهم لُرسله ابلنسخ؛ فيأمر ابلشيء ِلما فيه من

ِف تصديق ما أخربوا،  تعاىل. فالطاعة كل  الطاعة ِف امتثال أمره، وات باع رسله ِلما يعلمه
  .زجروا وامتثال ما أمروا، وتْرك ما عنه

: أن  يل ُملَك -اي حممد- : فتأويل اآلية: أمل تعلم-رمحه هللا-قال اإلمام أبو جعفر بن جرير 
ما دون غيي: أحكم فيهما وفيما فيهما مبا أشاء، وآمر فيهما وسلطاَّنَ  السموات واألرض

وأنسخ وأبد ل وأغي من أحكامي اليت أحكم ُبا ِف  وفيما فيهما مبا أشاء، وأَّنى عما أشاء،
 مبا أشاء إذا أشاء، وأقر  فيهما ما أشاء؟ عبادي

 
 

 

 .املعىن اإلمجايل
  

صلى هللا -اليهود ِف خماطبة النيب  ُبواعباده املؤمنني أن يشا -سبحانه وتعاىل-ينهى هللا 
، وإن كان -صلى هللا عليه وسلم-سبة له  ، بكلمة حتتمل معىًن سيئًا أو-عليه وسلم

 -صلى هللا عليه وسلم-كانوا يقولوَّنا له  راِعنا" اليت" :ظاهرها ليس كذلك؛ وهي كلمة
 ود يقولوَّنا ويريدون ُباأيمرهم به وينهاهم عنه. وكان اليه لكي مُيهلهم حَّت يَ ُعوا عنه ما
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بدًل منها كلمة: "انظران"، وهي بنفس  املعىن القبيح، فأمر هللا عباده املؤمنني أن يقولوا له
مساع وْعي، ل   حتتمل ما كانت حتتمله الكلمة األوىل. وأمرهم أن يسمعوا املعىن إل  أَّنا ل

 يهم، قد أعد  َلم عذاابً هؤلء الكافرين من اليهود وغ كسماع اليهود . وبني  َلم أن  
 .موجعاً على كفرهم وعنادهم

وسائر املشركني، وما ُتكن ه  مث بني  سبحانه حْقد هؤلء الكافرين من يهود ونصارى
هللا على هذه األمة وُيتصها به، مهما كان يسياً؛  صدورهم ِمن بغض ألي  خي يُنزله

 .علمه، وفضله عظيم واسع لسابقهلل احلكمة البالغة، فهو ُيتص من يشاء برمحته  ولكن
معاً، سواء أكان ذلك ِبنسائها وهو  مث ذكر سبحانه أنه ما يرفع ُحكم أو تالوَة آية أو مها

هو من  بَنْسئها وهو أتخيها، فإنه سبحانه يُنزل بدًل من ذلك ما رفعها من الصدور، أو
م منه. فهو سبحانه على  مبا هو خي َل مصلحة العباد ِف حينه، بدرجة مساوية ملا رُفع، أو

 ملك السموات واألرض، يتصر ف فيهما كيف يشاء، ويعلم ما كل شيء قدير، وله
 .أو يُعينهم يصلحهما ويصلح عباده فيهما؛ فليس َلم من دونه َمن ينصرهم

 
 .بعض مسائل اآلايت

  
 :األوىل: مشاُبة الكافرين

اَي أَي َُّها الَِّذيَن { :لكافرين قوًل وفعاًل. فقالا ِف اآلايت: أن  هللا تعاىل َّنى املؤمنني عن مشاُبة
  .}َولِْلَكاِفرِيَن َعَذاب  أَلِيم   رَاِعَنا َوُقوُلوا اْنظُْراَن َوامْسَُعوا آَمُنوا ل تَ ُقوُلوا

 صلى هللا-قال: قال رسول هللا  -رضي هللا عنهما-عمر  وأخرج أمحد، وأبو داود، عن ابن
يُعبد هللا وحده ل شريك له. وُجعل  يَدي الساعة ابلس يف، حَّتبُعثت بنْي )) :-عليه وسلم

بقوم فهو  وُجعل الذلة والصغار على من خالف أمري. وَمن تشب ه رزقي حتت ظلِ  رحمي،
  .((منهم
الشديد، والتهديد والوعيد على  فيه دللة على النهي :((َمن تشب ه بقوم فهو منهم)) :وقوله

ذلك ِمن أمورهم اليت  م وأفعاَلم ولباسهم وأعيادهم وعباداهتم، وغيأقواَل التشبه ابلكفار، ِف
 .مل ُتشرع لنا، ومل نُقر ر عليها
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 :الثانية: ِف النسخ وأنواعه 
قريب، ألن معىن النسخ الشرعي  اختلفت عبارات األصوليِ ني ِف حد  النسخ؛ واألمر ِف ذلك

ِف ذلك  بدليل شرعي متأخِ ر. فاندرجوخل صه بعضهم أبنه: رْفع احلُكم  .معلوم عند العلماء
  .نسخ األخف  ابألثقل وعكسه، والنسخ ل إىل بدل

وقيل: نسخ اآلية: بيان انتهاء الت عب د بقراءهتا، كآية: "الشيخ والشيخة إذا زنيا فارمجومها البتة 
ف َّْوَن ِمْنُكْم َوالَِّذيَن يُ تَ وَ  { :وهللا عزيز حكيم"، أو احلكم املستفاد منها، كآية نكاًل من هللا

أو ُبما مجيعاً، كآية: "عْشر  ،}احْلَْوِل َغْيَ ِإْخرَاجٍ  أَْزَواجًا َوِصيًَّة أِلَْزَواِجِهْم َمَتاعًا ِإىَل  َوَيَذُرونَ 
  ."معلومات حُير ِمن رضعات

  :وعليه، فالنسخ ثالثة أنواع
 .رْفع التالوة وبقاء احلُكم
 .رْفع احلُكم وبقاء التالوة

  .وة واحلكمرْفع التال
فن  "أصول الفقه"، وكذا ِف  وأما تفاصيل أحكام النسخ، وذكر أنواعه، وشروطه، فمبسوط ِف

 .""علوم القرآن
  

 :الثالثة: إنكار النسخ
ظهور املصلحة بعد خفائها؛ وهو على  أنكر اليهود الن سخ، فقالوا: النسخ يوِهم الَبَداء، وهو

 .هللا حمال
ومسعاً. والعنانية منعوه مسعًا فقط.  ِفَرق: فالشمعونية مَنعوه عقالً وافَتقت اليهود على ثالث 

إىل بين إمساعيل  جبوازه ووقوعه، وأن حممدًا مل ينسخ شريعة موسى، بل بُعث والعيسوية قالوا
 .دون بين إسرائيل

 .املسلمني والنسخ جائز عقالً، وواقع مسعاً، خالفاً ليهود ولبعض
لعنهم -لكفر اليهود وتزييف ُشبهتهم  ام رد  عظيم، وبيان بليغ،قال ابن كثي: "ِف هذا املق

كما -وإم ا نقاًل  كما زعمه بعضهم جهالً وكفراً،-استحالة النسخ، إم ا عقاًل  ِف دعوى -هللا
  ."خَتَرَّصه آخرون منهم افَتاًء وإفكاً 



109 
 

على -عليه وسلم  صلى هللا-خطاابً لنبيه  قال ابن جرير: "وهذا اخلرب، وإن كان من هللا تعاىل
 تكذيب لليهود الذين أنكروا نسخ أحكام التوراة، وجحدوا وجه اخلرب عن عظمته، فإنه منه

جاءا به من عند هللا بتغي  ما غي   ، جمليئهما مبا-عليهما الصالة والسالم-نبو ة عيسى وحممد 
اخللق أهل  ، وأن  فأخربهم هللا أن  له ملك السموات واألرض وسلطاَّنما .هللا من حكم التوراة

وَّنْيه، وأن  له أْمرهم مبا يشاء وَّنْيهم عما يشاء،  مملكته وطاعته وعليهم السمع والطاعة ألْمره
  ."وأمره وَّنيه ما يشاء وإقرار ما يشاء، وإنشاء ما يشاء من إقراره ونسخ

د، فإنه النسخ، إَّنا هو الكفر والعنا قال ابن كثي: "الذي حيمل اليهود على البحث ِف مسألة
ما يشاء كما يفعل  يدل على امتناع النسخ ِف أحكام هللا تعاىل، ألنه حيكم ليس ِف العقل ما

بناته  املتقدِ مة، وشرائعه املاضية، كما أحل آلدم تزويج ما يريد، مع أنه قد وقع ذلك ِف ُكتبه
اانت، مث خروجه من السفينة أْكل مجيع احليو  من بنيه، مث حر م ذلك، وكما أابح لنوح بعد

ُحر ِم ذلك ِف شريعة  بعضها. وكان نكاح األختنْي مباحًا إلسرائيل وبنيه، وقد نسخ حل  
 عليه السالم بذبح ولده، مث نسخه قبل الفعل. وأمر مجهور التوراة وما بعدها. ]وأمر إبراهيم

أشياء  بين إسرائيل بقْتل َمن َعبد العجل منهم مث رفع عنهم القتل كي ل يستأصلهم القتل[، و 
األدلة  وهم يعَتفون بذلك، ويصِدفون عنه. وما جياب به عن هذه .كثية يطول ذْكرها

  .هو املقصود أبجوبة لفظية، فال تصرف الدللة ِف املعىن؛ إذ
، واألمر ابتباعه؛ فإنه يفيد -وسلم صلى هللا عليه-وكما ِف ُكتبهم مشهوراً من البشارة مبحمد 

 ، وأنه ل يُقَبل عمل إل  على شريعته. وسواء قيل: إن-السالمعليه الصالة و -وجوب متابعته 
 :، فال ُيسمى ذلك نسخاً، كقوله-عليه الصالة والسالم-الشرائع املتقدمة ُمَغيَّاة إىل بعثته 

 -صلى هللا عليه وسلم-وإن شريعة حممد  ، أو قيل: إَّنا ُمطَلقة،}مُثَّ أمتُّوا الصِ َياَم ِإىَل اللَّْيلِ {
، ألنه جاء بكتاب هو آِخر الكتب عهداً  ها، فعلى كل  تقدير فوجوب ات باعهنسختْ  متعنيِ 
  .-وتعاىل تبارك-ابهلل 

 :، حيث قال-عليهم لعائن هللا-اليهود  ففي هذا املقام بني  تعاىل جواز النسخ، ردًا على]
َلُكْم  اَّللََّ َلُه ُمْلُك السََّماَواِت َواأَلْرِض َوَما ْم َأنَّ َعَلى ُكلِ  َشْيٍء َقِدير  * أملَْ تَ ْعلَ  أملَْ تَ ْعَلْم َأنَّ اَّللََّ {

 له امللك بال منازع، فكذلك له احلكم مبا يشاء، فكما أن   .}ِمْن ُدوِن اَّللَِّ ِمْن َويلٍ  َوَل َنِصيٍ 
 هلاليت نزل صدرها خطااًب مع أ-آل عمران( ) وقرر ِف سورة .}َأَل َلُه اخْلَْلُق َواأَلْمرُ {
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ِإلَّ َما  ُكلُّ الطََّعاِم َكاَن ِحالًّ لَِبيِن ِإْسرائيلَ { :وقوع النسخ عند اليهود، ِف قوله تعاىل -الكتاب
النسخ ِف أحكام  واملسلمون كل هم متفقون على جواز . اآلية }...َحرََّم ِإْسرائيُل َعَلى نَ ْفِسهِ 

  ."ل بوقوعهالبالغة، وكلهم قا هللا تعاىل، ملا له ِف ذلك من احلكمة
ِف القرآن. قال ابن كثي : وقوله  وقال أبو مسلم األصبهاين املفسِ ر: مل يقع شيء من ذلك

األجوبة عم ا وقع من النسخ. فمن ذلك: قضية  هذا ضعيف، مردود، مرذول. وقد تعس ف ِف
وقضية حتويل القبلة  .أشهر وعشر بعد احلول، مل جُيب عن ذلك بكالم مقبول العد ة أبربعة

بشيء. ومن ذلك: نسخ مصابرة املسلم لعشرة من  إىل الكعبة عن بيت املقدس، مل جيب
صلى هللا -الرسول  مصابرة الثننْي. ومن ذلك: نسخ وجوب الص دقة قبل مناجاة الكفرة إىل
 .[-وهللا أعلم-، وغي ذلك... -عليه وسلم

كما -، وليس لقوَلم وْجه املتأخِ رين قلت: ولألسف! انتشرت مقولة األصفاين عند مجاعة ِمن
بنسخ  التوسط ِف أمر النسخ مطلوب؛ فقد ابلغ كثيون ِف القول ، إل  أن  -ذَكر ابن كثي

 .-وهللا تعاىل أعلم-هذا  آايت ل يصح  نسخها. ولتحرير ذلك وبْسطه حمل  غي
 

 األسئلة :
 
( بضم النون من    قرأ اجلمهور ) ننسخ ( بفتح النون من النسخ ، وقرأ ابن عامر ) ننسخ1

 اإلنساخ وهو األمر بنسخها ) صح ( .
  قرأ بعض القراء ننسأها ابَلمز من النسأ وهو أتخيها وإذهاُبا ، وهي قراءة شاذة وإن كان 2

 معناها صحيحاً ) خطأ ( .
واتباعهم للسحر ذكر نوعًا آخر من أنواع    بعد أن ذكر هللا اليهود وإيذاءهم للنيب 3

الكالم أبن يقولوا حيث كانوا يقولون كالمًا ل يريدون ظاهره ، وَّنى السحر وهو سحر 
 املسلمني عن مشاُبتهم ) صح ( .

   قوله ) راعنا ( هو فاعلنا من املراعاة ، واملعىن : أرعنا مسعك ) صح ( .4
   قرأ احلسن ) راعناً ( ابلتنوين على معىن : ل تقولوا فحشاً من الرعونة ) صح ( .5
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إلينا وحذف حرف إىل للتوسع فيه انظران ( أي : انتظران واصرب علينا أو انظر    قوله )6
 صح ( .)
مفعوله مجلة فهو مبعىن احملبة    الود : إذا جاء مفعوله مفردًا فهو مبعىن التمين ، وإذا جاء7
 خطأ ( .)
   النسخ مبعىن اإلزالة ) صح ( .8
أيها الذين آمنوا ، فأرعها مسعك ، فإنه    عن ابن مسعود قال : إذا مسعت هللا يقول : اي9

 خي أيمر به أو شر ينهى عنه ) صح ( .
  ورد أن ) راعنا ( مسبة ِف لسان اليهود ، فكانوا يقولوَّنا لرسول هللا وكان املسلمون 10

 يقولوَّنا أيضاً فيضحك اليهود من ذلك ، فنزلت اآلية ) صح ( .
 عنا مسعك ) صح ( .  عن ابن عباس أن ) راعنا ( مبعىن : أر 11
  عن احلسن : الراعن من القول هو السخري منه ، ففي اآلية النهي عن السخرية مبا 12

 ) صح ( . يقوله حممد 
مث ينسخ هللا بعضها فينساها    ورد ِف اآلاثر أن اآلايت والسور كانت تنزل على النيب 13

 الناس وتنسخ من صدورهم ) صح ( .
) أو تَنَسها ( ابلتاء املفتوحة ، واستدل على صحتها بقوله تعاىل    قرأ سعد بن أيب وقاص14

 : ] سنقرئك فال تنسى [ وهذه القراءة قراءة شاذة ) صح ( .
ول نبدَلا كما فسرها ابن عباس   معىن : ] ما ننسخ من آية أو ننساها [ أي : نَتكها 15

 صح ( .)
 ن مكاَّنا ) خطأ ( .  معىن قراءة ) ننسأها ( ابَلمز ، أي : نزيلها م16
   قوله ) َنت خبي منها ( أي : خي لكم مبا فيه من املنفعة أو التخفيف ) صح ( .17
  من املنسوخ من القرآن ما نزل ِف صحاب بئر معونة ) أن بلغوا قومنا أن قد لقينا ربنا 18

 فرضي عنا وأرضاان ( ) صح ( .
بعد وضح الناسخ من  كانت للنيب   الناس على القراءة األخية اليت   مجع عثمان 19

 املنسوخ ) صح ( .
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  تضافرت اآلاثر عن الصحابة أن معرفة الناسخ واملنسوخ ليس شرطًا ِف معرفة معاين 20
 القرآن وتفسيه بدليل أن كثياً منهم كان ل يعلم العرضة األخية للقرآن ) خطأ ( .

ا فيه تورية وتعريض ابلسوء ، وأما ما مل   اآلايت فيها َّني املؤمنني عن التشبه ابلكفار مب21
ِف موافقة اليهود بصيام يوم  يكن فيه شيء من ذلك فليس فيه كراهة كما فعل النيب 

 عاشوراء ) خطأ ( .
وسبه كما كانوا    اآلايت فيها بيان خبث اليهود ِف تعاريضهم وحماولتهم تنقيص النيب 22

ون الدعاء ابملوت ، وكما كانوا يقولون ) راعنا ( يقولون إذا سلموا : السام عليكم ، ويقصد
 ويقصدون الرعونة ، ففضحهم هللا وَّنى املؤمنني عن موافقتهم ِف ذلك ظاهراً ) صح ( .

  قوله ] وهللا ُيتص برمحته من يشاء ( هم املؤمنون من أهل الكتاب الذين آمنوا مبحمد 23
 . ) ومل يفعلوا ما فعل كفارهم من السخرية ) خطأ 
  ذهب بعض العلماء إىل أن النسخ ل يكون ِف األخبار والصحيح أنه يدخل ِف األخبار 24

 واألحكام ) خطأ ( .
  ينقسم النسخ ِف القرآن إىل ثالثة أنواع : نسخ احلكم وبقاء التالوة ، ونسخ التالوة 25

 وبقاء احلكم ، ونسخ احلكم والتالوة ) صح (  .
 لذين أنكروا وقوع النسخ جحوداً وكفراً وعناداً ) صح ( .  ِف اآلايت رد على اليهود ا26
  ذكر هللا دلياًل على النسخ أبن هللا له ملك السماوات واألرض وأنه على كل شيء قدير 27

 ، فكما أن امللك له بال منازع فكذلك له احلكم بال منازع ) صح ( .
ن رد عليهم املفسر أبو مسلم   ذهب بعض املفسرين إىل أن النسخ مل يقع ِف القرآن ، ومم28

 األصبهاين كما ذكر ابن كثي ) خطأ ( .
  ل ينبغي التوسع ِف ابب النسخ حَّت يدخل فيه ما مل يثبت نسخه وإَّنا حيتاج إىل ثبوت 29

 ذلك ) صح ( .
  من العلماء من كان يسمي تقييد املطلق نسخًا وختصيص العام نسخًا وهكذا ، فيجب 30

 . التنبه َلذا ) صح (
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 لثامنة واألربعوناحملاضرة ا
*** 

 .( من سورة )البقرة(113( إىل )108تفسري اآلايت من )
  

 .والقراءات، واملناسبة التالوة،
  

 :التالوة
اِبإِلميَاِن فَ َقْد  ُموَسى ِمْن قَ ْبُل َوَمْن يَ تَ َبدَِّل اْلُكْفرَ  تُرِيُدوَن َأْن َتْسأَلوا َرُسوَلُكْم َكَما ُسِئلَ  أَمْ {
 ِمْن بَ ْعِد ِإميَاِنُكْم ُكفَّاراً َحَسداً ِمنْ  َكِثي  ِمْن أَْهِل اْلِكَتاِب َلْو يَ ُردُّوَنُكمْ  لَّ َسَواَء السَِّبيِل * َودَّ ضَ 

َ ََلُمُ  َّللََّ َعَلى ُكلِ  اَّللَُّ أِبَْمرِِه ِإنَّ ا احلَْقُّ فَاْعُفوا َواْصَفُحوا َحَّتَّ أَيْيتَ  ِعْنِد أَنْ ُفِسِهْم ِمْن بَ ْعِد َما تَ َبنيَّ
ُموا ألَنْ ُفِسُكْم ِمْن َخْيٍ  َقِدير  * َوأَِقيُموا الصَّالَة َوآُتوا الزََّكاةَ  َشْيءٍ  َ  َوَما تُ َقدِ  جتَُِدوُه ِعْنَد اَّللَِّ ِإنَّ اَّللَّ

تِْلَك أََمانِي ُُّهْم ُقْل َهاُتوا  َرىاجْلَنََّة ِإل َمْن َكاَن ُهوداً َأْو َنَصا تَ ْعَمُلوَن َبِصي  * َوقَاُلوا َلْن َيْدُخلَ  مبَا
ُتْم َصاِدِقنَي * بَ َلى َمْن َأْسَلمَ  بُ ْرَهاَنُكمْ  ِعْنَد رَبِ ِه َول َخْوف   َوْجَهُه َّللَِِّ َوُهَو حُمِْسن  فَ َلُه َأْجرُهُ  ِإْن ُكن ْ

لَْيَسِت  ى َشْيٍء َوقَاَلِت النََّصاَرىالنََّصاَرى َعلَ  حَيَْزنُوَن * َوقَاَلِت اْليَ ُهوُد لَْيَستِ  َعَلْيِهْم َول ُهمْ 
ُلونَ  ِمْثَل قَ ْوَِلِْم فَاَّللَُّ حَيُْكُم  اْلِكَتاَب َكَذِلَك قَاَل الَِّذيَن َل يَ ْعَلُمونَ  اْليَ ُهوُد َعَلى َشْيٍء َوُهْم يَ ت ْ

نَ ُهمْ   .}َُيَْتِلُفونَ  يَ ْوَم اْلِقَياَمِة ِفيَما َكانُوا ِفيهِ  بَ ي ْ
  

 :القراءات
 .اآلايت قراءات تتعل ق ابملعىن جد ِفل يو 

  
 :املناسبة

ك أمورهم وُمدبِ رها، وهو اخلبي مبا يضر هم وينفعهم ملا بني  َلم ََ ِمن الن سخ وغيه،  أنه ماِل
 ابلتسليم أبمره، وأن ل يقَتحوا على رسوَلم ما اقَتحت وقر رهم على ذلك، شرع ِف توصيتهم
اْجَعْل لََنا ِإََلاً { :وابًل عليهم، كقوَلم اليت كانت عام تهاآابء اليهود على موسى ِمن األشياء 

 وغي ذلك... وهو تتم ة لتوجيه املؤمنني إىل عدم التشب ه ،}أَراَِن اَّللََّ َجْهَرةً { ،}َكَما ََلُْم آَِلَة  
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الفريقنْي، وبيان طرف ِمن أكاذيبهم  ابلكفار والقتداء ُبم، وبيان العداوة املتأصِ لة بني
  .فيما بينهم د عاءاهتم والتناحروا
 
 

 

 .لغوايت
  
زوال نعمة ِمن مستحقٍ  َلا، ورمبا كان مع ذلك  احلسد، قال الراغب: متينِ   :}َحَسداً {

 .إزالتها سْعي ِف
اإلنسان ول يصفح.  تْرك التثريب والتأنيب، وهو أبلغ ِمن العفو؛ إذ قد يعفو :الص فح

إعراضاً، أو ِمن: َتَصفَّحت الورقة إذا جتاوزت عم ا  جهولعل ه مأخوذ ِمن تَ ْولية صفحة الو 
 .فيها
ُمْبدع" " َفِعيل" ِمن: البصر، وأصله: "ُمْبصر"، صرف إىل: "بصي"،كما ُصرف" :}َبِصي  {

  ."إىل: "بديع"، و"ُمْؤمل" إىل " أليم
إنه  وغيه. وقيل: مجع َهاِئد؛ كُعوذ مجع َعاِئذ. وقيل: مصدر يستوي فيه الواحد :وُهود

 .خمف ف "يهود" حبذف الياء؛ وهو ضعيف
، وأصلها: "أُف ُْعولة"، كاأُلْضُحوكة :األماين    .واألُْعُجوبة مجع أُْمِنيَّة، وهي ما يُتمىنَّ

للتنبيه. وهي فعل  مبعىن: أحِضروا، واَلاء أصلية ل بدل من مهزة "آُتوا"، ول :}َهاُتوا{و
وت مبنزلة: "ها". وِف جميء املاضي واملضارع ص أمر، خالفًا ملن زعم أَّنا: اسم فعل، أو

 .هذه املادة خالف، وأثبت أبو حيان: هاَتى يُهايت ُمَهااتة واملصدر من
القطع فتكون  :الدليل على صح ة الدعوى. قيل: هو مأخوذ من: الرَبْه، وهو :والربهان

فقدان "فَ ْعَلن" ووجود البيان؛ فتكون النون أصلية ل :النون زائدة. وقيل: من: الرَبَْهَنة، وهو
  ينصرف أو ل؟ ويُبين على هذا الشتقاق اخلالف ِف "برهان"، إذا مُسِ ي به، هل ،""فَ ْعَللَ 
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 .اآلاثر
  

عباس، قال: قال رافع بن ُحَرمْيِلة  أخرج ابن اسحق، وابن جرير، وابن أيب حامت، عن ابن
علينا من  د، ائتنا بكتاب تُنزله: اي حمم-صلى هللا عليه وسلم- ووهب بن زيد لرسول هللا

ْر لنا أَّناراً نت بعك َتْسأَلوا  أَْم تُرِيُدوَن َأنْ { :ونصدِ قك! فأنزل هللا ِف ذلك السماء نقرؤه، أو فجِ 
وكان حيي بن أخطب وأبو ايسر بن أخطب ِمن أشد   .}َسَواَء السَِّبيلِ { :إىل قوله }َرُسوَلُكمْ 

الناس عن اإلسالم ما  برسوله، وكاان جاهدْين ِف رد   حسدًا للعرب إذ خص هم هللا اليهود
  .}أَْهِل اْلِكَتابِ  َودَّ َكِثي  ِمنْ { :استطاعا؛ فأنزل هللا فيهما

، }قَ ْبلُ  َتْسأَلوا َرُسوَلُكْم َكَما ُسِئَل ُموَسى ِمنْ  أَْم تُرِيُدوَن َأنْ { :وعن أيب العالية، ِف قوله تعاىل
صلى هللا -إسرائيل! فقال النيب  لو كانت كفارتنا ككف ارات بينقال رجل: اي رسول هللا!  :قال

كانت  .. ما أعطاكم هللا خي  مم ا أعطى بين إسرائيل-ثالاثً - اللهم ل نبِغيها)) :-عليه وسلم
مكتوبة على اببه وكف ارهتا. فإن كف رها كانت  بنو إسرائيل إذا أصاب أحُدهم اخلطيئة، وجَدها

أعطاكم هللا خي  مم ا أعطى  وإن مل يكفِ رها كانت له خزاًي ِف اآلخرة. فماالدنيا.  له ِخزاًي ِف
َ َغُفوراً  يَ ْعَمْل ُسوءاً َأْو َيْظِلْم نَ ْفَسُه مُثَّ  َوَمنْ { :قال .((بين إسرائيل ِد اَّللَّ َ جيَِ  }َرِحيماً  َيْستَ ْغِفِر اَّللَّ

 َمن هم  )) :وقال ،((ِلَما بْينهن  اجلمعة إىل اجلمعة: كف ارات  الصلوات اخلْمس، وِمن)) :وقال
واحدة. وَمن هم  حبسنة فلم يعمْلها  بسيِ ئة فلْم يعمْلها مل ُتكتب عليه، وإن عِملها ُكتبت سي ئة

 .((هالك وإن عِملها ُكتبْت له عْشر أمثاَلا. ول يهلك على هللا إل ُكتبت له حسنة واحدة،
  .}ُسِئَل ُموَسى ِمْن قَ ْبلُ  َرُسوَلُكْم َكَماتُرِيُدوَن َأْن َتْسأَلوا  أَمْ { :هللا فأنزل

أْن يريهم هللا جهرة.  }ُسِئَل ُموَسى ِمْن قَ ْبلُ  أَْم تُرِيُدوَن َأْن َتْسأَلوا َرُسوَلُكْم َكَما{ :وقال جماهد
نعم، )) :أن جيعل َلم الص فا ذهباً. قال -عليه وسلم صلى هللا-قال: سألت قريش حممدًا 

  .فأبْوا ورجعوا ،((بين إسرائيلكاملائدة ل وهو لكم
أن أيتيهم ابهلل فيْوه جهرة،  -صلى هللا عليه وسلم-وعن السدي، قال: سألت العرب حممداً 

 .فنزلت هذه اآلية
  .وعن قتادة َنو هذا

 .يقول: يتبد ل الش د ة ابلرخاء ،}اْلُكْفَر اِبأِلميَانِ  َوَمْن يَ تَ َبدَّلِ  { :وعن أيب العالية، ِف قوله
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 .قال: عَدل عن السبيل ،}السَِّبيلِ  فَ َقْد َضلَّ َسَواءَ { :ن السدي ِف قولهوع
ِف "الدلئل"، عن كعب بن مالك،  وأخرج أبو داود، وابن املنذر، وابن أيب حامت، والبيهقي

، -وسلم صلى هللا عليه-من أهل املدينة، حني قدم رسول هللا  قال: كان املشركون واليهود
أشد  األذى، فأمر هللا رسوله واملسلمني  وأصحابه -صلى هللا عليه وسلم-يُؤذون رسول هللا 
الَِّذيَن أُوُتوا اْلِكَتاَب ِمْن  َولََتْسَمُعنَّ ِمنَ { :والعفو عنهم؛ ففيهم أنزل هللا ابلصرب على ذلك

َأْهِل اْلِكَتاِب  َكِثي  ِمنْ َودَّ  { :اآلية. وفيهم أنزل هللا }...الَِّذيَن َأْشرَُكوا أَذًى َكِثياً  قَ ْبِلُكْم َوِمنَ 
 .اآليه }...ِإميَاِنُكْم ُكفَّاراً َحَسداً  َلْو يَ ُردُّوَنُكْم ِمْن بَ ْعدِ 

والطرباين، والبيهقي ِف "الدلئل"، عن  وأخرج البخاري، ومسلم، وابن املنذر، وابن أيب حامت،
ْعفون عن املشركني ي َ  وأصحابه -صلى هللا عليه وسلم-قال: كان رسول هللا  أسامه بن زيد،

الَِّذيَن أُوُتوا  َولََتْسَمُعنَّ ِمنَ { :ويصربون على األذى. قال هللا وأهل الكتاب، كما أمرهم هللا،
ِمْن َأْهِل اْلِكَتاِب َلْو  َودَّ َكِثي  { :وقال ،}الَِّذيَن َأْشرَُكوا أَذًى َكِثياً  اْلِكَتاَب ِمْن قَ ْبِلُكْم َوِمنَ 

َ ََلُمُ  بَ ْعِد ِإميَاِنُكْم ُكفَّارًا َحَسدًا ِمْن ِعْندِ  يَ ُردُّوَنُكْم ِمنْ  احلَْقُّ فَاْعُفوا  أَنْ ُفِسِهْم ِمْن بَ ْعِد َما تَ َبنيَّ
ما  يتأو ل ِف العفو -صلى هللا عليه وسلم-وكان رسول هللا   }اَّللَُّ أِبَْمرِهِ  َواْصَفُحوا َحَّتَّ أَيْيتَ 

 .َمن قَتل من صناديد قريش ل، فقتل هللا بهأَمره هللا به، حَّت أذن هللا فيهم بقتْ 
إسناده صحيح، ومل أره ِف شيء من  قال ابن كثي، بعد ذْكره ِمن رواية ابن أيب حامت: وهذا

  .[-رضي هللا عنهما-أصل ِف الصحيحنْي عن أسامة بن زيد  الكتب الستة، ]ولكن له
سناده ومْتنه سواء، كما ِب قلت: هذا غريب؛ فاحلديث ِف الصحيحني، وقد رواه البخاري

 .البخاري مطو لً  رواه ابن أيب حامت، إل أنه ِف
كعب بن األشرف اليهودي كان  وروى ابن أيب حامت، عن عبد هللا بن كعب بن مالك: أن  

أَْهِل  َودَّ َكِثي  ِمنْ { :، وفيه أنزل هللا-صلى هللا عليه و سلم- شاعراً، وكان يهجو النيب
  .}فَاْعُفوا َواْصَفُحوا{ :إىل قوله }دُّوَنُكمْ اْلِكَتاِب َلْو يَ رُ 

الرسل والكتب واآلايت، مث ُيصدق  وعن ابن عباس: أن  رسوًل أميًا ُُيربهم مبا ِف أيديهم ِمن
 :تعاىل ولكنهم جحدوا ذلك كفراً وحسداً وبغياً؛ وكذلك قال هللا بذلك كل ه مثل تصديقهم،

َ ََلُُم احلَْقُّ  ِسِهْم ِمنْ ُكفَّارًا َحَسدًا ِمْن ِعْنِد أَنْ فُ { َلم  يقول: ِمن بعد ما أضاء ،}بَ ْعِد َما تَ َبنيَّ
هم ولمهم أشد   احلق، مل جيهلوا منه شيئاً، ولكن  احلسد محَلهم على هم ووخب  اجلحود. فعي 
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واإلميان  وللمؤمنني ما هم عليه ِمن التصديق -صلى هللا عليه وسلم- املالمة، وشرع لنبيه
  .قبلهم، بكرامته وثوابه اجلزيل ومعونته َلم مبا أنزل )هللا( عليهم وما أنزل ِمنواإلقرار 

 .قال: كعب بن األشرف ،}أَْهِل اْلِكَتابِ  َودَّ َكِثي  ِمنْ { :وعن الزهري وقتادة، ِف قوله
ْن مِ { .قال: ِمن ِقَبل أنفسهم ،}أَنْ ُفِسِهمْ  َحَسدًا ِمْن ِعْندِ { :عن الربيع بن أنس ِف قوله و

َ ََلُُم احلَْقُّ  بَ ْعِد َما  .يقول: يتبني  َلم أن  حممداً رسول هللا ،}تَ َبنيَّ
َ ََلُُم احلَْقُّ  ِمْن بَ ْعِد َما{ :وقال أبو العالية صلى هللا عليه -ِمن بعد ما تبني  أن  حممدًا  :}تَ َبنيَّ

ه حسداً وبغياً، إذ كان فكَفروا ب هللا، جيدونه مكتوابً عندهم ِف التوراة واإلجنيل، رسول -وسلم
  .ِمن غيهم

  .وكذا قال السدي
َ ََلُُم احلَْقُّ  ِمْن بَ ْعِد َما{ :وعن قتادة، ِف قوله ما تبني  َلم أن  حممداً  قال: من بعد ،}تَ َبنيَّ

َلم  التوراة واإلجنيل، نْعته وأْمره ونبو ته. ومن بعد ما تبني   رسول هللا جيدونه مكتواًب عندهم ِف
  .-عليه وسلم صلى هللا-م دين هللا الذي جاء به حممد أن اإلسال

 ؛}اَّللَُّ أِبَْمرِهِ  َحَّتَّ أَيْيتَ { قال: أَمر هللا نبي ه أن يعفو عنهم ويصفح، ،}َواْصَفُحوا فَاْعُفوا{
ا هذه اآلية، فنسخته }...َل يُ ْؤِمُنوَن اِبَّللَِّ  قَاتُِلوا الَِّذينَ { :فأنزل هللا ِف )براءة(، وأَمره فقال

 .بقتال أهل الكتاب، حَّت ُيسلموا أو يُقر وا ابجلزية اآلية، وأَمره هللا فيها
ُ أِبَْمرِهِ  فَاْعُفوا َواْصَفُحوا َحَّتَّ { :وعن ابن عباس، ِف قوله تُ ُلوا { :نسخ ذلك قولُه :}أَيْيتَ اَّللَّ فَاق ْ

 إىل }اآلِخرِ  َن َل يُ ْؤِمُنوَن اِبَّللَِّ َوَل اِبْليَ ْومِ الَِّذي قَاتُِلوا{ :وقوله ،}اْلُمْشرِِكنَي َحْيُث َوَجْدمُتُوُهمْ 
  .؛ فنسخ هذا عفَوه عن املشركني}َصاِغُرونَ  َوُهمْ { :قوله

، وَنو هذا }َوأَْعِرْض َعِن اْلُمْشرِِكنيَ { :وقوله ،}َواْصَفُحوا فَاْعُفوا{ :وعن ابن عباس، ِف قوله
 :، وقوله}َل يُ ْؤِمُنوَن اِبَّللَِّ  قَاتُِلوا الَِّذينَ { :ولهذلك كل ه بق ِف العفو عن املشركني، قال: نسخ

تُ ُلوا{  .}اْلُمْشرِِكنَي َحْيُث َوَجْدمُتُوُهمْ  فَاق ْ
قَاتُِلوا الَِّذيَن َل { :قال: هي منسوخه، نسَخْتها ،}فَاْعُفوا َواْصَفُحوا{ :وعن السدي، ِف قوله

 .}اِبْليَ ْوِم اآلِخرِ  يُ ْؤِمُنوَن اِبَّللَِّ َولَ 
ا منسوخة  .آبية السيف وكذا قال أبو العالية، والربيع بن أنس: إَّن 



118 
 

ُموا ألَنْ ُفِسُكْم ِمْن َخْيٍ { :وعن سعيد بن جبي، ِف قوله يعين: من األعمال من  ،}َوَما تُ َقدِ 
 .اخلي ِف الدنيا

 .ثوابه ، قال: جتدوا}جتَُِدوُه ِعْنَد اَّللَِّ { :وعن أيب العالية، ِف قوله
 -صلى هللا عليه و سلم-هللا  ابن أيب حامت، عن عقبة بن عامر، قال: رأيت رسولوأخرج 

 .شيء بصي يقول: بكل ،}مسَِيع  َبِصي  { :وهو يَ ْقََتِئ هذه اآلية
  

، قال: قالت }ُهودًا َأْو َنَصاَرى َوقَاُلوا َلْن َيْدُخَل اجْلَنََّة ِإلَّ َمْن َكانَ { :عن أيب العالية ِف قوله
 َمن كان يهودايً، وقالت النصارى لن يدخل اجلنة إل  َمن كان : لن يدخل اجلنة إل  اليهود

، }ُقْل َهاُتوا بُ ْرَهاَنُكمْ { .احلق ، قال: أماين  يتمن  ْوَّنا على هللا بغي}تِْلَك أََمانِي ُُّهمْ { .نصرانياً 
ُتْم َصاِدِقنيَ { يعين: حج تكم، بَ َلى َمْن َأْسَلَم َوْجَهُه { .تقولون أَّنا كما تقولون مبا }ِإْن ُكن ْ

 .أخلص هلل :يقول ،}َّللَِّ 
 .هللا بغي حق وكذا قال قتادة، والربيع بن أنس: أماين  متَن  ْوها على

  .والربيع بن أنس: حج تكم قال أبو العالية، وجماهد، والسدي، :}َهاُتوا بُ ْرَهاَنُكمْ  ُقلْ {
  .وقال قتادة: بيِ نتكم على ذلك

 . ، قال: أخلص دينه}ْن َأْسَلَم َوْجَهُه َّللَِّ مَ { :وعن جماهد
  .ِدينه :، قال}َوْجَههُ { أخلص :}بَ َلى َمْن َأْسَلمَ { :وقال سعيد بن جبي

  .، يقول: َمن أخلص هلل}بَ َلى َمْن َأْسَلَم َوْجَهُه َّللَِّ { :وقال أبو العالية والربيع
يعين:  ،}َوَل ُهْم حَيْزَنُونَ { يعين: ِف اآلخرة،، }َوَل َخْوف  َعَلْيِهمْ { :وعن سعيد بن جبي، ِف

  .ل حيزنون للموت
  

قال: مل ا قدم أهل جنران من  وأخرج ابن اسحق، وابن جرير، وابن أيب حامت، عن ابن عباس،
أتتهم أحبار يهود، فتنازعوا عند رسول هللا  -هللا عليه وسلم صلى-النصارى على رسول هللا 

 .بن حرميلة: ما أنتم على شيء! وكفر بعيسى وابإلجنيل فقال رافع ،-عليه وسلم صلى هللا-
شيء! وجحد نبو ة موسى وكَفر  وقال رجل ِمن أهل جنران من النصارى لليهود: ما أنتم على

َشْيٍء َوقَاَلِت  َوقَاَلِت اْليَ ُهوُد لَْيَسِت النََّصاَرى َعَلى{ :ذلك ِمن قوَلما ابلتوراة. فأنزل هللا ِف



119 
 

ُلوَن اْلِكَتابَ  َرى لَْيَسِت اْليَ ُهودُ النََّصا قال: إن  كالًّ يتلو ِف كتابه تصديق  ،}َعَلى َشْيٍء َوُهْم يَ ت ْ
  .َمن كَفر به

  .وقال جماهد: قد كانت أوائل اليهود والنصارى على شيء
أوائل بلى! قد كانت  :، قال}َشْيءٍ  َوقَاَلِت اْليَ ُهوُد لَْيَسِت النََّصاَرى َعَلى{ :وقال قتادة

، }َشْيءٍ  َوقَاَلِت النََّصاَرى لَْيَسِت اْليَ ُهوُد َعَلى{ .وتفر قوا النصارى على شيء، ولكنهم ابتدعوا
  .وتفر قوا بلى! قد كانت أوائل اليهود على شيء، ولكنهم ابتدعوا :قال

يَ ُهوُد َوقَاَلِت الْ { :تفسي هذه اآلية وعنه رواية أخرى، كقول أيب العالية والربيع بن أنس، ِف
أهل الكتاب  هؤلء :}َعَلى َشْيءٍ  َشْيٍء َوقَاَلِت النََّصاَرى لَْيَسِت اْليَ ُهودُ  لَْيَسِت النََّصاَرى َعَلى

 .-عليه وسلم صلى هللا-الذين كانوا على عهد رسول هللا 
رى مثل ، قال: وقالت النصا}َكَذِلَك قَاَل الَِّذيَن َل يَ ْعَلُمونَ { :وعن الربيع بن أنس، وقتادة

  .قول اليهود وِقيلهم
قال: أمم كانت قبل اليهود  وقال ابن جريج: قلت لعطاء: َمن هؤلء الذين ل يعلمون؟

  .واإلجنيل والنصارى، وقبل التوراة
 .قالوا: ليس حممد على شيء ، هم: العرب،}َكَذِلَك قَاَل الَِّذيَن لَ يَ ْعَلُمونَ { :وقال السدى
  .أن يكذِ ُبم ويُدخلهم النار }نَ ُهمْ حَيُْكُم بَ ي ْ { :وعن احلسن

 
رين  .أقوال املفس ِّ

  
أي: بل تريدون. أو  ،}ُسِئَل ُموَسى ِمْن قَ ْبلُ  أَْم تُرِيُدوَن َأْن َتْسأَلوا َرُسوَلُكْم َكَما{ :قوله تعاىل

فإنه عليه الصالة  الستفهام؛ وهو إنكاري، وهو يعم  املؤمنني والكافرين؛ هي على ابُبا ِف
َعَلْيِهْم ِكَتاابً  َيْسأَُلَك أَْهُل اْلِكَتاِب َأْن تُ نَ ز ِلَ { :قال تعاىل الم رسول هللا إىل اجلميع، كماوالس

 اَّللََّ َجْهرًَة َفَأَخَذهْتُُم الصَّاِعَقةُ  ُموَسى َأْكرَبَ ِمْن َذِلَك فَ َقاُلوا أَرانَ  ِمَن السََّماِء فَ َقْد َسأَُلوا
  .}ِبظُْلِمِهمْ 

التعنت  عن شيء على وْجه -وسلم صلى هللا عليه-هللا ذم  َمن سأل الرسول  واملراد: أن
تعنتًا وتكذيبًا وعناداً، قال هللا  -السالم عليه-والقَتاح، كما سألت بنو إسرائيل موسى 
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 فَ َقْد َضلَّ َسَواءَ { أي: وَمن يشَت الكفر ابإلميان، ،}َوَمْن يَ تَ َبدَِّل اْلُكْفَر اِبأِلميَانِ { :تعاىل
إىل اجلهل والضالل. وهكذا حال الذين عدلوا  أي: فقد خرج عن الطريق املستقيم ،}السَِّبيلِ 

وتكذيبهم والقَتاح عليهم ابألسئلة  األنبياء واتباعهم والنقياد َلم، إىل خمالفتهم عن تصديق
ُلوا أملَْ تَ َر ِإىَل { :إليها، على وجه التعنت والكفر، كما قال تعاىل اليت ل حيتاجون الَِّذيَن َبدَّ

  .}اْلَقرَارُ  اْلبَ َواِر * َجَهنََّم َيْصَلْوََّنَا َوبِْئسَ  اَّللَِّ ُكْفرًا َوَأَحلُّوا قَ ْوَمُهْم َدارَ  نِْعَمتَ 
، وترك -صلى هللا تعاىل عليه وسلم-هللا  قال اآللوسي: واملراد توصيته املسلمني ابلثقة برسول

فيما أُنزل إليكم  اليهود ِف النسخ؛ فكأنه قيل: ل تكونواطعن املشركني أو  القَتاح، بعد رد  
 ابآلايت البي نة واقَتاح غيها، فتضل وا وتكفروا بعد من القرآن، مْثل اليهود ِف ترك الثقة

 .اإلميان
وَيؤول املعىن إىل أن  ضالل  ؛ فالسبب فيه أنه تركه،}َوَمْن يَ تَ َبدَِّل اْلُكْفَر اِبأِلميَانِ { :قال

  .سبب للتبديل والرتداد -الصريح ِف اآلايت وهو: الكفر-املستقيم الطريق 
له؛ فيكون كناية عنه.  التبد ل املذكور بَْتك الثقة ابآلايت، ابعتبار كونه لزماً  وفس ر بعضهم

 ابآلايت البي نة املنزلة حبسب املصاحل اليت ِمن مجلتها وحاصل اآلية حينئذ: وَمن يَتك الثقة
من حيث -فقد عَدل وجار  اليت هي خي حمض وحق حبت، واقَتح غيَها،اآلايت الناسخة 

ِف  املوصل إىل معامل احلق واَلدى، واته ِف تيه اَلوى، وترد ى عن الطريق املستقيم -ل يدري
 .مهاوي الر دى

  
الكفار من أهل الكتاب، ويُعلمهم  مث حيذ ر هللا تعاىل عباده املؤمنني ِمن سلوك طرائق

علمهم  والظاهر، وما هم مشتملون عليه ِمن احلسد للمؤمنني، مع م ِف الباطنبعداوهتم َل
والعفو والحتمال، حَّت أييت أْمر هللا  بفضلهم وفْضل نبي هم. وأيمر عباده املؤمنني ابلص فح

 ويرغ بهم فيه، وأيمرهم ِبقامة الصالة وإيتاء الزكاة، وحيث هم على ذلك، .ِمن النصر والفتح
فاسلكوا معهم سبيل العفو والصفح  :، أي}أِبَْمرِهِ  ُفوا َواْصَفُحوا َحَّتَّ أَيْيتَ اَّللَُّ فَاعْ { :فقوله

قريظة، وإجالء بين  اجلهل والعداوة حَّت أييت  هللا أبْمره الذي هو قْتل بين عم ا يكون منهم ِمن
 الَِّذيَن أُوُتوا َولََتْسَمُعنَّ ِمنَ { :وهي مثل قوله تعاىل النضي وإذلَلم بضرب اجلزية عليهم؛
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َذِلَك ِمْن َعْزِم  َكِثيًا َوِإْن َتْصربُوا َوتَ ت َُّقوا فَِإنَّ  ِمْن قَ ْبِلُكْم َوِمَن الَِّذيَن َأْشرَُكوا أَذىً  اْلِكَتابَ 
  .}األُُمورِ 

َحَّتَّ { :ويُرشد إىل ذلك أيضاً: قوله :وقد ذَكر ابن كثي اآلاثر ِف نسخ هذه اآلية، مث قال
ُ أِبَْمرِهِ أَيْيتَ    .}اَّللَّ

ُموا أِلَنْ ُفِسُكْم ِمْن َخْيٍ جتَُِدوهُ  َوأَِقيُموا الصَّالَة َوآُتوا الزََّكاَة َوَما{ :وقوله تعاىل  ،}ِعْنَد اَّللَِّ  تُ َقدِ 
القيامة، ِمن إقام الصالة وإيتاء  على الشتغال مبا ينفعهم وتعود عليهم عاقبته يوم حيثهم تعاىل

َفُع الظَّاِلِمنَي { .هللا النصر ِف احلياة الدنيا ويوم يقوم األشهاد ن َلمالزكاة، حَّت مُيك ِ  يَ ْوَم َل يَ ن ْ
ارِ  َمْعِذَرهُتُمْ  يعين:  ،}ِإنَّ اَّللََّ مبَا تَ ْعَمُلوَن َبِصي  { :قال تعاىل ؛ وَلذا}َوََلُُم اللَّْعَنُة َوََلُْم ُسوُء الدَّ

لديه، سواء كان خيًا أو شراً؛ فإنه سيجازى   عأنه تعاىل ل يغفل عن عمل عامل، ول يضي
  .بعمله كل عامل

وهذا اخلرب من هللا  :}ِإنَّ اَّللََّ مبَا تَ ْعَمُلوَن َبِصي  { :وقال أبو جعفر ابن جرير، ِف قوله تعاىل
سرًا أو عالنية،  اآلايت من املؤمنني، أَّنم مهما فعلوا من خي أو شر، للذين خاطبهم ُبذه

فيجزيهم ابإلحسان خياً، وابإلساءة مثلها. وهذا  ل ُيفى عليه منه شيء، فهو به بصي
، فإن فيه وعدًا ووعيداً، وأمرًا وزجراً. وذلك أنه أعلم -وإن كان خرج خمرج اخلرب- الكالم

يثيبهم  ليجد وا ِف طاعته، إذ كان ذلك َمْذخوراً َلم عنده، حَّت القوم أنه بصي جبميع أعماَلم
ُموا أِلَنْ ُفِسُكْم ِمْن َخْيٍ { :عليه، كما قال  .، وليحذروا معصيته}جتَُِدوُه ِعْنَد اَّللَِّ  َوَما تُ َقدِ 

  
حيث اد عت كل  طائفة من اليهود  مث بني  هللا تعاىل اغَتار اليهود والنصارى مبا هم فيه،

ائدة( ِف امل) اجلنة إل  َمن كان على مل تها، كما أخرب عنهم ِف سورة والنصارى أنه لن يدخل
يعذ ُبم بذنوُبم، ولو   ، فأكذُبم )هللا( تعاىل مبا أخربهم أنه}ََنُْن أَبْ َناُء اَّللَِّ َوَأِحبَّاُؤهُ { :أَّنم قالوا

أايماً  كذلك. وكما تقد م ِمن دعواهم أنه لن متسهم النار إل   كانوا كما اد عوا ملا كان األمر
ِف ذلك، وهكذا قال َلم ِف هذه الدعوى  معدودة، مث ينتقلون إىل اجلنة، ورد  عليهم تعاىل

األماين الباطلة  أي: تلك ،}تِْلَك أََمانِي ُُّهمْ { :دليل ول حج ة ول بيِ نة، فقال اليت اد عْوها بال
 .أمانيهم
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ل لكثي منهم كما يتبادر  ، الضمي ألهل الكتاب،}َوقَاُلوا َلْن َيْدُخَل اجْلَنَّةَ { :قال اآللوسي
والنصارى مجيعاً. وكأن  أصل الكالم: قالت اليهود: "لن  راد ُبم: اليهودمن العطف، وامل

إل  َمن كان نصارى"،  اجلنة إل  َمن كان هوداً"، وقالت النصارى: "لن يدخل اجلنة يدخل
واحدًا اختصارًا وثقة بفهم السامع، أن  ليس املقصد  فلف  بنْي هذْين املقولنْي، وُجعاَل مقولً 

ُرد د، وللعلم بتضليلواحد م أن  كل  
كل  واحد منهما صاحبه؛  ن الفريقنْي يقول هذا القول امل

للتفصيل والتقسيم، ل  }َأوْ { :ابلنسبة إليهم. فكلمة بل املقصد: تقسيم القول املذكور
 .فال غبار للَتديد؛

  
ص العمل هلل وحده ل َمن أخل :أي ،}حُمِْسن   بَ َلى َمْن َأْسَلَم َوْجَهُه َّللَِِّ َوُهوَ { :مث قال تعاىل

  . اآلية }...َوَمِن ات َّبَ َعنِ  فَِإْن َحاجُّوَك فَ ُقْل َأْسَلْمُت َوْجِهَي َّللَِّ { :شريك له، كما قال تعاىل
  .-صلى هللا عليه وسلم-أي: ات بع فيه الرسول  ،}َوُهَو حُمِْسن  {

ضمن َلم تعاىل على ذلك  } ُهْم حَيَْزنُونَ َعَلْيِهْم َول فَ َلُه َأْجرُُه ِعْنَد رَب ِِه َول َخْوف  { :وقوله
َولَ { يستقبلونه، فيما }َوَل َخْوف  َعَلْيِهمْ {مم ا ُيافونه ِمن احملذور؛ ف  حتصيل األجور، وآمنهم

 .على ما مضى مم ا يَتكونه }ُهْم حَيَْزنُونَ 
َعَلى  اَلِت النََّصاَرى لَْيَسِت اْليَ ُهودُ َشْيٍء َوقَ  َوقَاَلِت اْليَ ُهوُد لَْيَسِت النََّصاَرى َعَلى{ :وقوله تعاىل

ُلوَن اْلِكَتابَ   .يبني  به تعاىل تناقضهم وتباغضهم وتعاديهم وتعاندهم }َشْيٍء َوُهْم يَ ت ْ
هللا عليهم على لسان موسى  أي: يكفر اليهود بعيسى وعندهم التوراة، وفيها ما أخذ

 موسى، وما جاء به من التوراة من ما جاء به عيسى بتصديق ابلتصديق بعيسى. وِف اإلجنيل
  .عند هللا. وكل  يكفر مبا ِف يدْي صاحبه

به الطائفة األخرى، ولكن  وهذا القول يقتضي أن  كال  ِمن الطائفتني صدقت فيما رمت
 :فيما قالوه، مع علمهم خبالف )ذلك(؛ وَلذا قال تعاىل ظاهر سياق اآلية يقتضي ذم هم

ُلوَن اْلِكَتابَ { واإلجنيل، كل  منهما قد كانت  ، أي: وهم يعلمون شريعة التوراة}َوُهْم يَ ت ْ
  .ابلفاسد مشروعة ِف وقت، ولكنهم جتاحدوا فيما بينهم عناداً وكفراً، ومقابلة للفاسد

ُبذا: جهل اليهود والنصارى فيما  ، يُبنيِ  }قَ ْوَِلِمْ  َكَذِلَك قَاَل الَِّذيَن َل يَ ْعَلُموَن ِمْثلَ { :وقوله
  .وهذا من ابب اإلمياء واإلشارة ا به من القول؛تقابلو 
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املنهاج، قال اجلهلة الذين ل  ، أي: مثل ذلك الذي مسعت به، على ذلك}َكَذِلكَ { :وقوله
شيء.  كعبدة األصنام واملعطلة؛ قالوا لكل أهل دين: ليسوا على علم عندهم ول كتاب،

 .سلك َمن ل يعلم ِف -مع علمهم-وهذا توبيخ عظيم َلم حيث نظموا أنفسهم 
كما تقد م ِف اآلاثر. واختار أبو  ،}الَِّذيَن َل يَ ْعَلُمونَ { :وقد اختلف فيمن عىن بقوله تعاىل

هذه األقوال.  عامة تصلح للجميع، وليس مث دليل قاطع يعني  واحداً من جعفر ابن جرير أَّنا
  .-وهللا أعلم- قال ابن كثي: فاحلْمل على اجلميع أْوىل

إذ الباطل ِمن العامل أقبح منه من  لوسي: وإَّنا جعل قول أولئك مشبهًا به ألنه أقبح؛قال اآل
وا وقد صدقوا؛  .املبالغة والتوبيخ على التشب ه ابجلهال ما ل ُيفى اجلاهل... وفيه ِمن وإَّنا ُوخبِ 

يننْي بعد النسخ ليس بطال بشيء، ألَّنم مل يقصدوا ذلك؛ وإَّنا قصد كل  فريق إ إذ ِكال الدِ 
 .اآلخر ِمن أصله والكفر بنبيِ ه وكتابه ِدين

نَ ُهْم يَ ْوَم اْلِقَياَمةِ { :وقوله تعاىل ، أي: أنه تعاىل جيمع }ِفيَما َكانُوا ِفيِه َُيَْتِلُفونَ  فَاَّللَُّ حَيُْكُم بَ ي ْ
ول يظلم مثقال ذرة. وهذه  املعاد، ويفصل بينهم بقضائه العدل، الذي ل جيور فيه بينهم يوم

َوالصَّابِِئنَي َوالنََّصاَرى  ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوالَِّذيَن َهاُدوا{ :(احلج) ية كقوله تعاىل ِف سورةاآل
نَ ُهْم يَ ْوَم اْلِقَياَمِة ِإنَّ اَّللََّ َعَلى َوالَِّذيَن َأْشرَُكوا ِإنَّ اَّللََّ يَ ْفِصلُ  َواْلَمُجوسَ   ،}ُكلِ  َشْيٍء َشِهيد   بَ ي ْ

نَ َنا َرب َُّنا مُثَّ يَ ْفَتحُ { :وكما قال تعاىل نَ َنا اِبحلَْقِ  َوُهَو اْلَفتَّاُح اْلَعِليمُ  ُقْل جَيَْمُع بَ ي ْ   .}بَ ي ْ
مبا يقسم لكل فريق منهم من العقاب  واملراد: أن  هللا حيكم بني اليهود والنصارى يوم القيامة،

 .الذي استحق ه
 

 .املعىن اإلمجايل
  

ر تعاىل أم ة رسوله حممد  ِمن أن يسلكوا مسلك يهود ِف تعن تهم  -عليه الصالة والسالم-حُيذِ 
ه على وجه القَتاح-عليه السالم-مع نبي هم موسى  والتعجيز  ، واعَتاضهم عليه، وسؤاَلم إاي 

صلى هللا عليه -زيد عندما قال لرسول هللا  والعَتاض، وكما فعل رافع بن ُحَرمْيلة ووهب بن
ْر لناائتنا بكتا : اي حممد،-وسلم أَّناراً، نت بْعك  ب تُنزله علينا من السماء نقرؤه، أو فجِ 
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ورِدَّة ظاهرة عن دين هللا تعاىل؛ وهو الضالل  ونصدِ قك؛ وِف ذلك استبدال لإلميان ابلكفر،
 .سبيل احلق املبني عن

منهم ِمن الرغبة واحملبة لرجوع  مث يذكر تعاىل عداوة أهل الكتاب، وما ِف قلوب كثيين
 الكفر؛ وذلك ملا ِف نفوسهم من احلسد للعرب، إذ خص هم هللا مني عن ِدينهم إىلاملسل

أخطب، كاان من أشد اليهود  برسوله اخلامِت. ومن هؤلء: حيي بن أخطب، وأبو ايسر بن
 الناس عن اإلسالم ما استطاعا، وذلك مع ما عندهم من احلق حسداً، وكاان جاهدْين ِف رد

 .وصْدق رسالته -صلى هللا عليه وسلم- الواضح البنيِ  ِف صْدقه
أيتيهم األمر منه سبحانه خبالف  فأمر هللا املؤمنني ابلعفو والصفح عن هذه املواقف، حَّت

شيء.  التجاوز عنهم. وهللا سبحانه وتعاىل هو القدير على كل ذلك، وهو قتاَلم وترك
ين، وركناه بعد فهما أهم دعا وأَمرهم أن يلتزموا ِبقامة الصالة وإيتاء الزكاة؛ متنْي ِف هذا الدِ 

يقدِ مونه ألنفسهم يوم  وطْمأَّنم سبحانه أن  كل ما يفعلونه ِمن خيات، فهو مم ا .الشهادتنْي 
 لرُبم جبزائه املوفور؛ فاهلل تعاىل بصي بكل  ما يفعلونه، القيامة، وسوف جيدونه عند لقائهم

 .حميط ُبم
كل فرقة من يهود ونصارى:  ل الكتاب، حيث اد عتمث ذكر سبحانه افَتاًء ِمن افَتاءات أه

فبني  سبحانه: أن  هذه أماين ِف نفوسهم، وليست من احلق  أنه لن يدخل أحد غيها اجلنة،
بربهان على ذلك إن كانوا قد  شيء، وليس عليها أي دليل يُثبتها. وحتد اهم أن أيتوا ِف

ومها:  دخلها َمن استوىف شرطنْي أساسني،عليهم أبن  اجلنة إَّنا ي صدقوا ِف تلك الدعوى. ورد  
واإلحسان ِف العمل، أبن يكون موافقاً  اإلخالص التام هلل، فال يشرك بعبادته مع رب ه شيئاً،

. فَمن فَعل ذلك، فله األجر واجلزاء -وسلم  صلى هللا عليه-لسان نبيه  ِلما شرعه هللا على
 .فاته ِمن ُدنياه ه، ول حيزن على ماول ُياف مم ا يقدم عليه من أْمر آخرت عند هللا،

حيث نفى كل  فريق منهم عن  دلياًل من دلئل تناقضهم واختالفهم، -جل وعال-مث بني  هللا 
 احلق، وكفر بكتابه ورسوله، كما فعل يوسف بن حرميلة اآلخر أن يكون على شيء من

بني أيديهم  تاب الذي، والك-وسلم صلى هللا عليه-والنصراين النجراين بني يدي رسول هللا 
نزل عليهم يشهد عليهم بكذُبم، ويلزمهم

ُ
ابإلميان مبوسى وعيسى معاً، وابلتوراة واإلجنيل  امل

نْفيهم الرسالة وتكذيبهم  فشاُبوا بفعلهم هذا أهل اجلهل الذين ل عْلم لديهم، ِف معاً؛
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 لختالف، وسيجزيهو احَلَكم بينهم يوم القيامة ِف هذا ا الرسل. فاهلل سبحانه سوف يكون
 .كالًّ منهم مبا يستحق ِمن لعنٍة وعذاب

 
 

 .مسائل اآلايت
  

  :األوىل
عن  -صلى هللا عليه وسلم-عن كثرة سؤال النيب  َّنى هللا تبارك وتعاىل ِف هذه اآلية الكرمية،

َياَء ِإْن تُ ْبَد َلُكْم َأشْ  اَي أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ل َتْسأَلوا َعنْ { :تعاىل األشياء قبل كوَّنا، كما قال
َها ِحنَي يُ نَ زَُّل اْلُقْرآُن تُ ْبدَ  َتُسؤُْكْم َوِإنْ   ، أي: وإن تسألوا عن تفصيلها بعد}َلُكمْ  َتْسأَلوا َعن ْ

أن حُير م من أجل تلك املسألة. وَلذا  نزوَلا تُبني  لكم. ول تسألوا عن الشيء قبل كونه، فلعل ه
أْجل   ُجرماً: َمن سأل عن شيء مل حُيرَّْم، فُحر ِم ِمنأعظُم املسلمني)) :جاء ِف الصحيح

  .((مسألته
فإن تكل م تكل م  عن الرجل جيد مع امرأته رجاًل، -صلى هللا عليه وسلم-وملا ُسئل رسول هللا 

 -صلى هللا عليه وسلم-فكره رسول هللا  أبمر عظيم، وإن سكت سكت على مثل ذلك،
ُحكم املالعنة. وَلذا ثبت ِف الصحيحني، من حديث  اىلاملسائل وعاُبا. مث أنزل هللا تع

 كان يْنهى عن قيل وقال، وإضاعة  -صلى هللا عليه وسلم-أن رسول هللا )) :بن شعبة املغية
  .((املال، وكثرة السؤال
قبَلكم بكثرة سؤاَلم، واختالفهم  ذروين ما تركُتكم! فإَّنا هلك من كان)) :وِف صحيح مسلم
 .((!فاجتنبوه أمرُتكم أبمر فأتوا منه ما استطعتم، وإن َّنيتكم عن شيء ذاعلى أنبيائهم. فإ

احلج ، فقال رجل: أكل  عام اي رسول هللا؟ فسكت  وهذا إَّنا قاله بعد ما أخربهم أن  هللا كتب
 :ل. ولو قلت)) :-عليه السالم-. مث قال -ثالاثً  -صلى هللا عليه وسلم-هللا  عنه رسول

  .احلديث ((...!ما تركُتكم ذروين)) :مث قال .((ْت ملا استطعتمنعم، لوجبت، ولو وجب
شيء،  عن -هللا عليه وسلم صلى-وهكذا قال أنس بن مالك: َُّنينا أن نسأل رسول هللا 

  .فيسأله، وَنن نسمع فكان يُعجبنا أن أييت الرجل من )أهل( البادية
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صلى هللا عليه -أن أسأل رسول هللا  وعن الرباء بن عازب قال: إْن كان ليأيت علي  الس نة أريد
  .لنتمىن  األعراب عن شيء، فأهتي ب منه. وإْن كن ا -وسلم

ما  ؛-صلى هللا عليه وسلم- وعن ابن عباس قال: ما رأيت قومًا خيًا من أصحاب حممد
 ،}َيْسأَلوَنَك َعِن اخْلَْمِر َواْلَمْيِسرِ { :سألوه إل  عن ثِنيْت عشرة مسألة، كلها ِف القرآن

  .، يعين: هذا وأشباهه}َوَيْسأَلوَنَك َعِن اْليَ َتاَمى{ ،}َيْسأَلوَنَك َعِن الشَّْهِر احْلََرامِ {
  

 :الثانية
قَاتُِلوا الَِّذيَن َل { :ابلقتال بقوله سبحانه املراد به: األمر }َحَّتَّ أَيْيتَ هللُا أِبَْمرِهِ { :قوله تعاىل

وإجالء بين  ، أو األمر بقتل قريظة}َوُهْم َصاِغُرونَ { :إىل }ِم اآلِخرِ َوَل اِبْليَ وْ  يُ ْؤِمُنوَن اِبهللِ 
اآللوسي: واسُتشكل ذلك  وتقد م ِف: "اآلاثر": أن  اآلية منسوخة آبية السيف. وقال النضي،

اإلطالق  النتهاء ابلنسبة إىل الشارع، ودفعًا للتأييد الظاهري من أبن النسخ لكونه بياانً ملدة
خالياً عن التوقيت والتأبيد؛ فإنه لو كان مؤقتاً   ينا، يقتضي أن يكون احلُكم املنسوخابلنسبة إل

بدءاً َل بياانً ابلنسبة إىل الشارع.  الناسخ بياانً له ابلنسبة إلينا أيضاً، ولو كان مؤب داً كان كان
 . إلمجالهبياانً  ابلغاية؛ وكوَّنا غي معلومة يقتضي أن تكون آية القتال واألمر ها هنا مؤق ت

نسخاً، وهم أعرف  قلت: هذه مشاح ة ِف الصطالح، والسلف أطلقوا على مثل ذلك
َُغيَّا

بغاية يدخل حتت املنسوخ، ألنه قد رُفع حبكم  مبدلولت اللغة؛ فالصواب: أن  احلكم امل
ابنتهائه ِف وقت من  مفهوم النسخ بغض  النظر عن كوننا أعلمنا ابتداء آخر، وهذا هو

 .-وهللا أعلم-وهي: رْفع احلكم  ، أم مل نعلم فالنتيجة واحدةاألوقات
  

  :الثالثة
على أن  للعمل املتقب ل شرطنْي:  }حُمِْسن   بَ َلى َمْن َأْسَلَم َوْجَهُه َّللَِِّ َوُهوَ { :دل قوله تعاىل

للشريعة. فمَّت كان  خالصًا هلل وحده، واآلخر: أن يكون صوااًب موافقاً  أحدمها: أن يكون
َمن عِمل )) :-صلى هللا عليه وسلم-وَلذا قال رسول هللا  صًا ومل يكن صوااًب مل يُتقبَّل؛خال

  .-عليه السالم- رواه مسلم من حديث عائشة، عنه .((فهو رد   عمالً ليس عليه أمُران،
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هلل، فإنه ل يُتقب ل منهم حَّت يكون  فعمل الرهبان وَمن شاُبهم، وإن فُرض أَّنم خملصون فيه
 املبعوث إليهم وإىل الناس كافة. وفيهم -صلى هللا عليه وسلم-حممد  ابعًا للرسولذلك مت

ُثوراً  َوَقِدْمَنا ِإىَل َما َعِمُلوا ِمْن َعَملٍ { :وأمثاَلم، قال هللا تعاىل  :، وقال تعاىل}َفَجَعْلَناُه َهَباًء َمن ْ
ْدُه َشْيئاً  ُه الظَّْمآُن َماًء َحَّتَّ ِإَذاِبِقيَعٍة حَيَْسبُ  َوالَِّذيَن َكَفُروا أَْعَماَُلُْم َكَسرَابٍ {   ،}َجاَءُه ملَْ جيَِ
 َتْصَلى اَنرًا َحاِمَيًة * ُتْسَقى ِمْن َعنْيٍ  * ُوُجوه  يَ ْوَمِئٍذ َخاِشَعة  * َعاِمَلة  اَنِصَبة  { :وقال تعاىل]

  .}آنَِيةٍ 
  .: أنه أتو َلا ِف الرهبان-رضي هللا عنه-روي عن أمي املؤمنني عمر 

ولكن مل ُُيلص عامُله القْصد هلل  وأم ا إن كان العمل موافقًا للشريعة ِف الصورة الظاهرة،
رائني، كما قال تعاىل، فهو أيضًا مردود

ُ
ِإنَّ { :تعاىل على فاعله؛ وهذا حال املنافقني وامل

ُكَساىَل يُ رَاُؤوَن النَّاَس َول  الِة قَاُمواَخاِدُعُهْم َوِإَذا قَاُموا ِإىَل الصَّ  اْلُمَناِفِقنَي ُُيَاِدُعوَن اَّللََّ َوُهوَ 
َصالهِتِْم َساُهوَن *  فَ َوْيل  لِْلُمَصلِ نَي * الَِّذيَن ُهْم َعنْ { :، وقال تعاىل}اَّللََّ ِإلَّ قَِليالً  َيْذُكُرونَ 

 ْرُجوا لَِقاَء َرب ِِه فَ ْليَ ْعَملْ َفَمْن َكاَن ي َ { :؛ وَلذا قال تعاىل}َومَيْنَ ُعوَن اْلَماُعونَ  * الَِّذيَن ُهْم يُ رَاُؤونَ 
بَ َلى َمْن َأْسَلَم َوْجَههُ { :الكرمية ، وقال ِف هذه اآلية}َأَحداً  َعَماًل َصاحِلاً َول ُيْشرِْك ِبِعَباَدِة َربِ هِ 

 .}حُمِْسن   َّللَِِّ َوُهوَ 
  

  :الرابعة
ُتمْ { :قوله تعاىل احتج به مجاعة من أهل العلم على حترمي  ،}َصاِدِقنيَ  ُقْل َهاُتوا بُ ْرَهاَنُكْم ِإْن ُكن ْ

ألن كل  قول ل  أفهم التعليق: أنه ل بد  ِمن الربهان للص ادق ليُثبت دعواه، التقليد، حيث
دليل عليه غي اثبت عند اخلصم، فال يعتد  به؛ ولذا قيل: َمن اد عى شيئًا بال شاهد، ل بد  

  .كتب أصول الفقه شفي، وحْبث املسألة ِفدعواه. وتعقب ذلك اآللوسي مبا ل ي أن تبطل
  

 األسئلة :
  قرئ ِف املتواتر ) أم يريدون أن يسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ( على أن 1

 الضمي لليهود ل للمسلمني ) خطأ ( .
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  ِف اآلايت توجيه للمؤمنني أبن ل يتشبهوا ابليهود ِف سؤال رسوَلم تعنتًا وإَّنا عليهم أن 2
 وا ملا جاء به ويصدقوه ) صح ( .يسلم

  احلسد : متين زوال النعمة عن الغي ، سواء متىن أن تكون له أم ل ، وسواء سعى ِف 3
 إزالتها أم ل ) صح ( .

  الصفح : ترك التأنيب ، وهو أقل من العفو ألنه قد يَتك التأنيب ول يعفو وأما العفو فال 4
 بد فيه من الصفح ) خطأ ( .

 : ترك التأنيب ، وهو أبلغ من العفو إذ قد يعفو اإلنسان ول يصفح ) صح ( .   الصفح5
   هاتوا : اَلاء بدل من مهزة ) آتوا ( الذي هو أصل الفعل ) خطأ ( .6
   هاتوا : فعل أمر ، واَلاء أصلية ، واملعىن : أحضروا ) صح ( .7
   الربهان : الدليل على صدق الدعوى ) صح ( .8
واملسلمني عند قدومهم املدينة  كون واليهود من أهل املدينة يؤذون الرسول   كان املشر 9

 أشد األذى فأمر هللا ابلصفح عنهم والصرب على أذاهم ، حَّت نزل األمر بقتاَلم ) صح ( .
كان بسبب احلسد وأَّنم كانوا يعلمون     ِف اآلايت دليل على أن تكذيب اليهود للنيب 10

 . صدقه متام العلم ) صح (
  األمر ابلعفو والصفح ِف اآلية مقيد حبَّت أييت أمر هللا ، وقد أتى أمر بسورة براءة ابألمر 11

 بقتاَلم ) صح ( .
   ذهب مجاعة من العلماء إىل أن األمر ابلعفو والصفح منسوخ ابألمر ابلقتال ) صح ( .12
 ) صح (    عن جماهد : إن أوائل اليهود كانوا على شيء ولكنهم بدلوا وغيوا13
 ) صح ( .   كذلك قال الذين ل يعلمون مثل قوَلم ، هم العرب الذين كذبوا حممداً 14
  ) أم ( ِف قوله تعاىل : ] أم تريدون أن تسألوا رسولكم [ هي أم التقريرية لبيان أن هذا 15

 قد وقع منهم ) خطأ ( .
لالستفهام اإلنكاري ، وفيها   ) أم ( ِف قوله تعاىل : ] أم تريدون أن تسألوا رسولكم [ 16

 عن شيء على وجه التعنت ) صح ( . ذم من سأل النيب 
  اآلايت فيها األمر بعدم الشتغال والتفكي بعداوة الكفار وكيدهم ، واألمر ابلشتغال 17

 مبا ينفع من الصالة والزكاة واألعمال الصاحلة اليت تبقى للعامل يوم القيامة ) صح ( .
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ية ابمسي ) السميع والبصي ( فيه وعد ووعيد ، وزجر وهتديد ، كما هو   تعقيب اآل18
 واضح ) صح ( .

  ِف اآلايت الرد على اليهود والنصارى ِف اغَتارهم وظنهم أَّنم أصحاب اجلنة فقط ، وأن 19
 هذا جمرد أمنيات ل واقع َلا ول حجة ول دليل ) صح ( .

ل من كان هودا أو نصارى ( فيه دليل على ما بني   قوله تعاىل ) وقالوا لن يدخل اجلنة إ20
 الفريقني من آتلف وتوافق على الباطل وأن كل واحدة تظن أن الثانية منها ) خطأ ( .

 ) صح ( .   قوله تعاىل ) وهو حمسن ( أي : متبع للرسول  21
   اخلوف يكون مما يستقبل واحلزن يكون على مضى ، وقد ضمن هللا ألهل اإلميان ِف22

 اجلنة النجاة من األمرين ) صح ( .
  دخول ضمي الفصل ) هم ( ِف قوله تعاىل : ] ول هم حيزنون [ فيه أتكيد نسبة اخلرب  23

 إىل املبتدأ ) صح ( .
  شبه هللا اليهود والنصارى ابلذين ل يعلمون من املشركني وعبدة األصنام وِف ذلك ذم 24

 أقبح منه من اجلاهل ) صح ( .عظيم َلم ألن قول الباطل من العامل 
 عن األشياء اليت مل تقع ) صح (    يؤخذ من اآلايت النهي عن كثرة النيب 25
ذم السؤال عن األمر اليت مل تقع وعاُبا ، وَّنى عن كثرة السؤال ،    ثبت أن النيب 26

 وأخرب أن أعظم املسلمني جرماً من سأل عن شيء فحرم من أجل مسألته ) صح ( .
وكانوا حيبون أن أييت الرجل من  كان الصحابة رضي هللا عنهم يتهيبون سؤال النيب    27

 البادية يسأله عن الشيء ) صح ( .
عن أمور كثية كاألهلة واخلمر وامليسر    ورد ِف القرآن ذكر سؤال الصحابة للنيب 28

املذموم هو ما واحمليض وغي ذلك ، وهذا يدل على أن سؤال ليس مذمومًا ، وإَّنا السؤال 
 فيه تعنت كسؤال اليهود والنصارى ) خطأ ( .

  اآلايت فيها دليل على أن العمل ل يقبل عند هللا إل بشرطني : اإلخالص واتباع السنة 29
 ) صح ( .

  استدل بعض العلماء بقوله تعاىل ) قل هاتوا برهانكم ( على حرمة التقليد ، وليس ِف 30
 كما بني األلوسي رمحه هللا ) خطأ ( .  اآلية دليل على شيء من هذا
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 لتاسعة واألربعوناحملاضرة ا
*** 

 .( من سورة )البقرة(115( و)114تفسري اآليتنْي )
  

 .واملناسبة التالوة، والقراءات،
 :التالوة

أُولَِئَك َما َكاَن ََلُْم َأْن  ايُْذَكَر ِفيَها امْسُُه َوَسَعى ِف َخرَاُبَِ  َأْظَلُم ممَّْن َمَنَع َمَساِجَد اَّللَِّ َأنْ  َوَمنْ {
نْ َيا ِخْزي  َوََلُْم ِف  َيْدُخُلوَها ِإلَّ   اآلِخَرِة َعَذاب  َعِظيم  * َوَّللَِِّ اْلَمْشرِقُ  َخائِِفنَي ََلُْم ِف الدُّ

 .}اَّللَِّ ِإنَّ اَّللََّ َواِسع  َعِليم   َواْلَمْغِرُب َفأَيْ َنَما تُ َولُّوا فَ َثمَّ َوْجهُ 
  

 :ءاتالقرا
 .ابملعىن ل يوجد ِف اآلايت أوجه تتعل ق

  
 :املناسبة

 الِفرق ِف الظُّلم، وزاد اجلَهلة مْنع ِحزب هللا من ِعمارة قال البقاعي: ملا اشَتكت مجيع هذه
بذلك ظُلماً آخر، وكان َمن مَنع مسجداً  املسجد احلرام مبا يُرضيه من القول والِفعل، فازدادوا

 }...َوَمْن َأْظَلُم ممَّْن َمَنَع َمَساِجَد اَّللَِّ { :مانعًا جلميع املساجد، قال واحدًا لكْونه مسجداً 
 .اآلية

َمنَّ على  هللا مْنع من ِعمارة بيت هللا بذِْكره، وكان هللا قد ومل ا أفَهمت اآلية، أنه حصل ألولياء
 صلَّْوا بَقْصد عبادته َسلَّى املؤمنني أبَّنم أينما هذه األم ة أبن جعل األرض كل ها َلا مسجداً،

 .لِقَيهم َثوابه
 

 .لغواي ت
  
 .حَمط  القائم مْجع مْسجد، وهو "َمْفِعل": ِلموِضع السجود، وهو أخفض :}َمَساِجدَ {
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 .ِحساً ومعىنً  الس عي، هو اإلسراع ِف األْمر :}َسَعى{
 .ُوضع له ذهاب الِعمارة، والِعمارة: إحياء املكان وإشغاله مبا :اخلَراب :}َخرَاُِبَا{
علومتان اجملاوراتن لنقطة تطُلع منها الشمس أي: الناِحيتان }اْلَمْشرُِق َواْلَمْغِربُ  َوَّللَِّ {

َ
 امل

كانت األرض ُكروي ة  وَكىن  مباِلكي تهما عن ماِلكي ة كل  األرض. وقال بعضهم: إذا .وتغُرب
 .الِكناية حاجة إىل التزام ابلنسبة، واألرض كل ها كذلك، فال يكون كل  َمشرق ابلنسبة َمغرابً 

" هنا ِفعل لزم، مبعىن: توىلَّ واستقبل أي: َتستقبلوا، }َفأَيْ َنَما تُ َولُّوا{  :وقُرئ .فإن  "وىلَّ
َها{و }ُهَو ُمَول ِيَها َوِلُكلٍ  ِوْجَهة  {  .وَتوجَّه، وقدَّم وَتقدَّم ، وهذا كما يُقال: وجَّه}ُهَو ُمَولَّ
يُتصرَّف فيه بغي "ِمْن"، وقد  ان البعيد خاص ة، مبين  على الَفتح، ولأسم إشارة للمك "مَثَّ " و

 .}َوِإَذا رَأَْيَت مَثَّ رَأَْيَت نَِعيماً { :َمفعولً به" ِف قوله تعاىل" َوِهم َمن أعربه
مأمورًا ُبا، وفيها رِضاه  اجِلهة، كالَوْزن والز ِنة، واختصاص اإلضافة ابعتبار كوَّنا :والوجه

ومقاتل، وجماهد، وقَتادة. وقيل: الوْجه مبعىن: الذات، مْثله  وإىل هذا ذهب احلسن،سبحانه، 
ِكناية عن ِعلمه واط العه مبا  ، إل  أنه ُجِعل هنا}َهاِلك  ِإلَّ َوْجَههُ  ُكلُّ َشْيءٍ { :قوله تعاىل ِف

 .مبعىن اجلَاه، وَيؤول إىل اجَلالل والَعظمة :يُفعل هناك. وقال أبو منصور
ُصلِ ي َمقصوده  أي: فَثمَّ ِجهته اليت }فَ َثمَّ َوْجُه اَّللَِّ { :هفقول

ُيصلَّى إليها... يُوض ح ذلك: أن  امل
ناسب أن يُبنيَّ له أنه إىل أي   التَّوج ه إىل

ُ
اجِلهات صل ى فإنه ُمتوجِ ه إىل  رب ه تعاىل، فكان من امل

 .رب ه سبحانه
 

 .اآلاثر
  

صلى هللا عليه -النيب  ابن عباس: أن  قريشًا منعوا إسحق، وابن أيب حامت، عن روى ابن
َمَنَع َمَساِجَد اَّللَِّ  َوَمْن َأْظَلُم ممَّنْ { :املسجد احلرام، فأنزل هللا الصالة عند الكعبة ِف -وسلم

 .}امْسُهُ  َأْن يُْذَكَر ِفيَها
يُْذَكَر ِفيَها امْسُُه َوَسَعى ِف  َأنْ َأْظَلُم ممَّْن َمَنَع َمَساِجَد اَّللَِّ  َوَمنْ { :ِف قوله وعن ابن زيد،

يوم  -هللا عليه وسلم صلى-هؤلء املشركون حني حالوا بني رسول هللا )) :قال ،}َخرَاُِبَا
َنر هْديه بذي طُوى وهاَدَّنم، وقال َلم: ما كان أحد  احلُديبية، وبنْي أن َيدخل مكة، حَّت
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َيصدُّه. فقالوا: ل َيدُخل  أبيه وأخيه فال عن هذا البيت. وقد كان الرجل يَلقى قاِتل َيصدُّ 
قال: إْذ َقطعوا من  ،}َوَسَعى ِف َخرَاُِبَا{ :وِف قوله .((وفينا ابق علينا َمن قَتل آابَءان يوم بْدر

 .يَ ْعمرها بذِكره، وأيتيها للحج والُعمرة
 وُهم املسجد إل   أيب َشيبة، عن أيب صاحل، قال: ليس للمشركني أن َيدخلوا وأخرج ابن

  .خائفون
نْ َيا{ :وأخرج عبد الرزاق، وابن جرير، عن قتادة، ِف قوله  ، قال: يُعطون}ِخْزي   ََلُْم ِف الدُّ

 .اجلِزية عن َيٍد وُهم صاِغرون
صلى هللا -هللا  والبخاري ِف "اترُيه"، عن ُبسر بن أرطاة، قال: كان رسول وأخرج أمحد،

األمور كلِ ها، وأِجْران من ِخزي الدنيا ومن  بَتنا ِفاللهم أحِسْن عاقِ )) :َيدعو -عليه وسلم
 .((اآلخرة َعذاب

قال: "هم  ،}يُْذَكَر ِفيَها امْسُهُ  َأْظَلُم ممَّْن َمَنَع َمَساِجَد اَّللَِّ َأنْ  َوَمنْ { :ِف قوله وعن ابن عباس،
 ."النصارى

قدس األذى، ومَين" :وعن جماهد
َ
الناس أن ُيصل وا  عونهم النصارى، كانوا َيطرحون ِف بيت امل

 ."فيه
قدس،  ، قال: "هو خُبْتنصَّر}َخرَاُِبَا َوَسَعى ِف { :ِف قوله وعن قَتادة،

َ
وأصحابه، َخرَّب بيت امل

 ."النصارى وأعانه على ذلك
قدس حَّت :وقال السدي

َ
َخرَّبه، وأمر به  هم الروم، كانوا ظاهروا خُبْتنصَّر على َخراب بيت امل

ا أعانه الرومأن ُتطرح فيه اجلِيف على َخرابه ِمن أْجل أن  بين إسرائيل قتلوا حيىي بن  . وإَّن 
 .وروي َنوه عن احلسن البصري .زكراي

أن أعانوا خُبْتنصَّر  قال: أولئك أعداء هللا النصارى، محَلهم بُغض اليهود على وعن قتادة
جوسي على خَتريب بيت

َ
قدس البابلي امل

َ
 .امل

قدس األحبار، قال: إن   وعن كعب
َ
خرَّبوه. فلما بعث هللا  النصارى ملا َظهروا على بيت امل

يُْذَكَر ِفيَها  َأْظَلُم ممَّْن َمَنَع َمَساِجَد اَّللَِّ َأنْ  َوَمنْ { :أنزل عليه -صلى هللا عليه وسلم-حممدًا 
ِف األرض  اآلية، فليس }...ِفنيَ َخائِ  أُولَِئَك َما َكاَن ََلُْم َأْن َيْدُخُلوَها ِإلَّ  امْسُُه َوَسَعى ِف َخرَاُِبَا

قدس إل  خائفاً 
َ
 .َنصراين َيدخل بيت امل
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 .ل يدخلون املساجد إل  مسارقة :وقال قتادة
ُعنقه، وقد  فليس ِف األرض رومي يدخله اليوم إل  وهو خاِئف أن ُتضرب :وقال السدي

نْ يَ { :أخيف أبداء اجلِزية، فهو يؤدِ يها. وِف قوله ِف الدنيا  ، قال: أم ا ِخزيُهم}ِخْزي   اََلُْم ِف الدُّ
هدي  وفُتحت الُقسطنطينية،

َ
 .قَتلهم؛ فذلك اخلِزي فإنه إذا قام امل

هدي وكذا عن
َ
 .ِعكرمة، ووائل بن داود: اخلِزي ِف الدنيا خبُروج امل

 .أداء اجلٍزية ًعن يٍد وُهم صاِغرون :وقال قتادة
 .اآلية }...ْغِربُ َواْلمَ  َوَّللَِِّ اْلَمْشرِقُ { :قوله تعاىل
أيب حامت، واحلاكم  عبيد القاسم بن سالم ِف كتاب "الناسخ واملنسوخ"، وابن روى أبو

فيما ذُكر لنا -عباس، قال: أو ل ما ُنِسخ من القرآن  وصح حه، والبيهقي ِف "سننه"، عن ابن
، }اَّللَِّ  ِرُب َفأَيْ َنَما تُ َولُّوا فَ َثمَّ َوْجهُ َواْلَمغْ  َوَّللَِِّ اْلَمْشرِقُ { :َشأن الِقبلة: قال هللا تعاىل -أعلم وهللا

قدس، وَترك -صلى هللا عليه وسلم-هللا  فاستقبل رسول
َ
البيت الَعتيق. مث  فصل ى َنو بيت امل

 فَ َولِ  َوْجَهَك َشْطَر اْلَمْسِجِد احْلَرَامِ  َوِمْن َحْيُث َخَرْجتَ { :َصرفه هللا إىل البيت الَعتيق، فقال
ُتْم فَ َولُّوا ُوُجوَهُكمْ َوَحْيُث مَ   .}َشْطَرهُ  ا ُكن ْ

والسدي، وزيد بن أسلم،  العالية، واحلسن، وعطاء اخلراساين، وعكرمة، وقتادة، وروي عن أيب
 .َنو ذلك

عباس، قال: كان أو ل  جرير، والبيهقي، والنحَّاس ِف "الناسخ واملنسوخ"، عن ابن وأخرج ابن
مل ا هاجر إىل  -صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا  أن  )) ما ُنسخ من القرآن: الِقبلة، وذلك

قدس، -وكان أهلها اليهود- املدينة
َ
فَفرحت اليهود. فاستقبلها  أَمره هللا أن َيستقبل بيت امل

 صلى هللا عليه-بضعة عشر شهراً. وكان رسول هللا  -وسلم صلى هللا عليه-رسول هللا 
تَ َقلَُّب  َقْد نَ َرى{ :فأنزل هللا نظر إىل السماء،حُيب  ِقبلة إبراهيم، فكان َيدعو ويَ  -وسلم

 :فاراتب من ذلك اليهود، وقالوا .}ُوُجوَهُكْم َشْطَرهُ  فَ َولُّوا{ :إىل قوله }َوْجِهَك ِف السََّماءِ 
َها َما َولَُّهْم َعنْ { َلِتِهُم الَّيِت َكانُوا َعَلي ْ  :وقال ،}ْغِربُ َّللَِِّ اْلَمْشرُِق َواْلمَ  ُقلْ { :فأنزل هللا ،}ِقب ْ
 .((}تُ َولُّوا فَ َثمَّ َوْجُه اَّللَِّ  َفأَيْ َنَما{

َواْلَمْغِرُب  َوَّللَِِّ اْلَمْشرِقُ { :املنذر، عن ابن مسعود، وانس من الصحابة، ِف قوله وأخرج ابن
قدس، فلم ا كان الناس)) :قال ،}اَّللَِّ  َفأَيْ َنَما تُ َولُّوا فَ َثمَّ َوْجهُ 

َ
-َقِدم النيب  ُيصل ون ِقَبل بيت امل
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وكان إذا صلى َرفع  املدينة على رأس مثانية عشر شهرًا من ُمهاَجره، -وسلم صلى هللا عليه
 .((فنسختها ِقَبل الَكعبة رأسه إىل السماء يَنظر ما يُؤَمر به،

وابن جرير، وابن املنذر،  أيب شيبة، وعبد بن محيد، ومسلم، والَتمذي، والنسائي، وأخرج ابن
 سننه"، وابن أيب حامت، وابن َمردويه، عن ابن" "انسخه"، والطرباين، والبيهقي ِف والنحَّاس ِف

صلى هللا عليه -هللا  أن  رسول)) عمر: أنه كان ُيصلي حيث َتوجهت به راحلته. ويَذكر
 .}تُ َولُّوا فَ َثمَّ َوْجُه اَّللَِّ  َفأَيْ َنَما{ :اآلية ، ويَتأو ل هذه((كان يَفعل ذلك  -وسلم

َتطو عًا أينما توجهت  ُيصل ي على راحلته -صلى هللا عليه وسلم-كان النيب )) :وِف لفظ
وقال ابن عمر: ِف هذا نزلت  .}فَ َثمَّ َوْجُه اَّللَِّ  َفأَيْ َنَما تُ َولُّوا{ :، مث قرأ ابن عمر هذه اآلية((به

 .هذه اآلية
 .يةاآل الصحيحني" من حديث ابن عمر، وعامر بن ربيعة من غي ذْكر" وأصله ِف

 :ابن عمر، قال: أُنزلت جرير، وابن أيب حامت، والدارقطين، واحلاكم وصح حه، عن وأخرج ابن
 .أن ُتصل ي َحيثما َتوج هْت بك راِحلتك ِف التَّطوع :}َفأَيْ َنَما تُ َولُّوا فَ َثمَّ َوْجُه اَّللَِّ {

َفها، مث قال: اخلَوف وصَ  البخاري وَغيه، عن ابن عمر: أن ه كان إذا ُسئل عن صالة وأخرج
وَغي  رِجاًل ِقياماً على أقدامهم، ورُكباانً ُمستقبلي الِقبلة فإن كان َخوف أشدُّ من ذلك، صلَّوا

 .-صلى هللا عليه وسلم-إل  عن النيب  ُمستقبليها. قال انفع: ول أرى ابن عمر ذََكر ذلك
صلى هللا عليه -هللا  رأيت رسول)) :البخاري، والبيهقي، عن جابر بن عبد هللا، قال وأخرج
شرق َتطو عاً  ِف َغزوة أَّنار ُيصل ي على -وسلم

َ
هاً ِقَبل امل  .((راِحلته ُمتوجِ 

صلى هللا -أن  النيب  )) :أيب شيبة، والبخاري، والبيهقي، عن جابر بن عبد هللا وأخرج ابن
كتو  كان يصل ي على راحلته  -عليه وسلم

َ
شرق. فإذا أراد أن ُيصل ي امل

َ
 بة، نَزل واستقبلِقَبل امل

 .((الِقبلة وصل ى
  -هللا عليه وسلم صلى-أن  النيب  )) :أيب َشيبة، وأبو داود، والَبيهقي، عن أنس وأخرج ابن

، مث صل ى َحيث َتوج هت  كان إذا سافر وأراد أن يَتطو ع ابلصالة، استقبل بناقته الِقبلة وكربَّ
  .((الناقة

وابن  -قال السيوطي: وضعَّفه-يد، والَتمذي داود، والطيالسي، وعبد بن محُ  وأخرج أبو
احلِلية"، " ماجة، وابن جرير، وابن أيب حامت، والعقيلي وضع فه، والدارقطين، وأبو نعيم ِف
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 -صلى هللا عليه وسلم-هللا  كنَّا مع رسول)) :والبيهقي ِف "ُسننه"، عن عامر بن ربيعة، قال
ُيصلِ ي فيه.  ل الر جل أيخذ األحجار، فَيعمل َمسجداً فنزلنا َمنزًل، فجع ِف ليلة َسوداء ُمظلمة،

الِقبلة، فقلنا: اي رسول هللا! لقد صلَّينا ليلتنا  فلم ا أن أصبحنا، إذا ََنن قد صل ينا على غي
اَّللَِّ ِإنَّ اَّللََّ  َواْلَمْغِرُب َفأَيْ َنَما تُ َولُّوا فَ َثمَّ َوْجهُ  َوَّللَِِّ اْلَمْشرِقُ { :لَغْي الِقبلة، فأنزل هللا تعاىل هذه

 .((فقال: َمضْت صالُتكم .}َواِسع  َعِليم  
ابن كثي: وهو  أبو الربيع السمَّان، وامسه: أشعث بن سعيد البصري، قال :وِف إسناده

 .َضعيف احلديث
إل  من حديث األشعث  الَتمذي: هذا حديث حسن، ليس إسناده بذاك، ول نَ ْعرفه وقال

 .ِف احلديث السمَّان، وأشعث ُيضعَّف
احلديث. وقال ابن َمعني:  كثي: وشيخه عاصم أيضًا َضعيف. قال البخاري: ُمنَكر قال ابن

 .-وهللا أعلم-ِحبان: َمَتوك  َضعيف ل حُيتج  به. وقال ابن
صلى هللا عليه -رسول هللا  الدارقطين، وابن مردويه، والبيهقي، عن جابر، قال: بعث وأخرج
َعرفنا  فأصابْتنا ظُلمة فَلم نَ ْعرف الِقبلة. فقالت طائفة من ا: قد ا،َسري ة ُكنت فيه -و سلم

ُخطوطاً. فلم ا أصبحوا وطَلعت الشمس،  الِقبلة، هي ههنا ِقَبل الشمال. فصلَّْوا، وَخطُّوا
 -عليه وسلم صلى هللا-الِقبلة. فلما َقفْلنا من َسفران، سأْلنا النيب  أصبحت تلك اخلُطوط لَغي

 .}اَّللَِّ  َواْلَمْغِرُب َفأَيْ َنَما تُ َولُّوا فَ َثمَّ َوْجهُ  َوَّللَِِّ اْلَمْشرِقُ { :ل هللا تعاىلفسَكت، وأنز 
 .((فلْم أَيمْران ابإلعادة، وقال: قد أجزأْت َصالتكم)) :وِف رواية

-حممد بن عبيد هللا العزرمي،  الدارقطين: كذا قال: عن حممد بن سامل، وقال غيه: عن قال
 .عن عطاء، ومها ضعيفان -اإلسنادأي: ِف هذا 

صلى -رسول هللا  مردويه من حديث الكليب، عن أيب صاحل، عن ابن عباس: أن وأخرج ابن
 بعث سري ة، فأخذهتم ضبابة، فلم يَهتدوا إىل الِقبلة، فصلَّوا لَغي الِقبلة. مث -هللا عليه وسلم

صلى -فلما جاؤوا إىل رسول هللا  .استبان َلم بعد ما طلعت الشمس أَّنم صل ْوا لِغي الِقبلة
َواْلَمْغِرُب َفأَيْ َنَما  َوَّللَِِّ اْلَمْشرِقُ { :هذه اآلية -عز وجل-فأنزل هللا  حدَّثوه، -هللا عليه وسلم
 .}اَّللَِّ  تُ َولُّوا فَ َثمَّ َوْجهُ 

 .السيوطي: سنده َضعيف قال
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 .ْعضاً كثي: وهذه األسانيد فيها َضعف، ولعل ه َيشد  بْعضها ب قال ابن
إىل انحية، مث أتَ ْوا رسول  أن  َقومًا َعِميت عليهم الِقبلة، فصل ى كل إنسان منهم :وعن عطاء

 .}َفأَيْ َنَما تُ َولُّوا فَ َثمَّ َوْجُه اَّللَِّ { :فذكروا ذلك له، فأنزل هللا -صلى هللا عليه وسلم-هللا 
نذر، عن قتادة: أن  النيب  وأخرج ابن

ُ
إن  أخاً )) :قال -وسلم عليه صلى هللا-جرير، وابن امل

َوِإنَّ ِمْن { :قالوا: نصلِ ي على رجل ليس مبُسلم؟ قال: فنزلت .((قد مات، فصلُّوا عليه لكم
فقالوا:  :قال قتادة .}إِلَْيِهْم َخاِشِعنَي َّللَِّ  اِبَّللَِّ َوَما أُْنزَِل إِلَْيُكْم َوَما أُْنزِلَ  أَْهِل اْلِكَتاِب َلَمْن يُ ْؤِمنُ 

، }اَّللَِّ  َواْلَمْغِرُب َفأَيْ َنَما تُ َولُّوا فَ َثمَّ َوْجهُ  َوَّللَِِّ اْلَمْشرِقُ { :كان ل ُيصلِ ي إىل الِقبلة، فأنزل هللا  فإنه
 .-ِف وفاة النجاشي وهذا األثر-

قالوا:  ،}اْدُعوين َأْسَتِجْب َلُكمْ { :جرير، وابن املنذر، عن جماهد، قال: مل ا نزلت وأخرج ابن
 .}َوْجُه اَّللَِّ  َفأَيْ َنَما تُ َولُّوا فَ َثمَّ { :فنزلت إىل أين؟

والصحيح هو أو ل اآلاثر املروي  عن ابن عباس، فهو  هذه اآلاثر كل ها ِف سبب نزول اآلية،
النزول، أو إسناده فيه  نزوَلا، وإسناده صحيح. أم ا غيه فليس صرحيًا ِف سبب صريح ِف

 .ضعف
  .قال: ِقبلة هللا، أينما توج هت َشرقاً أو َغرابً  ،}لُّوا فَ َثمَّ َوْجُه اَّللَِّ تُ وَ  َفأَيْ َنَما{ :عباس وعن ابن

 .حيثما ُكنتم فلكم ِقبلة َتستقبلوَّنا: الَكعبة :}فَ َثمَّ َوْجُه اَّللَِّ  َفأَيْ َنَما تُ َولُّوا{ :وقال جماهد
 .فاستقِبلوها رق أو َغربقال: ِقبلة هللا، فأينما ُكنتم ِف شَ  ،}فَ َثمَّ َوْجُه اَّللَّ { :وعنه قال

 فَ َولِ  َوْجَهَك َشْطرَ { :ِف هذه اآلية، قال: هي َمنسوخة، َنَسخها قولُه تعاىل وعن قتادة،
 .أي: تلقاءه }اْلَمْسِجِد احْلَرَامِ 

مذي، وابن ماجة، عن أيب هريرة، عن وأخرج ابن صلى هللا عليه -النيب  أيب َشيبة، والَتِ 
ش)) :قال -وسلم

َ
غرب ِقبلةما بنْي امل

َ
 .((رق وامل

 .الَتمذي: هذا حديث حسن صحيح وقال
غرب ِقبلة)) :مردويه وغيه، من طريق أيب َمعشر، بلفظ وأخرجه ابن

َ
شرق وامل

َ
ألهل  ما بنْي امل

 .((املدينة، وأهل الش ام، وأهل العراق
 َمعشر أهل الِعلم ِف أيب الَتمذي: وقد روي من غي وْجه عن أيب هريرة. وَتكلَّم بعض وقال

  .من ِقَبل ِحفظه
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شرق)) :قال ،-صلى هللا عليه وسلم-مردويه، عن ابن عمر، عن النيب  وروى ابن
َ
 ما بنْي امل

غرب ِقبلة
َ
 .((وامل

شهور عن ابن عمر، عن عمر ورواه
َ
 .قوله الدارقطين، والبيهقي، وقال: امل

 .أيب شيبة، والدارقطين، والبيهقي، عن ابن عمر مثله وأخرج ابن
منهم  ،((ما بنْي املشرق واملغرب ِقبلة)) :الَتمذي: وقد روي عن غي واحد من الصحابة قال

 .عمر بن اخلطاب، وعلي، وابن عباس
 ."ما بنْي املشرق واملغرب ِقبلة، إذا توج هت ِقَبل البيت" :وعن عمر قال

، إذا بينهما ِقبلة عمر: "إذا جعلت املغرب عن ميينك، واملشرق عن يسارك، فما وقال ابن
 ."استقبْلت الِقبلة

  
 

رين أقوال  .املفس ِّ
  

راد ِمن "الذين منعوا مساجد قال ابن
ُ
هللا وسَعْوا ِف َخراُبا" على  كثي: اختلف املفس رون ِف امل

 :قال فذكر بعض اآلاثر املتقد مة، مث :قولني
، وأم ا الروم فسَعْوا مل َتْسَع ِف َخراب الكعبة واحتج  أبن قُريشاً  :األو ل اختار ابن جرير القول

قدس ِف خَتريب بيت
َ
 .امل

وروي عن ابن عباس، ألن  الثاين، كما قاله ابن زيد، القول :-وهللا أعلم-يظهر  قال: والذي
قدَّس، كان دينهم أقوم من دين اليهود، النصارى إذ َمنعت اليهود الصالة

ُ
وكانوا  ِف البيت امل

إذ ذاك، ألَّنم لُِعنوا من قَبل على لسان داود  مقبولً أقرب منهم، ومل يكن ذِكر هللا من اليهود 
 .وعيسى بن مرمي، ذلك مبا َعصوا وكانوا يَ ْعتدون

املشركني الذين أخرجوا  تعاىل ملا وجَّه الذَّم ِف حق  اليهود والنصارى، َشرع ِف َذم   وأيضاً، فإنه
 .ِف املسجد احلَراموأصحابه من مكة، وَمنعوهم من الصالة  -صلى هللا عليه وسلم-الرسول 

أعظم مم ا فعلوا؟ أخرجوا  اعتماده على أن  قُريشًا مْل تسَع ِف َخراب الكعبة، فأيذ َخراب وأم ا
وأندادهم  وأصحابه، واستحوذوا عليها أبصناِمهم -صلى هللا عليه وسلم-عنها رسول هللا 
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َُبُُم اَّللَُّ  َوَما ََلُْم َألَّ { :وِشركهم، كما قال تعاىل اْلَمْسِجِد احْلَرَاِم َوَما َكانُوا  َوُهْم َيُصدُّوَن َعنِ  يُ َعذِ 
 َما َكاَن لِْلُمْشرِِكنيَ { :، وقال تعاىل}َأْكثَ َرُهْم َل يَ ْعَلُمونَ  ِإْن َأْولَِياُؤُه ِإلَّ اْلُمت َُّقوَن َوَلِكنَّ  َأْولَِياَءهُ 

أَْعَماَُلُْم َوِف النَّاِر ُهْم  ْم اِبْلُكْفِر أُولَِئَك َحِبَطتْ أَنْ ُفِسهِ  َأْن يَ ْعُمُروا َمَساِجَد اَّللَِّ َشاِهِديَن َعَلى
َا يَ ْعُمُر َمَساِجَد اَّللَِّ َمْن آَمنَ  * َخاِلُدونَ  َوآَتى الزََّكاَة َوملَْ  اِبَّللَِّ َواْليَ ْوِم اآلِخِر َوأَقَاَم الصَّالةَ  ِإَّنَّ

 ُهُم الَِّذيَن َكَفُروا{ :، وقال تعاىل}ا ِمَن اْلُمْهَتِدينَ أُولَِئَك َأْن َيُكونُو  َُيَْش ِإلَّ اَّللََّ فَ َعَسى
ُلَغ حمَِلَُّه َوَلْوَل رَِجال   َوَصدُّوُكْم َعِن اْلَمْسِجِد احْلَرَاِم َواَْلَْديَ  ُمْؤِمُنوَن َوِنَساء   َمْعُكوفًا َأْن يَ ب ْ

هُ  ُمْؤِمَنات  ملَْ تَ ْعَلُموُهمْ  َمْن َيَشاءُ  ِبَغْيِ ِعْلٍم لُِيْدِخَل اَّللَُّ ِف َرمْحَِتهِ  ْم َمَعرَّة  َأْن َتطَُأوُهْم فَ ُتِصيَبُكْم ِمن ْ
بْ َنا الَِّذينَ  ُهْم َعَذاابً أَلِيماً  َلْو تَ َزي َُّلوا َلَعذَّ  .}َكَفُروا ِمن ْ

َا يَ ْعُمرُ { :فقال تعاىل  لصَّالَة َوآَتى الزََّكاَة َوملَْ اآلِخِر َوأَقَاَم ا َمَساِجَد اَّللَِّ َمْن آَمَن اِبَّللَِّ َواْليَ ْومِ  ِإَّنَّ
عنها، فأي  َخراب َلا أعظم  فإذا كان من هو كذلك َمطرودًا منها َمصدوداً  .}َُيَْش ِإلَّ اَّللََّ 

راد من
ُ
بذِكر هللا فيها،  ِعمارهتا َزخرفتها، وإقامة صورهتا فقط، إَّنا ِعمارهتا من ذلك؟ وليس امل

 .والشِ رك الدَّنس وإقامة َشرعه فيها، ورفعها عن
هذا خرَب معناه الط لب، أي: ل  :}َكاَن ََلُْم َأْن يَْدُخُلوَها ِإلَّ َخائِِفنيَ  أُولَِئَك َما{ :تعاىل وقوله

نوا هؤلء  فَتح رسول هللا  ِمن دخوَلا إل  حتت اَلُدنة واجلِزية. وَلذا مل ا -َعليهم إذا َقدرمت-مُتكِ 
ألَ )) :الَقابل ِف سنة ِتسع أن يُناَدى برحاب ِمىنً  عامَمكة أم ر من ال -صلى هللا عليه وسلم-

 .((ُمد ته ول يطوفن  ابلبيت ُعراين. ومن كان له أَجل فأجُله إىل َل حَيُجَّن  بعد العام ُمشرك،
َا اْلُمْشرُِكونَ  ايَ { :وَعماًل بقوله تعاىل وهذا كان َتصديقاً  يَ ْقَربُوا  جَنَس  َفالَ  أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإَّنَّ

يدخلوا  اآلية. وقال بعضهم: ما كان يَنبغي َلم أن }...َعاِمِهْم َهَذا اْلَمْسِجَد احْلَرَاَم بَ ْعدَ 
الَفرائص من املؤمنني أن يَبطشوا ُبم،  مساجد هللا إل  خائفني على حال التَّهي ب، وارتعاد

احلق والواجب إل  ذلك لول  كان  يستولوا عليها ومَينعوا املؤمنني منها. واملعىن ما فضاًل عن أن
 .ظُلم الَكفرة وغيهم

احلرام، وعلى سائر  هذا ِبشارة من هللا للمسلمني أنه سُيظهرهم على املسجد وقيل: إن  
شركني َلم حَّت

ُ
ل َيدخل املسجد احلرام أَحد منهم إل  خائفاً، ُياف  املساجد، وأنه يُذل  امل

شركني  سلم. وقد أجنز هللا هذايُؤخذ فُيعاقب أو يُقتل إن مل يُ  أن
ُ
الوعد، كما تقد م من َمْنع امل

العرب  أن ل يَبقى جَبزيرة -صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا  أوصى))من دخول احلَرم، و
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احلمد واملِنَّة. وما ذاك إل  لتشريف أكناف  ، وهلل((دينان، وأن جُيلى اليهود والنصارى منها
-الناس كافة َبشيًا وَنذيراً،  قعة اليت بعث هللا فيها رسوله إىلاحلرام، وَتطهي البُ  املسجد

الَعمل.  وهذا هو اخلِزي َلم ِف الدنيا، ألن اجلَزاء من ِجنس .-صلوات هللا وسالمه عليه
 .عنه. وكما أجَلْوهم من مكة، ُأجُلوا عنها فكما َصد وا املؤمنني عن املسجد احلرام، ُصد وا

  
 على ما انتهكوا من ُحرمة البيت، وامتهنوه من َنصب }ِة َعَذاب  َعِظيم  ِف اآلِخرَ  َوََلُمْ {

ُعرايً، وغي ذلك من أفاعيلهم اليت  األصنام حوله، والدعاء إىل غي هللا ِعنده، والطواف به
  .َيكرهها هللا ورسوله

قدس"، قال ابن كثي: وهذا ل يُنفى أن يكون وأم ا من فس ر
َ
ىن ُعموم داخاًل ِف مع ب "بيت امل

قدس ابمتهان الصخرة اليت كانت ُتصلِ ي إليها اليهود، اآلية، فإن  النصارى مل ا ظلموا بيت
َ
 امل

لة فيه، إل  ِف أحيان من الد هر قدس. وكذلك  عوقبوا شرعًا وقَدرًا ابلذِ 
َ
امُتحن ُبم بيت امل

  وهللا أعلم-م أعظم أيضاً أعظم من عصيان النصارى، كانت ُعقوبته اليهود مل ا َعصوا هللا فيه
صلى هللا عليه -النيب  النزول جاء صرحيًا عن ابن عباس، وهو املناسب حلال قلت: سبب

 التالية، وهي ألصق ابملسلمني. وأم ا كون اآلية جاءت ِف ، وأصحابه، واملوافق لآلية-وسلم
قدس، سياق آايت الذَّم ألهل الكتاب، فال يُرجِ ح ذلك نزوَلا

َ
إل  على  ِف موضوع بيت امل

القرآن،  النظم ِف مسم ى سبب النزول، كما هو معروف ِف علوم سبيل اعتبار دخول ترتيب
 .-وهللا أعلم-اآلية وجيهاً  وابعتبار ذلك يكون ذْكر قصة خْبتنصَّر ِف هذه

 :ابن كثي ما جاء ِف الرواايت ِف تفسي اخلِزي، قال وبعد أن ذَكر
ِف الستعاذة من   من ذلك كلِ ه. مث ذكر احلَديث الوارداخلِزي ِف الدنيا أعم   والصحيح: أن  

-أمحد، عن ُبسر بن أرطاة، قال: كان رسول هللا  ِخزي الدنيا وعذاب اآلخرة، وهو ما رواه
نيا  الل هم  أْحسْن عاقبَتنا ِف األمور كلِ ها، وأِجْران من ِخزيِ )) :يدعو -عليه وسلم صلى هللا الد 

 .((ومن عذاب اآلخرة
 .حديث حسن وهذاقال: 
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 .}...اْلَمْشرُِق َواْلَمْغِربُ  َوَّللَِّ { :قوله تعاىل
وأصحابه،  -صلى هللا عليه وسلم- فيه َتسلية للرسول -وهللا أعلم-قال ابن كثي: وهذا 

عليه  صلى هللا-قد كان رسول هللا ))وفارقوا مسجدهم وُمصال هم. و الذين ُأخرِجوا من مكة،
قدس، والكعبة بنْي  ُيصل ي مبكة إىل -وسلم

َ
يدْيه، فلما َقِدم املدينة ُوجِ ه إىل بيت  بيت امل

قدس ستة عشر
َ
وَلذا يقول  شهراً، أو سبعة عشر شهراً، مث َصرفه هللا إىل الكعبة بَ ْعد، امل

 .((}تُ َولُّوا فَ َثمَّ َوْجُه اَّللَِّ  َوَّللَِِّ اْلَمْشرُِق َواْلَمْغِرُب َفأَيْ َنَما{ :تعاىل
الت وج ه إىل الكعبة، وإَّنا  رير: وقال آخ رون: بل أنزل هللا هذه اآلية قَبل أن يفرضج وقال ابن

للصالة  وأصحابه، أن  َلم الت وج ه بوجوههم -صلى هللا عليه وسلم- أنزَلا تعاىل ليعلم نبيه
غرب، ألَّنم ل

َ
شرق وامل

َ
يوج هون وجوههم وجهًا من ذلك وانحية  حيث شاؤوا ِمن نواحي امل

 .ِف ذلك الوْجه وتلك الناحية -جل  ثناؤه-ن إل  كا
 -صلى هللا عليه وسلم- جرير: وقال آَخرون: بل نزلت هذه اآلية على رسول هللا قال ابن

توج ه من شرق أو غرب، ِف َمسيه ِف سفره، وِف حال  إذانً من هللا أن ُيصلِ ي التَّطوع حيث
 .املسايفة وشدة اخلوف

عليهم القبلة، فلم يعرفوا  بل نزلت هذه اآلية ِف َقوم َعِمَيتجرير: وقال آَخرون:  قال ابن
وجوَهكم  خمتلفة، فقال هللا: يل املشارق واملغارب، فأين ول يُتم شطرها، فصل ْوا على أَناء

 .صالتكم ماضية فُيعِلمكم بذلك أن   فهنالك وجهي، وهو ِقبلتكم؛
 ...النجاشي جرير: وقال آَخرون: بل نزلت هذه اآلية ِف سبب قال ابن
 .-وهللا أعلم-كثي: وهذا غريب  قال ابن
فهنالك وجهي، أستجيب لكم  جرير: وحيتمل: فأينما تول وا وجوَهكم ِف دعائكم يل، قال ابن
 .دعاءكم

َيَسع َخْلَقه كل هم ابلِكفاية واجلُود  :}ِإنَّ اَّللََّ َواِسع  َعِليم  { :جرير: ويعين بقوله قال ابن
  .واإلفضال

تعزب عن  فإنه يعين: عليم أبعماَلم، ما يغيب عنه منها شيء، ول ،}َعِليم  { :لهوأم ا قو 
 .عْلمه، بل هو جبميعها عليم
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قدس، فقد ُجعلْت لكم  أنكم إذا ُمنعتم أن ُتصلُّوا ِف املسجد احلرام أو ِف بيت :واملعىن
َ
امل

مُمكنة  ت ولَية فيها، فإن الت  ْوليةِشئتم ِمن ِبقاعها. واف َْعِل ال األرض َمسجداً، فصلُّوا ِف أي  َموضع
مبا  }َعِليم  { .الرمحة، يُريد التَّوسعة على ِعباده والتَّيسي َعليهم }ِإنَّ اَّللََّ َواِسع{ .ِف كل  مكان

 .ِف أحكامه من احِلكم والَفوائد
 
 

 املعىن اإلمجايل.
  

نع من  : أنه ل أحد بَلغ ِف الظ لم َمنزلة الذي جيتهد-سبحانه وتعاىل-يذكر 
َ
وحَيرص على امل

إعمار مساجد هللا تعاىل مبا أمر به فيها، من الذ ِكر، والصالة، والدعاء، مم ا حُييُلها َخرااًب ل 
وأصحابه من بيت  -صلى هللا عليه وسلم-فائدة منها، كما َفعلت قُريش حني َمنعت النيب 

جرمني، أ
ُ
مثال: خْبتنصَّر وَمن عاونه ِف خَتريب هللا احلرام، وكما َفعل َمْن قَبلهم من الُعتاة وامل

هانة ِف الدنيا، ِمن َخوف وَرهبة 
َ
لة وامل قدس. وقد َتوعد هللا تعاىل َمن يَفعل ذلك ابلذِ 

َ
بيت امل

إذا دخلوا هذه البيوت بعد مَتكني هللا للمؤمنني، مع َضرب اجلِزية عليهم صاغرين أذل ء، مع 
 امة على ُكْفرهم وِشركهم ابهلل.ما يَنتظرهم من الَعذاب العظيم يوم القي

وطْمأن هللا سبحانه عباَده املؤمنني، أبنه له األرض مبا فيها مشارقها ومغارُبا، ل يَعزب عنه 
شيء، فِصَلتهم به ل حيول بينهم وبينها مكان؛ ففي أي  مكان صل ْوا إليه ورغبوا إليه ووج هوا 

هون إليها ِقبلة إليه. فسواء صل ْوا إىل وجوههم إليه، فهو معهم، قريب منهم، كل  جهة يتوج  
الكعبة أو إىل غيها، فهو واسع َيسُعهم خبيه وفضله، عليم بكل ما يفعلونه ويتقر بون به إليه، 

  .-سبحانه وتعاىل-وما ينفعهم من الفوائد واحِلكم اليت ِف أحكامه 
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 .اآلايت مسائل
  

 :املسألة األوىل
أفعل َتفضيل. ول يُراد  ، وهو}َأْظَلمُ { :ُمبتدأ، وَخربه :}َمنْ { :}َوَمْن َأْظَلمُ { :قوله

 مبعىن النَّفي. فمعناه: ل أحَد أظلم من ذلك. واستشكل أبن وإَّنا هو ابلستفهام َحقيقته،
َها َوَمْن َأْظَلُم ممَّنْ { :هذا الَتكيب قد تكر ر ِف القرآن، مْثل َر آِبايِت رَب ِِه مُثَّ أَْعَرَض َعن ْ  ،}ذُكِ 

، إىل غي }َأْظَلُم ممَّْن َكذََّب آِبايِت اَّللَِّ  َفَمنْ { ،}َكِذابً  َفَمْن َأْظَلُم ممَِّن اْفََتَى َعَلى اَّللَِّ {
 ...ذلك

إم ا مبا يُفهم ِمن نَفس  التَّناقض، وُأجيب ابلتَّخصيص، فإذا كان املعىن على هذا، لزِم
 .نوعأو ابلنسبة إىل من جاء بعد من ذلك ال الصِ الت،

 وُقصارى ما يُفهم من اآلايت: أظلمي ة التسوية ِف األظلمي ة، وقال بعضهم: ل يدل  على نفي
ذكورين فيها مم ن َعداهم، كما أنك إذا قُلت

َ
أحَد أفقه من زيد وعمرو وخالد"،  ل" :أولئك امل

أفقه من  َدهمأن يكون أَحد أفقَه منهم، وإم ا أنه َيدلُّ على أن  أح ل َيدل على أكثر من نَفي
 .اآلخر فال

 أو يكون أحُد أظلم منه، إنكار ألن :"مم ن فَعل كذا وقال غي واحد: إن  قولك: "َمن أظلم
ساواة ونَ ْفيها وإن مل يكن ُمساوايً له،

ُ
 .سْبك الَتكيب متعر ضاً إلنكار امل

مع َقطع النظر  َخرَج خمرج املبالغة ِف التهديد والز ْجر، وقال اآللوسي: إْن جعْلت ذلك الكالم
ساواة

ُ
 .أو الزايدة ِف نَفس األمر، زال اإلشكال عن نَ ْفي امل

  
 :الثانية املسألة

ا تُفيد اختلف العلماء ِف دخول الكف ار دخوَلم  املسجد، فجو زه أبو حنيفة ُمطلقاً لآلية، فإَّن 
ملسجد، ولقوله فأنزَلم ا -الصالة والسالم عليه-خَبشية وُخشوع، وألن وفد ثَقيف َقِدموا عليه 

أيب سفيان فهو آِمن، وَمن دخل الَكعبة فهو  َمن دخل دار)) :-تعاىل عليه وسلم صلى هللا-
لقوله  وَمَنعه مالك ُمطلقاً، .أو الدخول للحرم بَقْصد احَلج والنهي حَممول على التَّنزيه، ((آمن
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َا اْلُمْشرُِكوَن جَنَس  { :تعاىل النَّجاسات، وجوَّزه حلاجة. َتطهيها عن  ، واملساجد جيب}ِإَّنَّ
 .وقال: احلديث َمنسوخ ابآلية الشافعي بني املسجد احلرام وغيه، وفرَّق

 .وتفصيل ذلك ِف حمل ه
  

 :املسألة الثالثة
مكان،   ألن  له تعاىل املشارق واملغارب، وأنه ل َُيلو منه :قال ابن جرير أثناء شرحه لآلية

 .}َمَعُهْم أَْيَن َما َكانُوا َذِلَك َولَ َأْكثَ َر ِإلَّ ُهوَ  أَْدىَن ِمنْ  َولَ { :كما قال تعاىل
 وِف قوله: وأنه تعاىل ل ُيلو منه مكان: إن أراد ِعلَمه فتعقَّبه ابن كثي بقوله: هكذا قال،

علومات،
َ
وأم ا ذاته تعاىل فال تكون حمصورة ِف  تعاىل فصحيح. فإن  ِعْلمه تعاىل حُميط جبميع امل

 .-تعاىل هللا عن ذلك علواً كبياً - قهشيء من َخلْ 
 إل  ما بيَّنه ابن َكثي. وقد تعقَّب الشيخ أمحد شاكر قلت: ل شك  أن ابن جرير ما أراد

وقد بنيَّ ذلك  ،-رمحه هللا-أيب جعفر  وقال: الذي قاله ابن كثي هو َعقيدة احلافظ ِف ذلك،
أهل  ثي ِف كالم إماٍم ضابٍط من أئمةفال َمعىن لتشكيك ابن ك ،(ِف تفسي سورة )اجملادلة
  .-ورحم هللا اجلَميع رمحه هللا،-احلق... إىل آخر كالمه 

أن  َمن استقبل  ودل  ذلك على وحُميط به، ابلِفطرة والشرع أن  الرب فوق َخْلقه، وقد ُعلم
 صلَّى، أي: إىل أي ِجهة وجهه، وهللا ِقَبل إىل ربه، شيئًا من املشرق أو املغرب فإنه متوج ه

. واملسألة مبسوطة ِف كتب -وهللا سبحانه أعلم- وحميط بذلك كل ه كل ه، ألنه َفوق ذلك
 .الَعقيدة

  
 :املسألة الرابعة

سافة وَسفر  ابلنسبة للتَّطوع على الرَّاحلة: مل
َ
شهور عنه، بني َسفر امل

َ
يُفر ق الشافعي ِف امل

الرَّاحلة. وهو قول أيب حنيفة،  طوع فيه على، فاجلَميع عنده جَيوز التَّ -أي: البعيد-الَعدوي  
الدَّابة ِف  وأبو سعيد اإلصطخري، التَّطوع على واختار أبو يوسف، .ِخالفًا ملالك ومجاعة

. واختاره أبو جعفر الطربي -هللا عنه رضي-املِصر. وحكاه أبو يوسف عن أنس بن مالك 
 .حَّت للماشي أيضاً 
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 :املسألة اخلامسة
ن تَبنيَّ ابلنسبة إلعادة 

َ
تقد م ِمن  َخطؤه فيها قولن للعلماء، وقد بنيَّ ابن كثي أنه ما الصالة مل

 .-أعلم وهللا-رواايت ِف اآلاثر يُدل ل على َعدم الَقضاء 
  

 :املسألة السادسة
قدس، قَبل أن يَبلغه الناِسخ إىل الكعبة ابلنسبة للنجاشي، قيل: إنه كان ُيصلِ ي

َ
 .إىل بيت امل

مات النجاشي صلَّى عليه، فأخذ بذلك َمن ذهب إىل  ملا -عليه السالم-طيب: أنه وذَكر القر 
 :أصحابنا من ثالثة أوجه قال: وهذا خاص عند .الغائب الصالة على

 .شاهده حني صلَّى عليه؛ طُويت له األرض -عليه السالم-أنه  :أحدها
ابن العريب. قال القرطيب:  ختارهأنه مل ا مل َيكن عنده َمن ُيصل ي عليه، صل ى عليه. وا :الثاين

 عنده أحد  من قومه على ِدينه. وقد أجاب ابن العريب عن ويَ ب ُْعد أن يكون َمِلك  ُمسلم ليس
 .جواب جيد هذا: لعل هم مل َتكن ِعندهم َشرعي ة الصالة على املي ت؛ وهذا

ا صل ى عليه ليكون ذلك كالتأليف -عليه السالم-أنه  :الثالث   إَّن 
ُ
 .-وهللا أعلم-لوك لبقي ة امل

 
 

 األسئلة :
  ملا منع الظاملون أولياء هللا من عمارة بيت هللا بذكره ، سلى هللا املؤمنني أبَّنم حيث ولوا 1

 وجوهم وأينما صلوا ) صح ( .
 ( ، والسجود أخفض حمط القائم ) صح   املساجد : مجع مسجد ، وهو مفعل من السجود2
 ساً أو معىن ) صح ( .  السعي هو اإلسراع ِف األمر ح3
   خراُبا : ذهاب عمارهتا ُبدمها وتكسيها ) خطأ ( .4
   تولوا : فعل متعٍد ، مبعىن : فأينما سرمت ِف األرض وصليتم فالثواب واصل إليكم ) خطأ ( 5
   مَثَّ : اسم إشارة للمكان البعيد خاصة ، مبين على الفتح ول يتصرف ) صح (6
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ابستقباَلا وفيها رضاه سبحانه  اجلهة ، أي : اجلهة اليت أمر هللا   املقصود ابلوجه هنا :7
 صح ( .)
ومن معه من دخول مكة يوم احلديبية كما قال    سبب نزول اآلايت منع املشركني النيب 8

 ابن زيد ) صح ( .
  ورد عن ابن عباس أن اآلية نزلت ِف النصارى الذين منعوا الناس من الصالة ِف بيت 9

 صح ( . املقدس )
هو خبتنصر الذي خرب بيت املقدس   ورد عن بعض املفسرين أن من سعى ِف خراُبا 10

 صح ( .)
  ذهب الكثي من العلماء إىل أن املقصود ابآلية النصارى والروم الذين أعانوا على ختريب 11

 بيت املقدس فهم ل يدخلون املسجد إل خائفني ) صح ( .
 هو بذَلم وضرب اجلزية عليهم ) صح ( .   اخلزي الذي َلم ِف الدنيا12
 ( عند خروج املهدي وذل هؤلء ) صح   ذهب بعض املفسرين إىل أن اخلزي ِف الدنيا هو13
   هذه اآلية هي أول اآلايت نسخاً ِف القرآن ) صح ( .14
فاراتب    ثبت أن هللا حول القبلة من بيت املقدس إىل البيت احلرام بعد هجرة النيب 15
 ود وتكلموا ِف ذلك فأنزل هللا هذه اآلايت ) صح ( .اليه
  ذهب ابن عمر إىل أن اآلية ِف الذي يصلي النافلة على راحلته أينما سارت به ) صح ( 16
كان يصلي النافلة على راحلته حيث توجهت به وإذا أراد     ثبتت اآلاثر أن النيب 17

 الفريضة نزل واستقبل القبلة وصلى ) صح ( .
ب بعض العلم أبن اآلية خاصة ِف الصالة عند اشتداد اخلوف وأن املصلي يصلي   ذه18

 حيث كان ول يشَتط له استقبال القبلة ) خطأ ( .
  وردت مجلة من اآلاثر أن املسلمني صلوا يومًا إىل غي القبلة بسبب ظلمة فلما تبني َلم 19

ة وقال ابن كثي : لعله يشد بعضها ذلك نزلت اآلية ومل يؤمروا ِبعادة الصالة ، وآاثرها ضعيف
 بعضاً ) صح ( .

  ما ورد ِف األثر أنه : ) ما بني املشرق واملغرب قبلة ( غي صحيح حيث أن كثيًا من 20
 البالد ليس القبلة فيها بني املشرق واملغرب ) خطأ ( .
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 عوا النيب   ذكر املفسرون ِف الذين سعوا ِف خراُبا قولني : أَّنم املشركون من قريش من21
من دخول املسجد احلرام ، وأَّنم النصارى سعوا ِف خراب بيت املقدس ، ورجح ابن جرير 

 الثاين وابن كثي األول وهذا هو األصح ) صح ( .
  قوله ) ما كان َلم أن يدخلوها إل خائفني ( خرب يتضمن األمر والطلب أبن ل ميكن 22

 ية ) صح ( .املشركون من دخوَلا إل حتت اَلدنة واجلز 
  ختم اآلية ابمسي السمع والعلم مناسب جدًا ، ففيه التنبيه على سعة رمحة هللا بعباده 23

 وتيسيه عليهم ، وأنه عليم ُبم ومبا ِف قلوُبم ومبا ِف أحكامه من احلكم والفوائد ) صح ( .
اب َلا كما   ِف اآلية بيان خطورة منع الناس من إقامة ذكر هللا ِف املساجد وأن هذا خر 24

ا والعذاب يوم لقاء هللا تعاىل لو هدمت وأن من يفعل ذلك فله اخلزي الشامل ِف هذه الدني
 صح ( .)

  الستفهام ِف قوله ) ومن أظلم ( ليس على ظاهره ، بل املراد أنه ل أحد أظلم ممن فعل 25
 هذا .

نعه مالك وفرق   اختلف العلماء ِف جواز دخول املشرك املسجد فجوزه أبو حنيفة وم26
 الشافعي بني املسجد احلرام وغيه ) صح ( .

  علم ابلفطرة والشرعة أن الرب فوق خلقه وحميط به ودل ذلك على أن من استقبل شيئا 27
من املشرق أو املغرب فإنه متوجه إىل ربه وهللا قبل وجهه أي إىل أي جهة صلى ألنه فوق 

 ) صح ( . ذلك كله وحميط بذلك كله وهللا سبحانه أعلم
  فرق اإلمام مالك ابلنسبة للتطوع على الراحلة ِف السفر بني سفر القريب والبعيد ، ومل 28

 يفرق الشافعي ِف ذلك ) صح ( .
  اختلف العلماء فيمن تبني خطؤه ِف القبلة بعد انتهاء الصالة هل عليه إعادة أم ل ؟ 29

 ورجح ابن كثي عدم القضاء ) صح ( .
على النجاشي وما أخذ منها من مشروعية  هنا مسألة صالة النيب    ذكر القرطيب30

الصالة على امليت ، وبني أن ذلك ليس عامًا ِف كل ميت وإَّنا هو خاص أبوجه من 
يه النيب عليه الصالة والسالم  التخصيص منها أنه مل يكن عنده من يصلي عليه فصلى عل

 صح ( .)
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 مسوناحملاضرة اخل
*** 

 .( من سورة )البقرة(123( إىل )116ن )تفسري اآلايت م
  

 .والقراءات، واملناسبة التالوة،
  

 :التالوة
َواأَلْرِض ُكلٌّ َلُه قَانُِتوَن * َبِديُع  َوَلدًا ُسْبَحانَُه َبْل َلُه َما ِف السََّماَواتِ  َوقَاُلوا اختَََّذ اَّللَُّ {

 ُكْن فَ َيُكوُن * َوقَاَل الَِّذيَن َل يَ ْعَلُموَن َلْولَ  ا يَ ُقوُل َلهُ َواأَلْرِض َوِإَذا َقَضى أَْمرًا فَِإَّنََّ  السََّماَواتِ 
َتَشاَُبَْت قُ ُلوُُبُْم َقْد بَ ي َّنَّا  قَاَل الَِّذيَن ِمْن قَ ْبِلِهْم ِمْثَل قَ ْوَِلِمْ  ُيَكلِ ُمَنا اَّللَُّ أَْو أَتْتِيَنا آيَة  َكَذِلكَ 

َوَلْن  * َوَنِذيراً َوَل ُتْسَأُل َعْن َأْصَحاِب اجلَِْحيمِ  ْرَسْلَناَك اِبحلَْقِ  َبِشياً يُوِقُنوَن * ِإانَّ أَ  اآلايِت لَِقْومٍ 
اَْلَُدى َولَِئِن ات َّبَ ْعَت  تَ تَِّبَع ِملَّتَ ُهْم ُقْل ِإنَّ ُهَدى اَّللَِّ ُهوَ  تَ ْرَضى َعْنَك اْليَ ُهوُد َوَل النََّصاَرى َحَّتَّ 

َناُهمُ  اَءَك ِمَن اْلِعْلِم َما َلَك ِمَن اَّللَِّ الَِّذي جَ  أَْهَواَءُهْم بَ ْعدَ   ِمْن َويلٍ  َول َنِصٍي * الَِّذيَن آتَ ي ْ
ُلونَُه َحقَّ ِتالَوتِِه أُولَِئكَ  اخْلَاِسُروَن * اَي َبيِن  يُ ْؤِمُنوَن بِِه َوَمْن َيْكُفْر ِبِه َفُأولَِئَك ُهمُ  اْلِكَتاَب يَ ت ْ

َل جَتْزِي  َفضَّْلُتُكْم َعَلى اْلَعاَلِمنَي * َوات َُّقوا يَ ْوماً   الَّيِت أَنْ َعْمُت َعَلْيُكْم َوَأين ِ نِْعَميِتَ  ِإْسرائيَل اذُْكُروا
َفُعَها َشَفاَعة  َولَ ُهمْ  نَ ْفس  َعْن نَ ْفٍس َشْيئاً َولَ يُ ْقَبلُ  َها َعْدل  َولَ تَ ن ْ  .}يُ ْنَصُرونَ  ِمن ْ

  
 :القراءات ِف اآلايت

واو" على الستئناف، وهي هكذا ِف َمصاحف أهل " أها ابن عامر بدونَقر  :}َوقَاُلوا{
وهذا من ابب الَوصل والَقطع  وَقرأها الباقون ابلواو على الَعطف على اجلُملة قَ ْبلها؛ .الشام

شار إليها ِف علوم القرآن. وقد يكون الوصل ِف لُغة العرب، وهو من ُضروب
ُ
أبلغ  البالغة، امل

الَقطع أبلغ عند َغيهم. وقد مَجعت  موضع عند بعض العرب، وقد يكونِف أداء املعىن ِف 
 .الِقراءاتن الَوجهنْي 
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لَلفظ  مَحْالً  -على إضمار "أْن" بعد الفاء-َقرأها ابن عامر بَنصب النون  :}ُكْن فَ َيُكونُ {
 .على الستئناف على األْمر احلَقيقي. وَقرأ الباقون برفع النون }ُكنْ { األْمر وهو

  
على أن  "ل"  َقرأها انفع ويعقوب: بفْتح الت اء، وَجْزم الالم ابلبناء للَفاعل، :}َوَل ُتْسَألُ {

ألهل الُكفر من العذاب، كقولك ِلَمن قال لك:  انِهية، والنهي هنا املراد منه َتفخيم ما وقع
 تسأل عنه"، أي: ل تسأل عم ا َحل  به من َعذاب َعظيم غي ل" :""كيف حال فالن؟

. وَقرأ الباقون: -وأقوال املفس رين كما سيأيت ِف اآلاثر-حمصور. وقيل ِف َتوجيهها غي ذلك 
أنك ل  :ابلبناء للمفعول، على أن  "ل" انفية، واجلُملة ُمستأنفة مبعىن بضم  التاء، ورْفع الالم

 .غإْن َعليك إل  الَبال ُتسأُل عن الكف ار ما َلم مل يؤمنوا ألن ذلك ليس إليك،
  

ناسبة
ُ
 :امل

لك والَفضل، ومشول العْلم، كان مل ا أفادت اآلية السابقة وْصفه
ُ
 تعاىل بتمام الُقدرة، وات ساع امل

حال افتقاره إىل شيء ِمن َولد
ُ
الباِطلة ُكل هم لفَتائهم ِف  و َغْيه، فذم  أهل األداين من امل

 ا زالت اآلايت َتَتى تتحد ث عنوالنصارى، ومشركي الَعرب. وم ِنسبة الَولد إليه: اليهود،
َعدم استجابتهم له. واختتم  ِف -صلى هللا عليه وسلم-افَتاءات أهل الُكفر، وَتسلية النيب 

 .به ِمن َتذكيهم بِنعمته عليهم وخَتويفهم من يوم القيامة الكالم عن بين إسرائيل مبا افتتح
 
 

 .لغواي ت
  

وهو "ُمفِعل"، فُصرف إىل "َفِعيل"، كما  أي ُمْبِدعها، :}َواأَلْرضِ  َبِديُع السََّماَواتِ { :قوله
ؤمل إىل األليم،

ُ
سِمع إىل السَّميع ُصرف امل

ُ
شبهة إىل فاِعلها،  .وامل

ُ
وقيل: من إضافة الصِ فة امل

 .وأرضه أي: َبديع مسواتِه
ْحِدث ما ل َيسبقه إىل إنشاء ِمثِله

ُ
نِشئ، وامل

ُ
بدِع: امل

ُ
  .وإحداثه أَحد   ومعىن امل
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بتدِع ِف الدين ُمبتِدعاً، إلحداثه فيه ما

ُ
مْل َيسبقه إليه َغيُه. وكذلك كل   قال: ولذلك مُسِ ي امل

ْمه يه: ُمبتِدعاً. ومن ذلك قول أعشى  حُمِدث قوًل أو فعاًل مل يَتقد  م فإن  العرب ُتسمِ  تقدِ  َُ فيه ُم
 :ثَعلبة ِف َمدح هوذة بن علي احلنفي بين

 ما شاءه ابتدعا أبَدْوا له احلزَم أو  الر ِجال إذا يُدعى إىل قوِل سادات

  .أي: حُيِْدث ما شاء
 .القضاء: فْصل األمر َقولً كان أو ِفْعالً  ،}َقَضى{ :قوله

  
جتُحم جْحماً  النار بعْينها إذا َشبَّ َوقودها، ويُقال: َجِحمت النار، وجُحمت، :}اجلَِْحيمِ {و

 .وُجحوماً، إذا اضطرَبتْ 
  

ُته، كما قال الراغب :ةواملِل   ومنه: طَريق  .ِف األصل: اسم من أمَلْلت الكتاب، مبعىن أمَلي ْ
إىل أصول الشرائع، ابعتبار أَّنا  َملول، أي: َمسلوك َمعلوم، كما نقله األزهري. مث نقلت

فيها. وقد ُتطلق على  -عليهم السالم-ول َُيتلف األنبياء  ،-عليه السالم-مُيليها النيب 
ول إىل آحاد  كالُكف ر ِمل ة واحدة. ول ُتضاف إليه سبحانه، فال يُقال: ِمل ة هللا، الباِطل،

 .تقد م األم ة. والدين يُرادفها وُُيالفها ِف بعض ما
 
 

 .اآلاثر
  

 -صلى هللا عليه وسلم- ، عن النيب-هللا تعاىل عنهما رضي-أخرج البخاري، عن ابن عباس 
ومل يكن له ذلك. فأم ا  ابُن آدم ومل يكن له ذلك، وشتمينقال هللا تعاىل: كذَّبين )) :قال

ي: فيزعم أين  ل أقِدر أن ي: فقوله يل ولد.  تكذيبه إاي  أُعيده كما كان. وأم ا شْتمه إاي 
ذ صاحبة أو وَلداً  سبحاين أن  .((أخت 
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 أيب هريرة، قال: قال األمساء والصفات"، عن" وأخرج البخاري، وابن مردويه، والبيهقي ِف
َِ له أن  يقول هللا تعاىل: كذ بين)) :-صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا  ابُن آدم ومل يَنبِغ

بين، وَشتمين ومل ينبِغ له أن ي: فقوله: لن يعيدين كما بدأين ُيكذِ   .يشتمين. أم ا تكذيبه إاي 
ذ هللا ولداً  :وليس أو ل اخلْلق أبهون عليَّ ِمن إعادته. وأما َشتمه إايي . وأان هللا فقوله: اخت 

 .((يولد، ومل يكن له كفواً أحد األحد الص مد، مل يلد ومل
عن أيب موسى  وأخرج أمحد، والبخاري، ومسلم، والنسائي، وابن مردويه، والبيهقي،

أصرَبُ على أذًى مسَِعه  ل أَحدَ )) :: أنه قال-صلى هللا عليه وسلم-األشعري، عن رسول هللا 
م جَيعلون له   .((يَرزقهم ويُعافيهم ولداً، وهوِمن هللا؛ إَّن 

وخَلق ما فيها من الشجر، مل  وعن رجل من أهل الشام، قال: بلغين أن  هللا مل ا َخلق األرض
 آدم إل  أصابوا منها مثرة، حَّت تكلَّم َفجرة بين آدم بتلك يكن ِف األرض َشجرة أيتيها بنو

 .ُبا اقشعرت األرض، وَشاك الشَجر تكلَّموا ، فلما}اخت ََذ هللاُ َوَلداً { :الكلمة العظيمة، قوَلم
قالوا عليه الُبهتان، سبَّح  ، قال: إذْ }َوَلدًا ُسْبَحانَهُ  َوَقاُلوا اختَََّذ اَّللَُّ { :وعن قتادة، ِف قوله

 .نَفسه
 .السوء ، قال: تَنزيُه هللا نَفسه عن}ُسْبَحاَن هللاُ { :وعن ابن عباس، ِف قوله

األمساء " محيد، وابن جرير، وابن املنذر، والبيهقي ِف وأخرج عبد الرزاق، وعبد بن
أنه ُسئل عن التَّسبيح  -هللا عليه وسلم صلى- والصفات"، عن موسى بن طلحة، عن النيب

إنزاهه عن )) :، وِف لفظ((بَراءُة هللا من السوء)) :هللا"، قال سبحان" :أْن يقول اإلنسان
 .((السوء

 .قال السيوطي: مرسل
موصوًل عن موسى  الِكفاية"، من طُرق أخرى" رير، والديلمي، واخلطيب ِفوأخرجه ابن ج

-بن عبيد هللا، قال: سألت رسول هللا  بن طلحة بن عبيد هللا، عن أبيه، عن جد ه طلحة
 .((هو تنزيه هللا ِمن كل  سوء)) :سبحان هللا"، قال" تفسي -صلى هللا عليه وسلم

 .َنو ذلك طلحة،وأخرج ابن مردويه، من طريق آخر، عن 
هللا به، وحُياشى عن  اسم يُعظَّم" :سبحان هللا"، فقال" وعن ميمون بن مهران: أنه ُسئل عن

 ."السوء
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فقال عليٌّ: "كلمة  ،"سبحان هللا" :وعن ابن عباس: أن ابن الكوَّاء سأل عليًا عن قوله
 ."َرضَيها هللا لنفسه

 .لناس أن يَنتحلوهوعن احلسن، قال: "سبحان هللا": اسم ل َيستطيع ا
فقال: "ل إله إل هللا"  -رضي هللا عنه- وعن يَزيد بن األصم، قال: جاء رجل إىل ابن عباس

حمود عليها، و"هللا "نْعرفها أنه ل إله غيه، و"احلمد هلل
َ
 نْعرفها أن  النِ عم كل ها منه وهو امل

ابن عباس: "وما تُنِكر منها؟ فقال  أكرب" نْعرفها أنه ل شيء أكرب منه. فما "سبحان هللا"؟
 ."َخْلقه لنفسه، وأَمر ُبا َمالئكته، وفَ رَّغ إليها األخيار من هي كلمة َرضيها هللا

وأخرج أمحد، وعبد بن محيد، وأبو يعلى، وابن جرير، وابن املنذر، وابن أيب حامت، والنحاس 
 "اإلابنة"، وأبو األوسط"، وأبو نصر السجزي ِف" انسخه"، وابن حبان، والطرباين ِف" ِف

صلى هللا - والضياء ِف "املختارة"، عن أيب سعيد اخلدري، عن رسول هللا ،"نعيم ِف "احللية
 .((كل  حرف ِف القرآن يُذَكر فيه الُقنوت فهو: الطاعة)) :قال -عليه وسلم

من  احلديث ُمنَكر، وقد يكون  قال ابن كثي: هذا اإلسناد ضعيف ل يُ ْعَتمد َعليه. ورْفع هذا
 يعين: رواية دراج أيب-. وكثياً ما أييت ُبذا اإلسناد -أعلم وهللا-كالم الصحايب، أو َمن ُدونه 

 .فإن السند ضعيف تفاسي فيها َنكارة، فال يُ ْغَت  ُبا؛ -السمح عن أيب اَليثم
 .، قال: ُمطيعون}قَانُِتونَ { :وعن ابن عباس، ِف قوله

-عز وجل-س: أن  انفع ابن األزرق سأله عن قوله عبا وأخرج الطسيت ِف "مسائله"، عن ابن
العرب ذلك. قال: نعم. أما مسعت قول  ، قال: ُمِقر ون. قال: وهل تعرف}لَُه قَانُِتونَ  ُكلٌّ { :

 :عدي  بن زيد
 يوَم ل ُيكَفر عْبد  ما ادََّخرْ  قانتاً هلل يَرجو َعْفَوه

 .ُمصلِ ني :}قَانِِتني{ :وعن ابن عباس قال
 .ة، وأبو مالك: كل  له ُمِقرُّون ابلُعبوديةوقال عكرم
 .أي: ُمطيع ُمقر  أبن هللا رب ه وَخالِقه }ُكلٌّ َلُه قَانُِتونَ { :وعن قتادة

 .، يقول: اإلخالص}ُكلٌّ َلُه قَانُِتونَ { :وقال سعيد بن جبي
 .كل له قائم يوم القيامة :وقال الربيع بن أنس: يقول

 .، يقول: له ُمطيعون يوم القيامة}ُتونَ ُكلٌّ َلُه قَانِ { :وقال السدي
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 .فكان قال: ُمطيعون؛ ُكْن إنساانً، فكان. وقال: ُكْن محاراً، ،}ُكلٌّ َلُه قَانُِتونَ { :وعن جماهد
 .ُمطيعون. قال: طاعة الكافر ِف سجود ظل ه وهو كاره :}ُكلٌّ َلُه قَانُِتونَ { :وعن جماهد

ومل َيشركه ِف َخلِقهما  ، يقول: ابتدع َخْلقهما}َواأْلَْرضِ  َبِديُع السََّماَواتِ { وعن أيب العالية،
 .أحد

 .شيء فتمث ل به وعن السدي، ِف اآلية، قال: ابتدعهما فخَلقهما، ومل ُُيلق قَبلهما
 -صلى هللا عليه وسلم- وأخرج ابن أيب شيبة، عن ابن سابط: أن  داعيًا دعا ِف َعهد النيب

إله إل  أنت، الرمحن الرحيم، بَديع السموات  لذي لاللهم إين أسألك ابمسك ا" :فقال
 :-وسلم صلى هللا عليه-أمرًا فإَّنا َتقول له ُكن فيكون". فقال النيب  واألرض، وإذا أردتَ 

 .((لقد ِكدَت أن َتدعو ابمسه العظيم))
قال رافع بن ُحرميلة  :وأخرج ابن اسحق، وابن جرير، وابن أيب حامت، عن ابن عباس، قال

هللا كما تقول، فُقْل هلل  : اي حممد، إن كنت رسوًل من-صلى هللا عليه وسلم-ل هللا لرسو 
 .}...َوقَاَل الَِّذيَن لَ يَ ْعَلُمونَ { :هللا ِف ذلك من قوله فيكل منا حَّت َنسمع كالمه! فأنزل

، قال: النصارى تقوله، }تِيَنا آيَة  َلْول ُيَكلِ ُمَنا اَّللَُّ َأْو أتَْ  َوقَاَل الَِّذيَن َل يَ ْعَلُمونَ { :وقال جماهد
 .والذين ِمن قَبلهم: َيهود

تفسي هذه اآلية: هذا قول كف ار  وقال أبو العالية، والربيع بن أنس، وقتادة، والسدي، ِف
  .قالوا: هم اليهود والنصارى ،}قَ ْبِلِهْم ِمْثَل قَ ْوَِلِمْ  َكَذِلَك قَاَل الَِّذيَن ِمنْ { العرب،

 أُنزَلت)) :، قال-صلى هللا عليه وسلم- حامت، عن ابن عباس، عن النيب وأخرج ابن أيب
: إان  أرسلناك ُمبشِ راً. قال   .((النار بشياً ابجلنة، ونذيراً ِمن :عليَّ

عبد هللا بن عمرو بن  وروى البخاري، وأمحد، وابن مردويه، عن عطاء بن يسار، قال: "لقيت
ِف التوراة بصفته ِف  -صلى هللا عليه وسلم- العاص، فقلت: أخرْبين عن صفة رسول هللا

 اَي أَي َُّها النَّيبُّ ِإانَّ {" :ملوصوف ِف التوراة بِصفته ِف القرآن القرآن. فقال: أجْل، وهللا إنه
توكِ ل، ل ، وِحرزًا لألمِ يِ ني، وأنت َعبدي}أَْرَسْلَناَك َشاِهدًا َوُمَبشِ رًا َونَِذيراً 

ُ
 ورسويل. مَسَّيُتك امل

 األسواق، ول َيدفع ابلسَّيئة السَّيئة، ولكن يَعفو ويَغفر. ولن َفظ  ول َغليظ، ول سخَّاب ِف
هللا"، فَيفتح به أعينًا ُعمياً، وآذاانً  يَقِبضه حَّت يُقيم به املِل ة الَعوجاء، أبن يقولوا: "ل إله إل

 ."ُصماً، وقُلوابً ُغلفاً 
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فما اختلفا ِف َحرف، إل  أن    كعب األحبار، فسألته،  وزاد ابن مردويه: قال عطاء: مث َلقيت
 ."كعباً قال بُلغته: أعيناً ُعموماً، وآذاانً ُصموماً، وقلوابً ُغلوفاً 

جرير، وابن املنذر، عن  وأخرج وكيع، وسفيان بن عيينة، وعبد الرزاق، وعبد بن محيد، وابن
ليَت ِشعري ما فَ َعل )) :-وسلم صلى هللا عليه-هللا  حممد بن كعب القرظي، قال: قال رسول

َول ُتْسَأُل َعْن { :فنزلت ((ليت ِشعري ما فَ َعل أبواي؟ أبواي؟ ليت ِشعري ما فَ َعل أبواي؟
 .-عز وجل- ، فما ذكرمها حَّت توف اه هللا}اجلَِْحيمِ  َأْصَحابِ 

 .قال السيوطي: هذا ُمرسل َضعيف اإلسناد
مع صالحه، وقال ابن كثي: وقد َتكل موا  يفقلت: ِف إسناده موسى بن عبيدة الربذي: َضع

 .فيه
 :يوم قال ذات -صلى هللا عليه وسلم- وأخرج ابن جرير، عن داود بن أيب عاصم: أن  النيب

 .}َأْصَحاِب اجلَِْحيمِ  اِبحلَْقِ  َبِشياً َوَنِذيراً َول َتْسَأْل َعنْ  ِإانَّ أَْرَسْلَناكَ { فنزلت ،((أْين أبواي؟))
 .: وهذا ُمرسل كالذي قَ ْبلهقال ابن كثي

 .ضعيف، ل يقوم به ول ابلذي قَ ْبله ُحجة وقال السيوطي: ُمعَضل اإلسناد،
فيهما من َضعف َيسي،  قلت: نشط السيوطي على غي عادته ِف َهدم هذْين األثرْين، مع ما

الرواايت  لُنكتة هام ة، وهي: أنه يُناِفح عن مع سكوته عن طوام  أخرى ذََكرها ِف َتفسيه،
كذوبة

َ
وضوعة امل

َ
وإسالِمهما بعد َموهتما،  -صلى هللا عليه وسلم-ِف إحياء هللا أبوِي النيب  امل

 .ذلك رسالة. وسيأيت كالم عن ذلك قريباً  وأل ف ِف
 .حممد أي: أنت اي }اجلَِْحيمِ  َول َتْسَأْل َعْن َأْصَحابِ { :وعن األعرج، أنه قال

 .ا َعظُم من النارو عن أيب مالك، قال: اجلحيم م
كانوا يَرُجون أن ُيصلِ ي النيب  وأخرج الثعليب، عن ابن عباس: أن  يهود املدينة، ونصارى جنران،

فلم ا َصرف هللا الِقبلة إىل الَكعبة شقَّ ذلك َعليهم،  إىل ِقبلتهم، -صلى هللا عليه وسلم-
، }َوَل النََّصاَرى ى َعْنَك اْليَ ُهودُ َوَلْن تَ ْرضَ { :أن يُوافقهم على دينهم، فأنزل هللا وأِيسوا منه

 .اآلية
صلى -ُخصومة عل مها هللا حممداً  :، قال}اَْلَُدى ُقْل ِإنَّ ُهَدى اَّللَِّ ُهوَ { :وقال قتادة ِف قوله

-الضاللة. قال قتادة: وبلغنا أن  رسول هللا  وأصحابه، ُُياصمون ُبا أهل -هللا عليه وسلم
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ل تزال طائفة ِمن أم يت يَقاتِلون على احلق ظاهرين، ل )) :ولكان يق  -وسلم صلى هللا عليه
 .((َمن َخالفهم حَّت أييت أْمر هللا َيضر هم

 .ِف الصحيح عن عبد هللا بن عمرو قال ابن كثي: هذا احلديث خمر ج
َناُهمُ { :وعن قتادة ِف قوله  .، قال: هم اليهود والنصارى}الكتاب ال ِذيَن آتَ ي ْ
 .ن بن زيد بن أسلم، واختاره ابن جريروهو قول عبد الرمح

 .-صلى هللا عليه وسلم- وعن قتادة: هم أصحاب رسول هللا
، عن ابن -فيه جماهيل قال السيوطي: بسند- "وأخرج اخَلطيب ِف كتاب "الرواة عن مالك

ُلونَُه َحقَّ { :قوله ، ِف-صلى هللا عليه وسلم-عمر، عن النيب  ونه يت بع)) :، قال}ِتالَوتِهِ  يَ ت ْ
 .((حق ات باعه

جهولني
َ
، إل  أن  معناه -ذكره اخلطيب فيما- وقال القرطيب: ِف إسناده غي واحد من امل

 .صحيح
َحرامه، ول حُير ِفونه عن  حيُِل ون َحالَله، وحُير ِمون" :وعن ابن عباس، ِف هذه اآلية، قال

 ."َمواِضعه
ُلونَُه َحقَّ ِتالَوتِهِ { :وعن ابن عباس ِف قوله واْلَقَمِر { :حق ات باعه"، مث قرأ يَ ت بعونه" :، قال}يَ ت ْ

 .ات بعها :، يقول}ِإَذا َتالَها
 .النخعي، َنو ذلك قال: وروي عن عكرمة، وعطاء، وجماهد، وأيب رزين، وإبراهيم

بذِْكر  إذا مرَّ " :، قال}يَ ت ُْلونَُه َحقَّ ِتالَوتِهِ { :-تعاىل عنه رضي هللا-وعن عمر بن اخلطاب 
  ."من النار سأل هللا اجلنة، وإذا مر  بذِكر النار َتعو ذ ابهللاجلنة 

مرَّ آبية  أن ه كان إذا)) :-صلى هللا عليه وسلم-عن النيب  قال القرطيب: وقد ُروي هذا املعىن
 .قلت: هو ِف الصحيح .((رمحة سأل، وإذا مرَّ آبية َعذاب َتعو ذ

َحاللَه، وحُير ِم َحراَمه، ويَقرأه   ه أن حيُِل  وعن ابن مسعود: "والذي نفسي بيده، إن  حق تالوت
 ."الَكِلم عن َمواضعه، ول يتأو ل منه شيئاً غي أتويله هللا، ول حُيرِ ف كما أنزله

ُلونَُه َحقَّ ِتالَوتِهِ { :وعن ابن مسعود، ِف قوله  ."حق  ات باعه يَ ت بعونه" :، قال}يَ ت ْ
َناهُ { :وعن قتادة، ِف قوله ُلونَُه َحقَّ ِتالَوتِِه أُولَِئَك يُ ْؤِمُنوَن ِبهِ  ُم اْلِكَتابَ الَِّذيَن آتَ ي ْ  :، قال}يَ ت ْ

هللا وصد قوا ُبا". قال:  الذين آمنوا آبايت -صلى هللا عليه وسلم-منهم أصحاب حممد "
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امه،  وذُِكر لنا: أن  ابن مسعود كان يقول: "وهللا ََ إن  حق ِتالوته: أن حُيل  َحاللَه وحُير ِم حَر
 لقد" :هللا، ول حُيرِ ف عن مواضعه". قال: وحدثنا عمر بن اخلطاب، قال أه كما أنزلهويَقر 

 ."مضى بنو إسرائيل وما يُ ْعىَن مبا َتسمعون َغيُكم
ُلونَُه َحقَّ ِتالَوتِهِ { وعن جماهد،  ."يتَّبعونه حق ات باعه" :، قال}يَ ت ْ

ُلونَُه َحقَّ ِتالَوتِهِ { :وعن زيد بن أسلم، ِف قوله كما أنزل هللا ول  يتكل مونه" :، قال}يَ ت ْ
 ."َيكتمونه

وَيِكلون ما أشكل عليهم إىل  وعن احلسن البصري: "يَعَملون مبُحَكمه، ويُؤمنون مبتشاُِبه،
 ."عاِلمه

 ."اجلنة وقال أبو موسى األشعري: "من يتَّبع القرآن يَهبط به على رايض
 

 

رين أقوال  .املفس ِّ
  

، -عليهم لعائن هللا-النصارى  اشتملت هذه اآلية الكرمية واليت تليها، على الر د  على
وِمن مشركي العرب مم ن جعل املالئكة بنات هللا، فأكذب  وكذا َمن أشبههم من اليهود،

أي: تعاىل وتقدَّس  {ُسْبَحانَهُ } :مجيَعهم ِف دعواهم وقوَلم: إن  هلل ولداً. فقال تعاىل هللا
أي: ليس األمر كما  {َواأَلْرضِ  َبْل لَُه َما ِف السََّماَواتِ } وتنز ه عن ذلك ُعلوًا كبياً،

 قهم،وَمن فيهنذ، وهو املتصرِ ف فيهم، وهو خال له ُمْلك السموات واألرض افَتَْوا، وإَّنا
هم، ُومصر ِفهم كما َيشاء، واجلَميع َعبيد له، وُملك  ورازقهم، ومقدِ رهم، وُمسخِ رهم، وُمسيِ 

 والولد إَّنا يكون متولِ داً من َشيئنْي ُمتناسبنْي، وهو تبارك له؛ فكيف يكون له ولد منهم؟
كون له صاحبة له، فكيف يَ  وتعاىل ليس له َنظي، ول ُمشارك ِف َعظمته وِكربايئه، ول

َوَلد  َوملَْ َتُكْن لَُه َصاِحَبة   بَِديُع السََّماَواِت َواأَلْرِض َأىنَّ َيُكوُن لَهُ } :ولد؟! كما قال تعاىل
َوَلدًا * َلَقْد  َوقَاُلوا اختَََّذ الرَّمْحَنُ } :، وقال تعاىل{َشْيٍء َوُهَو ِبُكلِ  َشْيٍء َعِليم   َوَخَلَق ُكلَّ 

ُتْم َشْيئًا ِإد اً  ًا * َأْن  السََّماَواُت يَ تَ َفطَّْرَن ِمْنُه َوتَ ْنَشقُّ اأَلْرضُ   * َتَكادُ ِجئ ْ َوختَِرُّ اجْلَِباُل َهد 
َبِغي لِلرَّمْحَِن َأْن يَ تَِّخذَ  َدَعْوا لِلرَّمْحَنِ  َوَلدًا * ِإْن ُكلُّ َمْن ِف السََّماَواِت  َوَلدًا * َوَما يَ ن ْ

ًا * وَُكلُُّهْم آتِيِه يَ ْومَ  َعْبدًا * َلَقْد َأْحَصاُهمْ  ِإلَّ آيت الرَّمْحَنِ  َواأَلْرضِ  اْلِقَياَمِة  َوَعدَُّهْم َعد 
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ُ َأَحد  } :وقال تعاىل ،{فَ ْرداً  ُ الصََّمُد * ملَْ يَِلْد َوملَْ يُوَلْد * َوملَْ  * ُقْل ُهَو اَّللَّ َيُكْن َلُه ُكُفواً  اَّللَّ
 .{َأَحد  

ل َنظي له، ول َشبيه له،  ة: أنه السَّيِ د الَعظيم، الذيفقر ر تعاىل ِف هذه اآلايت الكرمي
 !وأنَّ مَجيع األشياء غيه خَملوقة له َمربوبة، فكيف يكون له منها ولد؟

املتقدِ م ِف اآلاثر، مث قال:  الُقنوت"، وفيها أثر جماهد" وقد ذكر ابن كثي اآلاثر ِف معىن
كل ها؛ وهو: أنذ الُقنوت  جَيمع األقوال -وهو اختيار ابن جرير-وهذا القول من جماهد 

َوَّللَِِّ َيْسُجُد } :شرعي  وقدري ، كما قال تعاىل هو: الطاعة والستكانة إىل هللا، وذلك
 .{َطْوعاً وََكْرهاً َوِظالَُلُْم اِبْلُغُدوِ  َواآلَصالِ  َمْن ِف السََّماَواِت َواأْلَْرضِ 

 .مثال َسبق أي: خالِقها على َغي {اأَلْرضِ َبِديُع السََّماَواِت وَ } :وقوله تعاىل
ولد، وهو َمالك ما ِف  قال ابن جرير: "فمعىن الكالم: سبحان هللا! أىنَّ َيكون هلل

بدللتها عليه ابلوحدانية، وتُِقر  له ابلطاعة، وهو  السموات واألرض؟ َتشهد له مَجيعها
إعالم من هللا  عليه. وهذا ابرِئها وخالقها وُموجدها، من غي أصل ول مثال احتذاها

سيح الذي
َ
أضافوا إىل هللا بُنو َته، وإخبار منه َلم أن  عباده، أن  مم ن َيشهد له بذلك: امل

سيح  الذي ابتدع السموات واألرض من غي أصل وعلى غي مثال، هو الذي ابتدع
َ
امل

 ."من غي والد، بُقدرته
 ."وعبارة صحيحة كالم جي د،  -رمحه هللا- قال ابن كثي: "وهذا من ابن َجرير

َا} :وقوله تعاىل يُبنيِ  بذلك تعاىل كماَل ُقدرته  :{يَ ُقوُل َلُه ُكْن فَ َيُكونُ  َوِإَذا َقَضى أَْمراً فَِإَّنَّ
، -أي: مرة واحدة-أمرًا وأراد كونه، فإَّنا يقول له: ُكْن  وَعظيَم سلطانه، وأنه إذا قدَّر

َا أَْمرُُه ِإَذا أَرَادَ } :، كما قال تعاىلأي: فُيوجد على ِوْفق ما أراد .فيكون َشْيئاً َأْن يَ ُقوَل  ِإَّنَّ
َا قَ ْولَُنا} :، وقال تعاىل{َلُه ُكْن فَ َيُكونُ   ،{فَ َيُكونُ  ِلَشْيٍء ِإَذا أََرْداَنُه َأْن نَ ُقوَل َلُه ُكنْ  ِإَّنَّ

 :ال الشاعروق ،{َوَما أَْمُراَن ِإل َواِحَدة  َكَلْمٍح اِبْلَبَصرِ } :وقال تعاىل
  يقول لُه ُكن قولًة فيكونُ  إذا ما أراد هللا أمراً فإَّنا

هللا تعاىل. قال  ، فكان كما أَمره{ُكنْ } ونب ه بذلك أيضًا على أن  َخْلق عيسى بكلمة
 .{َلُه ُكْن فَ َيُكونُ  اَّللَِّ َكَمَثِل آَدَم َخَلَقُه ِمْن تُ رَاٍب مُثَّ قَالَ  ِإنَّ َمَثَل ِعيَسى ِعْندَ } :هللا تعاىل

كثي رواية ابن عباس،  اآلية، ذَكر ابن {...َوقَاَل الَِّذيَن َل يَ ْعَلُمونَ } :وِف قوله تعاىل
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-جرير، قال: ألن  السياق فيهم؛ وِف ذلك َنظر  وأثَر جماهد، وقال: وهو اختيار ابن
: ُياطبنا بنبو تك اي أي {َلْول ُيَكلِ ُمَنا اَّللَُّ } . وحكى القرطيب-ابن جرير هكذا قال

 .-وهللا أعلم-أعم   حممد. قال ابن كثي: وظاهر السياق
وأن  القائلني ذلك هم  ويُؤي د هذا القول، :مث ذَكر اآلاثر ِف َكوَّنم ُكف ار الَعرب، وقال

َما أُويتَ َلْن نُ ْؤِمَن َحَّتَّ نُ ْؤَتى ِمْثَل  َوِإَذا َجاَءهْتُْم آيَة  قَاُلوا} :ُمشركو العرب: قوله تعاىل
َوَعَذاب   َسُيِصيُب الَِّذيَن َأْجَرُموا َصَغار  ِعْنَد اَّللَِّ  اَّللَِّ اَّللَُّ أَْعَلُم َحْيُث جَيَْعُل رَِسالََتهُ  ُرُسلُ 

 نُ ْؤِمَن َلَك َحَّتَّ تَ ْفُجَر لََنا ِمَن اأَلْرضِ  َوقَاُلوا َلنْ } :تعاىل ، وقوله{َشِديد  مبَا َكانُوا مَيُْكُرونَ 
بُ  َر اأَلَّْنَاَر ِخالََلَا تَ ْفِجياً  وعًا * َأْو َتُكوَن َلَك َجنَّة  ِمْن خنَِيلٍ يَ ن ْ َأْو ُتْسِقَط  * َوِعَنٍب فَ تُ َفجِ 

َنا أَْو َيُكوَن َلَك بَ ْيت  ِمْن  * ِكَسفًا َأْو أَتْيتَ اِبَّللَِّ َواْلَمالِئَكِة قَِبيالً  السََّماَء َكَما َزَعْمَت َعَلي ْ
َنا ِكَتاابً نَ ْقرَأُُه ُقْل ُسْبَحانَ  ِف السََّماِء َوَلْن نُ ْؤِمَن لِرُِقيِ َك َحَّتَّ  تَ ْرَقىُزْخُرٍف َأْو  َريبِ   تُ نَ ز َِل َعَلي ْ

َنا  َوقَاَل الَِّذيَن َل يَ ْرُجونَ } :، وقوله تعاىل{َهْل ُكْنُت ِإلَّ َبَشرًا َرُسولً  لَِقاَءاَن َلْوَل أُْنزَِل َعَلي ْ
َبْل يُرِيُد ُكلُّ } :وقوله ،{َوَعتَ ْوا ُعتُ و اً َكِبياً  نَ َرى رَب ََّنا َلَقِد اْسَتْكرَبُوا ِف أَنْ ُفِسِهمْ  َأوْ اْلَمالِئَكُة 

ُهْم َأْن يُ ْؤَتى ُكفر مشركي  ، إىل غي ذلك من اآلايت الدالة على{ُصُحفاً ُمَنشََّرةً  اْمرٍِئ ِمن ْ
عاندة، كما  ة َلمالعرب، وُعتو ِهم، وِعنادهم، وسؤاَلم ما ل حاج

ُ
به، إَّنا هو الُكفر وامل

َيْسأَُلَك } :اخلَالية من أهل الكتابنْي وَغيهم، كما قال تعاىل قال َمن قَبلهم من األمم
َسأَُلوا ُموَسى َأْكرَبَ ِمْن َذِلَك فَ َقاُلوا  تُ نَ ز َِل َعَلْيِهْم ِكَتااًب ِمَن السََّماِء فَ َقدْ  أَْهُل اْلِكَتاِب َأنْ 

 .{ُموَسى َلْن نُ ْؤِمَن َلَك َحَّتَّ نَ َرى اَّللََّ َجْهَرةً  َوِإْذ قُ ْلُتْم ايَ } :تعاىل ، وقال{اَّللََّ َجْهَرةً  أَرانَ 
شركني 

ُ
الكتاب، ونفى عنهم الِعلم  وقيل: من أهل-وقال بعضهم: وقال اجلَهلة من امل

الئكة وكلَّم موسى؟هال  كلَّمنا كم :{َلْول ُيَكلِ ُمَنا اَّللَُّ } :-ألَّنم مل يعملوا به
َ
 ا ُيكل م امل

من آايت هللا آايت،  ، ُجحودًا ألن يكون ما آاتهم{أَتْتِيَنا آيَة   أَوْ } استكبارًا منهم،
  .واستهانة ُبا

َمن َتقدَّمهم ِف  أي: أشبهت قلوُب مشركي العرب قلوبَ  {َتَشاَُبَْت قُ ُلوُُبُمْ } :وقوله
، كما قال تعاىل قَ ْبِلِهْم ِمْن َرُسوٍل ِإلَّ  َكَذِلَك َما أََتى الَِّذيَن ِمنْ } :الُكفر والِعناد والُعتو 

  .{جَمُْنون  * أَتَ َواَصْوا بِِه َبْل ُهْم قَ ْوم  طَاُغونَ  قَاُلوا َساِحر  أَوْ 
الدِ للت على ِصدق الرُّسل مبا  أي: قد أوضحنا {يُوِقُنونَ  َقْد بَ ي َّنَّا اآلايِت لَِقْومٍ } :وقوله
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وزايدة أخرى، ِلَمن أيقن وصدَّق وات بع الرُّسل، وفِهم ما  معها إىل سؤال آَخرل حَيتاج 
وجَعل على َبصره  . وأم ا َمن َختم هللا على قَلبه ومَسعه،-تبارك وتعاىل-عن هللا  جاؤوا به

ْؤِمُنوَن * َعَلْيِهْم َكِلَمُت َربِ َك َل ي ُ  ِإنَّ الَِّذيَن َحقَّتْ } :ِغشاوة، فأولئك قال هللا تعاىل فيهم
  .{األَلِيمَ  َجاَءهْتُْم ُكلُّ آيٍَة َحَّتَّ يَ َرُوا اْلَعَذابَ  َوَلوْ 

راد أهُل الِكتاب من َيهود وَنصارى؛ فسبب  قلت: ما رج حه ابن جرير أقوى ِف
ُ
أن  امل

اجِلدال بينهما بني  ابن عباس واضح ِف ذلك، وكذا نزول اآلايت السابقة، ِف النزول عن
َوَلْن تَ ْرَضى َعْنَك اْليَ ُهوُد َولَ } :قوله تعاىل بْعد ، وكذا-هللا عليه وسلم صلى-يدي النيب 

رادون هنا  {...النََّصاَرى
ُ
 .-وهللا أعلم-اآلية؛ كل  ذلك يُؤي د أَّنم امل

بضم  التاء على  {وَل ُتْسَألُ } :ِقراءة أكثرهم {اجلَِْحيمِ  َوَل ُتْسَأُل َعْن َأْصَحابِ } :وقوله
وما ُتْسَأل"، وِف ِقراءة ابن مسعود: "وَلْن ُتْسَأَل عن " :اخلرب. وِف ِقراءة أيب  بن َكعب

َا } نقلهما ابن جرير، أي: ل نسألك عن كْفر َمن كَفر بك، ،"أصحاب اجلحيم فَِإَّنَّ
َنا احلَِْسابُ  َعَلْيَك اْلَبالغُ  ْر ِإَّنََّ } :، وكقوله تعاىل{َوَعَلي ْ ُمذَكِ ر  * َلْسَت َعَلْيِهْم  ا أَْنتَ َفذَكِ 

رْ  ََنُْن أَْعَلُم مبَا يَ ُقوُلونَ } :اآلية، وكقوله تعاىل {...مبَُصْيِطرٍ   َوَما أَْنَت َعَلْيِهْم جِبَبَّاٍر َفذَكِ 
 ...، وأشباه ذلك من اآلايت{اِبْلُقْرآِن َمْن َُيَاُف َوِعيدِ 

، أي: ل -النهي بفْتح التاء على- {اجلَِْحيمِ  بِ َول َتْسَأْل َعْن َأْصَحا} :وقرأ آخرون
 .عباس وحممد بن كعب تسَأْل عن حاَِلم، وقد حكاه القرطيب، عن ابن

فوق ما حَتسب. وقد  قال القرطيب: وهذا كما يقال: ول تسأل عن فالن، أي: قد بَلغ
إن أيب وأابك ِف )) :حَّت آمَنا به وأجْبنا عن قوله ذكران ِف "التذكرة" أن  هللا أحيا له أبوْيه

 .((النار
، {َوَل َتْسَألْ } :قوله ! إن ُسلِ م له ذلك ِف-رمحه هللا-قلت: هذا عجيب من القرطيب 

والُغلو  ل أييت خَبي، وإَّنا حَيمل على يَل   ؟{َعْن َأْصَحاِب اجلَِْحيمِ } :فماذا يَفعل بقوله
 .ابلواهياتالشرعية، ورد  الصحيح منها، والتَّشبث  أعناق النُّصوص

سؤاله عن أبوْيه، ويكون  ول ميكن أن يوج ه قوله إل  على رد  القول أبن  اآلية نزلت ِف
العذاب والنكال. ويكون كالمه عن  معىن قوله: قد بلغ فوق ما حتسب، أي: ِمن

 .عالقة له ابآلية "َتذكرته" ُمستأنفاً ل



159 
 

روي  ِف حياة أبوْيه
َ
ليس ِف شيء من الكتب  -السالم عليه- قال ابن كثي: واحلديث امل

ت ة ول غيها من املعتَمدة، وإسناده   .-وهللا أعلم-ضعيف  السِ 
روي  

َ
عن حممد بن كعب وغيه ِف ذلك، لستحالة  قال: وقد رد  ابن جرير هذا القول امل

ِف أْمر أبوْيه، واختار القراءة األوىل. وهذا  -صلى هللا عليه وسلم- الشك  من الرسول
أن يَ ْعلم  فيه َنظر، لحتمال أن  هذا كان ِف حال استغفاره ألبوْيه قَبل لكه ههناالذي سَ 

أَّنما من أهل النار، كما ثبت هذا ِف  أْمَرمها، فلم ا َعِلم ذلك ترب أ منهما، وأخرب عنهما
انتهى   .-وهللا أعلم-َكثية ونظائر، ول يَلزم ما ذكر ابن جرير  الصحيح. وَلذا أشباه

 .-رمحه هللا-ظ ابن كثي كالم احلاف
صلى هللا عليه -النيب  قلت: القراءة بذلك اثبتة متواتِرة، ولكن ل عالقة َلا أببَويِ 

رواية إحيائهما له.  لضعف الرواايت ِف ذلك، وإن كانت أقوى بكثي من -وسلم
 .-وهللا أعلم- وسياق اآلايت يؤك د نْفي هذه العالقة

 .{َولَ النََّصاَرى َحَّتَّ تَ تَِّبَع ِملَّتَ ُهمْ  ْنَك اْليَ ُهودُ َوَلْن تَ ْرَضى عَ } :وقوله تعاىل
براضية عنك أبداً، فدَْع طَلب ما  قال ابن جرير: وليست اليهود، اي حممد، ول النصارى

 .طَلب رضى هللا ِف دعائهم إىل ما بعثك هللا به من احلق يُرضيهم ويوافقهم، وأقِبْل على
فوهللا لو عملوا ُبا َلسعدوا ِف  !يعملون ُبذه اآلية العظيمةقلت: اي ليت املسلمون اليوم 

 !ُذل، ولُنِصروا بعد َهزمية الدنيا واآلخرة، ولَعزُّوا بعد
إن هدى هللا الذي بعثين  :أي: قْل اي حممد {ُقْل ِإنَّ ُهَدى اَّللَِّ ُهَو اَْلَُدى} :وقوله تعاىل

ين ستقيم الصحيح، به هو اَلدى، يعين: هو الدِ 
ُ
 .الكامل الشامل امل

 :{َلَك ِمَن اَّللَِّ ِمْن َويلٍ  َول َنِصيٍ  أَْهَواَءُهْم بَ ْعَد الَِّذي َجاَءَك ِمَن اْلِعْلِم َما َولَِئِن ات َّبَ ْعتَ }
طَرائق اليهود والنصارى، بعد ما َعِلموا من  فيه هَتديد وَوعيد َشديد لألم ة عن ات باع

-عليه وسلم صلى هللا-؛ فإن اخِلطاب مع الرسول -عياذاً ابهلل من ذلك- القرآن والسُّن ة
 .، واألم ة ُمرادة

َناُهمُ } :وقوله ُلونَُه َحقَّ } هم: ُمؤمنو أهل الكتاب، {اْلِكَتابَ  الَِّذيَن آتَ ي ْ ل  {ِتالَوتِهِ  يَ ت ْ
ون ما فيه ِمن نَ ْعت يُ ْؤِمُنوَن  أُولَِئكَ } ،-صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا  حُير ِفونه ول يُغيِ 

حر ِفة{ِبهِ 
ُ
حر ِفة {َوَمْن َيْكُفْر ِبهِ } .، بكتاُبم دون امل

ُ
 {َفُأولَِئَك ُهُم اخْلَاِسُرونَ } ِمن امل
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 .حيث اشَتوا الضاللة ابَلدى
َناُهُم اْلِكَتابَ } خرب عن :{أُولَِئَك يُ ْؤِمُنوَن بِهِ } :وقوله ُلونَُه َحقَّ ِتالوَ  الَِّذيَن آتَ ي ْ أي:  {تِهِ يَ ت ْ

تقدِ ِمني َحق  إقامته، آمن مبا أرسلتك َمن أقام ِكتابه من أهل الُكتب
ُ
نزَّلة على األنبياء امل

ُ
 امل

يلَ } :به اي حممد. كما قال تعاىل ُْم أَقَاُموا الت َّْورَاَة َواإْلِجنِْ َوَما أُْنزَِل إِلَْيِهْم ِمْن َرُبِ ِْم  َوَلْو َأَّنَّ
َلْسُتْم َعَلى  ُقْل اَي أَْهَل اْلِكَتابِ } :اآلية. وقال {...َوِمْن حَتِْت أَْرُجِلِهمْ  فَ ْوِقِهمْ  أَلََكُلوا ِمنْ 

يَل َوَما أُْنزَِل إِلَْيُكْم ِمْن َربِ ُكمْ  َشْيٍء َحَّتَّ تُِقيُموا الت َّْورَاةَ  أي: إذا أقمتموها حق  {َواإْلِجنِْ
 صلى هللا-خبار مبَبْعث حممد اإلميان، وصد قتم ما فيها من اإل اإلقامة، وآمنتم ُبا حق

احلق،  وِصفته، واألم ر ابت باعه، وَنْصره وُمؤازرته، قادكم ذلك إىل ، ونَ ْعته-عليه وسلم
الرَُّسوَل النَّيبَّ اأْلُمِ يَّ الَِّذي  الَِّذيَن يَ تَِّبُعونَ  } :وات باع اخلي ِف الدنيا واآلخرة، كما قال تعاىل

ُدونَهُ  يلِ َمْكُتواًب ِعْندَ  جيَِ  ُقْل آِمُنوا ِبِه َأْو لَ } :اآلية. وقال تعاىل {...ُهْم ِف الت َّْورَاِة َواإِلجنِْ
ِلأْلَْذقَاِن ُسجَّدًا * َويَ ُقوُلوَن  قَ ْبِلِه ِإَذا يُ ت َْلى َعَلْيِهْم ُيَِرُّونَ  تُ ْؤِمُنوا ِإنَّ الَِّذيَن أُوُتوا اْلِعْلَم ِمنْ 

-أي: إن كان ما وَعَدان به ِمن شأن حممد  { َرب َِنا َلَمْفُعولً ِإْن َكاَن َوْعدُ  ُسْبَحاَن َرب َِنا
َناُهُم اْلِكَتابَ } :لواقع. وقال تعاىل -صلى هللا عليه وسلم ِمْن قَ ْبِلِه ُهْم ِبِه  الَِّذيَن آتَ ي ْ
َلى  * انَّ ُكنَّا ِمْن قَ ْبِلِه ُمْسِلِمنيَ َرب َِنا إِ  َعَلْيِهْم قَاُلوا آَمنَّا ِبِه إِنَُّه احلَْقُّ ِمنْ  يُ ْؤِمُنوَن * َوِإَذا يُ ت ْ

َناُهْم يُ ْنِفُقونَ  َصرَبُوا َوَيْدرَأُوَن اِبحلََْسَنِة السَّيِ َئةَ  أُولَِئَك يُ ْؤتَ ْوَن َأْجَرُهْم َمرََّتنْيِ مبَا  .{َوممَّا َرَزق ْ
َأْسَلُموا فَ َقِد اْهَتَدْوا َوِإْن  ْم فَِإنْ اْلِكَتاَب َواأْلُمِ يِ نَي أََأْسَلْمتُ  َوُقْل لِلَِّذيَن أُوُتوا} :وقال تعاىل

َا َعَلْيَك اْلَبالُغ َواَّللَُّ َبِصي   تَ َولَّْوا  َوَمْن َيْكُفْر ِبِه فَُأولَِئكَ } :تعاىل ، وَلذا قال{اِبْلِعَبادِ  فَِإَّنَّ
وِف  .{ َمْوِعُدهُ اأَلْحزَاِب فَالنَّارُ  َوَمْن َيْكُفْر بِِه ِمنَ } :، كما قال تعاىل{ُهُم اخْلَاِسُرونَ 

بَِيده! ل َيسمع يب أحد  من هذه األم ة، يهودي  ول نصراين ،  والذي نفسي)) :الصحيح
 .((يُؤمن يب، إل  َدخل النار مث ل

وصول على
َ
، -صلى هللا تعاىل عليه وسلم-أصحاب رسول هللا  ومن الناس من مَحل امل

راد من الكتاب حين وإليه ذهب
ُ
مَحله على  ئذ: القرآن. ومنهم منعكرمة وقتادة؛ فامل

رسلني 
ُ
كيسان؛ فاملراد من الكتاب حينئذ:  ، وإليه ذهب ابن-عليهم السالم-األنبياء وامل

 .املتفر قة اجلنس، ليشمل الكتب
 .اآلية {...اَي َبيِن ِإْسرائيلَ }  :قوله
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باع واحلث  على ات   قد تقد م نظي هذه اآلية ِف صدر السورة، وكر رت ههنا للتأكيد
ُكتبهم، ونَ ْعته وامسه، وأْمره، وأم ته. فحذَّرهم  الرسول النيب األمي الذي جيدون ِصفَته ِف

عليهم، من النِ عم  وِكتمان ما أنعم به عليهم. وأم رهم أن يذكروا نعمة هللا من ِكتمان هذا،
ينية، ول حيسدوا بين َعم هم رسال من الَعرب، على ما َرزقهم هللا من إ الدنيوية والدِ 

ُموافقته  ول حيملن هم ذلك احلسد على خُمالفته وَتكذيبه، واحلَْيد عن الرسول اخلامت ِمنهم،
 .-صلوات هللا وسالمه عليه دائماً إىل يوم الدين-
 

 .اإلمجايل املعىن
  

اخُلصوص اليهود والنصارى، حيث  يذكر تعاىل أمراً عظيماً ات فق عليه أهل الُكفر، وعلى وْجه
سيح ابن هللا. وقال مشركو

َ
 زعموا هلل الولد؛ فقالت اليهود: ُعزير ابن هللا. وقالت النصارى: امل

الئكة بنات هللا. فنزَّه هللا نَفسه عن هذه الِفرية،
َ
وبنيَّ أن  كل  ما ِف هذه السموات  العرب: امل

 دة؛ فهو الذي أنشأها كل ها وَخَلقها ِمن َعدم عنُمطيعة ُمعبَّ  واألرض من خَملوقات خاِضعة  له
 .َتكون فَتكون غي مثال سابق، وخْلقه ألي  منها ل يَزيد عن أْمره َلا أبن

ومن اليهود خاصة، الذين  مث ذَكر سبحانه كذلك موقفًا من َتكربُّ أهل الِعناد والُكفر عامة،
أن ُيكلِ مهم هللا تعاىل كما  - عليه وسلمصلى هللا-النيب  فقدوا حقيقة الِعْلم، حيث طَلبوا من

فقلوُبم  أيتيهم آبية وقتما حَيلو َلم، ففعلوا كما فَعل أسالُفهم؛ فَ َعل رافع بن ُحرميلة، أو
اآلايت وأقام الدلئل والرباهني ِلَمن أراد اليقني  ُمتشاُبة ِف الُكفر والِعناد. وقد بنيَّ هللا تعاىل

 ِف َعدم إمياَّنم به، أبنه ما أُرِسل إل   -صلى هللا عليه وسلم-ي ه مث واسى تعاىل نب .واملعرفة
َكفر وَعصى من عذاب هللا  بشيًا يُبشِ ر مبا عند هللا من َخي للمؤمنني، ونذيرًا ليُنذر َمن

هني، ولن يسأله هللا تعاىل عن
ُ
 هؤلء الكافرين، فليس عليه ُهداهم. كما أنه قد أعد  َلم من امل

تعاىل أن يَرضى عنه هؤلء  وق الَوصف ويَعلو َفوق كل  َتصو ر. وأأيسه هللاالعذاب ما يف
 يتَّبع ِمل تهم، وأَمَره أن يقول َلم: إن اَِلدى هو الذي جاء الُكفار من اليهود والنصارى، حَّت

وحذَّره من جُماراهتم ِف أهوائهم،  .به من عند هللا، وان  اَلداية من هللا ليست بَِيد أحد سواه
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َفعل ذلك نَزع هللا  إمياَّنم بعد هذا الِعْلم احلق، الذي أاته من ربه؛ فإن  َمن اَملتهم َطمعاً ِفوجم
 .واألم ة ُمرادة -صلى هللا عليه وسلم-واحلديث للنيب  .عنه الَولية والنُّصرة والتأييد

 ، هم الذين-من األمم السابقة أصالة، وِمن أم تنا تبعاً -احلق   مث بنيَّ سبحانه أن  أهل الكتاب
وُحدوده، ول َيكتمون منه شيئاً؛ فأولئك ُهم  يتَّبعون كتاُبم، ويْعملون مبا فيه، ويُقيمون حروفه

ؤمنون حقاً 
ُ
حر فة الذين َكفروا به، فكانوا أصحاب امل

ُ
 .اخَلسارة ِف اآلخرة به، ل هؤلء امل

 -من بين إسرائيل النصارى مع ما ذُِكر عن إخواَّنم- مث َختم سبحانه فضائح اليهود وخمازِيهم
 فأَمرهم أبن َيذكروا نِعمته عليهم، وما فض لهم به على عاملَ  ابلنُّصح َلم كما بدأ بذلك أو لً؛

َشفيع َلم ول نصي، ول يُقبل منهم  زماَّنم، وأَمرهم أبن يت قوا َعذابه يوم القيامة، حيث ل
 .أحد ِفداء، ول جَيزي عنهم

 
 :ايت آلامسائل 

 
 :املسألة األوىل

حَدث
ُ
 .((فإن  كل  حُمَْدثة ِبدعة ...)) :ْدعة، كما جاء ِف صحيح مسلمبِ  :يُقال للشيء امل

حُمَدثة ِبدعة، وكل   فإن  كل   ...)) :والِبْدعة على قسمنْي: اترة تكون بْدعة شرعي ة، كقوله
رضي هللا -اخلطاب  واترة تكون ِبدعة لُغوي ة، كقول أمي املؤمنني عمر بن ،((ِبْدعة ضاللة

هم -عنه واستمرارهم: "نِعمِت الِبدعة هذه!". وتفصيل ذلك  على صالة الَتاويح عن مَجِْعه إاي 
 .ِف حَمل ه

  
 :املسألة الثانية

على أن  الُكفر ُكل ه  -أفرد املِل ة حيث- {َحَّتَّ تَ تَِّبَع ِملَّتَ ُهمْ } :استدل  كثي من الفقهاء بقوله
ا ل يَتوارث املسلمون والكف ار، وكل  فعلى هذ ؛{َلُكْم ِديُنُكْم َويلَ ِدينِ } :ِمل ة واحدة، كقوله

واحدة. وهذا مذهب  َقرينه، سواء كان من أهل ِدينه أم ل، ألَّنم كل هم ِمل ة منهم يَرث
، وقال ِف الرواية األخرى كقول مالك: إنه ل -عنه ِف رواية-الشافعي، وأيب حنيفة، وأمحد 

، كما جاء ِف احلديث  يَتوارث  .ذلك ِف ُكتب الفقه . وتفصيل-علموهللا أ-أهل ِمل تنْي شَّت 
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 :املسألة الثالثة

 البالغة، وهي من علوم القرآن، وقد جاء جماَلا هنا ِف عد ة مسألة ُمتشابه النَّظم من دقائق
به هذه اآلايت، وبني ما بدأ  آايت، ومنها اآلايت األخية. وِلمعرفة الفوارق بني ما ُختمت

يُراجع له  لفوارق بني اآلايت األخرى وبني ما شاُبها،إسرائيل، وا هللا به احلديث عن بين
َْعني ة بذلك، وقد ذكران مُجلة منها ِف

 .مادة ُعلوم القرآن الُكتب امل
 
 

 األسئلة :
ولدًا ( بدون واو ، وهي قراءة شاذة ألَّنا خمالفة للرسم   قرأ ابن عامر ) وقالوا اختذ هللا 1

 العثماين ) خطأ ( .
  قرأ ابن عامر ) وقالوا اختذ هللا ولدًا ( بدون واو على الستئناف ، وهي هكذا ِف 2

مصاحف أهل الشام ، والباقون ابلواو على العطف ، وهو من ابب العطف والقطع ، وهو 
 من بالغة العرب ) صح ( .

 كن فيكون ( قرأها ابن عامر بفتح النون على إضمار أن بعد الفاء ) صح ( .    )3
  ) ول تسأل ( قرأها انفع ويعقوب بفتح التاء وجزم الالم ابلبناء للفاعل على أن ل انهية ، 4

 وقرأ الباقون بضم التاء ورفع الالم على أن ل انفية واجلملة استئنافية ) صح ( .
و املنشئ ما مل يسبقه إليه أحد األرض ( أي : مبدعها ، واملبدع ه  ) بديع السماوات و 5
 صح ( .)
  ) بديع السماوات واألرض ( أي : مبدعها ، مبعىن جعل فيها أنواع اجلمال ، من اإلبداع 6

 وهو اجلمال ِف الشيء ) خطأ ( .
   اجلحيم : النار إذا شب وقودها واضطربت ) صح ( .7
املعلوم ، ومسيت بذلك أَّنا ميليها النيب على قومه ، وتطلق على    امللة : الطريق املسلوك8

 اإلميان والكفر ) صح ( .
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ني   ثبت ِف األحاديث الصحيحة أن القول أبن هلل ولدًا من أعظم الشتيمة هلل رب العامل9
 صح ( .)

   التسبيح : هو تنزيه هللا عن السوء والنقص والعيب ) صح ( .10
 أي : مقرون ابلعبودية قائمون ابلطاعة ) صح ( .  ) كل له قانتون ( 11
: إن كنت رسولً    روى الطربي وغيه أن رجاًل يسمى رافع بن حرميلة قال لرسول هللا 12

من هللا كما تقول فقل هلل يكلمنا حَّت نسمع كالمه ، فأنزل هللا ِف ذلك ) وقال الذين ل 
 يعلمون ... ( ) صح ( .

 : هم اليهود والنصارى ) صح ( .  ) الذين من قبلهم ( 13
قال يومًا : أين أبواي ؟ فأنزل هللا تعاىل : ول تسأل عن    ثبت ِف الصحيح أن النيب 14

 أصحاب اجلحيم ) خطأ ( .
  ضعف السيوطي احلديث الوارد ِف سبب نزول قوله تعاىل ) ول تسأل عن أصحاب 15

يصحح الرواية املوضوعة ِف إحيائهما ، وذلك ألنه  اجلحيم ( وأنه نزل ِف أبوي النيب 
 وإسالمهما ) صح ( .

  قوله تعاىل ) الذين آتيناهم الكتاب ( فيها قولن : أَّنم اليهود والنصارى ، والثاين أَّنم 16
 ) صح ( . أصحاب حممد 

  قوله ) يتلونه حق تالوته ( أي : يتبعونه حق اتباعه ، فيؤمنون مبا فيه ويعملون مبا تضمنه 17
 ح ( .) ص
  استدل العلماء بقوله تعاىل ) يتلونه حق تالوته ( على وجوب تعلم أحكام تالوة القرآن 18

 ، وهو استدلل صحيح كما هو واضح ) خطأ ( .
  ِف اآلايت الرد على كل من زعم أن هلل الولد من خالل بيان أنه سبحانه هو السيد 19

شيء خاضع له وحتت أمره وتدبيه  العظيم الذي خلق كل شيء عن غي مثال سابق وأن كل
 فكيف يكون له منها ولد ) صح ( .

  ِف اآلايت التنبيه على املشاُبة بني خلق السماوات وخلق املسيح ، فكلٌّ قد أبدعه هللا 20
 عن غي مثال سابق ) صح ( 
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َّنا فيه   قوله ) إذا أراد شيئاً فإَّنا يقول له كن فيكون ( ليس املراد به ظاهر قول ) كن ( وإ21
 بيان سرعة إجياد ما أراد خلقه وليس أبنه يقول له كلمة ) كن ( ) خطأ ( .

  املقصود ابلذين ل يعلمون هنا : إما أَّنم اليهود والنصارى ، أو املشركون من العرب علة 22
 قولني عند العلماء واألول أرجح ) صح ( .

حاَلم ، فإن حاَلم أعظم    قوله ) ول تسأل عن أصحاب اجلحيم ( أي : ل تسأل عن23
 مما ُيطر ِف ابلك ) صح ( .

له وإسالمهما حديث ابطل موضوع وقد ثبت    احلديث املروي ِف إحياء أبوي النيب 24
 ِف الصحيح خالفه ) صح ( .

ِف    ضعف الطربي قراءة ) ول تسأل ( بفتح التاء لستحالة وجود شك من النيب 25
 ه هللا ) خطأ ( .حال أبويه ، وهو كمال قال رمح

أحد من غي نظر إىل رضا اخللق    ِف اآلية بيان أن طلب رضا هللا هو الواجب على كل26
 صح ( .)

  ِف اآلايت هتديد ووعيد شديد ملن اتبع طرق اليهود والنصارى بعد علمهم ابحلق الذي 27
 ) صح ( . جاء به حممد 

الذين آتيناهم الكتاب ( أهل الكتاب ،    ذهب بعض العلماء إىل أن املراد بقوله تعاىل )28
 ) خطأ ( . وهو قول ضعيف والصحيح أَّنم أصحاب حممد 

  دل قوله تعاىل ) حَّت تتبع ملتهم ( على أن الكفر كله ملة واحدة فعلى هذا فالكافر 29
 يرث الكافر ولو كان من غي دينه وهو مذهب مجهور العلماء ) صح ( .

حمدث جديد ، وقد تكون لغوية وقد تكون شرعية ،    البدعة تطلق على كل شيء30
 واألوىل قد تكون حسنة وقد تكون سيئة ، وأما الثانية فال تكون إل سيئة مذمومة ) صح ( .
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 اخلمسونو  احلادية احملاضرة
*** 

 .( من سورة )البقرة(124تفسري اآلية رقم )
  

 .التالوة، والقراءات، واملناسبة
  

 :التالوة
قَاَل لَ  َجاِعُلَك لِلنَّاِس ِإَمامًا قَاَل َوِمْن ُذر ِيَّيِت  َربُُّه ِبَكِلَماٍت َفَأمَتَُّهنَّ قَاَل ِإين ِ  َلى ِإبْ رَاِهيمَ َوِإِذ ابْ ت َ {

 .}يَ َناُل َعْهِدي الظَّاِلِمنيَ 
  

 :القراءات
 .ابملعىن ليس ِف اآلية وجوه تتعل ق

  
 :املناسبة

قصد، فإن  ال اآلية َمعطوفة على ما قَ ْبلها عْطف
َ
اد ِف امل ِقص ة على الِقص ة، واجلامع: الحت 

قصد من
َ
-قَبول ِدينه  َتذكي أهل الكتاب وَغيهم من الكفار، وخَتويفهم: حَتريضهم على امل

قصد من قصة  وات باع احلق، وترك الت عص ب -صلى هللا عليه وسلم
َ
وحب  الرايسة. كذلك امل

ين؛ أحواله ، وشرْح-عليه السالم-إبراهيم  : الدعوة إىل ِمل ة اإلسالم، وتْرك الت عص ب ِف الدِ 
مل َيستجب دعاءه ِف  ألنه إذا ُعِلم أنه انل اإلمامة ابلنقياد حلُكمه تعاىل، وأنه وذلك

ِف وقته مأمورًا هو بتطهيه، وأنه كان حَيُج  البيت  الظاملني، وأن  الكعبة كانت َمطافًا وَمعبداً 
عليه الصالة -وأن  نبي نا  ،-صلى هللا تعاىل عليه وسلم-ِف دين النيب ُمبتهاًل كما هو  داعياً 

نَفسه وُذر ي ته مبِل ة اإلسالم، كان الواجب على َمن  ِمن دْعوته، وأنه دعا ِف حق   -والسالم
وحامي بيته،  وأنه من أولده ويَزعم ات باع ِمل ته، ويُباهي أبنه ِمن ساِكين َحرمه يَعَتف بَفضله

 .اله مثل ذلكأن يكون ح
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 .لغواي ت

  
 .َرحيم َعَلم أعَجمي، قيل معناه قَبل النَّقل: أب   :}ِإبْ رَاِهيمَ {
  

فيدة، وُتطَلق على  مَجْع َكِلمة، وأصل معناها: اللفظ املفرد، وُتسَتعمل ِف :والكلمات
ُ
اجلُمل امل

 .واملعىن من ِشد ة التصال معاين ذلك ِلما بني اللفظ
  

مفرد على "ِفعال"،  وة الذي يُؤمت  به، ومنه قيل خلَيط البناء: إمام، وهواسم للقد :واإلمام
كاإلزار. واعَتض أبن  اإلمام ما يُؤمَت  به،  وجَعله بعضهم اسم آلة، ألن "ِفعاًل" من صيغها

الفاعل  فهما َمفعولن، ومفعول الفعل ليس آبلة، ألَّنا الواسطة بني واإلزار ما يُؤتزر به،
فعول ِف 

َ
فعول آلةوامل

َ
لكان الفاِعل كذلك، وقيل: مَجْع "آِمم"  وصول أثَره إليه. ولو كان امل

 .كجائع وجياع، وقائم وقيام اسم فاعل من أمَّ يَ ُؤم ،
  

والذُّرية: َنْسل الرجل، وأصلها: األولد الصغار، مث عمَّت الِكبار والصغار، الواحَد وغيه، 
يعين: نوحاً  }َأانَّ مَحَْلَنا ُذر ِي َّتَ ُهْم ِف اْلُفْلِك اْلَمْشُحونِ {وقيل: إَّنا َتشمل اآلابء، لقوله تعاىل: 

وأبناءه. قال اآللوسي: والصحيح ِخالفه. وفيها ثالث لغات: َضم  الذال، وفَ ْتحها، وَكْسرها، 
 وِف أصلها وتصريفها كالم كثي.

 
 .اآلاثر

  
قال: ابتاله هللا ابلطَّهارة: مَخْس ِف  ،}ِلَماتٍ َوِإِذ ابْ تَ َلى ِإبْ رَاِهيَم َربُُّه ِبكَ { :عن ابن عباس

ضمضة، والستنشاق، والسِ واك،  الرأس، ومَخْس ِف اجَلسد؛
َ
ِف الرأس: َقص  الشارب، وامل

ونَتف اإلبط، وَغسل أثر  الرأس. وِف اجَلسد: تْقليم األظفار، وَحلق العانة، واخلِتان، وفَ ْرق
 .الغاِئط والبول ابملاء
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والشعيب، والنخعي، وأيب صاحل، وأيب اجلَلد، َنو  بن املسيب، وجماهد،وُروي عن سعيد 
 .ذلك

هن : ِفراق َقومه  وعن ابن عباس، قال: الكلمات اليت  حني أِمر -ِف هللا-ابتلى هللاُ إبراهيم فأمت 
عليه من َخطر األمر الذي فيه  مبُفارقَتهم، وحُماجَّته َّنروذ ِف هللا حني وقفه على ما وقفه

 ِف النار لُيحرقوه ِف هللا، على هول ذلك من أمرهم، واَِلْجرة م، وَصرْبه على َقذفه إايهِخالفه
وما أَمره به من الضِ يافة والصِ رب  بعد ذلك من َوطنه وبالده ِف هللا حني أمره ابخلُروج عنهم،

 ل همن َذبح ابنه حني أَمَره بَذحبه. فلما َمضى على ذلك من هللا ك عليها، وما ابتُلي به
من ِخالف  على ما كان }اْلَعاَلِمنيَ  َأْسِلْم قَاَل َأْسَلْمُت لَِرب ِ { :وأخلصه للبالء، قال هللا له

  .الناس وِفراقهم
 ابْ تَ َلى ِإبْ رَاِهيَم َربُُّه ِبَكِلَماتٍ  َوِإذِ { :تفسي هذه اآلية عن ابن عباس: أنه كان يقول ِف

شاِعر. فأم ا اليت ِف اإلنسانِست  ِف اإلنس :، قال: عْشر}َفَأمَتَُّهنَّ 
َ
َحلق  :ان، وأربع ِف امل

وتَ ْقليم األظفار،  -هؤلء الثالثة واحدة :وكان ابن هبية يقول-الَعانة، ونَتف اإلبط، واخلِتان 
شاعر وَقص الشارب،

َ
الطَّواف، والسَّعي  :والسِ واك، وُغسل يوم اجلُمعة. واألربعة اليت ِف امل

 .واإلفاضة ي اجِلمار،بني الصفا واملروة، ورمْ 
 :ُبذا الدين أَحد فقام به كل ه إل  إبراهيم، قال هللا تعاىل وعن ابن عباس، أنه قال: ما ابتُلي

قيل له: وما الكلمات اليت ابتلى هللُا إبراهيم ُبن  .}ِإبْ رَاِهيَم َربُُّه ِبَكِلَماٍت َفَأمَتَُّهنَّ  َوِإِذ ابْ تَ َلى{
هن ؟  }...التَّائُِبوَن اْلَعاِبُدونَ { :ون َسهماً، منها عشر آايت ِف )براءة(قال: اإلسالم ثالث فأمت 

، (َواِقعٍ  َسَأَل َساِئل  بَِعَذابٍ )و (َقْد أَف َْلَح اْلُمْؤِمُنونَ ) إىل آخر اآلية، وعشر آايت ِف أول سورة
فأمت هن كل هن ،  إىل آخر اآلية؛ }...اْلُمْسِلِمنَي َواْلُمْسِلَماتِ  ِإنَّ { :(األحزاب) وعشر آايت ِف

 .}َوىفَّ  َوِإبْ رَاِهيَم الَِّذي{ :فكتب له بَراءة، قال هللا
 .قال: منهن  مناسك احلج ،}َربُُّه ِبَكِلَماٍت َفَأمَتَُّهنَّ  َوِإِذ ابْ تَ َلى ِإبْ رَاِهيمَ { :وعن ابن عباس

 .ابملناسك وِف رواية قال: ابتاله هللا
لِلنَّاِس  ِإين ِ َجاِعُلكَ { :فمنهن ،}َربُُّه ِبَكِلَماٍت َفَأمَتَُّهنَّ  يمَ َوِإِذ ابْ تَ َلى ِإبْ رَاهِ { :وعن ابن عباس

ومنهن: اآلايت ِف شأن املناسك،  ،}اْلَقَواِعَد ِمَن اْلبَ ْيتِ  َوِإْذ يَ ْرَفُع ِإبْ رَاِهيمُ { :، ومنهن}ِإَماماً 
  .ِف ذر ِي تهما والر ِزق الذي ُرزق ساكنو البيت، وبْعث حممد واملقام الذي ُجِعل إلبراهيم،
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ابتاله ابلَكوَكب فرضي عنه،  :، قال}َربُُّه ِبَكِلَماتٍ  َوِإِذ ابْ تَ َلى ِإبْ رَاِهيمَ { :وعن احلسن البصري
وابتاله  وابتاله ابلشمس فرضي عنه، وابتاله ابَِلجرة فرضي عنه، وابتاله ابلَقمر فرضي عنه،

  .ابخلِتان فرضي عنه، وابتاله اببنه فرضي عنه
فَصرب عليه: ابتاله ابلكوكب والشمس والقمر، فأحسن ِف  : إي وهللا! لْبتاله أبْمروِف لفظ

واألرض حنيفاً وما كان  وَعرف أن  ربه دائم ل يزول، فوج ه وجهه لل ذي َفطر السموات ذلك،
هللا. مث  ابَلجرة فخرج من بالده وقومه حَّت حِلق ابلشام مهاجراً إىل من املشركني. مث ابتاله هللا

  .هللا بَذْبح ابنه، واخلِتان، فصرب على ذلك ابتاله ابلنار قبل اَلجرة فَصرب على ذلك. وابتاله
قال هللا إلبراهيم: إين  ،}ِإبْ رَاِهيَم َربُُّه ِبَكِلَماٍت َفَأمَتَُّهنَّ  َوِإِذ ابْ تَ َلى{ :ِف قوله تعاىل وعن جماهد،

قَاَل لَ { .}قَاَل َوِمْن ُذر ِيَّيِت { .قال: نعم للناس إماماً؟ ُمْبتليك أبْمر فما هو؟ قال: جَتعلين
قال:  .}َوأَْمناً { :البيت مثابة للناس؟ قال: نعم. قال قال: جتعل .}الظَّاِلِمنيَ  يَ َناُل َعْهِدي

قال: وَترزق أهله من  .وجتعلنا ُمسلَمنْي لك، ومن ذريتنا أم ة مسلمة لك. قال: نعم .نعم
 .نعمالثَّمرات من آمن ابهلل. قال: 

 :قال: ابتُلي ابآلايت اليت بْعدها ،}َربُُّه ِبَكِلَماٍت َفَأمَتَُّهنَّ  َوِإِذ ابْ تَ َلى ِإبْ رَاِهيمَ { :وعن جماهد
 .}َعْهِدي الظَّاِلِمنيَ  ِإَماماً قَاَل َوِمْن ُذر ِيَّيِت قَاَل لَ يَ َنالُ  ِإين ِ َجاِعُلَك لِلنَّاسِ {

 ِإين ِ َجاِعُلكَ { :الكلمات :، قال}َربُُّه ِبَكِلَماتٍ  ِإبْ رَاِهيمَ َوِإِذ ابْ تَ َلى { :وعن الربيع بن أنس
ُذوا ِمنْ { :وقوله ،}َمثَابًَة لِلنَّاِس َوأَْمناً  َوِإْذ َجَعْلَنا اْلبَ ْيتَ { :، وقوله}لِلنَّاِس ِإَماماً  َمَقاِم  َواختَِّ

ِإبْ رَاِهيُم  َوِإْذ يَ ْرَفعُ { :اآلية، وقوله }...مْسَاِعيلَ َوإِ  َوَعِهْداَن ِإىَل ِإبْ رَاِهيمَ { :وقوله ،}ِإبْ رَاِهيَم ُمَصل ىً 
اآلية، قال: فذلك ُكل ه من الكلمات اليت ابتُِلي ُبن   }...اْلَقَواِعَد ِمَن اْلبَ ْيِت َوِإمْسَاِعيلُ 

 .إبراهيم
 ْنَت السَِّميُع اْلَعِليمُ تَ َقبَّْل ِمنَّا ِإنََّك أَ  َرب ََّنا{ :ُبن إبراهيَم ربُّه وقال السدي: الكلمات اليت ابتَ َلى

َوابْ َعْث ِفيِهْم َرُسولً  َرب ََّنا{و ،}ُذر ِيَِّتَنا أُمًَّة ُمْسِلَمًة َلكَ  َرب ََّنا َواْجَعْلَنا ُمْسِلَمنْيِ َلَك َوِمنْ  *
ُهمْ   .}ِمن ْ

 .}َربَّه{ ، ونْصب}ِإبْ رَاِهيمُ { ِقراءة من َقرأ برْفع أقول: هذا األثر األخي كأنه على
 .قال: فأد اهن   }َفَأمَتَُّهنَّ { :بن عباس ِف قولهوعن ا

 .((ِفطرة إبراهيم: السِ واك ِمن)) :-صلى هللا عليه وسلم- وعن عطاء قال: قال رسول هللا
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 .َغسل الذََّكر والرباجم :وعن جماهد قال: من ِفطرة إبراهيم
 ْرق، وَقص  األظفار،إبراهيم: َقص  الشارب، والسِ واك، والفَ  وعن جماهد قال: ِست  ِمن فطرة

 .اجَلسد والستنجاء، وَحْلق الَعانة. قال: ثالثة ِف الرأس، وثالثة ِف
 والبخاري، ومسلم، وأبو داود، والَتمذي، والنسائي، وابن وأخرج ابن أيب شيبة، وأمحد،

الِفطرة مَخْس، أو )) :يقول -صلى هللا عليه وسلم-ماجة، عن أيب هريرة: مسَِعت رسول هللا 
 .((ونَ ْتف اإلبط الِفطرة: اخلِتان، والستحداد، وَقص  الشارب، وَتقليم األظفار، من مَخْس

ِمن )) :قال -صلى هللا عليه وسلم-عمر: أن رسول هللا  وأخرج البخاري، والنسائي، عن ابن
 .((األظفار، وَقص  الش ارب الِفطرة: َحلق العانَة، وتَ ْقليم

-د، والَتمذي، والنسائي، وابن ماجة، عن عائشة داو  وأخرج ابن أيب شيبة، ومسلم، وأبو
َعْشر من الِفطرة: َقص  )) :-صلى هللا عليه وسلم-، قالت: قال رسول هللا -عنها رضي هللا

واستنشاق املاء، وَقص  األظفار، وَغْسل الرَباِجم، ونَ ْتف  الش ارب، وإعفاء الل حية، والسِ واك،
 .((وَحْلق العانة، وانتقاص املاء اإلبط،

ضمضة : وَنِسيت-راوي احلديث-قال مصعب 
َ
 .العاشرة إل  أن تكون امل

 .الستنجاء :قال وكيع: انتقاص املاء، يعين
-داود، وابن ماجة، عن عمار بن ايسر: أن  رسول هللا  وأخرج ابن أيب شيبة، وأمحد، وأبو

ضمضة، والستنشاق، والس واك، و  :الِفطرة)) :قال -عليه وسلم صلى هللا
َ
قص  الشارب، امل

 .((ونتف اإلبط، والستنجاء، وغسل الرَباِجم، والنتضاح، والخِتتان وتقليم األظفار،
 والَتمذي، والنسائي، وابن ماجة، عن أنس بن مالك، قال: وقَّت وأخرج ومسلم، وأبو داود،

نة، ونَ ْتف وتَ ْقليم األظفار، وَحْلق الَعا ِف َقص  الشارب، -صلى هللا عليه وسلم-لنا رسول هللا 
 .ُتَْتك أكثر ِمن أربعني يوماً  اإلبط، أْن ل

يَقص  أو  -صلى هللا عليه وسلم-قال: كان النيب  وأخرج الَتمذي وحس نه، عن ابن عباس،
 .َشاربه، قال: ألن  َخليل الرَّمحن إبراهيم يَفَعله أيُخذ من

صلى هللا -عن النيب وأبو داود، والَتمذي، عن ابن عمر،  وأخرج مالك، والبخاري، ومسلم،
شركني)) :قال -وسلم عليه

ُ
 .((وفِ روا اللِ َحى، وأْحُفوا الشَّوارب :خالِفوا امل
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طَلعْت كف  ِمن السماء، بنْي أصبعنْي من أصاِبعها َشعرة  :وأخرج احلاكم، عن أيب أمامة، قال
وقاراً. مث  لْ َتدنو من رأس إبراهيم مث َتدنو، فألقْتها ِف رأسه وقالت: أْشعِ  بيضاء، فجعلت

وأنزل هللا على إبراهيم مما أنزل على  .أوحى هللا إليها أن تظهر. وكان أو ل من شاب واختنت
 }اْلُمْؤِمِننيَ  َوَبشِ رِ { :إىل قوله }احْلَاِمُدونَ  التَّائُِبوَن اْلَعاِبُدونَ { :-وسلم صلى هللا عليه-حممد 

اآلية  }اْلُمْسِلِمنَي َواْلُمْسِلَماتِ  ِإنَّ {، و}ِفيَها َخاِلُدونَ ُهْم { :إىل قوله }أَف َْلَح اْلُمْؤِمُنونَ  َقدْ {و
فلم َيِف ُبذه  ،}قَاِئُمونَ { :إىل قوله }َصالهِتِْم َدائُِمونَ  الَِّذيَن ُهْم َعَلى{و :(َسَألَ ) واليت ِف

 .-وسلم صلى هللا عليه-الِسهام إل  إبراهيم وحممد 
 السَتسال ِف ذِكر األحاديث ِف السِ واك، كعادته ِف -رمحه هللا-وقد أطنب السيوطي 

الِفطرة بصفة عام ة، مم ا ُُيرجنا عن َحد   واخلِتان، والَعقيقة، وَتغيي الشَّيب، وِف ِخصال
 .كفاية التفسي، وفيما تقد م

 ، ومنها: أو لي ته ِف بعض-عليه السالم-من أخبار إبراهيم  كما أطنب أيضاً بذْكر مجلة كبية
 ِإين ِ { :ذلك وبني قوله تعاىل د يكون ِلما ذَكره ِف األو لية وْجه إذا رُبط بنياألمور؛ وق

ولذا  إل  أن ين مل أقف على َمن رَبط هذا الرَّبط، وإن كان له ِوجَهة؛ ،}َجاِعُلَك لِلنَّاِس ِإَماماً 
ُوفِ ق- سأذكر بعضاً مم ا ُروي فيه، وأضرب َصفحاً عن بَقية اآلاثر

 .-وهللا امل
 :-صلى هللا عليه وسلم-هريرة، قال: قال رسول هللا  البخاري ومسلم، عن أيبأخرج 

 .(( ابن مثانني سنة ابلَقدَّوم وهو -عليه السالم-اختنت إبراهيم ))
صلى هللا عليه -اإلميان"، عن أيب هريرة، عن النيب  وأخرج ابن عدي، والبيهقي ِف "شعب

هو ابن عشرين ومائة سنة، واختنت ابلَقدَّوم. مث و  كان إبراهيم أو ل َمن اختنت)) :، قال-وسلم
 .((مثانني َسنة عاش بعد ذلك

سيب،  وأخرج ابن سعد، وابن أيب شيبة،
ُ
واحلاكم والبيهقي وصح حاه، ِمن طريق سعيد بن امل

َسنة ابلَقدَّوم، مث عاش  اختنت إبراهيم َخليل هللا وهو ابن عشرين ومائة)) :هريرة، قال عن أيب
 .((نني َسنةبعد ذلك مثا

اختنت وأو ل من رأى الشَّيب، فقال اي رب  ما هذا؟ قال:  قال سعيد: وكان إبراهيم أو ل َمن
شاربَه، وأو َل  إبراهيم، قال: ربِ  زدين وقاراً، وأو َل َمن أضاف الضَّيف، وأو َل َمن َجزَّ  وقار اي

 .َمن َقص  أظافيه، وأو َل َمن استحد  
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إىل رب ه ما يَلقى من رداءة ُخلق  -عليه السالم-إبراهيم  شكاوعن سفيان بن عينية، قال: 
وأو ل َمن استحد ،  فأوحى هللا إليه: اي إبراهيم، أنت أو ل َمن َتسْرول، وأو ل َمن فَ َرق، سارة،

 .وأو ل َمن شاب وأو ل َمن اختنت، وأو ل َمن َقرى الضَّيف،
 م: اي إبراهيم إنك أكرُم أهل األرضأوحى هللا إىل إبراهي :وعن واصل موىل ابن عينية، قال

ذ سراويل  .إيل ، فإذا َسجدت فال تُِر األرض َعورَتك، قال: فاخت 
أو ل َمن َخَضب )) :-صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا  وأخرج الديلمي عن أنس، قال: قال

 .((-عليه السالم-ابحلِن اء والَكَتم: إبراهيم 
 -عليه السالم-و ل َمن َخطب على املِنرب: إبراهيم أ :وعن سعد، عن إبراهيم، عن أبيه، قال

 .حني أِسر لوط واستأَسرْته الروم، فَغزا إبراهيُم حَّت اسنقذه من الروم
-إبراهيم  :رتَّب الَعسَكر ِف احلَرب َميمنة وَميسرة وقلباً  وعن حسان بن عطية، قال: أو ل َمن

 .-عليه السالم- ، ملَّا سار لِقتال الذين أَسروا لوطاً -عليه السالم
: إبراهيم  وعن ابن عباس، قال: أو ل َمن َعمل  .-عليه السالم-الِقسي 

اإلخوان"، واخَلطيب ِف "اترُيه"، والديلمي ِف "مسند " وأخرج ابن أيب الدنيا ِف كتاب
شهور عن متيم الداري: أن  رسول هللا  الِفردوس"، والَغسويل

َ
عليه  صلى هللا-ِف "ُجزئه" امل

 :وِف لفظ ،((كانت حَتي ة األمم)) :عن ُمعانَقة الر ُجل الر ُجل إذا لِقَيه، قالُسئل  -وسلم
وذكر حديثاً  ،((اإلميان وخاِلص ودِ هم. وأو ل َمن عاَنق: َخليُل الر محن كانت حَتي ة أهل))

وهذا َلذا. مث  املعانقة، وكان قبل ذلك السجود، هذا َلذا فيومئذ كان أْصل)) :َطوياًل وفيه
ولن تَ ْفََتق األصابع حَّت يُ ْغَفر لكل   لِصفاح مع اإلسالم؛ فلم ُيسَجد ومل يُعاَنق،جاء ا

 .((ُمصاِفح
، إنه ليس ِف األرض أَحد -عليه السالم-إبراهيم  وعن نوف البكايل، قال: قال : اي رب 

 .ثالثة آلف َمَلك فأمَّهم ثالثة أايم -عز وجل-َغيي. فأنزل هللا  يَعبدك
واللفظ له، والبخاري، ومسلم، والَتمذي، والنسائي، عن  "وأخرج ابن أيب شيبة ِف "املصنف

أو ل اخَلالئق يُلَقى )) :فقال -صلى هللا عليه وسلم-عباس، قال: قام فينا رسول هللا  ابن
 .((-عليه السالم-: إبراهيم -يعين يوم القيامة- بثوب
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 د، وأو ل َمن َضرب ابلسيف، وأو ل َمن استاك، وأو ل َمنالرَبي ونقل القرطيب: أنه أو ل َمن بَ َردَ 
 :-صلى هللا عليه وسلم-هللا  استنجى ابملاء. قال: وُروي عن معاذ بن جبل، قال: قال رسول

ِذ الَعصا)) َذه أيب إبراهيم، وإن أختِ  ذ املِنرب فقد اخت  ذها أيب إبراهيم إْن أختِ   .((فقد اخت 
 .-وهللا أعلم- ثبتقال ابن كثي: هذا حديث ل يَ 

 :يقول -صلى هللا عليه وسلم-أنس، قال: كان النيب  وأخرج ابن جرير وغيه، عن معاذ بن
؟ أَل أخربكم مل مَسَّى هللاُ إبراهيمَ ))  :ألنه كان يقول كل ما أصبح، وكل ما أمسى خليَله الَِّذي َوىفَّ

 .((َُيتم اآليةحَّت  }...ُتْصِبُحونَ  ِحنَي مُتُْسوَن َوِحنيَ { سبحان هللا
وعبد بن مُحيد، وغيهم، عن أيب أمامة، قال: قال  وأخرج أيضاً، هو وآدم بن أيب إايس،

؟ ،}َوِإبْ رَاِهيَم الَِّذي َوىفَّ {)) :-هللا عليه وسلم صلى-رسول هللا  قالوا: هللا  ((أتْدرون ما وىفَّ
 .((النهار وىفَّ َعمل يوِمه: أربع ركعات ِف)) :ورسوله أعلم. قال

ُيضعِ ف هذْين احلديثنْي، وهو كما قال؛ فإنه ل جَتوز  قال ابن كثي: مث َشرع ابن َجرير
الس ندْين ُمشتمل على  إل  ببيان َضعفهما. وَضعفهما من وجوه َعديدة، فإن  ُكاًل ِمن روايتهما

 .-وهللا أعلم-احلديث مم ا يَدل  على َضعفه  غي واحد من الضُّعفاء، مع ما ِف منت
وُسن تك، قال:  يُ ْقَتدى بِدينك، وَهْديك، }ِإَماماً  ِإين ِ َجاِعُلَك لِلنَّاسِ { :ابن عباس، قالوعن 

أن يُقتدى بِدينهم، وَهديهم،  }َل يَ َناُل َعْهِدي الظَّاِلِمنيَ { :وِمن ذر ي يت إمامًا لغي ُذر ي يت. قال
 .وُسن تهم

 َوِمنْ { :قال إبراهيم .يُؤمت  به ويُقتَدى :}َماماً إِ  ِإين ِ َجاِعُلَك لِلنَّاسِ { :عن الربيع، ِف قوله
 .فاجعل َمن يؤمَت  به ويُقتَدى به }ُذر ِيَّيِت 

 :قال -صلى هللا عليه وسلم-بن أيب طالب، عن النيب  وأخرج وكيع وابن مردويه، عن علي  
عروف)) :قال ،}لَ يَ َناُل َعْهِدي الظَّاِلِمنيَ {

َ
 .((ل طاعة إل  ِف امل

لَ )) :، قال-صلى هللا عليه وسلم-طالب، عن النيب  محد وغيه، عن علي بن أيبوأخرج أ
خلوق ِف َمعصية هللا

َ
 .((-عز وجل- طاعة مل

 .حصني ِمثله وأخرج عبد بن مُحيد، عن عمران بن
 .قال: ل طاعة ُمفََتضة إل  لَنيب   وأخرج عبد بن مُحيد، عن إبراهيم،
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فأىب أن  ،}لِلنَّاِس ِإَمامًا قَاَل َوِمْن ُذر ِيَّيِت  ِإين ِ َجاِعُلكَ { :يمإلبراه عن ابن عباس قال: قال هللا
 .}يَ َناُل َعْهِدي الظَّاِلِمنيَ  لَ { :يفعل، مث قال

ُُيربه أنه كائن ِف ُذر ِي ته  :}يَ َناُل َعْهِدي الظَّاِلِمنيَ  قَاَل َوِمْن ُذر ِيَّيِت قَاَل لَ { :وعن ابن عباس
َخليله، وحُمسن  يَنبغي له أن يُولَِيه شيئًا من أْمره، وإن كان من ُذرية ه، ولظامل ل ينال َعهد

 .من َمسألته سَتنفذ فيه َدعوته، ويَبلغ له فيه ما أراد
قال: يعين: ل َعهد لظامل عليك ِف ظُلمه أن  ،}َل يَ َناُل َعْهِدي الظَّاِلِمنيَ { :عن ابن عباس

 .ُتطيعه فيه
ليس للظاملني عْهد، وإن عاهْدتَه  :}يَ َناُل َعْهِدي الظَّاِلِمنيَ  ل{ :عن ابن عباس، قال

 .فاْنقْضه
 .وُروي عن مقاتل بن حيان َنو ذلك

 .ظاملون قال: إنه سيكون ِف ُذر ِي تك ،}لَ يَ َناُل َعْهِدي الظَّاِلِمنيَ { :عن جماهد، ِف قوله
ل يكون يل إمام ظامل. وِف رواية: ل قال:  ،}َل يَ َناُل َعْهِدي الظَّاِلِمنيَ { :عن جماهد، قال

 .ظاِلماً يُقتَدى به أجعل إماماً 
قال: أم ا َمن كان منهم صاحلًا فسأجعله إمامًا يُقتَدى  ،}َوِمْن ُذر ِيَّيِت { :عن جماهد، ِف قوله

 .-ول نِعمة َعني-من كان ظاِلماً فال  به، وأم ا
شرِك؛ ل يكون إمام ظامل.  :}ِلِمنيَ ل يَ َناُل َعْهِدي الظَّا{ :وقال سعيد بن ُجبي

ُ
راد به امل

ُ
امل

 .ُمشرك يقول: ل يكون إمام
فأىب أن جَيعل من ُذريته إماماً  ،}ِإَمامًا قَاَل َوِمْن ُذر ِيَّيِت  ِإين ِ َجاِعُلَك لِلنَّاسِ { :عن عطاء قال

 .قال: أْمره ظاِلماً. قلت لعطاء: ما عْهده؟
 .ليس لظامل َعهد :قالعن هارون بن َعنَتة، عن أبيه، 

قال: ل يَنال َعهُد هللا ِف اآلخرة الظاملني،  ،}َل يَ َناُل َعْهِدي الظَّاِلِمنيَ { :عن قتادة ِف قوله
 .َفقد انلَه الظامل فأِمن به، وأكل وعاش فأم ا ِف الدنيا

، انلوا َعهده القيامة، ل ينال عهُده ظاِلماً. فأم ا ِف الدنيا وِف لفظ: قال: هذا عند هللا يوم
سلمني، وغازوهم، وانكحوهم. فلم ا كان يوم

ُ
القيامة قَصر هللا َعهَده وَكرامته على  فوارثوا به امل

 .أوليائه
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 .واحلسن، وعكرمة وكذا قال إبراهيم النخعي، وَعطاء،
أل  الذي َعِهد إىل ِعباده: ِدينه، يقول: ل ينال ِديُنه الظاملني، وقال الربيع بن أنس: َعْهد هللا

يقول:  ،}ُذر ِيَِّتِهَما حُمِْسن  َوظَامل  لِنَ ْفِسِه ُمِبني   َواَبرَْكَنا َعَلْيِه َوَعَلى ِإْسَحاَق َوِمنْ { :ترى أنه قال
 .ليس كل  ُذريتك اي إبراهيم على احلق  

 .ومقاتل بن حيان وكذا ُروي عن أيب العالية، وعطاء،
 .، ول أََنلها إل  ولياً يل يُطيُعينيل يَعصيين وعن الضحاك: ل ينال طاعيت َعدو  

 .يقول: َعهدي نُبو يت ،}يَ َناُل َعْهِدي الظَّاِلِمنيَ  لَ { :وقال السدي
 
 

 .أقوال املفس رين
  

 ، وأن  هللا تعاىل جَعَله إماماً -عليه السالم-إبراهيم خليله  يقول تعاىل، ُمنبِ ها على َشرف
 :به ِمن األوامر والنواهي، وَلذا قال ا كلَّفه هللا تعاىلللناس يُقتدى به ِف التوحيد، حني قام مب

شركني، وأهل الكتابنْي الذين }ِإبْ رَاِهيَم َربُُّه ِبَكِلَماتٍ  َوِإِذ ابْ تَ َلى{
ُ
 أي: واذكْر اي حممُد َلؤلء امل

ُمستقيم، فأنت والذين معك من  يَ ْنتِحلون ِمل ة إبراهيم، وليسوا عليها، وإَّنا الذي هو عليها
 والنواهي، هللا إبراهيَم، أي: اختباره له مبا كلَّفه به من األوامر ملؤمنني؛ اذكْر َلؤلء ابتالءَ ا

، أي: وىفَّ مَجيع ما }َوإِبْ رَاِهيَم الَِّذي َوىفَّ { :أي: قام ُبن  كل هن ، كما قال تعاىل }َفَأمَتَُّهنَّ {
َحِنيفًا َوملَْ  ِإبْ رَاِهيَم َكاَن أُمًَّة قَانِتًا َّللَِّ ِإنَّ { :، وقال تعاىل-عليه صلوات هللا- ُشرع له فَعِمل به

نْ َيا  أَلَنْ ُعِمِه اْجتَ َباُه َوَهَداُه ِإىَل ِصرَاطٍ  َيُك ِمَن اْلُمْشرِِكنَي * َشاِكراً  َناُه ِف الدُّ ُمْسَتِقيٍم * َوآتَ ي ْ
َحِنيفاً َوَما َكاَن ِمَن  َنا إِلَْيَك َأِن اتَِّبْع ِملََّة ِإبْ رَاِهيمَ َأْوَحي ْ  َوِإنَُّه ِف اآْلِخَرِة َلِمَن الصَّاحِلِنَي * مُثَّ  َحَسَنةً 

إِبْ رَاِهيَم َحِنيفاً  َريبِ  ِإىَل ِصرَاٍط ُمْسَتِقيٍم ِديناً ِقَيماً ِملَّةَ  ُقْل ِإنَّيِن َهَداين { :وقال تعاىل .}اْلُمْشرِِكنيَ 
ً َول َنْصرَانِي اً   َما{ :، وقال تعاىل}َوَما َكاَن ِمَن اْلُمْشرِِكنيَ  َوَلِكْن َكاَن َحِنيفاً  َكاَن ِإبْ رَاِهيُم يَ ُهوِداي 

آَمُنوا  لَلَِّذيَن ات َّبَ ُعوُه َوَهَذا النَّيبُّ َوالَِّذينَ  اْلُمْشرِِكنَي * ِإنَّ َأْوىَل النَّاِس ِبِِبْ رَاِهيمَ  ُمْسِلمًا َوَما َكاَن ِمنَ 
ُ َويلُّ اْلُمْؤِمِننيَ   .}َواَّللَّ
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الكلمات  :أي: بَشرائع وأوامر ونواٍه؛ فإن الكلمات ُتطلق ويُراد ُبا }ِبَكِلَماتٍ { :وله تعاىلوق
َا وَُكتُِبِه وََكاَنتْ { :-عليها السالم-الَقَدرية، كقوله تعاىل عن مرمي  ِمَن  َوَصدََّقْت ِبَكِلَماِت َرُبِ 

أي:   }َومَتَّْت َكِلَمُت َربِ َك ِصْدقًا َوَعْدلً { :الشَّرعية، كقوله تعاىل :، وُتطلق ويُراد ُبا}اْلَقانِِتنيَ 
ذلك:  وهي إم ا َخرب ِصدق وإم ا طَلب َعْدل، إن كان أمرًا أو َّنياً؛ ومن .كلماته الشَّرعية

 .هذه اآلية الكرمية
 .، كما تقد م-عليه السالم-اخلليل  وقد اختُلف ِف تفسي الكلمات اليت اخترب هللا ُبا إبراهيم

دًا ابلتفصيل ما ِف رواية ابن عباس، أَّناوقال اآللو  ثالثون َسهما: فالذي ِف  سي، مُعدِ 
والسِ ياحة، والركوع، والسجود، واألمر ابملعروف، والنهي  )براءة(: التوبة، والعبادة، واحلَمد،

ِر اْلُمْؤِمِننيَ { :املنكر، واحلِفظ حلُدود هللا تعاىل، واإلميان املستفاد ِمن عن ِإنَّ { :نأو مِ  ،}َوَبشِ 
والصَّرب،  وِف )األحزاب(: اإلسالم، واإلميان، والُقنوت، والصِ دق، ،}اْشََتَى ِمَن اْلُمْؤِمِننيَ  اَّللََّ 

 للُفُروج، والذ ِْكر، والذي ِف )املؤمنني(: اإلميان، واخُلشوع، والتَّصد ق، والص يام، واحلِفظ
إل  على األزواج أو اإلماء ثالثة،  ُروجواخُلشوع، واإلعراض عن الل غو، والزكاة، واحلِفظ للفُ 

حافظة على الصالة؛ وهذا َمبين  على أن  لُزوم والرعاية للعهد واألمانة
ُ
التَّكرار ِف  اثننْي، وامل

 كاإلميان واحلِفظ للُفُروج، ل يُناِف َكوَّنا ثالثني بَعض اخِلصال بعد مَجْع العشرات املذكورة
 .ااتً تَ ْعداداً، إَّنا يُناِف تغايرها ذ

راد ابلكلمات
ُ
مَجيع ما ذُِكر، وجائز أن يكون  قال ابن جرير ما حاصله: أنه جَيوز أن يكون امل

راد على الت َّْعيني إل  حبديث أو إمجاع. قال: ومل بعض ذلك، ول جَيوز اجلَزم بشيء
ُ
 منها أنه امل

 .التسليم له َيصح  ِف ذلك َخرب بنقل الواحد ول بنقل اجلماعة الذي جيب
والربيع بن أنس، أْوىل  جرير: ولو قال قائل: إن الذي قاله جماهد، وأبو صاحل،  قال ابنمث

َوَعِهْداَن ِإىَل ِإبْ رَاِهيَم { :، وقوله}ِإين ِ َجاِعُلَك لِلنَّاِس ِإَماماً { :ابلصواب، كان مذهباً، ألن  قوله
رَا بَ ْييِتَ لِلطَّائِِفنيَ  َوِإمْسَاِعيَل َأنْ  نظي ذلك، كالبيان عن الكلمات  ايت اليت هي، وسائر اآل}َطهِ 

 .إبراهيم اليت ذََكر هللا أنه ابتلى ُبن  
ما ذُكر، أقوى من هذا الذي  قال ابن كثي: والذي قاله أو ًل ِمن أن  الكلمات َتشمل مَجيع

 .-وهللا أعلم-مثله، ألن السياق يُعطي غي ما قالوه  َجوَّزه من قول جماهد وَمن قال
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، أي: قام ُبن، وأتى ُبن  على الَوجه األمت، -عليه السالم- الضَّمي إلبراهيم :}ُهنَّ َفَأمَتَّ {
 .مبا ُيضيِ عها أو أمتَّها، أبن راعى ُشروط اإلجابة فيها ومل أيت بعدها وأدَّاهن،

 له ُبن ، وقوَّاه على إمتامهن ، أو أمت   ، واملعىن: َيسَّر هللا له الَعمل-عز وجل-وقيل: الضَّمي هلل 
أي:  }قَاَل ِإين ِ َجاِعُلَك لِلنَّاِس ِإَماماً { .ُسن ة فيه وِف َعِقبه إىل يوم القيامة أجورهن ، أو أدامهن  

للناس ُقدوة وإمامًا يُقتَدى به  على ما فَ َعل، كما قام ابألوامر وتَ َرك الزَّواجر، جع له هللا َجزاءً 
 .وحُيتَذى َحذوه

 
َ
فهوم، وإن كان شاماًل للنيب ، واخلَليفة، وإمام الصالة، بل كل  قال اآللوسي: واإلمام حَبَسب امل

َوَجَعْلَناُهْم أَِئمًَّة َيْدُعوَن ِإىَل {َمن يُقتدى به ِف َشيء ولو ابطاًل، كما يشي إليه قوله تعاىل: 
قتدى به؛ فإن  َمن َعداه لكونه مأموم النيب }النَّارِ 

ُ
راد به ههنا: النيب  امل

ُ
ليست إمامته  ، إل  أن  امل

كإمامته، وهذه اإلمامة إم ا ُمؤب دة، كما هو ُمقتضى َتعريف الناس، وصيغة اسم الفاعل الدال 
على الستمرار، ول َيضر  جَميء األنبياء بْعده، ألنه مل يُبعث َنيب  إل  وكان ِمن ُذريته ومأموراً 

اليت بْعده ِف الكل ، فتكون  ابت باعه ِف اجلُملة ل ِف مَجيع األحكام، لَعدم اتفاق الشرائع
إمامته ابقية ِبمامة أولده اليت هي أبعاضه على التناوب، وإم ا ُمؤق تة بناء على أن  ما ُنسخ 
ولو بْعضه ل يُقال له ُمؤب د، وإل  لكانت إمامة كل َنيب ُمؤبدة، فاملراد من الناس حينئذ أمته 

ة كل  َنيب  ولكن ِف عقائِد التوحيد، وهي مل الذين اتبعوه، ولك أن تَلتزم الَقول بتأبيد إمام
أُولَِئَك الَِّذيَن َهَدى اَّللَُّ فَِبُهَداُهُم {تُنسخ، بل ل تُنسخ أصالً، كما ُيشي إليه قوله تعاىل: 

َتِدهْ   .}اق ْ
  

أن  إماماً، سأل ، ملَّا َجعل هللا إبراهيم}َعْهِدي الظَّاِلِمنيَ  قَاَل َوِمْن ُذر ِيَّيِت َقاَل ل يَ َنالُ { :وقوله
أنه سيكون من ُذريته ظاملون،  تكون األئمة ِمن بَ ْعده من ُذريته، فأجيب إىل ذلك، وُأخرب

طُلبته:  َيكونون أئمة، فال يُقتدى ُبم. والدليل على أنه أجيب إىل وأنه ل يَناَُلم َعهُد هللا ول
فكل  َنيب أرسله  ،}ِه الن ُّبُ وََّة َواْلِكَتابَ َوَجَعْلَنا ِف ُذر ِيَّتِ { :قول هللا تعاىل ِف سورة )العنكبوت(

 .فِفي ُذر ي ته صلوات هللا وسالمه عليه -بعد إبراهيم-هللا، وكل كتاب أنزله هللا 
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ِف  ، فقد اختلفوا ِف ذلك، كما َسبق}الظَّاِلِمنيَ  قَاَل ل يَ َناُل َعْهِدي{ :وأم ا قوله تعاىل
على ما  فهذه أقوال ُمفس ري السَّلف ِف هذه اآلية، بعد أن ساقها: اآلاثر. وقال ابن كثي،

واختار ابن جرير أن  هذه اآلية، وإن   .-رمحهما هللا تعاىل-نَقله ابن جرير، وابن أيب حامت 
إلبراهيم  أنه ل يَنال َعهُد هللا ابإلمامة ظاِلماً، ففيها إعالم من هللا كانت ظاِهرة ِف اخَلرب

كما تقدم عن جماهد -ظامل لنفسه  وجد من ُذريتك َمن هو، أنه سيُ -عليه السالم-اخلليل 
 .-وغيه، وهللا أعلم

 
 .اإلمجايل املعىن

  
الذي يَنتسب له أصحاب الدايانت  -عليه السالم-يُذكِ ر هللا تعاىل ِعباده مبَنزلة إبراهيم 

ستيفاء اتم ، وما كان منه من ا-عليه السالم-الثالثة، ويَفخر مشركو مكة أبَّنم أتباع إبراهيم 
طلوب، وِمن ذلك: ِخصال الِفطرة، ومناسك 

َ
ين، وَتطبيق كامل َلا على الوجه امل ألمور الدِ 

ين، فكافأه هللا أبن َجعله إماماً  تكر رة، والثبات على الدِ 
ُ
احلج، والصَّرب على البتالءات امل

حاِصاًل ِف أبنائه، للناس، يُقتَدى به ويُهتدى بفعاله. فسأل هللا تعاىل أن جَيعل ذلك أيضًا 
فأجابه لذلك ُمستثنيًا منهم الظاِلمني، ألَّنم ل َيستحقون أن يكونوا ُقدوة لغيهم، ول جيوز 

 أن يُولَّْوا أْمر الناس وليس َلم طاعة ِف ظُلمهم، ول َكرامة.
 

 .اآلية من مسائل
  

ماً، ول ُمفتياً، ول ول حاك قال ابن خويز ِمنداد املالكي: الظامل ل َيصلح أن يكون َخليفة،
 .إمام صالة، ول شاهداً، ول راوايً 

لإلمامة، وكيف َيصلح َلا من  قال الزخمشري: قالوا: ِف هذا دليل على أن  الفاِسق ل َيصلح
طاعته، ول يُقبل َخربه، ول يُقدَّم للصالة. وكان أبو  ل جَيوز ُحكُمه وشهادته، ول جَتب

ومَحْل املال  -رضوان هللا عليهما-ًا بوجوب ُنصرة زيد بن علي يُفيت ِسر  -هللا رمحه- حنيفة
تسمَّى

ُ
ُتغل ب امل

ابإلمام واخلليفة، كالدوانيقي وأشباهه.  إليه، واخلُروج معه، على اللص امل
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حَّت  على ابين ابخلُروج مع إبراهيم وحممد، ابيَنْ عبِد هللا بن احلسن وقالت له امرأة: أشرتَ 
نصورقُتل، فقال: ليتين مكا

َ
وأشياعه: لو أرادوا بناء َمسجد  ن ابنك! وكان يقول ِف امل

 .َفعلت وأرادوين على عد  آُجر ِه، ملا
الظامل لإلمامة، واإلمام إَّنا هو  وعن ابن عيينة: ل يكون الظامل إمامًا قط، وكيف جَيوز َنْصب

سائر، "َمن اسَتعى كان ظاِلمًا ِف نَفسه فقد جاء املثل ال لكف  الظََّلمة، فإذا ُنصِ ب َمن
 ."ظََلم الذِ ئبَ 

َعدم ُحصول اإلمامة بعد ما  وقال اآللوسي: إذا حتق ق الت صاف ابلظُّلم كما ِف الفاِسق، ُعِلم
صالحية الفاِسق لإلمامة على ما قَ ر ران من َمنطوق اآلية  دام ات صافه بذلك، واستفادة َعدم

والِفْسق العارض، مَينع عن  أن  الظُّلم الطارئ، من دللة النص أو القياس، وكان الظاهر وُجلُّها
ألن املنافاة بني الَوصفنْي ُمتحق قة ِف كل  آن، وبه قال  اإلمامة بقاء، كما منع عنها ابتداء،

نافاة ِف بعض
ُ
البتداء ل َتقتضي املنافاة  السلف. إل  أن  اجلُمهور على ِخالفه، ُمدَّعني أن  امل

 .سهل من الرَّفعِف البقاء، ألن الدَّفع أ
َحد  الكْفر، أم ا إذا وصل إليه،  قال: وهذا الذي قالوه إَّنا ُيسلَّم فيما إذا مل َيصل الظ لم إىل

 .بال رَيب، ويَنعزل به اخلليفة قطعاً  فإنه يناِف اإلمامة بقاء أيضاً 
مر السلف ِف القدمي، واستقر األ قلت: اخلروج على أئم ة اجلَور املسلمني كان مذهبًا لبعض

نع منه، ِلما َيَتت ب
َ
وهللا  .عليه من مفاسد أعظم، واملسألة َمبثوثة ِف ُكتب العقائد على امل

 .تعاىل أعلم
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 ة ، وهو اللفظ املفرد ول يطلق على اجلمل ) خطأ ( .  الكلمات مجع كلم3
   اإلمام : اسم للقدوة الذي يؤمت به ) صح ( .4
  الذرية : نسل الرجل الصغار والكبار من الواحد وغيه ، وتشمل اآلابء على الصحيح 5

 لقول هللا ) أان محلنا ذريتهم ِف الفلك املشحون ( ) خطأ ( .
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صغار والكبار من الواحد وغيه ، ول تشمل اآلابء على الصحيح   الذرية : نسل الرجل ال6
 لقول هللا ) صحيح ( .

  ذكر قصة إبراهيم هنا فيها تذكي للمشركني ُبذا اإلمام الذي بىن البيت احلرام والذي 7
 ينسبون إليه ، وفيها حتريض َلم على اتباع هذا النيب الذي يدعو إىل ملته ودينه ) صح ( .

يم هي الطهارة ِف الرأس واجلسد ابن عباس أن الكلمات اليت ابتلى هللا ُبا إبراه  ورد عن 8
 صح ()
  عن ابن عباس أن الكلمات اليت ابتلى هللا ُبا إبراهيم هي ما لقاه من قومه ِف سبيل هللا 9

 وصربه على أمر هللا ) صح ( .
 اعر احلج ) صح ( .  عن ابن عباس أن من الكلمات اليت ابتلى هللا ُبا إبراهيم مش10
  ما ورد عن بعض املفسرين أن الكلمات اليت ابتلى هللا ُبا إبراهيم هي ما جاء بعد هذه 11

 اآلية من قوله ) إين جاعلك للناس إماماً .. ( قول ضعيف مرجوح ) خطأ ( .
   من الكلمات اليت ابتلى هللا ُبا إبراهيم سنن الفطرة ) صح ( .12
يمها أن سنن الفطرة مخس وهي : اخلتان والستحداد وقص   ثبت ِف الصحيحني وغ13

 الشارب وتقليم األظفار وقص الشارب ) صح ( .
  ما ورد ِف بعض السنن من أن الفطرة عشر ضعيف شاذ خمالف لرواية الصحيحني أَّنا 14

 مخس ) خطأ ( .
م  ِف   ِف صحيح مسلم من حديث أنس قال : وقت لنا رسول هللا  صلى هللا عليه وسل15

ن ل تَتك أكثر من أربعني يوما قص الشارب وتقليم األظفار وحلق العانة ونتف اإلبط أ
 صح ( .)

أيخذ من شاربه قال : ألن خليل    ِف الَتمذي ِبسناد حسنه الَتمذي : كان النيب 16
 الرمحن إبراهيم كان يفعله ) صح ( .

املشركني ؛ وفروا اللحى وأحفوا  أنه قال : خالفوا   ِف الصحيحني وغيمها عن النيب 17
 الشوارب ) صح ( .

  ورد أن إبراهيم عليه السالم هو أول من شاب وأول من اختنت وأول من ضاف الضيفان 18
 ) صح ( .
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  ما ورد أن إبراهيم اختنت وعمره مثانني سنة ضعيف والصحيح أنه اختنت وهو ابن مائة 19
 سعد ) خطأ ( . وعشرين سنة كما روى البيهقي واحلاكم وابن

  ورد أن إبراهيم هو أول من رأى الشيب فقال : رب ما هذا ؟ قال : وقار ، قال : رب 20
 زدين وقاراً ) صح ( .

   ثبت أن أول من يكسى يوم القيامة إبراهيم عليه السالم ) صح ( .21
يب إبراهيم إن أختذ املنرب فقد اختذه أ: »    نقل القرطيب عن معاذ قال : قال رسول هللا 22
 وصححه ابن كثي ) خطأ ( .« 

 ( يقتدى ُبم ِف هديهم وسنتهم ) صح   قوله تعاىل : ) ل ينال عهدي الظاملني ( أي : ل23
  عن كثي من املفسرين أن قوله ) ل ينال عهدي الظاملني ( ِف يوم القيامة ، أما ِف الدنيا 24

 فلهم ذلك ) صح ( .
تلى هللا ُبا إبراهيم أقوال كثية ِف حتديدها ، والصحيح أن كل ورد ِف الكلمات اليت اب   25

 ما ذكر يدخل فيها ، وأَّنا مجيع ما أمره هللا به من أمور الدين والدعوة ) صح ( .
  قوله ) فأمتهن ( إما أن يرجع الضمي إىل إبراهيم مبعىن أتى ُبن على الوجه األمت ، وإما 26

 نه يسر له العمل ُبن وقواه على ذلك ) صح ( .أن يرجع إىل هللا عز وجل مبعىن أ
  سأل إبراهيم ربه أن جيعل األئمة بعده من ذريته فأجابه هللا إىل ذلك وأخربه أنه سيكون 27

 من ذريته ظاملون فال يكونون أئمة ول يقتدى ُبم ) صح ( .
 يقتدى به ذلك جعله هللا إماماً   من فوائد اآلية أن اإلنسان إذا أطاع هللا وصرب على 28

 صح ( .)
  اجلمهور من العلماء على أن الظامل ل يكون إماماً وأنه جيب خلعه واخلروج عليه إذا كان  29

 كذلك ) خطأ ( .
  اخلروج على أئمة اجلور املسلمني وإن كان مذهباً لبعض السلف إل أن األمر استقر على 30

 منعه ملا ِف ذلك من مفاسد أعظم ) صح ( .



182 
 

 واخلمسون ثانيةالاحملاضرة 
*** 

 
 .(البقرة) من سورة (126)( و125تفسري اآليتنْي )

  
 .والقراءات، واملناسبة التالوة،

 :التالوة
ُذوا ِمْن َمَقامِ  َوِإْذ َجَعْلَنا اْلبَ ْيتَ {  ِإبْ رَاِهيَم ُمَصل ًى َوَعِهْداَن ِإىَل ِإبْ رَاِهيمَ  َمثَابًَة لِلنَّاِس َوأَْمنًا َواختَِّ

رَا بَ ْييِتَ لِلطَّائِِفنيَ َوِإمْسَاعِ   َوِإْذ قَاَل ِإبْ رَاِهيُم َربِ  اْجَعْل َهَذا * َواْلَعاِكِفنَي َوالرُّكَِّع السُُّجودِ  يَل َأْن َطهِ 
ُهْم اِبَّللَِّ َواْليَ ْوِم اآلِخِر قَاَل َوَمنْ  بَ َلداً آِمناً َواْرُزْق أَْهَلُه ِمَن الثََّمرَاِت َمنْ  َمتِ ُعُه قَِليالً َكَفَر َفأُ  آَمَن ِمن ْ

 .}َعَذاِب النَّاِر َوبِْئَس اْلَمِصيُ  مُثَّ َأْضطَرُُّه ِإىَل 
  

 :القراءات
حينئذ معطوف  على أنه فْعل ماٍض، وهو -بَفتح اخلَاء- }َواختََُّذوا{ :ِقرأ انفع، وابن عامر

-يَّته ِعنده ُذر  أي: واخت َذ الناس ِمن مكان إبراهيم الذي ُعرف به، وأسكن ،}َجَعْلَنا{ على
أمور قيل ِقبلة ُيصل ون إليها. وَقرأ -وهو الكعبة

َ
 :الباقون: بكسر اخلَاء على األْمر بذلك، وامل

 .وأم ته -صلى هللا عليه وسلم-إبراهيم وُذر ِي ته، وقيل: نبي نا حممد 
  

 :املناسبة
 .وِقص ة بنائه البيت -السالم عليه-ل زال احلديث عن إبراهيم 

 
 

 .ايتاآل لغواي ت
 .اسم غالب للكعبة، كالنْجم للثُّراي :}اْلبَ ْيتَ { 
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يثوبون إليه، أي: يثوب إليه أعيان  مباءة ومرِجعاً للُحج اج والُعمَّار، يتفر قون عنه مث :}َمثَابَةً {
 .أمثاَُلم الذين يَزورونه، أو

 .قال البخاري: يثوبون: يَرجعون
 :وقال بعض الشعراء

 الَوطرْ  منه الد هَر يَقُضونليس  َجعل البيت مثاابً َلمُ 
 وَملجأ، أو َمرِجعًا حَيق  أن يُرَجع ويُلجأ إليه، أو َموضع ثواب وقيل: أي جَممعًا َلم، أو َمعاذاً 

ومقامة، وهي لتأنيث الُبقعة،  يُثابون حَبجِ ه واعتماره. والتاء فيه وترْكها لغتان، كما ِف مقام
مة. وهو قول الفراء والزجاج. وقال األخفش: إن    التاء فيه للمبالغة، كما ِف: نسَّابة، وعالَّ

، أو ظرف مكان :وأصله  .َمثَوبة، على وزن "َمفَعلة": مصدر ميمي 
  
. -على مذهب األخفش-للتَّبعيض، أو مبعىن: "ِف"، أو زائدة  إم ا }ِمنْ { :}َمَقامِ  ِمنْ {و

هللا تعاىل من  قاً، وأعطايناألو ل. وقال القفَّال: هي مثل: اختْذُت ِمن فالٍن صدي :واألظهر
وهوب

َ
ُتََّخذ امل

ومتييزِه. واملقام: "َمفَعل" ِمن القيام، يُراد به  فالٍن أخًا صاحلاً، َدَخلْت لِبيان امل
 .مكان ِقيامه :املكان، أي

  
عليه -هللا". وُحكي: أن  إبراهيم  عَلم أعجمي، قيل: معناه ابلعربية "ُمطيع :}َوِإمْسَاِعيلَ {

هللا تعاىل ولداً، ويقول: "امسْع إيل"، أي: "استجب دعائي اي  ن َيدعو أن يَرزقهكا  -السالم
أراه ِف غاية الُبعد.  :فلم ا َرزقه هللا تعاىل ذلك، مس اه بتلك اجلُملة. قال اآللوسي ."!هللا

 .آِخره وللَعرب فيه لغتان: الالم والنون ِف
  
ُحقِ قون: أن  الَعهد إذا  ْينا، أو قُ ْلنا. والذي عليهأي: وص ْينا، أو أَمْران، أو أْوح }َوَعِهْدانَ {

امل
 .التَّوصية، ويتجو ز به عن األمر :تعد ى ب "إىل" يكون مبعىن

 .احلَرف إَّنا ُعدِ ي ب "إىل" ألنه ِف معىن: تقد منا وأوحْينا قال ابن كثي: والظاهر: أن  هذا
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رَا{ واألجناس، ومَجيع   يَليق، فيدخل فيه: األواثن،التَّطهي: التَّنظيف ِمن كل  ما ل :}َأْن َطهِ 
راه، ونظِ فاه،  اخلبائث، وما مُينع منه شرعاً، كاحلائض عند َمن َِ راد بخَّ

ُ
يرى ذلك. وقيل: امل

ن ذُِكر حبيث
َ
ل  وخلِ قاه، وارفعا عنه الَفْرث والد م الذي كان يُطرح فيه. وقيل: أخلصاه مل

راد به: الِبناء والتأسيس  لزمه. ونُِقل عن السدي: أن   يَغشاه َغيُهم؛ فالتطهي عبارة عن
ُ
امل

 .على الطهارة والتوحيد. قال اآللوسي: وهو بَعيد
  

 .اسم فاعل، ِمن طَاف به، إذا دار حْوله :والطائف
  

 ، أو آمناً َمن فيه، كقوله: ليل  انئم.}ِعيَشٍة رَاِضَيةٍ {: ذا أْمن، كقوله: }آِمناً {
  
الشخص من  لضطرار: ِضد  الختيار، وهو َحقيقة ِف كْون الِفعل صادرًا منا :}َأْضطَرُّهُ {

ِف كون الِفعل ابختياره لكن حبيث ل  غي تعل ق إرادته به، كَمن أُلِقَي ِمن السطح مثاًل، وجماز
ْيتة حال  ميْلك المتناَع عنه، أبن

َ
َعرض له عارض يَقسره على اختياره، كَمن أكل امل

خَمصة، وبكِ 
َ
عنينْي قالامل

َ
 .البعض ال امل

 
 .الواردة يف اآلايت اآلاثر

 .قال: الكعبة ،}َوِإْذ َجَعْلَنا اْلبَ ْيتَ { :عن زيد بن أسلم ِف قوله
ل يَ ْقضون منه َوطراً،  :يقول ،}َمثَابًَة لِلنَّاسِ  َوِإْذ َجَعْلَنا اْلبَ ْيتَ { :عن ابن عباس: قوله تعاىل

 .يَعودون إليه أيتونه مث يَرجعون إىل أهليهم، مث
يَثوبون إليه مث  :، قال}َمثَابًَة لِلنَّاسِ  َوِإْذ َجَعْلَنا اْلبَ ْيتَ { :عن ابن عباس، ِف قوله تعاىل

 .يَرجعون
 وُروي عن أيب الَعالية، وسعيد بن جبي، وعطاء، وجماهد، واحلَسن، وعطية، والربيع بن أنس،

  .والضحاك، َنو ذلك
قال: ل يَنصرف  ،}اْلبَ ْيَت َمثَابًَة لِلنَّاسِ  َوِإْذ َجَعْلَنا{ :تعاىل عن َعبدة بن أيب لبابة، ِف قوله

 .عنه ُمنصِرف وهو يرى أنه قد َقضى منه َوطراً 
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 .يثوبون إليه من البلدان كلِ ها وأيتونه :قال ،}َمثَابًَة لِلنَّاسِ  َوِإْذ َجَعْلَنا اْلبَ ْيتَ { :وعن ابن زيد
 .جَمْمعاً  :أي }َمثَابًَة لِلنَّاسِ { :ة، وعطاء اخلُراساينوقتاد وقال سعيد بن جبي، وعكرمة،

 .أيتون إليه من كلِ  مكان :، قال}َمثَابًَة لِلنَّاسِ  َوِإْذ َجَعْلَنا اْلبَ ْيتَ { :وعن عطاء، ِف قوله
قال: أيتون إليه ل يَقضون منه َوطرًا أبداً، حَيُج ون مث  ،}َمثَابًَة لِلنَّاسِ { :وعن جماهد، ِف قوله

 .قال: حَترميه، ل َُياف َمن َدَخله }َوأَْمناً { .عودونيَ 
 .قال: أْمناً للناس ،}َوأَْمناً { :وعن ابن عباس، ِف قوله

، وأن حُيمل  ،}َمثَابًَة لِلنَّاِس َوأَْمناً  َوِإْذ َجَعْلَنا اْلبَ ْيتَ { :وعن أيب العالية يقول: أْمنًا من العدو 
 .يُ َتخط ف الناس ِمن َحوَلم وهم آمنون ل ُيْسبَ ْون اجلاهلية فيه السِ الح، وقد كانوا ِف

 .والربيع بن أنس، قالوا: َمن َدَخله كان آمناً  وروي عن عطاء، والسدي، وقتادة،
 .كان الر جل يَلَقى قاتَل أبيه أو أخيه فيه، فال يَ ْعرض له :قال عبد الرمحن بن زيد بن أسلم

-أخذ بيد عمر  -عليه وسلم صلى هللا-يب أن  الن)) :وأخرج أبو نعيم، من حديث ابن عمر
أفال نتخذه ُمصلَّى؟ فقال: مل  :فقال: اي عمر، هذا مقام إبراهيم. فقال عمر -عنه هللا رضي

 .((حَّت نَزلت هذه اآلية أُوَمْر بذلك، فلم َتِغب الشمس
ن والَعدين، والدارمي، والبخاري، والَتمذي، والنسائي، واب وأخرج سعيد بن منصور، وأمحد،

عن أنس بن  وابن أيب داود ِف "املصاحف"، وابن املنذر، وابن مردويه، وغيهم، ماجة،
ثالث، أو واَفقين ريبِ  ِف ثالث. قُلت: اي  مالك، قال: قال عمر بن اخلطاب: وافْقُت ريب  ِف

ُذوا ِمْن َمَقامِ { :اختذَت ِمن َمقام إبراهيم ُمصلَّى؟ فنزلت رسول هللا، لو  ،}ِهيَم ُمَصل ىً ِإبْ رَا َواختَِّ
ر  والفاِجر، فلو أمْرتَ  ََ أمهاِت املؤمنني ابحِلجاب؟  وقلت: اي رسول هللا، يدخل عليك الَب

بعض نسائه،  -صلى هللا عليه وسلم-وبلغين معاتبة النيب  :فأنزل هللا آية احلجاب. قال
حَّت أتيت إحدى  عليهن فقلت: إْن انتهينُت  أو لَيُبدلن  هللا رسوَله َخيًا ِمنُكن ، فَدخلتُ 

 :يَعظ ِنساءه، حَّت َتعظُهن  أنت؟! فأنزل هللا ِنسائه، فقالت: اي عمر أما ِف رسول هللا ما
 .اآلية }...َأْن يُ ْبِدَلُه أَْزَواجاً َخْياً ِمْنُكنَّ  َعَسى َربُُّه ِإْن طَلََّقُكنَّ {

بْدر، وِف َمقام ِف ثالث: ِف احِلجاب، وِف ُأسارى  وِف رواية ملسلم، قال: وافقُت ريب  
  .إبراهيم

مات عبد هللا بن أيب ، جاء  مل ا)) :وِف رواية لبن أيب حامت، قال عمر بن اخلطاب: والثالثة
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 لُيصلِ ي عليه، قلت: اي رسول هللا، تصلِ ي على هذا الكافر -صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا 
نافق؟ فقال: إيهاً عنك، اي ابن اخلطاب. فنزلت

ُ
ُهْم َماَت أََبداً َول  َصلِ  َعَلى َأَحدٍ َول تُ { :امل ِمن ْ

 .((}تَ ُقْم َعَلى َقرْبِهِ 
أيضاً، ول َتعاُرض بني هذا ول هذا، بِل الكل  صحيح،  قال ابن كثي: وهذا إسناد صحيح

 .-وهللا أعلم-الَعدد إذا عارض ه َمنطوق ُقدِ م عليه  وَمفهوم
 :قال -صلى هللا عليه وسلم-عن َحجة النيب حُيدِ ث  وأخرج ابن أيب حامت، عن جابر، وهو

إبراهيم؟ قال: نعم.  قال له عمر: هذا مقام أبينا -صلى هللا عليه وسلم-النيب  ملَّا طاف))
ُذوا ِمنْ { :-وجل عز- قال: أفال نَ ت خذه ُمصلًّى؟ فأنزل هللا  .((}َمَقاِم ِإبْ َراِهيَم ُمَصل ىً  َواختَِّ
قلُت: اي رسول هللا! هذا َمقام )) :َميسرة، قال: قال عمر وأخرج عثمان بن أيب شيبة، عن أيب

ُذوا ِمْن َمَقامِ { :رب ِنا؟ قال: نعم. قال: أفال نت خذه ُمصلَّى؟ فنزلت خليلِ  ِإبْ رَاِهيَم  َواختَِّ
 .((}ُمَصل ىً 

أنه َمر  مبقام إبراهيم )) :ميمون، عن عمر بن اخلطاب وأخرج ابن مردويه، عن عمرو بن
أفال نَ ت خذه ُمصلَّى؟ فلم  :ول هللا! أليس نقوم مقام خليِل رب ِنا؟ قال: بلى. قالرس فقال: اي

ُذوا ِمْن َمَقامِ { :يلبث إل  يسياً، حَّت نزلت   .((}ِإبْ رَاِهيَم ُمَصل ىً  َواختَِّ
صلى -مل ا وقف رسول هللا )) :وابن مردويه، عن جابر، قال وأخرج ابن ماجة، وابن أيب حامت،

رسول هللا! هذا َمقام  َيوم فتح مكة عند َمقام إبراهيم، قال له عمر: اي -سلمعليه و  هللا
ُذوا ِمْن َمَقامِ { :إبراهيم الذي قال هللا  .((قال: نعم ؟}ِإبْ َراِهيَم ُمَصل ىً  َواختَِّ

 .قال: نعم ؟}َواختََُّذوا{ حدَّثك قال الوليد: قلت ملالك: هكذا
 .اية. وهو غريبالرو  قال ابن كثي: هكذا َوقع ِف هذه
أهل املدينة كما تقد م. وقد  ابلفتح، وهي ِقراءة }َواختََُّذوا{ قلت: لعل ه يَقصد ابلَغرابة ضبطَ 

 ؛ والصحيح: أَّنا-رضي هللا تعاىل عنه-ُمتقدِ مة على قول عمر  يَقصد ابلَغرابة كأن  اآلية
الصحيحة الصرحية النُّصوص  ، كما تَقدَّم ِف-رضي هللا تعاىل عنه-نزلت بعد قول عمر 

 .السابقة
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أن  )) :نعيم ِف "احلِلية"، والبيهقي ِف "سننه"، عن جابر وأخرج مسلم، وابن أيب داود، وأبو
َفرغ، َعمد إىل مقام  َرمل ثالثة أشواط، وَمشى أربعة. حَّت إذا -هللا عليه وسلم صلى-النيب 

ُذوا ِمْن مَ { :إبراهيم فصل ى َخْلفه رَكعتنْي مث َقرأ  .((}ِإبْ رَاِهيَم ُمَصل ىً  َقامِ َواختَِّ
فطاف ابلبيت  -صلى هللا عليه وسلم-َقِدم رسول هللا )) :وروى البخاري، عن ابن عمر، قال

قام ركعتنْي  سْبعاً،
َ
  .((وصل ى خْلف امل

قام كان ِف زمان رسول هللا -هللا عنها رضي-وأخرج البيهقي، عن عائشة 
َ
 صلى هللا-: أن  امل

 .-رضي هللا عنه-اخلطاب  أيب بكر ُملَتصقاً ابلبيت، مث أخ ره عمر بن ، وزمان-عليه وسلم
 .قال ابن كثي: هذا إسناد صحيح

-ِمن أصحابنا قالوا: أو ل َمن نَ َقله: ُعمر بن اخلطاب  وعن ابن جريج: حد ثين عطاء وغيه
 .-عنه رضي هللا

قام إىل َموضعه اآلن: عمر بن  وعن جماهد قال: أو ل َمن أخ ر
َ
  .-رضي هللا عنه-اخلطاب امل

يِ ني-وعن ابن عيينة  َكِ 
قام ِمن َسْقع البيت على َعهد  ، قال: كان-ِف زمانه وهو إمام امل

َ
امل

-إىل َمكانه بعد النيب  -رضي هللا عنه-، فَحوَّله عمر -صلى هللا عليه وسلم-هللا  رسول
ُذوا ِمْن َمَقامِ { :، وبعد قوله-صلى هللا عليه وسلم قال: ذهب السَّيل  ،}بْ رَاِهيَم ُمَصل ىً إِ  َواختَِّ

ه ِمن موضعه هذا، فردَّه عمر إليه. وقال سفيان: ل أدري كْم بينه وبني  به بعد حَتويل ُعمر إاي 
 حَتويله؟ وقال سفيان: ل أدري أكان لصقاً ُبا أم ل؟ الكعبة قَبل

 .-وهللا أعلم-متعاضدة على ما ذكرانه  قال ابن كثي: فهذه اآلاثر
قال: عمر بن اخلطاب: اي رسول هللا! )) :عن جماهد، قال وأخرج ابن أيب داود، وابن مردويه،

ُذوا ِمْن َمَقاِم ِإبْ رَاِهيَم ُمَصل ىً { :خْلف املقام؟ فأنزل هللا لو صلَّْينا فكان املقام عند  .}َواختَِّ
ال جماهد: قد كان ق .((إىل َموِضعه هذا -وسلم صلى هللا عليه-البيت، فَحوَّله رسول هللا 

 .يرى الرأي فَينزل به القرآن -عنه رضي هللا-عمر 
قام قال ابن كثي: هذا ُمرسل عن

َ
إىل  جماهد، وهو خُمالف ملا تقد م عنه: أو ل َمن أخ ر امل

طَريق ابن مردويه، مع  . وهذا أصح  من-رضي هللا عنه-َموضعه اآلن: عمر بن اخلطاب 
 .-أعلم وهللا-اعتضاد هذا مبا َتقدَّم 
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ُذوا ِمْن َمَقامِ { :وعن ابن جريج، قال: سألت عطاء عن فقال: مسَِعت  ،}ِإبْ رَاِهيَم ُمَصل ىً  َواختَِّ
سجد. مث  ابن عباس قال: أم ا َمقام إبراهيم الذي ذُِكر ههنا،

َ
فَمقام إبراهيم هذا الذي ِف امل

 .بعُد َكثي، َمقام إبراهيم احَلج  ُكل ه قال: وَمقام إبراهيم
شعر، وِمىًن، وَرمْي اجِلمار، والطَّواف  فسَّر يل عطاء، فقال: التَّعريف، مث

َ
وصالاتن بَعرفة، وامل

روة. فقلت: أفسَّره ابن عباس؟ قال: ل. ولكن قال بني
َ
َمقام إبراهيم احَلج  ُكل ه.  :الصفا وامل

ْعُته ِمنه .؟-َلذا أمَجع-قلت: أمسَِعت ذلك   .قال: نَعم، مسَِ
ُذوا ِمْن َمَقامِ { :وعن ابن عباس  .َمقام إبراهيم: احلََرم كل ه :، قال}ِإبْ َراِهيَم ُمَصل ىً  َواختَِّ

 .وُروي عن جماهد وعطاء مثل ذلك
حتت إحدى رجَلْيه وهو  -عليه السالم-زوجة إمساعيل  وعن احلسن: أنه احَلَجر الذي وَضعْته

رْجله  صت فيه، ووضعْته حتتأحَد ِشق ْي رأسه، مث رفعته من حتتها وقد غا راكب، فَغسلتْ 
 .أيضاً  األخرى، فَغسلت ِشق ه اآلخر وغاصت رْجُله األخرى فيه

قام: احَلجر الذي
َ
وضعْته زوجة إمساعيل حتت َقَدم إبراهيم، حَّت غسلت  وقال السدي: امل

احلسن البصري،  رأسه. حكاه القرطيب وضعَّفه، ورجَّحه َغيه. وحكاه الرازي ِف َتفسيه، عن
 .، والربيع بن أنسوقتادة

ُذوا ِمْن َمَقامِ { :وعن سعيد بن جبي احَلَجر: َمقام إبراهيم ليَّنه  :، قال}ِإبْ رَاِهيَم ُمَصل ىً  َواختَِّ
 يقوم عليه، ويُناوله إمساعيل احِلجارة. ولو ُغسِ ل رأُسه كما هللا، قد َجعله هللا رمحة، فكان

 .يَقولون لختلف رجاله
آاثر ِف أْصل املقام واحلجر األسود، وأَّنما من اجلَنة،   بذِْكروأطنب السيوطي هنا أيضاً 

 :وَفضل َمسحهما، ل نُطيل بذِكرها. ومنها
واحلاكم، والبيهقي ِف "الدلئل"، عن ابن عمرو، قال: قال  ما أخرجه الَتمذي، وابن حبان،

قام ايقوتتان ِمن َيواقيت)) :-صلى هللا عليه وسلم-هللا  رسول
َ
اجلَن ة. َطمس هللا  الرُّكن وامل
غرب

َ
شرق وامل

َ
 .((نُوَرمها، ولول ذلك ألضاءات ما بنْي امل

ا أُِمْرمت ابلصالة وعن ابن الزبي: أنه رأى قوماً   .عنده مَيْسحون املقام، فقال: مل ُتؤَمروا ُبذا، إَّن 
 ، وأمخص قدمْيه، غي-عليه السالم-فيه أثر أصابعه  عن أنس بن مالك، قال: رأيت املقام

 .َمْسُح الناس أبيديهم أنه أذَهبه
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ُذوا ِمْن َمَقامِ { :وعن قتادة إَّنا أُِمروا أن ُيصل وا عنده، ومل يُؤَمروا مبَْسحه.  :}ِإبْ رَاِهيَم ُمَصل ىً  َواختَِّ
أثَر َعقبه وأصابِعه  األم ة شيئاً ما َتكلَّفْته األمم قَ ْبلها. ولقد ذََكر لنا َمن رأى وقد تكلَّفت هذه

  .ا زالت هذه األم ة مَيسحونه حَّت اخَلوَلق واَّنَحىفيه، فم
سالم عن األثر الذي ِف  وأخرج األزرقي، عن أيب سعيد اخلُدري، قال: سألت عبد هللا بن

قام آية من  املقام، فقال: كانت احِلجارة على ما هي
َ
عليه اليوم، إل  أن  هللا أراد أن جَيعل امل

قام، وارتفع  أن يُؤذِ ن ِف الناس ابحَلج ، -لسالمعليه ا-فلم ا أم ر إبراهيم  آايته،
َ
قَام على امل

قام حَّت صار أطول اجلبال، وأشرف
َ
على ما حَتته، فقال: "اي أيها الناس أجيبوا ربَّكم".  امل

يَنظر عن ميينه،  فقالوا: "لبَّيك اللهم لبَّيك"؛ فكان أثرُه فيه ملا أراد هللا، فكان فأجابه الناس
قاموعن مشاله: "أج

َ
فَوضعه ِقَبله، فكان ُيصلِ ي إليه ُمستقبل  يبوا رب كم". فلما َفرغ أَمر ابمل

كان )) شاء هللا. مث كان إمساعيل بَعُد ُيصلِ ي إليه إىل ابب الَكعبة. مث الباب؛ فهو ِقبلته إىل ما
قدس، فصل ى إليه قَبل  ، فأُِمر أن ُيصلِ ي إىل بيت-صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا 

َ
أن امل

َيصرَفه إىل ِقبلته اليت رضي لنفسه وألنبيائه، فصل ى إىل  يُهاجر وبَعدما هاجر. مث أحب  هللا أن
قام ما

َ
 .((كان مبكة املِيزاب وهو ابملدينة. مث َقِدم مكة فكان ُيصل ي إىل امل

ُذوا ِمْن َمَقامِ { :و عن جماهد، ِف قوله  .ُمدَّعى :، قال}ِإبْ َراِهيَم ُمَصل ىً  َواختَِّ
صلى -نبي ه  -عز وجل-بلدًا يصلَّى فيه حيث أمر هللا  وعن احلسن البصري، قال: ما أعلم

ُذوا ِمْن َمَقاِم ِإبْ رَاِهيَم ُمَصل ىً { :إل  مبكة، قال هللا -وسلم هللا عليه  .}َواختَِّ
 أن يُطهِ راه من هللا ، قال: أَمرمها}َوِإمْسَاِعيلَ  َوَعِهْداَن ِإىَل ِإبْ رَاِهيمَ { :وعن احلسن البصري: قوله

 .األذى والنَّجس، ول ُيصيبه من ذلك شيء
 .عْهده؟ قال: أْمره وقال ابن جريج: قلت لعطاء: ما

 ، قال: أَمْرانه.}َوَعِهْداَن ِإىَل ِإبْ رَاِهيمَ {و عن عطاء: 
 وقال عبد الرمحن بن زيد بن أسلم مثل ذلك.

رَا بَ ْييِتَ { :وعن ابن عباس: قوله   .: من األواثن، قال}َأْن َطهِ 
رَا بَ ْييِتَ { :وقال جماهد وسعيد بن جبي األواثن، والرَّيب، وَقول  ، إن  ذلك من}لِلطَّائِِفنيَ  َطهِ 

  .الزُّور، والر ِجس
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رَا { :العالية، وسعيد بن جبي، وجماهد، وعطاء، وقتادة وروي عن عبيد بن عمي، وأيب َأْن َطهِ 
  .ِمن الشِ ركأي: ب "ل إله إل هللا"  }بَ ْييِتَ 

رَا بَ ْييِتَ { :وعن عبد الرمحن بن زيد شركون  ،}َأْن َطهِ 
ُ
قال: من األصنام اليت يَعبدون اليت كان امل

 .يُعظِ موَّنا
رَا بَ ْييِتَ  َأنْ { :وعن قتادة، ِف قوله ِعبادة األواثن، والشِ رك، وقول الزور، وِف  ، قال: من}َطهِ 

 .: هم ِمن أهل الصالةقال ،}َوالرُّكَِّع السُُّجودِ { :قوله
فهو من الطائفني، وإذا كان جالسًا فهو من العاكفني،  وعن ابن عباس، قال: إذا كان قائماً 

 .كان ُمصلِ ياً فهو من الرُّكَِّع السُُّجودِ  وإذا
سجد وهو طاِهر، فهو عاِكف حَّت ُيرج منه وعن سويد بن َغفلة، قال: َمن َقعد ِف

َ
 .امل

 عبيد بن عمي: ما أراين إل  ُمكلِ م األمي أِن اْمنِع الذين د هللا بنوعن اثبت، قال: قلُت لعب
سجد احلَرام، فإَّنم جُينبون وحُيِْدثون. قال

َ
ل تْفعل! فإن  ابن عمر ُسئل َعنهم،  :ينامون ِف امل

 .فقال: هم الَعاِكفون
صلى هللا -أن  ابن عمر كان يَنام ِف َمسجد الرسول  :قال ابن كثي: وقد ثبت ِف الصحيح

 .وهو َعْزب -عليه وسلم
 يعين: َمن أاته من ُغربة، }لِلطَّائِِفنيَ { :قوله تعاىل وعن سعيد بن جبي: أنه قال: ِف

قيمني :}َواْلَعاِكِفنيَ {
ُ
 .فيه امل

أبهله املقيِمني فيه، كما قال  }اْلَعاِكِفني{ أنس: أَّنما فس را وهكذا روي عن قتادة، والربيع بن
 .بن جبي سعيد

قال: َمن انتابه ِمن األمصار، فأقام ِعنده. وقال  ،}اْلَعاِكِفني{ :عن عطاء، ِف قولهو 
 .}اْلَعاِكِفني{ أنتم من :للُمجاورين

 .}الرُّكَِّع السُُّجود{ فهو من وقال عطاء وقتادة: إذا كان ُمصلِ ياً 
زرقي، عن ابن ومسلم، وأبو داود، والَتمذي، والنسائي، واأل وأخرج ابن أيب شيبة، والبخاري،

إن  )) :يوم فتح مكة -عليه وسلم صلى هللا-، قال: قال رسول هللا -رضي هللا عنهما-عباس 
َحرام حُبرمة هللا إىل يوم القيامة. وإنه مل  هذا البلد َحرَّمه هللا يْوم َخَلق السموات واألرض؛ فهو

هللا إىل يوم  ار؛ فهو َحرام حُبرمةألَحد قَبلي، ومل حيَِل  يل إل  ساعًة ِمن َّنَ  حيَِل  الِقتال فيه
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يَلَتِقط لُقطَته إل  َمن َعرَّفها، ول ُُيتَلى  القيامة: ل يُ ْعَضد َشوُْكه، ول يُ نَ فَّر َصْيُده، ول
 إل  )) :ولبيوهتم. فقال فقال العباس: اي رسول هللا! إل  اإلذِخر، فإنه لَقْينهم، .((َخاله

 .((اإلذخر
 .هريرة َنو من ذلك مها عن أيبوِف "الصحيحنْي"، وغي 

صلى هللا -عن صفية بنت شيبة، قالت: مسَِعت النيب  وأخرج البخاري تعليقاً، وابن ماجة،
أيها الناس، إن  هللا حرَّم مكة يوم َخلق السموات  اي)) :َُيطب عام الفتح، فقال -عليه وسلم

أيخذ لقطَتها  نفَّر َصيُدها، ولَحرام إىل يوم القيامة: ل يُ ْعضد َشجرُها، ول يُ  واألرض، فهي
صلى هللا -هللا  فقال العباس: إل  اإلذخر، فإنه للبيوت والُقبور. فقال رسول .((إل  ُمنشد

 .((إل  اإلذخر)) :-عليه وسلم
وهو -أيب شريح الَعدوي: أنه قال لعمرو بن سعيد  وروى البخاري، ومسلم، وغيمها، عن

صلى هللا -هللا   يل أيها األمي، أن أحدِ ثك قوًل قام به رسول: ائذنْ -إىل َمكة يَبعث الُبعوث
 .ووعاه قَليب، وأبصرْته عيناي حني تكل م به الغَد من يوم الفتح. مسَِعْته أذاني -عليه وسلم

 مكة حرَّمها هللا ومل حير ِمها الناس؛ فال حيَِل  لمرٍئ يُؤِمن إن   :وأثىن عليه، مث قال إنه محَِد هللا))
فإن أحد ترخ ص بقتال رسول هللا  . واليوم اآلِخر أن َيسِفك ُبا َدماً، ول يَ ْعضد ُبا َشجرةابهلل

فيها ساعًة  فقولوا: إن هللا أِذن لرسوله ومْل أيذْن لكم. وإَّنا أذن يل ،-صلى هللا عليه وسلم-
فقيل أليب  .((ابألمس. فْليبلِ غ الشاهُد الغائب من َّنار، وقد عادت ُحرمُتها اليوم، كُحرمتها

اي أاب ُشريح. إن  احلَرم ل يُعيذ عاصياً،  منك، شريح: ما قال لك عمرو؟ قال: أان أعلم بذلك
 .فاراً خَبربة ول فاراً بَدم، ول

صلى هللا -عن جابر بن عبد هللا، قال: قال رسول هللا  وروى مسلم، والنسائي، وابن جرير،
  وأمَّنه، وإين ِ حرَّمُت املدينة ما بني لبتْيها؛ فال ُيصادهللا إن  إبراهيم حرَّم بيت  )) :-وسلم عليه

 .((َصيُدها، ول يُقطع َعضاُهها
إن  إبراهيم  )) :-صلى هللا عليه وسلم-قال رسول هللا  :وروى ابن جرير، عن أيب هريرة، قال

مُت املدينة، ما وإين حرَّ  هللا وَخليَله، وإين ِ عبد هللا ورسوله. وإن  إبراهيم حرَّم مكة، كان عبدَ 
فيها ِسالح لقتال، ول يُقطع منها َشجرة إل  لَعلف  بني لبتْيها َعضاهها وَصيدها. ل حُيمل

 .((بَعي
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ت ة، وأصل احلديث ِف  قال ابن كثي: وهذه الطريق غريبة، ليست ِف شيء من الكتب السِ 
رأْوا أو ل  ن الناس إذاكا)) :، قال-رضي هللا عنه-وجه آَخر عن أيب هريرة  صحيح مسلم ِمن

صلى هللا عليه -فإذا أخذه رسول هللا  -وسلم صلى هللا عليه-الثمر، جاؤوا به إىل رسول هللا 
 وابرك لنا ِف مدينتنا، وابرك لنا ِف صاِعنا، وابرك لنا ِف اللهم  ابرْك لنا ِف مَثران، :قال -وسلم

ان. اللهم إن  إبراهيم َعبُدك وَخليُلك ونبيُّك،  ونبيُّك. وإنه دعاك ملك ة، وإين  وإين َعبُدكُمدِ 
 .((أصغر وليد له، فيعطيه ذلك الثَّمر ملكة وِمثله َمعه. مث َيدعو أدعوك للمدينة مبِثل ما دعاك

  .((مث يُعطيه أصغَر َمن حَيضره من الولدان .بَركة مع بَركة)) :وِف لفظ
صلى هللا عليه -قال رسول هللا رافع بن خديج، قال:  وروى مسلم، وابن جرير، وغيمها، عن

 .((أحر ِم ما بنْي لبَتْيها إن  إبراهيم حرَّم مكة، وإين  )) :-وسلم
أليب  -صلى هللا عليه وسلم-قال: قال رسول هللا  وِف "الصحيحني"، عن أنس بن مالك،

ْرِدفين ُُيدِ مين، ي ُ  ، فَخرج يب أبو طلحة((يل ُغالمًا ِمن ِغلماِنكم َُيِدمين التِمسْ )) :طلحة
وقال ِف  .((...كل ما نَزل ،-صلى هللا عليه وسلم-فُكنت أخِدم رسول هللا )) .وراءه

املدينة  وَُنب ه. فلما أشرف على قال: هذا جبل حُيبُّنا مث أقبل حَّت إذا بدا له ُأُحد)) :احلديث
َلم ِف ُمدِ هم  أحر ِم ما بنْي جبلْيها، مثل ما حر م به إبراهيم مكة. اللهم ابركْ  قال: اللهم  إين

  .((وصاعهم
  .((َلم ِف صاعهم، وابرْك َلم ِف ُمدِ هم الل هم  ابرْك َلم ِف ِمكياَِلم، وابركْ )) :وِف لفظ َلما

 .زاد البخاري: يعين: أهل املدينة
الل هم  اجَعْل ابملدينة )) :قال -صلى هللا عليه وسلم- وَلما أيضاً، عن أنس: أن  رسول هللا

  .((َت مبك ة ِمن الربكةضعَفْي ما جعلْ 
صلى -، عن النيب -رضي هللا عنه-بن زيد بن عاصم  وروى البخاري ومسلم، عن عبد هللا

ودعا ألهلها، وإين  حر مُت املدينة كما حر م إبراهيم  إن  إبراهيم حر م مك ة)) :-وسلم هللا عليه
  .((ل مكةدَعْوُت ِف صاعها وُمدِ ها مبِثَلْي ما دعا إبراهيم أله مكة، وإين

 :قال -صلى هللا عليه وسلم-، عن النيب -رضي هللا عنه- وروى مسلم وغيه، عن أيب سعيد
املدينة حرامًا ما بنْي مأزمْيها أل   الل هم  إن  إبراهيم حر م مكة فجعَلها حراماً، وإين  حر متُ ))

لنا  َعلف. اللهم ابركفيها سالح لقتال، ول ُُيبط فيها شجرة إل  ل يُهراق فيها دم، ول حُيمل



193 
 

ان. اللهم اجعْل مع الربكة برَكتنْي  ِف مدينتنا. اللهم ابرك لنا ِف صاعنا. اللهم ابرك لنا  ((ِف ُمدِ 
 .احلديث

ا أوردان منها ما هو متعلِ ق قال ابن كثي: واألحاديث ِف بتحرمي إبراهيم  حترمي املدينة كثية، وإَّن 
  .اآلية الكرمية مطابقة ملكة، ِلما ِف ذلك من -عليه السالم-

 كبية من اآلاثر ِف حترمي هللا ملكة، وعظم حرمتها وفْضلها، مجلة -رمحه هللا-وذكر السيوطي 
 .ُحرمتها وِف أنصاُبا، وَمن نصبها وجد دها، وبعض احلكاايت فيمن انتهك

  
 .}الثََّمرَاتِ  َواْرُزْق أَْهَلُه ِمنَ { :أم ا قوله تعاىل

مل ا وضع هللا )) :-صلى هللا عليه وسلم-املنكدر، عن النيب  مد بنفأخرج األزرقي، عن حم
 .((نَقل له الطائف من فلسطني احلَرم

 َواْرُزْق أَْهَلُه ِمنَ { :بلغين أنه مل ا دعا إبراهيم للحَرم :وعن حممد بن مسلم الطائفي، قال
 .نَقل هللا الطائف ِمن فلسطني }الثََّمرَاتِ 

 عليه-قريًة ِمن قُرى الشام فوضَعها ابلطائف، لدعوة إبراهيم   نَقلوعن الزهري، قال: إن  هللا
 .-السالم

مسعت بعض وَلد انفع بن جبي بن مطعم وغيه،  :وعن سعيد بن املسيب بن يسار، قال
نقل هللا أرض الطائف  مسعوا أنه مل ا دعا إبراهيم مبكة أن يرزق أهله من الثمرات، يذكرون أَّنم

 .نالك رزقاً للحرممن الشام، فوضعها ه
آَمَن  بَ َلدًا آِمنًا َواْرُزْق أَْهَلُه ِمَن الثََّمرَاِت َمنْ  َربِ  اْجَعْل َهَذا{ :عن ابن عباس، ِف قوله تعاىل

ُهْم اِبَّللَِّ َواْليَ ْوِم اآلِخرِ   قال ابن عباس: كان إبراهيم حُيجِ رها على املؤمنني دون الناس، ،}ِمن ْ
أمتِ عهم  أيضًا أرزقهم كما أرزق املؤمنني، أأْخُلق خْلقًا ل أرزقهم؟ }َوَمْن َكَفرَ { :فأنزل هللا

َّنُِدُّ َهُؤلِء َوَهُؤلِء  ُكالًّ { :قرأ ابن عباس قلياًل، مث أضطر هم إىل عذاب النار وبئس املصي. مث
 .، رواه ابن مردويه}َكاَن َعطَاُء َربِ َك حَمْظُوراً  ِمْن َعطَاِء َربِ َك َوَما

. قال :}َوَمْن َكَفرَ { :ِف قوله العالية، قال أيب  بن كعب، وعن أيب  :إن  هذا ِمن قول الر ب 
 وقال ابن عباس: هذا من قول إبراهيم، يسأل رب ه أن  َمن كَفر .}َوَمْن َكَفَر َفأَُمتِ ُعُه قَِليالً {

 .فأْمِتْعه قليالً 
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كف ار مْل َيدُْع َلم بشيء، إبراهيم للمؤمنني، وترك ال وعن حممد بن كعب القرظي، قال: دعا
 .}النَّاِر َوبِْئَس اْلَمِصيُ  َفأَُمتِ ُعُه َقِليالً مُثَّ َأْضطَرُُّه ِإىَل َعَذابِ  َوَمْن َكَفرَ { :فقال

قال: اسَتزق إبراهيم ِلَمن آمن  ،}َواْرُزْق أَْهَلُه ِمَن الثََّمرَاِت َمْن آَمنَ { :وعن جماهد، ِف قوله
 .وَمن كَفر فأان أرزقه :قال هللا ابهلل وابليوم اآلِخر.

 .وهذا قول عكرمة أيضاً 
 
 

رين  .أقوال املفس ِّ
  

 األئمة هذه اآلية: أن هللا تعاىل يذكر شرف البيت، وما جعله مضمون ما فس ر به هؤلء
تشتاق إليه األرواح، وحتن   موصوفًا به شرعًا وقَدراً، ِمن كْونه مثابًة للناس، أي: جعله حمالً 

 ترد دت إليه كل  عام، استجابًة من هللا تعاىل لدعاء خليله  تقضي منه وطراً، ولوإليه، ول
َرب ََّنا { :إىل أن قال }ِمَن النَّاِس هَتِْوي إِلَْيِهمْ  فَاْجَعْل أَْفِئَدةً { :ِف قوله -عليه السالم-إبراهيم 

لو كان قد فَعل ما فَعل مث و  ويِصفه تعاىل أبنه جَعله أمناً، َمن دخله أِمن، .}َوتَ َقبَّْل ُدَعاءِ 
  .دَخله كان آِمناً 

 }اْلَكْعَبَة اْلبَ ْيَت احْلَرَاَم ِقَيامًا لِلنَّاسِ  َجَعَل اَّللَُّ { :املائدة( بقوله تعاىل) كما وصفها ِف سورة
حيج  الناس هذا البيت،  يدفع عنهم بسبب تعظيمها الس وء، كما قال ابن عباس: "لو مل :أي

 ."لى األرضألطبق هللا السماء ع
إِلبْ رَاِهيَم  َوِإْذ بَ وَّْأانَ { :ابنِيه أو لً وهو: خليل الرمحن،كما قال تعاىل وما هذا الشرف إل  ِلشرف

 َأوََّل بَ ْيٍت ُوِضَع لِلنَّاِس لَلَِّذي بَِبكَّةَ  ِإنَّ { :تعاىل ، وقال}َشْيئاً  َمَكاَن اْلبَ ْيِت َأْن ل ُتْشرِْك يب 
 .}آِمناً  بَ يِ َنات  َمَقاُم ِإبْ رَاِهيَم َوَمْن َدَخَلُه َكانَ  َعاَلِمنَي * ِفيِه آاَيت  ُمَبارَكاً َوُهدًى لِلْ 

ُذوا ِمنْ { :نب ه على مقام إبراهيم، مع األمر ابلصالة عنده، فقال وِف هذه اآلية الكرمية  َواختَِّ
  هو؟ وقد اختلف املفسِ رون ِف املراد ابملقام ما .}َمَقاِم ِإبْ رَاِهيَم ُمَصل ىً 

 :جمموعة من الرواايت قال ابن كثي، بعد َسْوق
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ا هو احلَجر  -عليه السالم-الذي كان إبراهيم  فهذا كل ه مم ا يدل  على أن  املراد ابملقام، إَّن 
ويُناوله  به، ليقوم فوقه -عليه السالم-مل ا ارتفع اجلدار، أاته إمساعيل  يقوم عليه لبناء الكعبة

انتقل إىل الناحية األخرى، يطوف  ْفع اجلدار. وكل ما كم ل انحية،احلجارة فيضعها بيده لر 
 كل ما فرغ من جدار، نقله إىل الناحية اليت تليها، هكذا حَّت .حول الكعبة وهو واقف عليه

ِف بناء البيت، من رواية ابن  كما سيأيت بيانه ِف قصة إبراهيم وإمساعيل-مت  جدارات الكعبة 
 قدمْيه ظاهرة فيه، ومل يزل هذا معروفًا َتعرِفه العرب ِف آاثرعباس عند البخاري. وكانت 

  :جاهلي تها؛ وَلذا قال أبو طالب ِف قصيدته املعروفة الالمية

 حافياً غي انعلِ  على قدمْيه ِف الصخر رطبة وموطئ إبراهيم

 .فيه أيضاً  وقد أدرك املسلمون ذلك
جانب  عبة قدمياً، ومكانُه معروف اليوم إىلاملقام ُملَصقًا جبدار الك قال ابن كثي: وقد كان

عليه -املستقل ة هناك. وكان اخلليل  الباب مم ا يلي احلَجر، مَيْنة الداخل من الباب، ِف البقعة
فََتَكه  البيت وَضعه إىل جدار الكعبة، أو أنه انتهى عنده البناء ملا فرغ من بناء -السالم

الفراغ من الطواف، وانسب أن يكون عند  هناك عند أُِمر ابلصالة -وهللا أعلم-هناك؛ وَلذا 
ا أخَّره عن جدار الكعبة أميُ  مقام إبراهيم حيث املؤمنني عمر بن  انتهى بناء الكعبة فيه. وإَّن 

 املهديِ ني، واخللفاء الراشدين الذين أُِمْران ابت باعهم، وهو أحد األئمة -رضي هللا عنه-اخلطاب 
ابلل ذْين ِمن  اْقتُدوا)) :-وسلم صلى هللا عليه-ل فيهما رسول هللا أَحد الر جلنْي الل ذْين قا

ذلك  وهو الذي نزل القرآن بوِفاقه ِف الصالة عنده، وَلذا مل يُنِكر .((بْعدي أيب بكر وعمر
  .-رضي هللا عنهم أمجعني-أحد من الصحابة 

وابن عباس  حلَرم كل ه،النخعي وجماهد إىل أن  املراد من مقام إبراهيم: ا قال اآللوسي: وذهب
اذها  وعطاء إىل أنه َمواقف احلج  كل ها، والشعيب إىل أنه عرفة ومزدلفة واجِلمار، ومعىن اخت 

قد مناه  ويُتقر ب إىل هللا تعاىل عندها. والذي عليه اجلمهور، وهو ما ُمصل ى أن يُدَعى فيها
 .ر األخبار تُؤيِ دهوظواه أو ًل، وهو املوافق لظاهر اللفظ ولُِعرف الناس اليوم،
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للط ائفني.  : فمعىن اآلية: وأََمْران إبراهيم وإمساعيل بتطهي بييِت -هللا رمحه-وقال ابن جرير 
  .األصنام وعبادة األواثن فيه، وِمن الشِ رك والتطهي الذي أَمرمها به ِف البيت هو: تطهيه من

الذي  يم عند البيت شيء من ذلكفإن قيل: فهل كان قبل بناء إبراه :مث أورد سؤاًل فقال
  أمر بتطهيه منه؟

األصنام  أنه أَمرمها بتطهيه مم ا كان يُعبد عنده زماَن قوم نوح من :وأجاب بوجهنْي: أحدمها
ن بعدمها،

َ
 .إذ كان هللا تعاىل قد جعل إبراهيم إماماً يُقتدى به واألواثن، ليكون ذلك ُسن ة مل

-السالم عليه-ع على أنه كان يُعبد عنده أصنام قبل إبراهيم اجلواب ُمفر   قال ابن كثي: وهذا
  .-هللا عليه وسلم صلى-، وحيتاج إثبات هذا إىل دليل عن املعصوم حممد 

، فما املانع من صح ة هذا -عليه السالم-موجودة ِف زمنه  قلت: األصنام كانت  بال شك 
آِمنًا َواْجنُ ْبيِن َوَبيِنَّ َأْن نَ ْعُبَد  َعْل َهَذا اْلبَ َلدَ َوِإْذ قَاَل ِإبْ رَاِهيُم َربِ  اجْ { :اجلواب؟ قال تعاىل

ُنَّ َأْضَلْلَن َكِثيًا ِمَن النَّاسِ  * اأْلَْصَنامَ  فَِإنََّك َغُفور   َفَمْن تَِبَعيِن فَِإنَُّه ِمينِ  َوَمْن َعَصاين  َربِ  ِإَّنَّ
من البدهي أن  نده. مث إنهوعطف ذلك على دعائه للبَلد، كالبيان لوجود ذلك ع .}َرِحيم  

بعد ما أصبحت حتت سلطتهم. فماذا كانوا  تكون عبادة قبيلة ُجرهم هي السائدة ِف املنطقة
 األصنام؟؟؟ يعبدون غي

  
 بنائه هلل وْحده ل شريك له، فيَ ْبِنياه ُمطهَّراً من الشرك أنه أَمرمها أن ُُيلصا ِف :اجلواب الثاين

َيانَُه َعَلى تَ ْقَوى ِمَن اَّللَِّ َوِرْضَوانٍ  أََفَمْن َأسَّسَ { :والريب، كما قال جل ثناؤه َخْي  أَْم َمْن  بُ ن ْ
َيانَُه َعَلى َشَفا ُجُرفٍ  ِإبْ رَاِهيَم َوِإمْسَاِعيَل َأْن  َوَعِهْداَن ِإىَل { :، قال: فكذلك قوله}َهارٍ  َأسََّس بُ ن ْ

رَا بَ ْييِتَ  رَا بَ ْييِتَ { :السديعلى طهر من الشرك يب والريب،كما قال  :}َطهِ  ابنيا بييت  :}َأْن َطهِ 
  .للطائفني

يَ ْبنيا الكعبة  ، أن-عليهما السالم-أن هللا تعاىل أَمر إبراهيم وإمساعيل  :وملخ ص هذا اجلواب
الس جود،   على امسه وحده ل شريك له، للط ائفني به والعاكفني عنده، واملصل ني إليه من الرُّك ع

بَ ْييِتَ لِلطَّائِِفنَي  َمَكاَن اْلبَ ْيِت َأْن ل ُتْشرِْك يب َشْيئًا َوَطهِ رْ  ْذ بَ وَّْأاَن إِلبْ رَاِهيمَ َوإِ { :كما قال تعاىل
  .اآلايت }السُُّجودِ  َواْلَقاِئِمنَي َوالرُّكَّعِ 
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ابهلل عند بيته املؤسَّس على عبادته  واملراد من ذلك: الر د  على املشركني الذين كانوا يُشركون
الَِّذيَن َكَفُروا  ِإنَّ { :ذلك َيصدُّون أهَله املؤمنني عنه، كما قال تعاىل  شريك له، مث معوحده ل

َسَواًء اْلَعاِكُف ِفيِه َواْلَباِد َوَمْن  َواْلَمْسِجِد احْلَرَاِم الَِّذي َجَعْلَناُه لِلنَّاسِ  َوَيُصدُّوَن َعْن َسِبيِل اَّللَِّ 
  .}نُِذْقُه ِمْن َعَذاٍب أَلِيمٍ  ِبِِحْلَاٍد ِبظُْلمٍ  يُرِْد ِفيهِ 

إم ا بطواف أو صالة، فذكر ِف  مث ذَكر أن  البيت إَّنا ُأسِ س ِلَمن يعبد هللا وحده ل شريك له،
 قيامها، وركوعها، وسجودها، ومل يذكر العاكفني ألنه تقد م :سورة )احلج( أجزاءها الثالثة

الكرمية ذَكر الطائفني والعاكفني، واجتزأ بذْكر  اآليةوِف هذه  .}َسَواًء اْلَعاِكُف ِفيِه َواْلَبادِ {
إل  بعد قيام. وِف  والسجود عن القيام، ألنه قد عِلم أنه ل يكون ركوع ول سجود الركوع

الكتابنْي: اليهود والنصارى، ألَّنم يعتقدون فضيلة  ذلك أيضًا رد  على َمن ل حيج ه من أهل
والعمرة وغي ذلك،  ه بىَن هذا البيت للطواف ِف احلجاخلليل وعَظمته، ويعلمون أن إبراهيم

شيئا من ذلك، فكيف يكونون مقتدين ابخلليل  ولالعتكاف والصالة عنده، وهم ل يفعلون
  ما شرَع هللا له؟ وهم ل يفعلون

،كما أخرب -الصالة والسالم عليهم- وقد حج  البيت موسى بن عمران وغيُه من األنبياء
  .}ِإْن ُهَو ِإلَّ َوْحي  يُوَحى{ اَلوى ل ينطق عن بذلك املعصوم الذي
إىل إبراهيم  أي: تقد منا بوْحينا }َوِإمْسَاِعيلَ  َوَعِهْداَن ِإىَل ِإبْ رَاِهيمَ { :وتقدير الكالم إذاً 

رَا بَ ْييِتَ لِلطَّائِِفنيَ { وإمساعيل، الشِ رك  نأي: طهِ راه مِ  }َواْلَعاِكِفنَي َوالرُّكَِّع السُُّجودِ  َأْن َطهِ 
 .والعاكفني والرُّك ع الس جود والر يب، وابنياه خالصاً هلل، معقالً للطائفني

  
 أي: ِمن اخلوف ل }آِمناً  َربِ  اْجَعْل َهَذا بَ َلداً { :أنه قال وقوله تعاىل، إخبارًا عن اخلليل،

 :وقوله ،}َكاَن آِمناً  َوَمْن َدَخَلهُ { :يرعب أهله. وقد جعل هللا ذلك شْرعاً وقَدراً، كقوله تعاىل
 ...، إىل غي ذلك من اآلايت}ِمْن َحْوَِلِمْ  َأانَّ َجَعْلَنا َحَرمًا آِمنًا َويُ َتَخطَُّف النَّاسُ  َأَوملَْ يَ َرْوا{

جابر: مسعت رسول هللا  وقد تقد مت األحاديث ِف حترمي القتال فيه. وِف صحيح مسلم، عن
وقال ىف هذه  .((الس الح حد أن حيمل مبكةل حيل  أل)) :يقول -صلى هللا عليه وسلم-

هذا ألنه قبل  أي: اجعل هذه البقعة بلداً آمناً، وانسب }بَ َلداً آِمناً  َربِ  اْجَعْل َهَذا{ :السورة
 .}آِمناً  َوِإْذ قَاَل ِإبْ رَاِهيُم َربِ  اْجَعْل َهَذا اْلبَ َلدَ { :بناء الكعبة. وقال تعاىل ِف سورة )إبراهيم(
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أهله  كأنه وقع دعاء مرة اثنية بعد بناء البيت واستقرار  -وهللا أعلم- هناك ألنهوانسب هذا 
بثالث عشرة سنة؛ وَلذا قال ِف  به، وبعد مولد إسحاق الذي هو أصغر سنًا من إمساعيل

 َلَسِميُع َوِإْسَحاَق ِإنَّ َريبِ   َّللَِِّ الَِّذي َوَهَب يل َعَلى اْلِكرَبِ ِإمْسَاِعيلَ  احْلَْمدُ { :آخر الدعاء
 .}الدَُّعاءِ 

أن يعود حَرمه حاللً، أو من أن  وهل الدعاء أبن جيعله آمنًا من اجلبابرة واملتغلِ بني، أو ِمن
والقذف، أو من القحط واجلدب، أو من دخول الد ج ال، أو  ُيلو من أهله، أو من اخلسف

وقَتلوا فيه، كعمرو  خلْتهأصحاب الفيل؟ أقوال. والواقع يرد  بعضها؛ فإن اجلبابرة د من دخول
 ...وغيهم بن حلي اجلرمهي، واحلجاج الثقفي، والقرامطة

أي: ِمن أنواعها أبن جتعل قريباً منه قرًى حيصل فيها  }َواْرُزْق أَْهَلُه ِمَن الثََّمرَاتِ { :وقوله تعاىل
كه جيتمع فيه الفوا  جتيء إليه من األقطار الشاسعة. وقد حصل كالمها حَّت إنه ذلك، أو

واحد. روي أن هللا سبحانه مل ا دعا إبراهيم أَمر جربيل  الربيعية والصيفية واخلريفية ِف يوم
فوضعها حيث  بقعة من فلسطني، وقيل من األردن، وطاف ُبا حول البيت سبعاً  فاقتلع

ابلطائف، ومسِ يْت به لذلك الطواف. قال  وضعها، رزقًا للحَرم، وهي األرض املعروفة اليوم
. وإن -جل  جالله-صح ته، غي بعيد عن قدرة املِلك القادر  ي: وهذا، على تقديراآللوس
 .إبقاءه على ظاهره، فباب التأويل واسع أبيتَ 
ُهْم اِبَّللَِّ َواْليَ ْومِ { :قوله  .}اآلِخِر قَاَل َوَمْن َكَفَر َفأَُمتِ ُعُه قَِليالً  َمْن آَمَن ِمن ْ

عم ن أىب هللا أن جيعل له  الدعوة -ليه السالمع- قال حممد بن إسحاق: ملا عزل إبراهيم
أنه   وحمب ته، وفراقًا َلمن خالف أمَره وإن كانوا من ذريته، حني عرف انقطاعًا إىل هللا-الولية 

هللا: وَمن كَفر فإين أرزق الرَب والفاجر  قال -كائن منهم ظامل ل ينال عهده خبرب هللا له بذلك
  .وأمت عه قليالً 

َنا  اَّللَِّ اْلَكِذَب ل يُ ْفِلُحوَن * َمَتاع  ِف  ِإنَّ الَِّذيَن يَ ْفََتُوَن َعَلى{ :عاىلوهذا كقوله ت نْ َيا مُثَّ إِلَي ْ الدُّ
َكَفَر َفال حَيْزُْنَك  َوَمنْ { :، وقوله تعاىل}َيْكُفُرونَ  نُِذيُقُهُم اْلَعَذاَب الشَِّديَد مبَا َكانُوا َمْرِجُعُهْم مُثَّ 
نَ  َنْضطَرُُّهْم  ِبَذاِت الصُُّدوِر * َُّنَتِ ُعُهْم قَِلياًل مُثَّ  فَ نُ نَ بِ ئُ ُهْم مبَا َعِمُلوا ِإنَّ اَّللََّ َعِليم   ا َمْرِجُعُهمْ ُكْفرُُه إِلَي ْ

 َواِحَدًة جَلََعْلَنا ِلَمْن َيْكُفُر اِبلرَّمْحَنِ  َوَلْول َأْن َيُكوَن النَّاُس أُمَّةً { :وقوله ،}ِإىَل َعَذاٍب َغِليظٍ 
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َها َها يَ تَِّكُئوَن * َوُزْخرُفاً  َيْظَهُروَن * َولِبُ ُيوهِتِْم أَبْ َواابً َوُسُرراً  لِبُ ُيوهِتِْم ُسُقفاً ِمْن ِفضٍَّة َوَمَعارَِج َعَلي ْ َعَلي ْ
نْ َيا َواآلِخَرُة ِعْندَ  َوِإْن ُكلُّ َذِلكَ   .}رَبِ َك لِْلُمتَِّقنيَ  َلمَّا َمَتاُع احْلََياِة الدُّ

وبْسطنا  أي: مث ُأجلِئة بعد متاعه ِف الدنيا } َأْضطَرُُّه ِإىَل َعَذاِب النَّاِر َوبِْئَس اْلَمِصيُ مُثَّ { :وقوله
أن هللا تعاىل يُنظرهم ومُيهلهم، مث  :عليه من ظل ها، إىل عذاب النار وبئس املصي. ومعناه

ََلَا َوِهَي ظَالَِمة  مُثَّ َأَخْذهُتَا  َلْيتُ وََكأَيِ ْن َمْن قَ ْريٍَة أَمْ { :كقوله تعاىل أيخذهم أخذ عزيز مقتدر،
أذًى مِسَعه من هللا؛ إَّنم جيعلون له  ل أَحد أْصرب على)) :"وِف "الصحيحنْي  .}اْلَمِصيُ  َوِإيَلَّ 

إذا أَخذه مل  إن هللا لَُيملي للظ امل حَّت)) :وِف الصحيح أيضاً  .((ويعافيهم ولداً، وهو يرزقهم
ِإنَّ َأْخَذُه أَلِيم   َأْخُذ َربِ َك ِإَذا َأَخَذ اْلُقَرى َوِهَي ظَاِلَمة   وََكَذِلكَ { :تعاىليُفلْته، مث قرأ قوله 

 .((}َشِديد  
 

 .اإلمجايل املعىن
  

إليه األفئدة، يرجع إليه الناس عاماً  مينت  هللا سبحانه على عباده أبن جعل َلم بيَته احلرام هتفو
 ا هذا احلرم آمنًا لكل  َمن لذ به وجلأ إليه، وأَمرهمأبن يُبقو  بعد عام، وحَكم على عباده

وهو يبين الكعبة  -السالم عليه-سبحانه أن يت خذوا مكان احلَجر الذي قام عليه إبراهيم 
ذه َمن سبقهم  .من األمم مكاانً للصالة كما اخت 

البيت بتطهي مكان  -السالم عليهما- ويذكر سبحانه أنه أم ر إبراهيم ومعه ابنه إمساعيل
يليق ِمن أواثن ورجس وجنس، لكي يكون جمهزاً لستقبال  عندما أمرمها ببنائه، من كل  ما ل

به ومكث فيه وجلوس وصالة  أتَ ْوا إليه لِيعبدوا هللا تعاىل أبنواع العبادات فيه ِمن طواف الذين
 .بركوعها وسجودها

علها هللا بلدًا آمناً، وأن يرزق جي قد دعا ملكة أبن -عليه السالم-مث بني  سبحانه أن إبراهيم 
فبني  سبحانه  واخلي والربكة، وخص  دعوته ابملؤمنني ابهلل واليوم اآلخر؛ أهلها من أنواع الثمار

هذه الدنيا متاعاً قلياًل، والعربة ِف اآلخرة،  أنه سيشمل بذلك أيضاً الكافر، ولكن سيمتِ عه ِف
 .وَلا، وبئست النهاية واملآلاليت ل اختيار له سوى دخ حيث َيصلى النار
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 .مسائل اآلايت
  

  :األوىل
فقال مالك: الطواف به  اختلف الفقهاء: أي هما أفضل: الصالة عند البيت، أو الطواف به؟

وقال اجلمهور: الصالة أفضل مطلقاً. وقد ذكر  .ألهل األمصار أفضل من الصالة عنده
  .األحكام كل منهما يذكر ِف كتابِف ذلك. وقال ابن كثي: وتوجيه   السيوطي آاثراً 

  
 :الثانية

رَا{ :تطهي املساجد مأخوذ من هذه اآلية الكرمية ِف قوله ِف { :، وِمن قوله تعاىل}بَ ْييِت  َطهِ 
 ن ة من، وِمن السُّ }اِبْلُغُدوِ  َواآلَصالِ  تُ ْرَفَع َويُْذَكَر ِفيَها امْسُُه ُيَسبِ ُح لَُه ِفيَها بُ ُيوٍت أَِذَن اَّللَُّ َأنْ 

صيانتها من األذى والنجاسات  أحاديث كثية، ِمن األمر بتطهيها وتطييبها، وغي ذلك ِمن
  .((إَّنا بُِنيت املساجد ِلما بُِنَيْت له)) :-الصالة والسالم عليه-وما أشبه ذلك... وَلذا قال 

  .واملن ة قال ابن كثي: وقد مجعت ِف ذلك جزءاً على ِحدة، وهلل احلمد
  

 :ثةالثال
املالئكة قْبل آدم، روي هذا عن  :قال ابن كثي: اختلف الناس ِف أو ل َمن بىن الكعبة؛ فقيل

بن احلسني. ذكره القرطيب وحكى لفظه، وفيه غرابة. وقيل:  أيب جعفر الباقر حممد بن علي
بن املسيب وغيهم:  ، رواه عبد الرزاق عن ابن جريج، عن عطاء وسعيد-عليه السالم- آدم

سيناء، وطور زيتا، وجبل لبنان، واجلودي.  دم بناه من مخسة أجبل: من حراء، وطورأن  آ
 :َنوه عن ابن عباس، وكعب األحبار، وقتادة. وعن وهب بن منبه وهذا غريب أيضاً. وروي

أيخذه من كتب أهل  . وغالب من يذكر هذا إَّنا-عليه السالم-أو ل من بناه شيث 
يُعتَمد عليها مبجر دها، وأم ا إذا صح حديث ِف   ُيكذَّب ولالكتاب، وهي مم ا ل ُيصدَّق ول

 .والعني ذلك فعلى الرأس
البيت كان موجودًا قبل إبراهيم  وقال فخر الدين الرازي: األكثرون من أهل األخبار على أن  

اِعَد ِمَن اْلبَ ْيِت ِإبْ رَاِهيُم اْلَقوَ  َوِإْذ يَ ْرَفعُ { :األحاديث. واحتج وا بقوله تعاىل على ما روينا فيه من
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نظر؛ فإنه مل يَرِد  ، فدل  على وجود القواعد قبل ذلك. قال ابن كثي: وفيما قاله}َوِإمْسَاِعيلُ 
ذَكره. وِف الستدلل مم ا ذَكره من اآلية نظر، إذ  شيء من األحاديث املرفوعة تدل  على ما

  .-وهللا أعلم-وجود القواعد قبل ذلك  ل يلزم
  

 :الرابعة
كما هو -املدينة على مكة  ، أو-كما هو قول اجلمهور-ألة تفضيل مكة على املدينة مس

موضع آَخر أبدل تها. وقد قد منا أن السيوطي ذكر رواايت ِف  تذكر ِف -مذهب مالك وأتباعه
  .مكة، وفيها تصريح أبَّنا أحب  أرض هللا إىل هللا فضل

  
 :اخلامسة

َمن َذَهب إىل أن حترمي مكة  حة سَبق ذْكرها ِف اآلاثرمتس ك ابآلية ومبا ورد ِف أحاديث صحي
كثي:  اخلليل، وقيل: إَّنا حمر مة منذ ُخلقت مع األرض، قال ابن إَّنا كان على لسان إبراهيم

  .-وهللا أعلم-وهذا أظهر وأقوى 
 خلق السموات واألرض، وقد وردت أحاديث أَخر تدل  على أن هللا تعاىل حر م مكة قبل

منافاة بني هذه األحاديث الدالة  ا ِف اآلاثر. قال ابن كثي: فإذا ُعلم هذا، فالذكران بعضه
- خَلق السموات واألرض، وبني األحاديث الدالة على أن إبراهيم على أن هللا حر م مكة يوم

وحترميَه إايها، وأَّنا مل تزل بلداً  حر مها، ألن إبراهيم بل غ عن هللا ُحكمه فيها -عليه السالم
هللا  صلى-َلا،كما أنه قد كان رسول هللا  -عليه السالم-إبراهيم  ًا عند هللا قبل بناءحرام

-ومع هذا قال إبراهيم  مكتوابً عند هللا خامت النبيني، وإن آدم جملندل ِف طينته، -عليه وسلم
ُهمْ  َرب َّنَا َوابْ َعثْ { :-عليه السالم مبا سبق ِف  عاءهاآلية. وقد أجاب هللا د }...ِفيِهْم َرُسوًل ِمن ْ

 :اي رسول هللا! أخرْبان عن بدء أْمرك. فقال :عْلمه وقَدره. وَلذا جاء ِف احلديث: أَّنم قالوا
أضاءت له  إبراهيم، وبشرى عيسى بن مرمي. ورأت أمي كأنه خرج منها نور دعوة أيب))

  .((قصور الشام
  

 :السادسة
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مذهب اإلمام أيب حنيفة،  ن القتل، وهوقال بعضهم: لِلجاين امللتجئ إليه م :}آِمناً { :قوله
احلرم، لكن ُيضيَّق على اجلاين ول ُيكلَّم ول يُطَعم ول  إذ عنده ل ُيستوِف قصاص النفس ِف

أيمر اإلمام  حَّت َُيرج فُيقَتل. وعند الشافعي: َمن وجب عليه احلد  والتجأ إليه، يُعاَمل،
أُقيم عليه احلد  ِف احلل . فإن مل َُيرج، جاز  جابلتضييق عليه مبا يُؤدِ ي إىل خروجه، فإذا خر 

ُله فيه. وعند لتِجئ قصاص ُمطلقاً، ولو قصاص قَ ت ْ
ُ
األطراف،  اإلمام أمحد: ل ُيستوىَف من امل
 .حَّت َُيرج، وموضع تفصيل ذلك ُكُتب األحكام

  
 :السابعة

ُذوا ِمْن َمَقامِ { :واألمر ِف قوله إذ املتباَدر من املصلَّى  ستحباب،لال }ِإبْ رَاِهيَم ُمَصل ىً  َواختَِّ
 :األمر بركعيَت الطواف، ِلما أخرجه مسلم، عن جابر :موضع الصالة ُمطلقاً، وقيل املراد به

إبراهيم،  مل ا فرغ من طوافه، عَمد إىل مقام -صلى هللا تعاىل عليه وسلم- أن رسول هللا))
بعض األقوال، ول ُيفى ضعُفه ألن  فاألْمر للوجوب على .((فصل ى خلَفه ركعتنْي، وقرأ اآلية

 اآلية حني أداء -عليه الصالة والسالم-من غي دليل. وقراءته  فيه التقييد بصالة خمصوصة
 .الركعتنْي ل يقتضي ختصيصه ُبما

  
  :الثامنة

ه أبو فجعلوا ذلك من متام دعاء إبراهيم، كما روا ،"قَاَل َوَمْن َكَفَر َفَأْمِتْعُه قَِليالً " :قرئ شاذاً 
  .كَفر فأْمِتْعه قليالً  قال: كان ابن عباس يقول: ذلك قول إبراهيم، يسأل رب ه أن  َمن العالية

وهللا -وتركيب السِ ياق أيىب معناها  قال ابن كثي: وهي قراءة شاذة خُمالِفة للقر اء الس بعة،
يقتضيه،  والسياقراجع إىل هللا تعاىل ِف قراءة اجلمهور،  }قَالَ { :. فإن  الضمي ِف-أعلم

عائدًا على إبراهيم، وهذا خالف نظم  }قَالَ { وعلى هذه القراءة الشاذة يكون الضمي ِف
 .-العال م وهللا سبحانه هو- الكالم
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 األسئلة :
  قرأ انفع وابن عامر ) واختذوا ( بفتح اخلاء على أنه فعل ماض ، على معىن أن الناس 1

به وأسكن ذريته عنده قبلة يصلون إليها ، وقرأ الباقون  اختذوا من مكان إبراهيم الذي عرف
 بكسر اخلاء على األمر ) صح ( .

   البيت : اسم للكعبة إذا أطلق ) صح ( .2
   مثابة : موضعاً للثواب ينالون فيه األجر من هللا على األصح كما قال ابن عباس ) خطأ ( 3
دة على مذهب األخفش ، واألول هو    ) من مقام ( : من للتبعيض أو مبعىن ِف أو زائ4

 األظهر ) صح ( .
   ) وعهدان إىل ( مبعىن : أوحينا ووصينا ألنه تعدى ِبىل ) صح ( .5
  ) أضطره ( : الضطرار ضد الختيار ، وهو صدور الفعل من الفاعل من غي تعلق 6

 ِبرادته حقيقة أو جمازاً ) صح ( .
دخول العدو عليهم ومن دخله كان آمنًا حَّت كان   كون البيت أمنًا ألن أهله أمنون من 7

 الرجل يرى قاتل أبيه فيه فال يتعرض له ) صح ( .
  أكثر أهل التفسي أم معىن ) مثابة ( مبعىن الرجوع فال يشعر من أاته أبنه قضى منه وطراً 8

 حَّت يرجع إليه ) صح ( .
ِف مقام إبراهيم : أفال  يب وافق ربه ِف ثالث منها قوله للن   صح أن أاب بكر الصديق 9

 نتخذه مصلى ؟ فأنزل هللا اآلية ) خطأ ( .
 هو من وضعه ِف مكانه اآلن ) صح (    ثبت أن املقام كان مالصقاً للكعبة وأن عمر 10
   ورد عن ابن عباس أن مقام إبراهيم هو احلرم كله ، وِف رواية : احلج كله ) صح ( .11
( دليل على عدم جواز دخول احملدث إىل احلرم والطواف   ِف قوله ) أن طهرا بييت 12

 ابلكعبة كما هو واضح ) خطأ ( .
حرم    ثبت ِف األحاديث الصحيحة أن إبراهيم عليه السالم حرم مكة وأن النيب 13

 املدينة ودعا َلا ابلربكة ضعفي ما دعا إبراهيم ملكة ) صح ( .
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ها من الثمرات نقل هللا قرية من الشام فوضعها ِف   ملا دعا إبراهيم ملكة أبن يرزق هللا أهل14
)  موضع الطائف اآلن رزقًا ألهل مكة كما ورد عن مجاعة من التابعني وروي عن النيب 

 صح ( .
   الصحيح أن قوله ) ومن كفر فأمتعه ( من متام دعاء إبراهيم عليه السالم ) خطأ ( .15
، والصحيح أنه احلجر الذي عليه آاثر قدميه   اختلف العلماء ِف املراد مبقام إبراهيم 16

 والذي كان يقف عليه لبناء الكعبة ) صح ( .
  اختلف العلماء ِف املراد مبقام إبراهيم والصحيح أنه احلرم كله ومشاعر احلج كما قال ابن 17

عباس وجماهد والنخعي والشعيب وأن املراد ابختاذها مصلى هو الدعاء عندها والتقرب إىل هللا 
 ) خطأ ( .

  ذكر الطربي أن األمر بتطهي البيت يراد منه تطهيه من األصنام وعبادة األواثن ، مما  18
كان يعبد هناك من زمان نوح عليه السالم ، ول إشكال ِف هذا فإن األصنام كانت من زمن 

 نوح عليه السالم ) صح ( .
هو اإلخالص ِف بنائه هلل وحده    األمر بتطهي البيت للطائفني والعاكفني والركع السجود19

وهو أرجح من التفسي أبن املراد بذلك تطهيه من الشرك وعبادة األواثن ألنه مل يكن هناك 
 أواثن قبل بناء إبراهيم البيت كما هو متفق عليه عند العلماء ) خطأ ( .

هم يزعمون أَّنم   ِف اآلية رد على املشركني الذين كانوا يشركون ابهلل ِف بيت هللا احلرام و 20
 على ملة إبراهيم ) صح ( .

  ذكر ِف هذه اآلية الركع السجود ومل يذكر القائمني ألنه من املعلوم أنه ل يكون ركوع 21
ول سجود إل بعد قيام ، وأما ِف سورة احلج فذكر األجزاء الصالة للصالة ومل يذكر العاكفني 

 باد ( ) صح ( .ألنه سبق ذكرهم ِف قوله ) سواء العاكف فيه وال
  اآلايت تدل على أن هللا تعاىل قد جعل مكة بلداً آمنًا شرعًا وقدراً فال حيل فيها القتال 22

 ول محل السالح ومن دخله كان آمناً ل يعتدى عليه فيه ) صح ( .
  ذهب مالك واجلمهور إىل أن الطواف ابلبيت أفضل من الصالة عنده بدليل هذه اآلي 23

 ي أبن الصالة هناك أفضل ) خطأ ( .، وقال الشافع
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  اختلف الناس ِف أول من بىن الكعبة وغالب ما يذكر من األقوال إَّنا هو عن أهل 24
 الكتاب ) صح ( . 

  استدل بعض العلماء أبن الكعبة كانت قبل إبراهيم عليه السالم بدليل قوله تعاىل ) وإذ 25
على أن القواعد كانت موجودة قبل ذلك ،  يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإمساعيل ( فدل

 وهو استدلل صحيح كما قال ابن كثي ) خطأ ( .
تباعه إىل أن املدينة أفضل   اجلمهور على أن مكة أفضل من املدينة وذهب مالك وأ26

 صح ( .)
  ل تعارض بني حترمي إبراهيم ملكة وبني ما ورد ِف بعض األحاديث أن هللا تعاىل  حرمها 27
هللا حكمه فيها وحترميه إايها  خلق السماوات واألرض ألن إبراهيم عليه السالم بلغ عنيوم 

 صح ( .)
حلرم واختلفوا ما الذي يفعل به   أكثر العلماء على أنه ل يقتص من اجلاين إذا جلأ إىل ا28

 صح ( .)
أن    األمر ابلصالة عند مقام إبراهيم للوجوب على األصح وقد بينت السنة الصحيحة29

 قرأ هذه اآلية مث صالمها ) خطأ ( . املراد بذلك صالة الركعتني بعد الطواف فإن النيب 
ل من كالم إبراهيم عليه    الصحيح أن قول ) ومن كفر فأمتعه قلياًل ( من كالم هللا 30

 السالم ) صح ( .
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 واخلمسونلثة احملاضرة الثا
*** 

 .( من سورة )البقرة(127تفسري اآلية )
  
 والقراءات، واملناسبة لتالوة،ا
  

 :التالوة
 .}تَ َقبَّْل ِمنَّا ِإنََّك أَْنَت السَِّميُع اْلَعِليمُ  اْلَقَواِعَد ِمَن اْلبَ ْيِت َوِإمْسَاِعيُل َرب ََّنا َوِإْذ يَ ْرَفُع ِإبْ رَاِهيمُ {
  

 :القراءات
 .ل يوجد أوجه تتعل ق ابملعىن

  
 :املناسبة

 .إبراهيم وبنائه البيت ةما زالت اآلايت تَتى ِف قص
 
 

 لغواي ت.
  

{اْلَقَواِعَد}: مْجع قاعدة، وهي: الس ارية واألساس واألْصل ِلما فْوقه، وهي صفة غالبة، 
 ومعناها: الثابتة. 

ومنه: "قع دك هللا" أي: اسأل هللا أن يُقعِ دك، أي: يُثبِ تك. ورْفع األساس: البناء عليها ألَّنا 
 عن هيئة الخنفاض إىل هيئة الرتفاع، وتطاولت بعد التقاصر.إذا ُبيَن عليها نُقلت 

وجيوز أن يكون املراد ُبا: سافات البناء، ألن كل  ساٍف قاعدة لل ذي يُبىن عليه ويُوضع فوقه. 
 ومعىن رْفع القواعد: رْفعها ابلبناء، ألنه إذا َوضع سافاً فوق ساف فقد رَفع الس افات.
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رفع إبراهيم ما قَعد من البيت أي: استوطأ، يعين: جعل هيئَته وجيوز أن يكون املعىن: وإذ ي
 القاعدة املستوِطئة مرتفَعة عالية ابلبناء.

 {َواْلَقَواِعُد ِمَن النِ َساِء}: واحدهتا: قاعد.
 

 .اآلاثر
 .أساس البيت :}اْلَقَواِعد{ :عن ابن عباس قال

قال: القواعد اليت كانت قواعد  ،}َد ِمَن اْلبَ ْيتِ ِإبْ رَاِهيُم اْلَقَواعِ  َوِإْذ يَ ْرَفعُ { :وعن ابن عباس
  .البيت قبل ذلك

 الشيخ ِف "العظمة"، عن ابن عباس، قال: ُوضع البيت على أركان وأخرج ابن جرير، وأبو
  .ُدحَيت األرض من حتت البيت املاء، على أربعة أركان، قبل أن خُتلق الدنيا أبلَفْي عام. مث

َوِإمْسَاِعيُل َرب ََّنا تَ َقبَّْل  يَ ْرَفُع ِإبْ رَاِهيُم اْلَقَواِعَد ِمَن اْلبَ ْيتِ  َوِإذْ { :رأق وعن وهيب بن الورد، أنه
وأنت ُمشِفق أن ل يتقب ل  مث يبكى ويقول: اي خليل الرمحن، ترفع قوائم بيت الرمحن، ،}ِمنَّا

  !منك؟
مردويه،  ندي، وابنمحيد، والبخاري، وابن جرير، وابن أيب حامت، واجل وأخرج أمحد، وعبد بن

قال: سلوين اي معشر الشباب،  واحلاكم، والبيهقي ِف "الدلئل"، عن سعيد بن جبي: أنه
أظهركم. فأكثر الناس مسألته، فقال له رجل: أصلحك  فإين قد أوشكُت أن أذهب من بني

راهيم إب إن   املقام، أهو كما نتحد ث؟ قال: وماذا كنت تتحد ث؟ قال: كن ا نقول هللا، أرأيت
ينزل. فجاءت ُبذا احلجر. فقال:  حني جاء َعرضت عليه امرأة إمساعيل النزول، فأىب أن

ذ املناطق من النساء: أم   :ليس كذلك. فقال سعيد بن جبي  قال ابن عباس: إن  أو ل َمن اخت 
إبراهيم واببنها إمساعيل، وهي  إمساعيل، اختذت منطقًا لتعفي أثَرها على سارة. مث جاء ُبا

عند دوحة فوق زمزم ِف أعلى املسجد، وليس مبكة يومئذ  رضعه حَّت وضعهما عند البيت،تُ 
وسقاء فيه ماء. مث قف ى  وليس ُبا ماء. فوضعهما هنالك ووضع عندمها جراابً فيه متر، أحد،

فقالت: اي إبراهيم، أين تذهب وتَتكنا ُبذا الوادي الذي  إبراهيم منطلقاً، فتبعْته أم  إمساعيل
قالت له: آهلُل أَمَرك  .فيه أُْنس ول شيء؟ قالت له ذلك مراراً، وجعل ل يلتفت إليهما ليس

رجعت. فانطلق إبراهيم حَّت إذا كان عند الث ني ة  ُبذا؟ قال: نعم. قالت: إذًا ل ُيضيِ عنا. مث
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 ا ِإين ِ َرب َّنَ { :استقبل بوجهه البيت مث دعا ُبؤلء الد عوات ورفع يدْيه، قال حيث ل يَرْونه،
الصَّالَة فَاْجَعْل أَْفِئَدًة ِمَن  ِعْنَد بَ ْيِتَك اْلُمَحرَِّم َرب ََّنا لُِيِقيُموا َأْسَكْنُت ِمْن ُذر ِيَّيِت ِبَواٍد َغْيِ ِذي َزرْعٍ 

ضع وجعلت أم  إمساعيل تُر  .}َيْشُكُرونَ  إِلَْيِهْم َواْرزُق ُْهْم ِمَن الثََّمرَاِت َلَعلَُّهمْ  النَّاِس هَتِْوي
 املاء، حَّت إذا نفد ما ِف السقاء عطشت وعطش ابنها. وجعلت إمساعيل، وتشرب من ذلك

فوجدت الص فا أقرب جبل  تنظر إليه يتلو ى، أو قال: يتلب ط. فانطلقت كراهية أن تنظر إليه،
استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحداً، فلم تَ َر أحداً.  ِف األرض يليها، فقامت عليه، مث  

اإلنسان  الص فا، حَّت إذا بلغت الوادي رفعْت طرف ِدرعها، مث سعْت سْعي نفهبطْت مِ 
عليها ونظرت هل ترى أحداً. ففعلت  اجملهود حَّت جاوزت الوادي. مث أتت املروة، فقامت

 فِلذلك سَعى الناس)) :-صلى هللا عليه وسلم-قال النيب  :ذلك سْبع مر ات. قال ابن عباس
 ملروة مسعت صواًت فقالت: صه! تريد نفسها. مث تسم عتأشرفت على ا فلما .((بينهما

ابملَلك موضع  فسمعت صواًت أيضاً، فقالت: قد أمسعت، إن كان عندك غواث. فإذا هي
املاء. فجعلْت ختوضه بيِدها وتغرف من  حَّت ظهر -أو قال: جبناِحه-زمزم، فَنَحَت بعِقِبه 
 :-وسلم صلى هللا عليه-اس: قال النيب تفور بعدما تغرف. قال ابن عب املاء ِف سقائها وهي

لو مْل تغرف من املاء لكانت زمزم عيناً  -أو قال- أم  إمساعيل، لو تركت زمزم يَرحم هللا))
عز -ههنا بيتًا هلل  فشربت وأرضعت وَلَدها. فقال َلا املَلك: ل ختاِف الضْيعة، فإن   .((َمعيناً 
ُيضيع أهله. وكان البيت مرتفعاً من األرض كالرابية،  يَبِنيه هذا الغالم وأبوه. وإن  هللا ل -وجل
رفقة من ُجرُهم أو  السيول فتأخذ عن ميينه وعن مشاله. فكانت كذلك حَّت مر ت ُبم أتتيه

فنزلوا ِف أسفل مكة، فرَأْوا طائراً عائفًا فقالوا: إن   أهل بيت من ُجرُهم ُمقِبلني من طريق كذا،
ً أو جريَّنْي فإذا هم  !عْهدان ُبذا الوادي وما فيه ماءالطائر ليدور على املاء! لَ  هذا فأرسلوا جراي 

ابملاء، فأقبلوا. قال: وأم  إمساعيل عند املاء. فقالوا: أأتذنني لنا أن  ابملاء، فرجعوا فأخربوهم
-املاء. قالوا: نعم. قال ابن عباس: قال النيب  ننزل عندك؟ قالت: نعم ولكن ل حق  لكم ِف

فنزلوا وأرسلوا إىل  .((أمَّ إمساعيل، وهي حتب  األنس فألَفى ذلك)) :-وسلم ليهصلى هللا ع
أبيات منهم. وشب  الغالم وتعل م العربية منهم،  أهليهم فنزلوا معهم، حَّت إذا كان ُبا أهل

. فلما أدرك زو جوه امرأة منهم. وماتت أم  إمساعيل، فجاء وأنفَسهم وأعجَبهم  حني شب 
فسأل زوجته عنه، فقالت: خرج  .و ج إمساعيل يُطالع ترِكَته فلم جيْد امساعيلإبراهيم بعدما تز 
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وهيئتهم، فقالت: َنن ِبَشرٍ  ِف ضيق وشد ة. وشَكْت إليه،  يبتغي لنا. مث سأَلا عن عْيشهم
إمساعيل كأنه  زوُجك فاقرئي عليه السالم، وقويل له يُغيِ  عتبة اببه. فلم ا جاء قال: إذا جاء

جاءان شيخ كذا وكذا، فسألين عنك  .، فقال: هل جاءكم ِمن أحد؟ قالت: نعمآنس شيئاً 
فأخربته أان  ِف جهد وشد ة. قال: فهل أوصاك بشيء؟ قالت:  فأخربتُه، وسألين كيف عيشنا

أيب، وأَمَرين أن أفارقك.  أَمَرين أن أقرأ عليك السالم، ويقول: غيِ ْ عَتبة اببك. قال: ذاك .نعم
فلبث عنهم إبراهيم ما شاء هللا، مث أاتهم بعد  .فطل قها وتزو ج منهم أخرى فاحلقي أبهلك.
أنتم؟  فدخل على امرأته فسأَلا عنه، فقالت خرج يبتغي لنا. قال: كيف .ذلك، فلم جيْده

على هللا. فقال: ما طعامكم؟  وسأَلا عن عيشهم وهيئتهم، فقالت: َنن خبي وسعة، وأثنتْ 
املاء. فقال: اللهم ابرك َلم ِف الل حم واملاء. قال  :ابكم؟ فقالتقالت: اللحم. قال: فما شر 

، ولو كان َلم َحب  لدعا َلم فيه)) :-هللا عليه وسلم صلى-النيب   .((ومل يكن َلم يومئذ َحب 
فإذا جاء زوجك، فاقرئي عليه  :قال: فهما ل ُيلو عليهما أحد بغي مكة إل  مل يوافقاه. قال

فلما جاء إمساعيل قال: هل أاتكم من أحد؟ قالت: نعم أاتان  .ت عتبة اببهالسالم، وُمريه يُثب  
عيشنا فأخربته أان   حَسن اَليئة، وأثنت عليه. فسألين عنك، فأخربته. وسألين كيف شيخ

يقرأ السالم، وأيمرك أن تثب ت عتبة اببك.  خبي. قال: أما أوصاك بشيء؟ قالت: نعم. وهو
بعد  ة، فأمرين أن أُمِسَكك. مث لبث عنهم ما شاء هللا. مث جاءالعتب قال: ذاك أيب، وأنتِ 

رآه قام إليه، فصنعا كما يصنع الولد  فما .ذلك وإمساعيل َيربي نبالً حتت دوحة قريباً من زمزم
قال:  .مث قال: اي إمساعيل، إن  هللا أمرين أبْمر. قال: فاْصنْع ما أمرك ابلوالد والوالد ابلولد،

بيتاً. وأشار إىل أكمة مرتفعة على  وأُعيُنك. قال: فإن  هللا أمرين أن أْبين ههناوتُعينين؟ قال: 
 القواعد من البيت، فجعل إمساعيل أييت ابحلجارة، وإبراهيم ما حوَلا. قال: فعند ذلك رفع

عليه وهو يبين، وإمساعيل يناوله  يبين. حَّت إذا ارتفع البناء، جاء ُبذا احلجر فوَضعه له، فقام
  .}ِمنَّا ِإنََّك أَْنَت السَِّميُع اْلَعِليمُ  َرب ََّنا تَ َقبَّلْ { :رة، ومها يقولناحلجا

كان إبراهيم أيتيهم على الرباق. قال معمر: ومسعت رجالً  :قال معمر: ومسعت رجاًل يقول
  .أَّنما حني التقيا بكيا حَّت أجابتهما الطي يذكر

 وراء زمزم ُيصلح نباًل له، فقال: اي فجاء، فوافق إمساعيل من :وِف لفظ عند البخاري
. قال: إنه -عز وجل-رب ك  أَمرين أن أْبيَن له بيتاً. فقال: أِطعْ  -عز وجل-إمساعيل، إن ربك 
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أفعل. أو كما قال. قال: فقام، فجعل إبراهيم يبين،  قد أمرين أْن تُعينين عليه. فقال: إذنْ 
قال: حَّت  .}ِمنَّا إِنََّك أَْنَت السَِّميُع اْلَعِليمُ  بَّلْ َرب ََّنا تَ قَ { :يناوله احلجارة ويقولن وإمساعيل

على حَجر املقام، فجعل يناوله احلجارة  ارتفع البناء، وضعف الشيخ عن نقل احلجارة، فقام
 .}ِمنَّا إِنََّك أَْنَت السَِّميُع اْلَعِليمُ  رَب ََّنا تَ َقبَّلْ { :ويقولن

النيب  ن  ما فيه مرفوع أماكن صر ح ُبا ابن عباس عنإ -وهللا أعلم- قال ابن كثي: واحلديث
  .-صلى هللا عليه وسلم-

 وإسحاق بن راهويه ِف "مسنده"، وعبد بن محيد، واحلارث بن أيب وأخرج ابن أيب شيبة،
والبيهقي ِف "الدلئل"، عن  أسامة، وابن جرير، وابن أيب حامت، واألزرقي، واحلاكم وصح حه،

فقال: أل ختربين عن البيت؟ أهو  -رضي هللا عنه- اًل قام إىل عليخالد بن عرعرة: أن  رج
ِإبْ رَاِهيَم َوَمْن  َمَقامُ { ُوضع ِف األرض؟ فقال: ل، ولكنه أو ل بيت ُوضع ِف الربكة، أو ل بيت

يل بيتًا ِف  وإن شئَت أنبأتك كيف ُبين. إن  هللا أوحى إىل إبراهيم أِن اْبنِ  ،}َدَخَلُه َكاَن آِمناً 
وهي ريح خجوج وَلا -هللا السكينة  رض. قال: فضاق إبراهيم بذلك ذرعاً، فأرسلاأل

حَّت انتهت إىل مكة، وأمر إبراهيم، فتطو ْت على موضع  . فات بع أحدمها صاحبه-رأسان
احلجر،  إبراهيم أن يبين حيث تستقر السكينة. فبىن إبراهيم، فبقي البيت كطي  احلَجفة. وأُِمر

آُمرك. قال: فانطلق الغالم يلتمس له  ، فقال إبراهيم: ابِغين حجرًا كمافذهب الغالم سعياً 
 قد رك ب احلجر األسود ِف مكانه. فقال: اي أبت! من أاتك ُبذا حَجراً، فأاته به، فوجده

من السماء.  -عليه السالم- احلَجر؟ فقال: أاتين به من مْل يت كل على بنائك! جاء به جربيل
  .فأمت اه

 بن أيب طالب، قال: مل ا أُِمر إبراهيم ببناء البيت، خرج معه رير، عن عليوأخرج ابن ج
البيت مْثل الغمامة فيه مثل  إمساعيل وهاجر. قال: فلم ا قدم مكة، رأى على رأسه ِف موضع

، ول تزِْد ول تُنقص. -أو قال: على قْدري-اْبِن على ظلِ ي  الرأس فكل مه. قال: اي إبراهيم،
َمن َتِكلنا؟ قال: إىل  وخل ف إمساعيل وهاجر، فقالت هاجر: اي إبراهيم، إىل بىن، خرج فلم ا

 .وذكر قص ة هاجر خمتَصرة ...هللا. قالت: انطلق فإنه ل ُيضيِ عنا
من  وعبد بن محيد، وابن املنذر، وابن أيب حامت، واألزرقي، واحلاكم، وأخرج سعيد بن منصور،

أقبل من أرمينية، ومعه السكينة  الب: أن  إبراهيمطريق سعيد بن املسيب، عن علي بن أيب ط
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 تتبو أ العنكبوت بيتاً. قال: فكشفت عن أحجار ل يطيق احلَجرَ  تدل ه، حَّت تبو أ البيت كما
ِإبْ رَاِهيُم اْلَقَواِعَد ِمَن اْلبَ ْيِت  َوِإْذ يَ ْرَفعُ { :إل  ثالثون رُجالً. قيل: اي أاب حممد، فإن  هللا يقول

 .قال: كان ذلك بْعد ،}يلُ َوِإمْسَاعِ 
َوِإْذ يَ ْرَفُع ِإبْ رَاِهيُم { :، ِف قوله-صلى هللا عليه وسلم-عن النيب  وأخرج الديلمي، عن علي

على تربيع البيِت، َلا رأس تتكل م:  جاءت سحابة)) :قال اآلية، }...اْلبَ ْيتِ  اْلَقَواِعَد ِمنَ 
 .((فرفعاه على تربيعها .""ارتفاُع البيت على تربيعي

أهبط  أيب حامت، والطرباين، عن عبد هللا بن عمرو بن العاص، قال: مل ا وأخرج ابن جرير، وابن
كما يطاف حول عرشي، وُيصلَّى  هللا آدم ِمن اجلن ة، قال: "إين  ُمهِبط معك بيتاً يُطاف حوله

ياء حيج ونه زمن الطوفان، رَفعه هللا إليه، فكانت األنب عنده كما ُيصلَّى عند عرشي". فلم ا كان
فبناه من مخسة جبال: حراء،  يعلمون مكانه، حَّت بو أه هللا بْعُد إلبراهيم، وأعلمه مكانَه، ول

 .-وهو جبل ببيت املقدس-احلمر  ولبنان، وثيرب، وجبل الط ور، وجبل
عز -الطبقات"، عن أيب جهم بن حذيفة بن غامن، قال: أوحى هللا " وأخرج ابن سعد ِف

الرباق، وجعل إمساعيل أمامه  أيمره ابملسي إىل بلده احلرام، فركب إبراهيم إىل إبراهيم -وجل
يدل ه على موضع البيت، حَّت  -عليه السالم-جربيل  وهو ابن سَنتنْي، وهاجُر خْلَفه، ومعه

إىل الشام. مث أوحى  مكة. فأنزل إمساعيل وأم ه إىل جانب البيت، مث انصرف إبراهيم قِدم به
يومئذ ابن مائة سنة، وإمساعيل يومئذ ابن ثالثني، فبناه  أن يَ ْبين البيت وهو هللا إىل إبراهيم

أم ه هاجر. وويل اثبت  وتوِف  إمساعيل بعد أبيه فُدفن داخل احِلْجر مم ا يلي الكعبة مع .معه
 .ُجرهم بن إمساعيل البيت بعد أبيه مع أخواله

بَ ْييِتَ { البيَت هو وإمساعيل: ابِنيَاأَمر إبراهيم أن يَبين  -وجل عز-وقال السدي: إن هللا 
فقام  حَّت أتى مكة، -عليه السالم- فانطلق إبراهيم .}السُُّجودِ  لِلطَّائِِفنَي َواْلَعاِكِفنَي َوالرُّكَّعِ 

فبعث هللا رحيًا يقال َلا: الريح اخلجوج،  .هو وإمساعيل، وأخذا املعاول ل يدراين أين البيت
 ة، فكشفت َلما ما حول الكعبة عن أساس البيت األول،صورة حي   َلا جناحان ورأس ِف

بْ رَاِهيَم { :تعاىل وأتبعاها ابملعاول حيفران حَّت وضعا األساس؛ فذلك حني يقول َوِإْذ بَ وَّْأاَن إِلِ
الركن، قال إبراهيم إلمساعيل: اي بين ! اطلْب يل  فلما بَنيا القواعد فبلَغا مكان .}اْلبَ ْيتِ  َمَكانَ 
ذلك! فانطلق يطلب له   أضعه ههنا. قال: اي أبه! إين كسالن لِغب. قال: علي  حَسناً  حَجرا
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اَلند، وكان أبيض ايقوتة بيضاء مثل الثغامة. وكان  حَجراً. وجاءه جربيل ابحلجر األسود من
فوجده عند الر كن.  به من اجلنة فاسود  من خطااي الناس. فجاءه إمساعيل حبَجر آدم هبط

من هو أنشط منك! فبنَ َيا، ومها يدعوان  اءك ُبذا؟ قال: جاء بهفقال: اي أبت، من ج
  .}أَْنَت السَِّميُع اْلَعِليمُ  َرب ََّنا تَ َقبَّْل ِمنَّا ِإنَّكَ { :إبراهيَم رب ه، فقال الكلمات اليت ابتلى

الكف  اآلَخر. فبث  الورق ِف  وِف لفظ قال: خرج آدم من اجلن ة ومعه حَجر ِف يده وورق ِف
احلجر فكان ايقوتة بيضاء ُيستضاء ُبا. فلم ا بىن  فمنه ما تَ َرْون من الطِ يب، وأما اَلند،

 .البيت... فذكر َنوه إبراهيم
كانت رِجاله ِف األرض، ورأُسه  وعن عطاء بن أيب رابح، قال: مل ا أهبط هللا آدم من اجلنة،

الئكة حَّت شَكْت السماء ودعاءهم، أينس إليهم، فهابت امل ِف السماء، يسمع كالم أهل
فَقد ما كان يسمع منهم،  هللا ِف دعائها وِف صالهتا، فخف ضه هللا إىل األرض. فلما إىل

دعائه وِف صالته، فُوجِ ه إىل مكة، فكان موضع قَدمه  استوحش حَّت شكا ذلك إىل هللا ِف
ت على ايقوت اجلنة، فكان وخْطوه مفازة، حَّت انتهى إىل مكة. وأنزل هللا ايقوتة من قرية،

حَّت أنزل هللا الطوفان، فرُفعت تلك الياقوتة. حَّت  موضع البيت اآلن. فلم يزل يطوف به،
بْ رَاِهيمَ { :فَبناه، فذلك قول هللا تعاىل -عليه السالم-إبراهيم  بعث هللا َمَكاَن  َوِإْذ بَ وَّْأاَن إِلِ

 .}اْلبَ ْيتِ 
خِبطيئتك! ولكن اْهبْط إىل  :لوعن عطاء، قال: قال آدم: إين ل أمسع أصوات املالئكة. قا

 به كما رأيَت املالئكة حتف  ببْييت الذي ِف السماء. فيزعم األرض، فاْبِن يل بيتاً، مث احُفف
سيناء، واجلودي، وكان رَبُضه  الناس أنه بناه من مخسة أجبل: من حراء، وطور زيتا، وطور

  .بْعد -معليه السال-بناه إبراهيم  من حراء. فكان هذا بناء آدم، حَّت
  .-وهللا أعلم- قال ابن كثي: هذا صحيح إىل عطاء، ولكن ِف بعضه نكارة

هللا األرض أبربعني عاماً،  عن كعب األحبار، قال:كان البيت غثاءة على املاء قبل أن ُيلق
  .ومنه ُدِحيت األرض

أبرض األرض، وكان مهبطه  وعن قتادة قال: وَضع هللا البيت مع آدم؛ أهبط هللا آدم إىل
 ورجاله ِف األرض، فكانت املالئكة هتابه، فنقص إىل ستِ ني اَلند، وكان رأسه ِف السماء،

، -عز وجل-ذلك إىل هللا  ذراعاً. فحزن آدم(إذ فَقد أصواَت املالئكة وتسبيَحهم، فشكا
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بيتاً تطوف به كما يُطاف حول عرشي، وُتصلِ ي عنده   فقال هللا: اي آدم، إين قد أهبطت لك
خطوتنْي  عرشي. فانطلق إليه آدم فخرج، ومد  له ِف خْطوه، فكان بنْي كل ِ  صلَّى عندكما يُ 

  .البيت فطاف به، وَمن بَ ْعده من األنبياء مفازة. فلم تزل تلك املفازة بعد ذلك، فأتى آدم
إبراهيم مكان البيت، خرج إليه من الشام،  وعن جماهد وغيه من أهل العْلم: إن  هللا مل ا بو أ

ومعه  وأبم ه هاجر. وإمساعيل طفل صغي يَرضع، ومُحلوا على الرباق، خرج معه ِبمساعيلو 
جربيل فكان ل مير بقرية إل  قال:  جربيل يدل ه على موضع البيت ومعامل احلَرم. وخرج معه

 وهي إذ ذاك عضاه وسلم-فيقول جربيل: امِضْه! حَّت قدم به مكة  أُبذه أُِمرت اي جربيل؟
والبيت يومئذ ربوة محراء مدرة.  .ا أانس يقال َلم: العماليق، خارج مكة وما حوَلاوُب -ومسُر

 نعم. فعَمد ُبما إىل موضع احِلْجر :أِمرت أن أضعهما؟ قال فقال إبراهيم جلربيل: أههنا
 ُذر ِيَّيِت َرب ََّنا ِإين ِ َأْسَكْنُت ِمْن { :فقال .فأنزَلما فيه، وأمر هاجر أم  إمساعيل أن تت خذ فيه عريشاً 

  .}َلَعلَُّهْم َيْشُكُرونَ { :إىل قوله }ِبَواٍد َغْيِ ِذي َزرٍْع ِعْنَد بَ ْيِتَك اْلُمَحرَّمِ 
أبْلفْي سنة، وأركانه ِف  وعن جماهد، قال: خَلق هللا موضع هذا البيت قْبل أن ُيلق شيئاً 

 .األرض السابعة
  .وعن جماهد: القواعد ِف األرض السابعة

وإمساعيل يَبنيان قواعد البيت من  أمحر: أن  ذا القرننْي قِدم مك ة، فوجد إبراهيموعن علباء بن 
 .وألرضي؟ فقال: َنن عبدان مأموران، أُِمْران ببناء هذه الكعبة مخسة أجبل، فقال: مالكما

َنن نشهد أن  إبراهيم  :قال: فهاات ابلبي نة على ما تد عيان! فقامت مخسة أكبش، فقلن
 .هذه الكعبة. فقال: قد رضيت وسل ْمت، مث مضى مأموران أُِمرا ببناء وإمساعيل عبدان

قوم نوح رفَ َعه، وبقي  وعن معمر، قال: إن سفينة نوح طافت ابلبيت سبعاً، حَّت إذا غرق
اْلَقَواِعَد ِمَن  َوِإْذ يَ ْرَفُع ِإبْ رَاِهيمُ { :ذلك؛ وذلك قوله تعاىل أساسه، فبو أه هللا إلبراهيم فبناه بعد

 الركن أاب قبيس، حَّت إذا كان بناء إبراهيم، اندى أبو قبيس واستودع .}بَ ْيِت َوِإمْسَاِعيلُ الْ 
-البيت حني بناه إبراهيم  إبراهيم فقال: اي إبراهيم، هذا الر كن. فجاء فحفر عنه، فجعله ِف

  .-عليه السالم
صلى هللا - النيب وأخرج مالك، والشافعي، والبخاري، ومسلم، والنسائي، عن عائشة زوج

 أمل تَ َرْي أن  قومِك حني بَنوا)) :قال -وسلم صلى هللا عليه-: أن  رسول هللا -عليه وسلم



214 
 

ترد ها على قواعد إبراهيم؟  فقالت: اي رسول هللا! أل .((الكعبة أقصروا عن قواعد إبراهيم؟
مسعْت هذا فقال عبد هللا بن عمر: لئن كانت عائشة  .((لول حَداَثن قوِمك ابلكْفر)) :قال

تَرك استالم  -عليه وسلم صلى هللا-ما أرى رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم-هللا  من رسول
 .-السالم عليه- يِليان احَلجر، إل  أن  البيت مل يُتمَّْم على قواعد إبراهيم الركننْي اللَّذْين

نقْضُت الكعبة ابلكْفر، لَ  لول حداثة عهِد قوِمك)) :وله ألفاظ ِف "الصحيحنْي"، ومنها
  .((قريشاً حني بَ َنِت البيَت استقصَرت، وجلعلُت َلا َخْلفاً  وجَلعْلُتها على أساس إبراهيم؛ فإن  

اي عائشة، لول قومك حديثو عهٍد بِشْرٍك َلدْمُت الكعبة فألزق ُْتها ابألرض، )) :وِف آَخر
احِلْجر؛ فإن  قريشاً اقتصرهْتا حني  وزدُت فيها ست ة أذرع من وجلعلُت َلا ابابً شرقياً وابابً غربياً،

 .((الكعبة بَنتِ 
عليه -البيت قْبل آدم  وقد أطنب السيوطي جدًا ِف سْوق الرواايت املتعلِ قة أبصل بناء

واألرض، وقص ة بناء إبراهيم له، وكم كان طوله  وبَ ْعده، وما يُقابله ِف السماء -السالم
وأْصل احلَجر  يت، وِعظم ُحرمته، وفْضل الن ظر إليه،املالئكة واألنبياء َلذا الب وَعرضه، وحج  

 ...وغي ذلك األسود وفْضله، ورْفع البيت واحلَجر ِف آخر الزمان،
 

رين أقوال  .املفس ِّ
  
. وآثَر صيغة املضارع  }َوِإذْ { ،}ِإبْ رَاِهيمُ  َوِإْذ قَالَ { :عطف على :}َوِإْذ يَ ْرَفُع ِإبْ رَاِهيمُ { للمضي 

 األمر ليَقتدي الناُس به ِف إتيان الطاعات الش اق ة مع ة استحضارًا َلذامع أن  القصة ماضي
 .البتهال ِف قَبوَلا، ولِيعلموا َعظمة البيت املبين  فُيعظِ موه

 البيت، ورف َْعهما -عليهما السالم-بناَء إبراهيم وإمساعيل  واملعىن: واذُكْر اي حممد لِقومك
  .}اْلَعِليمُ  تَ َقبَّْل ِمنَّا ِإنََّك أَْنَت السَِّميعُ  َرب ََّنا{ :القواعد منه، ومها يقولن

 َوِإْذ يَ ْرَفُع ِإبْ رَاِهيُم اْلَقَواِعَد ِمنَ { :مسعود: أَّنما كاان يقرآن وحكى القرطيب وغيه، عن أيب  وابن
 .}َعِليمُ تَ َقبَّْل ِمنَّا ِإنََّك أَْنَت السَِّميُع الْ  َرب ََّنا{ :ويقولن ،}اْلبَ ْيِت َوِإمْسَاِعيلُ 

 }...ُمْسِلَمًة َلكَ  ُمْسِلَمنْيِ َلَك َوِمْن ُذر ِيَِّتَنا أُمَّةً  َرب ََّنا َواْجَعْلَنا{ :ويدل  على هذا: قوَُلما بَ ْعده
  .ِف عمل صاحل، ومها يسألن هللا تعاىل أن يتقب ل منهما اآلية؛ فُهما
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 َوالَِّذيَن يُ ْؤُتوَن َما آتَ ْوا َوقُ ُلوُُبُمْ { :املؤمنني اخلُل ص ِف قوله وهذا كما حكى هللا تعاىل عن حال
أي:  }َوقُ ُلوُُبُْم َوِجَلة  { أعَطْوا ِمن الص دقات، والن فقات، والُقرابت، أي: يُعطون ما }َوِجَلة  

صلى -عائشة عن رسول هللا  خائفة أن ل يتقب ل منهم، كما جاء به احلديث الصحيح عن
  .-هللا عليه وسلم

 .يرفع القواعد من البيت هو: إبراهيم، والداعي: إمساعيل ن: الذي كانوقال بعض املفسري
 .والصحيح: أَّنما كاان يرفعان ويقولن كما ِف اآلاثر

 السدي: ِف هذا السياق ما يدل  على أن  قواعد البيت كانت وقال ابن كثي، معلِ قاً على أثر
 .وقد ذهب إىل ذلك ذاهبون ا؛مبني ة قبل إبراهيم، وإَّنا ُهدي إبراهيم إليها، وبُ وِ ئ َل

  .كاان معل قنْي ابلكعبة وجاء ِف الصحيح: أن  قرين الكبش
كان يزور أهله مبكة على الرباق سريعاً، مث يعود إىل  -عليه السالم-وقد جاء: أن  إبراهيم 

 .-وهللا أعلم-ابلبالد املقد سة  أهله
 

 .اإلمجايل املعىن
  

وهو: بناؤه الكعبة على  -عليه السالم-أعمال إبراهيم  َمشهدًا من -سبحانه وتعاىل-يذكر 
، -عليه السالم-إمساعيل  األساسية اليت دل ه هللا عليها، ويرفع هذا البناء، وُيساعده قواعدها

، فيطلبان من هللا قبول }ِمنَّا ِإنَّك أ ْنَت السَِّميُع اْلَعِليمُ  َرب ََّنا تَ َقبَّلْ { :ومها يقولن حال بنائهما
العليم حبقيقة  جِبْعله خالصًا له، وابتغاء مرضاته؛ فهو السميع ِلما َيدعوانه به، عملهذا ال

 .عَمِلهما وني تهما فيه
 

 .اآلية من مسائل
 :األوىل

علي  بن أيب طالب: ِف هذا السياق، أنه بىَن البيت قبل أن  قال ابن كثي، معلِ قاً على حديث
أنه بناه إىل  يكون أو ًل وَضع له حْوطًا وحتجياً، لحُيتمل إن كان حمفوظًا أن  يفارقهما، وقد

  .هللا تعاىل أعاله، حَّت كرُب إمساعيل فبنياه معا كما قال
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مبتدأ، وخربه حمذوف، أي: يقول:  :}ِإمْسَاِعيلُ { أن   وقال اآللوسي: أْبعد بعُضهم فزعم
َمدخلي ة  د ابلبناء، ولهو املتفر ِ  -عليه السالم-القول أبن  إبراهيم  رب نا... وهذا مْيل إىل

إذ ذاك طفاًل صغياً. والصحيح: أن   إلمساعيل فيه أصاًل، بناًء على ما ُروي عن علي  أنه كان
 .األثر غي صحيح

الصواب، واألثر اثبت، والنصوص الصحيحة تدل  على  قلت: الذي ذهب إليه ابن كثي هو
 :هكذا ترتيب األمر

 اية هللا له ودللته عليه، ومعه هاجر وإمساعيل وهو رضيع،ُبد جميء إبراهيم إىل مكان البيت
َأْسَكْنُت ِمْن  َرب ََّنا ِإين ِ { :بقوله فحو ط البيت كما دل ه هللا تعاىل، وتَرك أهَله عنده، ودعا َلم

 ْجَعْل أَْفِئَدًة ِمَن النَّاِس هَتِْويالصَّالَة فَا ِعْنَد بَ ْيِتَك اْلُمَحرَِّم َرب ََّنا لُِيِقيُموا ُذر ِيَّيِت ِبَواٍد َغْيِ ِذي َزرْعٍ 
 .اآلية }...إِلَْيِهمْ 

وتزو ج منهم. وكان أبوه يزوره. وِف زايرة له، أخربه أبْمر  وجاءت ُجرهم، وتَريب  إمساعيل بينهم،
 .تعاىل ببناء البيت، وأن يساعده؛ وهذا هو املراد ابآلية هنا هللا

ابحلج .  أبْن يُنادي ِف الناس -عليه السالم-يَّه إبراهيم سبحانه نب وبعد انتهاء البناء، أَمر هللا
الذ بح ِلَولده، فكانت القص ة. وفداه هللا  وجاءه جربيل فعل مه املناسك، وِف خالَلا رأى رؤاي

  .أصبح ُنسكا من املناسك اآلن، وهو ما يكون يوم الن حر ابلكبش ِف الوقت الذي
 .ة"، فْلياِجْعه َمن شاءالنبوي وقد وض حُت ذلك ِف "صحيح السية

  
 :الثانية

 :قريش للكعبة كاملة، والش اهد منها املتعلِ ق ابآلية: قوله أطال ابن كثي بذِْكر قصة بناء
أفَضْوا إىل حجارة  -عليه السالم-أساس إبراهيم -األساس  حَّت إذا انتهى اَلْدم ُبم إىل

 .كاألسن ة، آخذ بعضها بعضاً  ُخضر
يهدمها، أدخل عتلة بني حَجرْين منها ليقلع ُبا أحَدمها،  قريش مم ن كانوفيه: أن  رجاًل من 

 .حتر ك احلج ر تنق ضت مكة أبسرها، فانتهوا عن ذلك األساس فلم ا
 بناء قريش حَّت احَتقت ِف أو ل إمارة عبد هللا بن الزبي بعد مث قال ابن كثي: ومل تزْل على

الزبي، فحينئذ نَقضها ابن الزبي إىل  وية مل ا حاصروا ابنسنة ِستِ ني، وِف آِخر ولية يزيد بن معا
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ابابً  ، وأدخل فيها احِلْجر، وجعل َلا-عليه السالم-قواعد إبراهيم  األرض، وبناها على
رضي هللا -خالته عائشة أم  املؤمنني  شرقياً، وابابً غربياً، ُملَصقنْي ابألرض، كما مسع ذلك من

عبد  مارته حَّت قتله احلجاج، فرد ها إىل ما كانت عليه أبْمرمد ة إ . ومل تزل كذلك-عنها
 .امللك بن مروان له بذلك

ملا احَتق البيت زمن يزيد بن معاوية، حني غزاها  :مث ذكر حديث مسلم عن عطاء، قال
املوسم، يريد أن حيز ُبم أو  فكان ِمن أْمره ما كان، ترَكه ابن الزبي حَّت قدم الناس أهل الشام،

 !صدر الناس قال: اي أيها الناس! أشيوا علي  ِف الكعبة ئهم على أهل الشام. فلم اجُير ِ 
عباس: فإين قد فَرق يل رأي فيها؛  أنُقضها، مث أبين بناءها؟ أو ُأصلح ما َوِهي منها؟ قال ابن

ث وبُع وتدَُع بيتاً أسلم الناُس عليه، وأحجاراً أسلم الناس عليها، أرى أن تصلح ما وِهي منها،
لو كان أحُدهم احَتق بيُته ما رِضي  :. فقال ابن الزبي-صلى هللا عليه وسلم-عليها النيب 

َده، فكيف بيت رب كم ؟! إين مستخي ريب ثالاثً، مث عازم على أمري. -عز وجل- حَّت جيدِ 
أبو ل الناس َيصعد  مضت ثالث، أمجع رأيَه على أن ينقضها. فتحاماها الناس،؛ أن يَنزل فلما
منه حجارة. فلما مْل يَره الناس أصابه شيء،  أمر  من السماء، حَّت صعده رجل، فألقى فيه

الستور، حَّت  حَّت بلغوا به األرض، فجعل ابن الزبي أعمدة يسَت عليها تتابعوا فنقضوه،
  .ارتفع بناؤه

 -لمصلى هللا عليه وس-تقول: إن  النيب  -رضي هللا عنها- وقال ابن الزبي: إين  مسعت عائشة
بكْفر، وليس عندي ِمن النفقة ما يُقو ِيين على بنائه،  لول أن  الناس حديث  عهُدهم)) :قال

منه، واباًب ُيرجون  أدخلت فيه من احِلْجر مخسة أذرع، وجلعلت له اباًب يدخل الناس لكنت
 مخسة أذرع من احِلْجر، قال: فأان أجد ما أنفق، ولست أخاف الناس. قال: فزاد فيه .((منه

عليه البناء. وكان طول الكعبة مثانية عشر ذراعاً. فلما  حَّت أبدى ُأسًا نظر الناس إليه، فبىن
يدخل منه، واآلخر ُيرج  فيه استقصره، فزاد ِف طوله عشر أذرع، وجعل له اببنْي أحدمها زاد

 الزبي قداحلج اج إىل عبد امللك ُُيربه بذلك، وُُيربه أن  ابن  منه. فلما قُتل ابن الزبي، كتب
عبد امللك: إان لسنا من  وضع البناء على أس  نظر إليه الُعدول من أهل مكة. فكتب إليه

 زاده ِف طوله فأِقرَّه، وأم ا ما زاد فيه من احِلجر، فُردَّه إىل تلطيخ ابن الزبي ِف شيء. أما ما
  .بنائه، وُسدَّ الباب الذي فتحه. فنقضه، وأعاده إىل بنائه
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 ، ألنه هو-رضي هللا عنه-إقراَر ما فَعله عبِد هللا بن الزبي  وقد كانت السُّن ة قال ابن كثي:
تُنِكَره قلوُب بعض الناس  ، ولكن خِشي أن-صلى هللا عليه وسلم-الذي ود ه رسول هللا 

من الكْفر، ولكن خِفَيْت هذه السُّنَّة على عبد  حلداثة عهدهم ابإلسالم، وقُ ْرِب عْهدهم
ا روت ذلك عن رسول هللا ن؛امللك بن مروا صلى هللا - وَلذا مل ا حتق ق ذلك عن عائشة أَّن 

 ."وِدْدان أان  ترْكناه وما توىلَّ " :قال -عليه وسلم
احلارث بن عبيد هللا وَفد على عبد امللك بن مروان ِف  وذَكر ابن كثي ما رواه مسلم: أن  

عائشة ما كان يزعم  مِسع من -الزبييعين ابن -فقال عبد امللك: ما أظن  أاب خبيب  خالفته،
مِسعُته منها. قال: مسعتها تقول ماذا؟ قال: قالت: قال  أنه مسعه منها! قال احلارث: بَلى! أان

إن  قوَمك استقصروا من بنيان البيت، ولول حداثة )) :-صلى هللا عليه وسلم-هللا  رسول
فهُلمِ ي ألُرَِيك ما  ن بعدي أن يْبنوه،ابلشِ رك أعدُت ما تركوا منه؛ فإْن بدا لقوِمك مِ  عهدهم

  .((تركوا منه، فأراها قريباً من سبعة أذرع
َلا اببنْي موضوعنْي ِف  وجلَعْلتُ )) :-هللا عليه وسلم صلى-وزاد بعض الرواة: قال النيب 

 :قالت: قلُت: ل. قال ((كان قوُمك رفعوا ابُبا؟ األرض، شرقيًا وغربياً. وهل َتدرين ملِ 
يدخلها يَدعونَه حَّت يرتقي،  أن ل يدخَلها إل  َمن أرادوا. فكان الرجل إذا هو أراد أن زاً تعز  ))

للحارث: أنَت مسْعَتها تقول  قال عبد امللك: فقلت .((فسقط حَّت إذا كاد أن َيدخل دفعوه
 ."بعصاه، مث قال: "وِددُت أين  تركته وما حتم ل هذا؟! قال: نعم. قال: فنكت ساعة

مسعت أم   هللا بن أيب ربيعة: ل تُقْل هذا اي أمي املؤمنني! فأان فقال احلارث بن عبدوِف لفظ: 
  .أْهدمه، َلَتْكته على ما بىَن ابُن الزبي املؤمنني حُتد ث هذا. قال: لو كنُت مسعُته قبل أن

 كاملقطوع به إىل عائشة، ألنه قد ُروي عنها من طُرق صحيحة قال ابن كثي: فهذا احلديث
لكان جيِ داً، ولكن بعدما رجع  تعد دة؛ فدل  هذا على صواب ما فَعله ابُن الزبي، ولو تُركم

 بعض العلماء أن يغي  عن حاله،كما ذُِكر عن أمي املؤمنني األمر إىل هذا احلال، فقد َكرِه
َعله ابن هْدم الكعبة وردِ ها إىل ما ف هارون الرشيد، أو أبيه املهدي، أنه سأل اإلمام مالكاً عن

أحد  أن  اي أمي املؤمنني، ل جْتعْل كعبة هللا َملعبَة للملوك، ل يشاء :الزبي؛ فقال له مالك
 .والنواوي فََتَك ذلك الرشيد. نقله عياض !يهدمها إل  هدمها
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آخر الزمان، إىل أن ُير ُبا ذو السوْيقتنْي من احلبشة، كما  هكذا إىل -وهللا أعلم-ول تزال 
 :-هللا عليه وسلم صلى-ِف "الصحيحني" عن أيب هريرة، قال: قال رسول هللا ذلك  ثبت

  .أخرجاه .((الكعبة ذو السوْيقتنْي من احلبشة ُُيرِ ب))
كأين  )) :قال -صلى هللا عليه وسلم-، عن النيب -عنهما رضي هللا-وعن عبد هللا بن عباس 

  .رواه البخاري .((حَجراً  به أسود أفحج، يقلعها حَجراً 
، قال: -رضي هللا عنهما-هللا بن عمرو بن العاص  وأخرج اإلمام أمحد بن حنبل، عن عبد

احلبشة،  ُُيرِ ب الكعبَة ذو السوْيقتنْي ِمن)) :يقول -صلى هللا عليه وسلم-هللا  مسعت رسول
مبسحاته  إليه أَصْيلع أفَ ْيدع يضرب عليها وَيسلُبها ِحْليَتها، وجُير ِدها من ِكسوهتا. ولكأين  أنظر

 .((وِمْعوله
  .الساق والفدَع: زْيغ بني الَقَدم وعْظم

يكون بعد خروج أيجوج ومأجوج، ِلما جاء ِف "صحيح  إَّنا -وهللا أعلم-قال: وهذا 
صلى هللا عليه - قال: قال رسول هللا -رضي هللا عنه-عن أيب سعيد اخلدري  "البخاري

 .((ومأجوج د خروج أيجوجلَُيَحجَّن  البيت ولَُيعَتَمَرن  بع)) :-وسلم
 

 األسئلة :
   القواعد مجع قاعدة وهي السارية واألساس ملا فوقها من البناء ، ومعناها الثابتة ) صح ( .1
  رفع القواعد معناه : البناء عليها ألَّنا إذا بين عليها نقلت عن هيئة الخنفاض إىل هيئة 2

 الرتفاع ) صح ( .
القواعد من البيت أي : رفع ما قعد من البيت مبعىن :   ذهب بعضهم إىل أن معىن رفع 3

 جعل هيئته القاعدة املستوطئة مرتفعة عالية البناء ، وهو قول معترب أيضاً ) صح ( .
   ورد عن ابن عباس أن قواعد البيت كانت موجودة قبل بناء إبراهيم عليه السالم ) صح ( 4
السالم وأنه ذهب مع طوفان نوج عليه    ورد أن البيت كان موجودًا قبل إبراهيم عليه5

 السالم فكانت األنبياء حتجه ول تعرف مكانه حَّت بناه إبراهيم عليه السالم ) صح ( .
  ثبت أن احلجر األسود من اجلنة جاء به جربيل إىل إبراهيم عليهما السالم فوضعه ِف 6

 موضعه ) صح ( .
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 ين آدم حديث ضعيف ) خطأ ( .  حديث أن احلجر األسود كان أبيض وسودته ذنوب ب7
 أن احلجر األسود كان ل ميسه صاحب عاهة إل برئ ) صح ( .   صح عن النيب 8
  ملا خلق هللا األرض جعل موضع الكعبة ايقوتة من اجلنة كبية ، وكان األنبياء حيجون إليها 9

 حَّت ذهبت ِف طوفان نوح ) صح ( .
بيت كان على املاء قبل خلق األرض أبربعني   ورد عن ابن عباس وكعب األحبار أن ال10

 سنة ومنه دحيت األرض ) صح ( .
   عن جماهد أن قواعد البيت ِف األرض السابعة ) صح ( .11
  ثبت ِف السنة أن بناء البيت املوجود اآلن نقص عن قواعد إبراهيم ملا بنته قريش وأن 12

عه من ذلك أن قريشًا حديثة عهد كان حيب أن يعيده على قواعد إبراهيم ولكن من  النيب 
 بكفر ) صح ( .

  قال تعاىل ) وإذا يرفع ( ابملضارع مع أن القصة ماضية وصدرها ِبذ الليت للمضي 13
 ( قبوَلا وليعرفوا عظمة البيت ) صحليقتدي الناس ِببراهيم ِف إتيان الطاعات مع البتهال ِف 

م يعملون العمل الصاحل وهم خائفون أن ل   ِف اآلية التنبيه على حال أهل اإلميان من أَّن14
 يتقبل منهم ) صح (. 

  رجح ابن كثي أن قواعد البيت كانت مبنية قبل إبراهيم عليه السالم وإَّنا هدي إبراهيم 15
 إليها ) صح ( .

  الصحيح أن قواعد البيت مل تكن قبل إبراهيم وإَّنا بناها إبراهيم مع بناء البيت وأن الذي 16
  له هو موضع البيت ) خطأ ( .بوأه هللا

   ما ورد من أن قرين الكبش كاان معلقني ِف الكعبة ضعيف ل يثبت ) خطأ ( 17
   ورد أن إبراهيم كان يزور أهله مبكة على الرباق سريعاً مث يعود ) صح ( .18
أن إبراهيم عليه السالم بىن البيت وإمساعيل صغي وهو أثر ضعيف    ورد ِف أثر علي 19

 لى األصح كما قال األلوسي ) خطأ ( .ع
  مجع ابن كثي بني أثر علي ِف أن إبراهيم بىن البيت وإمساعيل صغي أبنه وضع له حوطاً 20

 وحتجياً مث بناه مع إمساعيل ملا كرب ) صح ( .
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  ذهب بعض املفسرين إىل أن اجلملة تنتهي بقوله ) من البيت ( وإمساعيل مبتدأ ، واملعىن 21
براهيم هو الذي بىن البيت وحده وإمساعيل كان يقول : ربنا تقبل .. وهذا تفسي له : أن إ

 وجه قوي يوافق أثر علي ) خطأ ( .
  ِف السية الصحيحة أن قريشًا ملا نقضت الكعبة إلعادة بنائها ووصلت إىل قواعد 22

 إبراهيم وأرادت حتريكها رجفت مكة أبكملها فانتهوا عن ذلك ) صح ( .
رد ِف الصحيح أنه ِف زمن ابن الزبي احَتقت الكعبة فبناها ابن الزبي على قواعد   و 23

 مث أعادها احلجاج إىل وضعها بعد قتل ابن الزبي ) صح ( . إبراهيم كما كان حيب النيب 
   رجح ابن كثي أن ما فعله ابن الزبي من بناء الكعبة هو السنة ألنه هو ما وده النيب 24

 هل عبد امللك ذلك هدمه وأعاده كما كان ) صح ( .ولكن ملا ج
وذلك    ما فعله ابن الزبي من بناء الكعبة خمالف للصحيح وإن كان موافقاً لتمين النيب 25

 وهو على ذلك مل يغيه ) خطأ ( . ألن هللا تعاىل قدر أبن ميوت النيب 
د بناء الكعبة على قواعد متىن أن يعي   ملا أتكد عبد امللك بن مروان من أن النيب 26

 إبراهيم ندم على أنه مل يَتك البناء على ما فعله ابن الزبي ) صح ( .
  اتفق أهل العلم على ترك البيت على ما هو عليه وكرهوا تغييه حَّت ل يكون ألعوبة بني 27

 يدي امللوك ) صح ( .
 ن أتباع الدجال ) خطأ (   ثبت أن الكعبة ستبقى إىل قرب يوم القيامة حَّت ُيرُبا رجل م28
  اسم الذي ُيرب الكعبة قبل يوم القيامة ذو السويقتني رجل من احلبشة وأيخذ حليها 29

 وكنزها ) صح ( .
  هدم الكعبة قبل يوم القيامة دليل على قرب زلزلة األرض ألَّنا مبثابة الثبات لألرض 30

 وبعدم قيامها ل قيام لألرض ) صح ( . 
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 واخلمسون رابعةاحملاضرة ال
*** 

 .( من سورة )البقرة(134( إىل)128تفسري اآلايت من )
  

 .والقراءات، واملناسبة التالوة،
 :التالوة

َنا ُمْسِلَمنْيِ َلَك َوِمْن ُذر ِيَِّتَنا أُمَّةً  َرب ََّنا َواْجَعْلَنا{ ِإنََّك أَْنَت  ُمْسِلَمًة َلَك َوأَراَِن َمَناِسَكَنا َوُتْب َعَلي ْ
ُلو َعَلْيِهمْ   الرَِّحيُم * َرب ََّناالت َّوَّابُ  ُهْم يَ ت ْ  آاَيِتَك َويُ َعلِ ُمُهُم اْلِكَتاَب َواحلِْْكَمةَ  َوابْ َعْث ِفيِهْم َرُسوًل ِمن ْ

يِهْم ِإنََّك أَْنَت اْلَعزِيُز احلَِْكيمُ  َقِد َسِفَه نَ ْفَسُه َولَ  َوَمْن يَ ْرَغُب َعْن ِملَِّة ِإبْ رَاِهيَم ِإلَّ َمنْ  * َويُ زَكِ 
نْ َيا َناُه ِف الدُّ  قَاَل َلُه رَبُُّه َأْسِلْم قَاَل َأْسَلْمُت لَِرب ِ  َوِإنَُّه ِف اآلِخَرِة َلِمَن الصَّاحِلِنَي * ِإذْ  اْصطََفي ْ

يَن  َويَ ْعُقوُب اَي َبيِنَّ ِإنَّ اَّللََّ اْصطََفى َلُكمُ  اْلَعاَلِمنَي * َوَوصَّى ُِبَا ِإبْ رَاِهيُم بَِنيهِ  َفاَل مَتُوُتنَّ ِإلَّ الدِ 
ُتْم ُشَهَداَء ِإْذ َحَضَر يَ ْعُقوبَ  * َوأَنْ ُتْم ُمْسِلُمونَ  بَ ْعِدي  اْلَمْوُت ِإْذ قَاَل لَِبِنيِه َما تَ ْعُبُدوَن ِمنْ  أَْم ُكن ْ

َوََنُْن َلُه ُمْسِلُموَن * تِْلَك  ِإبْ رَاِهيَم َوِإمْسَاِعيَل َوِإْسَحاَق ِإََلًا َواِحداً  قَاُلوا نَ ْعُبُد ِإََلََك َوإَِلَه آاَبِئكَ 
ُتْم َولَ  أُمَّة  َقدْ   .}ُتْسأَلوَن َعمَّا َكانُوا يَ ْعَمُلونَ  َخَلْت ََلَا َما َكَسَبْت َوَلُكْم َما َكَسب ْ

  
 :القراءات

 .ل يُوجد أوُجه تتعل ق ابملعىن
  

 :املناسبة
 وِف الثناء عليه وعلى ذر ي تهوإمساعيل عند بناء البيت،  اآلايت استكمال لَدَعوات إبراهيم

 .-عز وجل-واستقامتهم على شريعة هللا 
 

 .لغواي ت
أو ُمستسلمني. يقال:  ،}َأْسَلَم َوْجَهُه َّللَِّ { :خُملصني لك أوجهنا، من قوله :}ُمْسِلَمنْيِ َلكَ {

  .واملعىن: زِْدان إخالصاً أو إذعاانَ لك .أسلم له، وسل م، واستسلم، إذا خضع وأذعن
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أي: وَبصِ ْران  منقول من: رأى مبعىن: أبصر، أو عرف؛ ولذلك مل يتجاوز مفعوَلنْي، :}َوأَرانَ {

 .ُمتعبَّداتِنا ِف احلج ، أو عر ِف َْناها
  
 :امتهنها واستخف  ُبا، وأصل الس َفه: اخلِف ة، ومنه: زمام َسفيه، وقيل :}َسِفَه نَ ْفَسهُ {

معناه: سِفه ِف نفسه،  :يَه، وأمل رأَسه. وقيلانتصاب النفس على التمييز، َنو: غِِب رأ
، كقوَلم: "زيد ظين  مقيم" أي: ِف . والوجه هو األو ل، وكفى شاهدًا له:  فحذف اجلار  ظين 

، وذلك أنه إذا رغب عم ا ل ((أن َتْسِفه احلق ، وَتغِمَص الن اس :الِكرْب )) :ما جاء ِف احلديث
 .كل  نْفس عاقلة نفسه وتعجيزها، حيث خالف ُباعنه عاقل قط، فقد ابلغ ِف إذالة  يرغب

  
نَسك  :}َمَناِسَكَنا{

َ
مصدر، أو مكان. وأصل النُُّسك  : إم ا-بفْتح السِ ني، والكْسر شاذ  -امل

 .ِلما فيه ِمن الكلفة غالباً، والُبعد عن العادة : غاية العبادة، وشاع ِف احلج  -بضم تنْي -
  
نيا،وْضع األشياء م :}َواحلِْْكَمةَ { أو الِفقه ِف  واضَعها، أو ما يُزيل من القلوب وَهج حبِ  الد 

ُبيِ نة للكتاب، أو الكتاب. وكر ر
ين، أو السُّنَّة امل  ...للتأكيد، اعتناء بشأنه. وقيل غي ذلك الدِ 

  
 يُرِْده، الشيء، إذا ترََكه ُمتعمِ دًا وَزهد فيه، وملَْ  يقال: رغب عن :}ِإبْ رَاِهيمَ  يَ ْرَغُب َعْن ِملَّةِ {

 .فمعناه: إذا حرص عليه وطمع فيه خبالف: رغب فيه،
  
نْ َيا{ َناُه ِف الدُّ ابلرسالة بتلك املِل ة، واجتبيناه ِمن بنْي سائر اخلْلق،  أي: اخَتانه }اْصطََفي ْ

اذ صفوة الشيء أي: خاِلصه :وأصله  .اخت 
  
حالة الحتضار أو  ربة، سواء كانالتوصية: الت قد م إىل الغي بفْعل فيه صالح وقُ  :}َوَوصَّى{

الد للة، وإن كان الشائع ِف الُعرف: استعماَلا ِف  ل، وسواء كان ذلك الت قد م ابلقول أو
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مت صلة  :املخصوص حالة الحتضار. وأصلها: الوْصل، ِمن قوَلم: "أرض واِصية" أي القول
  النبات. ويقال: وص اه إذا وصَله، وفص اه إذا فَصله، كأن  

ُ
 .وصي يِصل فْعَله بفْعل الوصي  امل

  
. قيل: مسِ ي" -عليهم السالم-هللا إبراهيم  نيب  هللا بن نيب  هللا إسحاق بن نيب   :}يَ ْعُقوبَ {

 كاان توأمنْي، فتقد م عيص وخرج يعقوب على أثره آخذًا بعِقبه، كذا "يعقوب" ألنه وعيصاً 
 .ُروي عن ابن عباس. قال اآللوسي: ول أظن صح ته

 .مبعىن: حاضر شهداء: مجع شهيد، أو شاهد،وال
  

كل  مجاعة جيمعهم  أتت مبعاٍن واملراد ُبا هنا: اجلماعة، ِمن أَم  مبعىن: َقَصد. ومسِ يتْ  :واألمة
  .بذلك، ألَّنم يؤم  بعُضهم بعضاً ويقصده أْمر  ما، إم ا ِدين واحد، أو زمان واحد، أو مكان

  
ضي  وأصله: النفرادِمن خالَ الش يء ُخُلواً  :}َخَلتْ {

ُ
 .، إذا مضى، ِمن امل

 
 .اآلاثر

  
ُذر ِيَِّتَنا أُمًَّة ُمْسِلَمًة  َوِمنْ { .قال: خُمِلصني لك ،}َواْجَعْلَنا ُمْسِلَمنْيِ َلكَ { :عن عبد الكرمي

  .قال: خُمِلصة ،}َلكَ 
مسلمنْي، ولكن هما  ، قال: كاان}ُمْسِلَمنْيِ  َواْجَعْلَنا{ :اآلية وعن سالم بن أيب مطيع، ِف هذه

  .سأله الث بات
أُمًَّة ُمْسِلَمًة  َوِمْن ُذر ِيَِّتَنا{ .هللا: قد فعْلتُ  ، قال}ُمْسِلَمنْيِ َلكَ  َرب ََّنا َواْجَعْلَنا{ :وقال عكرمة

  .قال هللا: قد فعلتُ  ،}َلكَ 
  .العرب :يعِنيان }ُمْسِلَمًة َلكَ  َوِمْن ُذر ِيَِّتَنا أُمَّةً { :وقال السدي

  .أخرِْجها لنا، علِ ْمناها :}َوأَراَِن َمَناِسَكَنا{ :وعن عطاء
  .: مذاحبنا}َوأَراَِن َمَناِسَكَنا{وقال جماهد: 
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قال: أرامها هللا مناسَكهما: املوقف بعرفات، واإلفاضة  ،}َوأَراَِن َمَناِسَكَنا{ :وعن قتادة ِف قوله
 .ي بني الص فا واملْروةورْمي اجِلمار، والط واف ابلبيت، والس عْ  ِمن مْجع،

  
والبيهقي ِف "ُشعب اإلميان"، عن ابن عباس، رَفعه،  وأخرج ابن خزمية، والطرباين وصح حه،

فرماه بسْبع  إبراهيم خليل هللا املناسَك، َعرض له الشيطان عند مجرة العقبة، مل ا أتى)) :قال
ه بسْبع حصيات حَّت الثانية، فرما حصيات حَّت ساخ ِف األرض. مث عرض له عند اجلمرة

اجلمرة الثالثة، فرماه بسْبع حصيات حَّت ساخ ِف األرض.  ساخ ِف األرض. مث عَرض له عند
 .((عباس: الشيطان تَرمُجون، ومل ة أبيكم إبراهيم تت بعون قال ابن

حامت، والبيهقي ِف "ُشعب اإلميان"، عن ابن عباس، قال:  وأخرج الطيالسي، وأمحد، وابن أيب
سَعى، فسابقه إن إبراهيم

َ
إبراهيم. مث انطلق  ملا أُرَِي أوامر املناسك، عرض له الشيطان عند امل

الناس هذا. فلما انتهى إىل مجرة العقبة تعر ض له  به جربيل حَّت أتى به مىًن، فقال: مناخ
فَعرض له  فرماه بسْبع حصيات حَّت ذهب. مث أتى به إىل مجرة الوسطى، الشيطان،

اجلمرة القصوى، فعرض له  ع حصيات حَّت ذهب. مث أتى به إىلالشيطان، فرماه بسبْ 
شعر. مث أتى به  الشيطان، فرماه بسْبع حصيات حَّت

َ
ذهب. فأتى به مْجعاً، فقال: هذا امل

مسِ يْت: "عرفة". أَتْدري   فقال: هذه عَرفة. فقال له جربيل: أعرْفت؟ قال: نعم، ولذلك عَرفة،
يُؤذِ ن ِف الناس ابحلج، أُِمرت اجلبال فخفضْت  ا أُِمر أنكيف كانت التلبية؟ إن  إبراهيم مل  

 .الُقرى، فأذ ن ِف الناس ابحلج رؤوسها، ورُفعت له
  

قام ِمن
َ
أْصل الكعبة، فقام عليه إبراهيم، فتفر جت عنه هذه  وعن ابن عباس قال: كان امل

تهى إليه. فقال: ان قبيس وصواحبه إىل ما بينه وبني عرفات، فأراه مناسكه حَّت اجلبال: أبو
 ."عرْفَت؟ قال: نعم. فُسمِ يت: "عرفات
. فأران مناسَكنا.  وعن علي قال: مل ا فرغ إبراهيم من بناء البيت، قال: قد فعلت، أْي ربِ 

 .علِ ْمَناها. فبعث هللا جربيل فحج  به .أْبرِْزها لنا
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 ه البيت. فقال: ارفعِ أران مناسكنا. فأاته جربيل فأتى ب :وعن جماهد، قال: قال إبراهيم
فانطلق به إىل الص فا، قال: هذا  القواعد. فرَفع القواعد، وأمت  البنيان. مث أخذ بيده فأخرجه،

مىن. فلم ا   إىل املروة، فقال: وهذا من شعائر هللا. مث انطلق به َنو ِمن شعائر هللا. مث انطلق به
 واْرِمه. فكرب  ورماه. مث انطلق إبليس فقال: كربِ ْ  كان من العقبة، إذا إبليس قائم عند الشجرة،

واْرِمه. فكرب  ورماه.  اجلمرة الوسطى، فلم ا حاذى به جربيل وإبراهيم، قال له: كربِ ْ  فقام عند
ِف احلج  شيئًا فلْم يستطع. فأخذ بيد إبراهيم  فذهب إبليس، وكان اخلبيث أراد أن يُدخل

حَّت أتى به عرفات.  احلرام. فأخذ بَيد إبراهيماملشعر احلرام، فقال: هذا املشعر  حَّت أتى به
قال: نعم. قال: فأذ ن ِف الناس ابحلج .  -مرات قاََلا: ثالث-قال: قد عَرْفَت ما أريُتك؟ 

". فأجاب -ثالث مرات-قال: ُقل: "اي أيها الناس، أِجيبوا رب كم!  قال: وكيف أؤذِ ن؟
 .حاج   راهيم يومئذ ِمن اخلْلق فهولب  ْيك اللهم رب نا لب  ْيك". فمن أجاب إب" :العباد

 .وإمساعيل ومها ماشيان وعن جماهد قال: حج  إبراهيم
، قال: مل ا فرغ }اْلَقَواِعَد ِمَن اْلبَ ْيِت َوِإمْسَاِعيلُ  َوِإْذ يَ ْرَفُع ِإبْ رَاِهيمُ { :وعن أيب جملز، ِف قوله

 ة، مث انطلقا إىل الَعقبة،فأراه الطواف ابلبيت والصفا واملرو  إبراهيم من البيت، جاءه جربيل
حصيات، فرمى  فَعرض َلما الشيطان، فأخذ جربيل سْبع حصيات، وأعطى إبراهيم سْبع

أفل الشيطان. مث انطلقا إىل اجلمرة الوسطى،  وكرب  وقال إلبراهيم: اْرم وكربِ ْ مع كل  رْمية حَّت
ا مع كل   فَعرض َلما أفل  رْمية حَّتالشيطان، فأخذ جربيل سْبع حصيات، فرميا وكرب 

جربيل سْبع حصيات وأعطى  الشيطان. مث أتيا اجلمرة القصوى، فَعرض َلما الشيطان، فأخذ
ا مع كل  رْمية حَّت أفل. مث أتى به إىل مىًن  .إبراهيم سْبع حصيات، وقال: اْرِم وكربِ ْ  فرميا وكربَّ

اس الصالة. مث أتى به الن ههنا حيلق الناس رؤوسهم. مث أتى به مْجعًا فقال: ههنا جيمع :فقال
 ."مُسِ يْت: "عرفات عرفات فقال: عرْفت؟ قال: نعم. فِمن مَث  

  .وروي عن قتادة َنو ذلك
، قد فعْلُت. فأران  وعن زهي بن حممد، قال: مل ا فرغ إبراهيم من البيت احلرام قال: أْي ربِ 

إبليس، فقال:  له فبعث هللا إليه جربيل فحج  به، حَّت إذا جاء يوم الن حر عرض .مناسكنا
فمأل ما بني اجلبلنْي. مث عال  احصْب، فحَصب سْبع حصيات. مث الغد، مث اليوم الثالث،

 أجيبوا رب كم. فسمع دعوَته ِمن بني األحبر مم ن ِف قلبه مثقال على منرب، فقال: اي عباد هللا،



227 
 

رض سْبعة مسلمون األ ذر ة من إميان، قالوا: "لب  ْيك اللهم لب  ْيك". قال: ومل يَزل على وجه
عليها. قال: وأو ل َمن أجاب حني أذ ن ابحلج:  فصاعداً. ولول ذلك أُلهِلكت األرض وَمن

 .أهل الَيَمن
حامت، واحلاكم، وابن مردويه، والبيهقي ِف "الدلئل"، عن  وأخرج أمحد، وابن جرير، وابن أيب

إين  عند هللا خلامَت )) :-صلى هللا عليه وسلم-بن سارية، قال: قال رسول هللا  العرابض
نَجِدل ِف ِطينِته. وسأنبِ ُئكم أبو ِل ذلك: دعوة أيب النبيِ ني، وإن  

ُ
إبراهيم، وبشارة عيسى  آدم مل

 .((النبيِ ني يَرْين يب، ورؤاي أم ي اليت رأت، وكذلك أم هات
: اي وابن مردويه، والبيهقي، عن أيب أمامة، قال: قلت وأخرج أمحد، وابن سعد، والطرباين،

ورأْت أمِ ي أنه  دعوة أيب إبراهيم، وبشرى عيسى،)) :هللا ، ما كان أو ل بْدء أْمرِك؟ قال رسول
  .((ُيرج منها نور أضاءت له قصور الشام

صلى -عساكر، من طريق جويرب، عن الضحاك: أن  النيب  وأخرج ابن سعد ِف طبقاته، وابن
َرب ََّنا َوابْ َعْث { :وهو يرفع القواعد من البيتإبراهيم؛ قال  أان دعوة)) :قال -وسلم هللا عليه

ُهمْ  ِفيِهمْ    .((حَّت أمت  اآلية }...َرُسولً ِمن ْ
ُهمْ  َرب ََّنا َوابْ َعْث ِفيِهمْ { :وعن أيب العالية، ِف قوله صلى هللا عليه -أم ة حممد  :يعين }َرُسوًل ِمن ْ

 .وهو كائن ِف آخر الز مان ، فقيل له: قد اسُتجيب لك،-وسلم
ُهمْ  َرب ََّنا َوابْ َعْث ِفيِهمْ { :وعن السدي، ِف قوله صلى هللا عليه -حممد  قال: هو ،}َرُسوًل ِمن ْ

 .-وسلم
  .وكذا قال قتادة

يعين:  }َواحلِْْكَمةَ { يعين: القرآن، }اْلِكَتابَ  َويُ َعلِ ُمُهمُ { :-رضي هللا عنه-و عن احلسن 
 .السُّن ة

  ...يهموغ وقاله مقاتل بن حيان، وأبو مالك،
السُّنَّة. قال: ففعل  :}احلِْْكَمةَ { :، قال}َواحلِْْكَمةَ  َويُ َعلِ ُمُهُم اْلِكَتابَ { :وعن قتادة، ِف قوله

وَنسبه، ُُيرجهم من الظلمات إىل النور،  ذلك ُبم، فبعث فيهم رسوًل منهم يعرفون امسه
 .مستقيم ويهديهم إىل صراط

يِهمْ {   .طاعة هللا واإلخالص عن ابن عباس: يعين: ،}َويُ زَكِ 
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يِهمْ { :وعن ابن جريج، ِف قوله  .ِمن الشِ رك، وُُيلِ ُصهم منه ، قال: يُطهِ رهم}َويُ زَكِ 
 :-صلى هللا عليه وسلم-مكحول، قال: قال رسول هللا  وأخرج أبو داود ِف مراسيله، عن

  .((القرآن، وِمن احلكمة ِمثلْيه آاتين هللا))
 .قال: عزيز ِف نِقمته إذا انتقم، حكيم ِف أْمره ،}اْلَعزِيُز احلَِْكيمُ { :وعن أيب العالية، ِف قوله
اليهود والنصارى عن  ، قال: رغبت}ِإبْ رَاِهيمَ  َوَمْن يَ ْرَغُب َعْن ِملَّةِ { :عن أيب العالية، ِف قوله

؛ وبذلك ليست من هللا، وترَكوا مل ة إبراهيم: اإلسالم مل ته، واختذوا اليهودية والنصرانية ِبْدعة
 .مبل ة إبراهيم -صلى هللا عليه وسلم-نبي ه حممداً  بعث هللا

 .وعن قتادة مثله
 .قال: إل  َمن أخطأ حظ ه ،}ِإلَّ َمْن َسِفَه نَ ْفَسهُ { :وعن ابن زيد، ِف قوله

َناهُ { :وعن أيب مالك، ِف قوله  .قال: اخَتانه ،}َوَلَقِد اْصطََفي ْ
قال: وص اهم ابإلسالم،  ،}ُِبَا ِإبْ رَاِهيُم بَِنيِه َويَ ْعُقوبُ  َوَوصَّى{ :وعن ابن عباس، ِف قوله

 .ووص ى يعقوب بنيه مْثل ذلك
 .حُمسنون بربِ كم الظ ن   :أي }َوأَنْ ُتْم ُمْسِلُمونَ  َفال مَتُوُتنَّ ِإلَّ { :وعن فضيل بن عياض، ِف قوله

، -هاجر، وهي قبطيةوهو أكرب وَلده، وأم ه -إمساعيل  وعن الكليب، قال: ُولد إلبراهيم
من العرب  وأم هم قنطوراء-، ومْدين وبيشان وزمران وأشبق وشوح -سارة وأم ه- وإسحاق

أبرض مدين، فُسمِ يْت به. ومضى  . فأم ا بيشان فلحق بنوه مبكة، وأقام مدين-العاربة
ا أن ننزل اي أابان، أنزْلَت إمساعيل وإسحق معك، وأَمْرتَن :سائرهم ِف البالد. وقالوا إلبراهيم

فكانوا يستْسقون به  الغربة والوحشة؟ قال: بذلك أُِمرُت. فعل مهم امسًا من أمساء هللا، أرض
 .ويستنصرون

ُتْم ُشَهَداءَ { :عن أيب العالية، ِف قوله  .يعين: أهل مكة }أَْم ُكن ْ
ُتْم ُشَهَداَء ِإْذ َحَضَر يَ ْعُقوبَ { :وعن احلسن، ِف قوله مْل  :آلية، قال: يقولا }...اْلَمْوتُ  أَْم ُكن ْ

على بنيه امليثاق، إذ حضره  تشهد اليهود ول النصارى ول أحد من الناس يعقوب إذ أخذ
ه م .املوت: أل  تعبدوا إل  إاي   .مسلمون فأقر وا بذلك، وشهد عليهم أن قد أقر وا بعبادهتم وأَّن 

ِإََلََك َوإَِلَه آاَبِئَك ِإبْ رَاِهيَم  قَاُلوا نَ ْعُبدُ { :أب، ويتلو وعن ابن عباس أنه كان يقول: اجلد  
  .}َوِإْسَحاقَ  َوِإمْسَاِعيلَ 
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 .و عن أيب زيد، ِف اآلية، قال: يقال: بدأ ِبمساعيل ألنه أكرب
 .مسِ ي العم  أابً  :وعن أيب العالية، ِف اآلية، قال

 }... َوإِلََه آاَبِئكَ نَ ْعُبُد ِإََلَكَ  قَاُلوا{ :العم  والد، وتال وعن حممد بن كعب، قال: اخلال والد،
 .اآلية

إبراهيم، وإمساعيل، وإسحاق،  :يعين }َقْد َخَلتْ  تِْلَك أُمَّة  { :وقتادة وقال أبو العالية، والربيع،
 .ويعقوب، واألسباط

 
رين أقوال  .املفس ِّ

  
نْيِ َلَك َرب ََّنا َواْجَعْلَنا ُمْسِلمَ { :-عليهما السالم-وإمساعيل  قوله تعاىل، حكاية لدعاء إبراهيم

َنا إِنََّك أَْنَت الت َّوَّابُ  ُذر ِيَِّتَنا أُمًَّة ُمْسِلَمًة َلَك َوأَرانَ  َوِمنْ    .}الرَِّحيمُ  َمَناِسَكَنا َوُتْب َعَلي ْ
واجعلنا ُمستسلَمنْي ألمرك، خاضعني لطاعتك، ل ُنشرك معك  :قال ابن جرير: يعنيان بذلك

  .يكالطاعة أحداً سواك، ول ِف العبادة غ ِف
الصواب: أنه يعم  العرب وغيهم، ألن ِمن ذر ِي ة إبراهيم:  }َوِمْن ُذر ِيَِّتَنا{ :وقال ابن جرير: قوله

  .}يَ ْهُدوَن اِبحلَْقِ  َوبِِه يَ ْعِدُلونَ  َوِمْن قَ ْوِم ُموَسى أُمَّة  { :إسرائيل، وقد قال هللا تعاىل بين
 فيه السدي، فإن  ختصيصهم بذلك ل ينفي َمنابن جرير ل يَن قال ابن كثي: وهذا الذي قاله

ُلو  َرب ََّنا َوابْ َعْث ِفيِهمْ { :عداهم، والسياق إَّنا هو ِف الَعرب؛ وَلذا قال بْعده ُهْم يَ ت ْ َرُسوًل ِمن ْ
يِهمْ  َعَلْيِهْم آاَيِتكَ  هللا  صلى-اآلية، واملراد بذلك: حممد  }...َويُ َعلِ ُمُهُم اْلِكَتاَب َواحلِْْكَمَة َويُ زَكِ 

ُهمْ  ُهوَ { :فيهم كما قال تعاىل ، وقد بُعث-عليه وسلم ، }الَِّذي بَ َعَث ِف األُمِ يِ نَي َرُسوًل ِمن ْ
أَي َُّها النَّاُس ِإين ِ َرُسوُل اَّللَِّ  ُقْل ايَ { :لقوله تعاىل ومع هذا ل ينفي رسالته إىل األمحر واألسود،

يعاً  إِلَْيُكمْ    .لقاطعةوغي ذلك من األدل ة ا ،}مجَِ
 كما أخرب هللا تعاىل عن عباده املت قني  -عليهما السالم- وهذا الدعاء من إبراهيم وإمساعيل

تَِنا قُ رََّة أَْعنُيٍ  َوالَِّذيَن يَ ُقوُلوَن َرب ََّنا َهْب لََنا ِمنْ { :املؤمنني ِف قوله َواْجَعْلَنا لِْلُمتَِّقنَي  أَْزَواِجَنا َوُذر ايَّ
حمب ة عبادة هللا تعاىل: أن حُيب  أن يكون  در مرغوب فيه شرعاً؛ فإن  ِمن متام، وهذا الق}ِإَماماً 

 :-عليه السالم- هللا وحده ل شريك له؛ وَلذا مل ا قال هللا تعاىل إلبراهيم ِمن ُصلبه َمن يَعبد
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 :وهو قوله ،}لظَّاِلِمنيَ قَاَل َل يَ َناُل َعْهِدي ا َجاِعُلَك لِلنَّاِس ِإَمامًا قَاَل َوِمْن ُذر ِيَّيِت  ِإين ِ {
رضي هللا -عن أيب هريرة  وقد ثبت ِف صحيح مسلم، .}َوَبيِنَّ َأْن نَ ْعُبَد اأْلَْصَنامَ  َواْجنُ ْبيِن {

ابن آدم، انقطع عمُله إل  من  إذا مات)) :: أنه قال-وسلم صلى هللا عليه-، عن النيب -عنه
 .((احل يدعو لهبه، أو ولٍد ص ثالث: صدقٍة جارية، أو ِعْلم يُنتفع

 : أْن يبعث هللا فيهم رسوًل منهم-دعوة إبراهيم ألهل احلََرم إخبارًا عن متام-مث يقول تعاىل 
-هللا السابق ِف تْعيني حممد  أي: ِمن ذر ِي ة إبراهيم. وقد وافقت هذه الدعوة املستجابة قَدر

األعجميِ ني، من اإلنس  ِف األمِ يِ ني، إليهم وإىل سائر رسولً  -صلوات هللا وسالمه عليه
ِف اآلاثر. واملراد: أن أو ل َمن نو ه بذِْكره وشَهره ِف  واجلن، كما سبق ذلك ِف احلديث املذكور

سائراً، حَّت أفصح  . ومل يَزل ذْكرُه ِف الناس مذكورًا مشهوراً -عليه السالم-إبراهيم  :الناس
، حيث قام ِف بين -عليه السالم- عيسى بن مرمي :ابمسه خامت أنبياء بين إسرائيل نسباً، وهو

قًا ِلَما َبنْيَ َيَديَّ ِمنَ  ِإين ِ َرُسولُ { :وقال إسرائيل خطيباً  الت َّْورَاِة َوُمَبشِ رًا ِبَرُسوٍل  اَّللَِّ إِلَْيُكْم ُمَصدِ 
 دعوة أيب إبراهيم، وبشرى عيسى)) :وَلذا قال ِف هذا احلديث .}بَ ْعِدي امْسُُه َأمْحَدُ  أَيْيت ِمنْ 
 .((بن مرمي

قيل: كان منامًا رأْته حني  .((ورأْت أمِ ي أنه خرج منها نور  أضاءت له قصوُر الشام)) :وقوله
  .فيهم واشتهر بْينهم، وكان ذلك توطئة محَلْت به، وقص ْته على قومها، فشاع
ام إىل استقرار ِدينه وثبوته ببالد الشام؛ وَلذا تكون الش وختصيص الشام بظهور نوره: إشارة

إذا نزل بدمشق، ابملنارة  آخر الزمان معِقاًل لإلسالم وأهله، وُبا ينزل عيسى بن مرمي ِف
طائفة ِمن أم يت ظاهرِين على  ل تزال)) :"ِف "الصحيحنْي  الشرقية البيضاء منها. وَلذا جاء

وِف صحيح  .((خالفهم، حَّت أييت أمر هللا وهم كذلك احلق، ل يضر هم َمن خَذَلم ول َمن
  .((ابلش ام وُهم)) :لبخاريا

 تقد م ِف اآلاثر: أن  احِلكمة السُّنَّة، وقيل احِلكمة: الفْهم ِف :}اْلِكَتاَب َواحلِْْكَمةَ { :وقوله
ين، ول منافاة   .الدِ 

اخلي فيفَعلوه، والش ر   ، قال: يُعلِ مهم}َواحلِْْكَمةَ  َويُ َعلِ ُمُهُم اْلِكَتابَ { :وقال حممد بن إسحاق
 إذا أطاعوه، ولِيستكثروا ِمن طاعته، وجيتنبوا ما سِخط ِمن وه، وُُيربهم ِبرَضى هللا عنهمفيت ق

  .معصيته
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ل يُعجزه شيء، وهو قادر على كلِ   أي: العزيز الذي }احلَِْكيمُ  ِإنََّك أَْنَت اْلَعزِيزُ { :وقوله
ا لِعْلمه و  شيء، احلكيم ِف أفعاله  .ِحكمته وَعْدلهوأقواله، فيَضع األشياء ِف حماَلِ 

رداً على الكف ار  }ِإبْ رَاِهيَم ِإلَّ َمْن َسِفَه نَ ْفَسهُ  َوَمْن يَ ْرَغُب َعْن ِملَّةِ { :-تبارك وتعاىل-مث يقول 
املخالف ملل ة إبراهيم اخلليل إمام احلنفاء؛ فإنه جر د  فيما ابتدعوه وأحدثوه من الشْرك ابهلل،

عنْي، وترب أ من كل  معبود  عه غيه، ول أشرك به طرفةربه تبارك وتعاىل، فلْم يدَْع م توحيد
قَ ْوِم ِإين ِ بَرِيء  ممَّا ُتْشرُِكوَن  ايَ { :ترب أ من أبيه، فقال سواه، وخالف ِف ذلك سائَر قومه، حَّت

، وقال }رِِكنيَ َواأَلْرَض َحِنيفًا َوَما َأاَن ِمَن اْلُمشْ  َوجَّْهُت َوْجِهَي لِلَِّذي َفطََر السََّماَواتِ  * ِإين ِ 
، }ِإلَّ الَِّذي َفطََرين فَِإنَُّه َسيَ ْهِدينِ  * ألَبِيِه َوقَ ْوِمِه ِإنَّيِن بَ رَاء  ممَّا تَ ْعُبُدونَ  َوِإْذ قَاَل ِإبْ رَاِهيمُ { :تعاىل

هُ  ِإبْ رَاِهيَم ألبِيِه ِإلَّ َعْن َمْوِعَدٍة َوَعَدَها َوَما َكاَن اْسِتْغَفارُ { :وقال تعاىل َ َلُه أَنَُّه  ِإايَّ فَ َلمَّا تَ َبنيَّ
أُمًَّة قَانِتًا َّللَِِّ َحِنيفاً  ِإنَّ ِإبْ رَاِهيَم َكانَ { :، وقال تعاىل}َترَبََّأ ِمْنُه ِإنَّ ِإبْ رَاِهيَم أَلوَّاه  َحِليم   َعُدوٌّ َّللَِّ 

َناُه ِف َوَهَداُه ِإىَل  اْلُمْشرِِكنَي * َشاِكرًا ألَنْ ُعِمِه اْجتَ َباهُ  َوملَْ َيُك ِمنَ  نْ يَا   ِصرَاٍط ُمْسَتِقيٍم َوآتَ ي ْ الدُّ
  .}الصَّاحِلِنيَ  َحَسَنًة َوِإنَُّه ِف اآلِخَرِة َلِمنَ 

أي: عن طريقته ومنهجه، فيخالفها ويرغب  }َوَمْن يَ ْرَغُب َعْن ِملَِّة ِإبْ رَاِهيمَ { :ومعىن قوله
 هه، وسوِء تدبيه، بَتْكه احلق إىل الضالل،أي: ظَلم نْفَسه بسفَ  }ِإل  َمْن َسِفَه نَ ْفَسهُ { عنها،

ذه هللا حيث خالف طريق َمن اصطفى ِف الدنيا للهداية والرشاد، ِمن  حداثة ِسنِ ه إىل أن اخت 
 الصاحلني السعداء، فَتك طريقه هذا وَمسلَكه ومل َته، وات بع طُرق خلياًل، وهو ِف اآلخرة من

، فأي  سَفه أعظم من هذا؟   ِإنَّ { :هذا؟ كما قال تعاىل أْم أي  ظْلم أكرب منالضاللة والغي 
ْرَك َلظُْلم  َعِظيم     .}الشِ 

َكاَن  ِإبْ رَاِهيُم يَ ُهوِدايً  َول َنْصرَانِي ًا َوَلِكنْ  َما َكانَ { :تعاىل ويشهد لصح ة هذا القول: قول هللا
ات َّبَ ُعوُه َوَهَذا النَّيبُّ َوالَِّذيَن  نَّاِس ِبِِبْ رَاِهيَم لَلَِّذينَ ِإنَّ َأْوىَل ال * َحِنيفاً ُمْسِلماً َوَما َكاَن ِمَن اْلُمْشرِِكنيَ 

 }قَاَل َأْسَلْمُت لَِربِ  اْلَعاَلِمنيَ  ِإْذ قَاَل لَُه رَبُُّه َأْسِلمْ { :وقوله تعاىل ،}َواَّللَُّ َويلُّ اْلُمْؤِمِننيَ  آَمُنوا
  .إىل ذلك شرعاً وقَدراً  أجابأي: أمره تعاىل ابإلخالص له والستسالم والنقياد، ف

وص ى ُبذه املل ة، وهي: اإلسالم هلل، ]أو  :أي }بَِنيِه َويَ ْعُقوبُ  َوَوصَّى ُِبَا ِإبْ رَاِهيمُ { :وقوله
حلِْرصهم عليها وحمب تهم  [}َأْسَلْمُت لَِربِ  اْلَعاَلِمنيَ { :الكلمة، وهي قوله يعود الضمي على
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َوَجَعَلَها { :ووصَّْوا أبناءهم ُبا ِمن بعدهم، كقوله تعاىل ،َلا، حافظوا عليها إىل حني الوفاة
 .}ِف َعِقِبهِ  َكِلَمًة اَبِقَيةً 

 سيأيت ذْكرُها قريباً؛ وهذا يدل  على أنه ها هنا من مجلة وأيضاً، فإن  وصية يعقوب لبنيه
  .املوِصني

يَن َفالَ { :وقوله أي: أْحِسنوا ِف  }وُتنَّ ِإلَّ َوأَنْ ُتْم ُمْسِلُمونَ متَُ  اَي َبيِنَّ ِإنَّ اَّللََّ اْصطََفى َلُكُم الدِ 
عليه؛ فإن  املرء ميوت غالبًا على ما كان عليه،  حال احلياة، والَزموا هذا، ِلَيزقكم هللا الوفاة

ُوفِ ق له وُيسِ ر  مات عليه. وقد أْجرى هللا الكرمي عادَته، أبن  َمن قَصد اخلي ويُبعث على ما
فإن  )) :ما جاء ِف احلديث الصحيح ى صاحلًا ثُ بِ ت عليه. وهذا ل يعارضعليه، ومن َنو 

وبينها إل  ابع  أو ذراع، فيسبق عليه  الر ُجَل لَيعَمُل بعَمل أهِل اجلنة حَّت ما يكون بينه
حَّت ما  أهل النار فيدخل النار. وإن  الرُجل لَيعمل بعَمل أهِل النار الكتاب، فيْعمل بعمل

 .((الكتاب فيْعمل بعَمل أهل اجلنة فيدخلها نها إل  ابع أو ذراع، فيسبق عليهيكون بينه وبي
اجلن ة فيما يبدو للناس،  فيعمل بعَمل أهل)) :ألنه قد جاء ِف بعض رواايت هذا احلديث

َفَأمَّا َمْن َأْعَطى َوات ََّقى{ :وقد قال هللا تعاىل .((للناس وبعَمل أهل النار فيما يبدو * 
رُُه لِْلُيْسَرى َوَصدَّقَ  اِبحْلُْسىَن * َفَسنُ َيسِ رُُه  َوأَمَّا َمْن خبََِل َواْستَ ْغىَن * وََكذَّبَ  * اِبحْلُْسىَن * َفَسنُ َيسِ 
  .}لِْلُعْسَرى

إسرائيل  املشركني من العرب أبناء إمساعيل، وعلى الكفار من بين مث يقول تعاىل، حُمتجًا على
أبن  يعقوب مل ا حضرْته الوفاة وص ى  -عليهم السالم- وهو: يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم-

َوإَِلَه  تَ ْعُبُدوَن ِمْن بَ ْعِدي قَاُلوا نَ ْعُبُد ِإََلَكَ  َما{ :ل شريك له، فقال َلم بِنيه بعبادة هللا وْحده
  .التغليب، ألن  إمساعيل عم ه ؛ وهذا من ابب}َوِإْسَحاقَ  آاَبِئَك ِإبْ رَاِهيَم َوِإمْسَاِعيلَ 

  .أابً، نقله القرطيب ال النحاس: والعرب تسمِ ى العم  ق]
 }َوََنُْن لَُه ُمْسِلُمونَ { .أي: نُوحِ ده ابأللوهية، ول نشرك به شيئًا غيه }ِإََلًا َواِحداً { :وقوله

اً السََّماَواِت َواأَلْرِض َطْوعاً وََكْره َوَلُه َأْسَلَم َمْن ِف { :أي: ُمطيعون، خاضعون، كما قال تعاىل
 .}يُ ْرَجُعونَ  َوإِلَْيهِ 

 :واختلفت مناهجهم، كما قال تعاىل واإلسالم: هو مل ة األنبياء قاطبة، وإن تنو عت شرائعهم
واآلايت ِف هذا   .}َأاَن فَاْعُبُدونِ  ِمْن َرُسوٍل ِإل نُوِحي إِلَْيِه أَنَُّه لَ إَِلَه ِإلَّ  َوَما أَْرَسْلَنا ِمْن قَ ْبِلكَ {
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أولُد عال ت،  َنن معشر األنبياء)) :-وسلم صلى هللا عليه-يث؛ فمنها قوله كثية، واألحاد
  .((دينُنا واحد
ُتمْ  ََلَا َما{ .أي: َمَضتْ  }تِْلَك أُمَّة  َقْد َخَلتْ { :وقوله تعاىل أي: إن   }َكَسَبْت َوَلُكْم َما َكَسب ْ

اُبكم إليهم إذا مل تفعلوا ينفعكم انتس الس لف املاضني ِمن آابئكم من األنبياء والصاحلني ل
َول ُتْسأَلوَن َعمَّا { عليكم؛ فإن  َلم أعماَلم اليت عملوها، ولكم أعمالكم، خيًا يعود نفُعه

  .}يَ ْعَمُلونَ  َكانُوا
 .((نَسُبه وَمن َبطَّأ به عَمُله مْل ُيسرِْع به)) :وَلذا جاء ِف األثَر

 
 .اإلمجايل املعىن

  
 ومها يبنيان الكعبة، حيث -عليهما السالم-إبراهيم وإمساعيل  اءيذكر هللا سبحانه بقي ة دع

اخلضوع له والنقياد، وأن  سأل هللا أن جيعلهما خملصنْي له إخالصًا اتماً، مستدمينْي على
خاضعًا ُمنقادًا خُملصًا له سبحانه. وسأله أيضًا أن  جيعل ِمن ذر ِي تهما َمن يكون كذلك

تواضعًا منهما له؛ فهو الذي  ذا البيت الكرمي، وسأله التوبة واملغفرةمناسك احلج  َل يُعلِ مهما
 .مبنِ ه وكَرمه يقبل التوبة عن عباده ويرمحهم

، يتلو عليهم -صلى هللا عليه وسلم-رسوًل منهم وهو حممد  مث سأله أن يبعث ِف ذر ِيَّتهما
ما يُزك ون به أنفَسهم  ويُرشدهم إىل هللا، ويُعلِ مهم أحكام كتابه، ويكون هْديُه ُسنَّة َلم، آايت

سبحانه القادر على كل  شيء، العزيز الذي ل مُياَنع،  ويُطهِ روَّنا من الشرك واملعاصي؛ فهو
 .أفعاله وأقواله احلكيم ِف

 ِديَن إبراهيم خليِله، ويبتعد عنه ويزهد فيه، إل  إذا كان سفيه مث أخرب تعاىل أنه ل يَتك أحد  
ألن هللا تعاىل قد اختاره  ِفكر، ظاملًا لنفسه، ُمضيعًا عليها حظ ها وما ينفعها،العقل، سقيم ال

طريق احلق، ورَفعه. وهو كذلك ِف اآلخرة من الناجني  ِف هذه الدنيا فكر مه، وهداه إىل
فلحني

ُ
إل  لستجابته  فأي مكسب أعظم من اجلْمع بني خيَِي الدنيا واآلخرة؟ وما ذلك .امل

 .ألمر رب العاملني وفاطر السموات واألرضني خضوعه له الت ام ، وانقياده املطلقألْمر هللا، و 
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على الدعوة إىل اإلسالم والنقياد  -عليه السالم-إبراهيم  أن  ِمن ِحْرص -جل وعال-مث بني  
حيث وص ى أبناءه  -عليه السالم-قد وص ى بِنيه مجيعًا به. وكذا فَعل حفيُده يعقوب  هلل،

تعاىل قد اختار اإلسالم ديناً لعباده ول يرضى  َعل جد ه حيث بي  َنا مجيعاً أن  هللابذلك، كما ف
واخلضوع له، ونْبذ الشْرك.  اإلخالص ِف العبادة، والستسالم والنقياد الت ام  هلل :سواه، وهو

عليه،  عليه، ول يكون ذلك إل  ابحلرص على الستدامة فعلى العاقل أل  يَ ْلَقى رب ه تعاىل إل  
 .به حَّت أتتَيه املني ة والت مس ك

ا هو ِمن الغْيب الذي عل مه رسوَله  مث بني  سبحانه: أن  ما أخرب به عن صلى هللا -يعقوب إَّن 
والتوجيه العظيم، عندما  ، فلم يُكن أحد  حاضرًا وشاهدًا هذه الوصية املباركة-وسلم عليه

 ؤكِ داً َلم على الثبات على توحيد هللا تعاىل وعبادةلبنيه م داَهم املوُت هذا النيب  اجلليل، وقال
ِدينه وِدين آابئه: إبراهيم،  رب  األرابب: ما تعبدون بعد وفايت؟ فأخربوه أَّنم اثبتون على

الواحد القه ار، ل ُيشركون به شيئاً، والستسالم  وإمساعيل، وإسحق، وهو: عبادة هللا
 .والنقياد له

الكف ار ِمن ُمشركي مكة وأهل الكتاب، ُبذه األخبار عن  أن حاج   بعد -جل  وعال-مث يقر ِر 
وِدين ذر ِي ته، أن  هؤلء  إبراهيم الذي ينتسبون إليه، وما حصل منهم ِمن خمالفة ِلِدينه نيب هللا

م، قد  األنبياء املكرَّمني وَمن تَبَعهم من ُمهم وأْفَضْوا إىل رُب  الصاحلني مجاعة قد مضْت أاي 
ما كسب، ولن ُيسأل  َلم ما اكتسبوا من العمل. وأم ا َمن أتى بَ ْعدهم فله أيضاً  هللا أحصى

 .إليهم؛ فَمن َبطَّأ به عمُله مل ُيسرِْع به نسُبه أحد  عن عَمل غيِه، ولن يَنفع أحداً النتسابُ 
 

 مسائل ٍاآلايت.
  

 األوىل: 
؛ ومن ذلك: قراءة درج بعُض املفسِ رين على استنكار بعض القراءات املتواترة، وه و خطأ بنيِ 

، قال الزخمشري: إن هذه القراءة قد اسَُتذلت -بسكون الراء-ابن كثي ويعقوب: {َوأَْراَن} 
 ألن  الكسرة منقولة من اَلمزة الس اقطة دليل عليها، فإسقاطها إجحاف. 
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ه للتخفيف، ووْجه ذلك: أنه قد ُشبِ ه فيه املنفصل ابملت صل، فعومل معاملة "َفْخذ" ِف إسكان
 وقد استعملْته العرب كذلك.

  
 الثانية:

كأن  إبراهيم وص ى بَنيه، وابَن   -ابلن صب عطفاً على {بَِنيِه}-قرأ بعض السلف: {َويَ ْعُقوَب} 
فيما حكاه القرطيب -وكان حاضرًا ذلك. وقد اد عى القشيي  -اْبنه يعقوب بن إسحاق

 .: أن  يعقوب إَّنا ُولد بعد وفاة إبراهيم-عنه
: أن  إسحاق ُولد له -وهللا أعلم-قال ابن كثي: وحيتاج مثُل هذا إىل دليل صحيح. والظاهر 

يعقوب ِف حياة اخلليل وسارة، ألن  البشارة وقعت ُبما ِف قوله: {فَ َبشَّْراَنَها ِبِِْسَحاَق َوِمْن 
لو مل يوجد َورَاِء ِإْسَحاَق يَ ْعُقوَب}، وقد قُرئ بنصب يعقوب ههنا على نزْع اخلافض، ف

يعقوب ِف حياهتما َلَما كان ِلذْكره من بنْي ذر ِي ة إسحاق كبي فائدة. وأيضاً فقد قال هللا تعاىل 
َنا َنا لَُه ِإْسَحاَق َويَ ْعُقوَب َوَجَعْلَنا ِف ُذر ِيَِّتِه الن ُّبُ وََّة َواْلِكَتاَب َوآتَ ي ْ ُه ِف سورة )العنكبوت(: {َوَوَهب ْ

نْ يَ  َنا َلُه ِإْسَحاَق َأْجَرُه ِف الدُّ ا َوِإنَُّه ِف اآْلِخَرِة َلِمَن الصَّاحِلِنَي}، وقال ِف اآلية األخرى: {َوَوَهب ْ
َويَ ْعُقوَب اَنِفَلًة}؛ وهذا يقتضي أنه ُوجد ِف حياته. وأيضاً فإنه ابين بيِت املقدس، كما نطقت 

 بذلك الُكتب املتقد مة. 
ت: اي رسول هللا ، أي مسجد ُوضع أو ل؟ وثبت ِف "الصحيحنْي" من حديث أيب ذر: قل

قال: ))املسجد احلرام(( قلت: مث أي؟ قال: ))مسجُد بيت املقدس((. قلت: كم بينهما؟ 
 قال: ))أربعون َسنة(( احلديث. 

وإَّنا كان جدَّده بعد  -الذي اعتقد أنه ابين بيت املقدس-فزعم ابن حبان: أن  بنْي سليمان 
هيم: أربعني َسنة؛ وهذا مم ا أُنِكر على ابن حبان، فإن  املدة بينهما وبنْي إبرا -خرابه وَزخَرفه

 .-وهللا أعلم-تزيد على ألوف السِ نني 
  

 الثالثة:
يق  -قد استدل ُبذه اآلية الكرمية َمن جَعل اجلد  أابً، وحجب به اإلخوة، كما هو قول الصِ دِ 

الزبي. مث قال البخاري: ومل  ، حكاه البخاري عنه من طريق ابن عباس وابن-رضي هللا عنه
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ُيتلف عليه، وإليه ذهبت عائشة أم  املؤمنني. وبه يقول: احلسن البصري، وطاوس، وعطاء. 
وهو مذهب أيب حنيفة، وغي واحد من علماء السلف واخلَلف. وقال مالك، والشافعي، 

بن : إنه يقاسم اإلْخوة. وُحكي ذلك عن عمر، وعثمان، وا-ِف املشهور عنه-وأمحد 
مسعود، وزيد بن اثبت، ومجاعة من السلف واخلَلف. واختاره صاحبا أيب حنيفة: القاضي 

  أبو يوسف، وحممد بن احلسن. ولتقرير هذه املسألة موضع آَخر.
 
 

 األسئلة :
 
م به واستسلم إذا خضع وأذعن   مسلمني لك ، أي : مستسلمني لك ، يقال : أسل1

 ( .)صح
إلخالص إل مقيداً ابلوجه كقوله تعاىل ) بلى من أسلم وجهه هلل (   ل أييت اإلسالم مبعىن ا2

 ) خطأ ( .
   ) وأران مناسكنا ( أي : بصران ابملناسك اليت نعبدك فيها ) صح ( .3
  ) سفه نفسه ( أي : امتهنها واستخف ُبا ، ملا وضعها فيما ل يرضى به عاقل وأبعدها 4

 عن ما فيه خيها ) صح ( .
 بضم النون والسني العبادة اليت فيها ذبح ) خطأ ( .   أصل النسك5
   رغب عن الشيء : إذا تركه وزهد فيه ومثله رغب فيه فهما مبعىن واحد ) خطأ ( .6
  ) اصطفيناه ( أي : اخَتانه ابلرسالة من بني سائر اخللق ، وأصله : اختاذ صفوة الشيء 7

 أي : خالصه ) صح ( .
ي بفعل فيه صالح وقربة حالة الحتضار ، فإن كان ِف حالة   التوصية : التقدم إىل الغ8

 احلياة فهو العهد ) خطأ ( .
  يعقوب : نيب هللا ابن نيب هللا إسحاق ابن نيب هللا إبراهيم ، ومسي يعقوب ألنه سيكون لع 9

 عقب أي ذرية كثيون ) خطأ ( .
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يم ، ومسي يعقوب ألنه خرج من   يعقوب : نيب هللا ابن نيب هللا إسحاق ابن نيب هللا إبراه10
 بطن أمه ممسكاً بعقب أخيه التوأم العيص ) صح ( .

    األمة هنا : اجلماعة من الناس اليت جيمعهم إمام واحد ) صح ( .11
  روى ابن خزمية والطرباين وصححه والبيهقي أن إبراهيم ملا أتى املناسك عرض له 12

 ِف األرض ) صح ( .الشيطان ِف مواضع اجلمرات فرمجه حَّت ساخ 
  عن ابن عباس أن جربيل أرى إبراهيم مناسك احلج فلما انتهى إىل عرفة قال له : 13

 أعرفت ؟ فلهذا مسيت عرفة ) صح ( .
 أن أول أمره كان دعوة إبراهيم وبشرى عيسى ) صح ( .   ثبت عن النيب 14
موضع اجلمرات فحصبه    اآلاثر اليت وردت ِف أن إبليس عرض إلبراهيم عليه السالم ِف15

 حبجرات آاثر ضعيفة ل تقوم ُبا حجة ) خطأ ( .
   ) ويزكيهم ( أي : يرفعهم على غيهم من األمم ، وأصل التزكية الرفعة والنمو ) خطأ ( .16
، أي : مل تكونوا شاهدين َلذا    الستفهام ِف قوله ) أم كنتم شهداء ( مبعىن النفي17

 ( .)صح
ية من قال : إن اجلد أب كابن عباس وغيه وهو قول عمر بن اخلطاب   استدل ُبذه اآل18

 وكثي من السلف وإليه ذهب أكثر األئمة ) خطأ ( .
  ذكر بعض املفسرين أن قول إبراهيم وإمساعيل ) ومن ذريتنا ( تعين العرب خاصة ، 19

م بين والصحيح ما ذهب إليه الطربي من أَّنا ليست خاصة ابلعرب فإن من ذرية إبراهي
 إسرائيل أيضاً ) خطأ ( .

  رجح ابن كثي أن سياق الدعوات تدل على أن املقصود ابلذرية العرب وأن الرسول 20
 وأن هذا ل ينفي دخول غي العرب ِف الكالم ألن حممدًا  املبعوث فيهم هو حممد 

 بعث إىل األمم كلها ) صح ( .
حيب أن يكون أولده ممن يعبد هللا وَلذا   دلت اآلايت أن من كمال حمبة العبد هلل أن 21

 يدعو بذلك أولياء هللا ) صح ( .
سئل عن بداية أمره فقال : دعوة أيب إبراهيم ، مبعىن أنه أول من شهره    ثبت أن النيب 22

 وذكره بني الناس ) صح ( .
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اق   احلكمة هنا : وضع الشيء ِف موضعه ول يصح أن يكون املراد بذلك السنة ألن سي23
 الكالم أيابه ) خطأ ( .

إشارة إىل بركة أرض الشام وفضلها على سائر    ختصيص الشام بظهور نور النيب 24
 البقاع ) خطأ ( .

إشارة إىل أن ثبوت ملك أمته ِف آخر الزمان ِف    ختصيص الشام بظهور نور النيب 25
 أرض الشام كما أن بدايته من مكة ) صح ( .

ِف حياة إبراهيم اخلليل وأنه قد بشر به وهو الصحيح وما سواه فغي    ثبت أن يعقوب ولد26
 صحيح ) صح ( .

  استنكر الزخمشري قراءة ابن كثي ) أران ( ِبسكان الراء ، وهي قراءة متواترة ل جمال 27
 لردها والقراءة ل قياس َلا ول ختضع آلراء أهل العربية )صح ( .

وأخلص له ِف حياته ثبته هللا إىل املمات ، ول تناِف بني   جرت العادة أن من أطاع هللا 28
هذا وبني حديث ) إن أحدكم ليعمل بعمل أهل اجلنة ( ألنه قد جاء ِف رواية ) فيما يبدو 

 للناس ( ) صح ( .
تنوعت الشرائع واختلفت املناهج   اإلسالم هو ملة األنبياء مجيعًا وهو دين هللا وإن 29

 ( .)صح
على أن النسب ل ينفع بدون اإلميان والعمل الصاحل كما جاء ِف احلديث    دلت اآلايت30

 ) من بطأ به عمله مل يسرع به نسبه ( ) صح ( .
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 واخلمسون امسةاحملاضرة اخل
*** 

 .( من سورة )البقرة(141( إىل )135تفسري اآلايت من )
  

 .والقراءات، واملناسبة التالوة،
 :التالوة 
 * اْلُمْشرِِكنيَ  ِملََّة ِإبْ رَاِهيَم َحِنيفًا َوَما َكاَن ِمنَ  ودًا أَْو َنَصاَرى هَتَْتُدوا ُقْل َبلْ ُكونُوا هُ  َوقَاُلوا{

َنا َوَما أُْنزَِل ِإىَل ِإبْ رَاِهيمَ  ُقوُلوا آَمنَّا اِبَّللَِّ َوَما َوَما  َوِإمْسَاِعيَل َوِإْسَحاَق َويَ ْعُقوَب َواأَلْسَباطِ  أُْنزَِل إِلَي ْ
ُهْم َوََنُْن َلُه ُمْسِلُموَن *  النَِّبيُّوَن ِمْن َرُبِ ِْم ل نُ َفر ُِق َبنْيَ  ُموَسى َوِعيَسى َوَما أُويتَ  أُويتَ  َأَحٍد ِمن ْ
ُتْم ِبِه فَ َقدِ  فَِإنْ  َا ُهْم ِف  آَمُنوا مبِْثِل َما آَمن ْ َوُهَو  ِشَقاٍق َفَسَيْكِفيَكُهُم اَّللَُّ  اْهَتَدْوا َوِإْن تَ َولَّْوا فَِإَّنَّ

َغَة اَّللَِّ َوَمْن َأْحَسُن ِمنَ  السَِّميعُ  َغًة َوََنُْن َلُه َعاِبُدوَن * ُقلْ  اْلَعِليُم * ِصب ْ َأحُتَاجُّونَ َنا ِف اَّللَِّ  اَّللَِّ ِصب ْ
وُلوَن ِإنَّ ِإبْ رَاِهيَم تَ قُ  أَْعَماُلُكْم َوََنُْن َلُه خُمِْلُصوَن * أَمْ  َوَربُُّكْم َولََنا أَْعَمالَُنا َوَلُكمْ  َوُهَو َرب َُّنا
َوَمْن َأْظَلُم  َأْو َنَصاَرى ُقْل أَأَنْ ُتْم أَْعَلُم أَِم اَّللَُّ  َوِإْسَحاَق َويَ ْعُقوَب َواأَلْسَباَط َكانُوا ُهوداً  َوِإمْسَاِعيلَ 

ُ ِبَغاِفٍل َعمَّا ممَّْن َكَتَم َشَهاَدًة ِعْنَدهُ  َكَسَبْت  ْلَك أُمَّة  َقْد َخَلْت ََلَا َماتَ ْعَمُلوَن * تِ  ِمَن اَّللَِّ َوَما اَّللَّ
ُتْم َولَ ُتْسأَلونَ   .}َعمَّا َكانُوا يَ ْعَمُلونَ  َوَلُكْم َما َكَسب ْ

  
 :القراءات

- }أَْم يَ ُقوُلونَ { :وحفص، ورَويس قرأ غي ابن عامر، ومحزة، والكسائي، :}تَ ُقوُلونَ  أَمْ {
غي داخل حتت األمر السابق ِف  م استئنافإضراب من اخلطاب إىل الغيبة. والكال -ابلياء

 .توبيخاً َلم وإنكاراً عليهم اآلية، بل وارد منه تعاىل
  

 :املناسبة
 أَّنم تركوا القتداء ابألتقياء من أسالفهم، بنيَّ أَّنم مل مل ا أخرب تعاىل عن اليهود والنصارى،

عليه من الباطل. واآلية  ما هم يكتفوا بذلك، بل صاروا ُدعاة إىل الكْفر بدعوة الناس إىل
 .}َوقَاُلوا َلْن َيْدُخَل اجْلَنََّة ِإلَّ َمْن َكاَن ُهوداً َأْو َنَصاَرى{ :مرتبطة ابآلية املتقد مة
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 واإلميان الصحيح، وبَكَت هؤلء على ِكتماَّنم احلق ودعاواهم مث بني  سبحانه طريق املؤمنني،
 .الكاذبة، وَتوعََّدهم على ذلك

 
 .لغواي ت

  
املْيل ِف القَدمنْي.  :احلنيف: املائل عن كل  ِدين ابطل إىل دين احلق، واحلََنف :}َحِنيفاً {

 :وحتنَّف إذا مال. وأنشد بعضهم
 دينِ  حنيفاً دينُنا عن كل ِ  ُخلْقنا ولكن ا ُخلْقنا إذْ 

 .احلافد :مجع: ِسْبط، كأمحال ومِحْل، والسِ ْبط :}َواأَلْسَباطَ {
 السََّبط، وهو: التتابع، فهم مجاعة متتابعون. وقيل: أصله وا: "األسباط" ِمنوقال القرطىب: ومُسُّ 

الكثرة مبنزلة الشجر،  ، وهو: الشجر كثي األغصان، أي: هم ِف-ابلتحريك-ِمن الس َبط 
 ."وهي: السَتسال، وقيل: إنه مقلوب "البْسط الواحدة: َسْبطة. وقيل: من الس بوطة

 .والقبيلة الراجعون إىل أصل واحد ماعةقال القرطىب: والس ْبط: اجل
الثيَن عشر، وقيل: هم ِف أولد إسحاق كالقبائل ِف  واألسباط: حفدة يعقوب، ذراري أبنائه

، لنتشار ذري تهما. -وسلم صلى هللا عليه-إمساعيل. وقيل للَحَسننْي: ِسْبطا رسول هللا  أولد
ًَ قيل له: حفي مث قيل لكل  ابن بنت: "ِسْبط"، وكذا  .د أيضَا

  
واختلف ِف اشتقاقه، فقيل:  .أي: خمالفة هلل تعاىل، أو منازعة، وحماربة، أو عداوة }ِشَقاقٍ {

الش ق ة. وقيل: مأخوذ ِمن قوَلم: "شق  العصا" إذا أظهر  من الشِ ق  أي: اجلانب، وقيل: من
 .العداوة

  
َغةَ { اليت يقع  س، وهي احلالةوهي: "ِفْعلة" ِمن َصَبغ كاجلِلسة ِمن َجلَ  -ابلكسر- :}ِصب ْ

 .يطه ر النفوس عليها الص بغ. واملعىن: تطهي هللا ألن  اإلميان
يَغمسون أولدهم ِف ماء أصفر ُيسم ونه: "املعمودي ة"،  وقيل: األصل فيه: أن  النصارى كانوا

ن ويعتقدون أنه تطهي للمولود كاخلتا ،-عليه السالم-أنه املاء الذي ُولد فيه عيسى  يزعمون
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وإذا فعل الواحد  ماء يقدس مبا يُتلى من اإلجنيل، مث تُغسل به احلامالت، لغيهم. وقيل: هو
حقاً. فأُِمر املسلمون أبن يقولوا َلم: قولوا آمنا  منهم بولده ذلك قال: اآلن صار نصرانياً 

هيان. أو يقول تطهيًا ل مثل تط وصبَ َغنا هللا ابإلميان ِصْبغة ل مْثل صبغتنا، وطه ران به ابهلل،
ا جيء بلفظ املسلمون: صبغنا هللا على  "الصِ بغة" ابإلميان ِصبغته، ومل ُنصبغ ِصبغتكم. وإَّن 

لليهود، غي خمتص  ابلنصارى، اللهم  إل   طريقة املشاكلة. ويرد على هذا الوجه أن  الكالم عام  
 .الفعل كائن فيما بينهم ِف اجلملة أن يعترب أن ذلك

 
 

 .اآلاثر
  
املنذر، وابن أيب حامت، عن ابن عباس، قال: قال عبد  خرج ابن إسحاق، وابن جرير، وابنأ

اَلدى إل  ما َنن عليه، فاتَِّبْعنا  : ما-صلى هللا عليه وسلم-بن صوراي األعور لرسول هللا  هللا
 ودًا َأوْ َوقَاُلوا ُكونُوا هُ { :-عز وجل-النصارى مثل ذلك. فأنزل هللا  اي حمم د هَتَْتِد. وقالت

 .}َنَصاَرى هَتَْتُدوا
 .، قال: حاجاً }َحِنيفاً { :وعن ابن عباس ِف قوله

 }ُحنَ َفاء{ ُمسلماً، وما كان ِف القرآن }َحِنيفاً { وعن السدي، قال: ما كان ِف القرآن
 .مسلِمني ُحجاجاً 

 .وعطية وكذا روي عن احلسن، والضحاك،
 .املستقيم :وعن حممد بن كعب قال: احلنيف

 .عيسى بن جارية مثلهوعن 
 .، قال: مت بعاً }َحِنيفاً { :وعن جماهد ِف قوله

 .وكذا قال الربيع بن أنس
 .وعن خصيف قال: احلنيف: املخلص
 .يؤمن ابلرُّسل كل هم ِمن أو َلم إىل آِخرهم و عن أيب قالبة، قال: احلنيف: الذي
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 حج ه عليه إن استطاع إليه يستقبل البيت بصالته، ويرى أن   وقال أبو العالية: احلنيف: الذي
 .سبيالً 

 إله إل هللا، يدخل فيها حترمي األم هات، والبنات، وقال قتادة: احلنيفية: شهادة أن ل
 .، واخلتان-عز وجل-واخلالت والعم ات، وما حر م هللا 

بُعثُت ابحلنيفي ة )) -صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا  وأخرج أمحد، عن أيب أمامة، قال: قال
 .((لس ْمحةا

املفرد"، وابن املنذر، عن ابن عباس، قال: قيل: اي رسول  وأخرج أمحد، والبخاري ِف "األدب
 .((احلنيفي ة الس ْمحة)) :أي األداين أحب  إىل هللا؟ قال هللا،

 :-صلى هللا عليه وسلم-يسار، قال: قال رسول هللا  وأخرج ابن أيب حامت، عن معقل بن
 .((واإلجنيل، وْلَيسْعكم القرآن بورآمنوا ابلتوراة والز  ))

 :والنسائي، والبيهقي ِف "سننه"، عن ابن عباس، قال وأخرج أمحد، ومسلم، وأبو داود،
 آَمنَّا{الل تنْي قبل الفجر ب  أكثر ما ُيصلِ ي الركعتنْي  -صلى هللا عليه وسلم-هللا  كان رسول))

َنا   .((}َواْشَهْد أِبانَّ ُمْسِلُمونَ  آَمنَّا اِبَّللَِّ {خرى ب واأل اآلية، }...اِبَّللَِّ َوَما أُْنزَِل إِلَي ْ
صلى هللا عليه -أكثر ما كان رسول هللا )) :قال وأخرج احلاكم وصح حه، عن ابن عباس،

َنا َوَما ُقوُلوا{ :ِف ركعيتَِ الفجر يقرأ -وسلم اآلية،  }...أُْنزَِل ِإىَل ِإبْ َراِهيمَ  آَمنَّا اِبَّللَِّ َوَما أُْنزَِل إِلَي ْ
 .((اآلية }اْلِكَتاِب تَ َعاَلْوا ِإىَل َكِلَمةٍ  ُقْل اَي أَْهلَ { :الثانية وِف

 قال: كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة ابلعربانية، وأخرج البخاري وغيه، عن أىب هريرة،
قوا)) :-هللا عليه وسلم صلى-ويفسِ روَّنا ابلعربية ألهل اإلسالم، فقال رسول هللا   ل ُتصدِ 

بوهم، وقولوا: "آمنا ابهلل وما أنزلأ   .(("هللا هل الكتاب ول ُتكذِ 
 وأولدكم وخَدَمكم أمساء األنبياء املسلمني ِف الكتاب، وعن الضحاك، قال: علِ موا نساءكم

َنا{ :لُِيؤمنوا ُبم، فإن  هللا أَمر بذلك، فقال  َوََنُْن َلهُ { :إىل قوله }ُقوُلوا آَمنَّا اِبَّللَِّ َوَما أُْنزَِل إِلَي ْ
  .}ُمْسِلُمونَ 

يعقوب، كانوا اثيَنْ عشر رُجاًل، كل  واحد منهم وَلد  وعن ابن عباس، قال: األسباط: بنو
 .من الناس ِسْبطاً أم ة
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كل   وقتادة، والسدي: األسباط: بنو يعقوب، اثنا عَشر رُجاًل. وَلد وقال أبو العالية، والربيع،
  ."وا: "األسباطرُجل منهم أم ة من الناس، فُسمُّ 

 بين إسرائيل إل  عشرة: نوح، وهود، وصاحل، وُشعْيب، وعن ابن عباس، قال: كل  األنبياء من
  .-الصالة والسالم عليهم-وإبراهيم، وإسحاق، ويعقوب، وإمساعيل، وحمم د 

قوا بُكتبه كلِ ها وبُرسله وقال قتادة: أَمر هللا املؤمنني أن   .يؤمنوا به، وُيصدِ 
ا أُِمْرانوقال سل   .أن نؤمن ابلتوراة واإلجنيل، ول نعمل مبا فيهما يمان بن حبيب: إَّن 

 صلى-عساكر، عن عبد هللا بن عبد الثمايل: أنه مسع النيب  وأخرج الطربي، وأبو نعيم، وابن
قبل الر عيل األو ل من أم يت إل  لو حلفُت لربرُت أنه ل يدخل اجلنة)) :يقول -هللا عليه وسلم

وامساعيل، وإسحاق، ويعقوب، واألسباط، وموسى، وعيسى بن  عشر إنساانً: إبراهيم،بضعة 
 .((مرمي

ُتْم ِبهِ  فَِإنْ { :وعن ابن عباس، قال: ل تقولوا ، فإن  هللا ل ِمْثل له، ولكن }آَمُنوا مبِْثِل َما آَمن ْ
 ."فإن آمنوا ابلذي آمنتم به" :قولوا

 ."أ: "فإن آمنوا ابلذي آمْنتم بهيقر  وعن أيب مجرة، قال: كان ابن عباس
َا ُهْم ِف ِشَقاقٍ { :وعن أيب العالية، ِف قوله  .قال: ِفرَاق ،}فَِإَّنَّ

صلى هللا عليه -قاعداً إذ أقبل عثمان، فقال النيب  وأخرج احلاكم، عن ابن عباس، قال: كنت
 :على اي عثمان، تُقَتل وأنت تقرأ سورة )البقرة(، فتقع قطرة من دمك" :-وسلم

كذب حْبت، وِف إسناده:  قال: الذهيب ِف "خمتصر املستدرك": هذا ."}اَّللَُّ  َفَسَيْكِفيَكُهمُ {
 .وهو املت  َهم به أمحد بن حممد بن عبد احلميد اجلعفي،

مل ا دخل املصري ون على عثمان، واملصحف بني يديه،  :وعن أيب سعيد موىل بين أسد، قال
فمد   .}اْلَعِليمُ  َفَسَيْكِفيَكُهُم اَّللَُّ َوُهَو السَِّميعُ { :دم علىابلس يف على يدْيه، فجرى ال فضربوه

فصَّل يده وقال: وهللا أَلَّنا أو ل يدٍ 
ُ
 .خط ت امل
بن أيب نعيم، قال: أرسل إيل  بعض اخللفاء مصحف  وعن زايد بن يونس، قال: حدثنا انفع

مصحفه كان ِف حجره  : إن  عفان لُيصلحه. قال زايد: فقلت له: إن  الناس يقولون عثمان بن
بُصَرت  :فقال انفع !}َوُهَو السَِّميُع اْلَعِليمُ  َفَسَيْكِفيَكُهُم اَّللَُّ { :حني قُتل، فوقع الدم على

  .عيين ابلدم على هذه اآلية، وقد قدم
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خرجت مع عائشة َسنة قتل عثمان إىل مكة، فمرران  :وعن عمرة بنت أرطاة العدوي ة، قالت
دمه على هذه  ا املصحف الذي قُتل وهو ِف ِحجره، وكانت أو ل قطرة ِمنورأين ابملدينة،

ُ َوُهَو السَِّميُع اْلَعِليمُ  َفَسَيْكِفيَكُهمُ { :اآلية  .عمرة: فما مات منهم رجل سوايً  قالت .}اَّللَّ
َغَة اَّللَِّ { :عن ابن عباس، ِف قوله  .دين هللا :، قال}ِصب ْ

 إبراهيم، واحلسن، وقتادة، والضحاك، وعبد هللا بنو  وكذا روي عن أيب العالية، وعكرمة،
  .كثي، وعطية العوِف، والربيع بن أنس، والسدي، َنو ذلك

َغَة اَّللَِّ { :و عن جماهد، ِف قوله  .الناس عليها ، قال: فطرة هللا اليت فطر}ِصب ْ
 عليهصلى هللا -املختارة"، عن ابن عباس: أن نيب  هللا " وأخرج ابن مردويه، والضياء ِف

ربه:  قالوا: اي موسى هل َيصبغ ربك؟ فقال: ات قوا هللا. فناداه إن  بين إسرائيل)) :قال -وسلم
األلوان: األمحر واألبيض واألسود،  اي موسى سألوك هل َيصبغ ربك؟ فقْل: نعم، أان أصبغ

َغَة اَّللَِّ { :-وسلم صلى هللا عليه-وأنزل هللا على نبيه  .((صبغي واأللوان كل ها من َوَمْن  ِصب ْ
َغةً   .}َأْحَسُن ِمَن اَّللَِّ ِصب ْ

 .العظمة"، عن ابن عباس، موقوفاً " وأخرجه ابن أيب حامت، وأبو الشيخ ِف
وهو  ابن مردويه مرفوعاً، وهو ِف رواية ابن أيب حامت موقوف، قال ابن كثي: كذا وقع ِف رواية

 .-وهللا أعلم-أشبه إن صح  إسناده 
َغَة اَّللَِّ َوَمنْ { :وعن ابن عباس، ِف قوله َغةً  ِصب ْ  .، قال: البياض}َأْحَسُن ِمَن اَّللَِّ ِصب ْ

 أبناءها يهوداً، وإن  النصارى تصبغ أبناءها نصارى، وإن   وعن قتادة، قال: إن اليهود تصبغ
ول أطهر. وهو دين هللا الذي  صبغة هللا اإلسالم، ول صبغة أحسن ِمن صبغة هللا اإلسالم،

 .من األنبياء ن كان بعدهبعث به نوحاً ومَ 
 ، قال: أختاصموان؟}َأحُتَاجُّونَ َنا ِف اَّللَِّ { :عن ابن عباس، ِف قوله

 .جتادلوننا :}َأحُتَاجُّونَ َنا{ :وعن ابن عباس، ِف قوله
ِف قول يهود  :، قال}َكَتَم َشَهاَدًة ِعْنَدُه ِمَن اَّللَِّ  َوَمْن َأْظَلُم ممَّنْ { :وعن جماهد، ِف قوله

كانوا يهودًا أو نصارى، فيقول هللا َلم: ل تكتموا  هيم وإمساعيل وَمن ذكر معهما، أَّنمإلبرا
 .شهادة إن كانت عندكم، وقد عِلم هللا أَّنم كاذبون مين  
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الكتاب،   اآلية، قال: أولئك أهل }...َكَتَم َشَهاَدةً  َوَمْن َأْظَلُم ممَّنْ { :وعن قتادة، ِف قوله
ذواكتموا اإلسالم وُهم يعلمو  صلى -اليهودية والنصرانية، وكتموا حممدًا  ن أن ه دين هللا، واخت 

 .، وهم يعلمون أنه رسول هللا-وسلم هللا عليه
يقرؤون ِف كتاب  ، كانوا}َكَتَم َشَهاَدًة ِعْنَدُه ِمَن اَّللَِّ  َوَمْن َأْظَلُم ممَّنْ { :وعن احلسن، ِف قوله

 حممدًا رسول هللا، وإن إبراهيم وإمساعيل وإسحاق وإن   هللا الذي آاتهم: إن  الدين اإلسالم،
فشهد هللا بذلك، وأقر وا به على  .ويعقوب واألسباط كانوا برآء من اليهودية والنصرانية

  .شهادة هللا عندهم من ذلك أنفسهم هلل، فكتموا
مساعيل، قال: يعين: إبراهيم، وإ ،}تِْلَك أُمَّة  َقْد َخَلتْ { :وعن قتادة، والربيع، ِف قوله
 .وإسحاق، ويعقوب، واألسباط

 .فصاعداً  وعن أيب املليح، قال: األم ة ما بني األربعني إىل املائة
  

رين أقوال  .املفس ِّ
  
الضمي الغائب ألهل الكتاب، واجلملة عْطف على  :}َوقَاُلوا ُكونُوا ُهودًا َأْو َنَصاَرى هَتَْتُدوا{

الباطل إْثر رد  اد عائهم  منها: رد  دعوهتم إىل ِدينهم عطف القصة على القصة. واملراد ما قْبلها؛
ل للت خيي، بدليل أن  كل واحد  لتنويع املقال }َأوْ {و ،-عليه السالم-اليهودية على يعقوب 

 :أي: قال اليهود للمؤمنني: "كونوا هوداً"، وقالت النصارى َلم من الفريقنْي يكفِ ر اآلَخر،
 ."كونوا نصارى"
  

نريد ما دعومت إليه من اليهودية والنصرانية. أرشد  أي: ل }َبْل ِملََّة ِإبْ رَاِهيَم َحِنيفاً  ُقلْ { :قوله
صلى هللا عليه -بواسطة رسوله حممد  تعاىل عباده املؤمنني إىل اإلميان مبا أنزل إليهم هللا

رُّسل، وأمجل ال أنزل على األنبياء املتقد مني جُمماًل. ونص  على أعيان من مفص اًل، وما -وسلم
وأَّنم ل يفرقون بني أحد منهم، بل يؤمنون ُبم   ،-عليهم الصالة والسالم-ذكر بقية األنبياء 

َويُرِيُدوَن َأْن يُ َفر ُِقوا  ِإنَّ الَِّذيَن َيْكُفُروَن اِبَّللَِّ َوُرُسِلهِ { :يكونون كمن قال هللا فيهم كل هم، ول
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َسِبياًل *  بِبَ ْعٍض َويُرِيُدوَن َأْن يَ تَِّخُذوا َبنْيَ َذِلكَ  ْؤِمُن بِبَ ْعٍض َوَنْكُفرُ َوُرُسِلِه َويَ ُقوُلوَن ن ُ  َبنْيَ اَّللَِّ 
  .}َوأَْعَتْداَن لِْلَكاِفرِيَن َعَذاابً ُمِهيناً  أُولَِئَك ُهُم اْلَكاِفُروَن َحق اً 

 صة بهوالعرب الذين يد عون ات باعه وَيدينون بشرائع خمصو  واملقصود: التعريض أبهل الكتاب
شركاء؛ فاليهود قالوا: "عزير ابن  ِمن حج البيت واخلتان وغيمها... فإن  ِف كل  طائفة منهم

 ."هللا ابن هللا"، والعرب عبدوا األصنام وقالوا: "املالئكة بنات هللا"، والنصارى: "املسيح
  
 سبحانه ألنه أو ل وقد م اإلميان ابهلل خطاب للمؤمنني ل للكافرين، :}ُقوُلوا آَمنَّا اِبَّللَِّ {

َنا{ .بتقد م معرفته تصح  معرفة الن بو ات والشرعيات الواجبات، وألنه أي:  }َوَما أُْنزَِل إِلَي ْ
غيه، لكنه ِف الَتتيب اإلمياين مقدَّم  القرآن، وهو، وإن كان ِف الَتتيب النزويل مؤخَّرًا عن

قا له، ولذا قدَّ  عليه ألنه سبب ِإبْ رَاِهيَم َوِإمْسَاِعيَل  َوَما أُْنزَِل ِإىَل { .مهاإلميان بغيه ِلكونه مصدِ 
عليه الصالة -إبراهيم  يعين: الص حف، وهي وإن نزلت على }َواأَلْسَباطِ  َوِإْسَحاَق َويَ ْعُقوبَ 

ُمتعبَّدين بتفاصيلها داخلني حتت أحكامها، صح   لكن مل ا كان ما ُعطف عليه -والسالم
أحكامه نسبة نزوله  صح  تعب دان بتفاصيل القرآن ودخولنا حتتإليهم أيضاً، كما  نسبة نزوَلا

 .إلينا
األسباط ِف بين إسرائيل كالقبائل ِف بين إمساعيل.  :قال اخلليل بن أمحد وغيه :}اأَلْسَباط{و

الثيَن عشر. وقد نقله  الزخمشرى ىف "الكشاف": األسباط: حفدة يعقوب وذراري أبنائه وقال
  .يُعارضه ه وملفخر الدين عنه، وقر ر 

 .قبائل بىن إسرائيل :}َواأَلْسَباطِ { :وقال البخارى
 ههنا: شعوب بين إسرائيل، وما أنزل هللا تعاىل من الوحي وهذا يقتضي أن  املراد ابألسباط

َعَلْيُكْم ِإْذ َجَعَل ِفيُكْم  اذُْكُروا نِْعَمَة اَّللَِّ { :على األنبياء املوجودين منهم، كما قال موسى َلم
اثْ َنيَتْ  َوَقطَّْعَناُهمُ { :وقال تعاىل ،}َأَحدًا ِمَن اْلَعاَلِمنيَ  َوَجَعَلُكْم ُمُلوكًا َوآاَتُكْم َما ملَْ يُ ْؤتِ  أَْنِبَياءَ 

  .}َعْشَرَة َأْسَباطاً أمَُماً 
ولكْون أهل الكتاب زادوا ونقصوا وحر فوا  أي: التوراة واإلجنيل، }َوَما أُويتَ ُموَسى َوِعيَسى{
فأفردمها ابلذ ِْكر وبني  طريق  أَّنما أُنزِل كذلك، واملؤمنون يُنكرونه. اهتم  بشأَّنما هما، واد عوافي

وعيسى  ِف املوصول السابق. وألن  أْمرمها أيضًا ابلنسبة إىل موسى اإلميان ُبما، ومل يُدرْجهما



247 
 

ما ُمنزلن عليهما حقيقة، ل ابعتبار الت عب د نَزل أَّن 
ُ
على إسحاق ويعقوب  فقط، كما ِف امل

 .واألسباط
 ما هو أعم  من التوراة واإلجنيل وسائر املعجزات الظاهرة :ولك أن تقول: املراد ابملوصول هنا

 .أبيدي هذْين النبي نْي اجلليلنْي 
  :يقول تعاىل

ُتْم ِبهِ { أي: الكف ار ِمن أهل الكتاب وغيهم، }آَمُنوا فَِإنْ { ون، ِمن أي ها املؤمن }مبِْثِل َما آَمن ْ
أي: فقد أصابوا  }اْهَتَدْوا فَ َقدِ { يُفر ِقوا بني أحد منهم، اإلميان جبميع ُكتب هللا وُرسله، ومل

َا { عن احلق إىل الباطل، بعد قيام احلج ة عليهم، :أي }َوِإْن تَ َولَّْوا{ .احلق، وأُرِشدوا إليه فَِإَّنَّ
 .ويُظفرك ُبم صرك عليهمأي: فسين }َفَسَيْكِفيَكُهُم اَّللَُّ  ُهْم ِف ِشَقاقٍ 

يَنطقون به، ويَ ْعَلم ما ُيضمرون ِمن احَلسد  وعيد َلم، أي: يسمع ما :}َوُهَو السَِّميُع اْلَعِليمُ {
يسمع ما تدعو  :مبعىن -صلى هللا عليه وسلم-عليه. أو وْعد لرسول هللا  والِغل . وهو ُمعاِقبهم

 .. وهو مستجيب لك وُموصُلك إىل ُمرادكاحلق   به، ويَ ْعلم ني  َتك وما تُريده من إظهار دين
َغَة اَّللَِّ { وانتصاب أي: اْلَزموا ذلك، عَلْيُكموه.  }ِفْطَرَت اَّللَِّ { :إم ا على اإلغراء، كقوله :}ِصب ْ

انتصب عن  وقال سيبويه: هو مصدر مؤك د .}ِإبْ رَاِهيمَ  ِملَّةَ { :ِمن قوله وقال بعضهم: بدل
  .}َوَعَد اَّللَُّ { :له، كقو }اِبَّللَِّ  آَمنَّا{ :قوله
َغةً  َوَمْن َأْحَسُن ِمَن اَّللَِّ {  .أي: ل صبغة أحَسن من صبغته تعاىل }ِصب ْ
خاضعون ُمستكينون  ُمطيعون ُمت بعون مل ة إبراهيم، أو أي: ُموحِ دون، أو }َوََنُْن لَُه َعاِبُدونَ {

اىل، وتقدمي املسَند إليه إلفادة تع تلك املل ة. وتقدمي اجلار  إلفادة اختصاص العبادة له ِف ات باع
ابلشرك أو  عليهم وعَدم جتاوزه إىل أهل الكتاب؛ فيكون تعريضًا َلم قْصر ذلك الختصاص

 .عدم النقياد له تعاىل ابت باع مل ة إبراهيم
ُقْل { :إىل درء جمادلة املشركني -صلوات هللا وسالمه عليه- مث يقول هللا تعاىل مرشدًا نبي ه

وات باع أوامره، وتْرك  أتُناظروننا ِف توحيد هللا واإلخالص له، والنقياد :أي }نَ َنا ِف اَّللَِّ َأحُتَاجُّو 
تصرِ ف فينا }َوُهَو َرب َُّنا َورَبُُّكمْ { زواجره،

ُ
وفيكم، املستِحق  إلخالص اإلَلية له وحده ل  امل

من ا، كما قال ِف  رآء منكم، وأنتم بُرآءأي: َنن بُ  }أَْعَماُلُكمْ  َولََنا أَْعَمالَُنا َوَلُكمْ { شريك له؟
بُوَك فَ ُقْل يل َعَمِلي َوَلُكمْ { :اآلية األخرى َوَأاَن بَرِيء  ممَّا  َعَمُلُكْم أَنْ ُتْم بَرِيُئوَن ممَّا أَْعَملُ  َوِإْن َكذَّ



248 
 

َوُقْل لِلَِّذيَن أُوُتوا  ات َّبَ َعنِ  فَ ُقْل َأْسَلْمُت َوْجِهَي َّللَِِّ َوَمنِ  فَِإْن َحاجُّوكَ { :وقال تعاىل ،}تَ ْعَمُلونَ 
َا َعَلْيَك اْلَبالغُ  أََأْسَلْمُتْم فَِإْن َأْسَلُموا فَ َقِد اْهَتَدْوا اْلِكَتاَب َواألُمِ يِ نيَ  َواَّللَُّ َبِصي   َوِإْن تَ َولَّْوا فَِإَّنَّ

 حُتَاجُّوين ِ ِف اَّللَِّ َوَقْد َهَداِن َولأَ  َوَحاجَُّه قَ ْوُمُه قَالَ { :، وقال تعاىل إخباراً عن إبراهيم}اِبْلِعَبادِ 
 ، وقال}أََفال تَ َتذَكَُّرونَ  َريبِ  َشْيئاً َوِسَع َريبِ  ُكلَّ َشْيٍء ِعْلماً  َأَخاُف َما ُتْشرُِكوَن بِِه ِإلَّ َأْن َيَشاءَ 

  .اآلية }...الَِّذي َحاجَّ ِإبْ رَاِهيَم ِف َربِ هِ  أملَْ تَ َر ِإىَل { :تعاىل
 أجتادلوننا، واحلال أنه ل وْجه للمجادلة أصاًل، ألنه :مجلة حالية أي :}ُهَو َرب َُّنا َوَربُُّكمْ وَ {

 .تعاىل مالك أْمران وأْمركم
ما قْبله، أي: لنا جزاء أعمالنا احلَسنة املواِفقة  عطف على :}أَْعَمالَُنا َوَلُكْم أَْعَماُلُكمْ  َولََنا{

خالفة حلُْكمهولكم جزاء أعمالكم الس   ألْمره،
ُ
  .يِ ئة امل

 .نبتغي ُبذه األعمال إل  وْجهه أي: ِف العبادة والت وج ه، ل }َلُه خُمِْلُصونَ  َوََنْنُ {
 إبراهيم وَمن ذكر بَ ْعده من األنبياء واألسباط كانوا على مث أنكر تعاىل عليهم ِف دعواهم أن  

يعين: بل هللا أعَلم. وقد أخرب  }اَّللَُّ  ُتْم َأْعَلُم أَمِ ُقْل أَأَن ْ { :مل تهم إم ا اليهودية أو النصرانية، فقال
َنْصرَانِي ًا َوَلِكْن  َما َكاَن ِإبْ رَاِهيُم يَ ُهوِدايً  َول{ :يكونوا هودًا ول نصارى، كما قال تعاىل أَّنم مل

  .واليت بعدها اآلية }...َوَما َكاَن ِمَن اْلُمْشرِِكنيَ  َكاَن َحِنيفاً ُمْسِلماً 
 ، بل هللا تعاىل أْعلم-عليه السالم-أعلم حبال إبراهيم  أي: لستم }أَأَنْ ُتْم أَْعَلُم أَِم اَّللَُّ  ُقلْ {

 :واحتج  على انتفائهما عنه بقوله بذلك. وقد أخرب سبحانه بنْفي اليهودية والنصرانية عنه،
يُل ِإلَّ ِمْن بَ ْعِدهِ  َوَما أُْنزَِلِت الت َّْورَاةُ { ين، فحاَلم  املعطوفون عليه أتباعه ِف ، وهؤلء}َواإِلجنِْ الدِ 

 .تعاىل؟ فما ذلك إل  جْهل غاٍل وجلاج حْمض حاله، ِفَلم تدَّعون له وَلم ما نَفى هللا
من هللا  اثبتة عنده، واصلة }ممَّْن َكَتَم َشَهاَدةً { إنكار ألن يكون أَحد أظلم :}َأْظَلمُ  َوَمنْ {

 .ابحلنيفية، والرباءة عن اليهودية والنصرانية -ليه السالمع-إليه، وهي شهادته تعاىل إلبراهيم 
 ُبا ما تقد م من الشهادة املعي نة: تعريض ِبِكتماَّنم شهادة وِف إطالق الشهادة، مع أن املراد

 .التوراة واإلجنيل ِف -صلى هللا تعاىل عليه وسلم-هللا تعاىل لنبي ه حممد 
هتديد ووعيد شديد، أي أن  علمه حميط بعَمِلكم،  :}ْعَمُلونَ َوَما اَّللَُّ ِبَغاِفٍل َعمَّا ت َ { :وقوله

  .عليه وسيجزيكم
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ُتمْ  ََلَا َما َكَسَبتْ { أي: قد مَضْت، }تِْلَك أُمَّة  َقْد َخَلتْ { :مث قال تعاىل  }َوَلُكْم َما َكَسب ْ
 يغين عنكم ، وليس}َعمَّا َكانُوا يَ ْعَمُلونَ  َول ُتْسأَلونَ { أعمالكم، أي: َلم أعماَلم ولكم

مبجر د النِ سبة إليهم، حَّت تكونوا مثْ َلهم  انتسابكم إليهم من غي متابعة منكم َلم. ول تغَت وا
َمن كَفر بنيبٍ  واحد، فقد   هللا، وات باع ُرسله الذين بَ َعَث مبشِ رين وُمنذرين؛ فإنه ُمنقادين ألوامر

إىل  وخامت املرسلني ورسول رب العاملني كَفر بسيِ د األنبياء كَفر بسائر الرُّسل، ول سيما َمن
وسالمه عليه وعلى سائر أنبياء هللا  صلوات هللا-مجيع اإلنس واجلن ِمن سائر املكلَّفني 

 .-أمجعني
 التحذير عم ا استحكم ِف الطباع من الفتخار ابآلابء واآلية تكرير ِلَما تقد م، للمبالغة ِف

وتقرير للوعيد، يعين: أن  هللا  ! ات ق هللا!"، أو أتكيدوالت كال عليهم، كما يُقال: "ات ق هللا
بل عن  ول تَنفعكم آابؤكم، ول ُتسألون يوم القيامة عن أعماَلم تعاىل جيازيكم على أعمالكم،

وِف هذه اآلية لنا، حتذيرًا عن  أعمال أنفسكم. وقيل: اخلطاب فيما سبق ألهل الكتاب،
 .القتداء ُبم

 
 .اإلمجايل املعىن

  
ِف دعوهتم الناس لِدينهم، وزْعم كلِ  طائفة منهم أن  َمن  ذكر تعاىل إجرام اليهود والنصارىي

صلى هللا -األعور لرسول هللا  ِدينها فقد اهتدى إىل احلق، كما قال عبد هللا بن صوراي ات بع
ذلك.  مثل ما َنن عليه، فات ِبْعنا اي حممد هَتَْتِد". وقالت النصارى : "ما اَلدى إل-عليه وسلم

ين احلق  هو املائل عن دينهم وسائر األداين الباطلة،  فأضرب سبحانه عن قوَلم، وبني  أن  الدِ 
بشرائع اإلسالم،  الذي حق ق توحيد هللا تعاىل، وأخذ -عليه السالم-إبراهيم  وهو: دين

م مثْ َلهم ومنها: حج  بيت هللا احلرام، ومل يكن ِمن  .املشركني برُبِ 
ومبا  إمياَّنم مبا أنزل هللا تعاىل على مجيع ُرسله ِمن ُكتب نه املؤمنني أبن يُعلنوامث أمر سبحا

، وأبو األنبياء: -صلى هللا عليه وسلم- آاتهم من معجزات، وعلى رأسهم خامت أنبيائه: حممد
ويعقوب،  ، ونيب  العرب: إمساعيل، ونبي ا أهل الكتاب: إسحق-السالم عليه-إبراهيم 

، وكذلك الن بي ان الكرميان -السالم عليه-باط الثنا عشر أبناء يعقوب وأجدادهم: األس
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وأمر سبحانه  .-عليهما السالم-اجلليلنْي التوراة واإلجنيل: موسى وعيسى  صاحبا الكتابنْي 
هؤلء األنبياء ِف اإلميان ببعضهم دون اآلخر، وأَّنم  املؤمنني أبن يشهدوا بعدم تفريقهم بني

 .كغْيهم مم ن مل يفعل ذلك وانقادوا وخضعوا ِف ذلك هلل تعاىل، لأسلموا أْمَرهم  قد
م إن حصل منهم ين القومي الذي آمن به املسلمون، فهنا مث أخرب سبحانه أَّن   اإلميان ُبذا الدِ 

فسيظل  كل  منهم ِف اختالف وتنازع  يكونون قد اهتَدْوا إىل احلق فْعاًل، وإن مل يفعلوا ذلك
شرَّهم  -وسلم صلى هللا عليه-سوف َيكفي نبيه  -عز وجل-منني، وهللا املؤ  وعلى غي سبيل

ل ة والصَّغار. فهو السميع الذي  وَمكرهم، وسيجعل الدائرة عليهم ابلقتل والس يْب  واإلخراج والذِ 
 .كْفرهم وَمْكرهم، العليم بكل صغية وكبية ل ُيفى عليه

،ُُيربوا أن  ِدي وأمر سبحانه عباده املؤمنني أن ين اخلالص الن قي  ِدين  نهم الذي اعتنقوه هو الدِ 
أفضل منها ول أحسن، وأَّنم على ذلك  الفطرة اليت فطر هللا عليها الناس، واليت ل يوجد

ين قائمون وابهلل  .ل يشركون الدِ 
أن  حُماج تهم املسلمني ابلباطل وجَلاجهم، وأَمر عباده املؤمنني مث أنكر تعاىل على أهل الكتاب

سبحانه، وأن  أعمال كلٍ  منهم هو  ولوا َلم إن  خالَِقهم وُمبدَعهم ورب  اجلميع هو: هللايق
ما  ويعلم ما كان منها على احلق  وما كان على الباطل، وأَّنم حُيصيها، وهو ُمط لع عليها،

 .كغيهم أرادوا أبعماَلم إل  وْجَهه، فلم يشركوا به شيئا
 أنبياء هللا إبراهيم وإمساعيل وإسحق ويعقوب وُجدوَدهم مث أدحض هللا دعواهم الباطلة أن  

النصرانية، وَبك َتهم على ذلك، حيث إَّنم  األسباط أبناء يعقوب كانوا على داينة اليهودية أو
أو نصرانية، ومل  قد شِهد أن  دينهم اإلسالم، وأَّنم مل يكونوا على يهودية قد عِلموا أن هللا

  ُهم أْعلم حباَلم وبدينهم من هللا؟ رات بْعد. فهلتكن هااتن الدِ اينتان قد ظهَ 
ه ِف مدى -جل وعال-مث بني    ظُلمهم ِف كتماَّنم الشهادة َلم بذلك، مع معرفتهم إاي 

عليه صلوات هللا -خلامت األنبياء  ُكتبهم، كما كتموا ما أُِمروا به من الشهادة ابلرسالة
للباطل، مث  جرامهم وما يفعلونه من دعوةسبحانه أبنه ليس غافاًل عن إ . وتوع دهم-وسالمه

الصاحلني لن ينفعوهم بشيء، فقد مَضْوا أبعماَلم، وهم  أك د عليهم أن  هؤلء األنبياء واآلابء
سبق أن بني  َلم  عَمُلهم كذلك ل ُيسأل أحد  عن أَحد، ول ينتفع أَحد  أبحد، كما َلم

 .ذلك، وإَّنا أعاده أتكيداً وتوثيقاً 
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 .اآلايت مسائل
  

 :األوىل
 يعقوب، هل كانوا كل هم أنبياء أم ل؟ اختلف الناس ِف األسباط أولد

روي  عن جعفر الصادق  قال اآللوسي: والذي صح  عندي: الثاين،
َ
، -رضي هللا عنه-وهو امل

عليه الصالة - ذهب اإلمام السيوطي وأل ف فيه، ألن  ما وقع منهم مع يوسف وإليه
 البلوغ غي ُمسلَّم، ألن  فيه أفعاًل ل يقدر عليها إل   قطعاً، وكونه قبل يُناِف الن بو ة -والسالم

القول الصحيح ِف شأن األنبياء،  البالغون. وعلى تقدير التسليم، ل جُيدي نفعًا على ما هو
تقد م معناها  الفعل. وليس ِف القرآن ما يدل  على نبو هتم. واآلية قد وكم كبية تضم ن ذلك

 .وتوجيهها
 يناِف حصول النبو ة َلم، فكل  ذلك مُيكن أن حُيمل على ما لت: وقوعهم فيما وقعوا فيه لق

يدلِ ل على نبو هتم سوى ما يُفهم  قْبل الن بو ة ل البلوغ وعَدمه، ولكن احلج ة ِف عدم ورود ما
اء، األنبي ُتوج ه مبا ذكر اآللوسي وغيه. وإَّنا أدرجهم ِف سياق من هذه اآلية. ومُيكن أن

ولكوَّنم أجدادهم الذين اَندروا منهم، فيحتاج  لفتخار بين إسرائيل ُبم، وانتساُبم إليهم،
 .-وهللا أعلم-دليل آخر، ول يوجد  األمر إىل

  
 :الثانية

ُتْم بِهِ { :قوله  لِدين احلق؟ ، فهل يوجد مْثل}مبِْثِل َما آَمن ْ
 .د ل ِمْثل له، وهو: دين اإلسالمألن دين احلق واح قال الزخمشري: هي من ابب الت بكيت،

َتِغ َغْيَ اإلْسالِم ِدينًا فَ َلْن يُ ْقَبلَ  َوَمنْ { اإلسالم ِف   ، فال يوجد إذًا دين آَخر مُياثل دين}يَ ب ْ
ماثل

ُ
ين امل بكلمة  }فَِإْن آَمُنوا{ :له كانوا مهتدين، فقيل كونه حقاً، حَّت إن آمنوا بذلك الدِ 

مساواًي له ِف  دير، أي: فإن حصلوا دينًا آَخر مْثل دينكمالفْرض والتق الش ك على سبيل
الذي هم عليه، وكل  ِدين سواه مغاير له، غي  الصحة والسداد، فقد اهتدوا. وفيه: أن  ديَنهم

 .وهدًى، وما سواه ابطل وضالل مماثل ألنه حق  
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دك رأي عليه: "هذا هو الرأي الصواب، فإن كان عن وَنو هذا: قولك للر ُجل الذي تشي
تبكيت صاحبك،  فاعمل به"، وقد علمَت أن ل أصوب من رأيك، ولكنك تريد أصوب منه

 .وتوقيفه على أن  ما رأيَت ل رأي وراءه
ابء" الستعانة، كقولك: "كتبت ابلقَلم"، و"عملت " وجيوز أن ل تكون "الباء" صلة، وتكون

  .م اليت آمنتم ُبادخلوا ِف اإلميان بشهادة مْثل شهادتك ابلقدوم". أي: فإن
الستدراج وإرخاء العنان مع  وقال اآللوسي: و"ِإْن" ِلمجر د الفْرض، والكالم من ابب

 مما تَتاكض فيه خيول املناظرين، فال أبس حبمل كالم هللا اخلصم، حيث يُراد تبكيته. وهو
م شيئاً الباطل، ولكن إن حصلت تعاىل عليه. يعين: َنن ل نقول إننا على احلق وأنتم على

هدايتكم كيفما   جيب اإلميان أو الت ديُّن به، فقد اهتديتم. ومقصودان مساواًي ملا َنن عليه مم ا
هذا الكالم وتفك ر فيه، عِلم أن  احلق ما عليه  كانت. واخلصم إذا نظر بعنْي اإلنصاف ِف

نزَ  غي، إذ ل مْثل ِلما آمنوا به، وهو: ذاته تعاىل، وُكتبه املسلمون ل
ُ
لة على أنبيائه، ول دين  امل

 .كدينهم
، أي: }َوَشِهَد َشاِهد  ِمْن َبيِن ِإْسرَائِيَل َعَلى ِمْثِلهِ { :وقيل: املِْثل ُمقحم، كما ِف قوله تعاىل

ُتم به". وكان :عليه. ويشهد له ُتم به"، وقراءة: "مبا آمن ْ -ابن عباس  قراءة َمن قرأ: "ابل ذي آمن ْ
تعاىل ِمْثل". ولعل  ذلك حممول على  قرؤوا ذلك، فليس هلليقول: "ا -رضي هللا تعاىل عنه

 .القراءة املتواترة وخِفي عليه معناها التفسي، ل على أن ه أنكر
  

  :الثالثة
 أنه -صلى هللا تعاىل عليه وسلم-اآللوسي: ُروي عن النيب  اختلف الناس ِف اإلخالص، قال

لت رب  العز ة عنه، فقال: ِسرٌّ من هو؟ فقال: سأ سألُت جربيل عن اإلخالص ما)) :قال
ُته ِمن عبادي أسراري، استوَدْعُته اإلخالص: أن ل " :وقال سعيد بن جبي .((قْلَب َمن أحبب ْ

وقال الفضيل: "تْرك العمل من أْجل الناس رايء،  ."ُتشرك ِف ِدينه، ول ترائَي أحدًا ِف عمله
وقال حذيفة  ."َيك هللا تعاىل منهماأْجل الناس ِشْرك. واإلخالص أْن يُعاف والعَمل من

والظاهر". وقال أبو يعقوب املكفوف: "أن  املرعشي: "أن تستوي أفعال العبد ِف الباطن
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العمل،  كما يكتم سيآته". وقال سهل: "هو اإلفالس"، ومعناه احتقار يكتم العبد حسناتِه
 ."وهو معىن قول رومي: "ارتفاع عملك عن الرؤية

سليمان الداراين ثالث عالمات له: الكسل عند  ص: الرايء. وذكرقيل: ومقابل اإلخال
 .الوحدة، والنشاط ِف الكثرة، وحب  الثناء على العمل العبادة ِف

 نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسل م ونكتفي ُبذا القْدر. وصل ى هللا على
 

 األسئلة :
 
وابلياء ، أما التاء فعلى اخلطاب   ِف قوله تعاىل ) أم تقولون ( قراءاتن متواتراتن : ابلتاء 1

 عطفاً على الكالم السابق ، وابلياء على الستئناف ) صح ( .
  ِف اآلايت بيان أن بين إسرائيل مل يكتفوا بَتك القتداء أبسالفهم بل صاروا دعاة إىل 2

 الكفر والباطل ) صح ( .
 مر هللا ) خطأ ( .  احلنيف : املستقيم ، ومسي إبراهيم حنيفاً ألنه استقام على أ3
   احلنيف : املائل ، واملقصود امليل عن كل دين ابطل إىل دين احلق ) صح ( .4
   قال القرطيب : السبط هم اجلماعة والقبيلة الراجعون إىل أصل واحد ) صح ( 5
   األسباط : حفدة يعقوب ذراري أبنائه الثين عشر ) صح ( .6
 ) خطأ (  قيل للحسن واحلسني : سبطا رسول هللا   األسباط : أولد البنات خاصة كما 7
   اختلف ِف أصل الشقاق وهو املنازعة واحملاربة والعداوة ) صح ( .8
  الصبغة : ابلكسر هي فعلة من صبغ ، وهي احلالة اليت يقع عليها الصبغ ، واملقصود ما 9

 يظهر على ظاهر املؤمن من عالمات اإلميان ) خطأ ( .
ان وتطهيه للنفوس : صبغة هللا ، مقابلة ومشاكلة ملا كان يفعله النصارى   قيل ِف اإلمي10

من غمس أولدهم ِف ماء يسمونه ماء املعمودية ويزعمون أنه بذلك يصي نصرانيًا وهو قول 
 يرد منتقد عليه ) صح ( .

ن   اختلف املفسرون ِف معىن احلنيف على أقوال متقاربة ترجع إىل أصل واحد وهو امليال11
 عن الباطل والستقامة على احلق ) صح ( .
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: ) بعثت ابحلنيفية السمحة (    ما ورد ِف املسند وبعض كتب السنة من قول النيب 12
 حديث ضعيف ل يصح ) خطأ ( .

( ) قل آمنا ابهلل وما أنزل إلينا كان يقرأ ِف ركعيت سن الفجر ُبذه اآلية    ثبت أن النيب 13
 مران ) آمنا ابهلل واشهد أبان مسلمون ( ) صح ( .وابآلية اليت ِف آل ع

   قال سليمان بن حبيب : أمران أن نؤمن ابلتوراة ل واإلجنيل ول نعمل مبا فيهما ) صح ( 14
  قال ابن عباس : ل تقولوا : فإن آمنوا مبثل ما آمنتم به فإن هللا ل مثل له ، وكان يقرأ : 15

 قراءة شاذة ) صح ( .فإن آمنوا ابلذي آمنتم به ، وهي 
  ورد أن عثمان ملا قتل كان يقرأ هذه اآلية فنزل دمه على قوله تعاىل ) فسيكفيكهم هللا 16

 وهو السميع العليم ( ) صح ( .
على قوله تعاىل ) فسيكفيكهم هللا ( : هذا     قال الذهيب ِف قصة نزول دم عثمان 17

 د اجلعفي وهو املتهم به ) خطأ ( .كذب حبت وِف إسناده أمحد بن حممد بن عبد احلمي
  ورد عن ابن عباس ِف صبغة هللا أَّنا صبغ األلوان األمحر واألبيض واألسود ، وروي 18

 مرفوعاً ، وهو غي صحيح ) صح ( .
   صبغة هللا : دين هللا ، وفطرة هللا ، وهي اإلسالم ) صح ( .19
أنبياء أم ل ؟ والصحيح أَّنم كانوا   اختلف العلماء ِف األسباط أولد يعقوب هل كانوا 20

 أنبياء كما هو ظاهر اآلية وقد رجح ذلك السيوطي واأللوسي ) خطأ ( 
  قوله ) فإن آمنوا ( تدل على ندرة ذلك وعدم وقوعه وهي من ابب الفرض واستدراج 21

 اخلصم ) صح ( .
احلق ل مثل له    أكثر علماء التفسي حول معىن ) املثل ( الذي ورد ِف اآلية وأن دين22

على أقوال وتفسيات ، والصحيح أن يقال : إن آمنوا مبثل ما جاء به حممد فهم قد آمنوا مبا 
 جاء به ألن مثله ل يكون إل هو وهللا أعلم ) صح ( .

  قوله ) ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من هللا ( فيها دليل على أن اليهود كانوا يعلمون 23
لدين الذي جاء به هو دين هللا ولكنهم كتموا ذلك فكانوا أظلم عباد هللا أن حممداً حق وأن ا

 ) صح ( .
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تخيي ، أي : كونوا هذا أو هذا   أو ِف قوله تعاىل ) وقالوا كونوا هودًا أو نصارى ( لل24
 خطأ ( .)

ريق   أو ِف قوله تعاىل ) وقالوا كونوا هودًا أو نصارى ( لتنويع املقال ل للتخيي أي كل ف25
 قال للمؤمنني ذلك ) صح ( .

   قوله ) قولوا آمنا ابهلل ( خطاب لليهود والنصارى أبن يفعلوا ذلك ) خطأ (26
  قوله ) وما أنزل على إبراهيم وإمساعيل وإسحاق ويعقوب واألسباط ( دليل على أن 27

 .هؤلء األنبياء قد أنزل عليهم كتب أيضاً وإن كنا ل نعلم عنها شيئاً ) خطأ ( 
  خص ذكر التوراة واإلجنيل ِف قوله ) وما أويت موسى وعيسى ( لبيان أن ما أنزل عليهما  28

كان كتبًا مستقلة خبالف غيمها ممن ذكر فإن ما أنزل عليهم كان هو عني ما أنزل على 
 إبراهيم عليه السالم ) صح ( .

 د ) صح ( .  ِف قوله تعاىل ِف ختام اآلية ) وهو السميع العليم ( وعد ووعي29
العبودية هذه بكوَّنا هلل تعاىل   تقدمي ) له ( ِف قوله ) عابدون ( للدللة على تعظيم 30

 خطأ ( .)
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 واخلمسون سادسةاحملاضرة ال
*** 

 .( من سورة )البقرة(142تفسري اآلية )
  

 .والقراءات، واملناسبة التالوة،
  

 :التالوة
َها ُقْل َّللَِّ  َولَُّهْم َعنْ  السَُّفَهاُء ِمَن النَّاِس َما َسيَ ُقولُ { َلِتِهُم الَّيِت َكانُوا َعَلي ْ اْلَمْشرُِق َواْلَمْغِرُب  ِقب ْ

 .}ِصرَاٍط ُمْسَتِقيمٍ  يَ ْهِدي َمْن َيَشاُء ِإىَل 
  

  :القراءات
 .ل توجد أوجه تتعل ق ابملعىن

  
 :املناسبة

نوا على ِدينهم لئال  تنتقض إسرائيل أن  أسالفهم كا قال البقاعي ما حمصله: أن  ادعاء بين
هللا عليهم مبا يدل  على  اختصاص اجلنة ُبم، فيه إنكار للن سخ ِف دين هللا، وقد رد دعواهم

مينعون منه  دينهم وابتدعوا ما مل أيذن به هللا، فصدر منهم ما إبطال قوَِلم، وأَّنم أحدثوا ِف
؟ فناسب ذْكر سفاهتهم ِف من ذلك خالَقهم الذي ل ُيسأل عما يْفَعل؛ فأي  سفه أعظم

 .ذلك إنكار أْمر القبلة بعد
  :قلت

وأكاذيبهم، فناسب هنا ذْكر أمر عنهم دال  على خف ة  تقد مت اآلايت ِف فضائح بين إسرائيل
 .وهو إنكارهم نْسخ الِقبلة عقوَلم،

 ن قصةوبنائها وشرِفها، انَسب هنا ذْكر ما يتعل ق ُبا م أيضًا مل ا كان ما تقد م عن الكعبة
 .حتويل ِقبلة املسلمني من بيت املقدس إليها
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 .لغواي ت
  
شيئان فصاعدًا حصولً  أي: صَرفهم، وأصله من: الولء والت وايل، وهو: أن حيصل }َولَُّهمْ {

، إذا ُعدِ ي بنفسه اقتضى معىن: الولية وحصوله ِف  :ليس بينهما ما ليس منهما. وقوَلم توىل 
وجهي كذا: أقبلت  : ول ْيُت مسعي كذا، وول ْيت عيين كذا، وول ْيتاملواضع منه، يقال أقرب

َلةً { :عليه. قال هللا عز وجل  .}احْلَرَامِ  تَ ْرَضاَها فَ َولِ  َوْجَهَك َشْطَر اْلَمْسِجدِ  فَ َلنُ َول ِيَ نََّك ِقب ْ
سم، وقد معىن: اإلعراض وتْرك قْربه، وقد يكون ابجل وإذا ُعدِ ي ب "عن" لفظاً أو تقديراً اقتضى

 .اإلصغاء والئتمار يكون بَْتك
َلِتِهمُ { واجهة، وأصلها: احلالة" :الِقبلة :}ِقب ْ

ُ
اليت كان عليها  ِفْعَلة" من: املقابلة كالوِْجهة من امل

 .للمكان املقابل املتوج ه إليه للصالة املقابل، إل  أَّنا ِف الُعرف العام  اسم
 

 .اآلاثر
  

بن محيد، والبخاري، ومسلم، وأبو داود ِف "انسخه"،  وعبد أخرج ابن سعد، وابن أيب شيبة،
 :الرباء بن عازب والنسائي، وابن جرير، وابن حبان، والبيهقي ِف "سننه"، عن والَتمذي،

ما قِدم املدينة نزل على أخواله من األنصار، وأنه  كان أو ل  -صلى هللا عليه وسلم-أن النيب))
تكون قبلته إىل البيت، وأن   عَشر شهراً. وكان يعجبه أنإىل بيت املقدس ست ة أو سبعة  صل ى

وصل ى معه قوم. فخرج رجل مم ن كان صل ى معه فمر  على  أول صالة صالها صالة العصر،
 -صلى هللا عليه وسلم-النيب  املسجد وهم راكعون، فقال: أشهد ابهلل لقد صل يُت مع أهل

 مث أنكروا ذلك. وكان الذي مات على الِقبلة قْبلِقَبل البيت.  فداروا كما ُهم .((ِقَبل الكعبة
اَّللَُّ لُِيِضيَع  َوَما َكانَ { فأنزل هللا .أن حُتو ل ِقبل البيت رجاًل وقُتلوا فلم نْدر ما نقول فيهم

 .}اِبلنَّاِس َلَرُؤوف  َرِحيم   ِإميَاَنُكْم ِإنَّ اَّللََّ 
-كان رسول هللا )) :رباء، قالأيب حامت، عن ال وأخرج ابن إسحاق، وعبد بن محيد، وابن

ينتظر أْمر هللا.  يصلِ ي َنو بيت املقدس، ويكثر النظر إىل السماء، -وسلم صلى هللا عليه
َلًة تَ ْرَضاَها فَ َول ِ  َقْد نَ َرى تَ َقلَُّب َوْجِهَك ِف السََّماءِ { :فأنزل هللا َوْجَهَك َشْطَر  فَ َلنُ َول ِيَ نََّك ِقب ْ
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مات من ا قبل أن ُنصرف  فقال رجال من املسلمني ودْدان لو عِلمنا من .((}اْلَمْسِجِد احْلَرَامِ 
وقال  .}اَّللَُّ لُِيِضيَع ِإميَاَنُكمْ  َوَما َكانَ { املقدس، فأنزل هللا إىل الِقبلة، وكيف بصالتنا َنو بيت

ِقبلتهم اليت كانوا عليها؟ فأنزل  : ما ول هم عن-وهم من أهل الكتاب-السفهاء من الناس 
 .إىل آخر اآلية }...النَّاسِ  َسيَ ُقوُل السَُّفَهاُء ِمنَ { :هللا

 املنذر، وابن أيب حامت، والدارقطين، والبيهقي، عن الرباء، وأخرج الَتمذي، والنسائي، وابن
املقدس ست ة عشر أو  قد صل ى َنو بيت -صلى هللا عليه وسلم-كان رسول هللا )) :قال

 :الكعبة. فكان يرفع رأسه إىل السماء. فأنزل هللا ل ي َنوسبعة عشر شهراً، وكان جيب  أن يص
وهم -وقال السفهاء من الناس  .((اآلية، فوج ه َنو الكعبة }...َوْجِهكَ  َقْد نَ َرى تَ َقلُّبَ {

ُقْل َّللَِِّ اْلَمْشرُِق َواْلَمْغِرُب يَ ْهِدي { :اليت كانوا عليها؟ فأنزل هللا : ما ول هم عن ِقبلتهم-اليهود
  .}َيَشاُء ِإىَل ِصرَاٍط ُمْسَتِقيمٍ  َمنْ 

أيب حامت، والنحاس، ِف "انسخه"، والبيهقي، عن ابن  وأخرج ابن جرير، وابن املنذر، وابن
 -هللا عليه وسلم صلى-أن  رسول هللا )) أو ل ما ُنسخ ِف القرآن: الِقبلة؛ وذلك :عباس، قال

ره هللا أن يستقبل بيت املقدس، ففرحت اليهود، أمَ  مل ا هاجر إىل املدينة، وكان أكثر أهلها
-شهراً. وكان رسول هللا  بضعة عشر -صلى هللا عليه وسلم-فاستقبلها رسول هللا  .اليهود

َقْد { :إبراهيم، وكان يدعو هللا وينظر إىل السماء، فأنزل حيب  قبلة -صلى هللا عليه وسلم
، يعين: َنوه. فاراتب من ذلك ((}َشْطَرهُ  ُكمْ فَ َولُّوا ُوُجوهَ { :إىل قوله }َوْجِهكَ  نَ َرى تَ َقلُّبَ 

اْلَمْشرُِق  ُقْل َّللَِّ { :هللا وقالوا: ما ول هم عن ِقبلتهم الين كانوا عليها؟ فأنزل اليهود،
 .}َفأَيْ َنَما تُ َولُّوا فَ َثمَّ َوْجُه اَّللَِّ { :، وقال}َواْلَمْغِربُ 

، والبيهقي ِف "سننه"، عن ابن انسخه"، والنحاس" وأخرج ابن أيب شيبة، وأبو داود ِف
املقدس، والكعبة  كان يصل ي وهو مبكة َنو بيت  -صلى هللا عليه وسلم- أن  النيب)) :عباس

 .((عشر شهراً، مث صرفه هللا إىل الكعبة بني يديه. وبعدما حتو ل إىل املدينة ستة
 الِقبلة، وذلك عباس، قال: أو ل ما ُنسخ من القرآن: انسخه"، عن ابن" وأخرج أبو داود ِف

. -وهي ِقبلة اليهود-كان يستقبل صخرة بيت املقدس  -وسلم صلى هللا عليه-أن  حممداً ))
 :األمِ يِ ني من العرب، فقال هللا سبعة عشر شهراً لُيؤمنوا به ولِيت بعوه، وليدعوا بذلك فاستقبلها
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 }...َوْجِهكَ  َقْد نَ َرى تَ َقلُّبَ { :، وقال} َوْجُه اَّللَِّ تُ َولُّوا فَ َثمَّ  َوَّللَِِّ اْلَمْشرُِق َواْلَمْغِرُب َفأَيْ َنَما{
 .((اآلية

 .وأخرجه ابن جرير عن عكرمة، مرسالً 
نظر  -صلى هللا عليه وسلم-أن  رسول هللا )) :العالية انسخه"، عن أيب" وأخرج أبو داود ِف

له  ىل غيها، فقالأن  هللا َصرَفين عن قبلة اليهود إ بيت املقدس، فقال جلربيل: ودْدتُ  َنو
ا أان عْبد مثلك، ول أملك لك شيئاً، إل  ما أُِمرت. فادْع رب ك وَسْله. فَجعل  جربيل: إَّن 

ابلذي سأل،  يُدمي النظر إىل السماء رجاء أن أيتيه جربيل -وسلم صلى هللا عليه-رسول هللا 
 ل: إنك تدمي النظر إىل السماء لل ذي، يقو ((}نَ َرى تَ َقلَُّب َوْجِهَك ِف السََّماءِ  َقدْ { :فأنزل هللا

الصالة َنو املسجد  ، يقول: فحوِ ْل وجَهك ِف}اْلَمْسِجِد احْلَرَامِ  فَ َولِ  َوْجَهَك َشْطرَ { :سألت
ُتمْ { احلرام، َنو  }َشْطَرهُ { ِف الصالة }فَ َولُّوا ُوُجوَهُكمْ { يعين: من األرض، }َوَحْيُث َما ُكن ْ
 .الكعبة

 :حامت، والبيهقي ِف "الدلئل"، عن ابن عباس، قال ن جرير، وابن أيبوأخرج ابن إسحق، واب
مقدم رسول  عن الشام إىل الكعبة ِف رجب، على رأس سبعة عشر شهراً ِمن ُصرَفت الِقبلة))

رفاعة بن قيس،  -صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا املدينة. فأتى -صلى هللا عليه وسلم-هللا 
حليف كعب بن  شرف، وانفع بن انفع، واحلجاج بن عمروعمرو، وكعب بن األ وقردم بن

أيب احلقيق، فقالوا له: اي حممد ما ول ك عن قبلتك  األشرف، والربيع بن أيب احلقيق، وكنانة بن
إىل ِقبلتك اليت كنت عليها  كنت عليها، وأنت تزعم أنك على ملة إبراهيم وِدينه؟ ارجعْ  اليت

 إىل }َسيَ ُقوُل السَُّفَهاُء ِمَن النَّاسِ { :فتنته عن ِدينه. فأنزل هللا نت بْعك وُنصدِ قك. وإَّنا يريدون
َقِلُب َعَلى ِإلَّ لِنَ ْعَلَم َمنْ { :قوله َوِإْن { .، أي: ابتالًء واختباراً ((}َعِقبَ ْيهِ  يَ تَِّبُع الرَُّسوَل ممَّْن يَ ن ْ

 ،}َوَما َكاَن اَّللَُّ لُِيِضيَع ِإميَاَنُكمْ { .بَّت هللاأي: ث }ِإلَّ َعَلى الَِّذيَن َهَدى اَّللَُّ  َكاَنْت َلَكِبيَةً 
ه إىل الِقبلة اآلِخرة. أي:  يقول: صالتكم ابلِقبلة األوىل، وتصديقكم نبي كم وات باعكم إاي 

 َفال َتُكوَننَّ ِمنَ { :إىل قوله }َلَرُؤوف  َرِحيم   ِإنَّ اَّللََّ اِبلنَّاسِ { .ليعطين كم أجرمها مجيعاً 
 .}ينَ اْلُمْمَتَِ 

ِف "انسخه" والنسائي، وابن جرير، وابن املنذر، وابن  وأخرج وكيع، وعبد بن محيد، وأبو داود
  .اليهود :، قال}َسيَ ُقوُل السَُّفَهاُء ِمَن النَّاسِ { :حامت، عن الرباء، ِف قوله أيب
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 َنو املسجد احلرام ِف ُصرفت القبلة)) :وأخرج البيهقي ِف "الدلئل"، عن الزهري، قال
من مكة. وكان  -صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا  رجب، على ستة عشر شهرًا من خَمرج

َنو بيت املقدس،  يقلِ ب وجَهه ِف السماء وهو يصلِ ي -صلى هللا عليه وسلم- رسول هللا
وما بْعدها من  }...النَّاسِ  َسيَ ُقوُل السَُّفَهاُء ِمنَ { :فأنزل هللا حني وج هه إىل البيت احلرام

تركوا  قد تقول: قد اشتاق الر ُجل إىل بلده وبيت أبيه، وماََلم فأنشأت اليهود .((ايتاآل
من الصحابة: فكيف مبن مات وهو  قبلتهم يصل ون مرة وجهًا ومرة وجهًا آَخر؟ وقال رجال

 املشركون وقالوا: إن  حممدًا قد الَتِبس عليه أمرُه، ويوشك أن يصلِ ي ِقَبل بيت املقدس؟ وفرِح
 .على دينكم. فأنزل هللا ِف ذلك هؤلء اآلايت يكون

ِقَبل املسجد  -صلى هللا عليه وسلم-ُوجِ ه النيب  وأخرج ابن جرير، عن السدي، قال: مل ا
ابَلم كانوا على ِقبلة زمااًن مث  اختلف الناس فيها، فكانوا أصنافاً. فقال املنافقون: ما احلرام،

ُيصل ون ِقَبل  ون: ليت شعران عن إخواننا الذين ماتوا وهموقال املسلم تركوها وتوجَّهوا غيَها؟
وقال اليهود: إن  حممدًا اشتاق إىل بلد أبيه  بيت املقدس، هل يَقَبل هللا من ا ومنهم أم ل؟

ننتظر. وقال املشركون  ثبت على ِقبلتنا لكن ا نرجو أن يكون هو صاحبنا الذي ومولده، ولو
فتوج ه بِقبلته إليكم وعِلم أن كم أهدى منه. ويوشك أن  ُنه،ِمن أهل مكة: حتي  على حممد دي

ِإلَّ َعَلى { :قوله إىل }َسيَ ُقوُل السَُّفَهاُء ِمَن النَّاسِ { :ِف ِدينكم. فأنزل هللا ِف املنافقني يدخل
 .، وأنزل ِف اآلَخرين اآلايت بَ ْعدها}َهَدى اَّللَُّ  الَِّذينَ 

من طريق سعيد بن املسيب قال: مسعت سعد بن  "لوأخرج ابن عدي ، والبيهقي ِف "الدلئ
ست ة عشر  بعدما قِدم املدينة -صلى هللا عليه وسلم-صل ى رسول هللا )) :أيب وقاص يقول

 .((املسجد احلرام، قبل بدر بشهرْين شهراً َنو بيت املقدس، مث ُحوِ ل بعد ذلك ِقَبل
ي ِف "الدلئل"، عن سعيد بن وابن جرير، والبيهق ،"وأخرج مالك، وأبو داود ِف "انسخه

 .ُمرسالً  املسيب
 -صلى هللا عليه وسلم-أن  النيب )) :بن عبد العزيز وأخرج أبو داود ِف "انسخه"، عن سعيد

 .((بيت املقدس من شهر ربيع األول إىل مجادى اآلِخرة صل ى َنو
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-قدوم النيب أن  األنصار صل ت للِقبلة األوىل قبل  :وأخرج ابن جرير، عن سعيد بن املسيب
صل ى  -عليه وسلم صلى هللا-أن  النيب ))املدينة بثالث حجج، و -هللا عليه وسلم صلى

 .((عشر شهراً  للقبلة األوىل بعد قدومه املدينة ست ة
صل ى للقبلة األوىل  -صلى هللا عليه وسلم-النيب  أن  )) :وأخرج ابن جرير، عن معاذ بن جبل

 .((قدومه املدينة ست ة عشر شهراً  بعد
قِدم املدينة فصل ى  -صلى هللا عليه وسلم-النيب  أن  )) :وأخرج ابن جرير، عن معاذ بن جبل

 .((املقدس ثالثة عشر شهراً  َنو بيت
َنو بيت  -صلى هللا عليه وسلم-صل ى النيب )) :وأخرج البزار، وابن جرير، عن أنس، قال

وقد صل ى ركعتنْي  لظهر ابملدينةأشهر، أو عشرة أشهر. فبينما هو قائم يصل ي ا املقدس تسعة
فقال السفهاء: ما ول هم عن ِقبلتهم اليت   .((َنو بيت املقدس، انصرف بوجهه إىل الكعبة

 كانوا عليها؟
صلى هللا -والبيهقي ِف "سننه"، عن أنس: أن  النيب وأخرج أبو داود ِف "انسخه"، وأبو يعلى،

 فَ َولِ  َوْجَهكَ { :اآلية س، فلما نزلت هذهوأصحابه كانوا يصل ون َنو بيت املقد -عليه وسلم
َنو بيت  مر  رجل من بين سلمة فناداهم وهم ركوع ِف صالة الفجر ،}َشْطَر اْلَمْسِجِد احْلَرَامِ 

 .، فمالوا َكَما ُهم ركوع إىل الكعبة-مر تنْي - املقدس: ألَ إن  القبلة قد ُحو ِلْت إىل الكعبة
ومسلم، وأبو داود ِف "انسخه"، والنسائي، عن  اري،وأخرج مالك، وعبد بن محيد، والبخ

-رسول هللا  بينما الناس بقباء ِف صالة الصبح، إذ جاءهم آٍت فقال: إن   :ابن عمر قال
القرآن، وقد أُِمر أن يستقبل الكعبة، فاستقبلوها،  قد أُنزل عليه الليلة -صلى هللا عليه وسلم

 .بةوجوهم إىل الشام فاستداروا إىل الكع وكانت
 كان رسول هللا)) :املدينة"، عن عثمان بن عبد الرمحن، قال وأخرج الزبي بن بكار ِف "أخبار

الِقبلة. وكان يفعل أشياء مل يُؤَمر ُبا  إذا قام يصلِ ي انتظر أْمر هللا ِف -صلى هللا عليه وسلم-
يصل ي الظهر ِف  -صلى هللا عليه وسلم-فْعل أهل الكتاب. فبينا رسول هللا  ومل يُ ْنَه عنها ِمن

فأشار له أْن َصلِ  إىل البْيت، وصل ى جربيل  مسجده قد صل ى ركعتنْي إذ نزل عليه جربيل،
َلةً  َقْد نَ َرى تَ َقلُّبَ { :هللا إىل البيت. وأنزل تَ ْرَضاَها فَ َولِ   َوْجِهَك ِف السََّماِء فَ َلنُ َول ِيَ نََّك ِقب ْ

ُتْم فَ َولُّوااحْلََراِم  َوْجَهَك َشْطَر اْلَمْسِجدِ  اْلِكَتاَب  ُوُجوَهُكْم َشْطَرُه َوِإنَّ الَِّذيَن أُوُتوا َوَحْيُث َما ُكن ْ
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حنَّ حممد  :قال: فقال املنافقون .((}يَ ْعَمُلونَ  َرُبِ ِْم َوَما اَّللَُّ ِبَغاِفٍل َعمَّا لَيَ ْعَلُموَن أَنَُّه احلَْقُّ ِمنْ 
جيعلنا له ِقبلة، وجيعلنا له وسيلة. وعَرف أن  نإىل أرضه وقومه. وقال املشركون: أراد حممد أ

به الِقبلة ِقبلة  ِمن ِدينه. وقال اليهود للمؤمنني: ما َصرفكم إىل مكة وترككم ِديننا أهدى
إل  تُفتنون! وقال املؤمنون: لقد ذهب من ا قوم ماتوا.  موسى ويعقوب واألنبياء؟ وهللا إْن أنتم

 َسيَ ُقولُ { :ِف ذلك -وجل عز- أْو ل؟ قال: فأنزل هللاندري أكن ا َنن وهم على ِقبلة  ما
َها السَُّفَهاُء ِمَن النَّاِس َما َولَُّهْم َعنْ  َلِتِهُم الَّيِت َكانُوا َعَلي ْ اِبلنَّاِس َلَرُؤوف   ِإنَّ اَّللََّ { :قوله إىل }ِقب ْ

 .}َرِحيم  
 ها بالء ومتحيص. صل تقتادة، قال: كانت القبلة في وأخرج عبد بن محيد، وابن املنذر، عن

املدينة  صل ى نيب هللا بعد قدومه))و .-صلى هللا عليه وسلم-األنصار حولنْي قبل قدوم النيب 
، فقال ِف ((ذلك إىل الكعبة البيت احلرام َنو بيت املقدس ستة عشر شهراً. مث وج هه هللا بعد

الر ُجل إىل مولده.  قد اشتاقالناس: ما ول هم عن ِقبلتهم اليت كانوا عليها؟ ل ذلك قائلون من
 .}ُمْسَتِقيمٍ  َواْلَمْغِرُب يَ ْهِدي َمْن َيَشاُء ِإىَل ِصرَاطٍ  ُقْل َّللَِِّ اْلَمْشرِقُ { :-عز وجل-قال هللا 

الِقبلة  القبلة إىل البيت احلرام، فكيف أعمالنا اليت عملنا ِف وقال أانس من أانس: لقد ُصرفت
 وقد يبتلي هللا عباده مبا شاء من أمره .} اَّللَُّ لُِيِضيَع ِإميَاَنُكمْ َوَما َكانَ { :األوىل؟ فأنزل هللا

مقبول ِف درجات ِف اإلميان ابهلل  األْمر بعد األْمر، ليعَلم َمن يطيعه مم ن يعصيه؛ وكل  ذلك
 .لقضاء هللا واإلخالص والتسليم

نا إحدى صاليت عمارة بن أوس األنصاري، قال: صل يْ  وأخرج ابن سعد، وابن أيب شيبة، عن
، الصالة قد وجبت َنو  فقام رجل على ابب املسجد وَنن ِف الصالة، فنادى أن   العشي 

  .الكعبة، والنساء والصبيان الكعبة، فحو ل أو اَنرف إمامنا َنو
صلى هللا -ُمنادي رسول هللا  وأخرج ابن أيب شيبة، والبزار، عن أنس بن مالك، قال: جاءان

 ،-وقد صل ى اإلمام ركعتنْي -قد ُحو ِلْت إىل بيت هللا احلرام  الِقبلة فقال: إن   -عليه وسلم
 .فاستداروا، فصل وا الركعتنْي الباقيتنْي َنو الكعبة

-صل يُت الِقبلتنْي مع رسول هللا )) :بن جحش، قال وأخرج ابن سعد، عن حممد بن عبد هللا
فاستدار رسول هللا  الة الظهر،، فُصرفت الِقبلة إىل البيت وَنن ِف ص-وسلم صلى هللا عليه

 .((معه بنا، فاستدران -صلى هللا عليه وسلم-
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، قال: يهديهم إىل املخرج }ِصرَاٍط ُمْسَتِقيمٍ  يَ ْهِدي َمْن َيَشاُء ِإىَل { :وعن أيب العالية، ِف قوله
 .الش بهات والضاللت والِفنت ِمن

صلى هللا عليه -ول هللا عائشة، قالت: قال رس وأخرج أمحد، والبيهقي ِف "سننه"، عن
اجلمعة اليت  ل حَيسدوان على شيء كما حيسدوان على -يعين: أهل الكتاب- إَّنم)) :-وسلم

اليت هداان هللا َلا وضل وا عنها، وعلى قولنا خلف  هداان هللا َلا وضل وا عنها، وعلى الِقبلة
 .(("آمني" :اإلمام

قبل  -صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا كان )) :قال وأخرج الطرباين، عن عثمان بن حنيف،
وعمالً، والقبلة إىل بيت  من مكة، يدعو الناس إىل اإلميان ابهلل، ِف تصديق به قولً  أن يقِدم

 الفرائض، ونسخت املدينة مكة والقوَل فيها، وَنسخ البيت املقدس. فلم ا هاجر إلينا نزلت
 .((احلرام بيَت املقدس، فصار اإلميان قولً وعمالً 

صلى هللا عليه -كن ا مع رسول هللا )) :عوف، قال وأخرج البزار، والطرباين، عن عمرو بن
 .((ُحو ِلت إىل الكعبة قِدم املدينة، فصل ى َنو بيت املقدس سبعة عشر شهراً، مث حني -وسلم

 
 

رين أقوال  .املفس ِّ
  

 .املنافقون :وقيلها هنا: مشركو العرب. وقيل: أحبار يهود،  }السَُّفَهاء{قيل: املراد ب 
 .-وهللا أعلم-هؤلء كلهم  قال ابن كثي: واآلية عام ة ِف

َلِتِهمُ  َعنْ {و  .يعين: بيت املقدس }ِقب ْ
صلى هللا -قد كان رسول هللا )) وحاصل األمر: أنه وقد جاء ِف هذا الباب أحاديث كثية،

ي بنْي الر كننْي، فتكون ُيصل ِ  أُِمر ابستقبال الصخرة من بيت املقدس، فكان مبكة -وسلم عليه
 صخرة بيت املقدس. فلما هاجر إىل املدينة، تعذ ر اجلمع بني يديه الكعبة وهو مستقبل

 .عباس واجلمهور قاله ابن .((بينهما، فأَمره هللا ابلتوج ه إىل بيت املقدس
تمر املدينة، واس -صلى هللا عليه وسلم-بعد َمقدمه  واملقصود: أن  الت وج ه إىل بيت املقدس

يوجَّه إىل الكعبة اليت هي  على ذلك بضعة عشر شهراً، وكان يكثر الدعاء والبتهال أن األمر
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فُأجيب إىل ذلك، وأُِمر ابلت وج ه إىل البيت العتيق. فخطب  ،-عليه السالم-قبلة إبراهيم 
 .الناس فأعلمهم بذلك -صلى هللا عليه وسلم-هللا  رسول

أهل النفاق والر يب والكَفرة من اليهود، ارتياب وزْيغ  وملا وقع هذا، حصل لبعض الناس من
كانوا عليها؟ أي قالوا: ما َلؤلء  اَلدى وختبيط وشك، وقالوا: ما ول هم عن ِقبلتهم اليت عن

 ُقْل َّللَِِّ اْلَمْشرِقُ { :واترة يستقبلون كذا؟ فأنزل هللا جواُبم ِف قوله اترة يستقبلون كذا،
اْلربَّ  لَْيسَ {، و}فَ َثمَّ َوْجُه اَّللَِّ  َفأَيْ َنَما تُ َولُّوا{ .هلل كم والت صر ف واألْمر كل هأي: احلُ  }َواْلَمْغِربُ 

أي: الشأن كل ه ِف امتثال  }آَمَن اِبَّللَِّ  اْلَمْشرِِق َواْلَمْغِرِب َوَلِكنَّ اْلربَّ َمنْ  َأْن تُ َولُّوا ُوُجوَهُكْم ِقَبلَ 
وج َهنا ِف كل  يوم مرات إىل  نا. فالطاعة ِف امتثال أْمره. ولوهللا؛ فحيثما وجََّهنا توج هْ  أوامر

دة فنحن عبيده، وِف  تصر فه وخد امه، حيثما وج َهنا توج ْهنا. وهو تعاىل له بعبده جهات ُمتعدِ 
إذ هداهم إىل ِقبلة إبراهيم  وأم ته عناية عظيمة، -صلوات هللا وسالمه عليه-ورسوله حممد 

أشرف  إىل الكعبة املبني ة على امسه تعاىل وحده ل شريك له، ج ههمخليل الرمحن، وجعل تو 
ُقْل َّللَِِّ { :، وَلذا قال-عليه السالم- بيوت هللا ِف األرض؛ إذ هي بناء إبراهيم اخلليل

 .}َيَشاُء ِإىَل ِصرَاٍط ُمْسَتِقيمٍ  يَ ْهِدي َمنْ  َواْلَمْغِربُ  اْلَمْشرِقُ 
 

 .اإلمجايل املعىن
  

وهم كل  َمن مْل يُعِمل عْقله وَيستخدمه -من الناس  أن  ِخفاف العقول -ه وتعاىلسبحان-ُُيرب 
، -املشركني واملنافقني الصحيح، ويعين ُبم هنا: اليهوَد وَمن وافَقهم وتَبعهم من الستخدام

الس فه ِمن قوَلم للمؤمنني: ما الذي جَعلهم يُعرضون  سوف يصدر منهم ما يُدل ل على هذا
املقدس؟ استنكاراً منهم لذلك،  يت كانوا يتوج هون إليها عند صالهتم، وهي بيتاجلهة ال عن

هلل  عليهم أبن  مجيع اجلهات وَمن فيها ِمن مشرق ومغرب وغيمها، وطعنًا ِف ِدينهم. فرد  هللا
والصواب َعدًل منه وفضاًل، ل  سبحانه، أيُمر من شاء مبا شاء، ويهدي من شاء إىل احلق  

  .مهمعقِ ب حلُك
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 .اآلية مسائل
 :األوىل

ابستقبال بيت املقدس ابلقرآن أو بغيه؟ على قولنْي.  اختلف أهل العْلم: هل كان األمر
البصري: أن  الت وج ه إىل بيت  القرطيب ِف "تفسيه" عن عكرمة، وأيب العالية، واحلسن وحكى

 .-السالم عليه-املقدس كان ابجتهاده 
ل  -صلى هللا عليه وسلم-فيها نظر واسع، فهو  -لسالمعليه ا-قلت: مسألة اجتهاده 

 -هللا عليه وسلم صلى-قد عل م جربيل النيب ))اَلوى، إن هو إل وْحي يوَحى، و ينطق عن
 ، على ما ثبت ِف((هللا تعاىل ِف كلٍ  من مكة واملدينة الص الة فوج َهه للِقبلة املشروعة أبْمر من

 .-وهللا أعلم-ابلجتهاد هنا  ابر، فال معىن للقولالصحيحنْي" من حديث ابن عباس وج"
 :الثانية

كما تقدم ِف "الصحيحنْي" ِمن رواية - ((صالة العصر :كان أو ل صالة صال ها إليها)) :قيل
ا الظهر، الرباء. ووقع وقال: كنت أان  عند النسائي، من رواية أيب سعيد بن املعلى: أَّن 

أن  حتويل الِقبلة )) :واحد من املفسِ رين وغيهم ذكر غيوصاحيب أو ل َمن صل ى إىل الكعبة. و 
وقد صل ى ركعتنْي من الظ هر، وذلك ِف مسجد  -صلى هللا عليه وسلم-هللا  نزل على رسول

م .(("فسمِ َي: "مسجد الِقبلتنْي  بين سلمة، جاءهم اخلرب  وِف حديث نويلة بنت مسلم: أَّن 
مكان النساء، والنساء مكان الرجال؛  لرجالبذلك وهم ِف صالة الظهر، قالت: فتحو ل ا

إىل صالة الفجر  بن عبد الرب النمري. وأما أهل قباء فلم يبلغهم اخلرب ذَكره الشيخ أبو عمر
 .-رضي هللا عنهما-عن ابن عمر  "من اليوم الثاين، كما جاء ِف "الصحيحني

الصالة. واألصل: أنه  ِف أثناء -صلى هللا عليه وسلم- قلت: ل يصح  حديث ِف حتو ل النيب
ا الظهر، فصل ى العصر إىل  صل ى ِف مسجده. والذي يظهر: أنه نزل عليه اآلية بعد صالة إَّن 

 قد انطلق أحدهم إىل بين سلمة ليخربهم، فوصلهم وهم ِف الِقبلة اجلديدة منذ بدايتها. وكان
خرب ألهل قباء، فلمْ 

ُ
ِف صالة الصبح، فأاتهم  َيصْلهم إل   صالة العصر، فاستداروا. وأتخ ر امل

صالة  :وقال ابن كثي: واملشهور: أن  أو ل صالة صال ها إىل الكعبة .وهم يصل ون فاستداروا
 .الفجر العصر، وَلذا أتخ ر اخلرب عن أهل قباء إىل صالة

  .-إن شاء هللا، وهللا أعلم-وسيأيت طَرف من ذلك قريباً  وحْبث املسألة بتفاصيلها ِف السِ ية،
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 :لثةالثا
أن صل ى املسلمون قْبلها عد ة صلوات إىل مكة، فيه  حتو ل أهل قباء ِف صالة الصبح بعد

نزوله وإبالغه، ألَّنم مل  أن  الناسخ ل يلزم ُحكمه إل  بعد العْلم به، وإن تقد م دليل على
 .-وهللا أعلم-والعشاء  يؤَمروا ِبعادة العصر واملغرب

 :الرابعة
 قبل وقوعه؟ اإلخبار بقوَلمإن قلَت: أي  فائدة ِف 

والعْلم به قْبل وقوعه أبعد من الضطراب إذا وقع،  قلت: فائدته: أن  مفاجأة املكروه أشد ،
إليه أقطع للخصم وأرد  لَشَغبه،  يتقد مه ِمن توطني النفس، وأن اجلواب العتيد قبل احلاجة ِلَما

 .وقْبل الر مي يُراش الس هم
 .-أعلم عاىلوهللا ت-ونكتفي ُبذا القدر 

 
 األسئلة : 

 
  ) ما ولهم ( : أصله من الولء والتوايل ، وإذا عدي حبرف ) عن ( فهو يتضمن معىن 1

 اإلعراض وترك القرب ) صح ( .
ن املقابل املتوجه إليه للصالة   القبلة : فعلة من املقابلة ، وِف العرف العام اسم للمكا2

 ( .)صح
القبلة من بيت املقدس إىل البيت احلرام بعد اَلجرة إىل   سبب نزول هذه اآلايت هو نسخ 3

 املدينة بثالث سنني تقريباً ) خطأ ( .
  ثبت ِف الصحيح أنه ملا مسع بعض املسلمني بتحويل القبلة وكانوا ِف الصالة داروا كما هم 4

 جهة البيت احلرام ) صح ( .
إىل املدينة  ف من هجرة النيب   كان حتويل القبلة إىل البيت احلرام بعد حوايل سنة ونص5

 )صح ( .
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لبيت املقدس أوًل هل كان ابجتهاد منه أم بوحي    اختلف أهل العلم ِف استقبال النيب 6
من هللا ، والصحيح أنه اجتهد بذلك على ما كان من قبلة األنبياء قبله وكان ِف مكة جيعل 

 الكعبة بينه وبني بيت املقدس إذا صلى ) خطأ ( .
لفت الرواايت ِف أول صالها صليت إىل الكعبة ، والصحيح أَّنا صالة الظهر ،   اخت7

 ووصل اخلرب إىل مسجد قباء العصر وإىل مسجد بين سلمة ِف الفجر ) خطأ ( .
  الصحيح أن الناسخ من األحكام ل يلزم حكمه إل بعد العلم به وإن تقدم نزوله وإبالغه 8

 ) صح ( .
وع الشيء قبل وقوعه ومن فائدة ذلك استعداد القلب له مما يبعده   ِف اآلايت اإلخبار بوق9

 عن الضطراب إذا وقع ) صح ( .
يعمل عقله ِف الستعمال الصحيح   السفيه : خفيف العقل ، ويطلق على كل ما ل 10

 صح ( .)
   قيل السفهاء هنا : مشركو العرب ، وقيل : أحبار اليهود ، وقيل : املنافقون ، والصحيح11

 أَّنا ِف اليهود خاصة كما قال ابن كثي ) خطأ ( .
( ى الصحيح من أقوال املفسرين ) صح  قوله تعاىل ) عن قبلتهم ( يعين : بيت املقدس عل12
كان ِف صالة عندما نزلت عليه آية حتويل القبلة فتحول     روى الطربي والبزار أن النيب 13

 ح ( .هو ومن معه إىل الكعبة ، وهو حديث ضعيف ) ص
   كان حتويل القبلة فيه بالء ومتحيص للناس ليظهر املطيع من املخالف ) صح ( .14
  ملا تساءل الناس عن الصالة اليت صلوها جهة بيت املقدس هل هي مقبولة أم ل أنزل 15

 هللا : وما كان هللا ليضيع إميانكم ) صح ( .
ألمر بعد األمر ليعلم املستجيب من   من فوائد اآلايت أن هللا يبتلي عبده مبا شاء من ا16

 املخالف ) صح ( .
أن اليهود ل حيسدوننا على شيء مثل ما حيسدوننا على القبلة    ثبت عن رسول هللا 17

 ويوم عرفة وعلى قول آمني ) خطأ ( .
  قوله ) يهدي من يشاء إىل صراط مستقيم ( أي : يدل من يشاء على القبلة اليت ينبغي 18

 ) خطأ ( .أن يتولها 
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فكان ِف حتويل القبلة    كان اليهود ينكرون النسخ حَّت ل يربروا عدم اتباعهم حملمد 19
 رد عليهم ) صح ( .

  ملا كان ِف إنكار حتويل القبلة والنسخ ِف األحكام اعَتاض على هللا ِف أمره وحكمه كان 20
 الوقوع ِف ذلك من أعظم السفه وقلة العقل ) صح ( .

تعاىل ) ما ننسخ من آية أو  لنسخ القبلة آايت كثية متهد لذلك من قوله   قدم هللا21
 ( إىل هذا املوضع ) صح ( .ننسها

  فعل ) توىل ( إذا تعدى بنفسه تضمن معىن البعد واإلعراض وإذا تعدى حبرف ) عن ( 22
 توىل معىن القرب والولء ) خطأ ( .

ومشركي العرب واملنافقني ومن تشبه   الصحيح أن السفهاء من الناس يشمل اليهود 23
 ُبؤلء ) صح ( .

  ملا حتولت القبل إىل الكعبة أنشأ كل فريق من الكفار يقول كالمًا يشكك املسلمني ِف 24
 دينهم ويطعنون عليهم فأنزل هللا : سيقول السفهاء .. ) صح ( .

يهديهم إىل املخرج   وعن أيب العالية ِف قوله   يهدي من يشاء إىل صراط مستقيم   قال 25
 من الشبهات والضاللت والفنت ) صح ( .

   ِف اآلايت دليل على أن اإلميان قول وعمل ) صح ( .26
  قوله تعاىل ) هلل املشرق واملغرب ( فله احلكم واألمر ِف ذلك كله وليس العربة ابجلهة اليت 27

 .يتوجه إليها العبد وإَّنا العربة ابلستجابة ألمر هللا ) صح ( 
حيث هداهم إىل قبلة أبيهم إبراهيم    ِف اآلية بيان ملدى عناية هللا تعاىل أبمة حممد 28

 وهي أشرف البقاع ِف األرض ) صح ( .
لبيت املقدس أول األمر كان أبمر من هللا ومل يكن عن    الصحيح أن توجه النيب 29

 اجتهاد منه ) صح ( .
الة اليت صلوها إىل بيت املقدس بعد نزول حتويل   ورد ِف السنن أن الصحابة أعادوا الص30

 القبلة ) خطأ ( .
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 واخلمسون سابعةاحملاضرة ال
*** 

 .( من سورة )البقرة(143تفسري اآلية )
  

 .والقراءات، واملناسبة التالوة،
  

  :التالوة
َشِهيدًا َوَما  َيُكوَن الرَُّسوُل َعَلْيُكمْ َعَلى النَّاِس وَ  َجَعْلَناُكْم أُمًَّة َوَسطًا لَِتُكونُوا ُشَهَداءَ  وََكَذِلكَ {

َلَة الَّيِت ُكْنتَ  َها ِإل لِنَ ْعَلَم َمْن يَ تَِّبُع الرَُّسولَ  َجَعْلَنا اْلِقب ْ َقِلُب َعَلى َعِقبَ ْيِه َوِإْن َكاَنتْ  َعَلي ْ  ممَّْن يَ ن ْ
ُ لِ  َلَكِبيًَة ِإلَّ َعَلى الَِّذيَن َهَدى اَّللَُّ   .}اَّللََّ اِبلنَّاِس َلَرُؤوف  َرِحيم   ُيِضيَع ِإميَاَنُكْم ِإنَّ َوَما َكاَن اَّللَّ

  
 :القراءات

 :وخَلف، ويعقوب: بقصر اَلمزة من غي واو قرأ شعبة، وأبو عمرو، ومحزة، والكسائي،
فَ ُعول"، وكلتامها من " على وزن }َرُؤوف  { وقرأ الباقون: ابملد   ،"على وزن "فَ ُعل }َرُؤف  {

 . الفعل اليت بعضها أبلغ ِمن بْعض ِف املعىناملبالغة ِف صيغ
  

  :املناسبة
 اليت وج ههم إليها، وعر ف أَّنا وَسط ل جْور فيها، وأَّنا هي مل ا بني  سبحانه استقامة الِقبلة

 .احِلكم ِف حتويل الِقبلة خْي ِقبلة، أْردف ذلك ببيان خيي ة هذه األم ة وبيان بعض
 

 .لغواي ت
  
الذي هو وَسط الشيء، ولذلك استوى فيه الواحد  راً، وهي صفة ابلسمِخيا :}َوَسطاً {

ذك ر واملؤن ث واجلْمع
ُ
 .وامل
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ومنه  يتسارع إليها اخلََلل واألعوار، واألوساط حممي ة حَموطة، وقيل: للخيار وسط ألن  األطراف
 :قول الطائي

 أصبحت طَرفَا ُبا احلوادث حَّت احملمي  فاكتنفتْ  كانت هي الوسط

 .األطراف ، ليس إىل بعضها أقرب ِمن بعض عدولً ألن  الوسط عْدل بني أو
َقِلبُ { عن وْجه إىل وْجه، والنقالب:  ِمن قْلب الشيء، وهو: تصريفه وصْرفه :}يَ ن ْ

 .النصراف
راجعاً، وانقلب على  العِقب: مؤخ ر الر ِْجل، وقوَلم: رَجع على عِقبْيه إذا انثىن :}َعِقبَ ْيهِ {

 .على بْدئه و: رجع على حافرته، ورجع عْودهعِقبْيه َن
 َول{ :وإزالة الضرر، ومنه قوله رؤوف": الرأفة مبالغة ِف رمحة خاصة، وهي: رْفع املكروه"

 .منه أي: ل تَ ْرأفوا ُبما فََتْفعوا اجلَْلد عنهما. والر محة أعم   }أَتُْخْذُكْم ُِبَِما رَْأَفة  ِف ِديِن اَّللَِّ 
 

 .اآلاثر
  

والنسائي وصح حه، وابن جرير، وابن أيب حامت،  سعيد بن منصور، وأمحد، والَتمذي،أخرج 
صلى -  النيب واإلمساعيلي ِف صحيحه، واحلاكم وصح حه، عن أيب سعيد، عن وابن حبان،

 .((َعْدلً )) :، قال}أُمًَّة َوَسطاً  وََكَذِلَك َجَعْلَناُكمْ { :ِف قوله -هللا عليه وسلم
 وََكَذِلكَ { :ِف قوله -صلى هللا عليه وسلم-النيب  ن أيب هريرة، عنوأخرج ابن جرير، ع

 .((َعْدلً )) :قال }َجَعْلَناُكْم أُمًَّة َوَسطاً 
 ."قال: "جَعلكم أم ة َعْدلً  }أُمًَّة َوَسطاً  َجَعْلَناُكمْ { :وعن ابن عباس

ولون؟ قال: رجل لبن عمر: َمن أنتم؟ قال: ما تق وعن القاسم بن عبد الرمحن، قال: قال
السِ بط ِف بين إسرائيل، واألم ة  إنكم ِسْبط، وتقول إنكم وَسط. فقال: سبحان هللا إَّنا نقول

 .مجيعاً  -هللا عليه وسلم صلى-الوسط أم ة حممد 
والَتمذي، والنسائي، وابن جرير، وابن املنذر، وابن  وأخرج أمحد، وعبد بن محيد، والبخاري،

سعيد، قال: قال رسول هللا  يهقي ِف "األمساء والصفات"، عن أيبحامت، وابن مردويه، والب أيب
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له: هل بل غت؟ فيقول: نعم.  يُدَعى نوح يوم القيامة، فيقال)) :-صلى هللا عليه وسلم-
فيقولون: ما أاتان من نذير، وما أاتان ِمن َأَحد. فُيقال  فيدعو قومه فيقال َلم: هل بل غكم؟

 .}أُمًَّة َوَسطاً  وََكَذِلَك َجَعْلَناُكمْ { :م د وأم ُته. فذلك قولهَمن َيْشهد لك؟ فيقول: حم :لنوح
 .((عليكم والوسط: الَعْدل. فُتدَعْون فَتشهدون له ابلبالغ، مث أشهد :قال

والنسائي، وابن ماجة، والبيهقي ِف "البعث والنشور"، عن  وأخرج سعيد بن منصور، وأمحد،
 جَييء النيب  يوم القيامة ومعه)) :- عليه وسلمصلى هللا-سعيد، قال: قال رسول هللا  أيب

فيقال َلم: هل بل غكم هذا؟  الر جل، والن يب  ومعه الرُجالن وأكثر من ذلك، فُيدَعى قوُمه
قوَمك؟ فيقول: نعم. فُيقال له: َمن يشهد لك؟ فيقول:  فيقولون: ل. فيقال له: هل بل غتَ 

نعم. فيقال: وما  :َلم: هل بل غ هذا قوَمه؟ فيقولونفُيدعى حمم د وأم ته، فيقال  .حمم د وأم ته
 وََكَذِلَك َجَعْلَناُكمْ { :الر سل قد بل غوا. فذلك قوله ِعْلمكم؟ فيقولون: جاءان نبيُّنا فأخربان أن  

 .((}َعَلْيُكْم َشِهيداً  ُشَهَداَء َعَلى النَّاِس َوَيُكوَن الرَُّسولُ  لَِتُكونُوا{ َعْدلً  :قال .}أُمًَّة َوَسطاً 
 صلى هللا- مردويه، عن جابر بن عبد هللا، عن النيب وأخرج ابن جرير، وابن أيب حامت، وابن

 يوم القيامة على كوم ُمشرفني على اخلالئق. ما ِمن الناس أان وأم يت)) :، قال-عليه وسلم
-عز وجل-ه نشهد أنه قد بل غ رسالة رب ِ  أحد إل  ود  أنه من ا، وما ِمن نيب  كذ به قومه إل  وَنن

)). 
أبن  }النَّاسِ  أُمًَّة َوَسطًا لَِتُكونُوا ُشَهَداَء َعَلى وََكَذِلَك َجَعْلَناُكمْ { :وعن أيب سعيد، ِف قوله

 .مبا عِمْلتم }َعَلْيُكْم َشِهيداً  َوَيُكوَن الرَُّسولُ { الر سل قد بل غوا
عن جابر بن عبد هللا، مستدركه" وصح حه، وابن مردويه، " وأخرج ابن املنذر، واحلاكم ِف

بين سلمة، وكنت إىل جانب  جنازة ِف -صلى هللا عليه وسلم- شهد رسول هللا)) :قال
املرء كان. لقد كان  ، فقال بعضهم: وهللا اي رسول هللا لِنْعم-عليه وسلم صلى هللا- رسول هللا

 : أنت مبا-يه وسلمصلى هللا عل- فقال رسول هللا عفيفًا مسلماً، وكان... وأثنَ ْوا عليه خياً،
صلى هللا - فذاك. فقال النيب الرجل: هللا أعلم ابلسرائر. فأم ا الذي بدا لنا منه تقول. فقال
 صلى هللا- ِف بين حارثة، وكنت إىل جانب رسول هللا : وجَبْت. مث شهد جنازة-عليه وسلم
ليظاً، فأثنَ ْوا عليه كان َلَفظًا غ ، فقال بعضهم: اي رسول هللا، بئس املرء كان. إن-عليه وسلم

لبعضهم: أنت ابلذي تقول. فقال الرجل: هللا  -صلى هللا عليه وسلم- شراً، فقال رسول هللا
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: -صلى هللا عليه وسلم- ابلسرائر. فأم ا الذي بدا لنا منه فذاك. فقال رسول هللا أعلم
- حممد بن كعب: صَدق رسول هللا قال مصعب بن اثبت: فقال لنا عند ذلك .((وَجَبتْ 

َعَلى النَّاِس  َجَعْلَناُكْم أُمًَّة َوَسطًا لَِتُكونُوا ُشَهَداءَ  وََكَذِلكَ { :مث قرأ ،-صلى هللا عليه وسلم
 .}َشِهيداً  َوَيُكوَن الرَُّسوُل َعَلْيُكمْ 

الَتمذي ِف "نوادر  وأخرج الطيالسي، وأمحد، والبخاري، ومسلم، والنسائي، واحلكيم
-صلى هللا عليه وسلم-  عليه خبي، فقال النيب ر وا جبنازة فأُثيِنَ م)) :األصول"، عن أنس، قال

، فقال النيب : وَجَبْت. وجَبْت. وَجَبْت. ومر   : -عليه وسلم صلى هللا-  جبنازة فأُثيِنَ عليه بشر 
ُتم .وجَبْت. وَجَبتْ  ُتم عليه شراً  فسأله عمر فقال: َمن أثني ْ  عليه خياً وجَبْت له اجلن ة، وَمن أثني ْ

األرض. أنتم شهداء هللا ِف  الن ار. أنتم شهداء هللا ِف األرض. أنتم شهداء هللا ِف وجَبْت له
 .((األرض

أُمًَّة  وََكَذِلَك َجَعْلَناُكمْ { -صلى هللا عليه وسلم- هللا مث تال رسول)) :زاد احلكيم الَتمذي
 .((}النَّاسِ  َوَسطاً لَِتُكونُوا ُشَهَداَء َعَلى

والَتمذي، والنسائي، عن عمر: أنه مر ت به جنازة،  شيبة، وأمحد، والبخاري،وأخرج ابن أيب 
، فقال فأُْثيِنَ على عمر:  صاحبها خي، فقال: وجَبْت. وجَبْت. مث مر  أبخرى فأُثيِن شر 

صلى هللا عليه - رسول هللا وجَبْت. فقال أبو األسود: وما وَجَبْت؟ قال: قلُت كما قال
ا مسلم ش)) :-وسلم أدخله هللا اجلن ة. فقلنا: وثالثة؟ فقال: وثالثة.  ِهد له أربعة خبْي،أمي 
 .، ومل نسأله عن الواحد((واثنان؟ فقال: واثنان :فقلنا

وابن مردويه، والبغوي، واحلاكم ِف "الكىن" والدارقطين  وأخرج أمحد، وابن ماجة، والطرباين،
زهي الثقفي، قال: مسعت  سننه" عن أيباألفراد"، واحلاكم ِف "املستدرك"، والبيهقي ِف "" ِف

، ((تعلموا ِخيارَكم من ِشرارِكم يوشك أن)) :ابلبناوة يقول -وسلم صلى هللا عليه- رسول هللا
 .((والثناء السَّيِ ئ. أنتم شهداء هللا ِف األرض ابلثناء احَلَسن)) :هللا؟ قال قال: ِِبَ اي رسول

 -صلى هللا عليه وسلم-  ريرة، قال: ُأيت النيبأيب ه وأخرج ابن جرير، وابن أيب حامت، عن
 :-صلى هللا عليه وسلم-  جبنازة يصلِ ي عليها، فقال الناس: نِْعم الرجل! فقال النيب

 قال أليب  بن .((َوَجَبتْ )) :وأويت جبنازة أخرى، فقال الناس: بِْئس الرجل! فقال .((وَجَبتْ ))
 .}وا ُشَهَداَء َعَلى النَّاسِ لَِتُكونُ { :كعب: ما قولك؟ فقال: قال تعاىل
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واحلاكم، وأبو نعيم ِف "احللية"، والبيهقي ِف "ُشعب  وأخرج أمحد، وأبو يعلى، وابن حبان،
ما )) :قال -هللا عليه وسلم صلى-  والضياء ِف "املختارة"، عن أنس: أن رسول هللا "اإلميان

أَّنم ل يعلمون منه ل خْياً،  نْي مسلم ميوت، فَتشهد له أربعة من أهل أبيات جيانه األدنَ  من
 .((شهادتكم فيه، وغفرُت له ما ل تعلمون إل  قال هللا: قد قَِبلتُ 

 .((فيشهد له رجالن من جيانه)) :وأخرجه اخلطيب ِف "اترُيه" بلفظ
جرير، والطرباين، عن سلمة بن األكوع، قال: مر  على  وأخرج ابن أيب شيبة، وهناد، وابن

 :عليها خياً، فقال جبنازة رجل من األنصار، فأثيِنَ  - عليه وسلمصلى هللا-  النيب
، فقال: اي ((وجَبتْ )) :مث مر  عليه جبنازة أخرى، فأثيِنَ عليها دون ذلك، فقال .((وجَبتْ ))

 .((شهود هللا ِف السماء، وأنتم شهود هللا ِف األرض املالئكة)) :وجَبْت؟ قال هللا، وما رسول
خصال مْل يُعَطها إل  األنبياء: كان النيب يقال له:  َيْت هذه األم ة ثالثوعن كعب قال: أُعط

 َما َجَعَل َعَلْيُكْم ِف { :حرج، وأنت شهيد على قومك. وادُْع ُأِجْبك. وقال َلذه األم ة بلِ ْغ ول
يِن ِمْن َحرَجٍ   .}ْسَتِجْب َلُكمْ اْدُعوين أَ { :، وقال}النَّاسِ  لَِتُكونُوا ُشَهَداَء َعَلى{ :، وقال}الدِ 

أنبياء   يوم القيامة: وهللا لقد كادت هذه األم ة أن يكونوا وعن زيد بن أسلم: أن  األمم يقولون
 .كلهم، ملا يرون هللا أعطاهم

-  جرير، عن حبان بن أيب جبلة، يسنده إىل رسول هللا وأخرج ابن املبارك ِف "الزهد"، وابن
إسرافيل،  هللا عباده يوم القيامة، كان أو ل َمن يُدَعىإذا مجع )) :قال -صلى هللا عليه وسلم

. قد بل غُته جربيل.  فيقول له ربه: ما فعْلَت ِف عهدي؟ هل بلغت عهدي؟ فيقول نعم ربِ 
 بل غك إسرافيل عهدي؟ فيقول: نعم. فُيخل ى عن إسرافيل، ويقول فُيدَعى جربيل، فيقال: هل

الر ُسل، فيقال َلم: هل  بل غُت الر سل. فُتدعىجلربيل: هل بل غَت عهدي؟ فيقول: نعم. قد 
فُيخل ى جربيل. مث يقال للر سل: هل بل غُتم عهدي؟  .بل َغكم جربيل عهدي؟ فيقولون: نعم

عهدي؟ فمنهم  بل غناه األَمم. فُتدعى األَمم، فيقال َلم: هل بل َغْتكم الر سلُ  .فيقولون: نعم
عليهم شهداء. فيقول: َمن؟ فيقولون: أم ة  إن  لنااملكذِ ب ومنهم املصدِ ق. فتقول الر ُسل: 

 :، فيقال َلم-صلى هللا عليه وسلم-. فُتدَعى أم ة حممد -وسلم صلى هللا عليه-حممد 
األمم: اي رب نا، كيف يشهد علينا  أتشهدون أن  الرسل قد بل غت األمم؟ فيقولون: نعم. فتقول

إلينا  ومْل تُدركوهم؟ فيقولون: اي رب نا، أرسلتَ كيف تشهدون عليهم  :َمن مل يُدركنا؟ فيقول هللا
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بل غوا؛ فنشهد مبا عهدَت إلينا. فيقول:  رسولً، وأنزلَت علينا كتاابً، وقصْصَت علينا فيه أْن قد
: صدقوا. فذلك لَِتُكونُوا  { والوسط: الَعْدل، ،}َجَعْلَناُكْم أُمًَّة َوَسطاً  وََكَذِلكَ { :قوله الر ب 

  .((}الرَُّسوُل َعَلْيُكْم َشِهيداً  النَّاِس َوَيُكونَ  ُشَهَداَء َعَلى
يوم القيامة كانوا شهداء  :}النَّاسِ  لَِتُكونُوا ُشَهَداَء َعَلى { :وعن أيب  بن كعب، ِف اآلية، قال

رُسلهم  وعلى قوم هود، وعلى قوم صاحل، وعلى قوم شعيب، وعندهم: أن   على قوم نوح،
م كذ بوا رسلَ  ِف قراءة أيب : "لتكونوا شهداء على الناس  هم. قال أبو العالية: وهيبل غتهم، وأَّن 

 ."يوم القيامة
ابحلق إذ  ، قال: يشهد أَّنم قد آمنوا}َعَلْيُكْم َشِهيداً  َوَيُكوَن الرَُّسولُ { :وعن عطاء، ِف قوله

 .جاءهم وقِبلوه وصد قوا به
 .تشهد له أم ة حممد أن ه قد بل َغهمأبم ته ليس معه أحد، ف وعن عبيد بن عمي، قال: أييت النيب

بل غت؟ قال: نعم، اي رب. قال: فَمن يشهد لك؟  وعن عكرمة، قال: "يقال: اي نوح قد
، أمحد وأم ته ابلبالغ.  قال: فكل ما ُدعَي نيب  كذ به قومه، شهدْت له هذه األم ة .قال: رب 

 ."نبي ها فإذا َسأل عن هذه األم ة مل َيسأل عنها إل
ترفع أم ة حممد على كْوم بني يدي هللا، تشهد للر سل  ن بن أيب جبلة، قال: بلغين أنْ وعن حبا

ا يشهد منهم يومئذ َمن مل يكن ِف على  .قْلبه إْحنة على أخيه املسلم أمَمها ابلبالغ، فإَّن 
ل )) :الَتمذي، عن أيب الدرداء، قال: قال رسول هللا وأخرج مسلم، وأبو داود، واحلكيم

  .((شفعاء يوم القيامة ع انون شهداء وليكون الل  
 .الِقبلة ِف احملاضرة السابقة وتقد مت األحاديث ِف األمر بتحويل

َلةَ { :وعن عطاء ِف قوله َها َوَما َجَعْلَنا اْلِقب ْ ِإلَّ { املقدس، ، قال: يعين: بيت}الَّيِت ُكْنَت َعَلي ْ
 .يسلِ م ألْمره م لِيْعلم من، قال: يبتليه}يَ تَِّبُع الرَُّسولَ  لِنَ ْعَلَم َمنْ 

َوِإْن { .أهل الش ك   ، قال: إل  لنميِ ز أهل اليقني من}ِإلَّ لِنَ ْعَلمَ { :وعن ابن عباس، ِف قوله
 .والر ْيب يعين: حتويلها، على أهل الش ك   }َلَكِبيَةً  َكاَنتْ 

 .هنا ومرة ههنامن الذين أسلموا رجعوا فقالوا: مرة ه وعن ابن جريج، قال: بلغين أن  أانساً 
يقول: ما أمر به ِمن الت حو ل إىل الكعبة من بيت  }َوِإْن َكاَنْت َلَكِبيَةً { :وعن جماهد ِف قوله

 .املقدس
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ِإلَّ َعَلى الَِّذيَن َهَدى { :رأيك ِف أيب تراب؟ فقرأ قوله وعن احلسن: أن  احلجاج قال له: ما
وَخَتنه على  -وسلم صلى هللا عليه-  هللاوعلي  منهم، وهو ابن عم رسول  :مث قال .}اَّللَُّ 

 .ابنته، وأقرب الناس إليه وأحب هم
وأمحد، وعبد بن محيد، والَتمذي وصح حه، وابن جرير،  وأخرج وكيع، والفراييب، والطيالسي،

قال: مل ا ُوج ه رسول  املنذر، وابن حب ان، والطرباين، واحلاكم وصح حه، عن ابن عباس، وابن
ُيصل ون  الِقبلة قالوا: اي رسول هللا، فكيف ابلذين ماتوا وهم إىل -عليه وسلمصلى هللا - هللا

ُ لُِيِضيعَ { :إىل بيت املقدس؟ فأنزل هللا   .}ِإميَاَنُكمْ  َوَما َكاَن اَّللَّ
كانوا ُيصل ون َنو بيت املقدس، فقال الناس: ما  وِف الصحيح، عن الرباء، قال: مات قوم

ُ لُِيِضيَع ِإميَاَنُكمْ  َوَما{ :عاىلذلك؟ فأنزل هللا ت حاَلم ِف  .}َكاَن اَّللَّ
، قال: صالتكم َنو بيت }ِإميَاَنُكمْ  َوَما َكاَن اَّللَُّ لُِيِضيعَ { :وعن الرباء بن عازب، ِف قوله

 .املقدس
ُتم من  ،}َوَما َكاَن اَّللَُّ لُِيِضيَع ِإميَاَنُكمْ { :وعن ابن عباس، ِف قوله يقول: صالتكم اليت صل ي ْ

 .صالهتم املؤمنون قد أشفقوا على َمن صل ى منهم أن ل يقبل ل أن تكون الِقبلة، وكانقب
نبي كم  أي: ابلِقبلة األوىل، وتصديقكم }ِإميَاَنُكمْ  َوَما َكاَن اَّللَُّ لُِيِضيعَ { :وعن ابن عباس

  .مجيعاً  وات باعه إىل الِقبلة األخرى، أي: ليعطيكم أجرمها
صلى - أي: ما كان هللا ليضيع حممداً  :}ِإميَاَنُكمْ  ا َكاَن اَّللَُّ لُِيِضيعَ َومَ { :وقال احلسن البصري

  .ابلناس لرؤوف رحيم ، وانصرافكم معه حيث انصرف؛ إن  هللا-هللا عليه وسلم
 .، قال: يرأف بكم}َرُؤوف  { :و عن سعيد بن جبي، ِف قوله

 
رين أقوال  .املفس ِّ

  
العجيب جعلناكم، وكثيًا ما أتيت  أي: مثل ذلك اجلْعل }مْ وََكَذِلَك َجَعْلَناكُ { :قوله تعاىل

 .ما بْعدها "كذلك" مقصوداً ُبا تثبيتُ 
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 ألَّنا إىل البيت العتيق الذي هو وَسط األرض، وهو بناء وقيل: مثلما جعلنا ِقبَلتكم وسطاً 
 فهو وسط بكل معىن إبراهيم الذي هو أوسط األنبياء، وهو مع ذلك خيار البيوت،

 .}َناُكْم أُمًَّة َوَسطاً َجَعلْ {
ا حو لناكم إىل خيار  ، واخَتانها لكم لنجعلكم-عليه السالم-قبلة إبراهيم  ومعىن اآلية: إَّن 

اجلميع معَتفون لكم ابلفضل. والوسط  األمم، لتكونوا يوم القيامة شهداء على األمم، ألن
رسول  أي: خْيها. وكان كما يقال: قريش أوسط العرب نسبًا وداراً، ههنا اخليار واألجود،

أشرفهم نسباً. ومنه: الصالة الوسطى اليت  :وسطًا ِف قومه، أي -صلى هللا عليه وسلم-  هللا
 ...وهي: العصر، كما ثبت ِف الصحاح وغيها هي أفضل الصلوات،

أبكمل الشرائع، وأقوم املناهج، وأوضح املذاهب،   وملا جعل هللا هذه األمة وسطاً، خص ها
يِن ِمْن َحرَجٍ  ُهَو اْجتَ َباُكمْ { :عاىلت كما قال ِملََّة أَبِيُكْم ِإبْ رَاِهيَم ُهَو  َوَما َجَعَل َعَلْيُكْم ِف الدِ 

َعَلى  الرَُّسوُل َشِهيدًا َعَلْيُكْم َوَتُكونُوا ُشَهَداءَ  اْلُمْسِلِمنَي ِمْن قَ ْبُل َوِف َهَذا لَِيُكونَ  مَسَّاُكمُ 
تبليغ األنبياء، فيطاِلب هللا األنبياء ابلبيِ نة على  وم القيامة جيحدون؛ وذلك أن  األمم ي}النَّاسِ 

فيشهدون. فتقول  -عليه وسلم صلى هللا- ، فُيؤَتى أبمة حممد-وهو أعلم-قد بل غوا  أَّنم
 عِلْمنا ذلك ِبخبار هللا ِف كتابه الناطق على لسان نبيِ ه :األمم: ِمن أين عرفتم؟ فيقولون

يهم ويشهد  ، فُيسأل-صلى هللا عليه وسلم-حمد الص ادق. فُيؤَتى مب عن حال أم ته، فُيزكِ 
َنا ِمنْ { :بعدالتهم؛ وذلك قوله تعاىل َنا ِبَك َعَلى َفَكْيَف ِإَذا ِجئ ْ َهُؤلِء  ُكلِ  أُمٍَّة ِبَشِهيٍد َوِجئ ْ

 .}َشِهيداً 
ول األخيار، الدنيا، فيما ل يصح  إل  بشهادة العد وقيل: لتكونوا شهداء على الناس ِف

 .الرسول عليكم شهيداً، يزكِ يكم ويُ ْعلم بعدالتكم ويكون
َها{ :وقوله إَّنا هي اثين مفعويَلْ "جعل"، يريد: وما  ليست بصفة للِقبلة، }الَّيِت ُكْنَت َعَلي ْ

كان   -هللا عليه وسلم صلى- اليت كنت عليها وهي الكعبة، ألن رسول هللا جعلنا الِقبلة اجلهة
مث  ابلصالة إىل صخرة بيت املقدس بعد اَلجرة، أتل فًا لليهود، إىل الكعبة، مث أُِمريصلِ ي مبكة 

تستقبلها اجلهة اليت كنَت عليها أو لً  ُحوِ ل إىل الكعبة؛ فيقول: وما جعلنا الِقبلة اليت جيب أن
سالم على اإل ، لِنعَلم الثابت-ردْدانك إليها إل  امتحااًن للناس وابتالءً  يعين: وما-مبكة 
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َوَما َجَعْلَنا { :لَقَلِقه فيتد ، كقوله الصادَق فيه، مم ن هو على حْرف ينكص على عقبيه،
َنًة لِلَِّذينَ  هَتُْم ِإلَّ ِفت ْ  .اآلية }...َكَفُروا ِعدَّ

بيت املقدس ِقبلته، يعين: أن  أصل أْمرك أن تستقبل  وجيوز أن يكون بيااًن للحكمة ِف جْعل
جعلنا القبلة اجلهة اليت   ك بيت املقدس كان أْمرًا عارضًا لغَرض. وإَّناوأن استقبال الكعبة،

، لنمتحن الناس، وننظر َمن يت بع الرسول -بيت املقدس وهي-كنت عليها قبل وقتك هذا 
أنه كانت قبلته  -عنه رضي هللا-وَمن ل يت بعه وينفر عنه، كما سبق عن ابن عباس  منهم

  .الكعبة بينه وبينه ن جيعلمبك ة بيت املقدس، إل  أنه كا
 حممد الت وج ه أوًل إىل بيت املقدس، مث صرفناك عنها إىل فيقول تعاىل: إَّنا شرْعنا لك اي

َقِلُب َعَلى { توج هت، الكعبة، ليظهر حال َمن يت بعك ويطيعك ويستقبل معك حيثما ممَّْن يَ ن ْ
أي: هذه الفعلة، وهو: صْرف الت وج ه عن  }يَةً َلَكبِ  َوِإْن َكاَنتْ { .أي: ُمرتداً عن ِدينه }َعِقبَ ْيهِ 

َعَلى الَِّذين َهَدى  ِإلَّ { إىل الكعبة. أي: وإن كان هذا األمر عظيماً ِف النفوس، بيت املقدس
كل  ما جاء به فهو احلق الذي ل ِمرية فيه، وأن   قلوُبم، وأيقنوا بتصديق الرسول، وأن   }هللاُ 

وينسخ ما يشاء، وله  يريد، فله أن ُيكلِ ف عباده مبا شاء، ما يشاء وحَيُكم ما هللا يفعل
مجيع ذلك، خبالف الذين ِف قلوُبم مَرض، فإنه كل ما حدث  احلكمة التامة واحلجة البالغة ِف

 َوِإَذا َما{ :قال هللا تعاىل أحدث َلم شكاً، كما حيصل لل ذين آمنوا إيقان وتصديق، كما أْمر
هُ   آَمُنوا فَ زَاَدهْتُْم ِإميَااًن َوُهمْ  زَاَدْتُه َهِذِه ِإميَااًن َفَأمَّا الَِّذينَ  ْم َمْن يَ ُقوُل أَيُُّكمْ أُْنزَِلْت ُسوَرة  َفِمن ْ

 ُقْل ُهوَ { :وقال تعاىل ،}َمَرض  فَ زَاَدهْتُْم رِْجساً ِإىَل رِْجِسِهمْ  َيْستَ ْبِشُروَن * َوأَمَّا الَِّذيَن ِف قُ ُلوُِبِمْ 
 :، وقال تعاىل}َعمىً  يُ ْؤِمُنوَن ِف آَذاَِّنِْم َوق ْر  َوُهَو َعَلْيِهمْ  دًى َوِشَفاء  َوالَِّذيَن لَ لِلَِّذيَن آَمُنوا هُ 

، وَلذا كان }الظَّاِلِمنَي ِإلَّ َخَساراً  َوَرمْحَة  لِْلُمْؤِمِننَي َوَل يَزِيدُ  َونُ نَ ز ُِل ِمَن اْلُقْرآِن َما ُهَو ِشَفاء  {
وات باعه ِف ذلك، وَتوج ه حيث أَمره  -صلى هللا عليه وسلم- لثَبت على تصديق الرسو  َمن

 .من سادات الصحابة هللا من غي شك  ول رْيب
 األو ِلني من املهاجرين واألنصار ُهم الذين صلَّْوا إىل وقد ذهب بعضهم إىل أن  السابقني

 .الِقبلتنْي 
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، حَّت إَّنم حتو لوا أثناء ألْمر هللا -رضي هللا عنهم- وقد مر  ِف اآلاثر سرعُة استجابتهم
رضي  -عز وجل-ألوامر هللا  وهذا يدل  على كمال طاعتهم هلل ولرسوله، وانقيادهم صالهتم،

 .-هللا عنهم أمجعني
  .أو التحويلة، أو اجلعلة، وجيوز أن يكون لِلِقبلة أي: الر د ة، }َوِإْن َكاَنتْ { :قال الزخمشري

الثابتني الصادقني ِف  أي: إل  على }َعَلى الَِّذيَن َهَدى اَّللَُّ  ِإلَّ { لثقيلة شاق ة، :}َلَكِبيَةً {
 .-وسلم صلى هللا عليه-ات باع الرسول 

أي: صالتكم إىل بيت املقدس قبل ذلك. ما كان  }َوَما َكاَن اَّللَُّ لُِيِضيَع ِإميَاَنُكمْ { :وقوله
 .عند هللا يضيع ثواُبا

 أي: ثباتكم على اإلميان، وأن كم مل تزِل وا ومل تراتبوا، بل }ِإميَاَنُكمْ َوَما َكاَن اَّللَُّ لُِيِضيَع { :وقيل
  .شَكر صنيَعكم وأعد  لكم الثواب العظيم

 .لَيَتك حتويَلكم لِعْلمه أن  ترْكه مفسدة وإضاعة إلميانكم وجو ز بعضهم أن يُراد: وما كان هللا
 رأى -صلى هللا عليه وسلم- يح: أن  رسول هللاالصح ، ِف}اَّللََّ اِبلنَّاِس َلَرُؤوف  َرِحيم   ِإنَّ {

وجدت صبيًا من السيْب أخذْته  امرأة ِمن السيب قد فُ ر ِق بينها وبني ولدها، فجعلْت كل ما
ولدها. فلما وجدته ضم ته إليها وألقمته ثْدَيها. فقال  فألصقته بصدرها، وهي تدور على

النار، وهي تقدر على أن  ارحًة ولَدها ِفأتَرْون هذه ط)) :-صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول
 .((أرحُم بعباده ِمن هذه بوَلِدها فوهللا َّللَ ُ )) :رسول هللا. قال قالوا: ل، اي ((ل تطرحه؟

 
 .اإلمجايل املعىن

  
 األم ة بفضل عظيم، بعد تفض له عليهم ابَلداية إىل الِقبلة بني  تعاىل أنه قد تفض ل على هذهي

ُعدوًل يشهدون على اخلالئق يوم  والصراط املستقيم، وهو أن ه جعَلهم خْي األمم، وجعلهم
-َلم النيب  فيشهدون ألنبياء هللا ابلبالغ، ويشهدرسالة أنبيائهم،  القيامة، حيث جتحد األمم

 .ابلصِ دق والعدالة -صلى هللا عليه وسلم
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 لبيت املقدس أو لً إل  حِلِكمة ابلغة، وهي: متييز اخلبيث ِمن مث بني  سبحانه أنه ما شرع التوج ه
قه ِمن الذي وُيصد ِ  -عليه وسلم صلى هللا-الط يِ ب، وإظهار املؤمن الصادق الذي يت بع رسوله 

 .أخرى فينصرف عن احلق ويتحو ل إىل ما كان عليه ِمن كْفر مر ة مل يستقر  اإلميان ِف قلبه،
كانت عظيمة ومؤث ِرة على الناس، خال   -حتويل الِقبلة وهي-وقد ذكر سبحانه أن  هذه الفتنة 

 .هداهم هللا من املؤمنني الصادقني اخلل ص َمن
منهم  دار خبَلدهم عن صالهتم إىل الِقبلة املنسوخة: هل قُبلتْ  عم ا مث طْمأن هللا عباده املؤمنني

ل يُعَقل  -ابلرأفة ابلناس والرمحة الت ام ة لتِ صافه-وُأِجروا عليها أم ل؟ فأخربهم سبحانه أنه 
 .عليهم صالهتم وأْجرها، وأنه سوف يوفِ يهم ذلك كامالً  منه أن ُيضيع

 
 .اآلية مسائل
 :األوىل

 شهادته َلم، ل عليهم؟ هال  قيل: "لكم شهيداً"، ألن  إن قلَت: 
قوله  واملهيمن على املشهود له، جيء بكلمة الستعالء، ومنه قلت: مل ا كان الشهيد كالرقيب

ُكلِ  َشْيٍء  ُكْنَت أَْنَت الرَِّقيَب َعَلْيِهْم َوأَْنَت َعَلى{ ،}ُكلِ  َشْيٍء َشِهيد   َواَّللَُّ َعَلى{ :تعاىل
 .}َشِهيد  

  
 :الثانية

 وُقدِ مْت آِخراً؟ إن قلَت: مل ُأخِ رْت ِصلة الشهادة أو لً،
شهادهتم على األمم، وِف اآلخر: اختصاصهم بكون  قلت: ألن  الغَرض ِف األو ل: إثبات

 .شهيداً عليهم الرسول
  

 :الثالثة
 عاِلماً بذلك؟ ، ومل يَزلْ }لِنَ ْعَلمَ { :إن قلت: كيف قال
َوَلمَّا { :اجلزاء، وهو أن يَعَلَمه موجودًا حاصاًل، وَنوه َمه عْلمًا يتعل ق بهقلت: معناه: لِنعلَ 

 .}الصَّاِبرِينَ  الَِّذيَن َجاَهُدوا ِمْنُكْم َويَ ْعَلمَ  يَ ْعَلِم اَّللَُّ 
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م -عليه وسلم صلى هللا-وقيل: لِيْعلم رسول هللا   واملؤمنون، وإَّنا أسند عْلمهم إىل ذاته ألَّن 
 .ز لَفى عندهخواص ه وأهل ال

، فوَضع }اَّللَُّ اخْلَِبيَث ِمَن الطَّيِ بِ  لَِيِميزَ { :الن اكص، كما قال وقيل: معناه لنمي ز التابع من
 .يقع الت مييز به العْلم موِضع الت مييز ألن  العْلم به

 .هذه األوجه، وزاد عليها؛ فْلياجْعها َمن أراد الت وس ع وقد طرح اآللوسي هذه الش بهة وذَكر
  

 :الرابعة
اآللوسي  على صح ة اإلمجاع، وقد انقش }أُمًَّة َوَسطاً  وََكَذِلَك َجَعْلَناُكمْ { :احتج  بقوله تعاىل

عاِرض له، مث قال: على أن  
ُ
َمن نظر بعني اإلنصاف، مْل يَ َر ِف اآلية  أوجه القائل بذلك وامل

حج ي ة  ك ل يدل  علىعلى أفضلي ة هذه األم ة على سائر األمم؛ وذل أكثر ِمن دللتها
 .اإلمجاع، ول عَدِمها

ا خاصة ابألئم ة الثيَنْ عَشر، ونقل بعض خرافاهتم، مث قال:  مث ذكر اد عاء بعض الشيعة: أَّن 
 .قال ُيفى أن  دون إثبات ما قالوه خْرط القتاد. قلت: وهو كما ول
 
 

 األسئلة :
معىن الكمال ، أي األمة الكاملة ،    قرئ ) وسطًا ( بفتح السني وإسكاَّنا ، فبالفتح على1

 وابإلسكان على معىن العدالة أي األمة العدل بني األمم ) خطأ ( .
  قرئ ) رؤوف ( ُبمزة من غي واو ، وابلواو بعد اَلمزة ، وكلتامها من صيغ املبالغة وإن  2

 كان بعضها أقوى ِف املبالغة من بعض ) صح ( .
اليت أمر املسلمني ابلتوجه إليها هي خي قبلة وهي قبلة إبراهيم   ملا بني هللا تعاىل أن القبلة 3

ا األمة اليت تتبع ملة إبراهيم عليه السالم أتبع ذلك بذكر أن هذه األمة هي خي األمم ألَّن
 صح ( .)
  وسطًا : أي خيارًا ، وقيل للخيار وسط ألن األطراف يتسارع إليها اخللل خبالف 4

 ) صح ( . األوساط فإَّنا حممية حموطة
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  قيل : وسطًا مبعىن عدًل ، ألن الوسط عدل بني األطراف ، وهو قول مرجوح  والصحيح 5
 أن وسطاً مبعىن خياراً ) خطأ ( .

ريفه وصرفه عن وجه إىل وجه آخر   النقالب هو النصراف من قلب الشيء وهو تص6
 صح ( .)
   عقبيه : من العقب ، وهو مقدمة القدم ) خطأ ( .7
 ال : رجع على عقبيه ملن انثىن راجعاً ) صح ( .  يق8
   الرأفة أعم من الرمحة ، وهي تتضمن رفع املكروه وإزالة الضرر ) خطأ ( .9

   الرأفة رمحة خاصة ، وهي رفع املكروه وإزالة الضرر ) صح ( .10
من  تشهد على مجيع األمم املاضية يوم القيامة ملا جعل هللا فيها   ثبت أن أمة حممد 11

 العدالة واخليية ) صح ( .
  ثبت أن هذه األمة تشهد يوم القيامة أن األنبياء قد بلغوا أمر هللا الذي بعثوا به إىل 12

 ) صح ( . أقوامهم مث يشهد عليه رسول هللا 
  احلديث الذي ورد ِف بعض السنن أنه مرت جنازة فأثىن الناس عليها خيًا وأخرى أثىن 13

: وجبت أنتم شهداء هللا ِف األرض حديث ضعيف ل  ، فقال النيب  الناس عليها شراً 
 تقوم به حجة ) خطأ ( .

عشر ، وهذا القول من  الثين  ذكر الرافضة أن قوله تعاىل ) أمة وسطًا ( خاص ابألئمة 14
 ضاللهتم وخرافاهتم ) صح ( .

 ، وهو ما رجحه   استدل بعض العلماء ُبذه اآلية على أن إمجاع األمة حجة معتربة15
 وعليه أدلة كثية ) خطأ ( . األلوسي رمحه هللا ، وهو الصحيح

   ل دللة ِف اآلية على حجية اإلمجاع ِف هذه األمة كما هو ظاهر ) صح ( .16
  قوله ) إل لنعلم من يتبع الرسول ( أي : ليعلم الرسول واملؤمنون ذلك ، وأضاف ذلك 17

 زلفى عنده ) صح ( .إىل نفسه ألَّنم خواصه وأهل ال
   قوله تعاىل ) لنعلم ( وهو الذي مل يزل عاملاً على معىن العلم به حاصالً موجوداً ) صح ( 18
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  تقدمي الشهادة ِف قوله ) لتكونوا شهداء على الناس ( ألَّنا املقصودة ابلكالم وإثبات 19
الهتمام بذكر الرسول شهادهتم على األمم ، وأخرها ِف قوله ) ويكون الرسول عليكم شهيداً ل

 وختصيص شهادته ُبم ) صح ( .
تضمنت معىن املراقبة واَليمنة    تعدت الشهادة حبرف ) على ( ومل تتعد ابلالم ألَّنا20

 ( .)صح
  ِف اآلية دليل على أن احلكمة من حتويل القبلة المتحان والختبار للمؤمنني ليظهر 21

 ح ( .الصادق من الكاذب واملؤمن من املنافق ) ص
  قوله ) إن هللا ابلناس لرؤوف رحيم ( فيه أنواع من التأكيد ِبن والالم وتقدمي لفظ اجلاللة 22

 وأوزان املبالغة ِف امسي هللا تعاىل ) خطأ ( .
 أنه قال : ) هلل أرحم بولده من األم بولدها ( ) صح ( .   ثبت عن النيب 23
ال عنها كبية أي شاقة ألنه ل يتمسك ُبا   قوله ) وإن كانت لكبية ( هي الصالة ، وق24

 إل اخلاشعون املؤمنون كما قال تعاىل : ) وإَّنا لكبية إىل على اخلاشعني( ) خطأ ( .
  ملا أمر هللا بتحويل القبلة تساءل الناس عمن صلى إىل بيت املقدس ومات فأنزل هللا 25

 تعاىل ) وما كان هللا ليضيع إميانكم ( ) صح ( .
 هللا الصالة إمياانً ِف هذه اآلية وفيها الدللة على أن اإلميان قول وعمل ) صح ( .   مسى26
   التعبي عن الصالة هنا ابإلميان ألَّنا من أهم عالمات أهل اإلميان ) صح ( 27
على ابقي األمم يوم القيامة وإن كانوا مل يشاهدوهم مبا معهم من    شهادة أمة حممد 28

 جاءهم من عند هللا ) صح ( .العلم ابلوحي الذي 
  حديث ) ل يكون اللعانون شهداء ول شفعاء يوم القيامة ( حديث ضعيف عند أهل 29

 العلم ) خطأ ( .
  وقال احلسن البصري وما كان هللا ليضيع إميانكم أي ما كان هللا ليضيع حممدا صلى هللا 30

 وف رحيم ) صح ( .عليه وسلم وانصرافكم معه حيث انصرف إن هللا ابلناس لرء
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 واخلمسون منةاحملاضرة الثا
*** 

 .(البقرة) ( من سورة145( و)144تفسري اآليتنْي )
  

 .والقراءات، واملناسبة التالوة،
  

 :التالوة
َلًة تَ ْرَضاَها فَ َولِ  َوْجَهَك َشْطرَ  تَ َقلَُّب َوْجِهَك ِف السََّماِء فَ َلنُ َول ِيَ نَّكَ  َقْد نَ َرى{ ِد اْلَمْسجِ  ِقب ْ

ُتمْ  ِمْن  أُوُتوا اْلِكَتاَب لَيَ ْعَلُموَن أَنَُّه احلَْقُّ  فَ َولُّوا ُوُجوَهُكْم َشْطَرُه َوِإنَّ الَِّذينَ  احْلَرَاِم َوَحْيُث َما ُكن ْ
َلَتكَ اْلِكَتاَب ِبُكلِ  آيٍَة  يَ ْعَمُلوَن * َولَِئْن أَتَ ْيَت الَِّذيَن أُوُتوا َرُبِ ِْم َوَما اَّللَُّ ِبَغاِفٍل َعمَّا  َما تَِبُعوا ِقب ْ

َلتَ ُهْم َوَما بَ ْعُضُهمْ  َلَة بَ ْعٍض َولَِئِن ات َّبَ ْعتَ  َوَما أَْنَت بَِتاِبٍع ِقب ْ أَْهَواَءُهْم ِمْن بَ ْعِد َما َجاَءَك  بَِتاِبٍع ِقب ْ
  .}ِإنََّك ِإذاً َلِمَن الظَّاِلِمنيَ  ِمَن اْلِعْلمِ 

  
 :القراءات

 :ابن عامر، ومحزة، والكسائي، وأبو جعفر، وروح قرأ :}ا يَ ْعَمُلونَ اَّللَُّ ِبَغاِفٍل َعمَّ  َوَما{
للمؤمِنني فقط. وقرأ الباقون ابلَغيبة  ابخِلطاب، فيشمل املؤمنني وغيَهم. وقيل: هو وْعد

جلميع الناس، فيكون  الكتاب على الوعيد َلم. وقيل: الضمي على القراءتنْي  موج هًا ألهل
 .املؤمنني والكافرين  منوْعداً ووعيداً لْلفريقنْي 

  
  :املناسبة

 .القبلة وسابقها ولحقها، وموقف أهل الكتاب منها ما زالت اآلايت ِف قصة حتويل
 

 لغواي ت.
ا نرى، ومعناه: كثرة الرؤية، كقوله:  {َقْد نَ َرى} أي: رمب 

 قْد أترك الِقْرن مصفراً أانِمُلهُ 
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 قل ة الت قليب أكمل ِف األدب، وهذا غي وزعم بعضهم أن  {َقْد} هنا للت قليل لظن ه أن  
 صحيح. والت كثي دل  عليه لفظ الت قل ب.

 وهل الت كثي معىن جمازي  ل ِ{َقْد} أو حقيقي؟ قولن، ُنسب الثاين لسيبويه.
 {َشْطَر اْلَمْسِجِد}: جهته، وَنوه قال الشاعر:

 وأظعن ابلقوم شْطر امللوكِ 
ما انفصل عن الشيء، مث اسُتعمل جلانبه، وقيل: وإن وهو: ظرف زمان. والشطر ِف األصل لِ 

مل ينفصل. وشطر الشيء: وسطه، وأحيااًن يُراد منه: النِ صف، يقال: شاطْرته شطارًا أي: 
 انصْفته، وليس مراداً هنا.

{احْلَرَاِم}: احملر م، أي: احملر م فيه القتال أو الصيد وَنوه، أو املْمنوع ِمن الظَّلمة أن يتغل بوا 
 عليه.

وأصل احلرام: املمنوع منه، إم ا بتسخي إَلي، وإم ا مبنع قهري ، وإما مبنع من جهة العقل، أو 
 من جهة الشرع، أو من جهة من يرتسم أمره.

 
 .اآلاثر

  
صلى هللا -من القرآن: الِقبلة وذلك أن  رسول هللا  عن ابن عباس قال: كان أو ل ما ُنسخ

فأمره هللا أن يستقبل بيت  ينة، وكان أكثر أهلها اليهود،مل ا هاجر إىل املد -وسلم عليه
شهراً،  بضعة عشر -صلى هللا عليه وسلم-فاستقبلها رسول هللا  .املقدس، ففرحت اليهود

نَ َرى تَ َقلَُّب  َقدْ { :إىل السماء، فأنزل هللا وكان حيب  قبلة إبراهيم، فكان يدعو إىل هللا، وينظر
 :، فاراتبت من ذلك اليهود، وقالوا}َشْطَرهُ  فَ َولُّوا ُوُجوَهُكمْ { :قوله إىل }َوْجِهَك ِف السََّماءِ 

َها ُقْل َّللَِّ  َما َول ُهْم َعنْ { َلِتِهُم الَّيِت َكانُوا َعَلي ْ  َفأَيْ َنَما تُ َولُّوا فَ َثمَّ { :وقال ،}اْلَمْشرُِق َواْلَمْغِربُ  ِقب ْ
َلةَ َوَما َجَعلْ { :وقال هللا تعاىل ،}َوْجُه اَّللَِّ  َها ِإلَّ لِنَ ْعَلَم َمنْ  َنا اْلِقب ْ يَ تَِّبُع الرَُّسوَل  الَّيِت ُكْنَت َعَلي ْ

َقِلُب َعَلى  .}َعِقبَ ْيهِ  ممَّْن يَ ن ْ
صل ى ِقَبل بْيت املقدس  -صلى هللا عليه وسلم-النيب  أن  )) :وأخرج البخاري وغيه، عن الرباء

وأنه صل ى صالة العصر  ِقبلته ِقبل البيت،عشر شهراً أو سبعة عشر شهراً. وكان يعجبه  ستة



285 
 

يصل ي معه، فمر  على أهل املسجد وهم راكعون،  وصل ى معه قوم، فخرج رُجل مم ن كان
مك ة. فداروا كما  ِقَبل -صلى هللا عليه وسلم-ابهلل لقد صل ْيُت مع رسول هللا  فقال: أشهد

 .((هم ِقبل البيت
 املدينة صل ى -صلى هللا عليه وسلم-مل ا قِدم رسول هللا )) :وأخرج عبد الرزاق، عن الرباء، قال

صلى هللا عليه -رسول هللا  َنو بيت املقدس ستة عشر شهرًا أو سبعة عشر شهراً. وكان
، فصرف }تَ َقلَُّب َوْجِهَك ِف السََّماءِ  َقْد نَ َرى{ :الكعبة، فنزلت حيب  أن حُيو ل َنو -وسلم

 .((الكعبة إىل
 َنو بيت -صلى هللا عليه وسلم-صل ْينا مع رسول هللا )) :ن الرباء، قالوأخرج ابن ماجة، ع

دخوله املدينة بشهرْين. وكان رسول  املقدس مثانية عشر شهراً، وُصرفت الِقبلة إىل الكعبة بعد
السماء، وعلم  إذا صلى إىل بيت املقدس أكثر تقل ب وجهه ِف -وسلم صلى هللا عليه-هللا 

 -صلى هللا عليه وسلم-جربيل، فجعل رسول هللا  أنه يهوى الكعبة، فصعدهللا من قْلب نبيِ ه 
 َقْد نَ َرى تَ َقلُّبَ { :هللا وهو يصعد بني السماء واألرض، ينظر ما أيتيه به، فأنزل يُتبعه بصره

جربيل، كيف  : اي-صلى هللا عليه وسلم- اآلية، فقال رسول هللا }...َوْجِهَك ِف السََّماءِ 
ُ لُِيِضيَع ِإميَاَنُكمْ  َوَما َكانَ { :فأنزل هللا ،((نا إىل بيت املقدسحالنا ِف صالت  .((}اَّللَّ

بعد أن  -صلى هللا عليه وسلم-صل ى رسول هللا )) :قال وأخرج الطرباين، عن معاذ بن جبل
أنه أيمره فيها ابلتحو ل إىل الكعبة  املدينة إىل بيت املقدس سبعة عشر شهراً، مث أنزل هللا قِدم
 .((اآلية }...ِف السََّماءِ  َقْد نَ َرى تَ َقلَُّب َوْجِهكَ { :الفق

إذا سل م من  -صلى هللا عليه وسلم-كان النيب )) :وأخرج ابن مردويه، عن ابن عباس، قال
َلًة تَ ْرَضاَها فَ َول ِ { :بيت املقدس رَفع رأسه إىل السماء، فأنزل هللا صالته إىل  فَ َلنُ َول ِيَ نََّك ِقب ْ

 .((-عليه السالم-الكعبة، إىل امليزاب، يؤم  به جربائيل  إىل }َشْطَر اْلَمْسِجِد احْلَرَامِ َوْجَهَك 
أسلم، قالت: صل ْينا الظهر أو العصر ِف مسجد بين  وأخرج ابن مردويه، عن نويلة بنت

ثنا حارثة، عليه صلى هللا -أن  رسول  فاستقبْلنا مسجد إيلياء، فصل ْينا ركعتنْي، مث جاء َمن حُيدِ 
 فتحو ل النساء مكان الر ِجال والر ِجال مكان النساء، فصل ْينا قد استقبل البيت احلرام، -وسلم

-رُجل من بين حارثة أن  النيب  السجدتنْي الباقيتنْي وَنن مستقبلون البيت احلرام. فحد ثين
 .((أولئك رجال يؤمنون ابلغْيب)) :قال -صلى هللا عليه وسلم
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قال: "بينما َنن ِف الصالة َنو بيت املقدس وَنن  ن عمارة بن أوس،وأخرج ابن مردويه، ع
فأشهد على إمامنا أنه  :اندى مناٍد ابلباب أن  الِقبلة قد ُحو ِلْت إىل الكعبة. قال ركوع، إذ

 ."وهم ركوع َنو الكعبة أَنرف فتحو ل هو والرجال والصبيان
 -صلى هللا عليه وسلم-ها رسول هللا أو ل صالة صال   أن  )) :وأخرج ابن مردويه، عن ابن عمر

 .، وأَّنا الصالة الوسطى((الكعبة: صالة الظهر إىل
 والطرباين، عن أيب سعيد بن املعل ى، قال: كن ا نغدو إىل وأخرج النسائي، والبزار، وابن املنذر،

 .على املسجد، فنصل ي فيه فنمر   -صلى هللا عليه وسلم-املسجد على عهد رسول هللا 
 .قاعد على املنرب، فقلت: لقد حَدث أْمر -هللا عليه وسلم صلى-يوماً ورسول هللا  فمرران))

ِف  َقْد نَ َرى تَ َقلَُّب َوْجِهكَ { :هذه اآلية -صلى هللا عليه وسلم-فجلست. فقرأ رسول هللا 
 تعاَل نركْع ركعتنْي قْبل أن ينزل رسول هللا :فقلت لصاحيب .((حَّت فرغ من اآلية }...السََّماءِ 

صلى -رسول هللا  مث نزل)) .، فنكون أو ل َمن صل ى. فتوارْينا فصل ْينا-عليه وسلم صلى هللا-
 .((يومئذ إىل الكعبة فصل ى ابلناس الظهر -هللا عليه وسلم

تَ َقلَُّب َوْجِهَك ِف السََّماِء  َقْد نَ َرى{ :قتادة، ِف قوله وأخرج عبد بن محيد، وابن جرير، عن
َلًة تَ ْرَضاَها فَ َلنُ َول ِيَ نَّكَ  بيت املقدس، وكان يهَوى ِقبلة َنو  ، قال: هو يومئذ يصل ي َنو}ِقب ْ

، }احْلَرَامِ  فَ َولِ  َوْجَهَك َشْطَر اْلَمْسِجدِ { .هللا ِقبلة كان يهواها ويرضاها البيت احلرام، فول ه
 .قال: تلقاء املسجد احلرام

اليهود: ُُيالفنا حمم د ويت بع قبَلَتنا؟  جماهد، قال: قالت وأخرج عبد بن محيد، وابن جرير عن
اآلية.  }...ِف السََّماءِ  َقْد نَ َرى تَ َقلَُّب َوْجِهكَ { :يدعو هللا ويستفرض القبلة، فنزلت :فقال

 .للكعبة، وحو ل الر ِجال مكان النساء والنساء مكان الر ِجال فانقطع قول يهود حني ُوجِ ه
صلى هللا -: أن رسول هللا -رضي هللا عنهما- اسوأخرج البيهقي ِف "سننه"، عن ابن عب

 املسجد، واملسجد ِقبلة ألهل احلَرم، واحلرم قبلة ألْهل البيت ِقبلة ألهل)) :قال -وسلم عليه
 .((األرض، ِف مشارقها ومغارُبا ِمن أم يت

 ."وِقبلة البيت الباب وعن ابن عباس، قال: "البيت كل ه ِقبلة،
َلةً { :قولهوعن عبد هللا بن عمرو، ِف  ، قال: "ِقبلة إبراهيم َنو }تَ ْرَضاَها فَ َلنُ َول ِيَ نََّك ِقب ْ

 ."امليزاب
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، قال: }اْلَمْسِجِد احْلَرَامِ  فَ َولِ  َوْجَهَك َشْطرَ { :-رضي هللا عنه-وعن علي بن أيب طالب 
 .شطره: ِقبَ َله

 .، قال: ِقبَ َله}اْلَمْسِجِد احْلَرَامِ  فَ َولِ  َوْجَهَك َشْطرَ { :وعن الرباء ِف قوله
  .َْنوه :}َشْطَرهُ { :وعن ابن عباس، قال

 .يعين: َنوه }َشْطَرهُ { :وعن جماهد ِف قوله
 .، قال: تلقاءه}احْلَرَامِ  َشْطَر اْلَمْسِجدِ { :وعن أيب العالية ِف قوله

  ...وقتادة، والربيع بن أنس، وغيهم وهذا قول عكرمة، وسعيد بن جبي،
  .-بلسان احلبش-تلقاءه  :}َشْطَرهُ { :وعن رفيع قال

 ."ِقبَ َله هللا: "وحيُثما ُكنتم فولُّوا وجوَهكم وعن أيب رزين قال: ِف قراءة عبد
 .أنزل ذلك ِف اليهود :قال ،}َوِإنَّ الَِّذيَن أُوُتوا اْلِكَتابَ { :وعن السدي، ِف قوله

، قال: يعين }َرُبِ ِمْ  َلُموَن أَنَُّه احلَْقُّ ِمنْ اْلِكَتاَب لَيَ عْ  َوِإنَّ الَِّذيَن أُوُتوا{ :وعن ابن عباس، ِف قوله
 .بذلك الِقبلة

، يقول: }َرُبِ ِمْ  اْلِكَتاَب لَيَ ْعَلُموَن أَنَُّه احلَْقُّ ِمنْ  َوِإنَّ الَِّذيَن أُوُتوا{ :وعن أيب العالية، ِف قوله
ُهْم  َوِإنَّ { إبراهيم واألنبياء، ولكن هم تركوها عمداً، لَيعلمون أن  الكعبة كانت ِقبلة َفرِيقًا ِمن ْ

 .، يقول: يكتمون ِصفة حممد وأْمر الِقبلة}لََيْكُتُموَن احلَْقَّ 
َلَة بَ ْعضٍ  َوَما بَ ْعُضُهْم بَِتاِبعٍ { :أخرج ابن جرير، عن السدي، ِف قوله ، يقول: ل اليهود }ِقب ْ

  .النصارى، ول النصارى بتابعي ِقبلة اليهود بتابعي ِقبلةَ 
  

 
رينامل أقوال  .فس ِّ

  
 .جهة السماء ترد د وْجِهك، وتصر ف نظرِك ِف :}تَ َقلَُّب َوْجِهكَ { :قوله

أبيه  يتوق ع من رب ه أن حيو ِله إىل الكعبة، ألَّنا ِقبلة -وسلم صلى هللا عليه-وكان رسول هللا 
فكان ومزارُهم ومطاُفهم، وملخالفة اليهود،  إبراهيم، وأدعى للعرب إىل اإلميان ألَّنا مفخرهُتم

 .والوحي ابلتحويل -عليه السالم-جربيل  يراعي نزول
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نن ك ِمن استقباَلا، من: قولك: "ول يُته كذا" إذا :}فَ َلنُ َول ِيَ نَّكَ { جعلَته والياً  فلُنعطين ك ولُنمكِ 
 .املقدس له، أو فلنْجعلن ك تِلي مَسْتها دون مَسْت بيت

ة اليت أضمْرهَتا، ووافقْت مشيئَة هللا الصحيح حتب ها ومتيل إليها ألغراضك :}تَ ْرَضاَها{
 .وِحكمته

الت وج ه، وقيل املراد: مجيع البدن، وُكيِنَ  ختصيص الت ولية ابلوجه، ألن ه مدار :}َوْجَهكَ  فَ َول ِ {
 .قْبل أشرف األعضاء وبه يتمايز الناس، وقيل: مراعاة لذِْكره بذلك عنه ألنه

الوْجه تلقاء املسجد، أي: ِف  : اجعْل تولَيةَ ُنصب على الظرف، أي :}اْلَمْسِجدِ  َشْطرَ {
دون  الِقبلة فيه حرَج عظيم على البعيد. وذْكر املسجد احلرام جهته ومَسْته، ألن استقبال عني

 .العنْي  الكعبة دليل على أن  الواجب مراعاة اجلهة دون
 .((رق واملغرب ِقبلةما بنْي املش)) :املواجهة، وكما ِف احلديث :وهذا عليه األكثرون: أن  املراد

 .أن  الغرض إصابة عنْي الكعبة :وقال آخرون، وهو أحُد قويَل الشافعي
  

ُتْم فَ َولُّوا ُوُجوَهُكمْ { :وقوله  أَمر تعاىل ابستقبال الكعبة من مجيع :}َشْطَرهُ  َوَحْيُث َما ُكن ْ
افلة ِف حال هذا شيء سوى الن   جهات األرض شرقًا وغراًب ومشاًل وجنوابً، ول يستثىن من

القتال  توج ه قالَبه وقْلبه َنو الكعبة، وكذا ِف حال املسابقة ِف الس فر، فإنه ُيصلِ يها حيثما
ابجتهاده، وإن كان خمطئًا ِف نْفس  يصلِ ي على كل  حال. وكذا َمن َجِهل جهة الِقبلة يصل ي

 .ل يكلِ ف نفساً إل  ُوسعها األمر، ألن هللا تعاىل
على ما ذهب إليه البعُض: دْفع توه م أن  هذه القبلة  ائدة تعميم األمكنةقال اآللوسي: وف

قلوب اليهود، وكان مظن ة  أبهل املدينة. وقيل: مل ا كان الص رف عن الكعبة لستجالب خمتص ة
 أشار إىل تعميم الت ولية مجيع األمكنة. أو يقال: صر ح أبن أن ل يتوج ه إليها ِف حضورهم،

أيضًا لئال  يظن  أن  حضور بيت  كعبة فْرض مع حضور بيت املقدس، وألهلهالت ولية جهة ال
 .الكعبة مع غيبتها املقدس مَينع الت وج ه إىل جهة

الذين أنكروا  أي: واليهود }أَنَُّه احْلَقُّ ِمْن َرُبِ ِمْ  َوِإنَّ الَِّذيَن أُوُتوا اْلِكَتاَب لَيَ ْعَلُمونَ { :وقوله
 املقدس يعلمون أن  هللا تعاىل سيوجِ هك إليها، مبا ِف كم عن بيتاستقبالكم الكعبة وانصراف

وأم ته، وما خص ه  -هللا عليه وسلم صلى-ُكتبهم عن أنبيائهم، ِمن الن عت والصِ فة لرسول هللا 
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بينهم،  الشريعة الكاملة العظيمة، ولكن  أهل الكتاب يتكامتون ذلك هللا تعاىل به وشر َفه من
ُ ِبَغاِفلٍ { :اً؛ وَلذا هتد َدهم تعاىل بقولهحسداً وكفراً وعناد  .}َعمَّا يَ ْعَمُلونَ  َوَما اَّللَّ

 .أنبيائهم برسول هللا أن ه يصلِ ي إىل الِقبلتنْي  قال الزخمشري: ألنه كان ِف بشارة
  

هللا  صلى-وعناِدهم وخمالفتهم ما يعرفونه من شأن رسول هللا  مث ُيرب تعاىل عن كْفر اليهود
ما جاءهم به، َلَما ات بعوه وتركوا  ، وأنه لو أقام عليهم كل  دليل على صح ة-عليه وسلم

َجاَءهْتُْم ُكلُّ  َعَلْيِهْم َكِلَمُت َربِ َك ل يُ ْؤِمُنوَن * َوَلوْ  ِإنَّ الَِّذيَن َحقَّتْ { :أهواءهم، كما قال تعاىل
أُوُتوا اْلِكَتاَب ِبُكلِ  آيٍَة  لَِئْن أَتَ ْيَت الَِّذينَ وَ { :، وَلذا قال ها هنا}األَلِيمَ  آيٍَة َحَّتَّ يَ َرُوا اْلَعَذابَ 

َلَتكَ  َما تَِبُعوا َلتَ ُهمْ { :، وقوله}ِقب ْ صلى -عن شد ة متابعة الرسول  إخبار :}َوَما أَْنَت بَِتاِبٍع ِقب ْ
 فهو أيضاً  هللا تعاىل به، وأنه كما هم مستمسكون آبرائهم وأهوائهم، ِلَما أَمره -هللا عليه وسلم

ل يت بع أهواءهم ِف مجيع أحواله، ول كونه  مستمسك أبْمر هللا وطاعته وات باع مرضاته، وأنه
 .تعاىل بيت املقدس لكْوَّنا ِقبلة اليهود، وإَّنا ذلك عن أْمر هللا متوجِ هاً إىل

 .إىل الكعبة هو احلق   أي: بكل  برهان قاِطع أن  الت وج ه }ِبُكلِ  آيَةٍ { :وقوله
َلَتكَ تَِبُعو  َما{ شبهة تُزيلها ِبيراد احلج ة، إَّنا هو عن مكابرة  ألن  ترَْكهم ات باعك ليس عن }ا ِقب ْ

 .علمهم مبا ِف ُكتبهم ِمن نْعتك أنك على احلق وعناد، مع
َلتَ ُهمْ  َوَما{ إذ كانوا ماجوا ِف ذلك، وقالوا: لو ثَ َبت على  حْسم ألطماعهم }أَْنَت بَِتاِبٍع ِقب ْ

 .ِقبلتهم أن يكون صاحَبنا الذي ننتظره، وطمعوا ِف رجوعه إىل نرجو ِقْبلتنا لكنا
 تصي منسوخة أبداً. وقيل: إَّنا خربي ة لفظاً، إنشائية معىًن، وفيها إشارة إىل أن  هذه القبلة ل

 .ات باِعها ومعناها: النْهي، أي: ل تت بْع ِقبلتهم، أي: داِوْم على عَدم
لَ  َوَما{ أَّنم مع ات فاقهم على خمالفِتك، خُمتلفون ِف شأن  :يعين }َة بَ ْعضٍ بَ ْعُضُهْم بَِتاِبٍع ِقب ْ

تستقبل بيت املقدس،  يُرجى ات فاُقهم كما ل تُرَجى موافقُتهم لك؛ وذلك أن  اليهود الِقبلة، ل
تصل ب كلِ  حْزب فيما هو فيه، وثباته  عن -عز وجل-والن صارى َمطلع الشمس. أخرب 

حق  منهم ل
ُ
ابطله لشد ة  زل  عن مذهبه لَِتمس كه ابلربهان، واملبطل ل يُقلع عني عليه. فامل

 .شكيمته ِف عناده
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 يعَلمه العامل، إىل اَلوى؛ فإن  العامل احلج ُة عليه أقوم من مث حذ ر تعاىل عن خمالفة احلق  الذي
َءُهْم ِمْن بَ ْعِد َما َجاَءَك ِمَن أَْهَوا َولَِئِن ات َّبَ ْعتَ { :غيه؛ وَلذا قال خماطباً للرسول واملراد به األم ة

 .}ِإنََّك ِإذاً َلِمَن الظَّاِلِمنيَ  اْلِعْلمِ 
َوَما { :اإلفصاح عن حقيقة حالِه املعلومة عنده ِف قوله بْعد }َولَِئِن ات َّبَ ْعَت أَْهَواَءُهمْ { :وقوله

َلتَ ُهمْ  أَْنَت بَِتاِبعٍ  : ولئن ات بعَتهم مثاًل بْعد والتقدير، مبعىن كالم وارد على سبيل الفْرض :}ِقب ْ
رتكبني وضوح الربهان

ُ
الظ لم الفاحش. وِف  واإلحاطة حبقيقة األْمر، إن ك إذًا َلِمَن الظاملني امل

 واستفظاع حلال َمن َيَتك الدليل بعد إانرته، ويت بع اَلوى، ذلك ُلطف للس امعني، وزايدة حتذير
 .وهتييج وإَلاب للث بات على احلق  

  
 

 .إلمجايلا املعىن
  
 -صلى هللا عليه وسلم-ُمط لعاً عاِلماً بتكرار نظَر الن يب  -جل  ِف ُعاله-ذكر تعاىل أن ه كان ي

ان ينتظر، احلرام. وقد حصل ما ك إىل السماء، ينتظر الوحي من رب ه لِيحوِ ل ِقبلَته إىل بيته
املسجد  تُرضيه وتَ َقر  ُبا عيُنه، وأَمره أن يتوج ه حاَل صالته إىل جهة فول ه هللا الِقبلة اليت

 .فيه هو وسائر املؤمنني احلرام، سواء أكان ِف املدينة، أْم ِف أي  مكان حل  
- و تهيعلمون أن  هذا األمر حق  من رُبم لِعْلمهم بصدق نب مث أخرب سبحانه أن  أهل الكتاب

وأنه سبحانه ل يعزب عنه شيء  وما لدْيهم من أخبار عنه ِف ُكتبهم، -صلى هللا عليه وسلم
 .وسيجازي كالًّ مبا يستحق   مم ا يعملونه هم وغيهم،

واألدل ة  جُمادلة أهل الكتاب، وأخربه أَّنم ليسوا ِف حاجة للرباهني مث أأيس هللا تعاىل رسوَله ِمن
يستجيبوا له ويت بعوا ِدينه ويتوج هوا لِقبلته،  مهما أاتهم آبية فلنألَّنم جيحدون عن عْلم، ف

فلن يت بع اليهود ِقبلة  هو خمالفًا َلم أبداً؛ بل إن  خالفهم فيما بينهم ابٍق أبداً، وسوف يبقى
 .ولكلٍ  منهما ِدينه النصارى ول النصارى ِقبلة اليهود،
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ج هه لُقدوهتم وأسَوهتم أبن ه لو ات بع أهواء شديد و  عباده املؤمنني بوعيد -جل  وعال-وحذ ر 
وعْلم، وبني  له من  أهِل الكتابنْي ألي  غرض، كان بعد ما أنزل هللا عليه من حق   ومزاعم

هني اَلدى، فسوف يكون ِف عداد هؤلء
ُ
 .الظاملني الذين أعد  هللا َلم عذابَه امل

 
 .اآلايت مسائل
 :األوىل

 املصلِ ي ينظر أمامه، ل إىل موضع سجوده، كما ذهب إليه لى أن  استدل  املالكي ة ُبذه اآلية ع
فلو  .}َوْجَهَك َشْطَر اْلَمْسِجِد احْلَرَامِ  فَ َول ِ { :الشافعي وأمحد وأبو حنيفة. قال املالكية: لِقوله

 .أن يتكل ف ذلك بنوع من الَنناء، وهو يناِف كمال القيام نظر إىل موضع سجوده، لحتاج
القاضي: ينظر ِف حال قيامه  ينظر املصلِ ي ِف قيامه إىل صْدره. وقال شريكوقال بعضهم: 

 مجهور اجلماعة، ألن ه أبلغ ِف اخلضوع وآكد ِف اخلشوع، وقد إىل مْوضع سجوده، كما قال
حال سجوده إىل موضع أنفه،  وَرد به احلديث، وأم ا ِف حال ركوعه، فإىل موضع قدمْيه، وِف

 .هوِف حال قعوده إىل ِحجر 
 :الثانية

َلتَ ُهمْ  َوَما أَْنَت بَِتاِبعٍ { :إن قلت: كيف قال  ، وَلم ِقبلتان: لليهود ِقبلة، وللنصارى قبلة؟}ِقب ْ
اد ِف البطالن ِقبلة قلت: كلَتا الِقبلتنْي ابطلة خُمالِفة  .واحدة لِقبلة احلق ، فكانتا حُبكم الحت 

 .وقيل: مشاكلة ملا قْبلها
-ِقبلة الطائفتنْي احلقة ِف األصل بيت املقدس، وعيسى  اء على أن  وقد يقال: إن اإلفراد بن

ِقبلة بين إسرائيل اليوم، مث بعد  مل ُيصلِ  جهة الشرق حَّت رُفع، وإَّنا كانت ِقبلته -السالم عليه
 -السالم عليه-َلم الستقبال إىل الش رق، واعتذروا أبن املسيح  رْفعه شرَع أشياخ النصارى

ما حل لوه وحر موه فقد حل له هو وحر َمه  يل والتحرمي، وشرع األحكام، وأن  فو ض إليهم التحل
املسيح شرقاً،   َلم أن  ِف الشرق أسرارًا ليسْت ِف غيه، وَلذا كان مولد ِف السماء. وذكروا

 حني واستقبل املسيح .}أَْهِلَها َمَكااًن َشْرِقي اً  ِإِذ انْ تَ َبَذْت ِمنْ { :كما يشي إليه قوله تعاىل
عليه الصالة -إين لِقيت عيسى  :ُصلب بزعمهم الش رق. وقيل: إن  بعض رهباَّنم قال َلم

 كوكب أحب ه يبلِ غ سالمي ِف كل يوم؛ فُمْر قومي ليتوج هوا فقال يل: إن  الش مس -والسالم
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اإلجنيل استقبال الشرق. وذهب  إليها ِف صالهتم. فصد قوا وفعلوا. ويؤيِ د ذلك: أنه ليس ِف
بل مبشورة  الطائفتنْي اآلن مل تكن ِقبلة بوْحي وتوقيف من هللا تعاىل، لقيِ م إىل أن  ِقبلةابن ا

الشرق ِقبلة، وكان عيسى قبل الرفع يصلِ ي إىل  واجتهاد منهم. أم ا النصارى فاجتهدوا وجعلوا
ت وإذا قدموا بي اليهود فكانوا يصل ون إىل التابوت الذي معهم إذا خرجوا، الصخرة. وأم ا

فلم ا رُفع اجتهدوا فأد ى اجتهادهم إىل الصالة إىل  .املقدس نَصبوه إىل الصخرة وصلَّْوا إليه
ُيصلُّون إىل طورهم ابلشام  وهو الصخرة؛ وليس ِف التوراة األْمر بذلك. والسامرة منهم موضعه

 .قرب بلدة انبلس
 :الثالثة
يها وجوه من التأكيد واملبالغة ذَكرها اآللوسي، ف :اآلية }...َولَِئِن ات َّبَ ْعَت أَْهَواَءُهمْ { :قوله
 :وهي

 الفرضية، و"إن" التحقيقية، والالم ِف حيِ زها، وتعريف "القَسم، والالم املوطِ ئة له، و"إن
الظاملني( على ظامل أو الظامل إلفادته أنه  الظاملني، واجلملة المسية، و"إذاً" اجلزائية، وإيثار )من

هوى" أي: ل يعضده " ِف زمرهتم عريق فيهم، وإيقاع على ما مس اه وأنه معدود مقر ر حمقق
والتفصيل، وجْعل اجلائي نفس )العلم(. وُعد  أيضا من  برهان ول نزل ِف شأنه بيان، واإلمجال

كتعينهم فيما بني املسلمني، فإن  فيه  عد ه واحداً )من الظاملني( مغموراً فيهم غي متعني   :ذلك
التعني  والسيادة  عار ابلنتقال من مرتبة العدل إىل الظلم، ومن مرتبةلإلش مبالغة عظيمة

 .املطلقة إىل السفالة واجملهولية
 

 األسئلة :
   قرأ مجاعة من السبعة ) وما هللا بغافل عما يعملون ( ابلياء والباقون ابلتاء ) صح ( .1
قراءة التاء يكون الكالم    على قراءة يعملون ابلياء يشمل الكالم املؤمنني وغيهم ، وعلى2

 موجهاً ألهل الكتاب على الوعيد َلم ) صح ( .
  ) قد نرى ( أي : رمبا نرى ، وقد إذا دخلت على الفعل املضارع تدل على التقليل ، وهذا 3

 مع ربه ) خطأ ( . من أدب النيب 
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ظ التقلب )   ) قد نرى ( أي : رمبا نرى ، ومعناه تكثي الرؤية ، وقد دل على الكثرة لف4
 صح ( .

 ( شاطرته شطاراً أي : انصفته )خطأ  ) شطر املسجد ( أي : نصفه ووسطه ، كما يقال : 5
   ليس املراد بشطر املسجد هنا النصف أو الوسط وإَّنا يراد اجلهة ) صح ( .6
   الشطر ِف األصل يطلق على ما انفصل من الشيء ، مث استعمل جلانبه ) صح ( .7
أي : احملرم ، وهو املمنوع منه ، واملقصود : احملرم فيه القتال والصيد وَنوه ،   ) احلرام ( 8

 واملمنوع أن يتغلبه الظلمة وغيهم ) صح ( .
   أول ما نسخ من األحكام كان التوجه ِف الصالة إىل بيت املقدس ) صح ( .9

لة إىل املسجد يقلب وجهه ِف السماء ينتظر أن أيتيه جربيل بتحويل القب   كان النيب 10
 احلرام فأنزل هللا هذه اآلايت ) صح ( .

   أمر هللا ابستقبال املسجد احلرام بعد عامني من اَلجرة إىل املدينة ) خطأ ( 11
 ( اَلجرة إىل املدينة بشهرين ) صح   ِف سنن ابن ماجه عن الرباء أن حتويل القبلة كان بعد12
أولئك وهم ِف الصالة ملا بلغهم ذلك : )ىل الكعبة قال ِف الذين حتولوا إ   ورد أن النيب 13

 رجال يؤمنون ابلغيب ( ) صح ( .
إىل الكعبة كانت صالة الظهر وهي    عن ابن عمر أن أول صالة صالها رسول هللا 14

 الصالة الوسطى ) صح ( .
 ( .كان حيب أن يتجه إىل الكعبة قبل إبراهيم ) صح     ) فلنولينك قبلة ترضاها ( ألنه 15
حيب التوجه إىل الكعبة ملا قالت اليهود : ُيالف حممد ديننا ويتبع قبلتنا    كان النيب 16

 فكان يدعو هللا ويرجو أن تتحول القبلة ) صح ( .
قال : )البيت قبلة ألهل املسجد واملسجد قبلة ألهل احلرم    ورد عند البيهقي أن النيب 17

 ) صح (مغارُبا من أميت ( واحلرم قبلة ألهل األرض ِف مشارقها و 
   شطر املسجد احلرام أي : قبله وجهته وَنوه ) صح ( .18
   املقصود ابلذين أوتوا الكتاب هنا اليهود والنصارى ) خطأ ( .19
يعلمون أنه رسول من عند رُبم ولكنهم    ) ليعلمون أنه احلق من رُبم ( أي : حممداً 20

 يكتمون ذلك ) خطأ ( .
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جه ابلذكر ِف قوله تعاىل ) فول وجهك ( ألنه مدار التوجه ، أو ألنه ذكر   ختصيص الو 21
 قبل ذلك ، أو ألنه أشرف أعضاء البدن ) صح ( .

  ِف ذكر املسجد احلرام دون ذكر الكعبة دليل على أن املراد ابلتوجه اجلهة دون عني 22
 الكعبة ) صح ( .

جوهكم شطره ( حَّت ل يدخل التوهم أبن   عمم هللا اجلهات بقوله ) وحيثما كنتم فولوا و 23
 استقبال الكعبة هو ألهل املدينة فقط ) صح ( .

  األمر ابستقبال القبلة هو للوجوب قطعًا وعليه فال تصح الصالة مطلقًا إل ابستقبال 24
 الكعبة وهذا مما ل خالف فيه بني املسلمني ) خطأ ( .

ألمر ربه وأنه ل  إشارة إىل مدى اتباع النيب    ِف قوله تعاىل ) وما أنت بتابع قبلتهم (25
 يفعل ذلك َلوى ول لغيه ) صح ( .

  قوله تعاىل : ) ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ( أي : ابلوحي كله من أوله إىل 26
 آخره ) خطأ ( .

ِف كان بسبب  الشبهات اليت     ِف اآلية دليل على أن كفر اليهود وتكذيبهم للنيب 27
 قلوُبم جهته ) خطأ ( .

  قوله تعاىل ) إنك إذا ملن الظاملني ( هتديد عظيم ملن يتبع غي احلق بعد معرفته وأن هذا 28
 من أعظم الظلم ) صح ( .

  استدل اجلمهور ُبذه اآلية على أن املستحب للمصلي أن ينظر أمامة جهة القبلة ِف 29
 خطأ ( . صالته وليس كما قال بعضهم ينظر إىل األرض )

  قوله تعاىل ) وما أنت بتابع قبلتهم ( دليل على أن قبلة اليهود والنصارى واحدة ِف 30
 األصل وإَّنا وقع التغيي بعد ذلك من قبل أشياخهم ) صح ( .
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 واخلمسون تاسعةاحملاضرة ال
*** 

  .( من سورة )البقرة(152( إىل )146تفسري اآلايت من )
  

 .اسبةوالقراءات، واملن التالوة،
 :التالوة

َناُهُم اْلِكَتاَب يَ ْعرُِفونَُه َكَما الَِّذينَ { ُهمْ  آتَ ي ْ لََيْكُتُموَن احلَْقَّ َوُهْم  يَ ْعرُِفوَن أَبْ َناَءُهْم َوِإنَّ َفرِيقًا ِمن ْ
اخلَْْيَاِت  يَها فَاْسَتِبُقواَوِلُكلٍ  ِوْجَهة  ُهَو ُمَول ِ  * ِمْن َربِ َك َفال َتُكوَننَّ ِمَن اْلُمْمََتِينَ  يَ ْعَلُموَن * احلَْقُّ 

يعًا ِإنَّ اَّللََّ َعَلى ُكلِ  َشْيءٍ  أَْيَن َما َتُكونُوا أَيِْت ِبُكمُ  َقِدير  * َوِمْن َحْيُث َخَرْجَت فَ َولِ   اَّللَُّ مجَِ
تَ ْعَمُلوَن * َوِمْن َحْيُث  مَّاِمْن َربِ َك َوَما اَّللَُّ ِبَغاِفٍل عَ  َشْطَر اْلَمْسِجِد احْلَرَاِم َوِإنَُّه لَْلَحقُّ  َوْجَهكَ 

ُتْم فَ َولُّوا ُوُجوَهُكْم َشْطَرُه لَِئالَّ  َوْجَهَك َشْطَر اْلَمْسِجِد احْلَرَاِم َوَحْيُث َما َخَرْجَت فَ َول ِ  َيُكوَن  ُكن ْ
ُهْم َفال خَتَْشْوُهْم َواْخَشْوين  لِلنَّاِس َعَلْيُكْم ُحجَّة  ِإلَّ الَِّذينَ   أِلُمِتَّ نِْعَميِت َعَلْيُكْم َوَلَعلَُّكمْ وَ  ظََلُموا ِمن ْ

يُكمْ  هَتَْتُدوَن * َكَما أَْرَسْلَنا ِفيُكْم َرُسولً  ُلو َعَلْيُكْم آاَيتَِنا َويُ زَكِ  َويُ َعلِ ُمُكُم اْلِكَتاَب  ِمْنُكْم يَ ت ْ
 .}َتْكُفُرونِ  ُكرُْكْم َواْشُكُروا يل َولفَاذُْكُروين أَْذ  * َويُ َعلِ ُمُكْم َما ملَْ َتُكونُوا تَ ْعَلُمونَ  َواحلِْْكَمةَ 
 :القراءات

 أي: هو قد ُويلِ َ تلك اجلهة؛ -اسم املفعول على صيغة- }ُهَو ُمَولََّها{ :قرأ ابن عامر
 .لفساد املعىن حينئذ عائد إىل: "ُكل "، ول جيوز رجوعه إىل هللا تعاىل، فالضمي املرفوع

هو هلل تعاىل، أي: هللا  :ي: وْجَهه، فحذف أحد املفعولنْي. وقيل، أ}ُهَو ُمَول ِيَها{ :وقرأ غيه
همول ِ    .يها إاي 

 :على الوعيد للكافرين، وقرأ الباقون ، ابلغيبة}ِبَغاِفٍل َعمَّا يَ ْعَمُلونَ  َوَما اَّللَُّ { :و قرأ أبو عمرو
  .فيجازيكم بذلك أحسن اجلزاء، فهو وْعد للمؤمنني :، ابخلطاب، أي}تَ ْعَمُلونَ {

  :املناسبة
ِف ذلك من نِعمة عظيمة، وحماج ة ألهل الكتاب  ل زال احلديث عن حتويل القبلة، وما

 .واملشركني
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 .لغواي ت
د د :}اْلُمْمََتِينَ {  ِف األمر، وأصله من: َمَرْيت الناقة إذا مسْحُت  مجع: ممََُْتٍ، واملِْرية هي: الَت 

 .ضْرعها للحلب
مبعىن املتوجَّه  والقياس: ِجهة، مثل: ِعدة، وزِنة، وهي مصدرجاء على األصل،  :}ِوْجَهة  {

اه، ومل يستعمل  إليه، كاخلْلق مبعىن: املخلوق، والفعل: توجَّه أو اجت َه، واملصدر: الت وج ه أو الجتِ 
 .ليس بشاذ   كوْعد. وقيل: إَّنا اسم للمكان املتوج ه إليه، فثبوت الواو منه: وْجه

من كل  شيء، والتأنيث ابعتبار  ، وهي: الفاضلة-ابلتخفيف-َخْية  مْجع: :}اخلَْْيَاتِ { 
  .اخلْصلة

يقتضي صح ة أحد  هي: الدللة املبي نة للمحج ة، أي: املقصد املستقيم، والذي :}ُحجَّة  { 
 .للمقصود النقيضنْي. وهي: عبارة عن الربهان املثبت

 
 .اآلاثر

َناُهمُ { :عن قتادة، ِف قوله  :أي }يَ ْعرُِفونَهُ { ، قال: اليهود والنصارى،}اْلِكَتابَ  الَِّذيَن آتَ ي ْ
 .}َكَما يَ ْعرُِفوَن أَبْ َناَءُهمْ { ِف كتاُبم، -صلى هللا عليه وسلم-يعرفون رسول هللا 

َناُهُم اْلِكَتاَب يَ ْعرُِفونَُه َكَما الَِّذينَ { :عن قتادة، ِف قوله  ، قال: يعرفون أن  }يَ ْعرُِفوَن أَبْ َناَءُهمْ  آتَ ي ْ
 .البيت احلرام هو الِقبلة

َناُهمُ { :عن الربيع، ِف قوله ، قال: يعرفون أن  }أَبْ َناَءُهمْ  اْلِكَتاَب يَ ْعرُِفونَُه َكَما يَ ْعرُِفونَ  الَِّذيَن آتَ ي ْ
ُهْم لََيْكُتُموَن احلَْقَّ  َوِإنَّ { .الِقبلة اليت أُِمروا ُبا البيت احلرام هو  .يعين: القبلة }َفرِيقاً ِمن ْ

ُهمْ { :جماهد، ِف قولهعن  احلَْقَّ َوُهْم  لََيْكُتُمونَ { قال: أهل الكتاب، ،}َوِإنَّ َفرِيقًا ِمن ْ
 وهم جيدونه مكتواًب عندهم ِف -صلى هللا عليه وسلم- قال: يكتمون حممداً  ،}يَ ْعَلُمونَ 

 .التوراة واإلجنيل
َناُهمُ { :عن ابن جريج، ِف قوله أهل  ، قال: "زعموا أن  بعض}ُفونَهُ اْلِكَتاَب يَ ْعرِ  الَِّذيَن آتَ ي ْ

أعرف به من ا أببنائنا، من الصفة والنعت  املدينة من أهل الكتاب مم ن أسلم قال: وهللا لنحن
  ."كتابنا، وأما أبناؤان فال ندري ما أحدث النساء الذي جنده ِف
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رسول  الصغي، عن الكليب، عن ابن عباس، قال: "ملا قدم وأخرج الثعليب، من طريق السدي
هللا بن سالم: قد أنزل هللا  املدينة، قال عمر بن اخلطاب لعبد -صلى هللا عليه وسلم- هللا

َناُهمُ { :على نبيِ ه ، فكيف اي عبد هللا هذه }أَبْ َناَءُهمْ  اْلِكَتاَب يَ ْعرُِفونَُه َكَما يَ ْعرُِفونَ  الَِّذيَن آتَ ي ْ
أعرف ابين إذا رأيته مع  ه حني رأيُته كمافقال عبد هللا بن سالم: اي عمر، لقد عرفتُ  املعرفة؟

مينِ  اببين. فقال عمر: كيف ذلك؟ قال: إنه رسول هللا حق  الصبيان. وأان أشد  معرفة مبحمد
فقال له عمر: وف قك هللا اي ابن  .هللا، وقد نعَته هللا ِف كتابنا. ول أدري ما تصنع النساء من

 ."سالم
 .ول يصح   بقلت: هذا احلديث مسَند بسلسلة الكذ

ين فوقعت ِف الرهبان بقااي  وأخرج الطرباين عن سلمان الفارسي، قال: "خرجت أبتغي الدِ 
فكانوا يقولون: هذا زمان نيب   ،}يَ ْعرُِفونَُه َكَما يَ ْعرُِفوَن أَبْ َناَءُهمْ { :الكتاب، قال هللا تعاىل أهل

بني كتفْيه خامت  له عالمات، من ذلك: شامة مدو رة قد أظل، ُيرج من أرض العرب،
 .احلديث "…النبوة

 احلَْقُّ ِمْن َربِ َك َفال َتُكوَننَّ ِمنَ { :-صلى هللا عليه وسلم-لنبيه  وعن أيب العالية، قال: قال هللا
ألنبياء  ، يقول: ل تكونن  ِف شك  اي حممد، أن الكعبة هي قْبلتك، وكانت قبلة}اْلُمْمََتِينَ 

  ."قبلك
يقول: لكلٍ  ِقبلة  يعين بذلك أهل األداين، }َوِلُكلٍ  ِوْجَهة  { :عن ابن عباس، ِف قوله

 .يرضْوَّنا، ووْجه هللا حيث توج ه املؤمنون
 مول ِيها، وللنصراين  وْجهة هو مول ِيها، وهداكم أنتم أي تها وقال أبو العالية: "لليهودي  وجهة هو

 ."األم ة إىل الِقبلة اليت هي الِقبلة
 .والربيع بن أنس، والسدي، َنو هذا والضحاك، وروي عن جماهد، وعطاء،

 ."يصل وا إىل الكعبة وقال جماهد، واحلسن: "أُمر كل  قوم أن
قال: مواِجُهها. قال: صلُّوا  -مضاف-ُمَول ِيَها"  وعن ابن عباس: أنه قرأ: "َوِلُكلِ  ِوْجَهٍة ُهوَ 

 .بيت املقدس مرة، وَنو الكعبة قبلة َنو
صالهتم إىل بيت املقدس، وصالهتم إىل  ، قال: "هي}ِوْجَهة  ُهَو ُمَول ِيَهاَوِلُكلٍ  { :وعن قتادة

 ."الكعبة
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 ."جعْلَنا قبلًة يرضْوََّنا وعن منصور قال: َنن نقرؤها: "ولكل ٍ 
 ، قال: "لكل صاحب مل ة ِقبلة وهو}ُمَول ِيَها َوِلُكلٍ  ِوْجَهة  ُهوَ { :وعن جماهد، ِف قوله

 ."مستقبلها
 ."!يقول: "ل تغلُِب  على ِقبلتكم ،}فَاْسَتِبُقوا اخلَْْيَاتِ { :قولهوعن قتادة، ِف 

أَْيَن َما َتُكونُوا { .قال: فسارعوا ِف اخليات ،}فَاْسَتِبُقوا اخلَْْيَاتِ { :وعن أيب زيد، ِف قوله
يعاً  أَيِْت ِبُكُم اَّللَُّ   .، قال: يوم القيامة}مجَِ

-"سننه"، عن أنس بن مالك، قال: قال رسول هللا ِف  وأخرج البخاري، والنسائي، والبيهقي
واستقبل ِقبَلتنا، وأَكل ذبيَحَتنا، فذلك املسلم،  َمن صل ى صالتَنا،)) :-عليه وسلم صلى هللا

 .((!وذم ة رسوله؛ فال ختفروا هللا ِف ذم ته له ذم ة هللا
ابن أيب صاحل، عن ابن عباس، وعن مرة، عن  أخرج ابن جرير، من طريق السدي، عن

الكعبة بعد  َنو -صلى هللا عليه وسلم-الصحابة، قالوا: ملا ُصرف النيب  مسعود وانس من
مكة: حتي  حممد دينه، فتوجه بِقبلته إليكم،  صالته إىل بيت املقدس، قال املشركون من أهل

 نَّاسِ لَِئالَّ َيُكوَن لِل{ :منه سبياًل، ويوشك أن يدخل ِف ديِنكم. فأنزل هللا وعِلم أنكم أهدى
ُهمْ    .}َفال  خَتَْشْوُهْم َواْخَشْوين  َعَلْيُكْم ُحجَّة  ِإلَّ الَِّذيَن ظََلُموا ِمن ْ

قال: يعين بذلك أهل الكتاب، قالوا  ،}لَِئالَّ َيُكوَن لِلنَّاِس َعَلْيُكْم ُحجَّة  { :وعن قتادة ِف قوله
 .قوِمه بيت أبيه وِدينالكعبة البيت احلرام: اشتاق الرجل إىل  حني صرف نيب  هللا إىل

قال: حج تهم: قوَلم: قد راجعَت  ،}لَِئالَّ َيُكوَن لِلنَّاِس َعَلْيُكْم ُحجَّة  { :وعن جماهد، ِف قوله
 .ِقبلتنا

ُهمْ  ِإلَّ الَِّذيَن ظََلُموا{ :وعن قتادة وجماهد، ِف قوله ، قال: هم مشركو العرب، قالوا حني }ِمن ْ
 .إىل دينكم ع إىل ِقبلتكم، فيوشك أن يرجعالقبلة إىل الكعبة: قد رج ُصرفت

ُهمْ  ِإلَّ { :وعن قتادة ِف قوله مشركو قريش، إَّنم  :، قال: الذين ظلموا منهم}الَِّذيَن ظََلُموا ِمن ْ
هللا ابنصرافه إىل البيت احلرام، وقالوا: سيجع  سيحتج ون بذلك عليكم. واحتجوا على نيب  

آَمُنوا اْسَتِعيُنوا  اَي أَي َُّها الَِّذينَ { :فأنزل هللا ِف ذلك كل هديننا كما رجع إىل قبلتنا؛  حممد على
 .}اَّللََّ َمَع الصَّاِبرِينَ  اِبلصَّرْبِ َوالصَّالِة ِإنَّ 



299 
 

قالوا: ُصرف  يعين به: أهل الكتاب حني }َعَلْيُكْم ُحجَّة   لَِئالَّ َيُكوَن لِلنَّاسِ { :وعن أيب العالية
-أبيه وِدين قومه. وكان حجتهم على النيب  تاق الرجل إىل بيتحممد إىل الكعبة. وقالوا: اش

ديننا كما رجع إىل  انصرافه إىل البيت احلرام أْن قالوا: سيجع إىل -وسلم صلى هللا عليه
ُهمْ  ِإلَّ الَِّذيَن ظََلُموا{ :ِقبلتنا. وقال ِف قوله  .يعين: مشركي قريش :}ِمن ْ

 .س، والسدي، َنو هذاأن وروي عن عطاء، والضحاك، والربيع بن
 .، يقول: كما فعلت، فاذكروين}َرُسولً ِمْنُكمْ  َكَما أَْرَسْلَنا ِفيُكمْ { :عن أيب العالية، ِف قوله
  .، يقول: كما فعلت، فاذكروين}َرُسوًل ِمْنُكمْ  َكَما أَْرَسْلَنا ِفيُكمْ { :وعن جماهد، ِف قوله

بطاعيت أذُكرُكم مبغفريت،  ، قال: اذكروين}ُكرُْكمْ فَاذُْكُروين أَْذ { :عن سعيد بن جبي، ِف قوله
 .وِف رواية: برمحيت

جويرب، عن الضحاك، عن ابن عباس، قال: قال  وأخرج أبو الشيخ، والديلمي من طريق
 ،يقول: اذكروين اي معاشر العباد}أَذُْكرُْكمْ  فَاذُْكُروين {)) :-هللا عليه وسلم صلى-رسول هللا 

 .((غفريتبطاعيت، أذُكرُْكم مب
صلى هللا عليه -عن أيب هند الداري، عن النيب  وأخرج ابن لل، والديلمي، وابن عساكر،

مطيع فحق  علي   هللا: اذكروين بطاعيت أذكرْكم مبغفريت. فمن ذكرين وهو قال)) :قال -وسلم
 .((فحق  علي  أن أذُكره مبْقت أن أذُكَره مبغفريت، وَمن ذَكرين وهو يل عاص

ه ،}فَاذُْكُروين أَذُْكرُْكمْ { :س، ِف قولهوعن ابن عبا كم أكرب ِمن ذْكرِكم إاي   ."قال: "ذكر هللا إاي 
والسدي، والربيع بن أنس: "إن هللا َيذكر َمن ذََكره، ويزيد  وقال احلسن البصري، وأبو العالية،

 ."شَكره، ويعذِ ب َمن َكَفره َمن
قال: "اذكروين فيما افَتْضُت عليكم،  ،}ذُْكرُْكمْ فَاذُْكُروين أَ { :وقال احلسن البصري، ِف قوله

 ."على نفسي أذُكرْكم فيما أوجْبُت لكم
 :-صلى هللا عليه وسلم-نعيم، عن أيب هريرة، عن النيب  وأخرج الطرباين ِف "األوسط"، وأبو

 .((ما ذَكْرَتين َشَكْرَتين، وإذا ماَ نسيَتين كَفْرَتين يقول هللا: اي ابن آدم، إن ك إذا))
قال: "اي رب كيف أشكرك؟ قال له ربه: تذكرين ول  -عليه السالم-وعن زيد: أن موسى 

 ."فإذا ذكْرَتين فقد شكْرَتين، وإذا نسيَتين فقد كَفْرَتين .تنساين
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والبيهقي ِف "ُشعب اإلميان"، عن ابن مسعود، قال: قال  وأخرج الطرباين، وابن مردويه،
َمن أُعِطي أربعًا أُعِطَي أربعاً، وتفسي ذلك ِف كتاب )) :-صلى هللا عليه وسلم-هللا  رسول

وَمن أُعِطَي الد عاء  .}فَاذُْكُروين أَذُْكرُْكمْ { :َمن أُعِطَي الذ ِْكر ذَكره هللا ألن  هللا يقول :هللا
دة وَمن أُعِطَي الش كر أُعِطَي الز اي .}اْدُعوين َأْسَتِجْب َلُكمْ { :أُعِطَي اإلجابة ألن هللا يقول

 :وَمن أُعِطَي الستغفار أُْعِطَي املغفرة ألن هللا يقول .}لَِئْن َشَكْرمُتْ أَلزِيَدنَُّكمْ { :ألن هللا يقول
 .((}ِإنَُّه َكاَن َغفَّاراً  اْستَ ْغِفُروا َربَُّكمْ {

َكره قال: "ليس ِمن عْبد يذكر هللا إل  ذ  ،}فَاذُْكُروين أَذُْكرُْكمْ { :وعن السدِ ي، ِف قوله تعاىل
 ."بعذاب يذُكره مؤمن إل  ذَكره برمحة، ول يْذكره كافر إل  ذَكره هللا: ل

داود: "قل للظَّلمة ل يذكروين، فإن  حقًا علي  أذُْكر َمن  وعن ابن عباس قال: أوحى هللا إىل
هم أْن ألَعَنهم ذَكرين،  ."وإن  ذِْكري إاي 

 :هللا ب اخلمر والزاين يْذُكر هللا، وقد قالقاتل النفس وشار  وعن ابن عمر، أنه قيل له: أرأيت
  .بلْعنته حَّت يسكت ؟ قال: إذا ذَكر هللا هذا، ذَكره هللا}أَذُْكرُْكمْ  فَاذُْكُروين {

 ثبتا فال حج ة فيهما؛ بل ذْكر هللا تعاىل يكفِ ر الذنوب قلت: هذان األثران ل يثبتان، ولو
 .الكافر فنَ َعم نب، وأم اواخلطااي، وهو طريق للهداية واإلقالع عن الذ

والبيهقي ِف "ُشعب اإلميان"، عن خالد بن أيب  وأخرج سعيد بن منصور، وابن املنذر،
وإن  َمن أطاع هللا فقد ذَكر هللا،)) :-صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا  عمران، قال: قال

ْت صالته نِسَي هللا، وإن كثر  قل ت صالته وصيامه وتالوته القرآن. وَمن عصى هللا فقد
  .((وصيامه وتالوته للقرآن

والَتمذي، والنسائي، وابن ماجة، والبيهقي ِف "ُشعب  وأخرج أمحد، والبخاري، ومسلم،
يقول هللا: أان عند )) :-صلى هللا عليه وسلم-عن أيب هريرة، قال: قال رسول هللا  ،"اإلميان

 َكرتُه ِف نفسي، وإن ذَكرين ِف مإلٍ فإْن ذَكرين ِف نْفسه ذ  .ظنِ  عبدي يب، وأان معه إذا ذَكرين
ذراعاً. وإْن تقر ب إيل  ذراعًا تقر بُت  ذَكرتُه ِف مإٍل خْيٍ منهم. وإن تقر ب إيل  شرباً تقر بت إليه

  .((ميشي أتيُته هرولة إليه ابعاً. وإْن أاتين
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صح حه، وحس نه، وابن ماجة، وابن حب ان، واحلاكم و  وأخرج ابن أيب شيبة، وأمحد، والَتمذي
اإلسالم قد كثُرْت  عبد هللا بن بسر: أن  رجاًل قال: اي رسول هللا، إن شرائع والبيهقي، عن

، فأخربين بشيء أسنَت  به. قال  .((هللا ل يزال لساُنك رطباً ِمن ذِْكر)) :علي 
 وابن أيب الدنيا، واحلاكم وصح حه، والبيهقي، عن أيب وأخرج أمحد، والَتمذي، وابن ماجة،

وأزكاها  أل أُنبُئكم خبْي أعماِلكم،)) :-صلى هللا عليه وسلم-داء، قال: قال رسول هللا الدر 
إنفاق الذهب والورِق، وخي لكم من أن  عند مليِككم، وأرَفِعها ِف درجاتكم، وخي لكم من

 .((فتضربوا أعناقهم؟ قالوا: بلى! قال: ذِْكر هللا تلَقْوا أعداءكم
والَتمذي، وابن ماجة، والبيهقي، عن أيب هريرة وأيب  د، ومسلم،وأخرج ابن أيب شيبة، وأمح

ل يَقعد قوم يذكرون )) :قال أنه -صلى هللا عليه وسلم-أَّنما شهدا على رسول هللا  :سعيد
  .((السَّكينة، وذَكرهم هللا فيمن عنده إل  حف ْتهم املالئكة، وغشيْتهم الرمحة، ونزلْت عليهم هللا

األمساء والصفات"، عن أيب هريرة، قال: قال رسول " لم، والبيهقي ِفوأخرج البخاري، ومس
مالئكًة يطوفون ِف الطُّرق يلتمسون أهل الذ ِكر، فإذا  إن  هلل)) :-هللا عليه وسلم صلى-هللا 

أبجنحتهم إىل السماء.  قومًا يذكرون هللا تناَدْوا: "هلم وا إىل حاجتكم!". فيحف وَّنم وجدوا
 : ِمن أين جئتم؟ فيقولون: جئنا من-وهو يعلم-فيسأَلم رُبم  ا إىل السماء،فإذا تفر قوا عرجو 

ونك وحْيَمدونك. فيقول هل رأْوين؟ فيقولون: ل. فيقول:   :عند عباد لك يسبِ حونك ويكربِ 
 رأْوك كانوا أشدَّ لك عبادًة، وأشد  لك متجيدًا وأشدَّ لك كيف لو رأْوين؟ فيقولون: لو

وهل رأْوها؟ فيقولون: ل.  :يسألون؟ فيقولون: يسألونك اجلن ة. فيقولتسبيحاً. فيقول: فما 
م رأْوها كانوا أشد  عليها ِحرصًا وأشدَّ َلا طلباً  فيقول: فكيف لْو رأْوها؟ فيقولون: لو أَّن 

فيقول: وهل رأْوها؟  .فيها رغبة. قال: فِممَّ يتعوَّذون؟ قالوا: يتعو ذون من النار وأعظمَ 
م رأْوها كانوا أشد  منها فراراً وأشدَّ َلا قول: فكيف لو رأْوها؟فيقولون: ل. في  فيقولون: لو أَّن 

املالئكة: فيهم فالن ليس منهم،  خمافًة. فيقول: ُأشِهدكم أين  قد غفرُت َلم. فيقول مَلك من
  .((القوم ل َيشَقى ُبم جليُسهم إَّنا جاء حلاجة. قال: همُ 

-والَتمذي، والنسائي، عن معاوية: أن رسول هللا  ،وأخرج ابن أيب شيبة، وأمحد، ومسلم
ما أْجلسكم؟ قالوا: جلْسنا )) :خرج على حلقة من أصحابه، فقال -عليه وسلم صلى هللا

آهلل، ما أجلَسكم إل  ذلك؟  :هللا وَنَمده على ما هداان لإلسالم ومنَّ به علينا. قال نْذكر
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 ا أين مل استحلْفكم هُتمًة لكم، ولكن أاتين جربيلقال: أم   .قالوا: آهلل، ما َأجلَسنا إل  ذلك
 .((فأخربين أن  هللا يُباهي بكُم املالئكة

 ."إىل هللا ِمن الذ ِكر والشكر وعن أيب جعفر، قال: "ما من شيء أحب  
 وابن أيب الدنيا، والبيهقي، عن معاذ، قال: قال يل النيب وأخرج أمحد، وأبو داود، والنسائي،

أحب ك. ل َتدَعن  أن تقول ِف ُدبر كلِ  صالة: "الل هم أِعينِ   إين ِ )) :-وسلمصلى هللا عليه -
  .(("ذِْكرِك وُشْكرك وحْسن عبادِتك على

، كيف يل -عليه السالم-موسى  وعن أيب اجللد، قال: قرأت ِف ُمساءلة : أنه قال: "اي رب 
فأاته الوحي:  عملي كلُّه؟وأصغُر نعمة وضْعَتها عندي ِمن نِعِمك ل جيازي ُبا  أن أشكرك،

 ."أن اي موسى، اآلن شكْرَتين
، إن أان صل ْيُت  -عليه السالم- وعن أيب عمر الشيباين، قال: قال موسى يوم الط ور: "اي رب 

فكيف  .وإْن أان تصدَّْقُت فِمن ِقَبِلك. وإْن أان بل ْغُت رسالتك فِمن ِقَبلك .فِمن ِقَبِلك
 ."شكْرَتينأشُكرك؟ قال: اي موسى، اآلن 

أْنعم على العباد على قْدره، وكل َفهم الش كر  -وجل عز- وعن سليمان التيمي، قال: "إن هللا
 ."على قْدرهم

قال عبد كلمًة أحب  إليه وأبلغ من الش كر عنده ِمن أن  وعن عبد امللك بن مروان، قال: ما
 ."احلمد هلل الذي أنعم علينا وهداان لإلسالم" :يقول

كالمها ِف كتاب الشكر، واحلاكم، والبيهقي ِف "ُشعب   الدنيا، واخلرائطي،وأخرج ابن أيب
هللُا على عبده ِمن  ما أنعم)) :قال -صلى هللا عليه وسلم-عن عائشة، عن النيب  ،"اإلميان

هللا له ُشكَرها قْبل أن حَيمده. وما عِلم هللا ِمن عْبٍد  نعمة، فعِلم أَّنا ِمن عند هللا، إل  كَتب
ليشَتي الثوب ابلدينار  على ذنب إل  غَفر له ذلك قْبل أن يستغفره. وإن  الرُجلَ  ندامة

 .((ركبتْيه حَّت يغفر له فيلبسه فيحمد هللا، فما يبلغ
قال حني يصبح: "احلمد هلل على ُحسن املساء،  ، قال: "َمن-رضي هللا عنه-وعن علي 

 ."ليلِته ويوِمه باح"، فقد أد ى ُشكرُحسن املبيت، واحلمد هلل على ُحسن الص واحلمد هلل على
َته، وإْن  وعن أيب حازم: أن رجاًل قال له: ما ُشْكر العيننْي؟ قال: إْن رأيَت ُبما خيًا أعلن ْ

َته، وإن مسعَت ُبما  ُبما شراً سََتْتَه. قال: فما ُشكر األذننْي؟ قال: إن مسعَت خياً  رأيتَ  وَعي ْ
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َته. قال: فما ُشْكر اليد عز - قال: ل أتُخْذ ُبما ما ليس َلما، ول متْنْع حقاً هلل ْين؟شراً أخفي ْ
وأعاله عْلماً. قال:  هو فيهما. قال: فما ُشْكر البطن؟ قال: أن يكون أسفَله طعاماً  -وجل

 }أَْزَواِجِهْم أَْو َما َمَلَكْت أمَْيَاَُّنُمْ  ِإلَّ َعَلى{ :-عز وجل-هللا  فما ُشْكر الفرْج؟ قال: كما قال
ما غبْطَته ُبما  قال: فما ُشْكر الر ِْجلنْي؟ قال: إن رأيتَ  .}اْلَعاُدونَ  َفُأولَِئَك ُهمُ { قوله إىل

. فأم ا من َشَكر -عز وجل-وأنت شاكر هلل  عمْلته، وإن رأيت ما مقت ه كَفْفَتهما عن عمله،
بْسه، فلم يلْ  جبميع أعضائه فمثَ ُله كمثل رُجل له كساء، فأخذ بطَرفه ومل بلسانه ومل يشكر

 .ينفعه ذلك من احلر  والربد والثلج واملطر
 ."ما َّنى هللا عنه وقيل لسفيان: ما الشكر؟ قال: "أن جتتنب

. ُشْكر هللا تْرك -عز وجل-نَِعم هللا ابلش ْكر هلل  وعن عمر بن عبد العزيز، قال: "قيِ دوا
 ."املعصية

 .املعصية يقال: الش ْكر ترك وعن حممد بن لوط األنصاري، قال: كان
 .الش ْكر ترك املعاصي :وعن خملد بن حسني، قال: كان يقال
الشكر؟ فقلت له: الش كر عندي: أن ل ُيستعان على  وعن اجلني د قال: قال السري يوماً: ما

  .بشيء ِمن نِعِمه املعاصي
َمن َنظَر ِف )) :-عليه وسلم صلى هللا-وأخرج البيهقي، عن أنس، قال: قال رسول هللا 

ين إىل َمن  إىل َمن فْوقه، وِف الدنيا إىل َمن حَتَته، كتَبه هللا صابراً  ينالد ِ  شاكراً. وَمن َنظَر ِف الدِ 
 .((إىل َمن فْوَقه، مل يْكتْبه هللا صابراً ول شاكراً  حْتَته، ونظر ِف الدنيا

صلى -شعيب، عن أبيه، عن جد ه: مسعت رسول هللا  وأخرج ابن أيب الدنيا، عن عمرو بن
فيه َكَتبه هللا صابرًا شاكراً، وَمن مل يكوان فيه ملْ  خْصلتان َمن كانتا)) :يقول -وسلم هللا عليه

فاقتدى به، وَمن نظَر ِف دنياه إىل  هللا صابراً ول شاكراً: َمن َنظَر ِف ِدينه إىل َمن فْوَقه يْكتُ ْبه
 من هو فوقه فأسف على ما فاته، دنياه إىل هللا صابراً شاِكراً. وَمن نظََر ِف َمن هو دونه كتبه

 .(( شاكراً ول صابراً  مل يكتُ ْبه هللا
صلى هللا عليه -أيب وقاص، قال: قال رسول هللا  وأخرج النسائي، والبيهقي، عن سعد بن

احلمد هلل" فشكر، وإن ابتُِلي قال: "احلمد هلل" " :عجْبُت للمؤمن! إن أُعِطَي قال)) :-وسلم
  .((على كل  حال، حَّت الل قمة يرفُعها إىل فيهيُؤَجر  فصرب؛ فاملؤمن



304 
 

الدنيا ِف الشكر، والفراييب ِف الذ ِكر، واملعمري ِف  وأخرج أبو داود، والنسائي، وابن أيب
واملستغفري، كالمها ِف  اليوم والليلة"، والطرباين ِف "الدعاء"، وابن حبان، والبيهقي، "عمل

َمن قال )) :-صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا  قال :الدعوات، عن عبد هللا بن غنام، قال
أصبح يب ِمن نِعمة أو أبحٍد ِمن خْلقك، فمْنك وْحدك ل شريك  حني ُيصبح: "اللهم ما

حني مُيسي، فقد  فَلَك احلمد ولك الشكر"، فقد أد ى ُشْكر يومه. وَمن قال مْثَل ذلك لك،
 .((أد ى شكر ليلِته

عبد هللا: أنه كان ِف الطائف فأصاُبم مطر، فخطب  نوأخرج ابن أيب الدنيا، عن السري ب
-رزقه، فإنه بلغين عن النيب  فقال: اي أيها الناس، امحدوا هللا على ما وَضع لكم من الناس

على عبده بنعمة فحمده عندها،  -عز وجل-إذا أنعم هللا )) :قال أنه -صلى هللا عليه وسلم
 .((فقد أد ى ُشْكرها

كالمها ِف كتاب الشكر، عن أيب هريرة، قال: قال رسول  واخلرائطي، وأخرج ابن أيب الدنيا،
صاحَب بالء فقال: "احلمد هلل الذي عافاين مم ا  َمن رأى)) :-صلى هللا عليه وسلم- هللا

  .((النِ عمة وفض لين عليك وعلى مجيع خْلقه تفضياًل"، فقد أد ى ُشْكر ابتالك به،
ابن ماجة، وابن أيب الدنيا، واحلاكم وصح حه، عن أيب و  وأخرج أبو داود، والَتمذي وحس نه،

عز -خر  ساجدًا هلل  كان إذا جاءه أْمر يسر ه  -صلى هللا عليه وسلم-أن  النيب )) :بكرة
 .((ُشكرا هلل -وجل

 :يقول -صلى هللا عليه وسلم-هللا: مسعت رسول هللا  وأخرج اخلرائطي، عن جابر بن عبد
  .(("هللا" وأفضُل الشُّكر: "احلمد هلل ل  أفضُل الذ ِْكر: "ل إله إ))

 صلى هللا-الدعوات، عن منصور بن صفية، قال: مر  النيب  وأخرج اخلرائطي، والبيهقي ِف
لإلسالم، وجعلين من أم ة حممد"،  برُجل وهو يقول: "احلمد هلل الذي هداين -عليه وسلم

 .((لقد شكرَت عظيما)) :-عليه وسلم صلى هللا-فقال رسول هللا 
بن حصني، وعليه مطرف من  وأخرج أمحد، عن أيب رجاء العطاردى، قال: خرج علينا عمران

َمن )) :قال -صلى هللا عليه وسلم-بعده، فقال: إن رسول هللا  خز  مل نره عليه قْبل ذلك ول
  .((فإن  هللا حيب  أن يرى أثَر نِعمته على خْلقه أنعم هللا عليه نعمة،
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واآلاثر ِف فْضل الذ ِكر  وأسهب ِف سْوق األحاديث -محه هللار -وقد أطنب السيوطي 
 .وفيما ذكرانه كفاية والش كر، مم ا ُيرجنا عن حد  التفسي،

  
 

رين أقوال  .املفس ِّ
  

صلى هللا عليه -يعرفون صح ة ما جاءهم به الرسول  ُُيرب تعاىل أن  علماء أهل الكتاب
الشيء ُبذا، كما  تضرب املَثل ِف صح ة كما يعرف أحدهم ولَده. والعرب كانت ،-وسلم

ابُنك )) :قال لرُجل معه صغي -عليه وسلم صلى هللا-جاء ِف احلديث: أن  رسول هللا 
 .((عليه أَما إنه ل جَيْين عليك ول جَتْين)) :رسول هللا. أشهد به. قال ، قال: نعم، اي((هذا؟

الم: أتعرف حممدًا كما تعرف ولَدك؟ لعبد هللا بن س قال القرطيب: ويُروى عن عمر: أنه قال
فعرفُته، وإين ل أدري  وأكثر. نزل األمنُي من السماء على األمني ِف األرض بِنْعته قال: نعم،

 .ما كان من أمه
ول  ِمن بني أبناء الناس كل هم، ل يشك  أحد }يَ ْعرُِفوَن أَبْ َناَءُهمْ  يَ ْعرُِفونَُه َكَما{ وقد يكون املراد

مث أخرب تعاىل أَّنم مع هذا الت حق ق واإلتقان  .رفة ابنه إذا رآه من أبناء الناس كل همميَتي ِف مع
صلى هللا عليه -النيب  أي: لَيكتمون الناس ما ِف ُكتبهم من صفة }لََيْكُتُموَن احلَْقَّ { العل مي
أخربهم أبن  واملؤمنني و  -صلى هللا عليه وسلم-نبي ه  مث ثب ت تعاىل .}َوُهْم يَ ْعَلُمونَ { -وسلم

 :ِمرية فيه ول شك، فقال هو احلق  الذي ل -صلى هللا عليه وسلم-جاء به الرسول  ما
 .}اْلُمْمََتِينَ  احلَْقُّ ِمْن َربِ َك َفال َتُكوَننَّ ِمنَ {

يسبق له ذْكر، ألن  الكالم يدل  عليه، ول يلتبس  ، وإن مل}يَ ْعرُِفونَهُ { :وجاز اإلضمار ِف قوله
عَلمًا معلومًا بغي  ومثل هذا اإلضمار فيه تفخيم، وإشعار أبنه ِلُشهرته وكْونه .على السامع

 .إعالم
 .حتويل القبلة وقيل: الضمي للعْلم، أو القرآن، أو

 .وينصره احلديث عن عبد هللا بن سالم يشهد لألو ل، }َكَما يَ ْعرُِفوَن أَبْ َناَءُهمْ { :وقوله
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، أو إىل -صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا  ىل احلق  الذي عليهاإلشارة إ :}ِمْن َربِ كَ  احلَْقُّ {
أي: هذا الذي يكتمونه هو احلق  ِمن ربك، وأن  }لََيْكُتُموَن احلَْقَّ { :قوله احلق الذي ِف
 .على معىن: احلق من هللا ل ِمن غيه تكون للجنس

 ه من هللا كالذي عليهكالذي أنت عليه، وما مل يثبت أن يعين: أن  احلق ما ثبت أنه من هللا
  .أهل الكتاب فهو الباطل

عن  -هللا تعاىل عليه وسلم صلى-، ليس املراد: َّْني النيب }اْلُمْمََتِينَ  َفال َتُكوَننَّ ِمنَ { :وقوله
وقوَعه أو ترق به من املنهي  عنه، وذلك غي متوق ع من  ذلك، ألن  الن  ْهي عن شيء يقتضي

َّنْيه، وألن  املكل ف به جيب أن  ، فال فائدة ِف-يه وسلمصلى هللا عل-حضرة الرسول  ساحة
د د مم ا حيصل بقصد واختيار؛ بل املراد: إم ا حتقيق يكون اختيارايً، وليس الش ك   األمر وأنه  والَت 

لألم ة بتحصيل املعارف املزيلة ِلما َُّنَي عنه،  حبيث ل يشك فيه أحد كائناً َمن كان، أو األمر
 -هللا عليه وسلم صلى-ازًا عن ذلك األمر. وِف جْعل امَتاء األم ة امَتاَءه جم فُيجعل النهيُ 

وَنَوه وإن مل يكن مقدوَر التحصيل لكنه مقدور  مبالغة ل ختفى، ولك أن تقول: إن الشك
 }اْلُمْمََتِينَ  َفال َتُكوَننَّ ِمنَ { :تعاىل البقاء؛ ولعل النهي عنه ُبذا العتبار، وَلذا قال هللا إلزالة

 ."دون "فال مْتََت 
 ِلُكلٍ  َجَعْلَنا ِمْنُكمْ { :هذه اآلية شبيهة بقوله تعاىل }ُمَول ِيَها َوِلُكلٍ  ِوْجَهة  ُهوَ { :وقوله تعاىل

َهاجًا َوَلْو َشاَء اَّللَُّ  ُلوَُكْم ِف َما آاَتُكْم فَاْسَتِبُقوا جَلََعَلُكْم أُمًَّة َواِحَدًة َوَلِكنْ  ِشْرَعًة َوِمن ْ اخلَْْيَاِت  لِيَ ب ْ
يعاً  يعاً ِإنَّ  أَْيَن َما{ :وقال ها هنا ،}ِإىَل اَّللَِّ َمْرِجُعُكْم مجَِ اَّللََّ َعَلى ُكلِ   َتُكونُوا أَيِْت ِبُكُم اَّللَُّ مجَِ

 .قادر على مْجعكم من األرض وإن تفر قْت أجسادكم وأبدانكم أي: هو }َشْيٍء َقِدير  
أو  واضع املواِفقة لطبعكم كاألرض، أو املخالفة كالسماء،امل واملعىن: ِف أي  موضع تكونوا من

ُبا ما فيها كالرمل، حيشركم هللا تعاىل إليه،  اجملتمعة األجزاء كالصخرة، أو املتفر قة اليت ُيتلط
الستباق ابلَتغيب  أعمالكم إن خيًا فخْي وإن شرًا فشر. واجلملة فيها حث  على جلزاء

َا ِإنْ { :تعاىل والَتهيب، وهي على حد  قوله  َتُك ِمثْ َقاَل َحبٍَّة ِمْن َخْرَدٍل فَ َتُكْن ِف  اَي ُبيَنَّ ِإَّنَّ
أعماق  ، أو ِف أي  موضع تكونوا من}أَيِْت ُِبَا اَّللَُّ  َصْخَرٍة َأْو ِف السََّماَواِت َأْو ِف اأَلْرضِ 

أَيْ َنَما َتُكونُوا { :اىلفهي على حد  قوله تع األرض وقمم اجلبال يقبض هللا تعاىل أرواحكم إليه،
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ُتْم ِف بُ ُروٍج ُمَشيََّدةٍ  يُْدرِْكُكُم اْلَمْوُت َوَلوْ  على الستباق ابغتنام الفرصة، فإن   ؛ ففيها حث  }ُكن ْ
 .دون مكان املوت ل ُيتص مبكان

 .منكم وِمن غيكم واملعىن: لكل  أم ة ِقبلة تتوج ه إليها
أم ة حممد وجهة أي: جهة يصل ى إليها، جنوبية أو  اي ومعىن آخر وهو أن يراد: ولكل  منكم

 .أو شرقية أو غربية مشالية
املعىن: فاستبقوا الفاضالت من اجلهات، وهي  ، جيوز أن يكون}فَاْسَتِبُقوا اخلَْْيَاتِ { :وقوله

ُ أَيِْت ِبُكُم { ِمن اجلهات املختلفة }أَيْ َنَما َتُكونُوا{ .املسامتة للكعبة وإن اختلفت اجلهات اَّللَّ
 ًَ يعًا  كأَّنا إىل جهة واحدة، وكأنكم تصل ون حاضري املسجد ، جْيَمعكم وجيعل صلواتكم}مجَِ

 .احلرام
وشرقًا وغرابً، جيعل هللا تعاىل صالتكم  من اجلهات املتقابالت مَينة وَيسرة }َتُكونُوا أَيْ َنَما{و

املسجد  عبة أو ِفِف ُحكم صالة مت حدة اجلهة، كأَّنا إىل عنْي الك مع اختالف جهاهتا
 .اجلهة جماز عن جْعل الصالة مت حدة }أَيِْت ِبُكم{احلرام، ف 

اآلية: هذا أمر  }...فَ َولِ  َوْجَهَك َشْطَر اْلَمْسِجِد احْلَرَامِ  َوِمْن َحْيُث َخَرْجتَ { :وقوله تعاىل
َحْيُث َوِمْن { :ابستقبال املسجد احلرام من مجيع أقطار األرض، وقال اثلث من هللا تعاىل

الس فر ابقيًا على ما   دْفعًا لتوه م خمالفة حال الس فر حلال احلضر، أبن يكون حال }َخَرْجتَ 
ًا بنْي التوج هنْي كما ِف كان كما ِف الصالة، حيث زيد ِف  احلضر ركعتان، أو يكون خمي 

 .الصوم
ُتمْ {  .سبق أتكيد ملا :}فَ َولُّوا ُوُجوَهُكْم َشْطَرهُ  َوَحْيُث َما ُكن ْ

أي: أهل الكتاب، فإَّنم يعلمون ِمن صفة هذه  }لَِئالَّ َيُكوَن لِلنَّاِس َعَلْيُكْم ُحجَّة  { :وقوله
ا احتج وا ُبا األم ة الت وج ه على املسلمني، ولئال   إىل الكعبة؛ فإذا فقدوا ذلك من ِصفتها رمب 

هم ِف  .الت وج ه إىل بيت املقدس؛ وهذا أظهر حيتجوا مبوافقة املسلمني إاي 
أن قالوا: إن  هذا الرجل يزعم أنه على دين إبراهيم  ووج ه بعضهم حج ة الظلمة وهي داحضة،

 عنه؟ كان توج هه إىل بيت املقدس على مل ة إبراهيم، فِلَم يرجع فإن
 الت وج ه إىل بيت املقدس أو ًل ِلَما له تعاىل ِف ذلك من واجلواب: أن هللا تعاىل اختار له

إبراهيم وهي: الكعبة، فامتثل أمر هللا ِف  ه تعاىل ِف ذلك، مث صرفه إىل قبلةاحِلكمة، فأطاع رب  
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ُيرج عن أْمر هللا  مطيع هلل ِف مجيع أحواله، ل -صلوات هللا وسالمه عليه- ذلك أيضاً؛ فهو
 .طرفة عني وأم ته تبع له

  .اقهالكوَّنا شبيهة ُبا، ابعتبار أَّنم يسوقوَّنا مس وتسمية هذه الشبهة الباطلة حج ة
نَ َنا{ :تعاىل ولك أن حتمل احلج ة على الحتجاج واملنازعة، كما ِف قوله  ل ُحجََّة بَ ي ْ

َنُكم   .}َوبَ ي ْ
 أتكيد الشيء بضد ه، وإثباته بنْفيه، واملعىن: إن يكن َلم وقيل: الستثناء منقطع، وهو من

. فهو إثبات ممكنة أصالً  حج ة فهي الظلم، والظلم ل ميكن أن يكون حج ة؛ فحجتهم غي
  :بطريق الربهان، على حد  قوله
  األحب ة والَوطنْ  ُيالم( بِنسيانِ ) أن  نزيَلهمْ  ول عْيب فيهْم َغْيَ 

 :وقوله
 ُبن  فلول  ِمن ِقراع الكتائبِ  ول عيَب فيهم غَي أن  سيوَفهمْ 

تني، وأفرِدوا اخلشية يل، فإنه شبه الظَلمة املتعن ِ  أي: ل ختشوا }َفال خَتَْشْوُهْم َواْخَشْوين { :وقوله
 .أهل أن ُُيشى منه تعاىل هو

، أي ألمت  }لَِئالَّ َيُكوَن للنَّاِس َعَلْيُكْم ُحجَّة  { :عطف على }َوأُلمِتَّ نِْعَميِت َعَلْيُكمْ { :وقوله
 .وجوهها شرعُت لكم من استقبال الكعبة، لتكمل لكم الشريعة ِمن مجيع نعميت عليكم فيما

إليه، وخص صناكم به، وَلذا   أي: إىل ما ضل ت عنه األمم، هديناكم }هَتَْتُدونَ  ُكمْ َوَلَعلَّ {
 .وأفضَلها كانت هذه األم ة أشرف األمم

: "متام النعمة املوت -رضي هللا عنه-، وعن علي ((اجلن ة متام النِ عمة دخول)) :وِف احلديث
 ."اإلسالم على

 -وسلم صلى هللا عليه-به عليهم من بعثه الرسول حممد أنعم  مث يذكِ ر تعاىل عباده املؤمنني ما
يهم أي يُطهِ رهم من رذائل األخالق ودنس  :إليهم، يتلو عليهم آايت هللا مبي نات، ويُزكِ 

 -القرآن وهو-وُُيرجهم من الظلمات إىل النور، ويعلم هم الكتاب  النفوس وأفعال اجلاهلية،
فكانوا ِف اجلاهلية اجلَْهالء ُيسف هون  . يكونوا يعلمونويعلِ مهم ما مل -وهي السُّن ة-واحِلكمة 

وسجااي العلماء؛ فصاروا  فانتقلوا بربكة رسالته ومُين سفارته إىل حال األولياء ابلقول الفرى،
ُ { :وأقل هم تكل فاً، وأصدقهم َلجة. وقال تعاىل أعمق الناس عْلماً، وأبر هم قلوابً، لََقْد َمنَّ اَّللَّ
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ُلو َعَلْيِهْم آاَيتِهِ  ِمِننَي ِإْذ بَ َعَث ِفيِهْم َرُسولً ِمنْ اْلُمؤْ  َعَلى يِهمْ  أَنْ ُفِسِهْم يَ ت ْ اآلية. وذم  َمن  }...َويُ زَكِ 
ُلوا نِْعَمَت اَّللَِّ  أملَْ { :النعمة، فقال تعاىل مل يعرف قْدر هذه ُكْفراً َوَأَحلُّوا قَ ْوَمُهْم  تَ َر ِإىَل الَِّذيَن َبدَّ

، وَلذا ندب هللا -وسلم صلى هللا عليه-قال ابن عباس: يعين بنعمة هللا: حممداً  ،}ارِ َداَر اْلبَ وَ 
َواْشُكُروا  فَاذُْكُروين أَذُْكرُْكمْ { :النِ عمة ومقابلتها بذْكره وشْكره، وقال املؤمنني إىل العَتاف ُبذه

 .}يل َولَ َتْكُفُرونِ 
، قال: هو: أن يُطاع فال يُعصى، }تُ َقاتِهِ   َحقَّ ات َُّقوا اَّللََّ { :وقال بعض السلف، ِف قوله تعاىل

 .يُنسى، وُيشَكر فال ُيكَفر ويُذَكر فال
تعاىل بُشكره، ووَعد على شْكره مبزيد اخلي،  أَمر هللا }َواْشُكُروا يل َول َتْكُفُرونِ { :وقوله
 .}َكَفْرمُتْ ِإنَّ َعَذايب َلَشِديد   لَِئنْ لَِئْن َشَكْرمُتْ أَلَزِيَدنَُّكْم وَ  َوِإْذ أَتَذََّن رَبُُّكمْ { :فقال

  
 املعىن اإلمجايل.

 
بِصفته املذكورة ِف ُكتبهم  -صلى هللا عليه وسلم-يذكر سبحانه أن  أهل الكتاب يعرفون النيب 

قر بني منهم. فهم 
ُ
أبدق  التفاصيل، حَّت  إن  معرفتهم به كمعرفتهم أببنائهم الل صيِقني ُبم امل

ت وج ه َلذه الِقبلة حق ، ولكن َمن أنكر ذلك، وجادل فيه مْجع منهم، آثر إخفاء يعرفون أن  ال
احلق  وعدَم تْبييِنه للناس، مع أنه احلق الثابت من رب  العز ة واجلالل؛ فال جمال للش ك  
ها هللا، وقد هدى هللا هذه  والرتياب فيه البت ة. ولكل  أصحاب مل ة من املَلل ِقبلة يُول ِيهم إاي 
األم ة خلي ِقبلة، وِلذا دعا هللا إىل املسارعة ِف الوصول إىل ما هو خي؛ ومن ذلك: التزام هذه 
الِقبلة وعدم احلْيد عنها. وأخرب سبحانه أنه سوف جيمع الناس للحساب والفْصل بينهم فيما 

 اختلفوا فيه، فهو على كل شيء قدير ل يعجزه شيء.
لمسجد احلرام، مهما خرج املصلِ ي وتوج ه، وأك د على أنه مث أك د سبحانه األْمر ابلت وج ه ل

احلق  الذي ل ِمرية فيه، وسوف جَيزي هللا عباَده املطيعني له مبا يستحق ون، فإنه ل يعزب عنه 
 شيء ِمن أفعاَلم، وكذا سيجزي املخالِفني مبا يستحق ون.

، وأَمر بذلك مهما كان املصلِ ي ِف أي  مث أك د سبحانه األمر ابلت وج ه للبيت احلرام للمر ة الثالثة
مكان ل يتوج ه لسواه أبداً، حَّت تنقطع حج ة الكافرين الباطلة من اليهود ومشركي مكة وَمن 
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وافقهم، إل  َمن بِقي على غيِ ه وجلََجه؛ فهؤلء أَمر سبحانه بعدم اللتفات َلم وألابطيلهم، 
 نه أن ه املستحق  للهْيبة واخلشية ل ُهْم.وأَمر بعدم هْيبتهم واخلوف منهم، وبني  سبحا

كما بني  سبحانه أن  ما دَل م عليه من الِقبلة احلق، وغي ذلك من اخلي، هو من إمتام نِْعمته 
أنه كما أكرَمهم ُبذا الرسول -عليهم، ومن مَتام هدايته َلم سبحانه، وطالََبهم جل  وعال 

ا عليهم غض ًة كما أُنزِلت عليه، ويهديهم ِلَما اخلامت الذي جاءهم ابآلايت البي نات يتلوه
ينفعهم ِف دينهم ودنياهم، ويُزكِ ي نفوَسهم ويُطه رها، ويعلِ مهم ِمن علوم الكتاب والسُّن ة، وما 

، أن َيذكروه سبحانه فال يْنَسْوه، وذلك بقلوُبم -مل يكن لدْيهم به عْلم من شَّت  العلوم
اعته وامتثال أوامره، فيذكرهم سبحانه ابملغفرة والثناء وألسنتهم وجوارحهم، وابحلرص على ط

احَلسن عليهم ِف املإِل األعلى، وأن يشكروه فال يكفروه أبلسنتهم وأفعاَلم، والعَتاف بِنعِمه، 
 واحلمد له ِف الس ر اء والضراء، وترك معصيته مبا أنعم به عليهم.

 
 .اآلايت مسائل
  :األوىل

 اختص  األبناء؟ إن قلَت: ملِ  :}أَبْ َناَءُهمْ  َكَما يَ ْعرُِفونَ { :قوله
  .وبقلوُبم أْلصق قلت: ألن  الذكور أشهر وأْعرف، وهم ِلُصحبة اآلابء ألزم،

 :الثانية
على أن  الصالة ِف أو ل الوقت بعد حتق قه  }اخلَْْيَاتِ  فَاْسَتِبُقوا{ :استدل الشافعية بقوله

العشاء فأفضل وقتها  اجح ذلك، ماعدا ِف صالةوهي مسألة مبحوثة ِف الفروع، والر   أفضل،
  .آخرُه
  :الثالثة

 :ذَكر تعاىل لتحويل القبلة ثالَث ِعَلل
 .اببتغاء مرضاته، أو لً  -وسلم صلى هللا تعاىل عليه-تعظيم الرسول 

 .كل  أهل مل ة وجهة، اثنياً  وجْري العادة اإلَلية على أن يُؤتى
خالفني، اثلثاً 

ُ
 .ودْفع حجج امل
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الص خرة،  احتجاج اليهود أبن  املنعوت ِف التوراة قبلته الكعبة، ل  التولية إىل الكعبة تدفعفإن  
 -صلى هللا تعاىل عليه وسلم-املوعود، وأبنه  وهذا النيب يصل ي إىل الصخرة، فال يكون النيب

رية جا -سبحانه وتعاىل- صاحب شريعة ويت بع قبلَتنا، وبينهما تدافع ألن  عادته يد عي أنه
 -عليه الصالة والسالم-احتجاج املشركني أبنه  بتخصيص كل  صاحب شريعة بِقبلة، وتدفع

 .إبراهيم وُيالف ِقبَلته يد عى مل ة
 :الرابعة

على ُحرمة التقي ة اليت يقول  }َواْخَشْوين  َفال خَتَْشْوُهمْ { :استدل بعض أهل السُّن ة بقوله تعاىل
 .هاإلمامية، و حتقيق ذلك ِف حمل   ُبا

 :اخلامسة
الن سخ  مرات، وهذا التكرير لتأكيد أْمر القبلة وتشديده ألن   تكر ر األمر ابلت وج ه للقبلة ثالث

إىل الت فصلة بينه وبني البداء، فكر ر  من مظان  الفتنة والش بهة وتسويل الشيطان، واحلاجة
 .فاختلفت فوائدها آلخر،ويعزموا وجيد وا، وألن ه نيط بكل  واحد ما مل يُنط اب عليهم ليثبتوا

فقيل: أتكيد ألنه أو ل انسخ وقع ِف اإلسالم على ما  وقد اختلفوا ِف ِحكمة هذا الت كرار،
 :عليه ابن عباس وغيه. وقيل: بل هو منزل على أحوال نص  

 .فاألمر األول ملن هو ُمشاهد الكعبة
 .والثاين ِلَمن هو ِف مك ة غائباً عنها

 .ة البلدانوالثالث ِلمن هو ِف بقي  
ين الرازي  .هكذا وج هه فخر الدِ 

  :وقال القرطيب
 .األو ل ِلمن هو مبكة

 .والثاين ِلمن هو ِف بقي ة األمصار
 .والثالث ِلمن خرج ِف األسفار

َله أو بْعده من السياق، فقال  ورج ح هذا اجلواب القرطيب. وقيل: إَّنا ذكر ذلك لتعل قه مبا قب ْ
َلةً  َب َوْجِهكَ َقْد نَ َرى تَ َقلُّ { :أو لً  َوِإنَّ الَِّذيَن { :إىل قوله }تَ ْرَضاَها ِف السََّماِء فَ َلنُ َول ِيَ نََّك ِقب ْ
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املقام  ، فذَكر ِف هذا}ِبَغاِفٍل َعمَّا يَ ْعَمُلونَ  أَنَُّه احلَْقُّ ِمْن َرُبِ ِْم َوَما اَّللَُّ  أُوُتوا اْلِكَتاَب لَيَ ْعَلُمونَ 
 .الت وج ه إليها ويرضاها بلة اليت كان يود  إجابته إىل ِطلبته وأْمره ابلق

َوِإنَُّه لَْلَحقُّ ِمْن  فَ َولِ  َوْجَهَك َشْطَر اْلَمْسِجِد احْلَرَامِ  َوِمْن َحْيُث َخَرْجتَ { :وقال ِف األمر الثاين
ول حيث كان ِمن هللا، وارتقاءه املقام األ ، فذَكر أنه احلق}ِبَغاِفٍل َعمَّا تَ ْعَمُلونَ  َربِ َك َوَما اَّللَُّ 
هللا حُيب ه ويرتضيه.  ، فبني  أنه احلق أيضًا من-صلى هللا عليه وسلم-الرسول  موافقًا لرضى

املخالف من اليهود الذين كانوا يتحج جون  وذَكر ِف األمر الثالث ِحكمة قْطع حج ة
-ة إبراهيم سُيصرف إىل ِقبل الرسول إىل ِقْبلتهم، وقد كانوا يعلمون مبا ِف ُكتبهم أنه ابستقبال

-ُمشركو العرب انقطعت حج تهم مل ا ُصرف الرسول  ، إىل الكعبة. وكذلك-عليه السالم
أشرف، وقد كانوا يعظ مون  عن ِقبلة اليهود إىل ِقبلة إبراهيم اليت هي -عليه وسلم صلى هللا

إليها. وقيل: غي ذلك من األجوبة عن حكمة التكرار،  الكعبة وأعجبهم استقبال الرسول
 .-وهللا أعلم-بسطها الرازي وغيه  وقد

 :السادسة
اْليَ ْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم { :-صلى هللا تعاىل عليه وسلم-وفاته  إن قيل: إنه تعاىل أنزل عند قُرب

ا حصل ذلك اليوم، فكيف قال قبل  فبني  أن  متام النعمة }َعَلْيُكْم نِْعَميِت  ِديَنُكْم َوأمَْتَْمتُ  إَّن 
 ؟}َعَلْيُكمْ  َوأُلمِتَّ نِْعَميِت { :اآلية ذلك بسنني ِف هذه

 .وأجيب أبن  متام النِ عمة ِف كل  وقت مبا يليق به
 

 األسئلة :
   قرأ بعضهم ) مولها ( بدل موليها ، وهي قراءة شاذة ومعناها فاسد ) خطأ (1
   قوله ) هو موليها ( أي : وجهه فحذف أحد املفعولني ، وقيل : ) هو ( هلل تعاىل ، أي2

 :هللا موليها إايه ) صح ( .
  تفرد أبو عمرو البصري بقراءة ) وما هللا بغافل عما يعملون ( ابلغيبة على معىن الوعيد 3

 للكافرين ، والباقون ابخلطاب على معىن الوعد للمؤمنني ) صح ( 
   املمَتين : من املرية ، وأصلها من مريت الناقة إذا مسحت ضرعها للحلب ) صح ( .4
 جة : هي الدللة البينة والربهان املثبت للمقصود ) صح ( .  احل5
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كما يعرفون أبناءهم أو     قوله تعاىل : ) يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ( أي : يعرفون النيب 6
 يعرفون القبلة كما يعرفون أبناءهم ولكنه يكتمون ذلك ) صح ( .

 ى الذكور واإلانث ) خطأ (   قوله ) أبناءهم ( دليل على أن لفظ األبناء يطلق عل7
   خص األبناء ابلذكر هنا ألَّنم أشهر وأعرف ولصحبة اآلابء ألزق ) صح ( .8
  استدل مجهور العلماء خالفًا للشافعية بقوله تعاىل ) فاستبقوا اخليات ( على أن الصالة 9

 ِف أول الوقت أفضل وهو كما قالوا ) خطأ ( .
اخشوين ( دليل على عدم جواز التقية ِف أمر الدين كما   ِف قوله تعاىل ) فال ختشوهم و 10

 يفعل اإلمامية ) صح ( .
  تكرار األمر ابستقبال القبلة ثالث مرات دليل على أمهية هذا األمر وخطورته وأن الفتنة 11

 فيه شديدة ) صح ( .
  ذكر بعض أهل العلم أن تكرار األمر ابستقبال القبلة ثالث مرات لختالف حالت 12

املستقبلني فاألول ملن كان مبكة والثاين ملن كان ِف بقية البلدان والثالث ملن خرج مسافرًا ، 
 وهذا فيه تكلف زائد ِف تفسي اآلايت وهللا أعلم ) خطأ ( .

  قوله تعاىل ِف هذه اآلية ) وألمت عليكم نعميت ( ل تعارض بينه وبني قوله ِف سورة املائدة 13
 ( ألن متام النعمة ِف كل وقت مبا يليق به ) صح ( .) وأمتمت عليكم نعميت 

  دلت اآلايت على أن كفر اليهود إَّنا هو بسبب اجلهل مبا جاء به أنبياؤهم من العلم 14
 واحلق ) خطأ ( .

أنه قال : )من صلى صالتنا واستقبل قبلتنا وأكل    ثبت احلديث عن رسول هللا 15
 ة رسوله فال ختفروا هللا ِف ذمته ( ) صح ( .ذبيحتنا فذلك املسلم له ذمة هللا وذم

أنه قال ِف قوله تعاىل ) فاذكروين أذكركم ( :    ثبت ِف الصحيح عن رسول هللا 16
 اذكروين اي معاشر العباد بطاعيت أذكركم مبغفريت ) خطأ ( .

أكثر من    ِف اآلايت دليل على أن العبد إذا ذكر هللا تعاىل فإن هللا يذكره برمحته ومغفرته17
 ذكره هو هلل ) صح ( .

  ورد ِف بعض السنن أن هللا تعاىل يقول : اي ابن آدم إنك ما ذكرتين شكرتين وإذا ما 18
 نسيتين كفرتين ) صح ( .
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  ورد ِف األثر عن ابن عباس وابن عمر أن الظامل والفاجر إذا ذكر هللا ذكره هللا بلعنته حَّت 19
 .يسكت ومها أثران صحيحان ) خطأ ( 

  ثبت ِف الصحيحني وغيمها ِف احلديث القدسي أن هللا تعاىل يقول : ) أان عند حسن 20
ظن عبدي يب وأان معه إذا ذكرين / فإن ذكرين ِف نفسه ذكرته ِف نفسي وإن ذكرين ِف مأل 

 ذكرته ِف مأل خي منه ( ) صح ( .
  بذكر هللا ) صح ( .وصى رجالً أبن ل يزال لسانه رطباً    ثبت ِف احلديث أن النيب 21
  ورد ِف السنن واملسند أن ذكر هللا خي األعمال وأزكاها عند هللا وخي من اإلنفاق 22

 واجلهاد ) صح ( .
  ثبت أن من فوائد ذكر هللا أن املالئكة حتف الذاكرين وتغشاهم الرمحة ويذكرهم هللا فيمن 23

 عنده ) صح ( .
ة سيارين ِف األرض يلتمسون حلق الذكر فيحفوَّنم ،   ورد ِف السنن أن هلل تعاىل مالئك24

 وهو حديث ضعيف ول أصل ملا يسمى حبلق الذكر ) خطأ ( .
   ثبت ِف الصحيح أن هللا يباهي أبهل الذكر املالئكة ) صح ( .25
   من متام شكر هللا تعاىل أن يطيع العبد ربه ول يعصيه ) صح ( .26
ة هللا ول يستخدمها ِف معصيته جيعل نعم هللا ِف طاع   ل يكون العبد شاكرًا هلل حَّت27

 صح ( .)
وإضمار امسه فيه تفخيم له    قوله تعاىل ) يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ( هو النيب 28

 صح ( .)
قد يقع منه اخلطأ    قوله تعاىل ) فال تكونن من املمَتين ( فيه تنبيه على أن النيب 29

 ن خطؤه ل يبقى وإَّنا يصححه له ربه ) خطأ ( .وليس كما يقوله البعض ولك
  املراد بقوله تعاىل : ) أينما تكونوا أيت بكم هللا مجيعاً ( أن هللا تعاىل أيت بكم من مجيع 30

 بقاع األرض إىل موضع بيته ) خطأ ( .
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 الستوناحملاضرة 
*** 

 .( من سورة )البقرة(157( إىل )153تفسري اآلايت من )
  

 .واملناسبة القراءات،التالوة، و 
 :التالوة

يُ ْقَتُل ِف  اَّللََّ َمَع الصَّاِبرِيَن * َول تَ ُقوُلوا ِلَمنْ  آَمُنوا اْسَتِعيُنوا اِبلصَّرْبِ َوالصَّالِة ِإنَّ  اَي أَي َُّها الَِّذينَ {
ُلَونَُّكْم  * َأْحَياء  َوَلِكْن ل َتْشُعُرونَ  َسِبيِل اَّللَِّ أَْمَوات  َبلْ  َواجْلُوِع َونَ ْقٍص  ِبَشْيٍء ِمَن اخْلَْوفِ َولَنَ ب ْ
ِر الصَّاِبرِيَن * الَِّذينَ  ِمَن اأَلْمَواِل َواألَنْ ُفسِ  ُهْم ُمِصيَبة  قَاُلوا ِإانَّ َّللَِّ  َوالثََّمرَاِت َوَبشِ  َوِإانَّ  ِإَذا َأَصابَ ت ْ

 .}اْلُمْهَتُدونَ  َرمْحَة  َوأُولَِئَك ُهمُ َصَلَوات  ِمْن َرُبِ ِْم وَ  إِلَْيِه رَاِجُعوَن * أُولَِئَك َعَلْيِهمْ 
 :القراءات

 .ل يوجد أوجه تتعل ق ابملعىن
 :املناسبة

للكعبة والصالة إليها، وأتذَّْوا بذلك،  مل ا تقد م أن  املؤمنني قد مسعوا طْعن الكفار ِف الت وج ه
والصالة  الكفار ابلص رب والصالة، وقي د بعضهم ذلك ابلصرب على أَذى أَمرهم هللا عند ذلك

 .إىل الكعبة
الص رب هو: الصرب ِف اجلهاد ِف  ومل ا كان األذى من الكفار يَتق ى إىل القتل، وأعظم درجات

 .أردف ذلك مبنزلة من يُقتل ِف سبيل هللا عند هللا تعاىل سبيل هللا ومالقاة احِلمام،
وجهادهم، مم ا يستلزم  الكفار مث تال ذلك ذْكر أنواع من البتالءات ِف الدنيا، سوى أذى

 .الصرب املتقد م ذْكره
 

 .لغواي ت
احلياة، ومنها: زوال القو ة احلاس ة   مجع ميِ ت وَمْيت، واملوت أنواع حبسب أنواع :}أَْمَوات  { 

َتيِن ِمتُّ { :كما ِف قوله أََو َمْن { :كما ِف قوله ، وزوال القوة العاقلة، وهي: اجلهالة،}اَي لَي ْ
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ًتا فَ  َناهُ َكاَن َمي ْ  واملراد هنا: نْفي املوت عن أرواح الشهداء، وقيل: نْفي ...، وغي ذلك}َأْحيَ ي ْ
 .احلزن عنهم

  
أصاب ُيصيب، وأصاب السهم إذا  :أصلها ِف الر مية، مث اختص ت ابلنائبة، من :}ُمِصيَبة  {

تباراً اع وأتيت ِف اخلي والشر. وقال بعضهم: املصيبة ِف اخلي .وصل إىل املرمى ابلص واب
 .السهم، واألصل فيهما واحد ابلص وب أي: املطر، وِف الشر اعتباراً ِبصابة

  
 .اآلاثر

  
الرمحن بن عوف، قال: ُغشي على  أخرج احلاكم والبيهقي ِف "الدلئل" عن إبراهيم بن عبد

 َغشية، ظن وا أنه قد فاضت به نفُسه، حَّت قاموا من عنده، عبد الرمحن بن عوف ِف وَجعه
املسجد تستعني مبا أُمرت به من الصرب  وه ثواب وخرجت أم كلثوم بنت عقبة امرأتُه إىلوجل ل

 .ساعة وهو ِف غشيته، مث أفاق والصالة. فلبثوا
هلل مبا أحب  وإن ثقل على األنفس  وعن عبد الرمحن بن زيد بن أسلم: الصرب ِف اببنْي: الصرب

الصابرين  األهواء. فمن كان هكذا، فهو منعما كرِه وإن انزعت إليه  واألبدان، والص رب هلل
 .-إن شاء هللا-الذين يسل م عليهم 

األو لني واآلِخرين، ينادي مناٍد: "أين  وعن علي بن احلسني زين العابدين، قال: إذا مجع هللا
املالئكة  اجلنة قبل احلساب؟". قال: فيقوم عنق من الناس فتتلق اهم الصابرون ليدخلوا
اجلنة"، فيقولون: "قبل احلساب؟!"، قالوا:  ن اي بين آدم؟"، فيقولون: "إىلفيقولون: "إىل أي

صربان " :قالوا: "َنن الصابرون". قالوا: "وما كان صربكم؟". قال ،"وَمن أنتم؟" :"نعم". قالوا
قالوا: "أنتم كما قلتم. ادخلوا اجلنة،  ."طاعة هللا، وصربان عن معصية هللا، حَّت توف اان هللا ِف

 ."جر العاملنيفنعم أ
منه، واحتسابه عند هللا رجاء  وعن سعيد بن جبي: "الصرب: اعَتاف العبد هلل مبا أصاب

 ."متجل د ل يُرى منه إل  الصرب ثوابه. وقد جيزع الرجل وهو
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الكليب، عن أيب صاحل، عن ابن  وأخرج ابن مندة ِف "املعرفة"، من طريق السدي الصغي، عن
ِلَمْن يُ ْقَتُل ِف َسِبيِل  َول تَ ُقوُلوا{ :احلمام ببدر، وفيه وِف غيه نزَلت نعباس، قال: قُتل متيم ب

 .اآلية }...اَّللَِّ أَْمَوات  
، قال: "ِف طاعة هللا، ِف قتال }َسِبيِل اَّللَِّ  ِلَمْن يُ ْقَتُل ِف { :وعن سعيد بن حبي، ِف قوله

 ."املشركني
، قال: }َأْحَياء   يُ ْقَتُل ِف َسِبيِل اَّللَِّ أَْمَوات  َبلْ  ِلَمنْ َول تَ ُقوُلوا { :وعن أيب العالية، ِف قوله

ِف اجلنة حيث شاؤوا، وأيكلون من حيث  "يقول: هم أحياء ِف صَور طْي ُخضٍر يطيون
 ."شاؤوا

 :اآلية، قال }...يُ ْقَتُل ِف َسِبيِل اَّللَِّ أَْمَوات   َول تَ ُقوُلوا ِلَمنْ { :و عن عكرمة، ِف قوله تعاىل
 ."أرواح الشهداء طْي بِيض فقاقيع ِف اجلنة"

أرواح الشهداء ِف أجواف طي  وعن كعب، قال: "جن ة املأوى فيها طْي ُخضر ترتقي فيها
 ."مل يبلغوا احلنث عصافي من عصافي اجلنة ترعى وتسرح خضر. وأولد املؤمنني الذين

أتكل من مثار اجلنة"، وقال   بِيضوعن قتادة، قال: "بلغنا أن  أرواح الشهداء ِف صَور طْي 
ِف صورة طْي بِيض، أتوي إىل قناديل معل قة )) :-عليه وسلم صلى هللا-الكليب، عن النيب 

  .((العرش حتت
، قال: }َتْشُعُرونَ  َسِبيِل اَّللَِّ أَْمَوات  َبْل َأْحَياء  َوَلِكْن لَ  َول تَ ُقوُلوا لَِمْن يُ ْقَتُل ِف { :وعن قتادة

طي بيض، أتكل من مثار اجلن ة، وإن مساكنهم  ا: أن  أرواح الشهداء َتعاَرف ِفذكر لن
هللا حيًا مرزوقاً،  هللا أعطى اجملاهد ثالث خصال من اخلي: َمن قُتل ِف سبيل السِ درة، وأن

 .رزقه هللا رزقاً حسناً  ومن غلب آاته هللا أجره عظيماً، ومن مات
 .مثر اجلنة، وجيدون رحيها وليسوا فيها ، قال: يُرزقون من}ء  َبْل َأْحَيا{ :وعن جماهد ِف قوله

أرواحهم، فيصل إليهم الر ْوح  وعن احلسن: أن الشهداء أحياء عند هللا تعرض أرزاقهم على
  .أرواح آل فرعون غدوة وعشياً، فيصل إليهم الوجع والفرح، كما تعرض النار على

عن كعب بن مالك: أن  ئي، وابن ماجة،وأخرج مالك، وأمحد، والَتمذي وصح حه، والنسا
إن أرواح الشهداء ِف أجواف طْي ُخْضر تَ ْعَلق من )) :قال -صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا 

 .((مثر اجلنة، ترعى من أعاله
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اجلنة، حَّت يرجعه هللا إىل جسده  َنسمة املؤمن طائر تْعَلق ِف شجر)) :وأخرجه أمحد بلفظ
 .((يوم يبعثه

-مالك، قال: قال رسول هللا  رزاق ِف "املصنف"، عن عبد هللا بن كعب بنوأخرج عبد ال
حَّت  أرواح الشهداء ِف صَور طْي ُخضر ُمعل قة ِف قناديل اجلنة،)) :-صلى هللا عليه وسلم

 .((يرجعها هللا يوم القيامة
 :-صلى هللا عليه وسلم- وأخرج النسائي، واحلاكم وصح حه، عن أنس، قال: قال رسول هللا

أي " :فيقول هللا له: "اي ابن آدم، كيف وجدَت منزلك؟" فيقول يؤَتى ابلرجل من أهل اجلن ة))
، ؟ أسألك رب  أن ترد ين إىل  خي منزل". فيقول: "َسْل ومَتَنَّ". فيقول: "وما أسألك وأمتىن 

 .((يرى من فضل الشهادة الدنيا فأُقَتل ِف سبيل هللا عشر مرات"، ملا
والبيهقي ِف "شعب اإلميان"، عن  بن املنذر، وابن أيب حامت، والطرباين،أخرج ابن جرير، وا
ُلَونَُّكمْ { :ابن عباس، ِف قوله  اآلية، قال: "أخرب هللا املؤمنني أن  الدنيا دار بالء، وأنه }...َولَنَ ب ْ

إذا سل م  ، وأخرب أن  املؤمن}الصَّاِبرِينَ  َوَبشِ رِ { :ُمبتليهم فيها، وأمرهم ابلصرب وبشَّرهم فقال
اخلي: الصالة من هللا،  ورجع واسَتجع عند املصيبة، كتب هللا له ثالث خصال من ألمر هللا

 َمن اسَتجع عند)) :-صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا  والرمحة، وحتقيق سبل اَلدى". وقال
 .((صاحلاً يرضاه املصيبة، جرَب هللا مصيبَته وأحسن ُعقباه، وجعل له َخَلفاً 

ُلَونَُّكْم ِبَشْيءٍ { :ء ِف قولهوعن عطا - هم أصحاب حممد" :قال ،}ِمَن اخْلَْوِف َواجْلُوعِ  َولَنَ ب ْ
 ."-صلى هللا عليه وسلم

 }ِإانَّ َّللَِِّ َوِإانَّ إِلَْيِه رَاِجُعونَ { :وعن جويرب قال: كتب رجل إىل الضحاك يسأله عن هذه اآلية
 ."وأد ى الفرائض هي أم عامة؟ فقال: "هي ِلمن أخذ ابلتقوى أخاصة

ُلَونَُّكمْ { :وعن سعيد بن جبي، ِف قوله َوَبشِ ِر { .ولنبتليكم، يعين: املؤمنني :، قال}َولَنَ ب ْ
يعين:  }أُولَِئَك َعَلْيِهمْ { .قال: على أمر هللا ِف املصائب، يعين: بشِ ْرُهم ابجلنة ،}الصَّاِبرِينَ 

يعين:  }َوَرمْحَة   ِمْن َرُبِ ِمْ { يعين: مغفرة }َصَلَوات  { عند املصيبة، على َمن صرب على أمر هللا
ابلسَتجاع عند  يعين: من املهتدين }َوأُولَِئَك ُهُم اْلُمْهَتُدونَ { .رمحة َلم، وأمنة من العذاب

 .املصيبة
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، قال: "أييت على الناس زمان ل حتمل }الثََّمرَاتِ  َونَ ْقٍص ِمنَ { :وعن رجاء بن حيوة، ِف قوله
 ." مترةفيه إل   النخلة

 .وعن رجاء بن حيوة عن كعب مثله
 :-صلى هللا عليه وسلم- وأخرج الطرباين، وابن مردويه، عن ابن عباس، قال: قال النيب

َوِإانَّ إِلَْيِه  ِإانَّ َّللَِّ { :من األمم: أن يقولوا عند املصيبة أعطَيْت أم يت شيئًا مل يُعطَه أحد  ))
  .((}رَاِجُعونَ 

شيئًا مل تُعطَه األنبياء من  قال: لقد أعطَيْت هذه األمة عند املصيبةعن سعيد بن جبي، 
 ِإانَّ َّللَِّ { :}اَي َأَسَفى َعَلى يُوُسفَ { :ألُعطَيها يعقوب، إذ يقول قْبلهم، ولو أُعِطَيها األنبياء

  .}َوِإانَّ إِلَْيِه رَاِجُعونَ 
ُهْم ُمِصيَبة  { :عن قتادة أُولَِئَك َعَلْيِهْم َصَلَوات   * وا ِإانَّ َّللَِِّ َوِإانَّ إِلَْيِه رَاِجُعونَ قَالُ  الَِّذيَن ِإَذا َأَصابَ ت ْ
استطاع أن يستوجب هلل ِف مصيبته ثالاثً:  من" :، قال}َوَرمْحَة  َوأُولَِئَك ُهُم اْلُمْهَتُدونَ  ِمْن َرُبِ ِمْ 

هللا حقًا حبق،  ب علىواَلدى، فليْفعًل، ول قوة إل ابهلل؛ فإنه من استوج الصالة، والرمحة،
 ."هللا له، ووجد هللا وفياً  أحق ه

ُهْم ُمِصيَبة  قَاُلوا{ :وعن عمر بن اخلطاب، قال: "نِْعم العدلن، ونعم العالوة  الَِّذيَن ِإَذا َأَصابَ ت ْ
 َوأُولَِئَك ُهمُ { .نعم العدلن :}ة  َوَرمحَْ  أُولَِئَك َعَلْيِهْم َصَلَوات  ِمْن َرُبِ ِمْ  * ِإانَّ َّللَِِّ َوِإانَّ إِلَْيِه رَاِجُعونَ 

 ."نعم العالوة :}اْلُمْهَتُدونَ 
فكذلك هؤلء أُعطوا ثواُبم  والعالوة: هي ما توضع بني العدلنْي، وهي زايدة ِف احلمل،

 .وزيدوا أيضاً 
 َوأُولَِئَك ُهمُ { أي: أمنة من العذاب، }َوَرمْحَة   َصَلَوات  ِمْن َرُبِ ِمْ { :قال سعيد بن جبي

 .}اْلُمْهَتُدونَ 
بيتاً ِف اجلنة: من كان عصمة أمره:  وعن عبد هللا بن عمرو، قال: "أربع َمن كن  فيه بىن هللا له

شيئًا قال:  أصابته مصيبة قال: "إان هلل وإان إليه راجعون"، وإذا أُعطي "ل إله إل  هللا"، وإذا
 .""احلمد هلل"، وإذا أذنب ذنباً قال: "أستغفر هللا
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 :-صلى هللا عليه وسلم-هللا  ابن أيب الدنيا ِف العزاء، عن علي، قال: قال رسول وأخرج
الدرجة  يردها حبسن عزائها، كتب هللا له ثالمثائة درجة، ما بني من صرب على املصيبة حَّت))

 .((إىل الدرجة كما بنْي السماء واألرض
تهى الصرب؟ قال: "يكون ما من :وعن يونس بن يزيد، قال: سألت ربيعة بن أيب عبد الرمحن

 ."أن تصيبه يوم تصيبه املصيبة مثَله قبل
عند موت ابنه: أيصرب املؤمن  وعن عمر بن عبد العزيز: أن سليمان بن عبد امللك قال له

ولكن  قال: "اي أمي املؤمنني، ل يستوي عندك ما حتب  وما تكره حَّت ل جيد ملصيبته أملاً؟
 ."الصرب معول املؤمن

-احلسني بن علي، عن النيب  د، وابن ماجة، والبيهقي ِف "شعب اإلميان"، عنوأخرج أمح
ِمن مسلم ُيصاب مبصيبة فيذكرها وإن طال عهدها،  ما)) :قال -صلى هللا عليه وسلم

 .((يوم أصيب اسَتجاعًا إل  جد د هللا له عند ذلك فأعطاه مثَل أجرها فيحدث لذلك
 .عائشة مثله لضعفاء" من حديثوأخرج سعيد بن منصور، والعقيلي ِف "ا

 :-صلى هللا عليه وسلم-هللا  وأخرج احلكيم الَتمذي، عن أنس بن مالك، قال: قال رسول
وما ِمن  .عهُدها، فيجد د َلا العبد احلمَد إَل جد د هللا له ثواَُبا ما ِمن نعمة وإن تقادم))

 .((جد د هللا له ثواَُبا وأْجَرهاالسَتجاَع إل   مصيبة وإن تقادم عهُدها، فيجد د َلا العبدُ 
َمن اسَتجع بعد أربعني َسنة، )) :رفعه وأخرج ابن أيب الدنيا ِف العزاء، عن سعيد بن املسيب،

 .((يوم ُأصيَبها أعطاه هللا ثواب مصيَبِته
مصيبة فيذكرها بعد أربعني َسنة  ما ِمن رجل تصيبه" :وأخرج ابن أيب الدنيا عن كعب، قال

 ."له أجَرها تلك الساعة كما أنه لو اسَتجع يوم ُأصيب أجرى هللا فيسَتجع، إل  
أاتين أبو سلمة يومًا من  :وأخرج أمحد، والبيهقي ِف "شعب اإلميان"، عن أم  سلمة، قالت

 صلى هللا عليه-فقال: لقد مسعت من رسول هللا  -وسلم صلى هللا عليه-عند رسول هللا 
ُمصيبة  فيسَتجع عند مصيبته،  يب أحدًا من املسلمنيل ُيص)) :قوًل ُسررت به قال -وسلم

قالت أم  .((مصيبيت، وأخلْف يل خيًا منها"، إل  فعل ذلك به مث يقول: "اللهم أِجْرين ِف
اللهم أِجْرين ِف مصيبيت، " :سلمة: فحفظت ذلك منه. فلم ا توِف  أبو سلمة اسَتجعت وقلت

فقلت: ِمن أين يل خْي من أيب سلمة؟ فلما نفسي  وأخلْف يل خيًا منها". مث رجعت إىل
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إهاابً يل، فغسلت  وأان أدبغ -صلى هللا عليه وسلم-استأذن علي  رسول هللا )) انقضت عد يت
حشوها ليف، فقعد عليها فخطبين إىل  يدي من القرظ وأذنت له. فوضعت وسادة أدم

ولكنين امرأة  ون بك الرغبة،مقالته، قلت: اي رسول هللا، ما يب أن ل يك نفسي. فلم ا فرغ من
يعذِ بين هللا به، وأان امرأة قد دخلُت ِف الس ن ، وأان  ِف غية شديدة، فأخاف أن ترى مين شيئاً 

عنك. وأم ا ما  -وجل عز- عيال. فقال: ))أم ا ما ذكرِت من الغية، فسوف يُذهبها هللا ذات
ا عيالك أصابك. وأم ا ما  ذكرِت من السِ ن  فقد أصابين مثل الذي ذكرِت من العيال فإَّن 

صلى -رسول هللا  . فتزوجها-صلى هللا عليه وسلم-فقد سل مت لرسول هللا  :عيايل((. قالت
صلى -أبدلين هللا أبيب سلمة خياً منه: رسول هللا " :فقالت أم سلمة بعد .((-هللا عليه وسلم

 ."-عليه وسلم هللا
  .وأخرجه مسلم خمتصراً 
إن  للموت )) :-هللا عليه وسلم صلى-بن عباس، قال: قال رسول هللا وأخرج الطرباين عن ا

 َوِإانَّ ِإىَل َرب َِنا{ }َّللَِِّ َوِإانَّ إِلَْيِه رَاِجُعونَ  ِإانَّ { :أخيه فْليقلْ  فزعاً، فإذا أتى أحدَكم وفاة
َقِلُبونَ   .((}َلُمن ْ

أشياخًا يقولون: إن رسول مرمي: مسعت  وأخرج ابن أيب الدنيا ِف العزاء، عن أيب بكر بن أيب
عنهم، فيمر  إن  أهل املصيبة لتنزل ُبم فيجزعون، وتسور)) :قال -وسلم صلى هللا عليه-هللا 

 .((راجعون"، فيكون فيها أعظم أجراً من أهلها ُبا مار  من الناس فيقول: "إان هلل وإان إليه
صلى هللا -بينا النيب )) :قال اخلولين، وأخرج ابن الس ين  ِف "عمل يوم وليلة"، عن أيب إدريس

قال:  ،}إِلَْيِه رَاِجُعونَ  ِإانَّ َّللَِِّ َوِإانَّ { :هو وأصحابه إذ انقطع شسعه، فقال ميشي -عليه وسلم
 .((فهو مصيبة ومصيبة هي؟ قال: نعم. كل شيء ساء املؤمنَ 

 .وله طُرق أخرى
صلى -ريرة، عن النيب أيب ه وأخرج البزار بسند ضعيف، والبيهقي ِف "شعب اإلميان"، عن

 .((انقطع شسُع أحدِكم فْليسَتجْع ألَّنا ِمن املصائب إذا)) :قال -هللا عليه وسلم
 .تليها والقبال والشسع: زمام الن عل بني األصبع الوسطى واليت

َّنا ، فإ}إِلَْيِه رَاِجُعونَ  ِإانَّ َّللَِِّ َوِإانَّ { :وعن عوف بن عبد هللا، قال: "َمن انقطع شسُعه فليقلْ 
 ."مصيبة
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على مثل هذا؟ قال:  وكان ابن مسعود ميشي فانقطع شسُعه، فاسَتجع، فقيل: يسَتجع
 ."مصيبة

، فقيل له: }إِلَْيِه رَاِجُعونَ  ِإانَّ َّللَِِّ َوِإانَّ { :وعن عمر بن اخلطاب: أنه انقطع شسُعه فقال
 ."ساءك فهو لك مصيبة مالك؟ فقال: "انقطع شسعي فساءين، وما

رأى  -صلى هللا عليه وسلم-النيب  أيب الدنيا ِف األمل، والديلمي، عن أنس: أن وأخرج ابن
ذ قباًل من أم ا أنت أطلَت األَمل. إن  أحدَكم إذا انقطع شسُعه )) :حديد، فقال رجاًل اخت 

لك خي له الصالة واَلدى والرمحة؛ وذ كان عليه من رب ِه ،}ِإانَّ َّللَِِّ َوِإانَّ إِلَْيِه رَاِجُعونَ { :فقال
  .((من الدنيا

صلى -قال: طفئ سراج النيب  وأخرج عبد بن محيد، وابن أيب الدنيا ِف العزاء، عن عكرمة،
 ، فقيل: اي رسول هللا، أمصيبة هي؟}َّللَِِّ َوِإانَّ إِلَْيِه رَاِجُعونَ  ِإانَّ {)) :فقال -هللا عليه وسلم

 .((جرنعم. وكل  ما يُؤذي املؤمَن فهو مصيبة له وأ)) :قال
بلغين أن  املصباح طفئ، فاسَتجع  :وأخرج ابن أيب الدنيا، عن عبد العزيز بن أيب رواد، قال

 .((كل  ما ساءك مصيبة)) :قال -وسلم صلى هللا عليه-النيب 
وقد لَدغْته  -عليه وسلم صلى هللا-أقبل رسول هللا )) :وأخرج الديلمي عن عائشة، قالت
وميسحها. فلم ا مسعت اسَتجاعه دنوت منه فنظرت،  هاشوكة ِف إُبامه، فجعل يسَتجع من

السَتجاع من  حقي، فضحكت، فقلت: اي رسول هللا، أبيب أنت وأمي، أكل  هذا فإذا أثر
إذا  -عز وجل-فقال: اي عائشة، إن هللا  أجل هذه الشوكة؟ فتبس م مث ضرب على منكيب،

 .((جعَله الكبي صغياً الصغي كبياً جعله، وإذا أراد أن جيعل  أراد أن جيعل
 ."مصيبة وعن احلسن قال: "إذا فاتتك صالة ِف مجاعة فاسَتجْع، فإَّنا

اجلماعة، فاسَتجع حَّت مسع صوته  وعن سعيد بن املسيب: أنه جاء وقد فاتْته الصالة ِف
 .خارجاً من املسجد

صلى - قال رسول هللا :وأخرج عبد الرزاق ِف "املصنف"، وعبد بن محيد، عن احلسن، قال
إىل  الصدمة األوىل، والَعربة ل ميلكها ابن آدم، صبابة املرء الص رب عند)) :-هللا عليه وسلم

 .((أخيه
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عتبة دمعْت عيناه، فقال: "إن هذه  هللا بن مسعود نَ ْعُي أخيه وعن خيثمة قال: ملا جاء عبد
 ."ميلكها ابن آدم رمحة جعلها هللا، ل

والَتمذي، والنسائي، عن أنس:  اري، ومسلم، وأبو داود،وأخرج أمحد، وعبد بن محيد، والبخ
هللا  اتقي)) :رأى امرأة تبكي على صيب  َلا، فقال َلا -وسلم صلى هللا عليه-أن النيب 

قيل َلا: إنه رسول هللا. فأخذها  ، فقالت: وما تبايل أنت مصيبيت. فلما ذهب،((!واصربي
ا )) :فقالت: مل أعرفك اي رسول هللا. فقال جتد عليه بو اِبني مثل املوت، فأتت اببه، فلم إَّن 

  .((الصرب عند أو ل صدمة
 يقول هللا)) :قال -عليه وسلم صلى هللا-وأخرج البخاري عن أيب هريرة: أن رسول هللا 
 .((صفيَّه من أهل الدنيا مث احَتَسَبه إل  اجلن ة تعاىل: ما لِعبدي املؤمن عندي جزاء إذا قبْضتُ 

أيب سنان قال: دفنت ابناً  لَتمذي وحس نه، والبيهقي ِف "ُشعب اإلميان"، عنوأخرج أمحد، وا
، فأخرجين وقال يل: أل -يعين: اخلولين-أبو طلحة  يل، فإين لفي القرب إذ أخذ بيدي

موسى، قال:  بلى. قال: حد ثين الضحاك بن عبد الرمحن بن عرزب، عن أيب :أبش رك؟ قلت
هللا: اي مَلك املوت، قبضَت ولَد عبدي؟  قال)) :-وسلم صلى هللا عليه-قال رسول هللا 

له  فؤاِده؟ قال: نعم. قال: فما قال؟ قال: محدك واسَتجع. قال: ابْ ُنوا قبضَت قر ة عيِنه ومثرةَ 
 .((بيتاً ِف اجلن ة، ومسُّوه بيَت احلمد

من ما )) :-هللا عليه وسلم صلى-وأخرج أمحد، عن معاذ بن جبل، قال: قال رسول هللا 
هم. فقالوا: اي مسلَمنْي يُتوىف  َلما ثالثة رسول هللا، أو  إل  أدخلهما هللا اجلنة بفضل رمحته إاي 

واحد. مث قال: والذي نفسي بيده! إن   اثنان؟ قال: أو اثنان. قالوا: أْو واحد؟ قال: أو
 .((إىل اجلنة إذا احتسبْته الس قط ليجر  أمه بسَرره

هللا، فخرج وهو مَتج ل ِف ثياب  لشخي: أنه مات ابنه عبدوعن مطرف بن عبد هللا بن ا
قد وعدين هللا على مصيبَتنْي ثالَث خصال، كل  خصلة  :حسنة، فقيل له ِف ذلك. فقال

ُهْم ُمِصيَبة   الَِّذيَن ِإَذا{ :إيل  من الدنيا كلِ ها. قال هللا منها أحب    إىل قوله }َأَصابَ ت ْ
 بعد هذا؟، أفأستكني َلا }اْلُمْهَتُدونَ {

 .وما ذكرانه فيه الكفاية وقد ساق السيوطي عد ة أحاديث ِف الصرب على فْقد الولد،
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رين أقوال  .املفس ِّ
  

واإلرشاد، والستعانة ابلصرب  مل ا فرغ تعاىل من بيان األمر ابلشكر، شرع ِف بيان الصرب
 يصرب عليها، كمايكون ِف نعمة فيشكر عليها، أو ِف نقمة ف والصالة؛ فإن العبد إم ا أن

إل  كان خيًا له! إْن أصابْته  عجبًا للمؤمن! ل يقضي هللا له قضاء)) :جاء ِف احلديث
 .((أصابْته ضر اُء فصرَب كان خياً له سر اُء فشكر كان خياً له، وإن

 يستعان به على حتم ل املصائب: الص رب والص الة، كما تقد م ِف وبني  تعاىل أن  أجود ما
َا َلَكِبيَة  ِإلَّ َعَلى اخْلَاِشِعنيَ  َواْسَتِعيُنوا اِبلصَّرْبِ َوالصَّالةِ { :قوله وِف احلديث: أن   ،}َوِإَّنَّ

حزبه أمر  صل ى. والصرب صربان: فصرْب على  كان إذا  -صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا 
ااًب ألنه املقصود. ثو  واملآمث، وصرْب على فْعل الطاعات والقرابت. والثاين أكثر تْرك احملارم

املصائب والنوائب، فذاك أيضًا واجب كالستغفار  وأم ا الصرب الثالث، وهو: الصرب على
 .املعايب من

الطاعات، من الصوم، واجلهاد، وتْرك  واملراد: استعينوا ابلص رب على الذ ِكر والش كر وسائر
 .املعاندين ِف أْمر القبلة املبالة بطعن

خاصة ابلعون والنصر، ومل يُقل: "مع املصلِ ني" ألنه  معي ة :} َمَع الصَّاِبرِينَ ِإنَّ اَّللََّ { :وقوله
 .الصالة على الصرب مع الصابرين كان مع املصل ني من ابب أْوىل لشتمال إذا كان

 .طاعته وإعالء كلمته، وهم الشهداء أي: ِف }ِلَمْن يُ ْقَتُل ِف َسِبيِل اَّللَِّ { :وقوله
إثبات احلياة  أي: بل هم أحياء. واملقصود }َبْل َأْحَياء  { .أموات همأي:  }أَْمَوات  {

 َوَلِكْن لَ { .أحياء، وإن كان ذلك أيضاً صحيحاً  َلم، ل أمرهم أبن يقولوا ِف شأَّنم إَّنم
ابملشاعر، ألَّنا من أحوال الربزخ اليت ل  أي: ل حُتس ون ول تدركون ما حاَُلم }َتْشُعُرونَ 

 .طريَق للعْلم ُبا إل  ابلوحي ول يط لع عليها
إم ا أن يكون دْفعًا إليهام  ،"مث إن  َّني املؤمنني عن أن يقولوا ِف شأن الشهداء: "أموات

 الربزخ، وتلك خصوصية َلم وإن شاركهم ِف النعيم بل وزاد مساواهتم لغيهم ِف ذلك
ا أن يكون صيانة َلم ذلك، وإم   عليهم بعض عباد هللا تعاىل املقر بني مم ن يُقال ِف حقهم

ين واملنافقون ِف شأن أولئك الكرام، قاصدين عن النطق بكلمة قاَلا ُبا أَّنم  أعداء الدِ 
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َّن ي عن نسبة املوت إليهم ابلكلِ ي ة حبيث  ُحرموا من النعيم ومل يروه أبداً. وليس ِف اآلية
يُ ْقَتُل ِف َسِبيِل اَّللَِّ  ا ِلَمنْ أصاًل ول طرفة عني، وإل لقال تعاىل: "َول تَ ُقوُلو  إَّنم ما ذاقوا

ُعلم أَّنم امتازوا بعد أن قُتلوا حبياة لئقة ُبم،  ماتوا"، فحيث عدل عنه إىل ما ترى،
  ."عن أن يقال ِف شأَّنم: "أموات مانعة

دللة لعموم املؤمنني  وِف أحد ألفاظ حديث كعب، ِف حديث حياة الشهداء الربزخية،
 .ابلذكر ِف القرآن تشريفاً َلم وتكرمياً وتعظيماً  قد ُخص صواأيضاً، وإن كان الشهداء 

إىل نظر، فمخرج احلديث  قلت: الذي يظهر يل: أن  هذا اللفظ العام  ِف املؤمن حيتاج
  .-وهللا أعلم- واحد، ومْحله على الشهيد أظهر
ُلَونَُّكمْ وَ { :كما قال تعاىل ،-أي: ُيتربهم وميتحنهم- مث أخربان تعاىل: أنه يبتلي عباده  لَنَ ب ْ

ُلَو َأْخَبارَُكمْ  َحَّتَّ نَ ْعَلَم اْلُمَجاِهِديَن ِمْنُكمْ   ، فتارة ابلسَّرَّاء، واترة ابلض ر اء}َوالصَّاِبرِيَن َونَ ب ْ
، فإن اجلائع }واخلَْوفِ  َفَأَذاقَ َها هللُا لَِباَس اجلُوعِ { :من خوف وجوع، كما قال تعاىل

 :، وقال ها هنا}واخلَْوفِ  لَِباَس اجلُوعِ { :وَلذا قال واخلائف كل  منهما يظهر ذلك عليه؛
أي، ذهاب  }َونَ ْقٍص ِمَن اأَلْمَوالِ { أي: بقليل من ذلك، }َواجْلُوعِ  ِبَشْيٍء ِمَن اخْلَْوفِ {

ل  :أي }َوالثََّمرَاتِ { كموت األصحاب واألقارب واألحباب، }َواألَنْ ُفسِ { بعضها،
بعض النخيل ل تثمر غي  ال بعض السلف: فكانتتغل  احلدائق واملزارع كعادهتا. ق

ط أحل  به واحدة. وكل هذا وأمثاله مم ا ََ  ُيترب هللا به عباده؛ فَمن صرَب أاثبه، وَمن قَن
ِر الصَّاِبرِينَ { :عقابه، وَلذا قال تعاىل املفسرين أن  املراد من  وقد حكى بعض .}َوَبشِ 

ن، وبنقص األموال: الزكاة، واألنفس: صيام رمضا :اخلوف ها هنا: خوف هللا، وابجلوع
 .-أعلم وهللا-والثمرات: األولد. قال ابن كثي: وِف هذا نظر  األمراض،

 .-رمحه هللا- قلت: حكاه الزخمشري واآللوسي عن الشافعي
اآلية نزلت قبل فرضية الصوم  وقال اآللوسي: واعَتض ما قاله اإلمام، بعد تسليم أن  

وكذا  تعاىل مل تزل قلوب املؤمنني مشحونة به قبل نزول اآلية، والزكاة، أبن  خوف هللا
ابلبتالء بذلك. وكذا ل معىن  األمراض وموت األولد موجودان قْبل، فال معىن للوعد

 ابلنقص، وأجيب أبن  كْون قلوب املؤمنني -النمو والزايدة وهي-للتعبي عن الزكاة 
خبوف آَخر، فإن  اخلوف يتضاعف  ستقبالمشحونة ابخلوف قْبل ل يناِف ابتالءهم ِف ال
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من  وموت األولد أمور متجدِ دة يصح  البتالء ُبا ِف اآليت بنزول اآلايت، وكذا األمراض
صورة وإن كانت زايدة معىن، فعند  األزمان. والتعبي عن الزكاة ابلنقص لكوَّنا نقصاً 

 .ل أداؤهاوعند األمر ابألداء مس اها زكاة يسه البتالء مس اها نقصاً 
ُهْم ُمِصيَبة  قَالُوا{ :مث بني  تعاىل َمن الصابرون الذين شكرهم، فقال ِإانَّ َّللَِِّ  الَِّذيَن ِإَذا َأَصابَ ت ْ

يتصر ف ِف  تسل ْوا بقوَلم هذا عم ا أصاُبم، وعلموا أَّنم مْلك هلل :أي }َوِإانَّ إِلَْيِه رَاِجُعونَ 
مثقال ذرة يوم القيامة، فأحدث َلم ذلك  هعبيدة مبا يشاء، وعلموا أنه ل َيضيع لدي

تعاىل عم ا أعطاهم  عبيده، وأَّنم إليه راجعون ِف الدار اآلخرة؛ وَلذا أخرب اعَتافهم أبَّنم
 .أي: ثناء من هللا عليهم }َرُبِ ِْم َوَرمْحَة   أُولَِئَك َعَلْيِهْم َصَلَوات  ِمنْ { :على ذلك فقال

عند املصائب،  }َوِإانَّ إِلَْيِه رَاِجُعونَ  ِإانَّ َّللَِّ { :وقد ورد ِف ثواب السَتجاع، وهو قول
  .كثية تقد م مجلة منها أحاديث

 على ما عليه-؛ الصالة ِف األصل }َرُبِ ِْم َوَرمْحَة   أُولَِئَك َعَلْيِهْم َصَلَوات  ِمنْ { :وقوله تعاىل
، وقيل: التعظيم، وقيل: الثناء :: الدعاء، وِمن هللا تعاىل: الرمحة، وقيل-أكثر أهل اللغة

سواء  -هنا  الغزايل: العتناء ابلشأن، ومعناها الذي يناسب أن يراد املغفرة، وقال اإلمام
 .إرادة الرمحة يستلزم التكرار : الثناء واملغفرة، ألن-كان حقيقياً أو جمازايً 

وبل لهم  إشارة إىل أَّنم منغمسون ِف ذلك وقد غِشيهم، "أتى ب "على :}َعَلْيِهمْ { :وقوله
لإلشارة إىل أَّنا مشتملة على أنواع كثية على  }َصَلَوات  { أبلغ من الالم، ومجع فهو

 .ُبا املغفرة اختالف الصفات اليت ُبا الثناء واملعاصي اليت تتعل ق حسب
مقر رة ملا قبل، كأنه  هو الهتداء للحق والصواب مطلقاً، واجلملة :}ُهُم اْلُمْهَتُدونَ {

لكل  حق وصواب، ولذلك اسَتجعوا واستسلموا  املختص ون ابلهتداء قيل: وأولئك هم
 .تعاىل لقضاء هللا

  
 .اإلمجايل املعىن

  
ومها: الصرب والصالة، على ما  أيمر سبحانه عباده املؤمنني أن يستعينوا أبمرْين عظيمنْي 

ربون على ِمن أذًى من الكافرين، وبالءات، وغي ذلك... فيص يتعر ضون له ِف هذه احلياة
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عنه، ويصربون على املصائب  هللا وما أَمرهم به، ويصربون عن معصية هللا وما َّناهم طاعة
 أنه معهم -جل  وعال-اليت تربطهم برُبم سبحانه. وأخربهم  واملِحن، ويفزعون إىل الصالة

 .العظيم وهو: الصرب معي ة خاصة ُبم، ينصرهم ويُعينهم، طاملا ات صفوا ُبذا اخلُلق
يُبتلى مبصيبة القتل ِف اجلهاد ِف  اهم سبحانه أن يعتقدوا كاعتقاد غي املؤمنني فيمنمث َّن

يعتقدوا فيهم حياة  ماتوا وانقطعت عنهم احلياة جبميع صَورها، وأَمرهم أن سبيل هللا، أَّنم قد
هللا عنده ِف جنات نعيمه، ِف حواصل طْي ُخضر تتمت ع  برزخية تليق ُبم؛ فأرواحهم جيعلها

 .القيامة اجلنة، وتسرح حيث شاءت، وتُرزق فيها رزقاً حسناً إىل يوم يمبنع
وامتحان، وأنه سبحانه ميح ص عباده  مث أخرب هللا عباده املؤمنني أبن  هذه الدنيا دار بالء

الطعام واجلوع،  ابملصائب، كشعورهم أحيااًن ابخلوف وفقدان األمن، وقل ة بذلك فيبتليهم
أحباُبم، أو ما قد يصيبهم ِمن قْحط ونقص ِف  أو فقدهم بعض وفْقدهم شيء من ماَلم،

البشارة من هللا  ليظهر املؤمن الصادق الذي يقابل ذلك ابلصرب، فيستحق   الثمار، وذلك
تصيبه املصيبة فال جيزع، وإَّنا يصرب عند الصدمة  حيث بني  سبحانه أن  هذا املؤمن الذي

هلل وحده، له عند هللا  ، فيسل م األمرَ }َوِإانَّ إِلَْيِه رَاِجُعونَ  ِإانَّ َّللَِّ { :ويسَتجع، فيقول األوىل
اخليات املتتابعة منه سبحانه، من غفران للذنوب،  :تعاىل مقابل ذلك: الصلوات، وهي

خياً مم ا فقد، وزايدة على ذلك:  العطر، والثواب اجلزيل، والرمحة به ِف مصابه، وإبداله والثناء
 .املستقيم املستِحق  للوصف أبنه املهتدي إىل احلق  والطريق الشهادة له أبنه هو

 
 .اآلايت مسائل
 :األوىل

  :-أي: حياة الشهداء-اختلف ِف هذه احلياة 
ِف هذه النشأة،  السلف إىل أَّنا حقيقية، ابلروح واجلسد، ولكن ا ل ندركها فذهب كثي من

ليست ابجلسد  ، وأبن  احلياة الروحانية اليت}ُقونَ َرُبِ ِْم يُ ْرزَ  ِعْندَ { :واستدل وا بسياق قوله تعاىل
  .على َمن عداهم ليست ِمن خواص هم، فال يكون َلم امتياز بذلك

ا روحاني ة، وكوَّنم يُرزقون ل يناِف ذلك. فقد ُروي عن احلسن: أن   وذهب البعض إىل أَّن 
هم الر ْوح والفرح، كما إلي أحياء عند هللا تعاىل، تعرض أرزاقهم على أرواحهم، فيِصل الشهداء
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 ُغُدو ًا وعشيًا فيصل إليهم الوجع. فوصول هذا الر ْوح إىل تعرض النار على أرواح آل فرعون
ينضم  إليها من اختصاصهم مبزيد  الرُّوح هو الر زق، والمتياز ليس مبجر د احلياة بل مع ما

  .ومزيد البهجة والكرامة -عز شأنه-القرب من هللا 
ال ة على ىل نْفي احلياةوذهب البلخي إ  ابلفعل عنهم مطلقاً، وأخرج اجلملة المسية الد 

 آخر له، عن ظاهرها، وقال: معىن الستمرار املستوعب لألزمنة من وقت القتل إىل ما ل
ِإنَّ األَبْ رَاَر { حييَ ْون يوم القيامة، فُيجزْون أحسن اجلزاء. فاآلية على حد   أَّنم :}َبْل َأْحَياء  {

على املشركني حيث  ، وفائدة اإلخبار بذلك: الر د  }اْلُفجَّاَر َلِفي َجِحيمٍ  ِعيٍم * َوِإنَّ َلِفي نَ 
وُيرجون من الدنيا بال فائدة، وُيضيعون أعمارهم،  قالوا: إن  أصحاب حممد يَقتلون أنفسهم،

  .قيل: ليس األمر كما زعمتم، بل حَييَ ْون وُيرجون فكأنه
 .اجلميل والثناء اجلليل احلُكمية َلم، مبا انلوا من الذ ِكر إىل إثبات احلياة وذهب بعضهم

ِف غاية الضعف، بل َّناية البطالن.  قال اآللوسي: ول ُيفى أن  هذه األقوال ما عدا األو لنْي 
بن  األو ل، ونَسب إىل ابن عباس، وقتادة، وجماهد، واحلسن، وعمرو واملشهور: ترجيح القول

املفسرين، لكنهم اختلفوا ِف املراد  ائي، والرماين، ومجاعة منعبيد، وواصل بن عطاء، واجلب
حيل  به  اجلسد الذي هدمت بْنيُته ابلقتل، ول يعجز هللا تعاىل أن ابجلسد، فقيل: هو هذا

مطروحة على األرض ل يتصرف ول يُرى  حياة تكون سبب احلس  واإلدراك، وإن كن ا نراه رم ة
 إن  املؤمن يُفسح له مد  بصرِه،)) :د جاء ِف احلديثاألحياء. فق فيه شيء من عالمات

الربزخ برزخ آخر، مبعزل عن أذهاننا  ، مع أان  ل نشاهد ذلك، إذ((ويُقال له: مَنْ نَ ْومة العروس
تقد م من  جسد آَخر على صورة الطي تتعل ق الروح فيه، واستدل  مبا :وإدراك ُقواان. وقيل

الدنيا، حبيث لو رأى الرائي أحَدهم لقال:  ر أبداَّنم ِفأحاديث. وقيل: جسد آَخر على صوَ 
 .وإىل ذلك ذهب بعض اإلمامية رأيت فالانً؛

هْدم بنَيِته وتفر ق أجزائه وذهاب هيئته،  قال األلوسي: وأم ا القول حبياة هذا اجلسد الرميم مع
 حاجة، ول كثي بعيدًا عن قدرة من يبدأ اخلْلق مث يُعيده، لكن ليس إليه وإن مل يكن ذلك

سوى إيقاع ضعفة املؤمنني ابلشكوك واألوهام،  فيه مزيد فضل ول عظيم من ة، بل ليس فيه
وما حيكى من  .غي حاجة ابإلميان مبا يعد ون قائله من سفهة األحالم وتكليفهم من

السنني وأَّنم إىل اليوم تشخب جروحهم دماً  مشاهدة بعض الشهداء الذين قُتلوا منذ مئات
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حديث خرافة، وكالم  العصابة عنها، فذلك مما رواه هي ان بن بي ان وما هو إل   عتإذا رف
 .يشهد على مصد قيه تقدمي السخافة

يُنكر ُمشاَهدًا صح ت به اآلاثر  قلت: سبحان هللا! ما أعظم هذه اجملازفة من اآللوسي وهو
يكون  شهداء، ول أنواألخرى. وليس هذا مبستلزم حصوله جلميع ال ول زال يصح  بني الفينة

ِف سبيله، أمثال عمرو بن حرام،  تفسيًا لآلية، ولكنه كرامة من هللا لبعض َمن اسُتشهد
 .نسأل هللا أن يرزقنا الشهادة ُمقِبلني غي ُمدِبرين ...وعمر بن اخلطاب، وغيمها

  
 :الثانية

باله ما خلق ألجله وابلقلب، أبن ُيطر ب ليس الصرب ابلسَتجاع ابللسان، بل الصرب ابللسان
ابلبقاء السرمدي، ومرحِتل  تعاىل وتكميل نفسه، وأنه راجع إىل ربه وعائد إليه من معرفة هللا

أعطاه  َلا على عالهتا، ويتذكر نَعم هللا تعاىل عليه ليى ما عن هذه الدنيا الفانية واترك
ان ألنه والصرب من خواص اإلنس .أضعاف ما أخذ منه، فيهون على نفسه ويستسلم له

 .والسَتجاع من خواص هذه األمة يتعارض فيه العقل والشهوة،
املنهج َلذا الفصل الدراسي.  نكتفي ُبذا القدر. ومبا سبق من حماضرات يكون قد اكتمل

 .رب العاملني والنجاح ِف الدنيا واآلخرة. وآخر دعواان أن احلمد هلل أسأل هللا يل ولكم التوفيق
 
 

 األسئلة :
ياء على إضمار النفس اليت تقتل السبعة ) ول تقولوا ملن تقتل ( ايلتاء بدل ال   قرأ بعض1
 خطأ ( .)
  أمر هللا تعاىل املؤمنني ابلصرب والصالة بعد ذكر أذى الكفار ألن ذلك من أهم ما يعني 2

 على األذى والبالء ، مث ذكر أشد أنواع البتالءات وهو القتل ) صح ( .
 ب أنواع احلياة ، واملراد هنا نفي املوت عن أرواح الشهداء ) صح (   املوت أنواع على حس3
   املصيبة من إصابة السهم إذا وصل إىل املرمى ابلصواب ) صح ( .4
   املصيبة ل أتيت إل ابلشر خبالف البالء فيأيت ابخلي والشر ) خطأ ( .5
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 عن معصية هللا طاعة هللا وصرب   ذكر بعض السلف أن الصرب على نوعني : صرب على6
 صح ( .)
  عن سعيد بن جبي : الصرب اعَتاف العبد هلل مبا أصاب منه واحتسابه عند هللا رجاء ثوابه 7

 وقد جيزع الرجل وهو متجلد ل يرى منه إل الصرب ) صح ( .
   ثبت أن أرواح الشهداء ِف حواصل طي خضر تسرح ِف اجلنة حيث تشاء ) صح ( .8
  سبيل هللا من قتل ِف املعركة مع الكفار مهما كانت نيته ) خطأ ( .  املراد ابلقتل ِف9

  ورد أنه ما من أحد من أهل اجلنة يتمىن أن يرجع إىل الدنيا مرة اثنية إل الشهيد ملا يرى 10
 من ثواب هللا تعاىل له ) صح ( .

دار ابتالء  الء ألن هذه الدنيا  ِف هذه اآلية دليل على أن املؤمن ل بد له من البت11
 ( .)صح

   ورد ِف اآلاثر أن قول إان هلل وإان إليه راجعون مما أعطيته هذه األمة خاصة ) صح (.12
  عن عمر بن اخلطاب أنه قال : نعم العدلن ونعم العالوة ، ويقصد ابلعالوة قوله تعاىل 13

 ) وأولئك هم املهتدون ( ) صح ( .
شعب اإلميان عن احلسني بن علي عن النيب  صلى   وأخرج أمحد وابن ماجه والبيهقي ِف 14

هللا عليه وسلم  قال ما من مسلم يصاب مبصيبة فيذكرها وإن طال عهدها فيحدث لذلك 
 اسَتجاعا إل جدد هللا له عند ذلك فأعطاه مثل أجرها يوم أصيب ) صح( .

 ِف أنه ل يصاب أحد مبصيبة فيسَتجع مث يقول : اللهم أجرين   ثبت عن النيب 15
 مصيبيت وأخلف يل خياً منها ، إل فعل هللا ذلك به ) صح ( .

  ثبت ِف الصحيح أن من انقطع شعث نعله فليقل إان هلل وإان إليه راجعون ألَّنا من 16
 املصائب ) خطأ ( .

 قال : ) إَّنا الصرب عند الصدمة األوىل ( ) صح ( .   ثبت أن النيب 17
و عند الصدمة وأن ما بعد ذلك ل يكون صرباً غي صحيح   ما ورد من أن الصرب إَّنا ه18

 واألثر الوارد فيه ضعيف ) خطأ( .
  ثبت ِف الصحيح : أن رسول هللا  صلى هللا عليه وسلم  قال ما لعبدي املؤمن عندي 19

 جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا مث احتسبه إل اجلنة ) صح ( 



331 
 

) إن هللا مع الصابرين ( املعية العامة لكل اخللق فإنه كما قال   املراد ابملعية ِف قوله تعاىل 20
تعاىل ل يكون من جنوى اثنني إل وهللا اثلثهما ول أدىن من ذلك ول أكثر إل وهو معهم 

 أينما كانوا ) خطأ ( .
   معية هللا للصابرين معية خاصة تقتضي العون والنصرة ) صح ( .21
ني ألن الصرب يشتمل على الصالة الصابرين ( ومل يقل مع املصل  قال تعاىل ) إن هللا مع 22

 خطأ ( .)
  َّني املؤمنني أن يقولوا للشهداء أموات دفعًا لتوهم مساواهتم لغيهم ِف الربزخ فإن ِف 23

 ذلك خصوصية َلم ) صح ( .
صود   ورد عن مجاعة من املفسرين أن اخلوف املذكور ِف اآلية هو اخلوف من هللا وأن املق24

ابجلوع صيام رمضان وبنقص األموال واألنفس والثمرات الزكاة واألمراض واألولد ، ورجحه 
 ابن كثي رمحه هللا ) خطأ ( .

   الصالة ِف األصل عند أكثر أهل اللغة الدعاء ومن هللا الرمحة ) صح ( .25
عهم وعلوهم عن   اإلشارة بعلى ِف قوله تعاىل ) أولئك عليهم صلوات ( للدللة على ارتفا26

 غيهم مبا كسبوه من اإلميان ) خطأ ( .
   مجع ) صلوات ( للدللة على أمهية هذه الصلوات اليت هي من هللا تعاىل ) خطأ ( .27
  اختلف السلف ِف حياة الشهداء ِف الربزخ والصحيح أَّنا حياة حقيقية ل يعلم طبيعتها 28

 إل هللا تليق حبال أهل الربزخ ) صح ( .
دلت اآلية على أن اسَتجع عند املصيبة فهو من الصابرين ول يشَتط أن يستحضر   29

 بقلبه معىن ما يقول ) خطأ ( .
  رد األلوسي على ما ورد من أن الشهيد ل يفىن جسده بكالم ل طائل حتته والصحيح 30

ن يكون كان أن اآلاثر واملشاهدة دليل على أن هذا األمر من الكرامة للشهداء إذا شاء هللا أ
 ) صح ( .

                                                                                            
 
 


