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 احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا أما بعد
فنظرا لضخامة كتاب إحتاف الربرة بتفسري سورة البقرة حيث وصل إىل ستة أجزاء 

واحتوائه على مباحث الحيتاج إليها إال أهل االختصاص شرح هللا الصدر القتطاع بعض 
لبة العلم دون احلاجة للرجوع للكتاب املطول فوقع االختيار على ما يستفيد منه ط
 نسأل هللا القبول واإلخالص . مبسائل سورة البقرةوهو خمتص اثلثها موضوعات هذا 
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 ؟ى سبيل االستغراق وكم من مراتب فيه علعن الكتاب كيف نفى الريب أوال :  
يراتب فيه وإمنا املنفى كونه متعلقا للريب ومظنة له ألنه من  ان أحدأ مل ينف يف اآلية اجلواب :

وإن كنتم  قوله تعاىل إىلوضوح الداللة وسطوع الربهان حبيث ال ينبغي ملراتب أن يقع فيه أال ترى 
فما أبعد وجود الريب منهم وإمنا عرفهم  23من مثله البقرة يف ريب مما نزلنا على عبدان فاتوا بسورة

تتم للمعارضة أم  ويروزوا قواهم يف البالغة هل أنفسهمحيزروا  أنالطريق اىل مزيل الريب وهو 
 . ليس فيه جمال للشبهة وال مدخل للريبة أنتتضاءل دوهنا فيتحققوا عند عجزهم 

كاالن : أن املتقني مهتدون أصال فكيف يكون هدى اثنيا : كيف قال هللا هدى للمتقني ؟ فيه إش
هلم؟ الثاين : هل معىن ذلك أن الضال ال يهتدي ابلقرآن ؟ كيف ذلك وكل من آمن به كان ضاال 

 قبل اإلميان ؟ 
فاجلواب على األول أن املراد أنه سبب يف استدامتهم على اهلدى وهذا كثري كما يف قوله اي أيها 

 قوله اي أيها الذين آمنوا آمنوا وحنو ذلك .  النيب اتق هللا وكما يف
لباس التقوى متقني  الكتساءعند مشارفتهم هللا مساهم وجياب على األول أيضا وعلى الثاين معه أبنه 

يه وسلم  من قتل كقول رسول هللا  صلى هللا علال أهنم صاروا متقني فعال يعين مساهم مبا يؤولون إليه  
يض وتضل الضالة أراد أحدكم احلج فليعجل فإنه ميرض املر  إذااس عب ابنوعن  قتيال فله سلبه
فسمى املشارف للقتل واملرض والضالل قتيال ومريضا وضاال ومنه قوله تعاىل وال وتكون احلاجة 

 الفجور والكفر  إىلأي صائرا  27فاجرا كفارا نوح إاليلدوا 
ق علم بقاؤهم على الضاللة وهم فإن قلت فهال قيل هدى للضالني قلت ألن الضالني فريقان فري

اهلدى فال يكون هدى للفريق الباقني على الضاللة  إىلمصريهم  أناملطبوع على قلوهبم وفريق علم 
اهلدى  إىليكون هدى هلؤالء فلو جيء ابلعبارة املفصحة عن ذلك لقيل هدى للصائرين  أنفبقى 

 . فقيل هدى للمتقني ذكران اليتعلى الطريقة  إبجرائهبعد الضالل فاختصر الكالم 
ال يتناوهلا ألهنا تقع  وقيل الصحيح أنههل يتناول اسم املتقي جتنبها ؟ واختلف يف الصغائر مسألة : 

 مكفرة عن جمتنب الكبائر 
 إطالقعن خربة كما ال جيوز  إالوقيل يطلق على الرجل اسم املؤمن لظاهر احلال واملتقي ال يطلق 

 .على املخترب  إالالعدل 
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 املسألة األوىل : 
 هل اإلميان التصديق أم أن العمل داخل يف مسمى اإلميان ؟

راد به ذلك كما اإلميان يف اللغة يطلق على التصديق احملض وقد يستعمل يف القرآن وامل اجلواب : 
قال تعاىل   يؤمن ابهلل ويؤمن للمؤمنني   وكما قال إخوة يوسف ألبيهم   وما أنت مبؤمن لنا ولو كنا 

 .إال الذين آمنوا وعملوا الصاحلاتصادقني   وكذلك إذا استعمل مقروان مع األعمال كقوله تعاىل   
 اعتقادا وقوال وعمال هكذا ذهب فأما إذا استعمل مطلقا فاإلميان الشرعي املطلوب ال يكون إال

وغري واحد إمجاعا أن اإلميان  إليه أكثر األئمة بل قد حكاه الشافعي وأمحد بن حنبل وأبو عبيدة
 .كثرية وأحاديث  قول وعمل يزيد وينقص وقد ورد فيه آاثر 

وقد وتفصيل األمر يف ذلك مبسوط يف كتب العقيدة ومنها كتاب اإلميان لشيخ اإلسالم ابن تيمية 
أطال اآللوسي النفس يف احلديث عن هذه املسألة وذكر أدلة كل فريق وحاول الرد عليها وأدلة 

ضعفها  مجهور أهل السنة واضحة وقوهلم هو احلق الذي ال حميد عنه وسائر األقوال متكلفة وواضح
 واحلمد هلل رب العاملني .

على  ة وما شاهبه استدل به أهل العلماملسألة الثانية : حديث أيب مجعة املذكور يف شرح هذه اآلي
وذكر  إمياهنم مبا جيدونه مكتواب مدحهم على  هللا العمل ابلوجادة اليت اختلف فيها أهل احلديث ألن

 .جرا من هذه احليثية ال مطلقا أأهنم أعظم 
فيه أحاديث ليس له رواية مبا والوجادة من وجد جيد وهو أن يقف الراوي على كتاب خبط شيخ 

فله أن يقول : وجدت أو قرأت خبط فالن أو يف كتاب فالن خبطه حدثنا فالن . والعتبارها  .فيه
 من طرق التحمل شروط وتفاصيل ينظر هلا كتب مصطلح احلديث .

 املسألة الثالثة : هل احلرام يعترب رزقا ؟
ه وأمر ابلزجر عنه قالوا املعتزلة ملا أحالوا متكني هللا تعاىل من احلرام ألنه منع من االنتفاع باجلواب : 

 . الرزق ال يتناول احلرام 
أسند الرزق إىل ذاته إيذاان أبهنم ينفقون من احلالل الصرف فإن يف هذه اآلية رى أنه تعاىل تأال 

وذم املشركني على حترمي بعض ما رزقهم هللا تعاىل بقوله   قل ، إنفاق احلرام مبعزل من إجياب املدح 
 .كم من رزق فجعلتم منه حراما وحالال  أرأيتم ما أنزل هللا ل
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، والذم لتحرمي مامل حيرم ،  اإلنفاقاملذكور للتعظيم والتحريض على  اإلسنادجعلوا  هل السنةوأ
 .واختصاص ما رزقناهم ابحلالل للقرينة 

 مل يكن احلرام رزقا مل يكن املتغذي به طول عمره أنه لوألدلة كثرية منها الرزق هلما  وقالوا بشمول
 مرزوقا وقد قال هللا تعاىل   وما من دابة يف األرض إال على هللا رزقها

عنه عليه السالم يف حديث عمرو بن قرة حني أاته فقال اي رسول هللا إن  يمبا رو واحتج بعضهم 
قال عليه فبكفي فأذن يل يف الغناء من غري فاحشة  ديفهللا كتب علي الشقوة فال أرى أرزق إال من 

عمة كذبت أي عدو هللا وهللا لقد رزقك هللا حالال طيبا فاخرتت نذن لك وال كرامة وال آالسالم ال 
 . وهو حديث ضعيف .ما حرم هللا عليك من رزقه مكان ما أحل هللا لك من حالله 

ختلف املتكلمون يف معناه شرعا فاملعول عليه عند األشاعرة ما ساقه هللا تعاىل إىل او قال اآلوسي : 
تفع به سواء كان حالال أو حراما من املطعومات أو املشروابت أو امللبوسات أو غري نااحليوان ف

سم ملا يسوقه هللا تعاىل إىل احليوان ليتغذى به ويلزم على األول أن تكون اذلك واملشهور أنه 
نتفع به ويف جعلها رزقا بعد حبسب العرف كما االعواري رزقا ألهنا مما ساقه هللا تعاىل للحيوان ف

الخيفى ويلزم أيضا أن أيكل شخص رزق غريه ألنه جيوز أن ينتفع به اآلخر ابألكل إال أن اآلية 
من جهة اإلنفاق على الغري خبالف التعريف الثاين إذ ما يتغذى به  االنتفاعتوافقه إذ جيوز أن يكون 

فسروه يف املشهور  ال ميكن إنفاقه إال أن يقال إطالق الرزق على املنفق جماز لكونه بصدده واملعتزلة
اترة مبا أعطاه هللا تعاىل عبده ومكنه من التصرف فيه واترة مبا أعطاه هللا تعاىل لقوامه وبقائه خاصة 
وحيث أن اإلضافة إىل هللا تعاىل معتربة يف معناه وأنه ال رازق إال هللا سبحانه وأن العبد يستحق الذم 

وجل عندهم ال يكون قبيحا وال مرتكبه  اىل عزوالعقاب على أكل احلرام وما يستند إىل هللا تع
مستحقا ذما وعقااب قالوا إن الرزق هو احلالل واحلرام ليس برزق وإىل ذلك ذهب اجلصاص منا يف  
كتاب أحكام القرآن وعندان الكل منه وبه وإليه   قل كل من عند هللا  والذم والعقاب لسوء مباشرة 

أس مال املؤمن فال ينبغي أن ينسب إليه سبحانه إال نعم األدب من خري ر  ابالختياراألسباب 
األفضل فاألفضل كما قال إبراهيم عليه السالم   وإذا مرضت فهو يشفني   وقال تعاىل   أنعمت 

 عليهم غري املغضوب عليهم   فاحلرام رزق يف نفس األمر لكنا نتأدب يف نسبته إليه سبحانه 
هور املعتزلة على أن من أكل احلرام طول عمره مرزوق ابإلمجاع قبل ظ االستداللواألحسن قال : 

الرزق إىل طيب وخبيث وهي تكفي يف مثل هذه  ابنقسامطول عمره ذلك احلرام والظواهر تشهد 
 .املسألة 

 املسألة الرابعة :
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وما كان أغناه رضي قال أبو السعود تعليقا على أثر ابن مسعود املذكور يف قوله : يؤمنون ابلغيب : 
تعاىل عنه عما أجاب به إذ خيرج الصحابة رضي هللا تعاىل عنهم عن هذا العموم الذي يف هذه هللا 

 . اآلية كما يشعر به قراءته هلا مستشهدا هبا وبه قال بعض أهل العلم وأان ال أميل إىل ذلك
مسعود قلت : جتاوز أبو السعود رمحه هللا احلد يف هذا التعليق وليس ما ذكره بالزم وإمنا قصد ابن 

وهذا  بيان درجة عالية من درجات اإلميان ابلغيب خمتصة أبمر معني وهو اإلميان برسول هللا 
قريب جدا مما ورد يف احلديث الصحيح املذكور أيضا يف تفسري اآلية . وقد آمن الصحابة بغيوب  

م يف كغيب من الغيوب فمن هنا اختلف عنهم من بعده  كثرية ولكن ليس منها اإلميان ابلنيب 
مل حيصر اإلميان ابلغيب يف اإلميان برسول  هذه النقطة ال يف مطلق اإلميان ابلغيب ، وابن مسعود 

 ملن مل يدركه فال معىن ملا ذكره أبو السعود رمحه هللا . هللا 
 

            

 

          

 
  :  إن قلت قولهاألوىل : 

إن عىن به القرآن أبسره والشريعة عن آخرها فلم يكن ذلك منزال وقت  إليكنزل أمبا 
فهو  إمياهنماملضي وإن أريد املقدار الذي سبق إنزاله وقت امياهنم فكيف قيل أنزل بلفظ 

 على اجلميع سالفة ومرتقبة واجب  اإلميانإميان ببعض املنزل واشتمال 
عرب عنه بلفظ املضي وإن كان بعضه مرتقبا تغليبا للموجود  وإمناقلت املراد املنزل كله 

لى الغائب فيقال أان على ما مل يوجد كما يغلب املتكلم على املخاطب واملخاطب ع
 وأنت فعلنا وأنت وزيد تفعالن 

كان بعضه انزال وبعضه منتظر النزول جعل كأن كله قد نزل وانتهى نزوله ويدل   إذاوألنه 
نزل من بعد موسى ومل يسمعوا مجيع الكتاب وال كان كله أمسعنا كتااب  إانعليه قوله تعاىل 

 منزال ولكن سبيله سبيل ما ذكران 
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وهو اندر وال تريد  إالك كل ما خطب به فالن فهو فصيح وما تكلم بشيء ونظريه قول
 . هبذا املاضي منه فحسب دون اآليت لكونه معقودا بعضه ببعض ومربوطا آتيه مباضيه

قد ذكر العلماء أن اإلميان إمجاال ابلكتب املنزلة مطلقا فرض عني وتفصيال الثانية : 
إذ لو كان فرض عني أدى إىل احلرج واملشقة ابلقرآن املتعبد بتفاصيله فرض كفاية 

جيب على الكفاية تفصيل الدالئل  يل :والدين يسر ال عسر وهذا مما ال شبهة فيه حىت ق
 .األصولية حبيث يتمكن معه من إزالة الشبه وإلزام املعاندين وإرشاد املسرتشدين 
صف هبذه وذكر الفقهاء أنه ال بد أن يكون يف كل حد من مسافة القصر شخص مت

الصفة ويسمى املنصوب للذب وحيرم على اإلمام إخالؤها من ذلك كما حيرم إخالؤها 
عن العامل ابألحكام اليت حيتاج إليها العامة وقيل ال بد من شخص كذلك يف كل إقليم 
وقيل يكفي وجوده يف مجيع البالد املعمورة اإلسالمية ولعل هذا التنزل لنزول األمر وقلة 

 يف هذه العصور املتأخرة . الدنيا علماء الدين يف
تشبث املعتزلة واخلوارج هبذه اآلية خللود اترك الواجب يف العذاب ألن قصر الثالثة : 

الفالح عن اترك الصالة والزكاة فيكون  انتفاءجنس الفالح على املوصوفني يقتضي 
الح عدم ألن الف لالستداللخملدا يف العذاب وهذا أوهن من بيت العنكبوت فال يصلح 

 انتفاءهكمال الفالح كما يقتضيه السياق والسباق ال يقتضي   انتفاءالدخول أو ألن 
مطلقا وال حاجة إىل محل املتقني على اجملتنبني للشرك ليدخل العاصي فيهم ألن اإلشارة 

 . ليست إليهم فقط فال جيدي نفعا ككون الصفة مادحة كما ال خيفى
 
           

 

           

    

 املسألة األوىل : 
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هم إمنا معىن قوله تعاىل   ختم هللا على قلوهبم   إخبار من هللا بن جرير وقال بعضاقال 
ملا دعوا إليه من احلق كما يقال إن فالان أصم عن  االستماععن تكربهم وإعراضهم عن 

هذا الكالم إذا امتنع من مساعه ورفع نفسه عن تفهمه تكربا قال وهذا ال يصح ألن هللا 
 .وهبم وأمساعهم تعاىل قد أخرب أنه هو الذي ختم على قل

وقد أطنب الزخمشري يف تقرير مارده بن جرير ها هنا وأتول اآلية من  ال ابن كثري :ق
مخسة أوجه وكلها ضعيفة جدا وماجرأه على ذلك إال اعتزاله ألن اخلتم على قلوهبم 

ومنعها من وصول احلق إليها قبيح عنده يتعاىل هللا عنه يف اعتقاده ولو فهم قوله تعاىل   
ا زاغوا أزاغ هللا قلوهبم   وقوله   ونقلب أفئدهتم وأبصارهم كما مل يؤمنوا به أول مرة فلم

ونذرهم يف طغياهنم يعمهون   وما أشبه ذلك من اآلايت الدالة على أنه تعاىل إمنا ختم 
على قلوهبم وحال بينهم وبني اهلدى جزاء وفاقا على متاديهم يف الباطل وتركهم احلق 

اىل حسن وليس بقبيح فلو أحاط علما هبذا ملا قال ما قال وهللا أعلم وهذا عدل منه تع
قال القرطيب وأمجعت األمة على أن هللا عز وجل قد وصف نفسه ابخلتم والطبع على 
قلوب الكافرين جمازاة لكفرهم كما قال   بل طبع هللا عليها بكفرهم   وذكر حديث 

 دينك  تقليب القلوب واي مقلب القلوب ثبت قلوبنا على
بن جرير واحلق عندي يف ذلك ما صح بنظريه اخلرب عن رسول هللا  صلى هللا عليه اقال 

 وسلم  
وإسناد إحداث تلك احلالة يف قلوهبم إىل هللا تعاىل الستناد مجيع وقال أبو السعود  : 

احلوادث عندان من حيث اخللق إليه سبحانه وتعاىل وورود اآلية الكرمية انعية عليهم سوء 
نيعهم ووخامة عاقبتهم لكون أفعاهلم من حيث الكسب مستندة إليهم فإن خلقها منه ص

سبحانه ليس بطريق اجلرب بل بطريق الرتتيب على ما اقرتفوه من القبائح كما يعرب عنه 
 قوله تعاىل   بل طبع هللا عليها بكفرهم   وحنو ذلك 

 .ة من األقاويل وأما املعتزلة فقد سلكوا مسلك التأويل وذكروا يف ذلك عد
ومحل الظاهريون اخلتم والتغشية على حقيتهما وفوضوا الكيفية إىل علم قال اآللوسي : 

وهو عندي  فذكر األثر املتقدم مث قال :… من ال كيفية له سبحانه وروى عن جماهد 
ستعري من ضرب اخلامت على حنو األواين اغري معقول والذي ذهب إليه احملققون أن اخلتم 
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تلك  هيئة يف القلب والسمع مانعة من نفوذ احلق إليهما كما مينع نقش اخلامت ألحداث
 فيها  االنصبابمن نفوذ ما هو بصدد  الظروف

والذم والتشنيع الذي تشري إليه اآلية ، اخللق  ابعتباروجل  مث إن إسناد اخلتم إليه عز
قوله تعاىل   بل  كون ذلك مسببا عما كسبه الكفار من املعاصي كما يدل عليه  ابعتبار

طبع هللا عليها بكفرهم   وإال أشكل التشنيع والذم على ما ليس فعلهم كذا قاله مفسرو 
أهل السنة عن آخرهم فيما أعلم واملعتزلة ملا رأوا أن اآلية يلزم منها أن يكون سبحانه 
مانعا عن قبول احلق ومساعه ابخلتم وهو قبيح ميتنع صدوره عنه تعاىل على قاعدهتم 

 لتزموا لآلية أتويالت ذكر الزخمشري مجلة منها ا
اإلجياد حقيقة وحيسن الذم هلم به  ابعتباريظهر أن إسناد اخلتم إليه تعاىل إىل أن قال : 

  .عليه ذواهتم  انطوتوقبح ما  االستعدادمن حيث داللته على سوء 
كالم لنا فيه وأما وأما ما ذكره املفسرون من أن إسناد اخلتم إليه تعاىل اخللق فمسلم ال  

فذكر احتماالت …  كون ذلك مسببا عما كسبه الكفار إخل فنقول  ابعتبارن الذم أ
وإن أرادوا به حتصيل العبد بقدرته احلادثة  ملعىن ذلك وأورد عليها اعرتاضات مث قال :

األزيل املؤثرة ال مستقال بل إبذن هللا تعاىل ما تعلقت به من األفعال  استعدادهحسب 
مشيئته التابعة ملشيئة هللا تعاىل على ما أشران إليه فنعمت اإلرادة وحبذا  ياريةاالخت

 .السلوك يف هذه اجلادة 
وأما ذكره املعتزلة ال سيما عالمتهم الزخمشري فليس أول عشواء خبطوها ويف قال : 

مث رد عليهم ما يستقبحونه من أن خيلق هللا فعل العبد … أهبطوها  األهواءمهواة من 
عبده من القبائح  اإلنسانويقبح يف الشاهد أيضا أن ميكن عاقبه عليه ومما قاله : وي

عنها  األولوالفواحش مبرأى ومسمع مث يعاقبه على ذلك مع القدرة على ردعه ورده من 
وأنتم تقولون إن القدرة اليت هبا خيلق العبد الفواحش لنفسه خملوقة هلل تعاىل على علم 

لق هبا لنفسه ذلك فهو مبثابة إعطاء سيف ابتر لفاجر يعلم أنه منه عز وجل أن العبد خي
يقطع به السبيل ويسيب به احلرمي وذلك يف الشاهد قبيح جزما فإن قالوا مث حكمة استأثر 
هللا تعاىل بعلمها فرقت بني الغائب والشاهد فحسن من الغائب ذلك التمكني ومل حيسن 

فقة لبعض الناس ما املانع أن تكون تلك األفعال يف الشاهد قلنا على سبيل التنزيل واملوا
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خملوقة هلل تعاىل ويعاقب العبد عليها ملصلحة وحكمة استأثر هبا كما فرغتم منه اآلن 
 .حذو القذة ابلقذة 

: وإذا ذكر القدر فأمسكوا . وقال : ال تزال  أقول مسألة القدر فرغ منها فقد قال 
والقدر . والنصوص الشرعية يف هذه املسألة كثرية أميت خبري ما مل يتكلموا يف الولدان 

جدا تنظر يف أماكنها وقد قال تعاىل : إان كل شيء خلقناه بقدر . والقدر سر من أسرار 
هللا عز وجل اختص نفسه به ألنه متعلق بفعله تعاىل وال يسأل عما يفعل وهم يسألون 

ه فلن يدخل أحد النار ولن وهللا سبحانه ال يظلم الناس شيئا وقد حرم الظلم على نفس
 يعاقب أحد إال وهو مستحق لذلك وهللا تعاىل أعلم .

 
 املسألة الثانية :

فإنه  احتجت املعتزلة على حدوث القرآن مبا جاء فيه بلفظ املاضي على وجه األخبار
جيب أبنه من مقتضيات التعلق وحدوثه ال أيستدعى سابقة املخرب عنه ال حمالة و 

 م كما أن حدوث تعلق العلم ابملعلوم ال يستدعي حدوث العلم يستدعي حدوث الكال
 

 املسألة الثالثة :
خرب عنهم أاآلية الكرمية مما استدل به على جواز التكليف مبا ال يطاق فإنه تعاىل قد 

أبهنم اليؤمنون فظهر استحالة إمياهنم الستلزامه املستحيل الذي هو عدم مطابقة أخباره 
م مأمورين ابإلميان ابقني على التكليف وألن من مجلة ما كلفوه تعاىل للواقع مع كوهن

تنع لذاته وإن جاز عقال من حيث ماإلميان بعدم إمياهنم املستمر واحلق أن التكليف ابمل
أن األحكام ال تستدعى أغراضا ال سيما االمتثال لكنه غري واقع لالستقراء واإلخبار 

ليه كإخباره تعاىل عما يفعله هو أو العبد أو بعدمه ال ينفي القدرة ع يءبوقوع الش
ابختياره وليس ما كلفوه اإلميان بتفاصيل ما نطق به القرآن حىت يلزم أن يكلفوا اإلميان 
بعدم إمياهنم املستمر بل هو اإلميان جبميع ما جاء به النيب  صلى هللا عليه وسلم  إمجاال 

 .ن كون املوصول عبارة عنهم ليس معلوما هلم أعلى 
 ملسألة الرابعة : ا
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وقد ذهب املسلمون إىل أنه حيسن من هللا تعاىل تعذيب الكفار وهذه قال اآللوسي : 
اآلية وأمثاهلا شواهد صدق على ذلك وقال بعضهم ال حيسن وذكروا دالئل عقلية مبنية 
على احلسن والقبح العقليني فقالوا التعذيب ضرر خال عن املنفعة ألنه سبحانه منزه عن 

تفع بشيء والعبد يتضرر به ولو سلم انتفاعه فاهلل تعاىل قادر أن يوصل إليه النفع أن ين
من غري عذاب والضرر اخلايل عن النفع قبيح بديهة وأيضا أن الكافر ال يظهر منه إال 
العصيان فتكليفه مىت حصل ترتب عليه العذاب وما كان مستعقبا للضرر من غري نفع 

أو تكليف وال عذاب وأيضا هو اخلالق لداعية املعصية قبيح فإما أن يقال ال تكليف 
فيقبح أن يعاقب عليها وقالوا أيضا هب أان سلمنا العقاب فمن أين القول ابلدوام 
وأقسى الناس قلبا إذا أخذ من ابلغ يف اإلساءة إليه وعذبه وابلغ فيه وواظب عليه المه  

فإذا قبح هذا من إنسان يلتذ  كل أحد وقيل له إما أن تقتله وترحيه وإما أن تعفو عنه
فالغين عن الكل كيف يليق به هذا الدوام وأيضا من اتب من الكفر ولو بعد  ابالنتقام

حني اتب هللا تعاىل عليه أفرتى أن هذا الكرم العظيم يذهب يف اآلخرة أو تسلب عقول 
ويف  أولئك املعذبني فال يتوبون أو حيسن أن يقول يف الدنيا   ادعوين أستجب لكم  

 اآلخرة ال جييب دعاءهم إال   اخسؤوا فيها وال تكلمون   
بقي التمسك ابلدالئل اللفظية وهي ال تفيد اليقني فال تعارض األدلة العقلية املفيدة له 
على أان ندعي أن أخبار الوعيد يف الكفار مشروطة بعدم العفو وإن مل يكن هذا الشرط 

العفو عن الفساق على أنه حيتمل أن تكون  مذكورا صرحيا كما قال ذلك فيها من جوز
تلك اجلمل دعائية أو أهنا إخبارية لكن اإلخبار عن استحقاق الوقوع ال عن الوقوع 
نفسه وهذا خالصة ما ذكر يف هذا الباب وبسط اإلمام الرازي الكالم فيه ومل يتعقبه مبا 

هنا شبه متكنت يف يشرح الفؤاد ويربد األكباد وتلك شنشنة أعرفها من أخزم ولعمري أ
قلوب كثري من الناس فكانت هلم اخلناس الوسواس فخلعوا ربقة التكليف واحنرفوا عن 
الدين احلنيف وهي عند املؤمنني املتمكنني كصرير ابب أو كطنني ذابب فأقول   وما 

: ... فأطنب رمحه هللا جدا يف رد هذه الشبه توفيقي إال ابهلل عليه توكلت وإليه أنيب 
 عها من شاء ومن متسك حببال النصوص الشرعية سلم من هذه الرتهات .فلرياج

 املسألة اخلامسة :
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من أ إذاوحد السمع كما وحد البطن يف قوله كلوا يف بعض بطنكم تعفوا يفعلون ذلك 
ن تقول السمع مصدر يف أصله واملصادر ال جتمع فلمح األصل يدل عليه أاللبس ولك 

 ا وقر مجع األذن يف قوله ويف آذانن
 أن تقدر مضافا حمذوفا أي وعلى حواس مسعهم وميكن 
وحد السمع مع أنه متعدد يف الواقع ومقتضى االنتظام ابلسباق واللحاق أن جيري وقيل 

إىل نكتة هي أن مدركاته نوع واحد  اإلشارةعلى منطهما لالختصار والتفنن مع 
ل إن وحدة اللفظ تدل على ومدركاهتما خمتلفة وكثريا ما يعترب البلغاء مثل ذلك وقي

وحدة مسماة وهو احلاسة ووحدهتا تدل على قلة مدركاهتا يف ابدئ النظر على أن 
 . قلما قرع السمع األمساع

وألن السمع كالقلب يدرك ما يدركه من مجيع اجلهات فناسب أن يقرن معه ابخلتم الذي 
كان إدراك البصر ال يكون مينع من مجيعها وإن اختص وقوعه جبانب إال أنه ال يتعني وملا  

 .عادة إال ابحملاذاة واملقابلة جعل املانع ما مينع منها وهو الغشاوة 
 الغشاوة مشهورة يف أمراض العني فهي أنسب ابلبصر و 

ولعل سبب تقدمي السمع على البصر مشاركته للقلب يف التصرف يف اجلهات الست 
 . مثله دون البصر ومن هنا قيل إنه أفضل منه

  هللا تعاىل أعلم .هذا و
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 املسألة األوىل : األلفاظ املذكورة يف اآلية املتعلقة ابخلداع واملخادعة هبا إشكاالت :
العامل الذي ال رفني و ما معىن خمادعة املنافقني هلل والذين آمنوا واملخادعة تكون من الط

خافية ال خيدع واحلكيم الذي ال يفعل القبيح ال خيدع واملؤمنون وإن جاز أن  ختفي عليه
 ؟ ن خيدعواأخيدعوا مل جيز 

وكيف يصح حصر اخلداع على أنفسهم وذلك وما معىن خداعهم ألنفسهم حقيقة ؟ 
 ؟يقتضي نفيه عن هللا تعاىل واملؤمنني وقد أثبت أوال 

 
وجوه أحدها أن يقال كانت صورة صنعهم مع هللا حيث يتظاهرون  ل األوليف السؤا

 ابإلميان وهم كافرون صورة صنع اخلادعني 
مر ابجراء أحكام املسلمني عليهم وهم عنده يف عداد أوصورة صنع هللا معهم حيث 

شرار الكفرة وأهل الدرك األسفل من النار صورة صنع اخلادع وكذلك صورة صنع 
 أمر هللا فيهم فأجروا أحكامهم عليهم  امتثلواعهم حيث املؤمنني م

والثاين أن يكون ذلك ترمجة عن معتقدهم وظنهم أن هللا ممن يصح خداعه ألن من كان 
ادعاؤه اإلميان ابهلل نفاقا مل يكن عارفا ابهلل وال بصفاته وال أن لذاته تعلقا بكل معلوم وال 

ه جتويز أن يكون هللا يف زعمه خمدوعا ومصااب أنه غىن عن فعل القبائح فلم يبعد من مثل
 ابملكروه من وجه خفي وجتويز أن يدلس على عباده وخيدعهم 

ن يذكر هللا تعاىل ويراد الرسول  صلى هللا عليه وسلم  ألنه خليفته يف أرضه أوالثالث 
ائل والناطق عنه أبوامره ونواهيه مع عباده كما يقال قال امللك كذا ورسم كذا وإمنا الق

 بعض خاصته الذين قوهلم قوله ورمسهم رمسه مصداقه قوله  أووالراسم وزيره 
 منا يبايعون هللا يد هللا فوق أيديهم إإن الذين يبايعونك 

 .وال جمال ألن يكون اخلدع من أحد اجلانبني حقيقة ومن اآلخر جمازا الحتاد اللفظ 
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قوله : إن املنافقني خيادعون هللا كما يف وبعضهم جيعل التعبري هنا ابملخادعة للمشاكلة  
 وهو خادعهم .

 كما قدمنا يف البداية .فاعل مبعىن فعل كعافاين هللا تعاىل وعاقبت اللص   وقد أتتى
 

نقول املراد أن دائرة اخلداع راجعة إليهم وضررها عائد عليهم فاخلداع ويف السؤال الثاين 
إىل أنفسهم فتكون العبارة الدالة  هنا هو اخلداع األول واحلصر ابعتبار أن ضرره عائد

عليه جمازا أو كناية عن احنصار ضررها فيهم وقد يقال إهنم خدعوا أنفسهم ملا غروها 
 بذلك وخدعتهم حيث حدثتهم ابألماين اخلالية فاملراد ابخلداع غري األول 

 
 املسألة الثانية :

الم عن قتل املنافقني سئل القرطيب وغريه من املفسرين عن حكمة كفه عليه الصالة والس
مع علمه أبعيان بعضهم وذكروا أجوبة عن ذلك منها ما ثبت يف الصحيحني أنه  صلى 
هللا عليه وسلم  قال لعمر رضي هللا عنه أكره أن يتحدث العرب أن حممدا يقتل أصحابه 
ومعىن هذا خشية أن يقع بسبب ذلك تغري لكثري من األعراب عن الدخول يف اإلسالم 

ون حكمة قتله هلم وإن قتله إايهم إمنا هو على الكفر فإهنم إمنا أيخذونه مبجرد وال يعلم
ما يظهر هلم فيقولون أن حممدا يقتل أصحابه قال القرطيب وهذا قول علمائنا وغريهم  

 .بسوء إعتقادهم  كما كان يعطي املؤلفة مع علمه
املنافقني ليبني ألمته  ومنها ما قال مالك إمنا كف رسول هللا  صلى هللا عليه وسلم  عن

أن احلاكم ال حيكم بعلمه قال القرطيب وقد اتفق العلماء عن بكرة أبيهم على أن القاضي 
 .ال يقتل بعلمه وإن اختلفوا يف سائر األحكام 

ومنها ما قال الشافعي إمنا منع رسول هللا  صلى هللا عليه وسلم  من قتل املنافقني ما  
العلم بنفاقهم ألن ما يظهرونه جيب ما قبله ويؤيد هذا  كانوا يظهرونه من اإلسالم مع

قوله عليه الصالة والسالم يف احلديث اجملمع على صحته يف الصحيحني وغريمها أمرت 
أن أقاتل الناس حىت يقولوا ال إله إال هللا فإذا قالوها عصموا مين دماءهم وأمواهلم إال 

ن قاهلا جرت عليه أحكام اإلسالم حبقها وحساهبم على هللا عز وجل ومعىن هذا أن م
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ظاهرا فإن كان يعتقدها وجد ثواب ذلك يف الدار اآلخرة وإن مل يعتقدها مل ينفعه جراين 
احلكم عليه يف الدنيا وكونه كان خليط أهل اإلميان   ينادوهنم أمل نكن معكم قالوا بلى 

هللا   اآلية فهم  ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم األماين حىت جاء أمر
خيالطوهنم يف بعض احملشر فإذا حقت احملقوقية متيزوا منهم وختلفوا بعدهم   وحيل بينهم 

 .وبني ما يشتهون   ومل ميكنهم أن يسجدوا معهم كما نطقت بذلك األحاديث 
ومنها ما قاله بعضهم أنه إمنا مل يقتلهم ألنه كان ال خياف من شرهم مع وجوده  صلى هللا 

وسلم  بني أظهرهم يتلو عليهم آايت هللا البينات فأما بعده فيقتلون إذا أظهروا عليه 
 .النفاق وعلمه املسلمون 

 .املنافق يف عهد رسول هللا  صلى هللا عليه وسلم  هو الزنديق اليوم : قال مالك 
الزنديق : الذي ال يؤمن ابآلخرة ووحدانية اخلالق وهو لفظ فارسي معرب مبعىن القائل 

 قاء الدهر . بب
وقد اختلف العلماء يف قتل الزنديق إذا أظهر الكفر هل يستتاب أم ال قال ابن كثري : 

أو يفرق بني أن يكون داعية أم ال أو يتكرر منه ارتداده أم ال أو يكون إسالمه ورجوعه 
من تلقاء نفسه أو بعد أن ظهر عليه على أقوال متعددة موضع بسطها وتقريرها وعزوها  

 ألحكام كتاب ا
 

 املسألة الثالثة : هل كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يعلم املنافقني أبعياهنم ؟
قول من قال كان عليه الصالة والسالم يعلم أعيان بعض املنافقني إمنا مستنده حديث 
حذيفة بن اليمان يف تسمية أولئك األربعة عشر منافقا يف غزوة تبوك الذين مهوا أن 

هللا  صلى هللا عليه وسلم  يف ظلماء الليل عند عقبة هناك عزموا على أن يفتكوا برسول 
ينفروا به الناقة ليسقط عنها فأوحى هللا إليه أمرهم فاطلع على ذلك حذيفة ولعل الكف 
عن قتلهم كان ملدرك من هذه املدارك أو لغريها وهللا أعلم فأما غري هؤالء فقد قال هللا 

عراب منافقون ومن أهل املدينة مردوا على النفاق ال تعلمهم تعاىل   وممن حولكم من األ
حنن نعلمهم   اآلية وقال تعاىل   لئن مل ينته املنافقون والذين يف قلوهبم مرض واملرجفون 
يف املدينة لنغرينك هبم مث ال جياورونك فيها إال قليال ملعونني أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا 
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 يغر هبم ومل يدرك على أعياهنم وإمنا كان تذكر له صفاهتم تقتيال   ففيها دليل على أنه مل
فيتومسها يف بعضهم كما قال تعاىل   ولو نشاء ألريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم يف 
حلن القول   وقد كان من أشهرهم ابلنفاق عبد هللا بن أيب بن سلول وقد شهد عليه زيد 

ملنافقني ومع هذا ملا مات  صلى هللا عليه بن أرقم بذلك الكالم الذي سبق يف صفات ا
وسلم  وشهد دفنه كما يفعل ببقية املسلمني وقد عاتبه عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه 

تتحدث العرب أن حممدا يقتل أصحابه ويف رواية يف الصحيح إين  أنأكره  إينفيه فقال 
 .لزدت خريت فاخرتت ويف رواية لو أعلم إين لو زدت على السبعني يغفر له 

 
 املسألة اخلامسة : قوله مبا كانوا يكذبون هل يفيد أهنم كذبوا يف املاضي وأقلعوا اآلن ؟

اإلتيان ابألفعال املضارعة يف أخبار األفعال املاضية الناقصة أمر مستفيض كأصبح يقول  
وقد عد  .كذا وكادت تزيغ قلوب فريق منهم ومعناه أنه يف املاضي كان مستمرا متجددا 

من معاين   كان   فال إشكال يف   مبا كانوا يكذبون   حيث دلت   كان    مراراالست
  ستقبالالكذب إليهم يف املاضي و يف احلال واال انتسابعلى 

 
 املسألة السادسة : يف حكم الكذب :

كل مقصود حممود ميكن التواصل إليه ابلصدق والكذب مجيعا فالكذب قال اآللوسي :  
إليه فإن مل ميكن إال ابلكذب فالكذب فيه مباح إن كان حتصيل  فيه حرام لعدم احلاجة

مواطن يف  ةذلك املقصود مباحا وواجب إن كان واجبا وصرح يف احلديث جبوازه يف ثالث
لريضيها وال حصر وهلذا جاز تلقني  المرأتهاحلرب وإصالح ذات البني وكذب الرجل 

يقابل بني مفسدة الكذب واملفسدة  الذين أقروا ابحلدود الرجوع عن اإلقرار فينبغي أن
املرتتبة على الصدق فإن كانت املفسدة يف الصدق أشد ضررا فله الكذب وإن كان 
عكسه أو شك حرم عليه فما قاله اإلمام البيضاوي عفا هللا تعاىل عنه من أن الكذب 
 حرام كله يوشك أن يكون مما سها فيه ويف اآلية حتريض للمؤمنني على ما هم عليه من

الصدق والتصديق فإن املؤمن إذا مسع ترتب العذاب على الكذب دون النفاق الذي هو 
 .نزجار انزجر عنه أعظم اهو ختيل يف نفسه تغليظ اسم الكذب وتصور مساجته ف
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املسألة السابعة : ذكر أبو حيان أن أمراض القلب يف القرآن سبعة وعشرون : الرين 

ج واخلتم واإلقفال واإلشراب والرعب والقساوة والزيغ والطبع والصرف والضيق واحلر 
واإلصرار وعدم التطهري والنفور واالمشئزاز واإلنكار والشكوك والعمى واإلبعاد بصيغة 
اللعن والتأيب واحلمية والبغضاء والغفلة واللهو واالرتياب والنفاق وهناك أمراض أخرى 

 ذكرها القرآن مضافة للكفار ومنها الغل واحلقد واحلسد .
 
            



         

             

        

            

      

         

           

   

 املسألة األوىل :
إن هذه اآلية حجة على املعتزلة يف يف اآلايت نزاعات مع املعتزلة ومن ذلك قول بعضهم 

ن التكليف ال يتوجه بدون العلم ابملكلف به وأن احلجة ال تلزم بدون املعرفة قوهلم : إ
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عدم العلم فلو كان حقيقة  فإن هللا تعاىل أخرب أن ما صنعوا من النفاق إفساد منهم مع
رتكاب االعلم شرطا للتكليف وال علم هلم به مل يكن صنيعهم إفسادا ألن اإلفساد 

على أن التكليف يعتمد قيام آلة العلم والتمكن من املعرفة ال  ت اآليةاملنهي عنه فدل
  .حقيقة املعرفة فيكون حجة عليهم 

ة فيه مما يستحيل نسبته إليه تعاىل حقيقة وذهبت املعتزلة أن الزايدة يف الطغيان والتقوي
 حججهم واهية والرد عليها متكرر وسبق بعضه .ومحلوا اآلية على حمامل أخر و 

 
 املسألة الثانية :

ستشكل هذه اآلية كثري من العلماء أبنه إذا كان القائل املؤمنني كما هو الظاهر ا 
لقوا املؤمنني فأين النفاق وهو واجمليب املنافقني يلزم أن يكونوا مظهرين للكفر إذا 

املفهوم من السباق والسياق وأجيب أبن هذا اجلواب كان فيما بينهم وحكاه هللا تعاىل 
وقيل   إذا   هنا مبعىن لو حتقيقا ، عنهم ورده عليهم وليس اجلواب ما يقال مواجهة فقط 

ما قيل مثله يف ك  إلبطاهنم الكفر وأهنم على حال تقتضي أهنم لو قيل هلم كذا قالوا كذا
قوله وإذا ما ملته ملته وحدي وقيل إنه كان حبضرة املسلمني لكن مساررة بينهم وأظهره 

 .عامل السر والنجوى وقيل كان عند من مل يفش سرهم من املؤمنني لقرابة أو ملصلحة ما 
 

 املسألة الثالثة :
 ه هبم ومل يعطف على الكالم قبل ئقوله هللا يستهز  ئقلت كيف ابتد إن

 قلت هو استئناف يف غاية اجلزالة والفخامة 
 إليههبم االستهزاء األبلغ الذي ليس استهزاؤهم  ئهللا عز وجل هو الذي يستهز  أنوفيه 

 له يف مقابلته ملا ينزل هبم من النكال وحيل هبم من اهلوان والذل  هابستهزاء وال يؤب
 أنمؤمنني وال حيوج املؤمنني ن هللا هو الذي يتوىل االستهزاء هبم انتقاما للأوفيه 

 هبم ليكون طبقا لقوله  ئيعارضوهم ابستهزاء مثله فإن قلت فهال قيل هللا مستهز 
يفيد حدوث االستهزاء وجتدده وقتا بعد وقت  ئقلت ألن يستهز  مستهزئونإمنا حنن 

 وهكذا كانت نكاايت هللا فيهم وبالايه النازلة هبم 
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ى وما كانوا على هدى قلت جعلوا لتمكنهم منه فإن قلت كيف اشرتوا الضاللة ابهلد
ىل الضاللة فقد عطلوه واستبدلوها به وألن إعراضه هلم كأنه يف أيديهم فإذا تركوه إو 

الدين القيم هو فطرة هللا اليت فطر الناس عليها فكل من ضل فهو مستبدل خالف 
 .الفطرة 

 
           

       

        

            

         

             

           

    

العلماء املثل والنظائر شأن ليس ابخلفي يف  واستحضارلضرب العرب األمثال أوال : 
ىت تريك املتخيل يف صورة احملقق إبراز خبيات املعاين ورفع األستار عن احلقائق ح

 واملتوهم يف معرض املتيقن والغائب كأنه مشاهد 
كثر هللا يف كتابه املبني ويف سائر كتبه أمثاله وفشت يف كالم رسول هللا  صلى أوألمر ما 

هللا عليه وسلم  وكالم األنبياء واحلكماء قال هللا تعاىل وتلك األمثال نضرهبا للناس وما 
 . العاملونال إيعقلها 
 اثنيا : 



20 
 

صح ضرب مثل اجلماعة ابلواحد كما قال   رأيتهم ينظرون إليك تدور ابن جرير : قال 
أعينهم كالذي يغشى عليه من املوت   أي كدوران الذي يغشى عليه من املوت وقال 
تعاىل   ما خلقكم وال بعثكم إال كنفس واحدة   وقال تعاىل   مثل الذين محلوا التوراة مث 

حيملوها كمثل احلمار حيمل أسفارا   وقال بعضهم تقدير الكالم مثل قصتهم كقصة مل 
الذين استوقدوا انرا وقال بعضهم املستوقد واحد جلماعة معه وقال آخرون الذي ها هنا 

 مبعىن الذين كما قال الشاعر 
 هم القوم كل القوم اي أم خالد            وإن الذي حانت بفلج دماؤهم       

وقد التفت يف أثناء املثل من الواحد إىل اجلمع يف قوله تعاىل   فلما  ابن كثري : الق
أضاءت ما حوله ذهب هللا بنورهم وتركهم يف ظلمات ال يبصرون صم بكم عمي فهم ال 

 يرجعون   وهذا أفصح يف الكالم وأبلغ يف النظام 
 اثلثا : 

يلني مجيعا من مجلة التمثيالت ن التمثأالصحيح الذي عليه علماء البيان ال يتخطونه 
املركبة دون املفرقة ال يتكلف لواحد شيء يقدر شبهه به وهو القول الفحل واملذهب 

ن العرب أتخذ أشياء فرادى معزوال بعضها من بعض مل أيخذ هذا حبجزة أاجلزل بيانه 
القرآن وتشبه كيفية حاصلة من جمموع مواضع من ذاك فتشبهها بنظائرها كما جاء يف 

أشياء قد تضامت وتالصقت حىت عادت شيئا واحدا أبخرى مثلها كقوله تعاىل مثل 
الغرض تشبيه حال اليهود يف جهلها مبا معها من التوراة اآلية ، الذين محلوا التوراة 

وآايهتا الباهرة حبال احلمار يف جهله مبا حيمل من أسفار احلكمة وتساوي احلالتني عنده 
ال مبا مير بدفيه إاألوقار ال يشعر من ذلك  ل ما سواها منمن محل أسفار احلكمة ومح

 من الكد والتعب 
املراد قلة بقاء زهرة اآلية نزلناه من السماء أوكقوله واضرب هلم مثل احلياة الدنيا كماء 

 .الدنيا كقلة بقاء اخلضر 
ال فأما ان يراد تشبيه األفراد ابألفراد غري منوط بعضها ببعض ومصريه شيئا واحدا ف

فكذلك ملا وصف وقوع املنافقني يف ضاللتهم وما خبطوا فيه من احلرية والدهشة شبهت 
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حريهتم وشدة األمر عليهم مبا يكابد من طفئت انره بعد إيقادها يف ظلمة الليل وكذلك 
 من أخذته السماء يف الليلة املظلمة مع رعد وبرق وخوف من الصواعق 

 نذكر بعضها : رابعا : يف اآلية نكات بالغية كثرية
 ملاذا مل جيمع الرعد والربق كما قيل ظلمات ؟

ولكنهما ملا كاان مصدرين يف األصل يقال هبما اجلنس ن يراد أحدمها أقلت فيه وجهان 
ترك مجعهما وإن أريد معىن  حكم أصلهما أبن يرعدت السماء رعدا وبرقت برقا روع

 اجلمع 
 إبراق ن يراد احلداثن كأنه قيل وإرعاد و أوالثاين 

نه قيل فيه ظلمات داجية ورعد أوجاءت هذه األشياء منكرات ألن املراد أنواع منها ك
 .قاصف وبرق خاطف 

 ؟انملهم أاألصبع هو الذي جيعل يف األذن فهال قيل  سفإن قلت رأ
 ال يكاد احلاصر حيصرها كقوله  قلت هذا من االتساعات يف اللغة اليت

 فاغسلوا وجوهكم وأيدكم 
 ىل الرسغ إىل املرفق والذي إأيديهما أراد البعض الذي هو فاقطعوا 

مما يعطي انطباعا مببالغتهم وأيضا ففي ذكر األصابع من املبالغة ما ليس يف ذكر األانمل 
 يف سد اآلذان .

 ؟صبع خاصة فلم ذكر االسم العام دون اخلاص أفإن قلت فاألصبع الىت تسد هبا األذن 
لسب فكان اجتناهبا أوىل آبداب القرآن أال ترى أهنم قد قلت ألن السبابة فعالة من ا

 والسباحة واملهللة والدعاءة  استبشعوها فكنوا عنها ابملسبحة
 ؟فإن قلت فهال ذكر بعض هذه الكناايت 

 حدثوها بعد أقلت هي ألفاظ مستحدثة مل يتعارفها الناس يف ذلك العهد وإمنا 
 إذا ؟ظالم كلما ومع اإل  اإلضاءةفإن قلت كيف قيل مع 

على وجود ما مههم به معقود من إمكان املشي وأتتيه فكلما  يصونقلت ألهنم حر  
 .صادفوا منه فرصة انتهزوها وليس كذلك التوقف والتحبس 
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  اهذه اآلية دالة على توحيده تعاىل ابلعبادة وحده ال شريك له ، وقد استدل هب  أوال :
كثري من املفسرين كالرازي وغريه على وجود الصانع تعاىل ، وهي دالة على ذلك بطريق 

مل هذه املوجودات السفلية والعلوية ، واختالف أشكاهلا وألواهنا األوىل فإن من أت
علم قدرة خالقها وحكمته ، وعلمه وإتقانه ، ومنافعها ووضعها يف مواضع النفع حمكمة 

كما قال بعض األعراب وقد سئل : ما الدليل على وجود الرب تعاىل .  وعظيم سلطانه 
البعري ، وإن أثر األقدام لتدل على  إن البعر ليدل على!  ؟ فقال : اي سبحان هللا

املسري، فسماء ذات أبراج ، وأرض ذات فجاج ، وحبار ذات أمواج ، أال يدل ذلك 
 على وجود اللطيف اخلبري ؟ 

وحكى الرازي عن اإلمام مالك أن الرشيد سأله عن ذلك فاستدل له ابختالف اللغات 
سألوه عن وجود الباري تعاىل ،  وعن أيب حنيفة أن بعض الزاندقة .واألصوات والنغمات 

ذكروا يل أن سفينة يف البحر  ؛فقال هلم : دعوين فإين مفكر يف أمر قد أخربت عنه 
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موقرة فيها أنواع من املتاجر، وليس هبا أحد حيرسها وال يسوقها ، وهي مع ذلك تذهب 
 وجتيء وتسري بنفسها وخترتق األمواج العظام حىت تتخلص منها ، وتسري حيث شاءت

بنفسها من غري أن يسوقها أحد . فقالوا : هذا شيء ال يقوله عاقل ، فقال : وحيكم 
هذه املوجودات مبا فيها من العامل العلوي والسفلي ، وما اشتملت عليه من األشياء 

 وأسلموا على يديه . ، ورجعوا إىل احلق ، فبهت القوم  ؟احملكمة ليس هلا صانع 
 طبيعة واحدة ،د الصانع فقال : هذا ورق التوت وعن الشافعي : أنه سئل عن وجو 

خرج منه العسل ، وأتكله الشاة تخرج منه اإلبريسم ، وأتكله النحل فتأتكله الدود ف
والبقر واألنعام فتلقيه بعرا ورواث ، وأتكله الظباء فيخرج منها املسك ، وهو شيء واحد 

 . 
ا حصن حصني ، أملس ليس هناوعن اإلمام أمحد بن حنبل أنه سئل عن ذلك فقال : ه

له ابب وال منفذ ، ظاهره كالفضة البيضاء وابطنه كالذهب اإلبريز ، فبينا هو كذلك إذ 
يعين _ انصدع جداره فخرج منه حيوان مسيع بصري ، ذو شكل حسن وصوت مليح 

 ذا خرج منها الدجاجة . إبذلك البيضة 
 

[ 38] يونس  بسورة مثله  ويف يونس :  فأتوا بسورة من مثله  قوله : اثنيا : 
،  فتعم ، يعم كل سورة يف القرآن طويلة كانت أو قصرية ، ألهنا نكرة يف سياق الشرط 

 . كما هي يف سياق النفي عند احملققني من األصوليني ، كما هو مقرر يف موضعه
بني الناس سلفا  ال نزاع فيه مافاإلعجاز حاصل يف طوال السور وقصارها ، وهذا  

والعصر إن   :، قال الشافعي رمحه هللا : لو تدبر الناس هذه السورة لكفتهم وخلفا 
  اإلنسان لفي خسر إال الذين آمنوا وعملوا الصاحلات وتواصوا ابحلق وتواصوا ابلصرب 

 
اثلثا : القول ابلصرفة واملراد به قول شاذ ابطل ومعناه أن العرب كانت لديهم املقدرة 

وقد قرر بعض سلبهم إايها وقد تطرقنا لذلك يف علوم القرآن  على املعارضة ولكن هللا
شمل قول أهل السنة وقول املعتزلة يف الصرفة فقال : إن  تاملتكلمني اإلعجاز بطريق 

وال يف قواهم معارضته  ، كان هذا القرآن معجزا يف نفسه ال يستطيع البشر اإلتيان مبثله
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معارضته مبثله ، ومل يفعلوا ذلك  قواهم وإن كان يف .وهو املطلوب  ى، فقد حصل املدع
مع شدة عداوهتم له ،كان دليال على أنه من عند هللا لصرفه إايهم عن معارضته مع 

وهذه الطريقة وإن مل تكن مرضية ألن القرآن يف نفسه معجز ال  .قدرهتم على ذلك 
دلة واملنافحة يستطيع البشر معارضته كما قرران ، إال أهنا تصلح على سبيل التنزل واجملا

يف تفسريه عن سؤاله يف السور القصار   فخر الدينعن احلق ، وهبذه الطريقة أجاب 
 كالعصر ، وإان أعطيناك الكوثر .

 
 رابعا :  

من الطرائف ما حصل من معارضة مسيلمة الكذاب للقرآن وقد ذكر ابن كثري قصة 
مسيلمة الكذاب عن عمرو بن العاص أنه وفد على  يوقد رو وردت يف ذلك فقال : 

قبل أن يسلم ، فقال له مسيلمة : ماذا أنزل على صاحبكم مبكة يف هذا احلني ؟ فقال 
والعصر إن  له عمرو : لقد أنزل عليه سورة وجيزة بليغة . فقال : وما هي ؟ فقال : 

لقد أنزل علي فففكر ساعة مث رفع رأسه ، فقال : إىل آخرها .  اإلنسان لفي خسر 
وسائرك حقر ، : وما هو ؟ فقال : اي وبر ، اي وبر ، إمنا أنت أذانن وصدر  فقال !مثلها 

علم أنك أين أقر . مث قال : كيف ترى اي عمرو ؟ فقال له عمرو : وهللا إنك لتعلم ن
 . (تكذب

 ويف كتاب البداية والنهاية طرف من أخبار هذا الكذاب وما هرف به .
دليل ألهل السنة واجلماعة على أن النار خامسا : يف قوله تعاىل : أعدت للكافرين 

 خملوقة اآلن خالفا ملن أنكر ذلك من املعتزلة ومن وافقهم
:  أن النار موجودة اآلن لقوله (على)وقد استدل كثري من أئمة السنة هبذه اآلية ]
أعدت  : أي : أرصدت وهيئت وقد وردت أحاديث كثرية يف ذلك منها 

. ا : " استأذنت النار رهبا فقالت : رب أكل بعضي بعضا " حتاجت اجلنة والنار " ومنه
مسعنا : نفس يف الشتاء ونفس يف الصيف " . وحديث ابن مسعود : فأذن هلا بنفسني 

: " هذا حجر ألقي به من شفري جهنم منذ  وجبة فقلنا ما هذه ؟ فقال رسول هللا 
الة الكسوف وليلة وصل إىل قعرها " . وهو عند مسلم . وحديث ص اآلن؛ سبعني سنة
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وقد خالفت املعتزلة جبهلهم  . يف هذا اإلسراء وغري ذلك من األحاديث املتواترة املعىن
 قاضي األندلس . (البلوطي)يف هذا ووافقهم القاضي منذر بن سعيد 

 
سادسا : من استدراكات العقالنيني على السلف الصاحل ما جاء يف الكشاف قال 

 ناس ابحلجارة وجعلت احلجارة معهم وقودا فإن قلت مل قرن الالزخمشري: 
عبدوها  أو أندادايف الدنيا حيث حنتوها أصناما وجعلوها هلل  أنفسهمقلت ألهنم قرنوا هبا 

من دونه قال هللا تعاىل إنكم وما تعبدون من دون هللا حصب جهنم وهذه اآلية مفسرة ملا 
 .حنن فيه 

غري دليل وذهاب عما هو املعىن وقيل هي حجارة الكربيت وهو ختصيص بمث قال : 
 .الصحيح الواقع املشهود له مبعاين التنزيل 

قلت : هذا التخصيص مل يقله السلف الصاحل من عند أنفسهم وليس فيه عند التأمل ما 
يناقض ما ذكره املستدرك ألنه ال ميتنع أن تكون هذه األصنام قد جعلها هللا يف اآلخرة 

اهلا ، أو أن حجارة الكربيت تلقى يف النار مع سائر من حجارة الكربيت ليزداد اشتع
 املعبودات إذ وجودها ال ينايف وجود غريها وهللا أعلم .

 
سابعا : الشرك نوعان : شرك أصغر وشرك أكرب فأما ما كان من قول القائل : ما شاء 

 . هللا وشئت ولوال الكلب يف الدار وحنو ذلك فهو من الشرك األصغر وال خيرج من امللة
وأما الشرك األكرب فهو صرف العبادة لغري هللا سبحانه وهو املخرج من امللة . ويف ذلك 
تفصيالت تنظر يف كتب التوحيد وعلى املسلم االجتهاد يف اجتناب الشرك بنوعيه وهللا 

 املوفق 
 

 ؟دليل على أن األرض مسطحة وليست بكرية  اآلية إن قلت هل يفاثمنا : 
الناس يفرتشوهنا كما يفعلون ابملفارش وسواء كانت على شكل  ليس فيه إال أن : قلت

غري مستنكر وال مدفوع لعظم حجمها واتساع جرمها  فاالفرتاشالسطح أو شكل الكرة 
. ومسألة كروية األرض أصبحت من املسلمات اآلن وهي عند النظر وتباعد أطرافها 
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أن يطلق عليه فراشا اليت تتوافق مع نصوص القرآن ألن السطح الوحيد الذي يصح 
ومهادا وبساطا دائما هو السطح الكروي ولو مل يكن كذلك لكانت له حافة بعدها 

 هاوية مما يتناىف مع هذه األوصاف .
 
          

            

           

  

 
 املسألة األوىل : 
نقطع أو مل ينقطع الة البقاء الدائم الذي ال ينقطع وعندان البقاء الطويل اخللود عند املعتز 

واجلهمية يزعمون أن اجلنة وأهلها يفنيان وكذا النار وأصحاهبا والذي دعاهم إىل هذا أنه 
تعاىل وصف نفسه أبنه األول واآلخر واألولية تقدمه على مجيع املخلوقات واآلخرية 

ولو بقيت اجلنة وأهلها كان فيه تشبيه ملن ال شبيه له  ىسو أتخره وال يكون إال بفناء ال
كان تعاىل عن ذلك وإن علم لزم سبحانه وهو حمال وألنه إن مل يعلم أنفاس أهل اجلنة  

نتهاء وهو بعد الفناء ولنا النصوص الدالة على التأييد والعقل معها ألهنا دار سالم اال
اف زواله بل قيل البؤس خري من نعيم وقدس ال خوف وال حزن واملرء ال يهنأ بعيش خي

األول واآلخر    عقوبة خالصة ال يشوهبا نقص ومعىنزائل والكفر جرمية خالصة فجزاؤها 
لغريه فهو  استنادله يف ذاته من غري  انتهاءوال  ابتداءليس كما يف الشاهد بل مبعىن ال 
والعلم ال يتناهى واخللق ليسوا كذلك فأين الشبه ، الواجب القدم املستحيل العدم 

فيتعلق مبا ال يتناهى وما أنفاس أهل اجلنة إال كمراتب األعداد أفيقال إن هللا سبحانه ال 
 .يعلمها أو يقال إهنا متناهية 
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 مسألة أخرى :
ماذا الرجل له حور عني فيتساءل كثريات من النساء الاليت مل يفقهن حقيقة خلق املرأة : 

 ذلك ؟ يكون للنساء يف اآلخرة مقابل 
املرأة هي يف احلقيقة كما أهنا خلقت أصال للرجل  الكالم يف ذلك يطول وخالصته أنو 

فهي جزء من جزائه يف اآلخرة ولكنها كما دلت على ذلك الدالل املتكاثرة يف الدنيا  
سوف تطهر كما يف هذه اآلية من احليض والنفاس وسائر قاذورات الدنيا ، وابلتايل 

وتقريبا لذلك مع الفارق أذكر  ة وتتمتع مبا فيها من خريات ،سوف تنعم معه يف اجلن
أهنا كأمثال البخت أتكل   حديث أيب بكر الصديق عن طري اجلنة اليت ذكر رسول هللا 

له :  من شجر اجلنة فقال أبو بكر رضي هللا عنه : إهنا لناعمة فكان جواب النيب 
 .آكلها أنعم منها 

 
              

          

           

      

              

        

 
ما حار فيه املعتزلة وغريهم من مؤويل الصفات ونفاهتا حيث جاء فيهما نسبة احلياء إىل 

 هللا ونسبة اإلرادة إليه ونسبة اإلضالل واهلداية إليه .
وأهل السنة يؤمنون بذلك كله على ما ذكر سبحانه كما يليق جبالله من غري تكييف أو 

 تعطيل ويؤمنون أبن شيئا من ذلك ال يشبه شيئا من املخلوقات .تشبيه أو 
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فحياء هللا تعاىل صفة تستلزم فعل اجلميل واحلسن وتنزه هللا تعاىل عن فعل ما يشني 
 ويستقبح وال يستلزم من إثباهتا إثبات ما يعرتي احليي من املخلوقني كما سبق بيانه .

إن هللا حيي كرمي يستحيي اذا رفع إليه : قوله  هو جار على سبيل التمثيل مثلوقيل : 
العبد يديه أن يردمها صفرا حىت يضع فيهما خريا   تركه ختييب العبد وانه ال يرد يديه 

 صفرا من عطائه لكرمه برتك من يرتك رد احملتاج اليه حياء منه 
وكذلك معىن قوله إن هللا ال يستحي أي ال يرتك ضرب املثل ابلبعوضة ترك من يستحيي 

 ن يتمثل هبا حلقارهتا أ
ن أما يستحيي رب حممد أن تقع هذه العبارة يف كالم الكفرة فقالوا أوجيوز وقيل : 

يضرب مثال ابلذابب والعنكبوت فجاءت على سبيل املقابلة وإطباق اجلواب على 
 .السؤال 

وهذه توجيهات املعتزلة ووصف هللا ابحلياء اثبت يف الكتاب والسنة يف مواضع عدة 
 ف مثل هذه التمحالت .تنس

 
وإرادة هللا نوعان : قدرية كونية وهي تتعلق ابخللق واإلجياد فما يكون يف الكون إال ما 

 أراده هللا تعاىل وخلقه .
وشرعية دينية وهي تتعلق ابألمر والنهي وما حيبه هللا ويبغضه وقد تتوافق مع الكونية كما 

 يف فعل العصاة للمعاصي .يف فعل املطيع للطاعات وقد تتعارض معها كما 
وإرادة هللا مرتبطة مبوضوع القضاء والقدر وخلق أفعال العباد وحمل التفصيل يف ذلك يف  

 كتب العقيدة .
وأما اهلداية واإلضالل فكذلك متعلقة مبا سبق وأهل السنة واجلماعة أن الذي يهدي 

كل ملا قدره هللا عليه ويضل هو هللا تعاىل حقيقة وما يفعل ذلك إال عدال منه واستحقاقا  
ىل السبب ألنه ملا ضرب إىل هللا تعاىل إسناد الفعل إإسناد اإلضالل وقالت املعتزلة : 

 .فضل به قوم واهتدى به قوم تسبب لضالهلم وهداهم  املثل
وعن مالك بن دينار رمحه هللا أنه دخل على حمبوس قد أخذ مبال عليه وقيد فقال اي أاب 

فيه من القيود فرفع مالك رأسه فرأى سلة فقال ملن هذه السلة ما ترى ما حنن أحيىي 
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هذه وضعت القيود على : فقال يل فأمر هبا تنزل فإذا دجاج وأخبصة فقال مالك 
 . رجلك

وهذا الذي قالوه ومثلوا به ال يغري شيئا ألن الذي خلق السبب وفعل هذا العبد هو هللا 
م يتغري شيئا . والتفصيل حمله كتب تعاىل أيضا وهو خالق ما ترتب على السبب فل

 العقيدة كما سبق وهللا تعاىل أعلم .
 
          

    

              

       

 
الضمري: مبتدًأ، واملوصول خربًا: ِمن  يف جْعل :}ُهَو الَِّذي َجَعَل َلُكمُ { :قوله :األوىل 

املسّرة،  ى. وتقدمي الظرف على املفعول الصريح، لتعجيلال خيف الداللة على اجلاللة ما
ما يف األرض لِتنتفعوا به يف أمور  والالم للتعليل واالنتفاع، أي: خَلق ألْجلكم مجيع

كثري ِمن  ابلواسطة، ويف أمور دينكم ابالستدالل واالعتبار. واستدلّ  دنياكم ابلّذات أو
 .النافعة قبل ورود الشرع ياءأهل السُّّنة وغريهم ابآلية على إابحة األش

تفسريها على نْفي عذاب القرب، إذ هناية  ال دليل يف اآلية على القول املختار يف :الثانية
وأدلّة  .اإلحياء يف الربزخ، وعدم الذِّكر ال يدّل على عدم الوجود ما فيها: عدم ذكر

 .عذاب القرب كثرية متواترة يف غري هذا املوضع
ألّن املراد  ،}َوِإلَْيِه تـُْرَجُعونَ { :مة القائلني أبنه تعاىل يف مكان، يفوكذا ال دليل للُمجسِّ 

 .هلل اجلْمع يف احملشر، حيث ال يتوىلَّ احلْكَم سواه، واألْمر يومئذ :ابلرجوع إليه
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  :األوىل
وغريه هبذه اآلية على وجوب نصب اخلليفة، ليْفصل  ستدل القرطيبقال ابن كثري: وقد ا

الناس فيما خيتلفون فيه، ويقطع تنازعهم، وينتصر ملظلومهم من ظاملهم، ويقيم  بني
 الفواحش، إىل غري ذلك من األمور املهّمة، اليت ال ميكن احلدود، ويزجر عن تعاطي

 .واجب فهو إقامتها إال ابإلمام؛ وما ال يتم الواجب إال به
أيب بكر، أو ابإلمياء إليه كما  واإلمامة تُنال ابلنص كما يقوله طائفة من أهل السُّّنة يف

 ابستخالف خليفة آخر بعده، كما فعل الصديق يف عمر بن يقوله آخرون منهم، أو
عمر، أو ابجتماع أهل احلل  اخلطاب، أو برتكه شورى يف مجاعة صاحلني لذلك، كما فعله

وحكى  مببايعة واحد منهم له، فيجب التزامها عند اجلمهور، مبايعته، أو والعقد على
  .على ذلك إمام احلرمني اإلمجاع، وهللا أعلم
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إىل الشقاق واالختالف،  أو يقهر واحٌد الناَس على طاعته، فتجب، لئال يؤدي ذلك
 .ونص عليه الشافعي

: ال يشرتط. وقيل: بلى قال وهل جيب اإلشهاد على عقد اإلمامة؟ فيه خالف؛ منهم من
 ...ويكفي شاهدان. وقيل غري ذلك

جمتهدًا، بصريًا، سليم األعضاء،  وجيب أن يكون ذكراً، حراً ابلغاً، عاقال مسلماً، عدال،
اخلطأ  خبرياً ابحلروب واآلراء،قرشيا على الصحيح. وال يشرتط اهلامشي وال املعصوم من

 .خالفا لغالة الروافض
عليه -ينعزل، لقوله  نعزل أم ال؟ فيه خالف. والصحيح: الولو فسق اإلمام هل ي

 .((إال أن تروا كفرا بواحاً عندكم من هللا فيه برهان)) :-والسالم
نفسه، وسلم األمر إىل  وهل له أن يعزل نفسه؟ فيه خالف. وقد عزل احلسن بن علي

  .ُمدح على ذلك معاوية، لكن كان هذا لعذر وقد
 من جاءكم وأْمرًكم)) :عليه السالم رض أو أكثر، فال جيوز لقولهفأما نصب إمامنْي يف األ

وهذا قول اجلمهور، وقد حكى  .((مجيع يريد أن يفرِّق بينكم، فاقتلوه كائناّ من كان
  .منهم إمام احلرمني اإلمجاع على ذلك غري واحد،

 إسحاق، احلرمنْي عن األستاذ أيب وقالت الكّرامية جبواز نصب اثننْي فأكثر. وحكى إمام
وترّدد إمام  .فأكثر، إذا تباعدت األقطار، واتسعت األقاليم بينهما أنه جّوز نصب إمامنْي 

  .احلرمني يف ذلك
العراق، والفاطميني مبصر،  قال ابن كثري: قلت: وهذا ُيشبه حال خلفاء بين العباس يف

  .واألمويني ابملغرب
  

  :الثانية
خيلف غريه، وليس خليفة عن هللا كما ذهب إليه  اخلليفة هنا: الصحيح أّن املراد: َمن

ذلك: أن هللا هو  املفسرين، وقد حرر ذلك شيخ اإلسالم ابن تيمية وملخص بعض
إن خيرج )) :يف حديث الدجال -عليه وسلم صلى هللا-اخلليفة لكل مسلم، كما قال 

يت على  فامرؤ حجيج نفسه وهللا خليف وأان فيكم، فأان حجيجه. وإن خيرج ولست فيكم،
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 .((الصاحب يف السفر واخلليفة يف األهل اللهم أنت)) :وكما يف قوله .((كل مسلم
 .شيء ال يعزب عنه -سبحانه وتعاىل-يكون بدالً عمن غاب؛ وهللا  واخلليفة

  
  :الثالثة

والراجح أنه من اجلن   .اآلاثر: أن إبليس كان من املالئكة وهذا القول مرجوح جاء يف
 .عنه يف حمّلهكما سيأيت احلديث 

 
           

    

  :األوىل
ابلكفر. منزلة عالية، فلم خيتم له إالّ  يف متّكن إبليس ِمن فْعل اخلوارق، وما كان فيه من

كرامات  -ممّن ليس بنيبّ -مسألة، وهي: َمن أظهر هللا على يدْيه  ذكر العلماء هنا
ألان ال  خالفاً لبعض الصوفية والرافضة، وخوارق للعادات، فليس ذلك داالً على واليته،

يوايف هللَا ابإلميان، وال هو يقطع لنفسه  نقطع هبذا الذي جرى اخلارق على يديه، أنه
  .بذلك
على يدْي غري الويل، بل  ابن كثري: وقد استدّل بعضهم على أّن اخلارق قد يكونقال 

والكافر أيضاً، مبا ثبت عن ابن صياد: أنه قال: هو الدُّْخ،  قد يكون على يدي الفاجر
 فَاْرَتِقْب يـَْوَم أَتْيت السََّماُء ِبُدَخان  { :-صلى هللا عليه وسلم–حني خبأ له رسول هللا 

كان ميأل الطريق إذا غضب، حىت ضربه عبد هللا  مبا كان يصدر عنه )من( أنه، و }ُمِبني  
من اخلوارق الكثرية،  ومبا ثبتت به األحاديث عن الدجال، مبا يكون على يديه بن عمر،

فتمطر، واألرض أن تنبت فتنبت، وتتبعه كنوز األرض مثل  من أنه أيمر السماء أن متطر
  ...ذلك من األمور املهولة ب مث حيييه، إىل غريالَيعاِسيب، وأنه يقتل ذلك الشا

الليث بن سعد يقول: إذا  وقد قال يونس بن عبد األعلى الصديف: قلت للشافعي:كان
فقال  .فال تغرتّوا به حىت تعرضوا أْمره على الكتاب والسُّّنة رأيتم الرجل ميشي على املاء،
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ل ميشي على املاء، ويطري يف اهلواء، الرج بل إذا رأيتم -رمحه هللا-الشافعي: قّصر الليث 
  .فال تغرتوا به حىت تعرضوا أمره على الكتاب والسُّّنة
العبد عليه وأييت مّتصفاً به يف آخر  وِمن هنا، قال العلماء: إّن العربة ابإلميان الذي يوايف

 كن"، ابلّشّك، ول-إن شاء هللا تعاىل-آخرته؛ ولذا يصّح: "أان مؤمن  حياته وأّول منازل
 .عند املوت وخْتم األعمال ليس يف اإلميان الناجز، بل يف اإلميان احلقيقّي املعترب

  
  :الثانية

فأهل السُّّنة ال يكفِّرونه، ويَرْونه مؤمناً  اختلف أهل السُّّنة واخلوارج يف ُمرتكب الكبرية؛
هذه اآلية،  بواخلوارج يكفِّرونه وخُيرجونه ِمن املّلة. وكْفر إبليس مبوج انقص اإلميان،

، بل -اخلوارج متمسكني هبذه اآلية كما زعم-ليس لرتك الواجب وفعل املعصية 
عليه اإلابء  تعاىل ابلسجود ملن يعتقد أنه خري منه وأفضل، كما يدل ابستقباحه أْمر هللا

اإلذعان، وبني الّتكرّب على أمر هللا ورفضه  واالستكبار؛ وفْرق كبري بني املعصية مع
 .صّحته مواعتقاد عد

  
  :الثالثة

مستِدلِّني  إىل الثاين مجاعة فذهب واختلف الناس فيه: هل هو ِمن املالئكة، أم ِمن اجلّن؟
يستكربون، وهو قد استكرب،  ، وأبن املالئكة ال}ِإْبِليَس َكاَن ِمَن اجلِْنِّ  ِإالّ { :بقوله تعاىل

ُخلقوا ِمن النور،  -رضي هللا تعاىل عنها-عائشة  وأبن املالئكة كما روى مسلم عن
قوله تعاىل  من مارج من انر. وهو قد ُخلق مما خلق اجلّن كما يدل عليه وُخلق اجلن
تركه السجود إابًء  ، وعدّ }َخَلْقَتيِن ِمْن اَنر  َوَخَلْقَتُه ِمْن ِطني   َأاَن َخرْيٌ ِمْنهُ { :حكاية عنه

راً ابأللوف منهم فغلِّبوا عليه، بني املالئكة مغمو  واستكباراً حينئذ، إما ألنه كان انشئاً 
املالئكة، لكنه استغىن  األمر ومل ميتثل، أو ألن اجلّن أيضاً كانوا مأمورين مع وتناوله

 أو ألنه عليه اللعنة كان مأموراً صرحياً ال ضمناً كما بذكرهم ملزيد شرفهم عن ذكر اجلن،
راجع للمأمورين  }َجُدواَفسَ { ، وضمري}ِإْذ َأَمْرُتكَ { :يشري إليه ظاهر قوله تعاىل

  .ابلسجود



34 
 

مستدّلني بظاهر االستثناء،  وذهب مجهور العلماء من الصحابة والتابعني إىل األّول،
وإن كان واحداً منهم لكن كان رئيسهم ورأسهم، كما  وتصحيحه مبا ذُكر: تكّلف، ألنه

أمورين مع أنه امل اآلاثر، فلم يكن مغموراً بينهم، وألن صرف الضمري إىل ُمطلق نطقت به
اجلّن سجدوا آلدم سوى إبليس، وكونه مأموراً  يف غاية البعد مل يثبت إذ مل يُنقل أن

من اآلية كونه  غري صرحية فيه، ودون إثباته َخْرط الَقَتاِد. واقتضاء ما ذُكر صرحياً، اآلية
البيان له. ك }فـََفَسقَ { :منهم فعاًل. وقوله تعاىل من جنس اجلن ممنوع، جلواز أن يراد كونه

املعصية،  صار"، كما روي أنه ُمسخ بسبب هذه" :مبعىن }َكانَ { أيضاً أن يكون وجيوز
 .فصار جنِّيًّا كما مسخ اليهود فصاروا قردة وخنازير

كما يُطلق على ما يقابل  سّلمنا، لكن ال منافاة بني كونه جّنا وكونه مَلكاً؛ فإن اجلن
: وكانوا -رضي هللا تعاىل عنهما-عن ابن عباس  روى املُْلك، يقال على نوع منه على ما

املالئكة مثلنا، أو أنه  اجلنة أو صاغة ُحليهم. وقيل: صْنف من املالئكة ال تراهم خزنة
الجتناهنم واستتارهم عن أعني  -ابن إسحاق كما قاله-يقال للمالئكة: جّن أيضاً 

 :-السالم عليه- مثله يف كالم العرب؛ فقد قال األعشى يف سليمان الناس، وورد
  قياماً لدْيه يعملون بال أجرِ  وسّخر ِمن جّن املالئك تسعة

ألّن من املالئكة من ليس  وكون املالئكة ال يستكربون، وهو قد استكرب، ال يضّر؛ إّما
  .العصمة على العكس منا مبعصوم، وإن كان الغالب فيهم

ثياب الصفات الشيطانية،  لبسهوإّما ألن إبليس سلبه هللا تعاىل الصفات املَلكية، وأ
  .مَلكاً ال يعصي فعصى عند ذلك، واملَلك ما دام

وال قادح يف مَلكيّته، ألن  وكونه خملوقاً من انر، وهم خملوقون من نور، غري ضاّر أيضاً 
 ابجلنس، واختالفهما ابلعوارض؛ على أّن ما يف حديث عائشة النار والنور متحَدا املاّدة

جمرى الغالب، وإال خالفه كثري  من خْلق املالئكة من النور جار -نهارضي هللا تعاىل ع-
ومالئكة  أن هللا تعاىل خَلق مالئكة من انر، ومالئكة من ثلج، من ظواهر اآلاثر إذ فيها

وانتفض  -عليه السالم-فيه جربيل  من هذا وهذه، وورد أن حتت العرش هنراً إذا اغتسل
  .خيلق من كل قطرة منه مَلك

 .-رمحه هللا-مل كالم األلوسي هذا جم
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 :قلت: مع احرتامنا للتوجيهات املذكورة نقول
اآلاثر اليت جزمت بكونه من املالئكة،  أواًل: ال بد قبل هذا التوجيه، من النظر يف أسانيد

 .تثبت وجّلها ضعيفة ال
 عن أهل الكتاب، أم ال؟ اثنياً: إذا ثبت منها شيء، ينظر هل ميكن أن يكون مأخوذاً 

األخذ ببعضها أوىل من البعض  اثلثاً: يُنظر هل عاَرضها غريها من اآلاثر أم ال؟ فليس
 .اآلخر

االستثناء الذي يف اآلية فقط، وهذا ميكن  رابعاً:القول أبنه من املالئكة ال خيدمه إالّ 
اجلن فيخدمه  تقدم من توجيهات مقبولة غري متكّلفة. وأما القول أبنه ِمن توجيهه مبا

َوَخَلْقَتُه ِمْن  َخَلْقَتيِن ِمْن اَنر  { :، وقوله}َكاَن ِمَن اجلِْنِّ { :يدة صرحية منها قولهنصوص عد
وما  .((ُخلقت املالئكة من النور، وُخلق اجلان من النار)) :الصريح ، واحلديث}ِطني  

يسبقون هللا ابلقول وهم أبمره  تقرر يف نصوص عدة من أن املالئكة ِعباد مكرمون، ال
يستحسرون،  هللا ما أَمرهم، وأهنم ال يستكربون عن عبادته وال ، وأهنم ال يعصونيعملون

 .وغري ذلك... والرد على هذا وغريه واضح جداّ تكلُّفه
 :خامساً : التوجيهات املذكورة عليها مالحظات كثرية، ومنها

 .القائلني التسليم لآلاثر مع ضعف جلِّها واّدعاء ما يوحي بكثرة
وضوح فساد ذلك أيضاً، كما  البعيد وخالف األصل، لتمرير القول، مع اللجوء للمعىن

 ال ميكن أن }َكاَن ِمَن اجلِْنِّ { :مردود، ألن قوله يف اعتبار "كان" مبعىن: "صار"؛ وهذا
بل ترّده، مث إن رفض إبليس  تكون مبعىن "صار" حيث إن اآلاثر احملتّج هبا ال ختدم ذلك

 ، وهو مل مُيسخ ِمن خلقته املالئكية خلِلقة}َخَلْقَتيِن ِمْن اَنر  { :للسجود كان ُمَعلَّالً بقوله
مسخه؟ كما أّن املسخ  اجلن على هذا القول إال بعد االعرتاض. فكيف قال ذلك قبل

ماّدة اخللق، ويكون لغرض التحقري واإلذالل؛ وال  إمنا يكون يف الصورة وليس يف أصل
 .وخنازير كما يظهر يف مسخ اليهود قردة يظهر هنا

برواايت واهية، كالقول  أيضاً : نْسف النصوص الشرعية ابحتماالت عقلية مفرتضة أو
  .أو أّن منهم من خلق من الثلج وحنو ذلك أبن املالئكة فيهم َمن ليس مبعصوم

ابالجتنان، الشرتاكهم مع اجلّن يف  التذرع ابالتفاق يف أصل االشتقاق، فوصف املالئكة
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يت اجلّنة بذلك، ألهنا ، الاالستتار عن األعني تسرت من  يعين أن اجلّن قبيل منهم؛ وقد مسُِّ
يت اجلُنَّة بذلك ألهنا حتمي صاحبها من طعنات خصمه، وهكذا  داخلها أبشجارها، ومسُِّ

 .بينها نسباً  سائر املشتّقات، وال ارتباط
ومالئكة، وأّن   خَلق إنساً وجناً  وأخريًا: النصوص الشرعية واضحة ومتضافرة على أّن هللا

اآلخر، وأّن الثقلني مكّلفان واملالئكة خبالف ذلك،  كالً منها ُخلق من مادة سوى
خترقه وال  عن هذا األصل يستلزم نصوصاً من كتاب أو ُسّنة صحيحة صرحية، واخلروج

 .-وابهلل التوفيق-يتوفر ذلك هنا 
  

  :الرابعة
ولو كان عاملاً، يف هذه  مه هللاأتّمل كيف ينجرف إىل الزيغ واالحنراف َمن مل يعص

، حيث -عفا هللا عنه- الكلمات القالئل اليت ذكرها األلوسي عند تفسري هذه اآلايت
 :يقول

ُعلويِّها وُسفليِّها، -املخلوقات  : أن مجيع-نفعنا هللا تعاىل هبم-وافهم كالَم القوم "
 ... ويف-ليه وسلمصلى هللا تعاىل ع-احلقيقة احملمدية  خملوق من -سعيدها وشقّيها

من  -عليه الصالة والسالم-منه  اآلاثر ما يؤيِّد ذلك، إالّ أن املالئكة العلويني ُخلقوا
حوالينا  اجلالل... إخل كالم يشبه كالم املرَُبْمسَِني. اللهم حيث اجلمال، وإبليس من حيث

 .وال علينا
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األرض؟ فاألكثرون على  اخُتلف يف اجلّنة اليت أسكنها آدم: أهي يف السماء أم يف
 .(املعتزلة والقَدرية القول أبهنا يف األرض األّول، )وحكى القرطيب عن

كما يقوله اجلمهور من - م اليت ُأسكنها يف السماءفإذا كانت جنة آد :فإن قيل
دخول اجلنة، وقد طُرد من هنالك طرداً قدرايً،  ، فكيف متّكن إبليس من-العلماء

  ال خياَلف وال مُياَنع؟ والقدريّ 
اليت كان فيها آدم يف األرض، ال  إّن هذا بعينه استدّل به َمن يقول: إّن اجلنة :فاجلواب

 .يف السماء
  :جلمهور أبجوبةوأجاب ا

وهلذا  مكرَّماً، فأّما على وجه السرقة واإلهانة، فال ميتنع؛ أحدها: أنه ُمنع من دخول اجلنة
احلية إىل اجلنة. وقد قال بعضهم:  قال بعضهم، كما جاء يف التوراة: إنه دخل يف فم

 وسوس هلما يف هلما، وهو خارج ابب اجلنة. وقال بعضهم: حيتمل أنه حيتمل أنه وسوس
 .وغريه األرض، ومها يف السماء؛ ذكرها الزخمشري

ألهنا املتبادرة عند اإلطالق،  واجلنة يف املشهور: دار الثواب للمؤمنني يوم القيامة،
ظواهر اآلاثر ما يدل عليه، ومنها ما يف الصحيح ِمن  ولسبق ذكرها يف السورة، ويف

  .هللا تعاىل منها حيث شاء ؛ فهي إذاً يف السماء،-عليهما السالم-آدم وموسى  حماّجة
األرض، ومل يذكر يف القصة أنه نَقَله  ال نزاع يف أنه تعاىل خّلق آدم يف :وقال املخاِلفون

تلك اجلّنة  نقله إليها لكان أْوىل ابلذِّكر، وألنه سبحانه قال يف شأن إىل السماء، ولو كان
َلْغٌو ِفيَها َوال  ال}، و{ِإال ِقيالً َسالماً َسالماً  }َوال أَتْثِيماً  ال َيْسَمُعوَن ِفيَها َلْغواً }:وأهلها

َها} ،{أَتْثِيمٌ  آدم وحواء  ، وقد لغا إبليس فيها وكذب، وأخرج منها{مبُْخَرِجنيَ  َوَما ُهْم ِمنـْ
ليلة  -صلى هللا تعاىل عليه وسلم-النيب مع إدخاهلما فيها على وجه السكىن ال كإدخال

آدم أن ال  للنعيم وراحة وليست بدار تكليف، وقد كّلفجّنة اخللد دار  املعراج، وألن
وقد دخلها للوسوسة؛ ولو كانت دار  أيكل من الشجرة، وألن إبليس كان من الكافرين

 كاد، وألهنا حمل تطهري، فكيف حيسن أن يقع فيها العصيان اخللد ما دخلها وال
 واملخالفة وحيّل هبا غري املطهَّرين؟
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االمتنان أبمر ضيئل،  وصفها يف موضع :رى كثرية، منهاقلت: وهناك استشكاالت أخ
  .{َتْظَمأُ ِفيَها َوال َتْضَحى َوأَنََّك ال *َأالَّ جَتُوَع ِفيَها َوال تـَْعَرى  ِإنَّ َلكَ } :وهو قوله تعاىل

أن فيها ما ال عني رأت، وال أذن مسعت، وال خطر على  ومنها: أّن النصوص ذكرت
 ...وأهناراً وحوراً عيناً، وغري ذلك بشر، وأن فيها قصوراً  قلب

تكّلف والتزام ما ال يلزم.  قال اآللوسي: "والتزام اجلواب عن ذلك كلِّه ال خيلو عن
دار الثواب، بل هي جنة اخللد. وقيل: كانت غريمها.  وقيل: كانت يف السماء وليست

فة. واحتمال أهنا املعرو  أنه مل يصّح أن يف السماء بساتني غري بساتني اجلنة :ويرّد ذلك
يُقدم عليه منصف. وقيل: الكل مُمكن، وهللا تعاىل  خلقت إذ ذاك، مث اضمحلت، ممّا ال

تعيينها والقطع  يشاء قدير. واألدلة متعارضة؛ فاألحوط واألسلم هو: الكف عن على ما
 ."به

، وزيّنها ما أنشأ، وغرّي فيها ما غرّي  قلت: ال مُيتنع أن تكون أصل اجلنة، مث أنشأ هللا فيها
 وابهلل-كّله بعد خروج آدم منها، فتلتئم النصوص مجيعها  لعباده املؤمنني؛ وذلك

 .-التوفيق
 
            

 

           

       

          

 

  :األوىل
  :جمموع أمور ثالثة عبارة عن العبد كانت أصلها الّرجوع، وإذا ُأسندت إىل :التوبة
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 .حجاابً عن كل حمبوب عْلم: وهو: معرفة ضرر الذنب، وكونه
يه: ندماً  يُثمره ذلك العْلم، :وحال  .وهو: أتمّل القلب بسبب فوات احملبوب، ونسمِّ
  .الّتدارك، والعزم على عدم العودالرّتك و  :يُثمره احلال، وهو :وعمل

 :احلديث على الّندم وْحده، لكونه الزماً للعْلم، ُمستلزِماً للعمل؛ ويف وكثرياً ما ُتطلق
  .((الندم توبة))

  .أبحوال اآلخرة، وضرر املعاصي فيها وطريق حتصيلها: تكميل اإلميان
عن الذنب،  بة، والعفوُأسِندت إليه سبحانه، كانت عبارة عن: قبول التو  وأّما إذا 

مبا يُظهر للتائبني من آايته، وُيطلعهم عليه ِمن  وحنوه... أو التوفيق هلا، والتيسري ألسباهبا
 .حىت يستشعروا اخلوف فريجعوا إليه ختويفاته،

 ."بـ"على وترجع يف اآلخرة إىل معىن التفّضل والعطف، وهلذا ُعّديت
عنهّن ذكر املتبوع، ولذا  النساء تَبع، يغين: "فتاب عليهما"، ألن -جل شأنه-ومل يُقل 

 .والسُّّنة طوى ذْكرهن يف كثري من الكتاب
 :الثانية

سبيل  إشارة إىل أّن قبول التوبة ليس على :{التواب} :بعد قوله {الرَِّحيم} قيل يف ذْكر
والّتفّضل، وأنّه الذي سبقت  ، بل على سبيل الرّتّحم-كما زعمت املعتزلة-الوجوب 

 .غضبهرمحته 
 :الثالثة

، وإتيان اهلدى كائن {ِمينِّ ُهدىً  فَِإمَّا أيَْتِيَـنَُّكمْ } :إن قلَت: ملَ جيء بكلمة الّشّك يف قوله
 لوجوبه؟ ال حمالة

بعثه الرسل وإنزال الكتب، وأنه  قلُت: لإليذان أبّن اإلميان ابهلل والتوحيد ال يشرتط فيه
فيهم من  إلميان به وتوحيده واجباً، ِلما رَكَّبينزل كتاابً، كان ا إن مل يبعث رسوالً ومل

 .واالستدالل العقول، ونَصب هلم من األدلّة، ومكَّنهم ِمن الّنظر
 :الرابعة

فالكبرية ال جتوز على األنبياء، وإن   إن قلَت: اخلطيئة اليت أهبط هبا آدم: إن كانت كبرية،
اجلنة،  س، واإلخراج منجرى عليه ما جرى بسببها من نزْع اللبا كانت صغرية فِلمَ 
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الغّي، والعصيان، ونسيان العهد،  واإلهباط من السماء، كما فعل إببليس ونسبته إىل
 إىل التوبة؟ وعدم العزمية، واحلاجة

اإلخالص، واألفكار الصاحلة اليت  قلُت: ما كانت إالّ صغرية مغمورة أبعمال قلبه ِمن
ليه ما جرى، تعظيماً للخطيئة، الطاعات، وإمّنا جرى ع هي أجّل األعمال، وأعظم

يف اجتناب اخلطااي، واتّقاء املآمث،  وتفظيعاً لشأهنا وهتوياًل، ليكون ذلك لطفاً له ولُذرِّيّته
 مجّة؟ أخرج من اجلنة خبطيئة واحدة، فكيف يدخلها ذو خطااي والتنبيه على أنه

كبرية تفصيل الصغرية وال هكذا أجاب الزخمشري. وميكن أن يُقال: هذا التفصيل بني
عندما هنى آدم حّذره من عاقبة هذه  -عز وجل-وهللا  حادث، ومل يكن يف ذلك احلني،

. -عز وجل-أخرب هللا  بعْينها ومل يكن مَثّ تكليف بغري ذلك؛ فكان اجلزاء كما املعصية
 .تلك احلال، ألنه مل يرسل بْعد ألحد وكذلك ينازع يف قضية العصمة آلدم يف

 
          

    

             

       

          

         

  :األوىل
فال جيوز أن أيخذ عليه أجرة، وجيوز أن يتناول  تعليم العْلم أبجرة: إن كان قد تعنّي عليه،

يقوم به حاله وعياله. فإن مل حيصل له منه شيء، وقطََعه التعليم عن  املال ما من بيت
  .التكسب، فهو كما مل يتعنّي عليه

مالك، والشافعي، وأمحد، ومجهور   عليه، فإنه جيوز أن أيخذ عليه أجرة عندوإذا مل يتعنّي 
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 إّن أحق ما أخذمتُ )) :البخاري عن أيب سعيد يف قصة الّلديغ العلماء، كما يف صحيح
 .((زّوْجُتكها مبا معك من القرآن)) :، وقوله يف قصة املخطوبة((عليه أجراً: كتاب هللا

الّصّفة شيئاً من القرآن فأهدى  : أنه عّلم رجالً من أهلفأّما حديث عبادة بن الصامت
 إن أحببَت أن)) :عن ذلك، فقال -صلى هللا عليه وسلم- له قوساً، فسأل رسول هللا

  .، فرَتَكه((ُتطوَّق بقوس من انر فاْقبْله
  .قال ابن كثري : "رواه أبو داود، وروي مثله عن أيّب بن كعب، مرفوعاً 

على  -أبو عمر بن عبد الرَبّ  :منهم-و حممول عند كثري من العلماء فإن صّح إسناده، فه
من  له أن يعتاض عن ثواب هللا بذلك القوس. فأّما إذا كان أنه كان علَّمه هلل، فلم جَيُز

حديث اللديغ، وحديث سهل يف  أّول األمر على التعليم ابألجرة، فإنه يصح، كما يف
 .-وهللا أعلم-املخطوبة" 

 :الثانية
من العلماء هبذه اآلية على وجوب اجلماعة،  استدّل كثري :{َوارَْكُعوا َمَع الرَّاِكِعنيَ } :لهقو 

 .القرطيب على مسائل اجلماعة واإلمامة فأجاد وقد تكّلم
 .املوافقة، وإن مل يكونوا معهم ومن مل يقل به، مَحل األمر على الّندب، أو املعية على

فمساقها ال يؤّيد َمن احتج هبا، كما  بصالة اجلماعة، قلت : األقرب: أنه ال عالقة لآلية
ُنيِت ِلَربِِّك َواْسُجِدي} :أهنا مثل قوله تعاىل   .{َوارَْكِعي َمَع الرَّاِكِعنيَ  اَي َمْرمَيُ اقـْ

 .-وهللا أعلم-وأّما وجوب اجلماعة، فيؤخذ من أدلة أخرى 
  :الثالثة
 :لياستدالالت عّدة ابآلايت، جنملها فيما ي ها هنا

عليه كتمانه، ابلشروط املعروفة  اسُتدل هبا على أّن العامل ابحلق جيب عليه إظهاره وحيرم
 .لدى العلماء

 .خماطبون ابلفروع واسُتدّل هبا حيث كانت خطاابً لليهود على أّن الكفار
ة ابلزكاة عند َمن يقول بنزول اآلي واسَتدّل هبا من يقول جبواز أتخري بيان املُجَمل، ألْمره

 .قبل تفصيل أْمرها
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 .ذهب بعضهم إىل أّن ُمرتكب املعاصي ال ينهى غريَه عنها

حّجة هلم فيها.  اآلية، فإنه ال وهذا ضعيف. وأضعف منه: متّسكهم هبذه" :قال ابن كثري
 ."ارتكبه ابملعروف وإن مل يفعْله، وينهى عن املنكر وإن الصحيح: أّن العامل أيمرو 

أيمر ابملعروف وينهى عن  ال حّجة فيها ِلمن زعم أنه ليس للعاصي أن" :وقال اآللوسي
األمرين ابلنظر للثاين فقط، ال مْنع الفاسق عن الوعظ؛  املنكر، ألن التوبيخ على مْجع

وارتكابه ذنب آخر،  الزم ولو ملرتكبه؛ فإّن تْرك الّنهي ذنب، النهي عن املنكر فإن
 ."ابآلخر وإخالله أبحدمها ال يلزم منه اإلخالل

كان املرء ال أيمر ابملعروف وال  لو" :وقال مالك: عن ربيعة، مسعت سعيد بن جبري يقول
قال  ."منكر ال يكون فيه شيء، ما أَمر أحد مبعروف، وال هنى عن ينهى عن املنكر حىت

  من ذا الذي ليس فيه شيء؟ .مالك: وصدق
الطاعة، وفْعل املعصية، لعْلمه هبا،  مذموم على ترْكه -واحلالة هذه- لكنه" :قال ابن كثري

يف الوعيد  وخمالفته على بصرية؛ فإنه ليس َمن يعلم كمن ال يعلم، وهلذا جاءت األحاديث
  ."على ذلك

 .اآلاثر مث ذكر مجلة من األحاديث املتقّدمة يف
مرة، حىت يغفر للعامل مّرة واحدة،  قال: وقد ورد يف بعض اآلاثر: أنه يُغفر للجاهل سبعني

يـَْعَلُموَن َوالَِّذيَن ال  ُقْل َهْل َيْسَتِوي الَِّذينَ } :يعَلم. وقال تعاىل ليس َمن يعلم كمن ال
َا   .{يـََتذَكَُّر ُأوُلو األَْلَبابِ  يـَْعَلُموَن ِإمنَّ

  :ما قال سَلم بن عمرووما أحسن  
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 يزهِّد الناس وال يزهدُ  ما أقبح التزهيد من واعظ
 أضحى وأمسى بيَته املسجدُ  لو كان يف تزهيده صادقاً 
 يستمنح الناس ويسرتفدُ  إن رفض الناس فما ابلُه

 يسعى له األبيض واألسودُ  الرزق مقسوم على من ترى
جملس التذكري، فأطال  يوماً علىوقال بعضهم: جلس أبو عثمان احلريى الزاهد  

  :السكوت. مث أنشأ يقول
 طبيٌب يداوي والطبيُب مريضُ  وغري تقيّ  أيمر الناس ابلتّـَقى

 .قال : فضّج الناس ابلبكاء
 :وقال أبو العتاهية الشاعر

 وريح اخلطااي من ثيابك تسطعُ  وصفَت الّتقى حىت كأنك ذو تقى

   :وقال أبو األسود الدؤيل 
  عاٌر عليك إذا فعلَت عظيمُ   عن خُلق وأتيَت مثَلهال تْنهَ 

  فإذا انتهْت عنه فأنت حكيمُ  فابدأ بنفسك فاهْنَها عن غيِّها
فهناك يُقبل إن َوعْظَت 

 ويُهتَدى
  ابلقول منك وينفع التعليمُ 

البصري العابد الواعظ، قال:  وذكر احلافظ ابن عساكر يف ترمجة عبد الواحد بن زيد
يقال هلا:  يف اجلنة، فقيل يل يف املنام: هي امرأة يف الكوفة  أن يُريين رفيقي"دعوت هللا

فقيل يل: هي ترعى غنماً بواد هناك. فجئت  .ميمونة السوداء. فقصدت الكوفة ألراها
ينفرن منهن، وال  هي قائمة تصّلي، والغنم ترعى حوهلا، وبينهن الذائب ال إليها، فإذا

سّلمْت قالت: اي ابن زيد، ليس املوعد ها هنا، إمنا املوعد تسطو الذائب عليهن. فلما 
فسألتها عن شأن الذائب والغنم. فقالت: إين أصلحت ما بيين وبني سّيدي، فأصلح  .مثَّ 
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هلا: ِعظيين. فقالت: اي عجباً من واعظ يوعظ! مث قالت:  ما بني الذائب والغنم. فقلت
خلرّبْتك مبكتوم مكنون ما  جوارحك،اي ابن زيد، إنك لو وضعت موازين القسط على 

فيها. اي ابن زيد، إنه بلغين: ما ِمن عبد ُأعطي من الدنيا شيئاً، فابتغى إليه اثنياً، إال سلبه 
  :وبعد األنس الوحشة، مث أنشأت تقول هللا حّب اخللوة، وبّدله بعد القرب البعد،

  يزجر قوماً عن الذنوبِ  قام الحتساب   اي واعظاً 
  هذا من املُنكر العجيبِ  ت السقيم حقاً تنهى وأن

  وأنت يف الّنهِي كاملُريبِ  تنهى عن الغّي والّتمادي
  عيَبك أو تُبَت من قريبِ   لو كنَت أصلحَت قبل هذا

 موضع ِصْدق من القلوبِ  كان ملا قلَت اي حبييب
ما فيها من شعر، وليته  هكذا ذكر ابن كثري هذه القصة، وهي قصة ركيكة هي وما 

 واضحة عليها، كما أّن راويها يُنظر يف دينه ألن صاحب ذكرها! فلوائح اخلرافة والوضع
املختَلقة ما خيالف ما كان عليه  الدين والورع ال حُيّدث مبثل ذلك إن حصل. ويف القصة

وبني ربّه حقاً،  وخيار أتباعهم املشهود هلم ابجلنة، فكلهم أصلح ما بْينه أنبياء هللا ورسله
وسائر اآلفات، ومل خيرق هلم هللا ُسَننه هبذه  تسَلْم شياههم وممتلكاهتم من الذائبومل 

  .لربّه عقرب وهو قائم يصلِّي -صلى هللا عليه و سلم–لدغت النيب  الصورة. وقد
املنامات وغريها، واحنراف ذلك  ابإلضافة إىل ما فيها ِمن اّدعاء عْلم الغيب عن طريق

 .واضح
  

مسَندة فيها ضعف، بعكس ذلك  سألتنا، فقد رويت آاثر ورواايت أخرىوأّما ابلنسبة مل
 .للعلماء بفضل عْلمهم ويتجاوز عن زاّلهتم وهفواهتم تتضّمن أّن هللا تعاىل يغفر

يقول )) :-هللا عليه وسلم صلى-فعن ثعلبة بن احلكم الصحايب، قال: قال رسول هللا 
على كرسيه لفْصل عباده: إين مل أجعل  إذا قعد للعلماء يوم القيامة، -عز وجل-هللا 

  .((أابيل فيكم، إالّ وأان أريد أن أغفر لكم على ما كان فيكم وال عْلمي وحْلمي
  .رواه الطرباين يف "الكبري"، وقال املنذري: ورواته ثقات
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يبعث هللا العباد )) :-وسلم صلى هللا عليه-وروي عن أيب موسى، قال: قال رسول هللا 
 .فيقول: اي معشر العلماء، إين مل أضع عْلمي فيكم ألعذِّبكم ، مث مييز العلماءيوم القيامة

  ."، رواه الطرباين يف "الكبري((!اذهبوا، فقد غفرت لكم
للعلماء: إين مل أضع عْلمي  يوم القيامة -عز وجل- يقول هللا)) :وعن ابن عمر، مرفوعاً 

أان أريد أن أعذِّبكم. فادخلوا اجلنة أضع عْلمي عندكم و  عندكم إالّ لعلمي بكم. وإين مل
 .، رواه الديلمي((!ما كان فيكم على

والعلم غطاء، خيفي حتته الفْسق  والذي يظهر يل: أن الّذم متوّجه ملَن يّتخذ الدِّين ستاراً 
تزّل قدُمه  الصادق الذي حياول أن يّتقي هللا ويطبِّق شرعه، إالّ أنه واجملون، أّما العامل

معركته مع النفس والشيطان، فليس مراداً ها  يّته وضعف إرادته واهنزامه يفأحياانً لبشر 
وهم قدوة - الذي يسلم من ذلك. ومجهور أهل العلم على أّن األنبياء هنا، وإالّ فمن

إمنا أان )) :يقول -وسلم  هللا عليه صلى-قد َتْصُدر منهم الصغرية. والنيب  -العلماء
وال عصمة ألحد كعصمة  .((البشر أرضى كما يرضىبَشر، أغضب كما يغضب البَشر، و 

 .األنبياء
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  :األوىل
  .هلم ُشَبهاً، وأجاب عنها حبث الرازي ها هنا مع املعتزلة يف إثبات الشفاعة، فأورد

يف الشفاعة، وأقسامها،  قال ابن كثري: "وقد بسطُت الكالم على األحاديث املتواترة
 ."البعث والنشور" كتابنا يفوتعدادها، وأنواعها، يف  

تُقبل للعصاة؟ قلت: نعم،  قال الزخمشري: "فإن قلت: هل فيه دليل على أّن الشفاعة ال
حقاً أخّلت به ِمن فْعل أو تْرك، مث نَفى أن يُقبل منها  ألنه نَفى أن تقضي نفس عن نفس

َهاَوالَ } :شفيع؛ فُعلم أهنا ال تُقبل للعصاة. فإن قلت: الضمري يف شفاعة إىل  {يـُْقَبُل ِمنـْ
الَ يـُْؤخُذ ِمْنها } العاصية غري اجملزّي عنها، وهي اليت أي النْفسنْي يرجع؟ قلت: إىل الثانية

َها} :ومعىن .{َعْدلٌ   ."منها ، إن جاءت بشفاعة شفيع مل يُقبل{َشَفاَعةٌ  الَ يـُْقَبُل ِمنـْ
ة ألهل الكبائر، وكون الشفاع قال اآللوسي: "ومتّسك املعتزلة بعموم اآلية على نْفي

 ."انزلة فيهم، ال يدفع العموَم املستفاد ِمن اللفظ اخلطاب للكّفار واآلية
 :وُأجيب ابلتخصيص من وجهنْي 

زماهنا فيها سعة وطول، ولعل  حبسب املكان والزمان: فإّن مواقف القيامة ومقدار :األول
اجلْمع  قد قيل مثل ذلك يفوقوعها وشّدته، مث يُؤذن ابلشفاعة. و  هذه احلالة يف ابتداء

نَـُهْم يـَْوَمِئذ  َوال يـََتَساَءُلونَ  َفال} :بني قوله تعاىل َبَل بـَْعُضُهْم } :وقوله تعاىل {أَْنَساَب بـَيـْ َوَأقـْ
 .؛ وكون مقام الوعيد أيىب عنه غري ُمسلَّم{بـَْعض  يـََتَساَءُلونَ  َعَلى

غري العصاة، ملزيد الدرجات؛  حبسب األشخاص: إذ ال بّد هلم من التخصيص يف :والثاين
 .عندهم، وإالّ اقتضى نْفي زايدة املنافع، وهم ال يقولون به فليس العاّم ابقياً على عمومه

التواتر، وحيث فتح ابب  وحنن ُُنصِّص يف العصاة ابألحاديث الصحيحة البالغة حدّ 
َفُع وَ } :خمّصص مبا قبل اإلذن، لقوله تعاىل التخصيص. ونقول أيضاً: ذلك النفي ال تـَنـْ

َولِْلُمْؤِمِننَي  َواْستَـْغِفْر ِلَذنِْبكَ } :وأيضاً يف قوله تعاىل :قال .{ِعْنَدُه ِإالَّ ِلَمْن َأِذَن َلهُ  الشََّفاَعةُ 
نّدعيها، وحيث على التخصيص الذي نذهب  ما يشري إىل الشفاعة اليت {َواْلُمْؤِمَناتِ 

 .مرة أهل السُّّنة واجلماعةتعاىل الشفاعة، وحشران يف ز  إليه. رزقنا هللا
 :قلُت: الشفاعة قسمان

 .شفاعة منفّية، وشفاعة ُمثَبتة
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 .هنا يف هذه اآلية هي: الشفاعة للكافرين، وهي املرادة فالشفاعة املنفّية
من الكافرين لتهوين  وهي: الشفاعة للمسلمني، وأليب طالب خاّصة وشفاعة ُمثَبتة

 .العذاب عليه، ال خلروجه من النار
 .هلا شروط يف الّشافع ويف املُشفَّع فيهو 

َوال } :وقال .إبِِْذنِهِ  ِإالَّ  الَِّذي َيْشَفُع ِعْنَدهُ  َمْن َذا} :اإلذن، قال تعاىل وال بد فيها ِمن
 .{اْرَتَضى ِلَمنِ  َيْشَفُعوَن ِإالَّ 

وتفصيل ذلك وغريه مكانه   مخسة أنواع من اّلّشفاعة؛ -صلى هللا عليه وسلم-وللنيب 
 .-وهللا املوفِّق-ب العقيدة كت
  :الثانية 

 :{اْلَعاَلِمنيَ  َفضَّْلُتُكْم َعَلى} :قوله
نعمة اآلابء نعمة عليهم،  الكالم على حذف مضاف، أي: فضلت آابءكم، أو ابعتبار أنّ 

َناُكمْ  َوِإذْ } :قوله تعاىل :قال الزجاج: والدليل على ذلك  إخل. واملخاطَبون مل يَرْوا {...جَنَّيـْ
 .عليهم عون وال آَله، ولكنه تعاىل أذكرهم أنه مل يزل منِعماً فر 

َناُكمْ } :فقوله حجة فيها ملن يقول بتناسخ  ، أي: أجنينا آابءكم، وكذا نظائره؛ فال{َأجْنَيـْ
العرب  الفساد. وخماطبة األبناء مبا صار مع اآلابء يف كالم األرواح، وهو مذهب واضح

  :شائع، كقول حّسان
  عساِكرُكم يف اهلالكني جتولُ  ببْدر  فأصبحتْ  وحنن قتلناكم

وتفضيلهم مبا منَحهم من النِّعم  سائر املوجودين يف وقت التفضيل، :{اْلَعاَلِمنيَ }واملراد بـ 
َعَلْيُكْم ِإْذ َجَعَل  ِلَقْوِمِه اَي قـَْوِم اذُْكُروا نِْعَمَة اّللَِّ  َوِإْذ قَاَل ُموَسى} :تعاىل املشار إليها بقوله

صلى هللا تعاىل -اآلية تفضيلهم على النيب  ، فال يلزم ِمن{َوَجَعَلُكْم ُمُلوكاً  يُكْم أَْنِبَياءَ فِ 
يصح االستدالل  وال على أّمته الذين هم خري أمة أخرجت للناس. وكذا ال -عليه وسلم

مجيع الوجوه؛ ولو صّح ذلك، يلزم تفضيل  هبا على أفضلية البَشر على املالئكة ِمن
 .املالئكة، وال قائل به على خواصّ  عواّمهم
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تعاىل أَمر بين إسرائيل بقْتل  أنكر القاضي عبد اجلبار من املعتزلة أن يكون هللا :األوىل
عقاًل، إذ األمر ملصلحة املكلَّف، وليس بعد القتل حال  أنفسهم، وقال: ال جيوز ذلك

  .ليكون فيه مصلحة تكليف
خالقاً، أبمره نستبقيها وأبمره لنفوسنا  قال األلوسي رداً عليه: "ومل يْدر هذا القاضي أبنّ 

أبدية، وأن الدار  بعد هذه احلياة اليت هي لِعب وهلو حياًة سرمدية وهبجة نُفنيها، وأّن هلا
يوصلها إىل حياة خري منها. وَمن عِلم أّن اإلنسان  اآلخرة هلي احليوان، وأن قْتلها أبمره

وأنه مهما اسرتّد فال  وسه،الدنيا كمجاهد أقيم يف ثغر حيرسه، ووال يف بلد يس يف هذه
بنفسه، أو أيمر غريه إبخراجه؛ وهذا واضح ملن تصّور  فرق بني أن أيمره املِلك خبروجه

الناس من جّوز ذلك،  الدنيا واآلخرة، وعرف قدر احلياتنْي وامليتتنْي فيهما. ومن حاليت
تـُُلوا} :معىن :إالّ أنه استبعد وقوعه، فقال ُفَسُكمْ  فَاقـْ وا. مث قال: ولوال أّن ذلِّل :{أَنـْ

 ."على خالف ذلك، لقلت به تفسرياً  الرواايت
العملّيات االستشهادية، وُحكمها  :قلت:هذه املسألة جتّران لقضية معاصرة هامة، وهي
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 يف مشروعّيتها. والذي يهّمنا هنا فيما يتعلق ابآلية: أنّ  شرعاً؛ وقد اختلف املعاصرون
فحينما يكون قربة هلل فهو  :يف كّل احلاالت قتل املسلم لنفسه ليس مبنزلة واحدة

َنا} :كما يف هذه اآلية، وكما يف قوله تعاىل مشروع؛ بل قد يُؤمر به ويلزمه،  َوَلْو َأانَّ َكتَـبـْ
ُفَسُكْم َأوِ  ُهْم َوَلْو َأهنَُّ  اْخُرُجوا ِمْن ِداَيرُِكْم َما فـََعُلوُه ِإالَّ  َعَلْيِهْم َأِن اقْـتـُُلوا أَنـْ ْم فـََعُلوا قَِليٌل ِمنـْ

َناُهْم ِمْن َلُدانَّ  *تـَْثِبيتاً  يُوَعظُوَن ِبِه َلَكاَن َخرْياً هَلُْم َوَأَشدَّ  َما  *َأْجراً َعِظيماً  َوِإذاً آلتـَيـْ
َناُهْم ِصَراطاً   .{ُمْسَتِقيماً  َوهَلََديـْ

يما أُمر به َمن قَتل نفَسه ف وعليه، فاملذموم َمن قَتل نفَسه لغري مقصد شرعيّ  ُمعترَب. وأّما
ألهنما سواء، فليس مبذموم. وعليه حُيمل فْعل الغالم يف  شرعاً، سواء بنفسه أو بغريه

غالب ظنه مقتول ال  أصحاب األخدود، وفْعل من حيمل بنفسه على العدو وهو يف قّصة
لديه من أسرار تضّر مبجموع األّمة، كما قّرره بعض  حمالة، وكذا َمن قتل نفسه لُيخفي ما

 .-وهللا املوفِّق-عْلم. ولتحرير املسألة موضع آخر ال أهل
أنه انسب جناهَتم إبلقائهم يف البحر وخروجهم منه  :ِمن لطائف ما يف اآلايت :الثانية

ِمن الّذبح إبلقائه  -على نبّينا وعليه أفضل الصالة والسالم-جناة نبّيهم موسى  سامِلني،
أّمة نصيب من نبّيها. وانسب هالك ولكّل  .وهو طفل يف البحر، وخروجه منه ساملاً 

تعجيل  هالك بين إسرائيل على أيديهم ابلذبح، ألن الذبح فيه فرعون وقومه ابلغرق،
وهو املاء  -دم خارج؛ وكان ما به احلياة  املوت إبهنار الدم، والغرق فيه إبطاء املوت وال

من الوجود؛  سببا إلعدامهم {َحيّ   ِمَن اْلَماِء ُكلَّ َشْيء   َوَجَعْلَنا}:قوله تعاىل كما يشري إليه
 :قيل وفيه إشارة إىل تقنيطهم وانعكاس آماهلم كما

  إىل أين يسَعى َمن يـَُغصُّ مباءِ  بُلقمة   إىل املاء يسعى من يـَُغصُّ 
، -الغريق املسلم شهيداً  وهلذا كان- وملّا كان الغرق ِمن أعسر املواتت وأعظمها شّدة، 

 الربوبية وقال: أان رّبكم األعلى. وعلى قدر الذنب يكون ن اّدعىجعله هللا تعاىل نكاالً ملَ 
وتغييبه يف قعر املاء. ولك أن  العقاب، ويُناسب دعوى الربوبية واالعتالء احنطاط املُدَّعي

يل ُمْلُك ِمْصَر  أَلَْيسَ } :ابملاء كما يشري إليه قوله تعاىل حكاية عنه تقول: ملّا افتخر فرعون
، جعل هللا تعاىل هالكه ابملاء؛ وللّتابع حّظ وافر ِمن {حَتْيِت  اُر جَتِْري ِمنْ َوَهِذِه اأْلَهنَْ 

  .املتبوع
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 .{...اّللََّ َجْهَرةً  قـُْلُتْم اَي ُموَسى َلْن نـُْؤِمَن َلَك َحىتَّ نـََرى َوِإذْ } :يف قوله تعاىل

رادَّهم  -الصالة والسالم عليه-قال الزخمشري: "ويف الكالم دليل على أّن موسى 
ال، وأّن َمن استجاز على عليه أن يكون يف جهة: حم القول، وعّرفهم أن رؤية ما ال جيوز

بعد بيان احلّجة ووضوح  الرؤية فقد جعله من مجلة األجسام أو األعراض. فرادُّوه هللا
الربهان وجلّوا، فكانوا يف الكفر كعبدة العجل، فسّلط هللا عليهم الصعقة، كما سّلط على 

 ."احملنة القْتَل، تسوية بني الكفرْين وداللة على عظمهما بعظم أولئك
هبذه اآلية على استحالة رؤية  اآللوسي: "وقد استدّل املعتزلة وطوائف من املبتدعة قال

واجلواب:  .ألهنا لو كانت ممكنة ملا أخذهْتم الصاعقة ِبطلبها ،-سبحانه وتعاىل-الباري 
انضم إليه من الّتعنت وفرط العناد،   أّن أخذ الصاعقة هلم ليس ِلمجرد الطّلب، ولكن ملا

 .الكالم، حيث عّلقوا اإلميان هبا ساقكما يدل عليه م
 عليه-األخذ ِلكْفرهم إبعطاء هللا تعاىل التوراة ملوسى  وجيوز أيضاً: أن يكون ذلك 

ملا مل يكونوا متأهِّلني لرؤية  وكالمه إايه أو نبوته، ال ِلطَلبهم. وقد يقال: إهنم -السالم
على  عوقبوا، وليس يف ذلك دليل طلبهم هلا ظلماً، فُعوقبوا مبا احلق يف هذه النشأة، كان

 ."امتناعها مطلقاً يف الدنيا واآلخرة
مذهبه الباطل يف نْفي رؤية هللا  قلت: تَلقَّف الزخمشري اآلية كعادته، ولوى ُعنقها لنصرة

، ولو كان عقاب هللا -غفر هللا له شططه-َكّفر َمن جوَّزها  يف اآلخرة، بل -عز وجل-
 ؛ فقد طلبها قْبلهم،-عليه السالم-هللا قد عاقب موسى على طلبهم الرؤية لكان  هلم
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  جيوز؟ وهل جيهل كليم هللا تعاىل ما جيوز على هللا وما ال
هللا ونبّيه، وعْزمهم على عدم  وإمنا كان عقاهبم على ما تقّدم ِذْكره من سوء أدهبم مع

 أيسرحىت حيّقق هلم ما طلبوه؛ ولو كان طلبهم من  ،-عليه السالم-تصديق موسى 
 ...املطلوابت الستحّقوا ذلك العذاب

آية )األعراف( حني جتلى هللا للجبل  ورؤية هللا تعاىل يف الدنيا ال يطيقها البشر، بداللة
 :تعاىل صِعقاً. وأما يف اآلخرة، فهي اثبتة ابلكتاب والسُّّنة، قال فأصبح دكاً وخّر موسى

َا  }اَنِضَرٌة  ُوُجوٌه يـَْوَمِئذ  }  .{اَنِظَرةٌ ِإىَل َرهبِّ
إنكم سرتَْون ربَّكم يوم القيامة كما تَرْون هذا )) :-صلى هللا عليه وسلم-وقال النيب 

 .((ليلة البدر، ال ُتَضامُّون يف رؤيته القمر
 
           

          

 

            

        

  :األوىل
تعاىل عند الفتح ابلفعل والقول، وأن يعرتفوا  تقّدم يف اآلايت: أهنم أُِمروا أن خيضعوا هلل

  .ويستغفروا منها، والّشكر على النعمة عندها بذنوهبم
َجاَء َنْصُر  ِإَذا} :تعاىلتعاىل، كما قال  قال ابن كثري: "واملبادرة إىل ذلك من احملبوب هلل

 َفَسبِّْح حبَْمِد رَبَِّك َواْستَـْغِفْرُه ِإنَّهُ  } النَّاَس َيْدُخُلوَن يف ِديِن اّللَِّ َأفْـَواجاً  َورَأَْيتَ  }اّللَِّ َواْلَفْتُح 
وفّسره  .الصحابة بكثرة الذِّكر، واالستغفار عند الفتح والنصر ، فّسره بعض{َكاَن تـَوَّاابً 

وأقّره على ذلك  أجُله فيها، -وسلم صلى هللا عليه-اس أبنه نُعي إىل رسول هللا ابن عب
بذلك عند ذلك، ونُعَي إليه  ، وال منافاة بني أن يكون قد أُِمر-رضي هللا عنه-عمر 
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  .روحه الكرمية أيضاً 
عند النصر. كما ُروي أنه   َيظهر عليه اخلضوع جداً  -عليه الصالة والسالم-وهلذا كان 

إّن  داخالً إليها من الثَِّنيَّة العليا، وإنه خلاضع لربّه حىت -فتح مكة-يوم الفتح  كان
هلل على ذلك. مث ملا دخل البلد،  ليمّس َمْوِرك رَْحله تشّكراً  -أي: طرف حليته-ُعثْـُنونه 

، فقال بعضهم: "هي: صالة الّضحى". -وذلك ضًحى-ركعات  اغتسل وصّلى مثاين
إذا فتح بلداً أن ُيصّلي  صالة الفتح"؛ فاستحبوا لإلمام واألمريآخرون: "بل هي:  وقال

ملّا  -رضي هللا عنه-كما فعل سعد بن أيب وقاص  فيه مثاين ركعات عند أّول دخوله،
  .مثاين ركعات دخل إيوان كسرى صّلى فيه

 وهللا-يصلّيها كّلها بتسليم واحد  :والصحيح: أنه يُفصل بني كّل ركعتنْي بتسليم، وقيل
  أعلم

  :الثانية
وترّتب العذاب عن  إخل، {...فـََبدَّلَ } :قال اآللوسي: "قد احتّج بعض الناس بقوله تعاىل

األقوال، ال جيوز تغيريه وال تبديله بلفظ آخر.  التبديل؛ على أّن ما ورد به التوقيف من
 جرى جيوز ذلك إذا كانت الكلمة الثانية تسّد مسّد األوىل. وعلى هذا :وقال قوم

ورواية احلديث به. وجرى يف تكبرية  اخلالف، كما يف "البحر" يف قراءة القرآن ابملعىن،
هذا  النكاح بلفظ اهلبة والبيع والتمليك، والبحث مفّصل يف غري اإلحرام، ويف جتويز

 ."احملل
التحريف، واالستخفاف،  :مبعىن-قلت: واضح: أّن َترّتب العذاب يف اآلية على التبديل 

 ال على أتدية املعىن بلفظ مشابه عند تعّذر التأدية ،-ء، ومقابلة األْمر خبالفهواالستهزا
وضعوا مكان "ِحطَّة" قوالً  :، أي{فـََبدََّل الَِّذيَن ظََلُموا} :ابللفظ بعْينه. قال الزخمشري

التوبة واالستغفار، فخالفوه إىل قول  ليس معناه ما  :غريها، يعين: أهنم أُمروا بقول  معناه
 -وهو لفظ: "احلطة"-بعْينه  مروا به، ومل ميتثلوا أْمر هللا. وليس الغرض أهنم أِمروا بلفظأُ 

بلفظ آخر مستقّل مبعىن ما أُمروا به مل يُؤاَخذوا به،   فجاؤوا بلفظ آخر، ألهنم لو جاؤوا
عنا"، وما أشبه  لو قالوا مكان "حطة": "نستغفرك ونتوب إليك"، أو "اللهم اعف كما

 .ذلك
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يتكّلمون هبا. والظاهر: أهنم أُمروا  اآللوسي: "إن هذه اللفظة عربية، وهم ما كانواوقال 
ونتوب إليك"  على التوبة والندم، حىت لو قالوا: "اللهم إان نستغفرك أن يقولوا قوالً داالً 

ذكر لفظة بعْينها؛ وهلذا قيل: اأَلْوَجه يف   لكان املقصود حاصاًل. وال تتوقف التوبة على
وحينئذ يزول  ، أن يراد: قولوا أمرا حاطاً لذنوبكم من االستغفار؛{ُقوُلوا}لِـ  فعوالً كوهنا م

مجيع التقادير عربية معلومة االشتقاق  على-عن هذا الوجه الغُبار. مث هذه اللفظة 
ال نعرف  الظاهر املسموع. وقال األصم: "هي من ألفاظ أهل الكتاب، واملعىن وهو

  ."إله إال هللا؛ وهو من الغرابة مبكان كرمة أّن معناها: المعناها يف العربية. وذكر ع
بكلمة التوحيد، وهي أفضل  قلت: أّما قول عكرمة وغريه، فهو حممول على أّن التلفظ

الذنوب ويغفرها؛ وهذا واضح للمتأمِّل وليس فيه أي  الكلمات وأجّل األذكار، ممّا حيط
 .غرابة
  :الثالثة

األعراف مع خمالفة من وجوه  أن هذه اآلية ذُِكرت يف -ىلرمحه هللا تعا-ذكر الرازي 
  :لِنكات
َوِإْذ } :ذكر املُْنعم وهناك ملّا قّدم ذْكر النِّعم، فال بّد ِمن {َوِإْذ قـُْلَنا} :قال هنا :األول

 .التصريح به ، إذ ال إهبام بعد تقدمي{ِقيلَ 
ولذا قّدم وضعاً  لدخول مقّدم،، ألن ا{اْسُكُنوا} :، وهناك{اْدُخُلوا} :قال هنا :الثاين

 . املقدَّم طبعاً 
القول إىل نفسه، والالئق  جبْمع الكثرة ملّا أضاف ذلك {َخطَااَيُكمْ } :قال هنا :الثالث

  .جبْمع القّلة إذ مل يصّرح ابلفاعل {َخِطيَئاِتُكمْ } :وهناك جبوده غفران الذنوب الكثرية،
هنا، فناسب ذْكر اإلنعام  ناد الفعل إىل نْفسهدون هناك، إلس {رََغداً } :قال هنا :الرابع

  .األعظم وعدم اإلسناد هناك
ابلعكس، ألّن الواو  ، وهناك{َوُقوُلوا ِحطَّة اْدُخُلوا اْلَباَب ُسجَّداً } :قال هنا :اخلامس

أن يكون بعضهم ُمذنبني والبعض اآلخر ما كانوا   ِلُمطلق اجلْمع، وأيضاً املخاطبون حُيتمل
اشتغاله ابلعبادة؛ فال  نب ال بد وأن يكون اشتغاله حبّط الّذْنب مقدَّماً علىفاملذ .كذلك

حطّة"، مث يدخلوا. وأّما الذي ال يكون مذنباً فاألْوىل " :جَرم كان تكليف هؤالء أن يقولوا
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وإزالة الُعجب؛ فهؤالء جيب أن  به أن يشتغل أّوالً ابلعبادة، مث يذكر التوبة اثنياً، للهضم
 احتمل كون أولئك املخاطبني منقسِمني إىل َذْين القسمنْي، ال يقولوا. فلما يدخلوا مث

 .جَرم ذكر ُحكم كّل واحد منهما يف سورة أخرى
املغفرة مع الزايدة جزاًء  ابلواو، وهناك بدونه؛ إذ جعل هنا {َوَسَنزِيدُ } :قال هنا :السادس

 حطّة، والزايدة جزاء الدخول؛ فرْتكهناك فاملغفرة جزاء قول  واحداً جملموع الفعلنْي، وأّما
 .الواو يفيد توزّع كّل ِمن اجلزاءْين على كّل ِمن الشرطنْي 

ُهمْ } :قال هناك :السابع ُهمْ } ، وهنا مل َيذُكر{الَِّذيَن ظََلُموا ِمنـْ ألّن أول القصة هناك  ،{ِمنـْ
، فخّص {ُدوَن اِبحْلَقِّ َوِمْن قـَْوِم ُموَسى أُمٌَّة يـَهْ } :مبيّن على التخصيص بـ"ِمن"، حيث قال

متييزاً وختصيصاً  ليطابق أّوله. وملّا ملْ يذكر يف اآلايت اليت قْبل، فبّدل هنا يف آخر الكالم
 .مل يذكر يف آخر القصة ذلك

َزْلَنا} :قال هنا :الثامن يفيد حدوثه يف أّول األمر،  ، ألّن اإلنزال{فََأْرَسْلَنا} :وهناك  {فَأَنـْ
  .واستئصاله هلم، وذلك يكون ابآلخرة يطه عليهمواإلرسال يفيد تسل

ُعطف عليه شيء، وكان  ابلفاء، وهناك ابلواو، ألن كّل فْعل {َفُكُلوا} :قال هنا :التاسع
مبنزلة اجلزاء، ُعطف الثاين على األّول ابلفاء دون  الفعل مبنزلة الشرط وذلك الشيء

مل يتعلق األكل  وملّا .{َفُكُلوا} :رة(فِلتعّلق األكل ابلّدخول، قيل يف سورة )البق .الواو
  .{وَُكُلوا} :ابلسكون يف )األعراف(، قيل

كْون الفسق ظلماً،  ، ألنه ملّا بنّي هنا{َيْظِلُمونَ } :، وهناك{يـَْفُسُقونَ } :قال هنا :العاشر
  اكتفى بلفظ الظلم هناك. انتهى

 .قال اآللوسي: وال خيفى ما يف هذه األجوبة ِمن النظر
 :بنقضها مبا ميكن نقضه أيضاً. ومن أمثلة ذلك: قوله مث بدأ

إذا كانت سورة )البقرة( متقّدمة  أّما يف األّول والثاين والثامن والعاشر، فألهنا إمنا تصحّ 
 كما أهنا متقّدمة عليها ترتيباً، وليس كذلك؛ فإن سورة على سورة )األعراف( نزواًل،

  .آايت ... إىل آحر كالمه ّلها مكية إال مثاينالبقرة( كّلها مدنّية وسورة )األعراف( ك)
ولذا فهو معترب؛ وقد عِلم هللا  ويرّد عليه أبن الرتتيب يف املصحف، األرجح أنه توقيفّي،

 يكون هكذا. ومسألة النزول وتقّدمه قد ختفى على كثريين، تعاىل أّن الرتتيب سوف
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يت: )فاحت الكتاب(، وقد سبق نزوهلا صدر  ةخبالف الرتتيب. وانظر إىل )الفاحتة( فقد مسُِّ
 .مراعاة ملوقعها يف الرتتيب يف املصحف ال يف النزول )العلق( على أقّل تقدير، وذلك

العلل كالوردة، ُتَشُم وال " :وال نريد أن نطيل يف األخذ والرد، وكما قال بعض الفضالء
 .ل اجلزممستنبطة ُيستأنس هبا، وليست على سبي تُفرك". وهذه وجهات نظر وُمَلح

 :مث قال اآللوسي يف هناية حديثه
ذكره الزخمشري من أنه ال  واجلواب الصحيح عن مجيع هذه السؤاالت وما حاكاها: ما"

 يكن هناك تناقض..." إىل أن قال: "وابجلملة: التفنن يف أبس ابختالف العبارتنْي إذا مل
ملتكلِّم ما ال خيفى. والقرآن شأن ا التعبري مل يزل دأب البلغاء، وفيه من الداللة على رفعة

سبيل إليه  ومن رام بيان سّر لكّل ما وقع فيه منه فقد رام ما ال الكرمي مملوء من ذلك؛
. وهللا يؤيت ِّ فضله من يشاء، وسبحان من ال حييط  إالّ ابلكشف الصحيح والعلم اللَُّديّنِ

 ."أبسرار كتابه إالّ هو
وتّرهاهتا ِمن كْشف وعْلم  ْفوه خبرافات الصوفيةقلت: كالم مجيل، إالّ أّن آخره َعكَّر ص

 الصحابة واتبعيهم وعلمائها األكابر؛ ولو صّح فما الذي لّديّنّ مل يكوان خليار األّمة من
 حيرم العلماء من حتصيل ذلك، ويْقصره على الدراويش واجملاذيب وأصحاب اخِلَرق؟

وراء اختالف التعبريْين؛  ومع ذلك، فال مانع من حماولة التوّصل للحكمة والسر من
العلماء، وصّنف فيه العلماء التصانيف، أمثال  وهذا ما ذهب إليه مْجع من جهابذة

احلسني بن راّين يف   كتابه: "الربهان يف توجيه متشابه القرآن"، وشرف الدِّين الكرماين يف
مالك التأويل" ومن أحسن ما أُلِّف فيه: كتاب " ."كتابه: "الروض الّراّين يف أسئلة القرآن

 .الزبري الغرانطي أليب جعفر بن
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  :األوىل
املاء العظيم الكثري من  خروج أنكر بعض الطبعّيني هذه الواقعة، وقالوا: كيف يُعقل

املُنِكر مع أنه يتصور قدرة هللا تعاىل يف تغيري الطبائع  احلَجر الصغري؟ وهذا
عندهم أمور من أسرار الطبيعة،  واالستحاالت، فقد ترك النظر على طريقتهم، إذ تقرر

جيذب احلديد مثاًل؛ وإذ مل يكن مثل ذلك منكرًا عندهم،  ومنها: أن حَجر املغناطيس
ويكون خْلق تلك  ميتنع أن خيلق يف حَجر آخر قّوة جذب املاء من حتت األرض، سفلي

  .تعاىل على كل شيء قدير القوة عند ضرب العصا أو غري ذلك؛ وهللا
 :الثانية

لَنَـْنُصُر  ِإانَّ } :وقوله تعاىل زعم بعض امللحدين: أّن بني آية قتل األنبياء وما أشبهها،
ابلّرسل: املأمورون ابلقتال، وأجيب أبجوبة أخرى  أبّن املرادتناقضاً. وأجيب  {ُرُسَلَنا

سواًء يف حياهتم أو على  ذَكرها اآللوسي. واألقوى: أن يقال: العاقبة تكون هلؤالء الّرسل
 .يد أتباعهم

 :الثالثة
وإن ظهر هلم شيء من الصَّولة، إالّ  -عليهم لعائن هللا املتتالية إىل يوم القيامة-اليهود 
 .{حبَْبل  ِمَن اّللَِّ َوَحْبل  ِمَن النَّاسِ  ِإالّ } :األمم، وقد قال تعاىل قر الناس يف نظرأهنم أح
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إخوان -ملا كانت هلؤالء  ولوال ضعف املسلمني، وتـَرُْكهم للجهاد، وبُعدهم عن دينهم،
 .-وهللا املوفِّق-هللا تعاىل أن يُعيد هلذه األّمة عّزهتا  قائمة. نسأل -القردة واخلنازير

 
           

          

    

           

      

             

  

            

  

           



 :األوىل
هذا جيري جمرى اإلجلاء إىل  اآلية، أبنّ {...َورَفـَْعَنا فـَْوَقُكُم الطُّورَ } :اسُتشكل يف قوله تعاىل
 .اإلميان، فينايف التكليف

عليهم، فإذا استمر يف مكانه مدة  وأجيب: أبنه ال إجلاء، ألن األكثر فيه خوف السقوط
 جاز أن يزول عنهم اخلوف، فيزول اإلجلاء -مرفوعة بال عماد هدوا السماواتوقد شا-

 .ويبقى التكليف
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كان يكفي يف األمم السالفة  وقيل: كأنه حصل هلم بعد هذا اإلجلاء قبول اختياري، أو
  .مثل هذا اإلميان

ره لو يفعل ما ال يرضاه وال خيتا قال اآللوسي: "احلق أنه إكراه ألنه محل الغري على أن
ُفّصل يف  معدماً للرضى ال لالختيار، إذ الفعل يصدر ابختياره كما خلي ونفسه؛ فيكون

ينِ } :األصول... وهذا كاحملاربة مع الكفار. وأما قوله  :وقوله سبحانه ،{ال ِإْكَراَه يف الدِّ
 .لقتال، مث ُنسخ بهفقد كان قبل األمر اب ،{ُتْكرُِه النَّاَس َحىتَّ َيُكونُوا ُمْؤِمِننيَ  َأفَأَْنتَ }

 :الثانية
اآلية، على حترمي  {...السَّْبتِ  َعِلْمُتُم الَِّذيَن اْعَتَدْوا ِمْنُكْم يف  َوَلَقدْ } :اسُتدل بقوله تعاىل

جتوز عنده  اليت مل ُتشرع، كالراب. وإىل ذلك ذهب اإلمام مالك، فال احلِيل يف األمور
فيها إبطال حّق أو إحقاق ابطل. وأجابوا  حبال. قال بعضهم: وجّوزها أكثرهم، ما مل يكن

ألهنم إمنا هُنوا عن  ابآلية، أبهنا ليست حيلة وإمنا هي عني املنهّي عنه، عن التمسك
 ."يف هذا اجلواب، وحتقيقه يف كتب الفقه أخذها. قال اآللوسي: "وال خيفى ما

ال ترتكبوا )) :قال -وسلم صلى هللا عليه-قلت: قد جاء عن أيب هريرة: أن رسول هللا 
  .((ارتكبْت اليهود، فتستحّلوا حمارم هللا أبدىن احلَِيل ما

  .قال ابن كثري: إسناده جيد
يف دعائه  -هللا عليه وسلم صلى-وحترمي احلَِيل أدلّته متوافرة، ومن ذلك: حديث النيب 

 عليهم الشحوم فأذابوها وابعوها وأكلوا مثنها. وهو قول على اليهود، ألن هللا حّرم
 .-وهللا أعلم- مجهور العلماء. وإمنا تساهل يف ابب احلَيل األحناف

 :لثةالثا
مجهور املفّسرين؛ وهو  ظاهُر القرآن: أهنم ُمسخوا قَردة على احلقيقة، وعلى ذلك

بعد أن ُمسخوا، مل أيكلوا ومل يشربوا ومل يتناسلوا،  الصحيح. وذكر غري واحد منهم: أهنم
سبعة أايم، وماتوا يف اليوم  ايم. وزعم مقاتل: أهنم عاشوايعيشوا أكثر من ثالثة أ ومل

نْسلهم؛  العريب: أهنم عاشوا، وأن القَردة املوجودين اليوم ِمن الثامن. واختار أبو بكر بن
صلى هللا -: أن رسول هللا -تعاىل عنه رضي هللا-ويرّده ما رواه مسلم عن ابن مسعود 

إّن هللا تعاىل مل )) :ردة واخلنازير: أهي ممّا ُمسخ؟قال ِلمن سأله عن الق -تعاىل عليه وسلم
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 .((كانوا قْبل ذلك أو يعذِّب قوماً فيجعل هلم نساًل، وإّن القردة واخلنازير يُهلك قوماً 
اخلْلق يف الستة األايم اليت ذَكرها هللا  قال ابن كثري: "وقد خلق هللا القَردة واخلنازير وسائر

يشاء، وحيّوله    صورة القردة، وكذلك يفعل مبن يشاء كماهؤالء القوم يف يف كتابه. فمسخ
 ."كما يشاء

الظاهر من السياق يف هذا  وذكر أثر جماهد، وقال: سنده جّيد، وهو قول غريب خالف
اّللَِّ َمْن َلَعَنُه  أُنـَبُِّئُكْم ِبَشرّ  ِمْن َذِلَك َمُثوبًَة ِعْندَ  ُقْل َهلْ } :تعاىل املقام ويف غريه. قال هللا

ُ َوَغِضَب َعَلْيهِ  ُهُم اْلِقَرَدَة َواخْلََنازِيرَ  اّللَّ   .اآلية {...َوَعَبَد الطَّاُغوتَ  َوَجَعَل ِمنـْ
من هذا السياق عن هؤالء  مث ساق طائفة من اآلاثر يف مْسخهم حقيقة، وقال: والغرض

 نوايً الِمن أّن مْسخهم، إمنا كان مع -رمحه هللا-جماهد  األئمة: بيان خالف ما ذهب إليه
  .-وهللا تعاىل أعلم-صورايً؛ بل الصحيح: أنه معنوّي صورّي 

يصّح صارف معترَب، وإال  قلت: والقول بظاهر النصوص هو الذي ال حيّل خالفه، ما مل
 .هذا ضياع للشريعة لُفتح ابب التأويل على مصراعْيه؛ ويف
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 أحكاماً فقهّية انتزعوها واستدّلوا عليها من قّصة هذا قال اآللوسي: "وقد ذَكر املفّسرون

 ."سوى الطول تيل، وال يظهر ذلك من اآلية، وال أرى لذِْكر ذلك طائالً الق
 :انتزاعها من اآلايت قلت: ِمن تلك املسائل، وليست كما قال اآللوسي، بل ميكن

 :السََّلم يف احليوان :األوىل
البقرة حىت تعّينت أو مّت تقييدها بعد اإلطالق،  اسُتدل هبذه اآلية يف حصر صفات هذه

والليث، والشافعي،  السََّلم يف احليوان، كما هو مذهب مالك، واألوزاعي، على صّحة
صلى هللا -بدليل ما ثبت يف الصحيحني عن النيب  وأمحد، ومجهور العلماء سلفاً وخلفاً،

-، وكما وصف النيب ((لزوجها كأنه ينظر إليها ال تـَْنعت املرأة املرأة)) :-وسلم عليه
ابلصفات املذكورة  ية يف قتل اخلطإ وشبه العمد،إبل الدّ  -هللا عليه وسلم صلى

والكوفيون: ال يصح الّسَلم يف احليوان، ألنه ال  ابحلديث. وقال أبو حنيفة، والثوري،
وعبد الرمحن بن مسرة  أحواله. وحكي مثله عن ابن مسعود، وحذيفة بن اليمان، تنضبط
 ...وغريهم
 :الذَّْبح والنحر :الثانية

يف البقر، فقيل: ُتذبح، وقيل: تُنحر، والذبح أْوىل  م ُتذبح، واختلفوااإلبل تُنحر، والغن
 .القرآن، ولُقرب منحرها من مذحبها لنصّ 
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يُنحر، أو حَنْر ما يُذبح، غري أن مالكاً   قال ابن املنذر: وال أعلم خالفاً يف ِحلِّ ما ُذبح ممّا
 .يكره اإلنسان ما ال حُيّرمه كره ذلك، وقد

 :ُث يف القتلاللَّوْ  :الثالثة
يف كون قول اجلريح: فالن قتلين، َلواثً هبذه القصة،  مسألة: اسُتدّل ملذهب اإلمام مالك،

ذلك مقبوالً منه، ألنه ال  القتيل ملا حيي ُسئل: عمن قتله؟ فقال: فالن قتلين. فكان ألن
 يهوداييـُّتهم واحلالة هذه. ورّجحوا ذلك، حلديث أنس: "أّن  خيرب حينئذ إالّ ابحلق، وال

من فعل بِك هذا؟ أفالن؟  :قتل جارية على أوضاح هلا، فـََرَضَخ رأسها بني حجرْين. فقيل
 فأومأت برأسها. فُأخذ اليهودي فلم يُزل به حىت اعرتف، أفالن؟ حىت ذكروا اليهودي،

 ."((، أن يـَُرضَّ رأسه بني حجرْين-صلى هللا عليه وسلم-فأمر رسول هللا ))
وخالف اجلمهور يف ذلك، ومل  واث حَلف أولياء القتيل قسامة،وعند مالك: إذا كان ل

 .لواثً  جيعلوا قول القتيل يف ذلك
واضح: فقصة البقرة ُمعجزة ظاهرة، وحكم قاض  قلت: الفرق بني قصة البقرة والّلوث

عليه، تكون القسامة كما يف  القاتل، وأّما اللوث فهو جمرد هتمة هلا مربر؛ وبناء بتعيني
وال  .الصحيح، حيث اعُترب وجود القتيل يف أرض اليهود لواثً  صة وحُمَيِّصة يفقصة ُحَويِّ 

هتمة ِمن جمّرد وجوده يف أرض ما. فقول  خيفى على املتأمل أن إخبار املقتول بقاتله أشدّ 
  .املسألة مالك قوّي يف هذه

 يف أْمر القتيل قبل نزول -عليه السالم-موسى  قيل: وكان نزول قصة البقرة على
 .التوراة القسامة يف

وإمنا كانت عند أهل اجلاهلية  قلت: ليس هناك دليل يُثبت وجود القسامة يف التوراة،
 حيلف أربعون رجالً من أولياء الدم على القاتل فيستحّقون وأقرها اإلسالم، وهي: أن

 .صاحبهم، فيكون براءة هلم دمهم، أو حيلف هلم مثلهم من الطرف اآلخر أهنم مل يقتلوا
 :مسائل أخرى، ومنها ويف اآلايت

البقر غري خمصوصة، مث  إن قلت: كانت البقرة اليت تناوهلا األمر بقرة ِمن شق :أوالً 
 املخصوصة، فما فعل األمر األول؟ انقلبت خمصوصة بلون وصفات، فذحبوا

 .والنسخ قبل الفعل جائز قلت: رجع منسوخاً، النتقال احلكم إىل البقرة املخصوصة؛
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املوصوفة كما تناول غريها، ولو وقع  اخلطاب كان إلهبامه متناوالً هلذه البقرة على أنّ 
عليها بعد  اخلطاب قبل التخصيص لكان امتثاالً له، فكذلك إذا وقع الذبح عليها حبكم

 .التخصيص
املراد هبا بقرة من نوع البقر بال  وقال اآللوسي: "ومن الناس َمن أنكروا ذلك، واّدعْوا أنّ 

خمصوصة بسؤاله.  االمتثال لو ذحبوا أّي بقرة كانت، إالّ أهنا انقلبت وكان حيصلتعيني، 
فإنه مطلق فُيرتك على -بظاهر اللفظ  وإليه ذهب مجاعة من أهل التفسري، ومتّسكوا

عن املراجعة إىل  ، وأبنه لو كانت معّينة ملا عّنفهم على التمادي، وزَجرهم-إطالقه
الفعل، بناء على مذهب من يقول الزايدة على  قبل السؤال؛ والالزم حينئذ: النسخ

 ."...نْسخ الكتاب
السؤال واجلواب، وإجراء تلك الصفات على بقرة،  وقيل: إّن عود الضمائر املذكورة يف

البقرة املأمور بذحبها،  املراد هبا معّينة، ألّن األّول يدل على أّن الكالم يف يدّل على أن
ال أهنا  نها وإزالة إهبامها بتلك الصفات، كما هو شأن الصفة،تعيي والثاين يفيد أن املقصد

عن وقت اخلطاب، وليس مبمتنع؛  تكاليف متغايرة؛ والالزم على هذا: أتخري البيان
 .احلاجة، إذ ال دليل على أن األمر هنا للفور واملمتنع أتخريه عن وقت

 البقرة وضْربه ببعضها؟ حإن قلت هالَّ أحياه ابتداًء؟ وملَ شرط يف إحيائه ذبْ  :اثنيا
 .وفوائد قلت: يف األسباب والشروط ِحكم

التكاليف، واكتساب الثواب،  وإمنا شرط ذلك ِلما يف ذْبح البقرة من الّتقّرب، وأداء
على الطلب، وما يف التشديد عليهم لتشديدهم ِمن اللطف  واإلشعار حبسن تقدمي القربة

هللا تعاىل، وارتسامها على  إىل امتثال أوامروآلخرين يف ترك التشديد، واملسارعة  هلم
الرِبّ  سؤال، ونفع اليتيم ابلتجارة الراحبة، والداللة على بركة الفور من غري تفتيش وتكثري

مبا ال يعلم ُكنهه وال يطلع على حقيقته  ابلوالدْين والشفقة على األوالد، وجتهيل اهلازئ
اختيار ما يتقّرب به  ب إىل ربه أن يـَتَـنَـوَّق يفاحلكماء، وبيان أّن ِمن حق املتقرِّ  من كالم

 أنه ضّحى بنجيبة بثالمثائة دينار، -رضي هللا عنه- وأن يغاىل بثمنه، كما يروى عن عمر
جائز، ولُيعلم مبا أمر من مّس  وأّن الزايدة يف اخلطاب نسخ له، وأن النسخ قبل الفعل
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 و املسبِّب ال األسباب، ألن املوتنْي عقب ذلك: أن املؤثِّر ه امليت ابمليت وحصول احلياة
 .احلاصلنْي يف اجلسمنْي ال يعقل أن تتوّلد منهما حياة

يُقدَّم ذْكر القتيل  إن قلت: فما للقصة مل تـَُقص على ترتيبها؟ وكان حّقها أن :اثلثاً 
وأن يقال: "وإذا قتلتم نْفساً فاّدارأمت فيها،  والضرب ببعض البقرة على األمر بذحبها،

 ."بقرة واضربوه ببعضها ا اذحبوافقلن
ُوجد منهم من اجلناايت،  قلت: كّل ما ُقصَّ ِمن قصص بين إسرائيل إمّنا قّص تعديداً ملَا

 فيهم من اآلايت العظام؛ وهااتن قصتان كل واحدة منهما وتقريعاً هلم عليها، وِلَما ُجدِّد
  .مستقّلة بنوع من التقريع، وإن كانتا متصلتنْي مّتحدتنْي 
  .االمتثال وما يتبع ذلك فاألوىل: لتقريعهم على االستهزاء، وترك املسارعة إىل

  .اآلية العظيمة والثانية: للتقريع على قتل النفس احملّرمة، وما يتبعه من
لو عمل على عكسه لكانت  وإمنا ُقدِّمت قصة األمر بذبح البقرة على ذْكر القتيل، ألنه

   .التقريع قصة واحدة ولذهب الغرض يف تثنية
 
            

            

             

 

             

         

 :األوىل
-كالم هللا ملوسى  : إّما-كما ذكر املفسرون من السلف-هنا  {هللا َكاَلم}املقصود بـ

 .التوراة :، وإّما املراد-عليه السالم
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 هو: ما صح عن ابن عباس: أّن املراد: كالم هللا ملوسى والذي يظهر: أن القول الصواب
 :مور، منها، وذلك أل-عليه السالم-

 .حُمّرِفون للتوراة: علماؤهم وعواّمهم أهنم مجيعاً  :أوالً 
ملوسى أي  الكالم على ظاهره، وظاهر النص أهنم مسعوا كالم هللا أن األصل: محل :اثنًيا

ُتَك َعَلى النَّاِس ِبِرَسااليت } :-عليه السالم-تكليمه، كما قال هللا ملوسى   ِإيّنِ اْصطََفيـْ
 .{َوِبَكالِمي

 :ومنها أبهنا كالم هللا يرتتب عليه لوازم حنن يف غىًن عنها، أّن وصف التوراة :لثًااث
 .كالم هللا التسوية بينها وبني القرآن يف الفضل، ألن كالً منهما

 .املخلوقني القول ابإلعجاز فيها، ألن كالم هللا ال يشبه كالم
لى الفتنة املشهورة يف خْلق ع القول أبهنا غري خملوقة، وأهنا صفة من صفات هللا، بناء

 مجهور أهل العْلم: االستدالل على أن القرآن غري خملوق، القرآن؛ فإن من أعظم حجج
 .التوراة لسقط هذا الدليل برّمته ألن هللا وَصفه أبنه كالمه؛ ولو سّلمنا هبذا القول يف
ح على موسى، وبني وأنزلت يف األلوا  التناقض بني االعتقاد أبن هللا إمنا كتب التوراة بيده

 .هبا حقيقة كما تكّلم ابلقرآن االعتقاد أبنه تكّلم
كالم هللا معىن قائم بذاته، إن  تقوية شبهة األشعري، وابن كالب، ومن وافقهما يف: أن

 .صار قرآانً أو ابلعربانية صار توراة ُعربِّ عنه ابلعربية
 .ِشبه دليل عليهوال  التوسع إبدخال اإلجنيل والزبور كذلك، وال يوجد دليل

 .الفضل، ألن هللا تكلم ابجلميع التسوية بني اللغة العربية والسراينية أو العربانية يف
 .ولبحث املسألة جمال آخر أوسع من جمالنا احلايل

ابلتكليم. وهذا  -السالم عليه-يبقى إشكال، وهو: قول اآللوسي ابختصاص موسى 
مساع   ع؛ فإن هللا مل يكلِّمهم وإمنا أذن هلم يفمبجرد السما  يدفع أبن التكرمي ابلتكليم ال

معلوم أن هللا تعاىل وإن كان  ، والفرق واضح. وكما هو-عليه السالم-كالمه ملوسى 
كالم  اآلخرة يف بعض املواقف، إالّ أن العربة بكون الكالم سوف يكّلم الكافرين يف

 {...ُأوا ِفيَها َوال ُتَكلُِّمونِ اْخسَ  قَالَ }:تشريف ال كالم تعنيف وتبكيت، كما يف قوله: قال
 .-وهللا أعلم-اآلايت؛ فليست الفضيلة يف جمّرد السماع 
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 :الثانية
ما يريد  جماز عن انقيادها ألمر هللا تعاىل، وأهنا ال متتنع على قال الزخمشري: "واخلشية

 ."به فيها، وقلوب هؤالء ال تنقاد وال تفعل ما أُمرت
وهو إسناد اخلشوع إىل احلجارة   أن هذا من ابب اجملاز، قال ابن كثري: وقد زعم بعضهم

َقضَّ  يُرِيُد َأنْ } :اجلدار يف قوله كما أسندت اإلرادة إىل قال الرازي والقرطيب  .{يـَنـْ
هذه الصفة، كما يف قوله  األئمة: وال حاجة إىل هذا، فإن هللا تعاىل خيلق فيها وغريمها من

فَأََبنْيَ َأْن حَيِْمْلنَـَها َوَأْشَفْقَن  َعَلى السََّماَواِت َواأَلْرِض َواجْلَِبالِ  ِإانَّ َعَرْضَنا اأَلَمانَةَ } :تعاىل
َها  :وقال .اآلية {...السَّْبُع َواأَلْرُض َوَمْن ِفيِهنَّ  ُتَسبُِّح َلُه السََّماَواتُ } :وقال ،{ِمنـْ

ُ ِمنْ َأَومَلْ يـََرْوا ِإىَل َما } ،{َيْسُجَدانِ  َوالنَّْجُم َوالشََّجرُ }  {...َشْيء  يـَتَـَفيَّأُ ِظاللُهُ  َخَلَق اّللَّ
َنا} اآلية، َزْلَنا َهَذا اْلُقْرآَن َعَلى َجَبل   َلوْ } ،{طَائِِعنيَ  قَالََتا أَتـَيـْ َوقَاُلوا } اآلية، {...أَنـْ

َنا قَاُلوا أَْنطََقَنا اّللَُّ  جِلُُلوِدِهْم ملَِ  حُيبُّنا  ذا جبله)) :اآلية. ويف الصحيح {...َشِهْدمُتْ َعَليـْ
إين ألعرف حجًرا مبكة كان )) :خربه. ويف صحيح مسلم ، وكحنني اجلذع املتواتر((وحُنبُّه

يشهد ملن  ويف صفة احلجر األسود أنه .((إين ألعرفه اآلن ُيسلِّم عليَّ قبل أن أبعث،
 .معناه اْستَـَلَمه حبّق يوم القيامة، وغري ذلك ممّا يف

الَفْيِحي أو الَفْتِحي، قال: مسعت  يف ترمجة أيب عبد هللاوقد روى احلافظ ابن عساكر 
العمود  األنطاكي يقول: تكلمت بشيء ِمن احلكمة بني يدي هذا أمحد بن عاصم

 .احلجر، فقطر العمود دماء
رجل معه يف ُكّمه حِمْربة، فتكّلم رجل  قال: وخرجنا مرة نريد دير ُمّران، ومعنا مجاعة، منهم

 .، فصاحت امِلْحربة صياحاً عالياً وانفلقتاحلكمة منا بشيء من
هذا اجملهول، فقد كان يف  قلت: ليت احلافظ ابن كثري مل يذكر مثل هذه األخبار عن

  .الصحيح الثابت ُغْنية عنها
 وهو املروي عن جماهد-اختلف يف املراد منها: فذهب قوم  وقال اآللوسي: "واخلشية

إضافة املصدر إىل مفعوله،   االسم الكرمي من: أهنا هنا حقيقة، وهي مضافة إىل-وغريه
واعتدال  وجيوز أن خيلق هللا تعاىل العقل واحلياة يف احلَجر، .أي: من خشية احلجارة هللا

للمعتزلة. وظواهر اآلايت انطقة بذلك، ويف  املزاج والبنية ليسا شرطًا يف ذلك، خالفاً 
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صلى هللا تعاىل -أنه ))و ،((أن أُبَعثإين ألعرف حجراً كان ُيسلِّم عليَّ قبل )) :الصحيح
وورد يف احلجر األسود:  .((وال مدر إال سّلم عليه بعد مبعثه ما مّر حبجر -عليه وسلم
 -عليه وسلم صلى هللا-ملن استلمه، وحديث تسبيح احلصى بكّفه الشريف  أنه يشهد

 .مشهور
و: العباد، واملعىن: حمذوف، ه وقيل: هي حقيقة، واإلضافة هي اإلضافة، إالّ أن الفاعل

 .عن بعض عند الزلزال من خشية عباد هللا تعاىل إايه أّن من احلجارة ما ينزل بعضه
صارت تلك اخلشية كالعلة املؤثرة يف  وحتقيقه: أنه ملا كان املقصود منها خشية هللا تعاىل،

ىل. وذهب هلل تعا فـَيـَُؤؤَّل املعىن: أنه يهبط من أجل أن حيصل خشية العباد ذلك اهلبوط،
َها ملا يهبط} :الضمري يف أبو مسلم، إىل أن اخلشية حقيقة، وأن عائد على القلوب.  {ِمنـْ

وهي قلوب  ِمن القلوب قلوابً تطمئن وتسكن وترجع إىل هللا تعاىل، واملعىن: أن
إهنا حقيقة، إالّ أن إضافتها من إضافة  :املخلصني، َفَكىنَّ عن ذلك ابهلبوط. وقيل

عباده إبنزاله. وهذا  اعل، واملراد ابحلجر: الربَد، وخبشيته تعاىل: إخافتهالف املصدر إىل
 ."أكثف من احلَجر، وما قبلهما َبنْي َبنْيَ  القول أبرد ِمن الثلج، وما قبله

وأسهله وأوضحه  قلت: ما أمجل تفسري السلف ومنهجهم ومذهبهم! وما أسلسه
 .وأظهره! وما أفلج حّجته! وابهلل التوفيق
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  :األوىل
وسي: وقد قال اآلل .ما ُروي يف تفسري: "ويل" أبنه واد يف جهنم، تقّدم أنه ال يصح

 :أنه قال -صلى هللا تعاىل عليه وسلم-هللا  "وورد من طُرق صححها احلفاظ عن رسول
ويف بعض  .((جهنم يهوي به الكافر أربعني خريفاً قبل أن يبلغ قعره الويل: واد يف))

حقيقة شرعّية، وإما جماز لغوّي من  الرواايت: إنه جبل فيها. وإطالقه على ذلك، إما
، وال ميكن أن يكون حقيقة لغوية، ألن العرب تكّلمت به  لىإطالق لفظ احلالِّ ع احمللِّ

 ."ذلك يف نظمها ونثرها قبل أن جييء القرآن، ومل ُتْطلقه على
 :، مث قال{َيْكتـُُبوَن اْلِكَتابَ  فـََوْيٌل لِلَِّذينَ } :وقد توّعدهم هللا تعاىل يف أّول اآلية بقوله

بعضهم: التحقيق: أن العبد كما يُعاقب على نْفس  ، فقال{يِهمْ َكتَـَبْت أَْيدِ  فـََوْيٌل هَلُْم ممَّا}
إىل إضالل الغري  يعاقب على أثر فْعله إلفضائه إىل حرام آخر، وهو هنا يفضي فْعله،

العقاب بنفس الفعل، ويف الثانية: استحقاقهم  وأكل احلرام. فبنّي يف األوىل: استحقاقهم
  .له أبثره

-جناايت: تغيري صفة النيب  ث مرات: أّن اليهود َجنَـْوا ثالثوقيل: فائدة ذْكر الويل ثال
ُدوا بكل ،-صلى هللا تعال عليه وسلم جناية  واالفرتاء على هللا تعاىل، وأخذ الرشوة، فـَُهدِّ

 .ابلويل
 :الثانية

املصاحف وشرائها، عن مجاعة  َأْطَنب السيوطي هنا يف ذْكر اآلاثر الواردة يف كراهة بْيع
 َمن رّخص فيها. والذي يعنينا هنا: أنه ال داللة يف هذه أردف ذلك بذْكر من السلف، مث

ِمن أهل العْلم لعله من ابب  اآلية على شيء من ذلك، وال تعّلق هلا به. وَمن ذَكرها هنا
 .تفسري هذه اآلية الزجر والتخويف، ال من ابب
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ة على كتابة املصاحف، أْخذ األجر  قال اآللوسي: وال أرى يف اآلية دليالً على املنع ِمن
 .وال على كراهية بيعها

 .واألعمش أتّول اآلية واستدّل هبا على الكراهة
  .وطرف املُنصف أعمى عن ذلك

، وبه قال بعض -عنهما رضي هللا تعاىل-نعم، ذهب إىل الكراهة مْجع، منهم: ابن عمر 
 .اآلية؛ ومتام البحث يف حمّله األئمة، لكن ال أظنهم يستدّلون هبذه

 
            

            



           

    

           

 

             

        

          

 

 :األوىل
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والوعيد، حبْمل "العهد" على اخلرب  استدل ابآلية َمن ذهب إىل نْفي اخلُْلف يف الوعد
 .الشامل هلما

ا وعيده فهو حتت وْعده، أم والصحيح: أن هللا تعاىل ال خُيلف امليعاد وال خيلف هللا
 .واآلية واضحة يف أّن املراد هبا: الوعد، ال الوعيد .مشيئته يتجاوز عنه مبنِّه وكَرمه

 :الثانية
فّسر اخلطيئة والسيئة  على قول َمن- ال حجة يف اآلية على خلود صاحب الكبرية

ئاته، ويغفر شأن الكافر، أّما املؤمن فُتَكفَّر عنه سي ، ألّن اإلحاطة إمنا تصح يف-ابلكبرية
 .املتكاثرة ما شاء من الكبائر، كما دلت على ذلك النصوص الكثرية هللا له

ولكنه غري مراد هنا ألن اآلية  كما أن اخللود يُذكر ويراد به: اللُّْبث الطويل، ال األبدية؛
 .يف الكافرين

 :الثالثة
إذ ال  عن مسماه، اّدعى اآللوسي: أّن عطف العمل على اإلميان يدّل على خروجه

 .يُعطف اجلزء على الكلّ 
جدًا، وأشهر من التمثيل  واجلواب: أّن هذه دعوى ابطلة، وعطف اجلزء على الكّل كثري

ّيته. وقد دلت النصوص على دخول العمل يف ُمسمَّى له، وذلك اهتماماً به وتنويهاً   أبمهِّ
أّن اإلميان: قول، واجلماعة على  اإلميان؛ واملسألة مبسوطة يف كتب العقيدة. وأهل السنة

 .واعتقاد، وعمل
ميكن أن يكون ِلذِْكر العمل  وقد قال اآللوسي رداً على نفسه: وخيطر يف البال أنه

 وهو: أن يكون اإلميان يف مقابلة السيئة املَُفسَّرة ابلكفر الصاحل هنا مع اإلميان نكتة،
 .عداه عند بعض، والعمل الصاحل يف مقابلة اخلطيئة املَُفسَّرة مبا
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مبا ارتكبوا العتقادهم عدم  ، فقيل: لعّل كْفرهم{َوَتْكُفُروَن بِبَـْعض  } :قال تعاىل :األوىل
تقاتلوهنم مث  يل هلم: "كيفالتوراة عليها، لكن يف اآلاثر أهنم ق احلرمة مع داللة صريح

القتال، لكّنا نستحي من حلفائنا"؛ يدل  تفدوهم؟!". فقالوا: "أُِمران ابلفداء وُحّرِم علينا
ألنه كان  حرمة القتال. فإطالق الكفر حينئذ على فْعل ما ُحّرِم، إّما على أهنم ال ينكرون

يف شرعنا. والقول أبن حمرمات كثرية  يف شرعهم كفراً، أو أنه للتغليظ كما ُأطلق على
االعتبار،  البعض وترتكون البعض؟!" فالكالم حممول على اجملاز هبذا املعىن: "أتستعملون

، والبعض -عليه السالم-املؤمن به: نبّوة موسى  ال اعتبار به، كالقول أبن املراد بـالبعض
 .-صلى هللا تعاىل عليه وسلم-نبينا  اآلخر: نبّوة

ابلكفر هنا: انقضًا من نواقض  وأقول: قد يكون املراد -هللا رمحه-هكذا قال اآللوسي 
كما هو يف شرعنا: فإن من نواقض "ال -على املؤمنني  اإلميان، وهو: مظاهرة املشركني

على اببه يف الكفر األكرب  ؛ فيكون الكفر-إال هللا": مظاهرة املشركني على املؤمنني إله
         .-وهللا سبحانه وتعاىل أعلم-
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يكون عذاب اليهود أشّد  قال اآللوسي: "ال يرِد ما أورده اإلمام الرازي: أنه كيف :ثانيةال
وال يفيد ما قيل،  .{َأَشّد اْلَعَذاب} :سبق بيانه يف معىن من الّدهريّة املنكرين للصانع، ِلما

د ك كفروا بعد معرفتهم يف كتاب هللا تعاىل وإقرارهم ألهنم يف وشهادهتم؛ إذ الكافر املوحِّ
 ."املشرك أو النايف للصانع، وإن كان كْفره عن عْلم ومعرفة؟ يقال إنه أشّد عذااًب من

الدَّْرِك  ِإنَّ اْلُمَناِفِقنَي يف } :قلت: وال مانع أن يكون هؤالء أشّد عذااًب كما قال تعاىل
 فرتكوهأشّد عذااًب من الكافرين، وهؤالء ظهر هلم اهلدى  ، فجعلهم{اأَلْسَفِل ِمَن النَّارِ 

عليه لعنة -فإّن إبليس عامدين، خبالف غريهم؛ وهو واضح للمتأمل. وإذا نظران أيضاً،
، وكان ِمن أشدِّ املخلوقني عبادة، -سبحانه وتعاىل- كان من أعرف املخلوقني بربِّه  -هللا

، وصلى هللا -أعلم وهللا-كفر جحودًا واستكباراً، فكان أشد املخلوقني عذااًب  ولكنه
 .ا حممد وعلى آله وصحبه وسلمعلى نبين

 
          

         

         

 

            



  :األوىل
قلت: هو على وجهنْي: أن ُتراد  لت: هالّ قيل: "وفريقاً قتْلتم"؟قال الزخمشري: فإن ق

 فظيع، فأريد استحضاره يف النفوس وتصويره يف القلوب. وأن احلال املاضية، ألن األمر
، لوال -صلى هللا عليه وسلم- يراد: وفريقاً تقتلوهنم بْعد، ألنكم حتومون حول قْتل حممد

 -صلى هللا عليه وسلم-متم له الشاة. وقال ومس أين أعصمه منكم؛ ولذلك سحرمتوه،
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 .((زالت أكلة خيرب تُعاودين؛ فهذا أواُن انقطاع أهبري ما)) :عند موته
 ...قال ابن كثري: وهذا احلديث يف صحيح البخاري وغريه
واستحضاراً لصورهتا، لفظاعتها  وقال اآللوسي: عرّب ابملضارع، حكاية للحال املاضية،

للداللة  لألفعال املضارعة الواقعة يف الفواصل فيما قبل، أو كلةواستعظامها، أو مشا 
، ولوال أين -هللا تعاىل عليه وسلم صلى-على أنكم اآلن فيه؛ فإنكم حول قْتل حممد 

قتل  سحرمتوه ومسمتم له الشاة. فاملضارع للحال، وال ينافيه أعصمه لقتلتموه؛ ولذلك
لزوال احلياة، سواء ترّتب عليه أو ال.  املوجبةالبعض. واملراد من القتل: مباشرة األسباب 

ابلسم الذي  قُتل حقيقة -صلى هللا تعاىل عليه وسلم-التعميم، ألنه  وقيل: ال حاجة إىل
مل يتحقق منهم القتل زمان نزول اآلية، بل  تناوله، على ما وقع يف الصحيح... وفيه: أنه

 .األسباب؛ فال بّد من التعميم مباشرة
 :الثانية

َها  َبْل طََبَع اّللَُّ } :(النساء) ، وشبيهتها يف{ِبُكْفرِِهمْ  َبْل َلَعنَـُهُم اّللَُّ } :ه تعاىلقول َعَليـْ
على مذهب املعتزلة. وقد حاول الزخمشري الروغان  ِمن الّضرابت القاضية :{ِبُكْفرِِهمْ 

 :هي عادته ابلتعلل بكلمة: "اللطف" و"األلطاف"، فقال منها، كما
الفطرة والتمّكن من قبول  ن تكون قلوهبم خملوقة كذلك، ألهنا ُخلقت علىمث رّد هللا أ

 بسبب كْفرهم؛ فُهم الذين غّلفوا قلوهبم مبا أحدثوا من احلق، أبّن هللا لَعنهم وخذهلم
اليت تكون للمتوّقع إمياهنم  الكفر الزائغ عن الفطرة، وتسّببوا بذلك ملنع األلطاف

 .وللمؤمنني
على إحداثهم الكفر؛ وهذه  أن تكون قلوهبم خملوقة هكذا. مث نص -غفر هللا له-فنفى 

ونسبة خْلق الشر لفاعِليه. وقد تقّدم طرف من الّردود  شنشة لنفي خْلق أفعال العباد،
ُ َعَلى} :يف قوله عليه واملسألة مبحوثة مطّولة يف كتب  ، فال نعيد بذْكره،{قـُُلوهِبِمْ  َخَتَم اّللَّ

 .العقيدة
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أبنه خّص العذاب  ،{ُمِهنيٌ  َولِْلَكاِفرِيَن َعَذابٌ } :يف قوله تعاىل للخوارج ال مَتَسُّك
  .ُمعذَّب فاسق كافرًا، ألنهبـالكافرين، فيكون ال

ابلكافرين، فيكون غريهم غري ُمعذَّب،  أيضاً، على اعتبار أّن العذاب ُخصّ  للمرجئة وال
 :وهم-العذاب ابملُهني خمتّص ابلكافرين، وأما غريهم  ِلما قّدمناه من أّن وصف

  .فلهم عذاب من نوع آخر -املسلمون الفاسقون
ُتذكر، وهي  لة على فساد مذهب الفريقنْي أشهر ِمن أنلآلية، وإاّل فاألد هذا ابلنسبة

ا  .مبثوثة يف مظاهنِّ
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  :األوىل 
 للمفعول يدل على أن ذلك فُعل هِبم، وال فاعل سواه تعاىل.  {ُأْشرِبُوا}بناء 

لقائل: "أُنسيُت كذا"، ومل يُرد أّن غريه فَعل ذلك به، وقالت املعتزلة: هو على حّد قول ا
وإمنا املراد: "َنسيُت"، وأن الفاعل َمْن زَيَّن ذلك عندهم ودعاهم إليه كالّسامرّي؛ وهذا 

منهم ألهنم ينفون خْلق هللا ألفعال العباد. واآلية حجة عليهم، وما تعّللوا به مردود؛ 
ا.  فالنسيان كذلك ِمن ِفْعل هللا تعاىل.  واملسألة ُتطلب يف مظاهنِّ

  :الثانية
ال يتمنَّنّي أحدُكم املوت )) :بعض ألفاظه جاء يف الصحيح الّنهُي عن متينِّ املوت، ويف

فإن كان ال بّد  .حُمسناً فلعّله أن يزداد، وإما ُمسيئاً فلعّله أن َيستعتب ِلُضرّ  نزل به! إّما
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 .(("حلياة خرياً يل، وتوّفين ما دامت الوفاة خرياً يل ا فاعالً فليُقْل: "اللهم أحِييِن ما دامت
احلسن: ما هذا بزي  وُروي عن علّي: أنه كان يطوف بني الّصّفنْي يف غاللة، فقال له

 .سقط على املوت أم سقط عليه املوت احملاربني. فقال: اي بين، ال يبايل أبوك
 :وكان عبد هللا بن رواحة يُنشد، وهو يقاتل الروم

  طيبٌة وابرٌد شراهُبا واقرتاهُبا ذا اجلنةاي َحبَّ 
 علّي إذ َلِقيُتها ِضَراهُبا عذاهبا والروم روم قد دان

  .وقال عّمار بصفِّني: غداً نلقى األحبة حممداً وصحبه
 .حبيب جاء على فاقة :وروي عن حذيفة: أنه كان يتمىن املوت، فلما احتضر قال

 .وحيّن إليه وكان كّل واحد من العشرة حيّب املوت
النعيم ولقاء الكرمي غري منهّي  ويُعلم من ذلك: أّن متينِّ املوت ألجل االشتياق إىل دار

  .ابلقضاء متنِّيه ألجل ضرّ  أصابه؛ فإنه أثر اجلزع وعدم الرضى :عنه؛ إمنا النْهي عنه
 :الثالثة

اُر اآلِخَرُة ِعْنَد اّللَِّ الدَّ  ُقْل ِإْن َكاَنْت َلُكمُ } :قال ابن كثري: من فّسر اآلية على معىن
ُتمْ  َخاِلَصًة ِمنْ  ، أي: إن كنتم صادقني يف {َصاِدِقنيَ  ُدوِن النَّاِس فـََتَمنـَُّوا اْلَمْوَت ِإْن ُكنـْ

قّرره طائفة ِمن املتكلِّمني  دعواكم، فتمّنوا اآلن املوت، ومل يتعّرض هؤالء للمباهلة، كما
قوله  رب القول األول؛ فإنه قال: القول يف أتويلبعد ما قا وغريهم، ومال إليه ابن جرير

 َخاِلَصًة ِمْن ُدوِن النَّاِس فـََتَمنـَُّوا اْلَمْوتَ  َكاَنْت َلُكُم الدَّاُر اآلِخَرُة ِعْنَد اّللَِّ  ُقْل ِإنْ } :تعاىل
ُتْم َصاِدِقنيَ  على  -وسلم صلى هللا عليه-فهذه اآلية ممّا احتج هللا به لنبيه  :{ِإْن ُكنـْ

كانوا بني ظهراين مهاَجره، وفضح هبا أحبارهم وعلماءهم؛ وذلك أن هللا  هود الذينالي
إىل قضّية عادلة بْينه وبْينهم فيما كان بينه وبينهم من  -صلى هللا عليه وسلم- أَمر نبّيه

 عليه-الفريق اآلخر من النصارى إذ خالفوه يف عيسى  اخلالف، كما أمره أن يدعو
إىل فاصلة بينه وبينهم من املباهلة. فقال لفريق اليهود: إن كنتم وجادلوه فيه،  -السالم

تّدعون من اإلميان وقرب  املوت، فإن ذلك غري ضائركم إن كنتم حُمّقني فيما حُمّقني فتمّنوا
الراحة من  أمنيتكم من املوت إذا متّنيتم، فإمنا تصريون إىل املنزلة من هللا، بل أعطيكم
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جبوار هللا يف جناته، إن كان األمر كما تزعمون  عيشها، والفوزتعب الدنيا ونَصبها وكدر 
الناس أنكم املبطلون، وحنن  الدار اآلخرة لكم خاصة دوننا. وإن مل تُعطوها، عِلم من أن

لعْلمها  أمُران وأمرُكم. فامتنعت اليهود من اإلجابة إىل ذلك، احملّقون يف دعواان، وانكشف
إىل خزي األبد يف آخرهتا، كما  بت دنياها وصارتأهنا إن متّنت املوت هلكت، فذه

 .امتنع فريق النصارى
آخره ففيه نظر؛ وذلك أنه ال تظهر  قال ابن كثري: فهذا الكالم منه: أّوله حسن، وأما

صادقون يف  التأويل، إذ يقال: ال يلزم من كوهنم يعتقدون أهنم احلجة عليهم على هذا
وجود الصالح ومتينِّ املوت؛ وكم من صاحل  الزمة بنيدعواهم أن يتمّنوا املوت، فإنه ال م

خرْيُكم )) :كما جاء ال يتمىن املوت، بل يوّد أن يعمَّر ليزداد خرياً وترتفع درجته يف اجلنة،
  .((ُعمره وحُسن عمُله َمن طال

أنكم  -أيها املسلمون-تعتقدون  مث( ]وهلم مع ذلك أن يقولوا على هذا: فها أنتم)
  .[نلزمكم؟ ال تتمنّـْون يف حال الصحة املوت؛ فكيف تُلزموان مبا ال وأنتمأصحاب اجلنة، 

وأجاب عنه: أبن الرسول  تفسريه"، هلذا السؤال،" وقد تعّرض فخر الدين الرازي يف
ولعلهم   :ابلتواتر عنه، ومتينِّ املوت حيجزه عن ذلك. قال مأمور إببالغ الرسالة إىل أّمته

يقولون: إهنم يكونون يف النار أايماً معدودات  ة ذنوهبم، وكانواكان مينعهم ِمن الّتمين كثر 
  .يوم أْلف سنة، أو كان مينعهم منه شدة املوت وآالمه ولكن كلّ 

مع هذا كله ذكر املباهلة  وسأل غري ذلك من األسولة وأجاب عنها أبجوبة، ومل يذكر
  .ابلكلِّّية

  .-أعلم وهللا-وأما القرطيب، فإنه حكاه، وإمنا عّول على األول 
فأّما على تفسري ابن عباس، فال يلزم  وهذا كله إمنا نشأ من تفسري اآلية على هذا املعىن،

دون  هلم كالم َنَصف: إن كنتم تعتقدون أنكم أولياء هللا من شيء من ذلك؛ بل قيل
وا اجلنة وَمن عداكم من أهل النار، فباهل الناس، وأنكم أبناء هللا وأحباؤه، وأنكم من أهل

واْدُعوا على الكاذبني منكم أو ِمن غريكم! واعلموا أن املباهلة تستأصل  على ذلك
وعرفوا صدقه نكلوا عن املباهلة، ِلما يعلمون ِمن   الكاذب ال حمالة. فلما تيّقنوا ذلك

 ونْعته، وهم -وسلم صلى هللا عليه-وافرتائهم وكتماهنم احلق من صفة الرسول  كذهبم
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ابطلهم، وخْزيهم، وضالهلم،  أبناءهم ويتحّققونه. فعِلم كل أَحديعرفونه كما يعرفون 
 .-املتتابعة إىل يوم القيامة عليهم لعائن هللا-وعنادهم، 

 :الرابعة
 :إخبار ابلغيب، وكان كما أخرب به، كقوله ِمن املعجزات، ألنه {َوَلْن يـََتَمنـَّْوُه أََبداً } :قوله

ذلك كما  اك أهنم مل يتمنّـْوا؟ قلت: ألهنم لو متنّـْوا لُنقلقلت: ما أدر  فإن  .{َوَلْن تـَْفَعُلوا}
وغريهم ِمن ُأويل املطاعن يف اإلسالم  نُقل سائر احلوادث، ولكان انقلوه من أهل الكتاب

  .أحد منهم نَقل ذلك أكثَر ِمن الّذّر؛ وليس
َت سّر ال يطّلع عليه أَحد، فِمن أين عِلم فإن قلت: التمين من أعمال القلوب، وهو

 أهنم مل يتمنّـْوه؟
بلسانه: "ليت يل كذا!".  ليس الّتمينِّ من أعمال القلوب؛ إمنا هو قول اإلنسان :قلت

، وحمال أن يقع التحدي مبا يف الضمائر  متىن. و"ليت": كلمة :فإذا قاله، قالوا الّتمينِّ
وبنا؛ ومل يُنقل يف قل ولو كان التمين ابلقلوب ومتنّـْوا، لقالوا: قد متنّـْينا املوت .والقلوب

  .أهّنم قالوا ذلك
  !فإن قلت: مل يقولوه ألهنم عِلموا أهنم ال ُيصدَّقون

االفرتاء على هللا، وحتريف   قلت: كم ُحكي عنهم من أشياء قاولوا هبا املسلمني، من
 أهنم غري مصدَّقني فيه، وال حممل له إالّ الكذب البحت، ومل كتابه، وغري ذلك ممّا علموا

مع -القلوب، وقد فعلناه  فكيف ميتنعون من أن يقولوا: إّن التمين من أفعاليُبالوا! 
، وكان الرجل خيرب عن -قوهلم وإخبارهم عن ضمائرهم احتمال أن يكونوا صادقني يف

ال سبيل إىل  ابإلميان فيصّدق، مع احتمال أن يكون كاذابً، ألنه أْمر خاف   نفسه
 .االطالع عليه
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 :األوىل
واحلروف: عبارة  ، وقالوا: إن القرآن: إهلام،{قـَْلِبكَ  َعَلى} :تعّلقت الباطنية هبذه اآلية

إجياز: أبنه معجزة ظاهرة وابطنة، وأن  . ورُّد عليهم يف-صلى هللا عليه وسلم-الرسول 
حيتاج إىل َمن ينزل  أن جربيل نزل به؛ واملُْلَهم القرآانً، وكتاابً، وعربياً، و  :هللا تعاىل مسّاه

  .به
 :الثانية

هللا الواسطة بينه تعاىل وبني  دّلت اآلية على تعظيم جربيل والتنويه بقْدره، حيث جعله
حيث  ابلكتاب اجلامع لألوصاف املذكورة. ودلت على ذّم اليهود، أشرف خْلقه، واملنزل

 .هللا تعاىل يمة الرفيعة عندأبغضوا َمن كان هبذه املنزلة العظ
جنس آخر؛ وهو ممّا ذكر أن  وأُفرِد امللكان ابلذِّكر تشريفاً هلما وتفضياًل، كأهنما من

 التغاير يف الذات. وقيل: ألن اليهود ذكرومها ونزلت اآلية التغاير يف الوصف يُنزل منزلة
لكفر واستجالب يف ا بسببهما. وقيل: للتنبيه على أّن معاداة الواحد والكّل سواء

 .العداوة من هللا تعاىل
منه، وهو املشهور،  واستدّل بعضهم بتقدمي جربيل على ميكائيل على أنه أفضل

والعْلم وهو مادة األرواح، وميكائيل ابخلصب  واستدلوا عليه أيضاّ أبنه ينزل ابلوحي
أبن واعرتض  .مادة األبدان؛ وغذاء األرواح أفضل من غذاء األشباح واألمطار وهي
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حيتمل أن يكون ذلك للرّتّقي أو لنكتة  التقدمي يف الذِّكر ال يدل على التفضيل، إذ
العْلم،  املالئكة على الرسل، وليسوا أفضل منهم عند كثري من أهل أخرى، كما ُقدِّمت

ليس يف الفاضل؛  ابلوحي ليس قطعياً ابألفضلية إذ قد يوجد يف املفضول ما وكذا نزوله
 .ل من نص جلّي واضحفال بد يف التفضي

دليالً عليها من مزيد صحبته  قال اآللوسي: وأان أقول ابألفضلية، وليس عندي أقوى
 ، وكثرة نصرته-صلى هللا عليه وسلم-اخللق على اإلطالق  حلبيب احلق ابالتفاق وسيد

مل  مبا -عليه السالم-تعاىل عليه  وحبه له وألّمته، وال أرى شيئاً يقابل ذلك. وقد أثىن هللا
 وال على إسرافيل وعزرائيل وسائر املالئكة أمجعني. وأخرج يـُْثن به على ميكائيل، بل

قال: قال رسول  -عنهما رضي هللا تعاىل-الطرباين، لكن بسند ضعيف، عن ابن عباس 
وأخرج أبو  .((أخربكم أبفضل املالئكة؟ جربائيل أالَ )) :-صلى هللا عليه وسلم-هللا 

 .ة، قال: بلغين أن جربيل إمام أهل السماءموسى بن عائش الشيخ عن
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 .، وذهاب ُمْلكه، وأْمر خامته-عليه السالم-يف قصة سليمان  :األوىل
والكالم عنها ألهنا تتعلق  رواايت يف اآلاثر تتعّلق هبا، ومل نُعّرِج على نْقدها تقّدمت
َنا َعَلى ُكْرِسيِِّه َجَسدًا مثَّ  َوَلَقْد فـَتَـنَّا ُسَلْيَمانَ } :قوله تعاىل بتفسري واحلديث  .{َأاَنبَ  َوأَْلَقيـْ

حر، وافرتاء الشياطني  يطول، وإمنا اقتصران على موضع الشاهد اخلاص أبمر عنها السِّ
 .ّلهوتفصيل الكالم على تِلكم الرواايت يُطلب يف حم .-عليه السالم-على سليمان 

 
حر، وما هو املُحرَّم منه؟  الثانية: أنواع السِّ

حر   :ذَكر الرازي مثانية أنواع من السِّ
ة،  األول: سحر الُكلدانيِّني والُكشدانيِّني، الذين كانوا يعبدون الكواكب )السبعة( املتحريِّ

  .وهي الّسّيارة
. وهم الذين بعث هللا إليهم والشر وكانوا يعتقدون أهنا ُمدبِّرة العامَل، وأهنا أتيت ابخلري

  .ُمبطالً ملقالتهم وراداً ملذاهبهم -السالم عليه-إبراهيم اخلليل 
ّر املكتوم يف خماطبة الشمس والنجوم"  قال ابن كثري: وقد استقصى الرازي يف كتاب "السِّ

 طرائَقهم يف خماطبة كّل من هذه -ابن َخلكان وغريه كما ذكره القاضي-املنسوب إليه 
 .يتنّسكون به كب السبعة، وكيفّية ما يفعلون وما يلبسونه وماالكوا 

الفضيلة، ال على سبيل  قال: ويقال: إنه اتب منه. وقيل: بل صّنفه على وجه إظهار
  .االعتقاد؛ وهذا هو املظنون به

ولكن هذا يُعترب داخاًل فيما  قلت: مل يظهر من كالم الرازي هذا نوع معنّي من السحر،
وقد صّح عن  .ابلشياطني، ألن عبادة هذه الكواكب ِمن الّتقّرب إليهم تعانةأييت من االس
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النجوم، اقتبس ُشعبة ِمن  َمن اقتبس ِعلمًا ِمن)) :صلى هللا عليه وسلم قوله-النيب 
حر، زاد ما زاد  .أخرجه أمحد وغريه .((السِّ

  
  :قال الرازي

 .والنوع الثاين: ِسحر أصحاب األوهام والّنفوس القوية
ميشي على اجلسر املوضوع على  استدّل على أّن الوهم له أتثري، أبن اإلنسان مُيكنه أن مث

وكما أمجعت  :املشي عليه إذا كان ممدودًا على هنر أو حنوه. قال وْجه األرض، وال مُيكنه
األشياء احلُمر، واملصروع إىل األشياء القويّة  األطباء على هْني املَرعوف عن النظر إىل

لألوهام. قال: وقد اتّفق  أو الّدوران، وما ذاك إاّل ألّن النفوس ُخلقت منطبعة انالّلمع
 .حق العقالء على أّن اإلصابة ابلعني

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

األفاعيل، قد تكون قوية جداً  عرفت هذا، فنقول: النفس اليت تفعل هذه قال: فإذا
 عن االستعانة ابآلالت واألدوات، وقد تكون ضعيفة فتحتاج فتستغين يف هذه األفاعيل

مشتغلة عن البدن، شديدة  إىل االستعانة هبذه اآلالت. وحتقيقه: أن النفس إذا كانت
هنا روح من األرواح السماوية، فكانت قوية صارت كأ االجنذاب إىل عامَل السماوات،

الّتعّلق هبذه الّلذات البدنية،  التأثري يف مواد هذا العامَل. وإذا كانت ضعيفة، شديدة على
بتقليل  البّتة إالّ يف هذا البدن. مث أرشد إىل مداواة هذا الداء فحينئذ ال يكون هلا تصّرف

 .الغذاء، واالنقطاع عن الناس، والرايضة
  :وهو على قسمنْي  ابحلال، ابن كثري: وهذا الذي ُيشري إليه هو الّتصّرفقال 

صلى هللا -هللا تعاىل ورسوله  يتصّرف )هبا( فيما أمر اترة يكون حااًل صحيحة شرعية،
 . وهذه-صلى هللا عليه وسلم-هللا تعاىل عنه ورسوله  ، وتْرك ما هنى-عليه وسلم

األمة؛ وال ُيسّمى هذا ِسحراً  ت للصاحلني ِمن هذهاألحوال مواهب من هللا تعاىل، وكراما
  .يف الّشرع
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، -صلى هللا عليه وسلم-أمر هللا ورسوله  ال ميتثل صاحبها ما واترة تكون احلال فاسدة،
إعطاء هللا  يف ذلك؛ فهذه حال األشقياء املخاِلفني للشريعة. وال يدل وال يتصّرف هبا

له من اخلوارق  -لعنه هللا-الّدّجال  كما أنّ   )إاّيهم( هذه األحوال على حمبته هلم،
. وكذلك َمن -هللا لعنه-عليه األحاديث الكثرية، مع أنه مذموم شرعًا  للعادات ما دّلت

صاحبها أفضل الصالة والسالم. وبْسط هذا  شاهبه ِمن خُمالفي الشريعة احملمدية، على
  .هذا موضعه يطول جدًا، وليس

حر املذكور يف اآليةقلت: وهذا النوع ال عالقة   .له ابلسِّ
  

  :قال الرازي
حر: االستعانة ابألرواح األرضية ، خالفًا للفالسفة -وهم اجلن- النوع الثالث ِمن السِّ

 .مؤمنون، وكّفار، وهم الشياطني :واملعتزلة. وهم على قسمنْي 
ينهما من ابألرواح السماوية، ملا ب قال: واّتصال النفوس الناطقة هبا أسهل ِمن اتصاهلا

هبذه  إّن أصحاب الصنعة وأرابب التجربة، شاهدوا أّن االتصال املناسبة والقرب. مث
وهذا النوع  الّرقى والدَّْخن والتجريد؛ األرواح األرضية حيصل أبعمال سهلة قليلة، ِمن

 .ابلعزائم وعَمل تسخري هو املُسمَّى
أمساء هللا تعاىل. وقد يكون  منقال القرطيب: وِمن السحر ما يكون كالمًا حُيفظ، ورًُقى 

 ...أدوية وأدخنة، وغري ذلك من عهود الشياطني. ويكون
القرطيب: من أمساء هللا تعاىل،  قلت: وهذا النوع ِمن السحر ممّا يدخل حتت اآلية، وقول

والعياذ  ملَا كان ِسحراً، وملَا حُرم، وإمّنا جّله أمساء للشياطني، فيه نظر؛ فلو كان كذلك
 .ابهلل

 :قال 
حر: الّتخييالت واألخذ ابلعيون والشْعبذة، ومبناه )على( أّن البصر  النوع الرابع ِمن السِّ

 .ابلشيء املعنيَّ دون غريه قد خُيطئ، ويشتغل
الناظرين به، وأيخذ عيوهنم  أال ترى أن املَُشْعِبذ احلاذق ُيظهر عَمل شيء يُذهل أذهان

 شيء ابلتحديق حنوه، عمل شيئًا آخر بسرعةالشْغل بذلك ال إليه، حىت إذا استْفرغهم
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فيتعّجبون منه جدًا. ولو أنه  شديدة؛ وحينئذ يظهر هلم شيء آخر غري ما انتظروه،
 اخلواطر إىل ضّد ما يريد أن يعمله، ومل تتحّرك النفوس سكت، ومل يتكّلم مبا َيصرف

  .ما يفعله واألوهام إىل غري ما يريد إخراجه، لفطن الناظرون لكلّ 
أنواع اخللل أشّد، كان العمل  ال: وكّلما كانت األحوال اليت تفيد حّس البصر نوعًا منق

يف موضع مضيء جداً، أو مظلم، فال تقف القوة  أحسن. مثل: أن جيلس املَُشْعِبذ
 .واحلالة هذه-لكالهلا  -على أحواهلا الباصرة

  .قال القرطيب: وِمن السحر ما يكون خبّفة اليد كالشعوذة
الكلمة ِمن كالم أهل  ْعَوِذّي: الربيد، خلفة سريه. قال ابن فارس: "وليست هذهوالشَ 

  ."البادية
بني يدي فرعون، إمنا كان من  قال ابن كثري: وقد قال بعض املفّسرين: إّن سحر السحرة

َواْسرَتَْهُبوُهْم النَّاِس  أَْلُقوا فـََلمَّا أَْلَقْوا َسَحُروا َأْعنُيَ  قَالَ } :تعاىل ابب الشعبذة، وهلذا قال
َا َتْسَعى خُيَيَُّل ِإلَْيهِ } :، وقال تعاىل{َعِظيم   َوَجاُءوا ِبِسْحر   قالوا:ومل تكن  .{ِمْن ِسْحرِِهْم َأهنَّ

  .-وهللا أعلم-تسعى يف نفس األمر 
يظهر وْجه لتحرميه أصاًل، ويف  قلت: هذا أيضًا ليس ِمن السحر املذكور يف اآلية، وال

 واسع؛ فاهلل سبحانه وَصفه ابلسحر العظيم، ولو كان جمّرد ى به نظرإحلاق سحرة موس
فرتى الشيء على خالف  حيلة، فال يليق وْصفه بذلك. وفْرق كبري بني أن ُتْسَحر العني

 .عن حقيقة األمر بشيء آخر حقيقته، وبني أن خُتدع حبيث تنشغل
 :قال 

حر: األعمال العجيبة اليت تظه تركيب آالت مركَّبة ِمن  ر منالنوع اخلامس ِمن السِّ
 .النِّسب اهلندسّية

ضرب ابلبوق من غري أن  كفارس على فرس يف يده بوق، كّلما مضت ساعة من النهار
  .ميّسه أحد

الناظر بينها وبني اإلنسان، حىت  ومنها: الّصَور اليت تصوِّرها الروم واهلند حىت ال يُفّرق
املخاييل. قال:  فهذه الوجوه ِمن لطيف أمور وابكية... إىل أن قال: يصوِّروهنا ضاحكة

 .وكان سحر سحرة فرعون من هذا القبيل
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رين: إهنم عمدوا إىل تلك احلبال والعصّي،  قال ابن كثري: يعين ما قاله بعض املفسِّ
 بسبب ما فيها من ذلك الزئبق؛ فُيخيَّل إىل الرائي أهنا فحَشْوها زِئْـَبقاً، فصارت تتلّوى

  .تسعى ابختيارها
ويندرج يف هذا الباب عْلم جّر  .قال الرازي: ومن هذا الباب: تركيب صندوق الّساعات

ألن  قال: وهذا يف احلقيقة ال ينبغي أن يُعّد من ابب السحر، .األثقال ابآلالت اخلفيفة
  .عليها هلا أسباابً معلومة يقينّية، َمن اطّلع عليها قَدر

حر املُحّرم يف مبا جاء يف اآلية، ويدخل  شيء، وال عالقة له قلت: وهذا ليس ِمن السِّ
 ...والكمبيوتر وسائر التقنيات فيه: اهلاتف وامِلذايع

مبا يُروهنم إايه ِمن األنوار،   قال ابن كثري: وِمن هذا القبيل: حَيل النصارى على عاّمتهم
ية إىل خف هلم ابلبلد املقدس، وما حيتالون به من إدخال النار كقضية قمامة الكنيسة اليت

تروج على الطُّغام منهم. وأما اخلواّص  الكنيسة، وإشعال ذلك القنديل بصنعة لطيفة،
دينهم، فريَْون ذلك  بذلك، ولكن يتأّولون أهنم جيمعون مْشل أصحاهبم على فهم معرتفون

 األغبياء ِمن ُمتعبدي الكرامية، الذين يرون جواز وضع سائغًا هلم. وفيه شبه للجهلة
صلى هللا عليه -رسول هللا  الرتغيب والرتهيب، فَيدخلون يف عداد َمن قالاألحاديث يف 

دًا، فليتبوَّْأ مقعده ِمن النار َمن كَذب عليَّ )) :فيهم -وسلم ثوا)) :وقوله ،((!ُمتعمِّ  حدِّ
 .((عين والَ تكذبوا )علّي(! فإنه َمن َيكذب علّي يَِلج النار

صوت طائر حنني الصوت  ن: وهو أنه مسعذكر الرازي ها هنا حكاية عن بعض الرهبا مث
 ترّق له، فتذهب فُتلقي يف وْكره ِمن مثر الزيتون ليتبّلغ ضعيف احلركة، فإذا مسعته الطيور

إىل أن جعله أجوف، فإذا  به. فعمد هذا الراهب إىل صنعة طائر على شْكله، وتوّصل
بتناها، وزعم ذلك الطائر. وانقطع يف صومعة ا دخلته الريح ُيسمع منه صوت كصوت

كان زمان الزيتون،  قرب بعض صاحليهم، وعّلق ذلك الطائر يف مكان منها. فإذا أهنا على
 إىل داخل هذه الصورة، فُيسمع صوهتا كذلك -اهلواء :أي-فتح ابابً من انحية؛ فيدخل 

 شيئاً كثريًا. فال ترى النصارى إالّ  الطائر يف شكله أيضاً، فتأيت الطيور فتحمل من الزيتون
هذا من   الصومعة، وال يدرون ما سببه. فَفَتنهم بذلك، وأوهم أنّ  ذلك الزيتون يف هذه

  .-املتتابعة إىل يوم القيامة عليهم لعائن هللا-كرامات صاحب هذا القرب 
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  :قال الرازي
والّدهاانت.  -يف األطعمة :يعين-النوع السادس ِمن السحر: االستعانة خبواص األدوية 

  .إنكار اخلواّص، فإّن أثر املغناطيس مشاَهد ه ال سبيل إىلقال: واعلم: أن
الفقر، ويتحّيل على جهلة الناس  قال ابن كثري: يدخل يف هذا القبيل كثري ممّن يّدعي

ذلك ِمن  أحوال له، من خمالطة النريان، وَمسك احليات، إىل غري هبذه اخلواّص مدَّعياً أهنا
 ...املُحاالت

حر املذكور يف قلت: وهذا النوع أيضاً  اآلية، إاّل إذا كان فيه استخدام  ال عالقة له ابلسِّ
  .-وهللا أعلم-للشياطني 

  
  :قال

 .النوع السابع ِمن السحر: تعليق القْلب
يُطيعونه وينقادون له يف أكثر  وهو أن يّدعي الساحر أنه عرف االسم األعظم، وأّن اجلنّ 

حق،  ضعيف العقل، قليل التمييز، اعتقد أنهيكون السامع لذلك  األمور. فإذا اتّفق أن
واملخافة. فإذا حصل اخلوف،  وتعلق قلبه بذلك، وحصل يف نفسه نوع من الّرعب

  .يتمّكن الساحر أن يفعل ما يشاء ضعفت القوى احلّساسة؛ فحينئذ
بَـَلة؛ وإمنا يروج على الضعفاء العقول من بين  قال ابن كثري: هذا النمط يقال له: التـَّنـْ

املُتَـْنِبل  يُرشد إىل معرفة كامل العقل ِمن انقصه، فإذا كان م. ويف عْلم الِفراسة ماآد
 .الناس من غريه حاذقاً يف عْلم الفراسة عرف من ينقاد له من

حر املذكور يف اآلية  .قلت: هذا أيضاً ليس ِمن السِّ
  

  :قال
حر: الّسعي ابلنميمة والتَّْضرِيب من جوه خفّية لطيفة، وذلك شائع و  النوع الثامن ِمن السِّ

  .يف الناس
  :النميمة على قسمنْي  :قال ابن كثري
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املؤمنني؛ فهذا حرام مّتفق  اترة تكون على وجه التَّْحرِيش )بني الناس(، وتفريق قلوب
اإلصالح )بني الناس(، وائتالف كلمة املسلمني، كما  عليه. فأّما إذا كانت على وجه

أو يكون على وْجه التخذيل والتفريق  ،((ّذاب َمن ينّم خرياً ليس ابلك)) :يف احلديث جاء
وكما فعل  ،((احلرب خدعة)) :فهذا أمر مطلوب كما جاء يف احلديث بني مجوع الكفرة،

وبين قريظة، وجاء إىل هؤالء فَنَمى إليهم  نعيم بن مسعود يف تفريقه بني كلمة األحزاب
بني ذلك؛ فتناكرت  يئًا آخر، مث أَلمَ كالماً، ونقل من هؤالء إىل أولئك ش عن هؤالء

  .-وهللا املستعان-هذا الذكاء والبصرية النافذة  النفوس، وافرتقت. وإمنا حيدو على مثل
حر املذكور يف اآلية  .قلت: وهذا كذلك ال عالقة له ابلسِّ

حر، وشرح مث   .أنواعه وأصنافه قال الرازي: فهذه مجلة الكالم يف أقسام السِّ
  

حر لَلطافة مداركها،  ثري: وإمنا أدخل كثريًا من هذه األنواعقال ابن ك املذكورة يف فّن السِّ
حر يف إّن ِمن )) :اللغة عبارة عّما لطف وخِفي سببه؛ وهلذا جاء يف احلديث ألن السِّ

  .((ِسحراً  البيان
 

اً  حيتمل أن يكون َمدح ((إنَّ ِمن البيان ِسحراً )) :-عليه السالم-قال القرطيب: وقوله 
ذمًا للبالغة. قال: وهذا أصح. قال: ألهنا ُتصوِّب  كما تقوله طائفة، وحيتمل أن يكون

َأحْلَن حبُجَّته ِمن  فلعّل بعَضكم أن يكون)) :السامع أنه حّق، كما قال حىت توهم الباطل،
  .احلديث...((بعض، فأقضي له

 
السَّْحر: الرئة، وهي حمّل الليل. و  قال ابن كثري: ومُسّي السَّحور لكونه يقع خفيًا آخر

يت بذلك خلفائها وُلطف جماريها إىل أجزاء البدن وُغُضونه، كما قال أبو  الغذاء، ومسُِّ
رضي -من اخلوف. وقالت عائشة  جهل يوم بدر لعتبة: انتفخ َسْحره، أي: انتفخت رئته

 :. وقال تعاىلبني َسْحري وحَنِْري" -صلى هللا عليه وسلم- : "ُتويفِّ رسول هللا-هللا عنها
  .-وهللا أعلم- أي: أخفوا عنهم عَملهم  ،{َسَحُروا َأْعنُيَ النَّاسِ }

موضع دخول اهلواء يف  قلت: أما قوله: إّن الرئة حمّل الغذاء فليس بواضح؛ فالرئة
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 -رضي هللا عنها -وكالم أيب جهل، وكذا قول عائشة .اجلوف عن طريق القصبة اهلوائية
  .ل اللغة يؤيِّده، وال عالقة للغذاء بهذلك. وكالم أه واضح يف

حر، فجّلها من ابب املعىن اللغوي، كما أشار إليه  وأّما من انحية ما ذكر ِمن أنواع السِّ
 .هلا يف آيتنا، وحكمها متفرّع عن مقاصدها احلافظ ابن كثري، وال دْخل

االستعانة النجوم، وسْحر  وخالصة األمر: ال يدخل حتت اآلية منها ِسوى سْحر عَبدة
ْحرَ  َوَلِكنَّ الشََّياِطنيَ } :ابجلن؛ ومها داخالن حتت قوله  .{َكَفُروا يـَُعلُِّموَن النَّاَس السِّ

وماروت، وقد عّده بعض  ومل يتعّرض الرازي يف األنواع للسحر املَُتعلَّم ِمن هاروت
 .الشياطني؛ فكان ينبغي إفراده السلف نوعاً مستِقالً غري ما يعلِّمه

  
حر املُحرَّم؟الثا  لثة: هل جيوز تعّلم السِّ

  
حر ليس بقبيح وال حمظور؛ اتّفق احملقِّقون على ذلك، ألن العْلم  قال الرازي: العْلم ابلسِّ

َوالَِّذيَن ال  ُقْل َهْل َيْسَتِوي الَِّذيَن يـَْعَلُمونَ } :لعموم قوله تعاىل لذاته شريف، وأيضاً 
حر لو مل يُ {يـَْعَلُمونَ  أمكن الفْرق بينه وبني املُعجزة. والعلم بكْون  علم، ملا، وألن السِّ
يقتضي أن يكون  معجزاً واجب، وما يتوّقف الواجب عليه فهو واجب. فهذا املُعجز

  !واجباً فكيف يكون حراماً وقبيحا؟ حتصيل العْلم ابلسحر واجباً، وما يكون
  :فيه نظر ِمن وجوهالكالم  قال ابن كثري: هذا لفظه حبروفه يف هذه املسألة، وهذا

حر" :قوله :أحدها  ليس بقبيح"، إن عىن به: ليس بقبيح عقاًل، فُمخالفوه من الِعْلم ابلسِّ
ففي هذه اآلية الكرمية تبشيع لتعّلم  املعتزلة مينعون هذا. وإن عىن: أنه ليس بقبيح شرعاً،

ويف  .((!ل على حمّمدَمن أتى عرَّافاً أو كاهناً، فقد كَفر مبا أُنزِ )) :السحر. ويف الصحيح
 .((َمن عقد ُعقدة ونفث فيها، فقد سَحر)) :الّسنن

أحاديث، فليست يف حمّل النِّزاع   قلت: أّما الذم يف اآلية فمقبول، وأما ما استدل به من
املتعلِّم وإمنا فيمن ذهب وصّدق، والثاين فيمن سحر  كما هو واضح؛ فاألول ليس يف

  .إسناده من ضعف فيمن تعّلم فقط، على ما يف وليس
ذلك"؛ كيف ال يكون حمظوراً مع  قال ابن كثري: وقوله: "وال حمظور؛ اتفق احملّققون على
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هذه  واحلديث؟! واتّفاق احملقِّقني يقتضي أن يكون )قد( نّص على ما ذكرانه من اآلية
  ذلك؟ املسألة أئمة العلماء أو أكثرهم، وأين نصوصهم على

َوالَِّذيَن ال  ُقْل َهْل َيْسَتِوي الَِّذيَن يـَْعَلُمونَ } :عموم قوله تعاىل مث إدخاله )عْلم( السحر يف
وملَ  هذه اآلية، إمّنا دلت على مدح العاِلمني العْلم الّشرعّي، فيه نظر، ألنّ  {يـَْعَلُمونَ 

حيصل العْلم ابملعجز إالّ به،  قُلت: إّن هذا منه؟ مث ترقِّيه إىل وجوب تعّلمه أبنه ال
هي: القرآن  -عليه الصالة والسالم-معجزات رسولنا  فاسد ألن أعظم ضعيف، بل

مث إّن  .من حكيم محيد العظيم، الذي ال أيتيه الباطل من بني يدْيه وال من خلفه، تنزيل
حر أصاًل. مث ِمن املعلوم ابلضرورة: أّن  العلم أبنه معجز ال يتوقف على عْلم السِّ

املُعجز، ويفّرِقون بينه وبني  عاّمتهم، كانوا يعلمونوالتابعني وأئمة املسلمني و  الصحابة
حر وال تعّلموه وال علَّموه  غريه، ومل يكونوا يَعلمون   .-وهللا أعلم-السِّ

يَعلم ما يُقتل به وما ال يُقتل  قال اآللوسي: ونقل بعضهم وجوَب تعّلمه على املفيت، حىت
 .شرعيّ  تبعاً للجمهور إالّ لداع   القصاص. واحلّق عندي: احلرمة، به؛ فيفيت به يف وجوب

وإمنا قُبحه ابعتبار ما يرتّتب عليه.  وتعقب الرازي بقوله: أوالً: ال نّدعي أنه قبيح لذاته،
 َمن حام حْول)) :الذرائع. وكم ِمن أمر ُحّرِم لذلك. ويف احلديث فتحرميه من ابب سدّ 

 .((احِلمى يوشك أن يقع فيه
 بينه وبني املعجزة على العْلم به، ممنوع. أال ترى أن أكثر فألّن توّقف الفرق :وأما اثنيا

حر؟ وكفى فارقاً  العلماء أو كّلهم إاّل النادر، عرفوا الفْرق بينهما، ومل يعرفوا علم السِّ
 تعّلمه واجبًا لذلك، لرأيت أعلم الناس به الّصدر األول، مع بينهما: ما تقدم. ولو كان

الواجب، وأتى به هذا القائل؟! أو  أفرتاهم أخّلوا هبذا أهنم مل يُنقل عنهم شيء من ذلك.
 أنه أّخل به كما أخلوا؟

املفيت بوجوب الَقَود أو  فألن ما نُقل عن بعضهم غري صحيح، ألن إفتاء :وأّما اثلثاً 
السحر، ألن صورة إفتائه على ما ذكَره العالمة ابن حجر:  عدمه ال يستلزم معرفته عْلم

حر واتاب منه أنه يَقتل غالباً، قتلشهد عدالن عرفاَ ا إن  .الساحر، وإالّ فال لسِّ
 

حر، وَمن علَّمه، وَمن عمل به.  الرابعة: ُحكم َمن تعّلم السِّ
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َنٌة َفال َتْكُفرْ }قوله تعاىل يف قصة هاروت وماروت:  َا حَنُْن ِفتـْ  .{ِإمنَّ

حر، واستشهد له ابحلديث الذي رواه  استدل بعضهم هبذه اآلية على تكفري َمن تعّلم السِّ
البزار وغريه، عن عبد هللا، قال: ))َمن أتى كاهناً أو ساحراً فصّدقه مبا يقول، فقد كفر مبا 

 أُنِزل على حممد((. 
 قال ابن كثري: وهذا إسناد جيد، وله شواهد أخر. 

ُْم آَمُنوا َواتَـَّقْوا...}وقد يستدل بقوله:  ر، كما هو َمن ذهب إىل تكفري الّساح {َوَلْو َأهنَّ
 رواية عن اإلمام أمحد بن حنبل، وطائفة من السلف. 

 وقيل: بل ال يكفر، ولكن حّده: ضرب عنقه، كما سيأيت بيانه.
  

 قال ابن حجر يف "الفتح": 
وقد اسُتدل هبذه اآلية على أن الّسحر كفر، ومتعلِّمه كافر؛ وهو واضح يف بعض أنواعه، 

وأما النوع اآلخر الذي هو من ابب الشعوذة، فال  وهو: الّتعّبد للشياطني أو للكواكب.
يكفر به من تعّلمه أصاًل. قال النووي: عَمل السحر حرام، وهو ِمن الكبائر ابإلمجاع؛ 

ِمن الّسْبع املوبقات. ومنه ما يكون كفرًا، ومنه  -صلى هللا عليه وسلم-وقد عّده النيب 
ل أو فعل يقتضي الكفر فهو كفر، ما ال يكون كفراً بل معصية كبرية. فإن كان فيه قو 

وإالّ فال. وأّما تعّلمه وتعليمه فحرام؛ فإن كان فيه ما يقتضي الكفر كفر، واستتيب منه 
 وال يقتل. فإن اتب قُبلت توبته. وإن مل يكن فيه ما يقتضي الكفر ُعّزر.

حر ألحد أْمرْين: إّما لتميي ز ما فيه كفر ... إىل أن قال: وقد أجاز بعض العلماء تعّلم السِّ
 من غريه، وإّما إلزالته عّمن وقع فيه. 

فأما األول: فال حمذور فيه إالّ من جهة االعتقاد؛ فإذا سِلم االعتقاد فمعرفة الشيء 
مبجّرده ال تستلزم منعاً، كمن يعرف كيفية عبادة أهل األواثن لألواثن، ألن كيفّية ما 

 ف تعاطيه والعمل به. يعمله الّساحر إمنا هي حكاية قول أو فعل، خبال
إالّ بنوع من أنواع الكفر أو الفسق،  -كما زعم بعضهم-وأما الثاين: فإن كان ال يتم 

 فال حيّل أصاًل، وإالّ جاز للمعىن املذكور... وهذا فصل اخلطاب يف هذه املسألة. 
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هذه اآلية: إشارة إىل اختيار احلُكم بكْفر  -أي: البخاري-قال: ويف إيراد املصنف 
ْحرَ }ساحر، لقوله فيها: ال . {َوَما َكَفَر ُسَلْيَماُن َوَلِكنَّ الشََّياِطنَي َكَفُروا يـَُعلُِّموَن النَّاَس السِّ

فإن ظاهرها: أهنم كفروا بذلك، وال يكفر بتعليم الشيء إالّ وذلك الشيء كفر. وكذا 
َنٌة َفال َتكْ }قوله يف اآلية على لسان املَلكنْي:  َا حَنُْن ِفتـْ ؛ فإن فيه إشارة إىل أّن تعّلم {ُفرْ ِإمنَّ

حر كْفر، فيكون العمل به كفراً. وهذا كّله واضح على ما قّررته من العمل ببعض  السِّ
أنواعه. قد زعم بعضهم: أن السحر ال يصّح إالّ بذلك؛ وعلى هذا فتْسمية ما عدا ذلك 

حر على القول البليغ.  سحراً جماز، كإطالق السِّ
 قله عن البعض هو الظاهر، كما سيأيت بيانه.قلت: والزعم الذي ن

 وقد اختلفوا فيمن يتعّلم السحر ويستعمله: 
 فقال أبو حنيفة ومالك وأمحد: يكفر بذلك. 

وِمن أصحاب أيب حنيفة َمن قال: إن تعّلمه ليّتقَيه أو ليْجتنبه، فال يكفر. وَمن تعّلمه 
ّن الشياطني تفعل له ما يشاء، فهو  معتقدًا جوازه، أو أنه ينفعه، كفر. وكذا َمن اعتقد أ

 كافر. 
: إذا تعّلم السحر، قلنا له: صْف لنا سحرك! فإن وصف ما -رمحه هللا-وقال الشافعي 

يوجب الكفر، مثل ما اعتقده أهل اببل من التقرب إىل الكواكب السبعة، وأهنا تفعل ما 
 ه فهو كافر. يلتمس منها، فهو كافر. وإن كان ال يوجب الكفر، فإن اعتقد إابحت

حر من الكتب العربية واألعجمية، يالحظ أّن  قلت: املطّلع على ما ُصنِّف يف السِّ
حر احملرَّم فيه درجات:  السِّ

سحر يتعّلمه الّساحر نقاًل عن بعض هذه الكتب، بعَمل أمور ُتطلب منه، فيحضر له  -
ّ، وينفِّذ له ما يطلبه؛ وال يكون ذلك إالّ بعد ِشركّيات   وُكفراّيت يؤدِّيها.اجلينِّ

يـُتَـوِّجه ساحرًا يف حفلة ُكفريّة قذرة، ويبصق  - وسحر ال بّد ملُتعلِّمه أن يلتقي ابلشيطان فـَ
بني كتفيه اتركاً عالمة، تشّبها خبامت النبوة. وهؤالء ترفض الكنائس دخوهلم وإجراء مراسم 

لعالمة على جدِّه جنائزهم، مبجّرد رؤيتهم هلذه العالمة. وقد أخربين َمن رأى هذه ا
الساحر وهو منتسب لإلسالم، وهي ُتشبه رْجل اهلّر. ومنها يدخل قرينه جسده، ومنها 

 خيرج. وهذا ال يكون إالّ بكْفر ورِّدة وتعاهد مع الشيطان يف صّك كفري.
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وسحر ال بد ِلمتعلِّمه من الذهاب هلاروت وماروت ببابل، فَيخرج منه إميانه هناك،  -
 خرته، كما مّر معنا يف اآلاثر الصحيحة.ويشرتي دنياه آب

-وممّا قّدمته، يتبنّي أّن السحر احلقيقّي كّله كْفر وشرك، ولكن بعضه أغلظ من بعض 
 .-وهللا املستعان

حر، ووْجهه: أّن فيها داللة على وقوع  وقد استدل ابآلية على العكس َمن جّوز تعّلم السِّ
م مطاوع له. قال اآللوسي: وال خيفى أنه ال التعليم من املالئكة، مع عصمتهم، والّتعل

دليل فيها على اجلواز مطلقاً، ألن ذلك التعليم كان لالبتالء والتمييز. وقد ذكر القائلون 
ابلتحرمي: أّن تعّلم السحر إذا ُفرض ُفشّوه يف ِصقع، وأريد تبيني فساده هلم لريجعوا إىل 

نصوب للّذّب عن الدين، ِبردِّ الّشَبه، وإن  احلق، غري حرام. كما ال حيرم تعّلم الفلسفة للم
 كان أغلب أحواله التحرمي؛ وهذا ال ينايف إطالق القول به. 

قلت: هذا مبيّن على فْهم غري صحيح لآلية، وهو: أّن هللا أنزل هاروت وماروت ليعلِّما 
 الناس السحر ليجتنبوه، وقد تقّدم بطالن هذا الفهم.

 
 .ن مسلماً أو غري مسلماخلامسة: حّد الّساحر إذا كا

  
وغريه عن جبالة بن عبدة، قال:  ذهب مجاعة من أهل العْلم إىل قْتله، ملَا رواه البخاري

اقتلوا كلَّ ساحر وساحرة. قال: فقتلنا  : أن-هللا عنه رضي-"كتب عمر بن اخلطاب 
  ."ثالث سواحر

  .فُقتلتهبا  وهكذا صّح: أن حفصة أّم املؤمنني سحرهْتا جارية هلا، فأمرت
صلى هللا عليه -هللا  وروى الرتمذي وغريه، عن جندب األزدي: أنه قال: قال رسول

  .((حدُّ الّساحر: ضربُُه ابلّسيف)) :-وسلم
بن مسلم يضعف يف احلديث.  مث قال: ال نعرفه مرفوعاً إالّ ِمن هذا الوجه. وإمساعيل

  .موقوفاً  والصحيح: عن احلسن عن جندب،
وهللا -عن جندب مرفوعاً  رواه الطرباين من وْجه آخر، عن احلسن، قال ابن كثري: قد

  .-أعلم
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عنده ساحر يلعب بني يديه،  قال: وقد روي ِمن طُرق متعدِّدة: أن الوليد بن عقبة كان
حييي  !يصيح به فريّد إليه رأسه. فقال الناس: سبحان هللا فكان يضرب رأس الرجل، مث

الغد جاء مشتمالً على سيفه. وذهب  اجرين، فلما كاناملوتى! ورآه رجل من صاحلي امله
ساحراً  يلعب لِعَبه ذلك، فاخرتط الرجل سيفه، فضرب عنق الّساحر، وقال: إن كان

ُتْم تـُْبِصُرونَ } :فْلُيْحِي نفسه! وتال قوله تعاىل ْحَر َوأَنـْ َتْأُتوَن السِّ مل  فغضب الوليد إذ .{َأفـَ
  .-وهللا أعلم-يستأذنه يف ذلك، فسجنه، مث أطلقه 

األمراء رجل يلعب، فجاء  وروى اإلمام أمحد وغريه، عن حارثة، قال: )كان( عند بعض
  .قال: ُأراه كان ساحراً  .جندب مشتمالً على سيفه، فقتله

يف قْتل  -صلى هللا عليه وسلم- قال )اإلمام( أمحد بن حنبل: فثالثة من أصحاب النيب
 .عمر، وحفصة، وجندبيعين: ثبت ذلك عنهم، وهم:  .الّساحر

-على سْحر يكون ِشرْكاً  قّصة عمر وحفصة -رمحه هللا-قال ابن كثري: ومحل الشافعي 
  .-وهللا أعلم

 .قلت: قد قّدمت أنه ال ِسحر بال شرك
  قال ابن هبرية: وهل يُقتل مبجّرد فْعله واستعماله؟

  .فقال مالك وأمحد: نعم
  .وقال الشافعي وأبو حنيفة: ال

والشافعي وأمحد. وقال أبو حنيفة: ال  قَتل بِسحره إنساانً، فإنه يُقتل عند مالك فأّما إن
قُتل فإنه يُقتل  يتكّرر منه ذلك، أو يقّر بذلك يف حّق شخص ُمعنّي. وإذا يُقتل، حىت

  .قصاصاً  -واحلالة هذه-يُقتل  :حداً عندهم، إالّ الشافعي، فإنه قال
  ته؟الّساحر تُقبل توب قال: وهل إذا اتب

  .: ال تُقبل-يف املشهور عنهما-فقال مالك، وأبو حنيفة وأمحد 
 .: تُقبل-يف الرواية األخرى-وقال الشافعي وأمحد 

  :وأّما ساحر أهل الكتاب
  .فعند أيب حنيفة: أنه يُقتل كما يُقتل الساحر املسلم

  .بن األعصم وقال مالك والشافعي وأمحد: ال يُقتل، يعين: لقصة لبيد



93 
 

 .فوا يف املسلمة الّساحرةواختل
  .حنيفة: أهنا ال تُقتل، ولكن حُتبس فعند أيب

  .-وهللا أعلم-ُحكمها ُحكم الرجل  :وقال الثالثة
-املشركني، ألّن رسول هللا  وعن الزهري قال: يُقتل ساحر املسلمني، وال يُقتل ساحر

  .امرأة من اليهود فلم يقتلها سحرْته -صلى هللا عليه وسلم
الذِّمِّي: يُقتل إن قَتل ِسحره.  : أنه قال يف-رمحه هللا-قل القرطيب عن مالك وقد ن]

مالك روايتني يف الّذّمي إذا سحر: إحدامها: أنه ُيستتاب،  وحكى ابن خويز منداد عن
  .والثانية: أنه يُقتل وإن أسلم .فإن أسلم وإالّ قُتل

األئمة األربعة وغريهم، لقوله  وأّما الساحر املسلم، فإن تضّمن سحره كفرًا، كَفر عند
َنٌة َفالَ َتْكُفرْ  َوَما يـَُعلَِّماِن ِمْن َأَحد  َحىتَّ يـَُقوالَ } :تعاىل َا حَنُْن ِفتـْ  .{ ِإمنَّ

فإن اتب قبل أن يُظهر  مالك: إذا ظُهر عليه، مل تُقبل توبته ألنه كالزنديق؛ لكن قال
  .لفإن قَتل سحُره قُت )عليه(، وجاءان اتئباً قبلناه،

  .القتل فهو خُمطئ، جتب عليه الدية قال الشافعي: فإن قال: مل أتعّمد
ذلك، وتفصيل الكالم يف  وقد حاول ابن حزم دْفع احلجج على قْتل الساحر فأخطأ يف

 .هذه املسألة ليس هذا حمّله
 

حر حقيقًة أتثرٌي؟  السادسة: هل للسِّ
  

السحر الذي يكون سبباً يف  ، أي: عْلم{َمْرِء َوَزْوِجهِ َما يـَُفّرُِقوَن ِبِه َبنْيَ الْ } :قال الزخمشري
 ومتويه، كالّنفث يف العقد، وحنو ذلك ممّا حُيدث هللا عنده التفريق بني الزوجنْي ِمن حيلة

 :يف نفسه، بدليل قوله تعاىل الفرك والنشوز واخلالف، ابتالًء منه؛ ال أّن السحر له أثر
 ، ألنه رمبا أحدث هللا عنده فعاًل من أفعاله،{إبِِْذِن اّللَِّ   َأَحد  ِإالَّ َوَما ُهْم ِبَضارِّيَن ِبِه ِمنْ }

 .ورمبا مل حيدث
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حر، قال :وحكى الرازي وغريه عن املعتزلة ورمبا كّفروا َمن اعتقد  :أهنم أنكروا وجود السِّ
  .وجوده

ويقلب اإلنسان  يطري يف اهلواء، فقد جّوزوا أن يَقدر الساحر أن :قال(: وأّما أهل السنة)
يقول الساحر تلك  إنساانً، إاّل أهنم قالوا: إن هللا خيلق األشياء عندما محارًا، واحلمار

 يكون املؤثر يف ذلك هو الفَلك والنجوم فال، خالفاً  الّرقى والكلمات املعّينة؛ فأّما أن
مني والصابئة   .للفالسفة واملنجِّ

َوَما ُهْم ِبَضارِّيَن ِبِه ِمْن } : تعاىل، بقوله تعاىلالّسحر، وأنه خبْلق هللا مث استدل على وقوع
ُسحر، وأن  -صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا  ، ومن األخبار أبنّ {إبِِْذِن اّللَِّ  َأَحد  ِإالَّ 

، وما ذكرت تلك -رضي هللا عنها-الّسحر عمل فيه، وبقصة تلك املرأة مع عائشة 
الباب من احلكاايت  . قال: ومبا يذكر يف هذامن إتياهنا اببل وتعّلمها السحر املرأة

 .الكثرية
اإلشراف على " :يف كتابه -رمحه هللا-وقد ذكر الوزير أبو املظفر حيىي بن حممد بن هبرية 

أاب  يف السحر، فقال: أمجعوا على أّن الّسحر له حقيقة، إالّ  مذاهب األشراف" ابابً 
  .حنيفة فإنه قال: ال حقيقة له عنده

هللا عنده ما يشاء، خالفاً  وعندان أّن السحر حق وله حقيقة، خيلق :طيبوقال القر 
  .للمعتزلة وأيب إسحاق اإلسفرايين من الشافعية، حيث قالوا: إنه متويه وختييل

 :قال ابن كثري، بعد أن ساق قّصة املرأة من دومة اجلندل
عيان، ألن هذه قلب األ وقد استدل هبذا األثر َمن ذهب إىل أّن الساحر له متّكن يف

  .املرأة بذرت واستغّلت يف احلال
َسَحُروا َأْعنُيَ النَّاِس } :قال تعاىل بل ليس له قدرة إاّل على الّتخييل، كما :وقال آخرون
َا} :، وقال تعاىل{َوَجاُءوا ِبِسْحر  َعِظيم   َواْسرَتَْهُبوُهمْ   .{َتْسَعى خُيَيَُّل ِإلَْيِه ِمْن ِسْحرِِهْم َأهنَّ

حيث ما ذكران، زعمًا منهم أّن  وأكفر املعتزلة َمن قال ببلوغ الساحر إىل" :آللوسيقال ا
 وليس كما زعموا، على ما ال خيفى. وِمن احملققني َمن فّرق بذلك انسداد طريق النبوة؛

فإنه ال ميكن ظهوره على يد  بني السحر واملعجزة، ابقرتان املعجزة ابلتحدي، خبالفه
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 عادة هللا تعاىل املستمرة، صوانً هلذا املنصب اجلليل عن كما جرت بهُمّدعي نبوة كاذابً،  
 ."أن يتسور محاه الكذابون

 
 السابعة: هل ُيسأل الّساحر حالً لِسْحره؟

  
عامر الّشعيب: ال أبس ابلّنشرة.  أجازه سعيد بن املسّيب، فيما نقله عنه البخاري. وقال

  .وَكرِه ذلك احلسن البصري
أّما وهللا لقد )) :ائشة: أهنا قالت: اي رسول هللا، هال تـََنشَّرت؟ فقالويف الصحيح عن ع

  .((على الناس شراً  شفاين، وخشيت أن أفتح
وحكى القرطيب عن وهب: أنه قال: يُؤخذ سبع ورقات من ِسدر، فُتدّق بني حَجرين، مث 

مث  الكرسي. وَيشرب منها املسحور ثالث حسوات، ُتضرب ابملاء، ويُقرأ عليها آية
  .وهو جّيد للرجل الذي يُؤخذ عن امرأته .يغتسل بباقيه؛ فإنه يذهب ما به

صلى -هللا على رسوله حممد  قال ابن كثري: أنفع ما ُيستعمل إلذهاب السحر: ما أنزل
مل يتعّوذ املتعوِّذون )) :ويف احلديث يف إذهاب ذلك، ومها املعّوذاتن، -هللا عليه وسلم

 .آية الكرسي، فإهنا مطردة للشيطان ، وكذا قراءة((مبِثِلهما
حر بكفر وشرك، فال شّك يف عظم حترميه وأّما بنحو ما ذُكر عن  .قلت: أّما حّل السِّ

 .-وهللا أعلم-منه  وهب بن منبه، فال يوجد ما مينع
 

  أم غريها؟ أهل العْلم: هل اببل املذكورة يف اآلية هي اببل العراق، الثامنة: اختلف
  

على أّن اببل املذكورة يف القرآن هي:  -قصة املرأة ومنها-ر الصحيحة وقد دّلت اآلاث
  ...العراق، ال اببل ديناوند، كما قاله السدي وغريه اببل

فذكر ما رواه ابن أيب حامت عن علي  ...وقال ابن كثري: مث الدليل على أهنا اببل العراق
أن  هناين -عليه وسلم صلى هللا-، قال: "إّن حبييب -هللا عنه رضي-بن أيب طالب 

  ."أصّلي ببابل؛ فإهنا ملعونة
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ببابل وهو يسري، فجاءه املؤّذن  وما رواه أبو داود عن أيب صاحل الغفاري: أّن عليًا مرّ 
حبييب  برز منها، أَمر املؤذن فأقام الصالة. فلما فرغ قال: إنّ  يؤذنه بصالة العصر. فلما

وهناين أن أصّلي أبرض اببل؛ فإهنا  ملقربة،هناين أن أصلي يف ا -صلى هللا عليه وسلم-
  .ملعونة

ألنه رواه وسكت عنه. ففيه  قال ابن كثري: وهذا احلديث حسن عند اإلمام أيب داود،
 صلى-اببل، كما ُتكره بداير مثود الذين هنى رسول هللا  من الفقه: كراهية الصالة أبرض

  .ابكني ونواعن الدخول إىل منازهلم، إالّ أن يك -هللا عليه وسلم
عن البحر احمليط  -العراق وهي من إقليم-قال أصحاب اهليئة: وبُعد ما بني اببل 

َيانوس: سبعون درجة، ويسّمون هذا: طواًل. وأّما عرضها وهو - الغريب، ويقال له: ُأوقـْ
وهو املُسامت خلط االستواء: ثنتان  ،-بُعد ما بينها وبني وسط األرض من انحية اجلنوب

  .-أعلم وهللا-رجة وثالثون د
هنا اببل العراق، كما ذكر  قلت: احلديث فيه ضعف، ولكنه يصلح كشاهد على أّن اببل

 األرض امللعونة، فقد فّصلته يف كتاب: "الصيحة احلزينة يف ابن كثري. وأّما ُحكم نزول
 .البلد اللعينة"؛ وهو يف ُحكم زايرة داير مثود

مقال، وال أعلم أحدًا من العلماء  هذا احلديث وقال اآللوسي: قال اخلطايب: يف إسناد
 أن يكون هناه عن أن يّتخذها وطناً ومقاماً، -إن ثبت احلديث- حّرم الصالة هبا. ويشبه

ذلك إنذارًا منه مبا لقي ِمن احملنة يف  فإذا أقام هبا كانت صالته فيها... إىل أن قال: وكان
 .تلك الناحية

والبيهقي، وشيخ اإلسالم ابن  واًل عن اإلمام أمحد،قلت: ذكرت يف الرسالة اآلنفة نق
 .أماكن العذاب واخلسف تيمية، يف كراهة الصالة يف
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 :األوىل: مشاهبة الكافرين
اَي أَيُـَّها } :الكافرين قواًل وفعاًل. فقال يف اآلايت: أّن هللا تعاىل هنى املؤمنني عن مشاهبة

  .{اٌب أَلِيمٌ َولِْلَكاِفرِيَن َعذَ  رَاِعَنا َوُقوُلوا اْنظُْراَن َوامْسَُعوا الَِّذيَن آَمُنوا ال تـَُقوُلوا
صلى -قال: قال رسول هللا  -رضي هللا عنهما-عمر  وأخرج أمحد، وأبو داود، عن ابن

يُعبد هللا وحده ال شريك له.  بُعثت بنْي يَدي الساعة ابلّسيف، حىت)) :-عليه وسلم هللا
 وُجعل الذلة والصغار على من خالف أمري. وَمن تشّبه وُجعل رزقي حتت ظلِّ رحمي،

  .((منهم بقوم فهو
الشديد، والتهديد والوعيد  فيه داللة على النهي :((َمن تشّبه بقوم فهو منهم)) :وقوله

ذلك ِمن  أقواهلم وأفعاهلم ولباسهم وأعيادهم وعباداهتم، وغري على التشبه ابلكفار، يف
 .أمورهم اليت مل ُتشرع لنا، ومل نُقّرر عليها

 :الثانية: يف النسخ وأنواعه 
قريب، ألن معىن النسخ  ت األصوليِّني يف حّد النسخ؛ واألمر يف ذلكاختلفت عبارا

ر.  .الشرعي معلوم عند العلماء وخّلصه بعضهم أبنه: رْفع احلُكم بدليل شرعي متأخِّ
  .يف ذلك نسخ األخّف ابألثقل وعكسه، والنسخ ال إىل بدل فاندرج
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لشيخ والشيخة إذا زنيا فارمجومها وقيل: نسخ اآلية: بيان انتهاء الّتعّبد بقراءهتا، كآية: "ا
َوالَِّذيَن يـُتَـَوفَـّْوَن  } :وهللا عزيز حكيم"، أو احلكم املستفاد منها، كآية البتة نكااًل من هللا

أو هبما مجيعاً، كآية:  ،{احْلَْوِل َغرْيَ ِإْخَراج   َأْزَواجاً َوِصيًَّة أِلَْزَواِجِهْم َمَتاعاً ِإىَل  ِمْنُكْم َوَيَذُرونَ 
  ."معلومات حُيّرِمن ر رضعات"عشْ 

  :وعليه، فالنسخ ثالثة أنواع
 .رْفع التالوة وبقاء احلُكم
 .رْفع احلُكم وبقاء التالوة

  .رْفع التالوة واحلكم
فّن "أصول الفقه"،  وأما تفاصيل أحكام النسخ، وذكر أنواعه، وشروطه، فمبسوط يف

 ."وكذا يف "علوم القرآن
 :الثالثة: إنكار النسخ

ظهور املصلحة بعد خفائها؛ وهو  اليهود الّنسخ، فقالوا: النسخ يوِهم الَبَداء، وهو أنكر
 .على هللا حمال

ومسعاً. والعنانية منعوه مسعاً  وافرتقت اليهود على ثالث ِفَرق: فالشمعونية مَنعوه عقالً 
 بين إىل جبوازه ووقوعه، وأن حممدًا مل ينسخ شريعة موسى، بل بُعث فقط. والعيسوية قالوا

 .إمساعيل دون بين إسرائيل
 .املسلمني والنسخ جائز عقاًل، وواقع مسعاً، خالفاً ليهود ولبعض

-لكفر اليهود وتزييف ُشبهتهم  قال ابن كثري: "يف هذا املقام رّد عظيم، وبيان بليغ،
وإّما  كما زعمه بعضهم جهاًل وكفراً،-استحالة النسخ، إّما عقاًل  يف دعوى -لعنهم هللا

  ."كما خَتَرَّصه آخرون منهم افرتاًء وإفكاً - نقالً 
صلى هللا عليه وسلم -خطااًب لنبيه  قال ابن جرير: "وهذا اخلرب، وإن كان من هللا تعاىل

تكذيب لليهود الذين أنكروا نسخ أحكام  على وجه اخلرب عن عظمته، فإنه منه-
جاءا به من  جمليئهما مبا ،-عليهما الصالة والسالم-نبّوة عيسى وحممد  التوراة، وجحدوا

فأخربهم هللا أّن له ملك السموات واألرض  .عند هللا بتغرّي ما غرّي هللا من حكم التوراة
وهنْيه، وأّن له  اخللق أهل مملكته وطاعته وعليهم السمع والطاعة ألْمره وسلطاهنما، وأنّ 
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وإنشاء ما يشاء من ما يشاء وإقرار ما يشاء،  أْمرهم مبا يشاء وهنْيهم عما يشاء، ونسخ
  ."وأمره وهنيه إقراره

النسخ، إمنا هو الكفر والعناد،  قال ابن كثري: "الذي حيمل اليهود على البحث يف مسألة
ما يشاء   يدل على امتناع النسخ يف أحكام هللا تعاىل، ألنه حيكم فإنه ليس يف العقل ما

ة، وشرائعه املاضية، كما أحل املتقدِّم كما يفعل ما يريد، مع أنه قد وقع ذلك يف ُكتبه
خروجه من السفينة أْكل  بناته من بنيه، مث حّرم ذلك، وكما أابح لنوح بعد آلدم تزويج

 بعضها. وكان نكاح األختنْي مباحًا إلسرائيل وبنيه، وقد مجيع احليواانت، مث نسخ حلّ 
ح ولده، مث نسخه عليه السالم بذب ُحّرِم ذلك يف شريعة التوراة وما بعدها. ]وأمر إبراهيم

بين إسرائيل بقْتل َمن َعبد العجل منهم مث رفع عنهم القتل كي  قبل الفعل. وأمر مجهور
وهم يعرتفون بذلك، ويصِدفون عنه.  .ال يستأصلهم القتل[، وأشياء كثرية يطول ذْكرها

هو  األدلة أبجوبة لفظية، فال تصرف الداللة يف املعىن؛ إذ وما جياب به عن هذه
  .املقصود

، واألمر ابتباعه؛ فإنه -وسلم صلى هللا عليه-وكما يف ُكتبهم مشهورًا من البشارة مبحمد 
، وأنه ال يُقَبل عمل إاّل على شريعته. -عليه الصالة والسالم-يفيد وجوب متابعته 

، فال ُيسمى -عليه الصالة والسالم-الشرائع املتقدمة ُمَغيَّاة إىل بعثته  وسواء قيل: إن
َياَم ِإىَل اللَّْيلِ } :، كقولهذلك نسخاً  وإن شريعة حممد  ، أو قيل: إهنا ُمطَلقة،{مثَّ َأمتُّوا الصِّ

، ألنه جاء  نسخْتها، فعلى كّل تقدير فوجوب اتّباعه -صلى هللا عليه وسلم- متعنيِّ
  .-وتعاىل تبارك-بكتاب هو آِخر الكتب عهداً ابهلل 

، حيث -عليهم لعائن هللا-اليهود  ردًا على ففي هذا املقام بنّي تعاىل جواز النسخ،]
اّللََّ َلُه ُمْلُك السََّماَواِت  َعَلى ُكلِّ َشْيء  َقِديٌر * َأملَْ تـَْعَلْم َأنَّ  َأملَْ تـَْعَلْم َأنَّ اّللََّ } :قال

منازع، له امللك بال  فكما أنّ  .{َلُكْم ِمْن ُدوِن اّللَِّ ِمْن َويلّ  َواَل َنِصري   َواأَلْرِض َوَما
اليت -آل عمران( ) وقرر يف سورة .{َأاَل َلُه اخْلَْلُق َواأَلْمرُ } فكذلك له احلكم مبا يشاء،
ُكلُّ } :وقوع النسخ عند اليهود، يف قوله تعاىل -الكتاب نزل صدرها خطااًب مع أهل

واملسلمون   . اآلية {...ِسهِ ِإالَّ َما َحرََّم ِإْسرائيُل َعَلى نـَفْ  الطََّعاِم َكاَن ِحالًّ لَِبيِن ِإْسرائيلَ 
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البالغة،  النسخ يف أحكام هللا تعاىل، ملا له يف ذلك من احلكمة كّلهم متفقون على جواز
  ."وكلهم قال بوقوعه

ر: مل يقع شيء من ذلك يف القرآن. قال ابن كثري :  وقال أبو مسلم األصبهاين املفسِّ
بة عّما وقع من النسخ. فمن األجو  وقوله هذا ضعيف، مردود، مرذول. وقد تعّسف يف

 .أشهر وعشر بعد احلول، مل جُيب عن ذلك بكالم مقبول ذلك: قضية العّدة أبربعة
بشيء. ومن ذلك: نسخ  وقضية حتويل القبلة إىل الكعبة عن بيت املقدس، مل جيب

مصابرة االثننْي. ومن ذلك: نسخ وجوب الّصدقة  مصابرة املسلم لعشرة من الكفرة إىل
 .[-وهللا أعلم-، وغري ذلك... -صلى هللا عليه وسلم-الرسول  ةقبل مناجا

رين، وليس لقوهلم وْجه  قلت: ولألسف! انتشرت مقولة األصفاين عند مجاعة ِمن املتأخِّ
التوسط يف أمر النسخ مطلوب؛ فقد ابلغ كثريون يف  ، إاّل أنّ -كما ذَكر ابن كثري-

وهللا تعاىل -هذا  وبْسطه حمّل غريبنسخ آايت ال يصّح نسخها. ولتحرير ذلك  القول
 .-أعلم
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  :األوىل
 -صلى هللا عليه وسلم-عن كثرة سؤال النيب  هنى هللا تبارك وتعاىل يف هذه اآلية الكرمية،

َأْشَياَء ِإْن تـُْبَد  ْسأَلوا َعنْ اَي أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا ال تَ } :تعاىل عن األشياء قبل كوهنا، كما قال
َها ِحنَي يـُنَـزَُّل اْلُقْرآُن تـُْبدَ  َلُكْم َتُسؤُْكْم َوِإنْ  ، أي: وإن تسألوا عن {َلُكمْ  َتْسأَلوا َعنـْ

أن حُيّرم من أجل  نزوهلا تُبنّي لكم. وال تسألوا عن الشيء قبل كونه، فلعّله تفصيلها بعد
أعظُم املسلمني ُجرماً: َمن سأل عن شيء مل )) :تلك املسألة. وهلذا جاء يف الصحيح

  .((أْجل مسألته حُيرَّْم، فُحّرِم ِمن
فإن تكّلم  عن الرجل جيد مع امرأته رجاًل، -صلى هللا عليه وسلم-وملا ُسئل رسول هللا 

صلى هللا عليه -فكره رسول هللا  تكّلم أبمر عظيم، وإن سكت سكت على مثل ذلك،
ُحكم املالعنة. وهلذا ثبت يف الصحيحني، من  . مث أنزل هللا تعاىلاملسائل وعاهبا -وسلم

كان يْنهى عن قيل   -صلى هللا عليه وسلم-أن رسول هللا )) :بن شعبة حديث املغرية
  .((املال، وكثرة السؤال وقال، وإضاعة
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قبَلكم بكثرة سؤاهلم،  ذروين ما تركُتكم! فإمنا هلك من كان)) :ويف صحيح مسلم
 أمرُتكم أبمر فأتوا منه ما استطعتم، وإن هنيتكم عن شيء على أنبيائهم. فإذا واختالفهم

احلّج، فقال رجل: أكّل عام اي  وهذا إمنا قاله بعد ما أخربهم أّن هللا كتب .((!فاجتنبوه
عليه -. مث قال -ثالاثً  -صلى هللا عليه وسلم-هللا  رسول هللا؟ فسكت عنه رسول

ما  ذروين)) :مث قال .((م، لوجبت، ولو وجبْت ملا استطعتمنع :ال. ولو قلت)) :-السالم
  .احلديث ((...!تركُتكم

 عن -هللا عليه وسلم صلى-وهكذا قال أنس بن مالك: هُنينا أن نسأل رسول هللا 
  .فيسأله، وحنن نسمع شيء، فكان يُعجبنا أن أييت الرجل من )أهل( البادية

صلى هللا -أن أسأل رسول هللا  علّي الّسنة أريدوعن الرباء بن عازب قال: إْن كان ليأيت 
  .لنتمىّن األعراب عن شيء، فأهتّيب منه. وإْن كّنا -عليه وسلم

ما  ؛-صلى هللا عليه وسلم- وعن ابن عباس قال: ما رأيت قوماً خرياً من أصحاب حممد
 ،{ِر َواْلَمْيِسرِ َيْسأَلوَنَك َعِن اخْلَمْ } :سألوه إاّل عن ثِنيْت عشرة مسألة، كلها يف القرآن

  .، يعين: هذا وأشباهه{َوَيْسأَلوَنَك َعِن اْليَـَتاَمى} ،{َيْسأَلوَنَك َعِن الشَّْهِر احْلََرامِ }
 :الثانية

قَاتُِلوا الَِّذيَن الَ } :ابلقتال بقوله سبحانه املراد به: األمر {َحىتَّ أيَْيتَ هللاُ أبَِْمرِهِ } :قوله تعاىل
وإجالء بين  ، أو األمر بقتل قريظة{َوُهْم َصاِغُرونَ } :إىل {َواَل اِبْليَـْوِم اآلِخرِ  يـُْؤِمُنوَن اِبهللِ 

اآللوسي: واسُتشكل  وتقّدم يف: "اآلاثر": أّن اآلية منسوخة آبية السيف. وقال النضري،
 االنتهاء ابلنسبة إىل الشارع، ودفعاً للتأييد الظاهري من ذلك أبن النسخ لكونه بياانً ملدة

خاليًا عن التوقيت والتأبيد؛ فإنه  طالق ابلنسبة إلينا، يقتضي أن يكون احلُكم املنسوخاإل
بدءًا اَل بياانً  الناسخ بيااًن له ابلنسبة إلينا أيضاً، ولو كان مؤّبدًا كان لو كان مؤقتًا كان

ابلغاية؛ وكوهنا غري معلومة يقتضي أن تكون  ابلنسبة إىل الشارع. واألمر ها هنا مؤّقت
 .بياانً إلمجاله آية القتال

نسخاً، وهم أعرف  قلت: هذه مشاّحة يف االصطالح، والسلف أطلقوا على مثل ذلك
بغاية يدخل حتت املنسوخ، ألنه قد رُفع  مبدلوالت اللغة؛ فالصواب: أّن احلكم املَُغيَّا
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وقت  ابنتهائه يف مفهوم النسخ بغّض النظر عن كوننا أعلمنا ابتداء حبكم آخر، وهذا هو
 .-وهللا أعلم-وهي: رْفع احلكم  من األوقات، أم مل نعلم فالنتيجة واحدة

  :الثالثة
على أّن للعمل املتقّبل شرطنْي:  {حُمِْسنٌ  بـََلى َمْن َأْسَلَم َوْجَهُه ّلِلَِّ َوُهوَ } :دل قوله تعاىل

فمىت كان  للشريعة. خالصاً هلل وحده، واآلخر: أن يكون صواابً موافقاً  أحدمها: أن يكون
َمن )) :-صلى هللا عليه وسلم-وهلذا قال رسول هللا  خالصًا ومل يكن صوااًب مل يُتقبَّل؛

عليه - رواه مسلم من حديث عائشة، عنه .((فهو ردّ  عِمل عماًل ليس عليه أمُران،
  .-السالم

 هلل، فإنه ال يُتقّبل منهم حىت فعمل الرهبان وَمن شاهبهم، وإن ُفرض أهنم خملصون فيه
املبعوث إليهم وإىل الناس   -صلى هللا عليه وسلم-حممد  يكون ذلك متابعًا للرسول

َفَجَعْلَناُه َهَباًء  َوَقِدْمَنا ِإىَل َما َعِمُلوا ِمْن َعَمل  } :وأمثاهلم، قال هللا تعاىل كافة. وفيهم
ُثوراً   يَعة  حَيَْسُبُه الظَّْمآُن َماًء َحىتَّ ِإَذاِبقِ  َوالَِّذيَن َكَفُروا َأْعَماهُلُْم َكَسَراب  } :، وقال تعاىل{َمنـْ

َتْصَلى اَنراً  * ُوُجوٌه يـَْوَمِئذ  َخاِشَعٌة * َعاِمَلٌة اَنِصَبةٌ } :وقال تعاىل]  ،{َجاَءُه ملَْ جيَِْدُه َشْيئاً 
  .{آنَِية   َحاِمَيًة * ُتْسَقى ِمْن َعنْي  

  .ا يف الرهبان: أنه أتّوهل-رضي هللا عنه-روي عن أمري املؤمنني عمر 
ولكن مل خُيلص عامُله القْصد هلل  وأّما إن كان العمل موافقًا للشريعة يف الصورة الظاهرة،

ِإنَّ } :تعاىل على فاعله؛ وهذا حال املنافقني واملُرائني، كما قال تعاىل، فهو أيضًا مردود
ُكَساىَل يـَُراُؤوَن النَّاَس  وا ِإىَل الصَّالِة قَاُمواَخاِدُعُهْم َوِإَذا قَامُ  اْلُمَناِفِقنَي خُيَاِدُعوَن اّللََّ َوُهوَ 

َصالهِتِْم  فـََوْيٌل لِْلُمَصلِّنَي * الَِّذيَن ُهْم َعنْ } :، وقال تعاىل{اّللََّ ِإالَّ قَِليالً  َوال َيْذُكُرونَ 
َمْن َكاَن يـَْرُجوا فَ } :؛ وهلذا قال تعاىل{َومَيْنَـُعوَن اْلَماُعونَ  * َساُهوَن * الَِّذيَن ُهْم يـَُراُؤونَ 

ْليَـْعَملْ   :الكرمية ، وقال يف هذه اآلية{َأَحداً  َعَماًل َصاحِلًا َوال ُيْشِرْك ِبِعَباَدِة رَبِّهِ  ِلَقاَء رَبِِّه فـَ
 .{حُمِْسنٌ  بـََلى َمْن َأْسَلَم َوْجَهُه ّلِلَِّ َوُهوَ }

  :الرابعة
ُتمْ } :قوله تعاىل احتج به مجاعة من أهل العلم على  ،{َصاِدِقنيَ  ُقْل َهاُتوا بـُْرَهاَنُكْم ِإْن ُكنـْ

ألن كّل  أفهم التعليق: أنه ال بّد ِمن الربهان للّصادق ليُثبت دعواه، حترمي التقليد، حيث
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قول ال دليل عليه غري اثبت عند اخلصم، فال يعتّد به؛ ولذا قيل: َمن اّدعى شيئًا بال 
 سي مبا ال يشفي، وحْبث املسألة يفدعواه. وتعقب ذلك اآللو  شاهد، ال بّد أن تبطل

  .كتب أصول الفقه
 
             

           

       

             

 

 :املسألة األوىل
أفعل َتفضيل. وال يُراد  ، وهو{َأْظَلمُ } :ُمبتدأ، وَخربه :{َمنْ } :{َوَمْن َأْظَلمُ } :قوله

مبعىن النَّفي. فمعناه: ال أحَد أظلم من ذلك. واستشكل  وإمنا هو ابالستفهام َحقيقته،
ذُكَِّر آِبايِت رَبِِّه مثَّ َأْعَرَض  َوَمْن َأْظَلُم ممَّنْ } :هذا الرتكيب قد تكّرر يف القرآن، مْثل أبن

َها ، إىل {َأْظَلُم ممَّْن َكذََّب آِبايِت اّللَِّ  َفَمنْ } ،{َكِذابً  ِن اْفرَتَى َعَلى اّللَِّ َفَمْن َأْظَلُم ممَّ } ،{َعنـْ
 ...غري ذلك

إّما مبا يُفهم ِمن نَفس  التَّناقض، وُأجيب ابلتَّخصيص، فإذا كان املعىن على هذا، لزِم
 .أو ابلنسبة إىل من جاء بعد من ذلك النوع الصِّالت،

وُقصارى ما يُفهم من اآلايت:  التسوية يف األظلمّية، دّل على نفيوقال بعضهم: ال ي
أحَد أفقه من زيد  ال" :أولئك املَذكورين فيها ممّن َعداهم، كما أنك إذا قُلت أظلمّية

أن يكون أَحد أفقَه منهم، وإّما أنه َيدلُّ على  وعمرو وخالد"، ال َيدل على أكثر من نَفي
 .أفقه من اآلخر فال أّن أحَدهم

 يكون أحُد أظلم منه، إنكار ألن :"ممّن فَعل كذا وقال غري واحد: إّن قولك: "َمن أظلم
 .سْبك الرتكيب متعّرضاً إلنكار املُساواة ونـَْفيها وإن مل يكن ُمساوايً له، أو
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مع َقطع  َخَرج خمرج املبالغة يف التهديد والّزْجر، وقال اآللوسي: إْن جعْلت ذلك الكالم
 .أو الزايدة يف نَفس األمر، زال اإلشكال ي املُساواةالنظر عن نـَفْ 

  
 :الثانية املسألة

 املسجد، فجّوزه أبو حنيفة ُمطلقًا لآلية، فإهّنا تُفيد اختلف العلماء يف دخول الكّفار
فأنزهلم  -الصالة والسالم عليه-دخوهلم خَبشية وُخشوع، وألن وفد ثَقيف َقِدموا عليه 

أيب سفيان فهو آِمن،  َمن دخل دار)) :-تعاىل عليه وسلم صلى هللا-املسجد، ولقوله 
أو الدخول للحرم بَقْصد  والنهي حَممول على التَّنزيه، ((وَمن دخل الَكعبة فهو آمن

َا اْلُمْشرُِكوَن جَنَسٌ } :لقوله تعاىل وَمَنعه مالك ُمطلقاً، .احلَج َتطهريها  ، واملساجد جيب{ِإمنَّ
وقال: احلديث  الشافعي بني املسجد احلرام وغريه، اجة. وفرَّقعن النَّجاسات، وجوَّزه حل

 .َمنسوخ ابآلية
 .وتفصيل ذلك يف حمّله

  
 :املسألة الثالثة

 ألّن له تعاىل املشارق واملغارب، وأنه ال خَيلو منه :قال ابن جرير أثناء شرحه لآلية
 .{َمَعُهْم أَْيَن َما َكانُوا  ِإالَّ ُهوَ َأْدىَن ِمْن َذِلَك َوالَ َأْكثـَرَ  َوالَ } :مكان، كما قال تعاىل

 ويف قوله: وأنه تعاىل ال خيلو منه مكان: إن أراد ِعلَمه فتعقَّبه ابن كثري بقوله: هكذا قال،
وأّما ذاته تعاىل فال تكون  تعاىل فصحيح. فإّن ِعْلمه تعاىل حُميط جبميع املَعلومات،

 .-علواً كبرياً  تعاىل هللا عن ذلك- حمصورة يف شيء من َخْلقه
 إاّل ما بيَّنه ابن َكثري. وقد تعقَّب الشيخ أمحد شاكر قلت: ال شّك أن ابن جرير ما أراد

وقد بنيَّ  ،-رمحه هللا-أيب جعفر  وقال: الذي قاله ابن كثري هو َعقيدة احلافظ يف ذلك،
ط  من فال َمعىن لتشكيك ابن كثري يف كالم إمام  ضاب ،(ذلك يف تفسري سورة )اجملادلة

  .-ورحم هللا اجلَميع رمحه هللا،-أهل احلق... إىل آخر كالمه  أئمة
أّن َمن  ودّل ذلك على وحُميط به، ابلِفطرة والشرع أّن الرب فوق َخْلقه، وقد ُعلم

أي: إىل أي  وجهه، وهللا ِقَبل إىل ربه، استقبل شيئًا من املشرق أو املغرب فإنه متوّجه
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. واملسألة -وهللا سبحانه أعلم- وحميط بذلك كّله كّله، ألنه َفوق ذلك صلَّى، ِجهة
 .مبسوطة يف كتب الَعقيدة

  
 :املسألة الرابعة

يُفّرق الشافعي يف املَشهور عنه، بني َسفر املَسافة وَسفر  ابلنسبة للتَّطوع على الرَّاحلة: مل
. وهو قول أيب الرَّاحلة ، فاجلَميع عنده جَيوز التَّطوع فيه على-أي: البعيد-الَعدوّي 

 وأبو سعيد اإلصطخري، التَّطوع على واختار أبو يوسف، .حنيفة، ِخالفًا ملالك ومجاعة
. واختاره أبو -هللا عنه رضي-الدَّابة يف امِلصر. وحكاه أبو يوسف عن أنس بن مالك 

 .جعفر الطربي حىت للماشي أيضاً 
  

 :املسألة اخلامسة
تقّدم  طؤه فيها قوالن للعلماء، وقد بنيَّ ابن كثري أنه ماخَ  ابلنسبة إلعادة الصالة ملَن تَبنيَّ 

 .-أعلم وهللا-ِمن رواايت يف اآلاثر يُدّلل على َعدم الَقضاء 
  

 :املسألة السادسة
إىل بيت املَقدس، قَبل أن يَبلغه الناِسخ إىل  ابلنسبة للنجاشي، قيل: إنه كان ُيصلِّي

 .الكعبة
مات النجاشي صلَّى عليه، فأخذ بذلك َمن  ملا -عليه السالم-وذَكر القرطيب: أنه 

 :أصحابنا من ثالثة أوجه قال: وهذا خاص عند .الغائب ذهب إىل الصالة على
 .شاهده حني صلَّى عليه؛ طُويت له األرض -عليه السالم-أنه  :أحدها
 ابن العريب. قال أنه ملّا مل َيكن عنده َمن ُيصّلي عليه، صّلى عليه. واختاره :الثاين

ُعد أن يكون َمِلٌك ُمسلم ليس عنده أحٌد من قومه على ِدينه. وقد أجاب  القرطيب: ويـَبـْ
 .جواب جيد هذا: لعّلهم مل َتكن ِعندهم َشرعّية الصالة على املّيت؛ وهذا ابن العريب عن

وهللا -لبقّية املُلوك  إمّنا صّلى عليه ليكون ذلك كالتأليف -عليه السالم-أنه  :الثالث
 .-أعلم
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 :املسألة األوىل
 .((فإّن كّل حُمَْدثة ِبدعة ...)) :ِبْدعة، كما جاء يف صحيح مسلم :يُقال للشيء املُحَدث

حُمَدثة ِبدعة، وكّل  فإّن كلّ  ...)) :سمنْي: اترة تكون بْدعة شرعّية، كقولهوالِبْدعة على ق
رضي هللا -اخلطاب  واترة تكون ِبدعة لُغويّة، كقول أمري املؤمنني عمر بن ،((ِبْدعة ضاللة

واستمرارهم: "نِعمِت الِبدعة هذه!". وتفصيل  عن مَجِْعه إاّيهم على صالة الرتاويح -عنه
 .ذلك يف حَمّله

  
 :املسألة الثانية

على أّن الُكفر  -أفرد امِلّلة حيث- }َحىتَّ تـَتَِّبَع ِملَّتَـُهمْ { :استدّل كثري من الفقهاء بقوله
فعلى هذا ال يَتوارث املسلمون  ؛}َلُكْم ِديُنُكْم َويلَ ِدينِ { :ُكّله ِمّلة واحدة، كقوله
واحدة.  أم ال، ألهنم كّلهم ِمّلة َقرينه، سواء كان من أهل ِدينه والكّفار، وكّل منهم يَرث

، وقال يف الرواية األخرى  -عنه يف رواية-وهذا مذهب الشافعي، وأيب حنيفة، وأمحد 
. -وهللا أعلم-أهل ِمّلتنْي شىّت، كما جاء يف احلديث  كقول مالك: إنه ال يَتوارث

 .ذلك يف ُكتب الفقه وتفصيل
  

 :املسألة الثالثة
البالغة، وهي من علوم القرآن، وقد جاء جماهلا هنا يف  دقائقمسألة ُمتشابه النَّظم من 

به هذه اآلايت، وبني  آايت، ومنها اآلايت األخرية. وِلمعرفة الفوارق بني ما ُختمت عّدة
 إسرائيل، والفوارق بني اآلايت األخرى وبني ما شاهبها، ما بدأ هللا به احلديث عن بين

 .مادة ُعلوم القرآن قد ذكران مُجلة منها يفيُراجع له الُكتب املَْعنّية بذلك، و 
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وال حاكماً، وال ُمفتياً،  قال ابن خويز ِمنداد املالكي: الظامل ال َيصلح أن يكون َخليفة،

 .وال إمام صالة، وال شاهدًا، وال راوايً 
لإلمامة، وكيف َيصلح هلا  قال الزخمشري: قالوا: يف هذا دليل على أّن الفاِسق ال َيصلح

قبل َخربه، وال يُقدَّم للصالة. وكان طاعته، وال يُ  من ال جَيوز ُحكُمه وشهادته، وال جَتب
ومَحْل  -رضوان هللا عليهما-يُفيت ِسراً بوجوب ُنصرة زيد بن علي  -هللا رمحه- أبو حنيفة

ابإلمام واخلليفة، كالدوانيقي  املال إليه، واخلُروج معه، على اللص املُتغّلب املُتسمَّى
ع إبراهيم وحممد، ابيَنْ عبِد هللا بن على ابين ابخلُروج م وأشباهه. وقالت له امرأة: أشرتَ 

وأشياعه: لو أرادوا  حىت قُتل، فقال: ليتين مكان ابنك! وكان يقول يف املَنصور احلسن
 .َفعلت بناء َمسجد وأرادوين على عّد آُجّرِه، ملا

الظامل لإلمامة، واإلمام إمنا  وعن ابن عيينة: ال يكون الظامل إمامًا قط، وكيف جَيوز َنْصب
كان ظاِلمًا يف نَفسه فقد جاء املثل السائر، "َمن  كّف الظََّلمة، فإذا ُنصِّب َمنهو ل

 ."ظََلم اسرتعى الذِّئبَ 
َعدم ُحصول اإلمامة بعد  وقال اآللوسي: إذا حتّقق االّتصاف ابلظُّلم كما يف الفاِسق، ُعِلم

ّرران من َمنطوق صالحية الفاِسق لإلمامة على ما قَـ  ما دام اّتصافه بذلك، واستفادة َعدم
والِفْسق  من داللة النص أو القياس، وكان الظاهر أّن الظُّلم الطارئ، اآلية وُجلُّها

ألن املنافاة بني الَوصفنْي ُمتحّققة  العارض، مَينع عن اإلمامة بقاء، كما منع عنها ابتداء،
 ّن املُنافاة يفالسلف. إاّل أّن اجلُمهور على ِخالفه، ُمدَّعني أ يف كّل آن، وبه قال بعض

 .االبتداء ال َتقتضي املنافاة يف البقاء، ألن الدَّفع أسهل من الرَّفع
َحّد الكْفر، أّما إذا وصل  قال: وهذا الذي قالوه إمنا ُيسلَّم فيما إذا مل َيصل الظّلم إىل

 .بال رَيب، ويَنعزل به اخلليفة قطعاً  إليه، فإنه ينايف اإلمامة بقاء أيضاً 
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السلف يف القدمي، واستقر  على أئّمة اجلَور املسلمني كان مذهبًا لبعضقلت: اخلروج 
 .عليه من مفاسد أعظم، واملسألة َمبثوثة يف ُكتب العقائد األمر على املَنع منه، ِلما َيرتّتب

 .وهللا تعاىل أعلم
 
           

         

   

             

           

        

  :األوىل
فقال مالك: الطواف  أيّهما أفضل: الصالة عند البيت، أو الطواف به؟ اختلف الفقهاء:

وقال اجلمهور: الصالة أفضل مطلقاً. وقد  .به ألهل األمصار أفضل من الصالة عنده
  .األحكام يف ذلك. وقال ابن كثري: وتوجيه كل منهما يذكر يف كتاب ذكر السيوطي آاثراً 

 :الثانية
َرا} :اآلية الكرمية يف قولهتطهري املساجد مأخوذ من هذه   :، وِمن قوله تعاىل{بـَْييِت  َطهِّ

، وِمن {اِبْلُغُدوِّ َواآلَصالِ  تـُْرَفَع َويُْذَكَر ِفيَها امْسُُه ُيَسبُِّح َلُه ِفيَها يف بـُُيوت  َأِذَن اّللَُّ َأنْ }
من  صيانتها أحاديث كثرية، ِمن األمر بتطهريها وتطييبها، وغري ذلك ِمن السُّّنة من

إمنا بُِنيت )) :-الصالة والسالم عليه-األذى والنجاسات وما أشبه ذلك... وهلذا قال 
  .((املساجد ِلما بُِنَيْت له

  .واملّنة قال ابن كثري: وقد مجعت يف ذلك جزءاً على ِحدة، وهلل احلمد
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 :الثالثة
ْبل آدم، روي هذا املالئكة ق :قال ابن كثري: اختلف الناس يف أّول َمن بىن الكعبة؛ فقيل

بن احلسني. ذكره القرطيب وحكى لفظه، وفيه غرابة.  عن أيب جعفر الباقر حممد بن علي
بن  ، رواه عبد الرزاق عن ابن جريج، عن عطاء وسعيد-عليه السالم- وقيل: آدم

سيناء، وطور زيتا،  املسيب وغريهم: أّن آدم بناه من مخسة أجبل: من حراء، وطور
حنوه عن ابن عباس، وكعب األحبار،  ودي. وهذا غريب أيضاً. ورويوجبل لبنان، واجل

. وغالب من يذكر هذا -عليه السالم-أّول من بناه شيث  :وقتادة. وعن وهب بن منبه
يُعتَمد عليها  أيخذه من كتب أهل الكتاب، وهي ممّا ال ُيصدَّق وال ُيكذَّب وال إمنا

 .والعني رأسمبجّردها، وأّما إذا صح حديث يف ذلك فعلى ال
البيت كان موجودًا قبل  وقال فخر الدين الرازي: األكثرون من أهل األخبار على أنّ 

َراِهيُم  َوِإْذ يـَْرَفعُ } :األحاديث. واحتّجوا بقوله تعاىل إبراهيم على ما روينا فيه من ِإبـْ
ال ابن كثري: وفيما ، فدّل على وجود القواعد قبل ذلك. ق{اْلَقَواِعَد ِمَن اْلبَـْيِت َوِإمْسَاِعيلُ 

ذَكره. ويف االستدالل ممّا  نظر؛ فإنه مل يَِرد شيء من األحاديث املرفوعة تدّل على ما قاله
  .-وهللا أعلم-وجود القواعد قبل ذلك  ذَكره من اآلية نظر، إذ ال يلزم

 :الرابعة
كما -املدينة على مكة  ، أو-كما هو قول اجلمهور-مسألة تفضيل مكة على املدينة 

موضع آَخر أبدلّتها. وقد قّدمنا أن السيوطي ذكر  تذكر يف -هو مذهب مالك وأتباعه
  .مكة، وفيها تصريح أبهنا أحّب أرض هللا إىل هللا رواايت يف فضل

 :اخلامسة
َمن َذَهب إىل أن حترمي  متّسك ابآلية ومبا ورد يف أحاديث صحيحة سَبق ذْكرها يف اآلاثر

اخلليل، وقيل: إهنا حمّرمة منذ ُخلقت مع األرض، قال  هيممكة إمنا كان على لسان إبرا
  .-وهللا أعلم-كثري: وهذا أظهر وأقوى  ابن

 خلق السموات واألرض، وقد وردت أحاديث أَخر تدّل على أن هللا تعاىل حّرم مكة قبل
منافاة بني هذه األحاديث  ذكران بعضها يف اآلاثر. قال ابن كثري: فإذا ُعلم هذا، فال

خَلق السموات واألرض، وبني األحاديث الدالة على  لة على أن هللا حّرم مكة يومالدا
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وحترميَه إايها،  حّرمها، ألن إبراهيم بّلغ عن هللا ُحكمه فيها -عليه السالم- أن إبراهيم
هلا،كما أنه قد كان  -عليه السالم-إبراهيم  وأهنا مل تزل بلدًا حرامًا عند هللا قبل بناء

مكتواًب عند هللا خامت النبيني، وإن آدم جملندل يف  -هللا عليه وسلم لىص-رسول هللا 
ُهمْ  رَبَـَّنا َوابـَْعثْ } :-عليه السالم-ومع هذا قال إبراهيم  طينته،  {...ِفيِهْم َرُسواًل ِمنـْ

 :مبا سبق يف عْلمه وقَدره. وهلذا جاء يف احلديث: أهنم قالوا اآلية. وقد أجاب هللا دعاءه
إبراهيم، وبشرى عيسى بن مرمي.  دعوة أيب)) :! أخرْبان عن بدء أْمرك. فقالاي رسول هللا

  .((أضاءت له قصور الشام ورأت أمي كأنه خرج منها نور
 :السادسة

مذهب اإلمام أيب  قال بعضهم: لِلجاين امللتجئ إليه من القتل، وهو :{آِمناً } :قوله
لكن ُيضيَّق على اجلاين وال ُيكلَّم احلرم،  حنيفة، إذ عنده ال ُيستويف قصاص النفس يف

 حىت خَيرج فُيقَتل. وعند الشافعي: َمن وجب عليه احلّد والتجأ إليه، وال ُيطَعم وال يُعاَمل،
أُقيم عليه احلّد يف احلّل. فإن  أيمر اإلمام ابلتضييق عليه مبا يُؤدِّي إىل خروجه، فإذا خرج

ُله فيه. وعند : ال ُيستوىَف من املُلتِجئ قصاص ُمطلقاً، ولو اإلمام أمحد مل خَيرج، جاز قـَتـْ
 .األطراف، حىت خَيرج، وموضع تفصيل ذلك ُكُتب األحكام قصاص
 :السابعة

ُذوا ِمْن َمَقامِ } :واألمر يف قوله َراِهيَم ُمَصّلىً  َواختَِّ إذ املتباَدر من املصلَّى  لالستحباب، {ِإبـْ
ركعيَت الطواف، ِلما أخرجه مسلم، عن األمر ب :موضع الصالة ُمطلقاً، وقيل املراد به

 ملّا فرغ من طوافه، عَمد إىل مقام -صلى هللا تعاىل عليه وسلم- أن رسول هللا)) :جابر
بعض األقوال، وال  فاألْمر للوجوب على .((إبراهيم، فصّلى خلَفه ركعتنْي، وقرأ اآلية

عليه الصالة - من غري دليل. وقراءته خيفى ضعُفه ألن فيه التقييد بصالة خمصوصة
 .الركعتنْي ال يقتضي ختصيصه هبما اآلية حني أداء -والسالم

  :الثامنة
فجعلوا ذلك من متام دعاء إبراهيم، كما رواه  ،"قَاَل َوَمْن َكَفَر فََأْمِتْعُه قَِليالً " :قرئ شاذاً 
ْمِتْعه كَفر فأ قال: كان ابن عباس يقول: ذلك قول إبراهيم، يسأل ربّه أّن َمن أبو العالية

  .قليالً 
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ياق أيىب معناها  قال ابن كثري: وهي قراءة شاذة خُماِلفة للقّراء الّسبعة، وهللا -وتركيب السِّ
يقتضيه،  راجع إىل هللا تعاىل يف قراءة اجلمهور، والسياق {قَالَ } :. فإّن الضمري يف-أعلم

م، وهذا خالف عائدًا على إبراهي {قَالَ } وعلى هذه القراءة الشاذة يكون الضمري يف
 .-العالّم وهللا سبحانه هو- نظم الكالم

 
           

     
 :األوىل

علّي بن أيب طالب: يف هذا السياق، أنه بىَن البيت قبل  ثقال ابن كثري، معلِّقاً على حدي
أنه  حُيتمل إن كان حمفوظًا أن يكون أّواًل وَضع له حْوطًا وحتجريًا، ال أن يفارقهما، وقد

  .هللا تعاىل بناه إىل أعاله، حىت كرُب إمساعيل فبنياه معا كما قال
مبتدأ، وخربه حمذوف، أي: يقول:  :{ِإمْسَاِعيلُ } أنّ  وقال اآللوسي: أْبعد بعُضهم فزعم

َمدخلّية  هو املتفرِّد ابلبناء، وال -عليه السالم-القول أبّن إبراهيم  ربّنا... وهذا مْيل إىل
إذ ذاك طفالً صغريًا. والصحيح:  إلمساعيل فيه أصاًل، بناًء على ما ُروي عن علّي أنه كان

 .أّن األثر غري صحيح
الصواب، واألثر اثبت، والنصوص الصحيحة تدّل  قلت: الذي ذهب إليه ابن كثري هو

 :هكذا على ترتيب األمر
هبداية هللا له وداللته عليه، ومعه هاجر وإمساعيل وهو  جميء إبراهيم إىل مكان البيت

 رَبَـَّنا ِإيّنِ } :بقوله فحّوط البيت كما دلّه هللا تعاىل، وتَرك أهَله عنده، ودعا هلم رضيع،
الصَّالَة فَاْجَعْل  ِعْنَد بـَْيِتَك اْلُمَحرَِّم رَبَـَّنا لُِيِقيُموا يَّيِت ِبَواد  َغرْيِ ِذي َزرْع  َأْسَكْنُت ِمْن ُذرِّ 

 .اآلية {...ِإلَْيِهمْ  َأْفِئَدًة ِمَن النَّاِس هَتِْوي
وتزّوج منهم. وكان أبوه يزوره. ويف زايرة له، أخربه  وجاءت ُجرهم، وتَريّب إمساعيل بينهم،

 .عاىل ببناء البيت، وأن يساعده؛ وهذا هو املراد ابآلية هنات أبْمر هللا
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 أبْن يُنادي يف الناس -عليه السالم-سبحانه نبيَّه إبراهيم  وبعد انتهاء البناء، أَمر هللا
الّذبح ِلَولده، فكانت القّصة.  ابحلّج. وجاءه جربيل فعّلمه املناسك، ويف خالهلا رأى رؤاي

أصبح ُنسكا من املناسك اآلن، وهو ما يكون يوم  الذي وفداه هللا ابلكبش يف الوقت
  .الّنحر

 .النبوية"، فْلرياِجْعه َمن شاء وقد وّضحُت ذلك يف "صحيح السرية
  

 :الثانية
 :قريش للكعبة كاملة، والّشاهد منها املتعلِّق ابآلية: قوله أطال ابن كثري بذِْكر قصة بناء

أفَضْوا إىل حجارة  -عليه السالم-أساس إبراهيم -األساس  حىت إذا انتهى اهلْدم هبم إىل
 .كاألسّنة، آخذ بعضها بعضاً  ُخضر

يهدمها، أدخل عتلة بني حَجرْين منها ليقلع هبا  وفيه: أّن رجاًل من قريش ممّن كان
 .حتّرك احلّجر تنّقضت مكة أبسرها، فانتهوا عن ذلك األساس أحَدمها، فلّما

ناء قريش حىت احرتقت يف أّول إمارة عبد هللا بن الزبري ب مث قال ابن كثري: ومل تزْل على
الزبري، فحينئذ نَقضها ابن  سنة ِستِّني، ويف آِخر والية يزيد بن معاوية ملّا حاصروا ابن بعد

، وأدخل فيها احِلْجر، -عليه السالم-قواعد إبراهيم  الزبري إىل األرض، وبناها على
خالته عائشة أّم  ، ُملَصقنْي ابألرض، كما مسع ذلك مناباًب شرقياً، واباًب غربياً  وجعل هلا
مّدة إمارته حىت قتله احلجاج، فرّدها إىل ما   . ومل تزل كذلك-رضي هللا عنها-املؤمنني 

 .عبد امللك بن مروان له بذلك كانت عليه أبْمر
ملا احرتق البيت زمن يزيد بن معاوية، حني غزاها  :مث ذكر حديث مسلم عن عطاء، قال

املوسم، يريد أن  فكان ِمن أْمره ما كان، ترَكه ابن الزبري حىت قدم الناس ل الشام،أه
صدر الناس قال: اي أيها الناس! أشريوا علّي يف  حيزِّهبم أو جُيّرِئهم على أهل الشام. فلّما

عباس: فإين قد فَرق  أنُقضها، مث أبين بناءها؟ أو ُأصلح ما َوِهي منها؟ قال ابن !الكعبة
وتدَُع بيتًا أسلم الناُس عليه، وأحجارًا أسلم  ي فيها؛ أرى أن تصلح ما وِهي منها،يل رأ

لو كان  :. فقال ابن الزبري-صلى هللا عليه وسلم-وبُعث عليها النيب  الناس عليها،
َده، فكيف بيت رّبكم ؟! إين مستخري -عز وجل- أحُدهم احرتق بيُته ما رِضي حىت جيدِّ
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مضت ثالث، أمجع رأيَه على أن ينقضها. فتحاماها  ى أمري. فلماريب ثالاثً، مث عازم عل
منه  أبّول الناس َيصعد فيه أمٌر من السماء، حىت صعده رجل، فألقى الناس،؛ أن يَنزل

حىت بلغوا به األرض، فجعل  حجارة. فلما مْل يَره الناس أصابه شيء، تتابعوا فنقضوه،
  .ارتفع بناؤهالستور، حىت  ابن الزبري أعمدة يسرت عليها

صلى هللا عليه -تقول: إّن النيب  -رضي هللا عنها- وقال ابن الزبري: إيّن مسعت عائشة
بكْفر، وليس عندي ِمن النفقة ما يُقّوِيين  لوال أّن الناس حديٌث عهُدهم)) :قال -وسلم

منه،  أدخلت فيه من احِلْجر مخسة أذرع، وجلعلت له ابابً يدخل الناس على بنائه، لكنت
مخسة  قال: فأان أجد ما أنفق، ولست أخاف الناس. قال: فزاد فيه .((واباًب خيرجون منه

عليه البناء. وكان طول الكعبة  أذرع من احِلْجر، حىت أبدى ُأسًا نظر الناس إليه، فبىن
فيه استقصره، فزاد يف طوله عشر أذرع، وجعل له اببنْي  مثانية عشر ذراعاً. فلما زاد

احلّجاج إىل عبد امللك  ، واآلخر خيرج منه. فلما قُتل ابن الزبري، كتبيدخل منه أحدمها
وضع البناء على أّس نظر إليه الُعدول من أهل  خُيربه بذلك، وخُيربه أّن ابن الزبري قد

زاده يف  عبد امللك: إان لسنا من تلطيخ ابن الزبري يف شيء. أما ما مكة. فكتب إليه
بنائه، وُسدَّ الباب الذي فتحه. فنقضه،  يه من احِلجر، فُردَّه إىلطوله فأِقرَّه، وأّما ما زاد ف

  .وأعاده إىل بنائه
، ألنه -رضي هللا عنه-إقراَر ما فَعله عبِد هللا بن الزبري  قال ابن كثري: وقد كانت السُّّنة

تُنِكَره قلوُب بعض  ، ولكن خِشي أن-صلى هللا عليه وسلم-الذي وّده رسول هللا  هو
من الكْفر، ولكن خِفَيْت هذه السُّنَّة  داثة عهدهم ابإلسالم، وقـُْرِب عْهدهمالناس حل

 وهلذا ملّا حتّقق ذلك عن عائشة أهّنا روت ذلك عن رسول هللا على عبد امللك بن مروان؛
 ."وِدْدان أاّن ترْكناه وما توىلَّ " :قال -صلى هللا عليه وسلم-

بن عبيد هللا وَفد على عبد امللك بن مروان يف  احلارث وذَكر ابن كثري ما رواه مسلم: أنّ 
عائشة ما كان  مِسع من -يعين ابن الزبري-فقال عبد امللك: ما أظّن أاب خبيب  خالفته،

مِسعُته منها. قال: مسعتها تقول ماذا؟ قال:  يزعم أنه مسعه منها! قال احلارث: بَلى! أان
قوَمك استقصروا من بنيان البيت،  إنّ )) :-صلى هللا عليه وسلم-هللا  قالت: قال رسول
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رك أعدُت ما تركوا منه؛ فإْن بدا لقوِمك ِمن بعدي أن يْبنوه، ولوال حداثة عهدهم  ابلشِّ
  .((فهُلمِّي ألُرَِيك ما تركوا منه، فأراها قريباً من سبعة أذرع

 يف هلا اببنْي موضوعنْي  وجلَعْلتُ )) :-هللا عليه وسلم صلى-وزاد بعض الرواة: قال النيب 
 :قالت: قلُت: ال. قال ((كان قوُمك رفعوا ابهبا؟ األرض، شرقيًا وغربياً. وهل َتدرين ملِ 

يدخلها يَدعونَه حىت  أن ال يدخَلها إاّل َمن أرادوا. فكان الرجل إذا هو أراد أن تعّززاً ))
للحارث: أنَت  قال عبد امللك: فقلت .((فسقط يرتقي، حىت إذا كاد أن َيدخل دفعوه

بعصاه، مث قال: "وِددُت أيّن تركته وما  َتها تقول هذا؟! قال: نعم. قال: فنكت ساعةمسعْ 
 ."حتّمل

مسعت  هللا بن أيب ربيعة: ال تُقْل هذا اي أمري املؤمنني! فأان ويف لفظ: فقال احلارث بن عبد
  .ابُن الزبريأْهدمه، َلرتْكته على ما بىَن  أّم املؤمنني حُتّدث هذا. قال: لو كنُت مسعُته قبل أن

كاملقطوع به إىل عائشة، ألنه قد ُروي عنها من طُرق  قال ابن كثري: فهذا احلديث
لكان جيِّدًا، ولكن  متعّددة؛ فدّل هذا على صواب ما فَعله ابُن الزبري، ولو تُرك صحيحة

بعض العلماء أن يغرّي عن حاله،كما ذُِكر عن  بعدما رجع األمر إىل هذا احلال، فقد َكرِه
هْدم الكعبة  هارون الرشيد، أو أبيه املهدي، أنه سأل اإلمام مالكًا عن مري املؤمننيأ

اي أمري املؤمنني، ال جْتعْل كعبة هللا َملعبَة  :وردِّها إىل ما فَعله ابن الزبري؛ فقال له مالك
 .والنواوي فرَتَك ذلك الرشيد. نقله عياض !أحٌد أن يهدمها إالّ هدمها للملوك، ال يشاء

آخر الزمان، إىل أن خيرِّهبا ذو السوْيقتنْي من احلبشة،   هكذا إىل -وهللا أعلم-ال تزال و 
هللا عليه  صلى-ذلك يف "الصحيحني" عن أيب هريرة، قال: قال رسول هللا  كما ثبت

  .أخرجاه .((الكعبة ذو السوْيقتنْي من احلبشة خُيرِّب)) :-وسلم
 :قال -صلى هللا عليه وسلم-، عن النيب -عنهما رضي هللا-وعن عبد هللا بن عباس 

  .رواه البخاري .((حَجراً  كأيّن به أسود أفحج، يقلعها حَجراً ))
، -رضي هللا عنهما-هللا بن عمرو بن العاص  وأخرج اإلمام أمحد بن حنبل، عن عبد

 خُيرِّب الكعبَة ذو السوْيقتنْي ِمن)) :يقول -صلى هللا عليه وسلم-هللا  قال: مسعت رسول
إليه أَصْيلع أفـَْيدع يضرب  احلبشة، وَيسلُبها ِحْليَتها، وجُيرِّدها من ِكسوهتا. ولكأيّن أنظر

 .((عليها مبسحاته وِمْعوله
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  .الساق والفدَع: زْيغ بني الَقَدم وعْظم
يكون بعد خروج أيجوج ومأجوج، ِلما جاء يف "صحيح  إمنا -وهللا أعلم-قال: وهذا 

صلى هللا عليه - قال: قال رسول هللا -رضي هللا عنه-ري عن أيب سعيد اخلد "البخاري
 .((ومأجوج لَُيَحجَّّن البيت ولَُيعَتَمَرّن بعد خروج أيجوج)) :-وسلم
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 األوىل: 
؛ ومن ذلك:  رين على استنكار بعض القراءات املتواترة، وهو خطأ بنيِّ درج بعُض املفسِّ

شري: إن هذه القراءة قد ، قال الزخم-بسكون الراء- {َوَأْرانَ }قراءة ابن كثري ويعقوب: 
 اسرُتذلت ألّن الكسرة منقولة من اهلمزة الّساقطة دليل عليها، فإسقاطها إجحاف. 

ووْجه ذلك: أنه قد ُشبِّه فيه املنفصل ابملّتصل، فعومل معاملة "َفْخذ" يف إسكانه 
 للتخفيف، وقد استعملْته العرب كذلك.

  
 الثانية:

كأّن إبراهيم وّصى بَنيه،   -{بَِنيهِ }لّنصب عطفًا على اب- {َويـَْعُقوبَ }قرأ بعض السلف: 
فيما حكاه -وكان حاضرًا ذلك. وقد اّدعى القشريي  -وابَن اْبنه يعقوب بن إسحاق

 : أّن يعقوب إمنا ُولد بعد وفاة إبراهيم.-القرطيب عنه
: أّن إسحاق -وهللا أعلم-قال ابن كثري: وحيتاج مثُل هذا إىل دليل صحيح. والظاهر 

فـََبشَّْراَنَها }لد له يعقوب يف حياة اخلليل وسارة، ألّن البشارة وقعت هبما يف قوله: وُ 
، وقد ُقرئ بنصب يعقوب ههنا على نْزع اخلافض، {إبِِْسَحاَق َوِمْن َورَاِء ِإْسَحاَق يـَْعُقوبَ 

وأيضاً فلو مل يوجد يعقوب يف حياهتما َلَما كان ِلذْكره من بنْي ذرِّيّة إسحاق كبري فائدة. 
َنا َلُه ِإْسَحاَق َويـَْعُقوَب َوَجَعْلَنا يف ُذرِّيَِّتِه }فقد قال هللا تعاىل يف سورة )العنكبوت(:  َوَوَهبـْ

َيا َوِإنَُّه يف اآْلِخَرِة َلِمَن الصَّاحِلِنيَ  نـْ َناُه َأْجَرُه يف الدُّ َة َواْلِكَتاَب َوآتـَيـْ ، وقال يف اآلية {النـُّبـُوَّ
؛ وهذا يقتضي أنه ُوجد يف حياته. وأيضاً {َنا َلُه ِإْسَحاَق َويـَْعُقوَب اَنِفَلةً َوَوَهبْـ }األخرى: 

 فإنه ابين بيِت املقدس، كما نطقت بذلك الُكتب املتقّدمة. 
وثبت يف "الصحيحنْي" من حديث أيب ذر: قلت: اي رسول هللّا، أي مسجد ُوضع أّول؟ 

سجُد بيت املقدس((. قلت: كم قال: ))املسجد احلرام(( قلت: مث أي؟ قال: ))م
 بينهما؟ قال: ))أربعون َسنة(( احلديث. 

وإمنا كان جدَّده  -الذي اعتقد أنه ابين بيت املقدس-فزعم ابن حبان: أّن بنْي سليمان 
وبنْي إبراهيم: أربعني َسنة؛ وهذا ممّا أُنِكر على ابن حبان، فإّن املدة  -بعد خرابه وزَخَرفه

نني  بينهما تزيد على ألوف  .-وهللا أعلم-السِّ
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 الثالثة:

قد استدل هبذه اآلية الكرمية َمن جَعل اجلّد أابً، وحجب به اإلخوة، كما هو قول 
دِّيق  ، حكاه البخاري عنه من طريق ابن عباس وابن الزبري. مث قال -رضي هللا عنه-الصِّ

: احلسن البصري، البخاري: ومل خيتلف عليه، وإليه ذهبت عائشة أّم املؤمنني. وبه يقول
وطاوس، وعطاء. وهو مذهب أيب حنيفة، وغري واحد من علماء السلف واخلَلف. وقال 

: إنه يقاسم اإلْخوة. وُحكي ذلك عن -يف املشهور عنه-مالك، والشافعي، وأمحد 
عمر، وعثمان، وابن مسعود، وزيد بن اثبت، ومجاعة من السلف واخلَلف. واختاره 

أبو يوسف، وحممد بن احلسن. ولتقرير هذه املسألة موضع  صاحبا أيب حنيفة: القاضي
  آَخر.
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 :األوىل 
 يعقوب، هل كانوا كّلهم أنبياء أم ال؟ اختلف الناس يف األسباط أوالد

رضي هللا -وهو املَروّي عن جعفر الصادق  الذي صّح عندي: الثاين،قال اآللوسي: و 
عليه - ذهب اإلمام السيوطي وأّلف فيه، ألّن ما وقع منهم مع يوسف ، وإليه-عنه

البلوغ غري ُمسلَّم، ألّن فيه أفعااًل ال  يُنايف الّنبّوة قطعاً، وكونه قبل -الصالة والسالم
القول الصحيح  دير التسليم، ال جُيدي نفعاً على ما هوالبالغون. وعلى تق يقدر عليها إالّ 

الفعل. وليس يف القرآن ما يدّل على نبّوهتم.  يف شأن األنبياء، وكم كبرية تضّمن ذلك
 .تقّدم معناها وتوجيهها واآلية قد

ينايف حصول النبّوة هلم، فكّل ذلك مُيكن أن حُيمل  قلت: وقوعهم فيما وقعوا فيه ال
يدلِّل على نبّوهتم  ّنبّوة ال البلوغ وعَدمه، ولكن احلّجة يف عدم ورود ماقْبل ال على ما

ُتوّجه مبا ذكر اآللوسي وغريه. وإمنا أدرجهم يف  سوى ما يُفهم من هذه اآلية. ومُيكن أن
ولكوهنم أجدادهم الذين  األنبياء، الفتخار بين إسرائيل هبم، وانتساهبم إليهم، سياق

 .-وهللا أعلم-دليل آخر، وال يوجد  مر إىلاحندروا منهم، فيحتاج األ
 :الثانية

ُتْم ِبهِ } :قوله  لِدين احلق؟ ، فهل يوجد مْثل{مبِْثِل َما آَمنـْ
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ألن دين احلق واحد ال ِمْثل له، وهو: دين  قال الزخمشري: هي من ابب الّتبكيت،
َلْن يـُْقَبلَ  َوَمنْ  }.اإلسالم َتِغ َغرْيَ اإلْسالِم ِدينًا فـَ  ال يوجد إذًا دين آَخر مُياثل دين، ف{يـَبـْ

ين املُماثل فَِإْن } :له كانوا مهتدين، فقيل اإلسالم يف كونه حقاً، حىت إن آمنوا بذلك الدِّ
الفْرض والتقدير، أي: فإن حصلوا دينًا آَخر مْثل  بكلمة الّشك على سبيل {آَمُنوا

الذي هم عليه، وكّل  يَنهممساوايً له يف الصحة والسداد، فقد اهتدوا. وفيه: أّن د دينكم
 .وهدًى، وما سواه ابطل وضالل ِدين سواه مغاير له، غري مماثل ألنه حقّ 
عليه: "هذا هو الرأي الصواب، فإن كان عندك  وحنو هذا: قولك للّرُجل الذي تشري

تبكيت  فاعمل به"، وقد علمَت أن ال أصوب من رأيك، ولكنك تريد رأي أصوب منه
 .أّن ما رأيَت ال رأي وراءهصاحبك، وتوقيفه على 

ابء" االستعانة، كقولك: "كتبت ابلقَلم"، " وجيوز أن ال تكون "الباء" صلة، وتكون
  .دخلوا يف اإلميان بشهادة مْثل شهادتكم اليت آمنتم هبا و"عملت ابلقدوم". أي: فإن

ان مع االستدراج وإرخاء العن وقال اآللوسي: و"ِإْن" ِلمجّرد الفْرض، والكالم من ابب
 مما ترتاكض فيه خيول املناظرين، فال أبس حبمل كالم هللا اخلصم، حيث يُراد تبكيته. وهو

الباطل، ولكن إن حصلتم شيئاً  تعاىل عليه. يعين: حنن ال نقول إننا على احلق وأنتم على
هدايتكم   جيب اإلميان أو الّتديُّن به، فقد اهتديتم. ومقصودان مساواًي ملا حنن عليه ممّا

هذا الكالم وتفّكر فيه، عِلم أّن احلق  كيفما كانت. واخلصم إذا نظر بعنْي اإلنصاف يف
املُنَزلة على  غري، إذ ال مْثل ِلما آمنوا به، وهو: ذاته تعاىل، وُكتبه ما عليه املسلمون ال

 .أنبيائه، وال دين كدينهم
، أي: { َبيِن ِإْسَرائِيَل َعَلى ِمْثِلهِ َوَشِهَد َشاِهٌد ِمنْ } :وقيل: امِلْثل ُمقحم، كما يف قوله تعاىل

ُتم به". وكان :عليه. ويشهد له ُتم به"، وقراءة: "مبا آمنـْ ابن  قراءة َمن قرأ: "ابّلذي آمنـْ
تعاىل ِمْثل". ولعّل ذلك  يقول: "اقرؤوا ذلك، فليس هلل -رضي هللا تعاىل عنه-عباس 

 .اترة وخِفي عليه معناهاالقراءة املتو  حممول على التفسري، ال على أنّه أنكر
  :الثالثة 

صلى هللا تعاىل عليه -اآللوسي: رُوي عن النيب  اختلف الناس يف اإلخالص، قال
هو؟ فقال: سألت رّب العّزة عنه،  سألُت جربيل عن اإلخالص ما)) :قال أنه -وسلم
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ُته ِمن عبادي فقال: ِسرٌّ من أسراري، استوَدْعُته  :د بن جبريوقال سعي .((قْلَب َمن أحببـْ
وقال الفضيل: "تْرك العمل  ."اإلخالص: أن ال ُتشرك يف ِدينه، وال ترائَي أحداً يف عمله"

أْجل الناس ِشْرك. واإلخالص أْن يُعافَيك هللا تعاىل  من أْجل الناس رايء، والعَمل من
والظاهر". وقال أبو  وقال حذيفة املرعشي: "أن تستوي أفعال العبد يف الباطن ."منهما

كما يكتم سيآته". وقال سهل: "هو  يعقوب املكفوف: "أن يكتم العبد حسناتِه
 ."العمل، وهو معىن قول رومي: "ارتفاع عملك عن الرؤية اإلفالس"، ومعناه احتقار

سليمان الداراين ثالث عالمات له: الكسل عند  قيل: ومقابل اإلخالص: الرايء. وذكر
 .، وحّب الثناء على العملالوحدة، والنشاط يف الكثرة العبادة يف

 
            

          

 

 
 :األوىل

ابستقبال بيت املقدس ابلقرآن أو بغريه؟ على قولنْي.  العْلم: هل كان األمراختلف أهل 
البصري: أّن الّتوّجه إىل  القرطيب يف "تفسريه" عن عكرمة، وأيب العالية، واحلسن وحكى

 .-السالم عليه-بيت املقدس كان ابجتهاده 
ال  -ه وسلمصلى هللا علي-فيها نظر واسع، فهو  -عليه السالم-قلت: مسألة اجتهاده 

هللا عليه  صلى-قد عّلم جربيل النيب ))اهلوى، إن هو إال وْحي يوَحى، و ينطق عن
، ((هللا تعاىل يف كلّ  من مكة واملدينة الّصالة فوّجَهه للِقبلة املشروعة أبْمر من -وسلم

ابالجتهاد  الصحيحنْي" من حديث ابن عباس وجابر، فال معىن للقول" على ما ثبت يف
 .- أعلموهللا-هنا 
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 :الثانية
كما تقدم يف "الصحيحنْي" ِمن - ((صالة العصر :كان أّول صالة صاّلها إليها)) :قيل

وقال: كنت  عند النسائي، من رواية أيب سعيد بن املعلى: أهّنا الظهر، رواية الرباء. ووقع
رين وغريهم أان وصاحيب أّول َمن صّلى إىل الكعبة. وذكر غري ّن أ)) :واحد من املفسِّ

وقد صّلى ركعتنْي من الّظهر،  -صلى هللا عليه وسلم-هللا  حتويل الِقبلة نزل على رسول
َي: "مسجد الِقبلتنْي  وذلك يف مسجد بين سلمة، ويف حديث نويلة بنت  .(("فسمِّ

مكان  جاءهم اخلرب بذلك وهم يف صالة الظهر، قالت: فتحّول الرجال مسلم: أهّنم
بن عبد الرب النمري. وأما أهل  ؛ ذَكره الشيخ أبو عمرالنساء، والنساء مكان الرجال

عن  "إىل صالة الفجر من اليوم الثاين، كما جاء يف "الصحيحني قباء فلم يبلغهم اخلرب
 .-رضي هللا عنهما-ابن عمر 

يف أثناء الصالة.  -صلى هللا عليه وسلم- قلت: ال يصّح حديث يف حتّول النيب
الظهر،  ده. والذي يظهر: أنه نزل عليه اآلية بعد صالةصّلى يف مسج واألصل: أنه إمّنا

قد انطلق أحدهم إىل بين سلمة  فصّلى العصر إىل الِقبلة اجلديدة منذ بدايتها. وكان
 صالة العصر، فاستداروا. وأتّخر املُخرب ألهل قباء، فلمْ  ليخربهم، فوصلهم وهم يف

وقال ابن كثري: واملشهور:  .دارواَيصْلهم إاّل يف صالة الصبح، فأاتهم وهم يصّلون فاست
 صالة العصر، وهلذا أتّخر اخلرب عن أهل قباء إىل صالة :أّن أّول صالة صاّلها إىل الكعبة

 .الفجر
رية، إن شاء هللا، وهللا -وسيأيت طَرف من ذلك قريبًا  وحْبث املسألة بتفاصيلها يف السِّ

  .-أعلم
 :الثالثة

أن صّلى املسلمون قْبلها عّدة صلوات إىل مكة،  حتّول أهل قباء يف صالة الصبح بعد
نزوله وإبالغه، ألهنم  أّن الناسخ ال يلزم ُحكمه إالّ بعد العْلم به، وإن تقّدم فيه دليل على

 .-وهللا أعلم-والعشاء  مل يؤَمروا إبعادة العصر واملغرب
 :الرابعة

 قبل وقوعه؟ إن قلَت: أّي فائدة يف اإلخبار بقوهلم
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والعْلم به قْبل وقوعه أبعد من االضطراب إذا  أّن مفاجأة املكروه أشّد، قلت: فائدته:
إليه أقطع للخصم  يتقّدمه ِمن توطني النفس، وأن اجلواب العتيد قبل احلاجة وقع، ِلَما

 .وأرّد لَشَغبه، وقْبل الّرمي يُراش الّسهم
 
         

          

           

            

    

 :األوىل
 شهادته هلم، ال عليهم؟ إن قلَت: هالّ قيل: "لكم شهيدًا"، ألنّ 

 يء بكلمة االستعالء، ومنهواملهيمن على املشهود له، ج قلت: ملّا كان الشهيد كالرقيب
ُكلِّ  ُكْنَت أَْنَت الرَِّقيَب َعَلْيِهْم َوأَْنَت َعَلى} ،{ُكلِّ َشْيء  َشِهيدٌ  َواّللَُّ َعَلى} :قوله تعاىل

 .{َشْيء  َشِهيدٌ 
  

 :الثانية
رْت ِصلة الشهادة أّواًل،  وُقدِّمْت آِخرًا؟ إن قلَت: مل ُأخِّ

شهادهتم على األمم، ويف اآلخر: اختصاصهم بكون  تقلت: ألّن الغَرض يف األّول: إثبا
 .شهيداً عليهم الرسول

  
 :الثالثة

 عاِلماً بذلك؟ ، ومل يَزلْ {لِنَـْعَلمَ } :إن قلت: كيف قال
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َوَلمَّا } :اجلزاء، وهو أن يَعَلَمه موجودًا حاصاًل، وحنوه قلت: معناه: لِنعَلَمه عْلماً يتعّلق به
 .{الصَّاِبرِينَ  َجاَهُدوا ِمْنُكْم َويـَْعَلمَ الَِّذيَن  يـَْعَلِم اّللَُّ 

واملؤمنون، وإمنا أسند عْلمهم إىل ذاته  -عليه وسلم صلى هللا-وقيل: لِيْعلم رسول هللا 
 .خواّصه وأهل الّزلَفى عنده ألهّنم

ُ اخْلَِبيَث ِمَن الطَّيِّبِ  لَِيِميزَ } :الّناكص، كما قال وقيل: معناه لنمّيز التابع من ، فوَضع {اّللَّ
 .يقع الّتمييز به العْلم موِضع الّتمييز ألّن العْلم به

هذه األوجه، وزاد عليها؛ فْلرياجْعها َمن أراد  وقد طرح اآللوسي هذه الّشبهة وذَكر
 .الّتوّسع

  
 :الرابعة

 على صّحة اإلمجاع، وقد انقش {أُمًَّة َوَسطاً  وََكَذِلَك َجَعْلَناُكمْ } :احتّج بقوله تعاىل
َمن نظر بعني اإلنصاف، ملْ يـََر  سي أوجه القائل بذلك واملُعاِرض له، مث قال: على أنّ اآللو 

 على أفضلّية هذه األّمة على سائر األمم؛ وذلك ال يدّل على يف اآلية أكثر ِمن داللتها
 .حّجّية اإلمجاع، وال عَدِمها

قل بعض خرافاهتم، مث ابألئّمة االثيَنْ عَشر، ون مث ذكر اّدعاء بعض الشيعة: أهّنا خاصة
 .قال خيفى أّن دون إثبات ما قالوه خْرط القتاد. قلت: وهو كما قال: وال
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 :األوىل

املصلِّي ينظر أمامه، ال إىل موضع سجوده، كما ذهب  استدّل املالكّية هبذه اآلية على أنّ 
َوْجَهَك َشْطَر اْلَمْسِجِد  فـََولِّ } :الشافعي وأمحد وأبو حنيفة. قال املالكية: لِقوله إليه

بنوع من االحنناء، وهو  أن يتكّلف ذلك فلو نظر إىل موضع سجوده، الحتاج .{احْلََرامِ 
 وقال بعضهم: ينظر املصلِّي يف قيامه إىل صْدره. وقال شريك .ينايف كمال القيام

مجهور اجلماعة، ألنّه أبلغ يف  القاضي: ينظر يف حال قيامه إىل مْوضع سجوده، كما قال
وَرد به احلديث، وأّما يف حال ركوعه، فإىل موضع  اخلضوع وآكد يف اخلشوع، وقد

 .حال سجوده إىل موضع أنفه، ويف حال قعوده إىل ِحجره ه، ويفقدميْ 
 :الثانية

َلتَـُهمْ  َوَما أَْنَت بَِتاِبع  } :إن قلت: كيف قال ، وهلم ِقبلتان: لليهود ِقبلة، وللنصارى {ِقبـْ
 قبلة؟

 .احدةو  لِقبلة احلّق، فكانتا حُبكم االحّتاد يف البطالن ِقبلة قلت: كلَتا الِقبلتنْي ابطلة خُماِلفة
 .وقيل: مشاكلة ملا قْبلها

ِقبلة الطائفتنْي احلقة يف األصل بيت املقدس، وعيسى  وقد يقال: إن اإلفراد بناء على أنّ 
ِقبلة بين إسرائيل اليوم،  مل ُيصلِّ جهة الشرق حىت رُفع، وإمنا كانت ِقبلته -السالم عليه-

 عليه-رق، واعتذروا أبن املسيح هلم االستقبال إىل الشّ  مث بعد رْفعه شرَع أشياخ النصارى
ما حّللوه وحّرموه فقد  فّوض إليهم التحليل والتحرمي، وشرع األحكام، وأنّ  -السالم

هلم أّن يف الشرق أسرارًا ليسْت يف غريه، وهلذا كان  حّلله هو وحّرَمه يف السماء. وذكروا
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تَـَبَذْت } :املسيح شرقاً، كما يشري إليه قوله تعاىل مولد  .{َأْهِلَها َمَكااًن َشْرِقّياً  ِمنْ ِإِذ انـْ
إين لِقيت  :حني ُصلب بزعمهم الّشرق. وقيل: إّن بعض رهباهنم قال هلم واستقبل املسيح

كوكب أحّبه يبلِّغ سالمي يف كل  فقال يل: إّن الّشمس -عليه الصالة والسالم-عيسى 
 يِّد ذلك: أنه ليس يفإليها يف صالهتم. فصّدقوا وفعلوا. ويؤ  يوم؛ فُمْر قومي ليتوّجهوا

الطائفتنْي اآلن مل تكن ِقبلة بوْحي  اإلجنيل استقبال الشرق. وذهب ابن القيِّم إىل أّن ِقبلة
الشرق  بل مبشورة واجتهاد منهم. أّما النصارى فاجتهدوا وجعلوا وتوقيف من هللا تعاىل،

يصّلون إىل التابوت  اليهود فكانوا ِقبلة، وكان عيسى قبل الرفع يصلِّي إىل الصخرة. وأّما
فلّما  .وإذا قدموا بيت املقدس نَصبوه إىل الصخرة وصلَّْوا إليه الذي معهم إذا خرجوا،

وهو الصخرة؛ وليس يف التوراة  رُفع اجتهدوا فأّدى اجتهادهم إىل الصالة إىل موضعه
 .ُيصلُّون إىل طورهم ابلشام قرب بلدة انبلس األْمر بذلك. والسامرة منهم

 :الثالثة
فيها وجوه من التأكيد واملبالغة ذَكرها اآللوسي،  :اآلية {...َولَِئِن اتَـّبَـْعَت َأْهَواَءُهمْ } :قوله
 :وهي

 الفرضية، و"إن" التحقيقية، والالم يف حيِّزها، وتعريف "القَسم، والالم املوطِّئة له، و"إن
( على ظامل أو الظامل الظاملني الظاملني، واجلملة االمسية، و"إذًا" اجلزائية، وإيثار )من

هوى" " وأنه معدود يف زمرهتم عريق فيهم، وإيقاع على ما مسّاه إلفادته أنه مقّرر حمقق
والتفصيل، وجْعل اجلائي نفس  أي: ال يعضده برهان وال نزل يف شأنه بيان، واإلمجال

كتعينهم  عّده واحداً )من الظاملني( مغموراً فيهم غري متعنّي  :)العلم(. وُعّد أيضا من ذلك
لإلشعار ابالنتقال من مرتبة العدل إىل الظلم،  فيما بني املسلمني، فإّن فيه مبالغة عظيمة

 .التعنّي والسيادة املطلقة إىل السفالة واجملهولية ومن مرتبة
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  :األوىل

َناَءُهمْ } :قوله  اختّص األبناء؟ إن قلَت: ملِ  :{َكَما يـَْعرُِفوَن أَبـْ
  .هبم أْلصقوبقلو  قلت: ألّن الذكور أشهر وأْعرف، وهم ِلُصحبة اآلابء ألزم،
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 :الثانية
على أّن الصالة يف أّول الوقت بعد حتّققه  {اخْلَرْيَاتِ  فَاْسَتِبُقوا} :استدل الشافعية بقوله

العشاء فأفضل  وهي مسألة مبحوثة يف الفروع، والّراجح ذلك، ماعدا يف صالة أفضل،
  .وقتها آخُره

  :الثالثة
 :ذَكر تعاىل لتحويل القبلة ثالَث ِعَلل

 .اببتغاء مرضاته، أّوالً  -وسلم صلى هللا تعاىل عليه-الرسول  تعظيم
 .كّل أهل مّلة وجهة، اثنياً  وجْري العادة اإلهلية على أن يُؤتى

 .ودْفع حجج املُخالفني، اثلثاً 
 احتجاج اليهود أبّن املنعوت يف التوراة قبلته الكعبة، ال فإّن التولية إىل الكعبة تدفع

صلى هللا -املوعود، وأبنه  ّلي إىل الصخرة، فال يكون النيبالّصخرة، وهذا النيب يص
- صاحب شريعة ويّتبع قبلَتنا، وبينهما تدافع ألّن عادته يّدعي أنه -تعاىل عليه وسلم

احتجاج املشركني  جارية بتخصيص كّل صاحب شريعة بِقبلة، وتدفع -سبحانه وتعاىل
 .خيالف ِقبَلتهإبراهيم و  يّدعى مّلة -عليه الصالة والسالم-أبنه 

 :الرابعة
على ُحرمة التقّية اليت  {َواْخَشْوين  َفال خَتَْشْوُهمْ } :استدل بعض أهل السُّّنة بقوله تعاىل

 .اإلمامية، و حتقيق ذلك يف حمّله يقول هبا
 :اخلامسة

 مرات، وهذا التكرير لتأكيد أْمر القبلة وتشديده ألنّ  تكّرر األمر ابلّتوّجه للقبلة ثالث
إىل الّتفصلة بينه وبني  خ من مظاّن الفتنة والّشبهة وتسويل الشيطان، واحلاجةالّنس

 ويعزموا وجيّدوا، وألنّه نيط بكّل واحد ما مل يُنط ابآلخر، البداء، فكّرر عليهم ليثبتوا
 .فاختلفت فوائدها

 فقيل: أتكيد ألنه أّول انسخ وقع يف اإلسالم على وقد اختلفوا يف ِحكمة هذا الّتكرار،
 :عليه ابن عباس وغريه. وقيل: بل هو منزل على أحوال ما نصّ 

 .فاألمر األول ملن هو ُمشاهد الكعبة
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 .والثاين ِلَمن هو يف مّكة غائباً عنها
 .والثالث ِلمن هو يف بقّية البلدان
ين الرازي  .هكذا وّجهه فخر الدِّ

  :وقال القرطيب
 .األّول ِلمن هو مبكة

 .األمصاروالثاين ِلمن هو يف بقّية 
 .والثالث ِلمن خرج يف األسفار

َله أو بْعده من السياق،  ورّجح هذا اجلواب القرطيب. وقيل: إمنا ذكر ذلك لتعّلقه مبا قبـْ
َلةً  َقْد نـََرى تـََقلَُّب َوْجِهكَ } :فقال أّوالً  َلنـَُولِّيَـنََّك ِقبـْ َوِإنَّ } :إىل قوله {تـَْرَضاَها يف السََّماِء فـَ

، فذَكر يف {ِبَغاِفل  َعمَّا يـَْعَمُلونَ  أَنَُّه احْلَقُّ ِمْن َرهبِِّْم َوَما اّللَُّ  ا اْلِكَتاَب لَيَـْعَلُمونَ الَِّذيَن ُأوُتو 
 .الّتوّجه إليها ويرضاها املقام إجابته إىل ِطلبته وأْمره ابلقبلة اليت كان يودّ  هذا

َوِإنَُّه لَْلَحقُّ   َشْطَر اْلَمْسِجِد احْلََرامِ فـََولِّ َوْجَهكَ  َوِمْن َحْيُث َخَرْجتَ } :وقال يف األمر الثاين
ِمن هللا، وارتقاءه املقام األول  ، فذَكر أنه احلق{ِبَغاِفل  َعمَّا تـَْعَمُلونَ  ِمْن رَبَِّك َوَما اّللَُّ 

هللا  ، فبنّي أنه احلق أيضًا من-صلى هللا عليه وسلم-الرسول  حيث كان موافقًا لرضى
املخالف من اليهود الذين كانوا  ر يف األمر الثالث ِحكمة قْطع حّجةحُيّبه ويرتضيه. وذكَ 

سُيصرف إىل  الرسول إىل ِقْبلتهم، وقد كانوا يعلمون مبا يف ُكتبهم أنه يتحّججون ابستقبال
ُمشركو العرب انقطعت حّجتهم ملّا  ، إىل الكعبة. وكذلك-عليه السالم-ِقبلة إبراهيم 

 عن ِقبلة اليهود إىل ِقبلة إبراهيم اليت هي -سلمعليه و  صلى هللا-ُصرف الرسول 
إليها. وقيل: غري ذلك من  أشرف، وقد كانوا يعّظمون الكعبة وأعجبهم استقبال الرسول

 .-وهللا أعلم-بسطها الرازي وغريه  األجوبة عن حكمة التكرار، وقد
 :السادسة

اْليَـْوَم َأْكَمْلُت } :-سلمصلى هللا تعاىل عليه و -وفاته  إن قيل: إنه تعاىل أنزل عند ُقرب
إمّنا حصل ذلك اليوم، فكيف  فبنّي أّن متام النعمة {َعَلْيُكْم نِْعَميِت  َلُكْم ِديَنُكْم َوَأمْتَْمتُ 

 ؟{َعَلْيُكمْ  َوأُلمِتَّ نِْعَميِت } :اآلية قال قبل ذلك بسنني يف هذه
 .وأجيب أبّن متام النِّعمة يف كّل وقت مبا يليق به
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 :األوىل
  :-أي: حياة الشهداء-اختلف يف هذه احلياة 

يف هذه  السلف إىل أهنا حقيقية، ابلروح واجلسد، ولكّنا ال ندركها فذهب كثري من
 ، وأبّن احلياة الروحانية اليت{َرهبِِّْم يـُْرزَُقونَ  ِعْندَ } :شأة، واستدّلوا بسياق قوله تعاىلالن

  .على َمن عداهم ليست ابجلسد ليست ِمن خواّصهم، فال يكون هلم امتياز بذلك
يُرزقون ال ينايف ذلك. فقد ُروي عن احلسن: أّن  وذهب البعض إىل أهّنا روحانّية، وكوهنم

إليهم الّرْوح والفرح،   حياء عند هللا تعاىل، تعرض أرزاقهم على أرواحهم، فيِصلأ الشهداء
ُغُدّوًا وعشيًا فيصل إليهم الوجع. فوصول هذا  كما تعرض النار على أرواح آل فرعون

ينضّم إليها من  الرُّوح هو الّرزق، واالمتياز ليس مبجّرد احلياة بل مع ما الّرْوح إىل
  .ومزيد البهجة والكرامة -عز شأنه-من هللا  اختصاصهم مبزيد القرب

 ابلفعل عنهم مطلقاً، وأخرج اجلملة االمسية الّدالّة على وذهب البلخي إىل نْفي احلياة
 آخر له، عن ظاهرها، وقال: معىن االستمرار املستوعب لألزمنة من وقت القتل إىل ما ال
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َراَر } ن أحسن اجلزاء. فاآلية على حدّ حييَـْون يوم القيامة، فُيجزوْ  أهنم :{َبْل َأْحَياءٌ } ِإنَّ األَبـْ
على املشركني حيث  ، وفائدة اإلخبار بذلك: الّردّ {اْلُفجَّاَر لَِفي َجِحيم   َلِفي نَِعيم  * َوِإنَّ 

وخيرجون من الدنيا بال فائدة، وُيضيعون  قالوا: إّن أصحاب حممد يَقتلون أنفسهم،
  .زعمتم، بل حَييَـْون وخيرجونقيل: ليس األمر كما  أعمارهم، فكأنه
 .اجلميل والثناء اجلليل إىل إثبات احلياة احلُكمية هلم، مبا انلوا من الذِّكر وذهب بعضهم

يف غاية الضعف، بل هناية  قال اآللوسي: وال خيفى أّن هذه األقوال ما عدا األّولنْي 
ادة، وجماهد، األّول، ونَسب إىل ابن عباس، وقت البطالن. واملشهور: ترجيح القول

املفسرين،  بن عبيد، وواصل بن عطاء، واجلبائي، والرماين، ومجاعة من واحلسن، وعمرو
اجلسد الذي هدمت بْنيُته ابلقتل، وال  لكنهم اختلفوا يف املراد ابجلسد، فقيل: هو هذا

مطروحة  حيّل به حياة تكون سبب احلّس واإلدراك، وإن كّنا نراه رّمة يعجز هللا تعاىل أن
 :األحياء. فقد جاء يف احلديث لى األرض ال يتصرف وال يُرى فيه شيء من عالماتع
، مع أاّن ال نشاهد ذلك، ((ويُقال له: ََنْ نـَْومة العروس إّن املؤمن يُفسح له مّد بصرِه،))
جسد آَخر على صورة  :الربزخ برزخ آخر، مبعزل عن أذهاننا وإدراك ُقواان. وقيل إذ

تقّدم من أحاديث. وقيل: جسد آَخر على صَور  فيه، واستدّل مباالطري تتعّلق الروح 
وإىل ذلك ذهب بعض  الدنيا، حبيث لو رأى الرائي أحَدهم لقال: رأيت فالانً؛ أبداهنم يف

 .اإلمامية
هْدم بنَيِته وتفّرق أجزائه وذهاب  قال األلوسي: وأّما القول حبياة هذا اجلسد الرميم مع

كثري  عيدًا عن قدرة من يبدأ اخلْلق مث يُعيده، لكن ليس إليهب هيئته، وإن مل يكن ذلك
سوى إيقاع ضعفة املؤمنني  حاجة، وال فيه مزيد فضل وال عظيم مّنة، بل ليس فيه

غري حاجة ابإلميان مبا يعّدون قائله من سفهة  ابلشكوك واألوهام، وتكليفهم من
السنني وأهنم إىل  منذ مئات وما حيكى من مشاهدة بعض الشهداء الذين قُتلوا .األحالم

العصابة عنها، فذلك مما رواه هّيان بن بّيان وما  اليوم تشخب جروحهم دمًا إذا رفعت
 .حديث خرافة، وكالم يشهد على مصّدقيه تقدمي السخافة هو إالّ 

يُنكر ُمشاَهدًا صّحت به  قلت: سبحان هللا! ما أعظم هذه اجملازفة من اآللوسي وهو
واألخرى. وليس هذا مبستلزم حصوله جلميع الشهداء،  يصّح بني الفينةاآلاثر وال زال 
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يف سبيله، أمثال  يكون تفسريًا لآلية، ولكنه كرامة من هللا لبعض َمن اسُتشهد وال أن
نسأل هللا أن يرزقنا الشهادة ُمقِبلني غري  ...عمرو بن حرام، وعمر بن اخلطاب، وغريمها

 .ُمدِبرين
  

 :الثانية
وابلقلب، أبن خيطر بباله ما خلق  ابالسرتجاع ابللسان، بل الصرب ابللسانليس الصرب 

ابلبقاء  تعاىل وتكميل نفسه، وأنه راجع إىل ربه وعائد إليه ألجله من معرفة هللا
هلا على عالهتا، ويتذكر نَعم هللا تعاىل  السرمدي، ومرحِتل عن هذه الدنيا الفانية واترك

والصرب من  .أخذ منه، فيهون على نفسه ويستسلم لهأعطاه أضعاف ما  عليه لريى ما
 .واالسرتجاع من خواص هذه األمة خواص اإلنسان ألنه يتعارض فيه العقل والشهوة،

 
             

            

  
بدليل رفع اجلناح وما فيه من التخيري بني الفعل  اختلف يف السعي فمن قائل هو تطوع

 .وغري ذلك 230كقوله فال جناح عليهما أن يرتاجعا البقرة  والرتك
 .[184البقرة:{ }َفَمْن َتَطوََّع َخرْياً فـَُهَو َخرْيٌ َلهُ { :كقوله }رْياً َوَمْن َتَطوََّع خَ { :ولقوله

وابن الزبري وتنصره قراءة ابن مسعود فال  ويروى ذلك عن أنس وابن عباس وابن عمر
 .يطوف هبما جناح عليه أن ال

 .وعندهم ال شيء على من تركه
 .عن مالك يف العتبيةوابن سريين وحكي  وإليه ذهب أبو حنيفة والثوري والشعيب
عمدا أو سهوا جربه بدم وهو رواية عن أمحد وبه  وقيل إنه واجب وليس بركن فإن تركه

 .وحكاه البعض عن أيب حنيفة تقول طائفة
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هو ركن لقوله عليه السالم اسعوا فإن هللا   وعند مالك والشافعي ويف رواية عن أمحد
  كتب عليكم السعي

وقال لتأخذوا عين  ألنه عليه السالم طاف بينهماورجح ابن كثري وغريه الركنية 
فعله يف احلج إال ما خرج بدليل  فكل ما فعله يف حجته تلك واجب البد من .مناسككم
 .وهللا أعلم

مشروعية الطواف بينهما يف احلج والعمرة لداللة  وقال اآللوسي: وقد وقع اإلمجاع على
وبه قال أنس  فروى عن أمحد أنه سنة عليه قطعا لكنهم اختلفوا يف الوجوب نفي اجلناح

اجلواز واملتبادر منه عدم اللزوم كما يف  وإبن عباس وإبن الزبريألن نفي اجلناح يدل على
ِمْن { :وليس مباحا ابالتفاق ولقوله تعاىل }َيرَتَاَجَعا َفال ُجَناَح َعَلْيِهَما َأنْ { :قوله تعاىل
املتبادر منه عدم  في اجلناح وإن دل على اجلوازفيكون مندواب وضعف أبن ن }َشَعاِئِر اّللَِّ 

وال ينفيه واملقصود ذلك فلعل ههنا دليال يدل  اللزوم إال أنه جيامع الوجوب فال يدفعه
ولعل  }َعَلْيُكْم ُجَناٌح َأْن تـَْقُصُروا ِمَن الصَّالةِ  فـََلْيسَ { :كما يف قوله تعاىل على الوجوب

فعلها عند الغروب فسأل عن  وظن أنه ال جيوز هذا كقولك ملن عليه صالة الظهر مثال
هذا الوقت فإنه جواب صحيح وال يقتضي نفي  ذلك: ال جناح عليك إن صليتها يف

واحتجوا  وعن الشافعي ومالك إنه ركن وهو رواية عن اإلمام أمحد وجوب صالة الظهر
فقال:  -صلى هللا عليه وسلم- مبا أخرج الطرباين عن ابن عباس قال: سئل رسول هللا

رضي هللا تعاىل -سعوا ومذهب إمامنا أيب حنيفة اف إن هللا تعاىل كتب عليكم السعي
املستلزم للجواز والركنية  واجب جيرب ابلدم ألن اآلية ال تدل إال على نفي اإلمث أنه -عنه

يوجد واحلديث إمنا يفيد حصول احلكم معلال ومقررا يف  ال تثبت إال بدليل مقطوع به ومل
لتتحقق الركنية وهو  ال يدل على بلوغه غاية الوجوب حبيث يفوت اجلواز بفوتهو  الذهن

يدل على الفرضية وما روى مسلم عن عائشة  ظين السند وإن فرض قطعي الداللة فال
ليس فيه  أمت هللا تعاىل حج من مل يسع بني الصفا واملروة وال عمرته أهنا قالت لعمري ما

واملسألة اجتهادية فال تلزم به على أنه  كنه مذهب هلادليل على الفرضية أيضا سلمنا ل
هللا  الشعيب عن عروة بن مضرس الطائي أنه قال: أتيت النيب صلى معارض مبا أخرجه

جبل طي ما تركت جبال إال  تعاىل عليه وسلم ابملزدلفة فقلت ايرسول هللا جئت من
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معنا هذا املوقف  صلى معنا هذه الصالة ووقف وقفت عليه فهل يل من حج فقال: من
هللا تعاىل  صلى-قبل ذلك ليال أو هنارا فقد مت حجه وقضى تفثه فأخرب  وقد أدرك عرفة

ولو كان من فروضه لبينه للسائل  بتمام حجه وليس فيه السعي بينهما -عليه وسلم
وأيب أن ال يطوف وال تصلح أن تكون انصرة للقول األول  لعلمه جبهله وقرأ ابن مسعود

 .يقتضيه السياق ة ال عمل هبا مع ما يعارضها والحتمال أن )ال( زائدة كماشاذ ألهنا
أر يف شيء من األدلة ما يدلل على الركنية وأما  قلت: حترير املسألة ليس هذا جماله ومل

-النيب  إال أن احتجاج اآللوسي حبديث عروة بن مضرس متهافت ألن الوجوب فنعم
املناسك ال ما يستقبل وليت شعري  عما مضى منإمنا أخرب فيه  -صلى هللا عليه وسلم

 النحر واحللق والرمي واملبيت مبىن وما هذا إال كقول البعض أين الطواف ابلبيت وأين
 .ابالكتفاء ابلوقوف بعرفة عن سائر أعمال احلج

 
            

         



           

   

           

   

           

           

  :األوىل
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الشريعة وحرمة كتمانه لكن اشرتطوا لذلك أن  استدل هبذه اآلية على وجوب إظهار علم
سئل فيتعني   حيرم عليه الكتم إال إنعلى نفسه وأن يكون متعينا وإال مل ال خيشى العامل

 .عليه اجلواب ما مل يكن إمثه أكرب من نفعه
لالهتداء مبثل هذه اآلية ملا متر به األمة من ظروف  قلت: وحنن اآلن يف أمس احلاجة

 .أسكتت الكثري عن كلمة احلق عصيبة
ان إال وقد خرب الواحد ألنه ال جيب عليه البي قالوا وفيها دليل أيضا على وجوب قبول

 .قوله وجب قبول
 .وقد تكاثرت األدلة عليه قلت: وهذا هو احلق الذي ال جيوز خالفه

على أهنن ال يدخلن يف خطاب  النساء بناء وقد يستدل هبا على عدم وجوب ذلك على
 .الرجال

ولكن يلحق هبم النساء ما مل يظهر من  قلت: يسلم أبن اخلطاب أساسا للرجال
إىل   صوص ما يدلل على عدم اإلحلاق والشك أن األمر إذا وصلالن املالبسات وسائر

 .جهاد عليهن كلمة احلق عند السلطان اجلائر فال يدخل النساء ألنه ال
 :الثانية

أو بدعة إذا اتب إىل هللا اتب هللا عليه وقد ورد  استدل ابآلية على أن الداعية إىل كفر
شريعة نيب التوبة  ؤالء منهم ولكن هذا منالسالفة مل تكن التوبة تقبل من مثل ه أن األمم

 .ونيب الرمحة صلوات هللا وسالمه عليه
سبحانه يقبل التوبة من العبد مامل يغرغر ويغفر  قلت: واألدلة على ذلك كثرية وهللا

 .مجيعا وال يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك ملن يشاء الذنوب
  

 :الثالثة
الكفار وقد كان عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه  نقال ابن كثري: ال خالف يف جواز لع

 .األئمة يلعنون الكفرة يف القنوت وغريه ومن بعده من
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العلماء إىل أنه ال يعلن ألان ال ندري مبا خيتم هللا  فأما الكافر املعني فقد ذهب مجاعة من
 عليهم لعنة هللا واستدل بعضهم ابآلية إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك له

 .واملالئكة والناس أمجعني
املعني واختاره الفقيه أبو بكر بن العريب املالكي  وقالت طائفة أخرى بل جيوز لعن الكافر

الذي كان يؤتى  احتج حبديث فيه ضعف واستدل غريه بقوله عليه السالم يف قصة ولكنه
لى هللا ص–ما يؤيت به فقال رسول هللا  به سكران فيحده فقال رجل لعنه هللا ما أكثر

يلعن  فإنه حيب هللا ورسوله فدل على أن من ال حيب هللا ورسوله ال تلعنه -عليه وسلم
 .وهللا أعلم

املخالفة والشك أن لعن املسلم الفاسق بغري تعيني  قلت: يعين أخذ ذلك من ابب مفهوم
ذلك أما  نصوص كثرية كلعن السارق واملصور والكاسيات العارايت وغري اثبت يف
قال : لعن املسلم   -صلى هللا عليه وسلم-  لفاسق املعني فال جيوز ألن النيباملسلم ا

إبليس  فال يوجد دليل على املنع من ذلك بل األدلة تؤيده كما لعن كقتله. وأما الكافر
كافرة بعينها ولكن ينظر فيه  قبائل -صلى هللا عليه وسلم–ولعن أبو هلب ولعن النيب 

  .لوجوب وهللا أعلما للمصلحة ألنه ليس على سبيل
  

 :الرابعة
 بباطل؟ ؛ هل املعبود حبق أو املعبود}ال ِإَلَه ِإال ُهوَ { :اختلف يف املنفى يف قوله تعاىل

اآلهلة املعبودة بباطل تنزيال هلا منزلة العدم وقال  فقال بعضهم: النفي إمنا تسلط على
 .إمنا تسلط على اآلهلة املعبودة حبق :آخرون

ووجود يف ذهن  ق مع الثاين ألن املعبود بباطل له وجود يف اخلارجأن احل :والراجح 
بوصف كونه حقا فهو من حيث  املؤمن بوصف كونه ابطال ووجود يف ذهن الكافر

ألن الذات ال تنفى وكذا من حيث كونه معبودا  وجوده يف اخلارج يف نفسه ال ينفى
كذاب وإمنا  ح نفيه وإال كانأيضا إذ كونه معبودا بباطل أمر حق ال يص بباطل ال ينفى

فاملعبودات الباطلة مل تنف إال من حيث   ينفي من حيث وجوده بوصف كونه معبودا حبق
 .فلم ينف يف هذه الكلمة إال املعبود حبق غريه تعاىل كوهنا معبودة حبق
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  السموات وأفرد األرض؟ ملاذا مجع هللا
كواكبها وغريه دون  قيل: لالنتفاع جبميع أجزاء األوىل ابعتبار ما فيها من نور :اجلواب

 .آحادها وهي ما نشاهده منها واحدة منالثانية فإنه إمنا ينتفع ب
مجعها ثقيل وهو خمالف للقياس ورب مفرد مل يقع  وقال أبو حيان: مل جتمع األرض ألن

 .املثل السائر حنوه مجعه لثقله وخفة املفرد ومجع مل يقع مفرده كاأللباب ويف يف القرآن
ن األخرى بذاهتا طبقات ممتازة كل واحدة م وقال بعض احملققني: مجع السموات ألهنا

ملا  عليه قوله تعاىل فسواهن سبع مسوات سواء كانت متماسة أو ال الشخصية كما يدل
يف كل مساء أمرها يدل عليه ومل  أن االختالف يف اآلاثر املشار إليه بقوله تعاىل فأوحى

 .ليست متصفة جبميع ذلك جيمع األرض ألن طبقاهتا
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 :األوىل
امليل التابع العتقاد النفع أو  حمبة العباد هلل تعاىل نوع من اإلرادة سواء قلنا إهنا نفس

 .صفة مرجحة مغايرة له
وقال مجاعة إن هللا سبحانه حمبوب  .بد له سبحانه إرادة طاعته وحتصيل مراضيهوحمبة الع

الكامل املطلق الذي ال يداين كماله كمال  لذاته أيضا فالعبد حيب هللا تعاىل لذاته ألنه
 .وأما حمبة خدمته وثوابه فمرتبة انزلة

الفكر  وال حيوم طائروأما حمبة هللا تعاىل للعباد فهي صفة له عز شأنه تليق به ال تتكيف 
 حول محاها ويرتتب عليها ال شك إرادة إكرامه سبحانه للعبد واستعماله يف الطاعة

وليس معىن احملبة اليت هي صفة فعلية من صفاته سبحانه نفس  .وصونه عن املعاصي
 .يقوله مؤولة الصفات إرادة الثواب واإلكرام كما

 :الثانية
املراد  حبا هلل ابعتبار رسوخ إحدامها دون األخرى فإنالرتجيح بني احملبتني يف قوله أشد 

ال كمحبة  بشدة حمبة املؤمنني شدهتا يف احملل وهو رسوخها فيهم وعدم زواهلا عنهم حبال
منها عند معاينة  املشركني آلهلتهم حيث يعدلون عنها إىل هللا تعاىل عند الشدائد ويتربؤون

  األهوال
 ا وقوهتا يف نفسها لريد أان نرى الكفار أيتون بطاعاتوليس املراد من شدة احملبة شدهت

 شاقة ال أييت بشيء منها أكثر املؤمنني فكيف يقال إن حمبتهم أشد من حمبتهم ومن هذا
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 ظهر وجه اختيار أشد حبا على أحب إذ ليس املراد الزايدة يف أصل الفعل بل الرسوخ
 .والثبات وهو مالك األمر

  
 :الثالثة

يريهم هللا أعماهلم حسرات عليهم من ذهب إىل أن  }َكَذِلكَ { :ىلاستدل بقوله تعا
مسألة خالفية بني أهل العلم واألرجح أهنم خماطبون هبا  الكفار خماطبون ابلفروع وهي

 .وحترير املسألة يف كتب األصول ولكن ليس بعد الكفر ذنب
  

 :الرابعة
وما { :أمثاله حصر النفي يف املسند إليه حنو ر يفاملتباد }ُهْم خبَارِِجنَي ِمَن النَّارِ  َوَما{ :قوله

ففيه إشارة إىل عدم خلود عصاة  }وما أنت علينا بعزيز{ ،}أان بطارد الذين آمنوا
يف النار وإذا أريد من  }آَمُنوا َأَشدُّ ُحّبًا ّلِلَِّ  َوالَِّذينَ { :املؤمنني الداخلني يف قوله تعاىل

كني فقط كان احلصر حقيقيا ويكون املقصود منه الكفار مطلقا دون املشر  الذين ظلموا
 .الوعيد أبنه ال يشاركهم يف اخللود غريهم فإن الشركة هتون العقوابت املبالغة يف
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 :األوىل
مثال، وللندب كما إذا   األمر للوجوب فيما إذا كان األكل لقوام البنية :}ُكُلوا{ :قوله

 .كان ملؤانسة الضيف مثال، ولإلابحة فيما عدا ذلك
  

  :الثانية
عينة ويف جيوز أن تكون من هنا ابتدائية بل قال بعضهم هي مت  }ممَّا يف اأَلْرضِ { :قوله

األشياء اإلابحة وهو الصحيح خبالف العبادات فاألصل  ذلك دليل على أن األصل يف
 .فيها املنع

ومعناه كما قال اإلمام مالك ما جيده فم الشرع  }َحالالً { صفة }طَيِّباً { :وقوله تعاىل
 .عينه طاهرا عن دنس الشبهة لذيذا ال يعافه وال يكرهه أو تراه

 }َوَما ِمْن َدابَّة  يف اأَلْرضِ { :تعميم احلكم كما يف قوله تعاىل احلالل به وفائدة وصف
ليحصل الرد على من حرم بعض احلالالت فإن النكرة املوصوفة بصفة عامة تعم خبالف 

 .املوصوفة غري
الشافعي: املراد به ما تستطيبه الشهوة املستقيمة الناشئة من املزاج  وقال اإلمام

 .الصحيح
 .ستطيبه إما حالل ال شبهة فيه فال منع، وإال خرج بقيد احلاللت ورد أبن ما ال
املراد ابحلالل ما نص الشارع على حله، وابلطيب ما مل يرد فيه نص ولكنه  وأجيب: أبن

ويشتهيه الطبع املستقيم ومل يكن يف الشرع ما يدل على حرمته كإسكار وضرر  مما يستلذ
ليس لإلحرتاز عما تستطيبه الشهوة الفاسدة بل نظرا للمقام أن يقال إن التقييد  واألوىل
 معتربا يف مفهومه إذ ال يقال الطيب واللذيذ إال على ما تستلذه الشهوة املستقيمة لكونه

 .وتكون فائدة التوصيف حينئذ التنصيص على إابحة ما حرموه
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 :الثالثة
 .[؟42احلجر:] }طَانٌ َعَلْيِهْم ُسلْ  لَْيَس َلكَ { :الشيطان آمرا مع قوله إن قلت كيف كان

تزيينه وبعثه على الشر أبمر اآلمر كما تقول أمرتين نفسي بكذا، وحتته رمز  قلت: شبه
ُْم { :منه مبنزلة املأمورين لطاعتكم له وقبولكم وساوسه ولذلك قال إىل أنكم َوآلُمَرهنَّ

َليـُبَـتُِّكنَّ آَذانَ  ُنَّ َخلْ  فـَ ُْم فـََليـَُغريِّ َعاِم َوآَلُمَرهنَّ  :[ وقال هللا تعاىل119النساء:] }َق اّللَِّ األَنـْ
 .[ ملا كان اإلنسان يطيعها فيعطيها ما اشتهت53يوسف:] }النـَّْفَس أَلَمَّارٌَة اِبلسُّوءِ  ِإنَّ {

الزخمشري، والذي يظهر أن األمر هنا متعلق ابلكفار واملشركني ومن تبعه وأما  كذا قال
 تعاىل: إمنا سلطانه على الذين يتولونه والذين السلطان فإمنا هو عن املؤمنني كما قال نفي

 .هم به مشركون
 .}ُسْلطَاٌن ِإالَّ َمِن اتَـّبَـَعَك ِمَن اْلَغاِوينَ  ِإنَّ ِعَباِدي لَْيَس َلَك َعَلْيِهمْ { :وقال

مانع إن قيل ابلعموم أن أيمر فيعصى من البعض ويطاع من البعض اآلخر  كما أنه ال
 .ينه الباطلوسوسته وتزي وأمره إمنا هو

  
 :الرابعة

املنع من إتباع الظن رأسا ألن الظن مقابل للعلم لغة وعرفا ويشكل عليه أن  ظاهر اآلية
 يعمل مبقتضى ظنه احلاصل عنده من النصوص فكيف يسوغ اتباعه للمقلد؟ اجملتهد

احلكم املظنون للمجتهد جيب العمل به لإلمجاع على ذلك وخالصته أن  وأجيب: أبن
حتصيله مث بواسطة اإلمجاع على وجوب العمل صار املظنون معلوما  يف طريق الظن كاف

فتقليد اجملتهد ليس من اتباع الظن يف شيء وحتقيق ذلك يف  وانقلب الظن علما
 .األصول

  
 :اخلامسة

دليل على املنع من التقليد ملن قدر على النظر وأما اتباع الغري يف الدين  قيل: يف اآلية
 ل ما إنه حمق فاتباع يف احلقيقة ملا أنزل هللا تعاىل وليس من التقليد املذمومبدلي بعد العلم

ُتْم ال تـَْعَلُمونَ  فَاْسأَلوا{ :يف شيء وقد قال سبحانه  .}َأْهَل الذِّْكِر ِإْن ُكنـْ
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 :األوىل
َناُكمْ  ِمْن طَيَِّباِت َما{ :قال الزخمشري من مستلذاته ألن كل ما رزقه هللا ال يكون  :}َرزَقـْ

 .حالال إال
 قلت: هذا على مذهب املعتزلة يف اختصاص الرزق ابحلالل وقد سبق يف أول السورة أن

 .مالصواب مشول الرزق للحالل واحلرا
 :الثانية

ُأِحلَّ َلُكْم َصْيُد اْلَبْحِر { :إن قلت يف امليتات ما حيل وهو السمك واجلراد لقوله تعاىل
وحديث العنرب يف  ((هو الطهور ماؤه احلل ميتته)) :وكما يف احلديث ىف البحر }َوطََعاُمهُ 

ف فكي ((أحل لنا ميتتان ودمان السمك واجلراد والكبد والطحال)) :الصحيح وحديث
 نوفق بينه وبني اآلية؟

فالن  قلت: قصد ما يتفامهه الناس ويتعارفونه يف العادة أال ترى أن القائل إذا قال أكل
 ميتة مل يسبق الوهم إىل السمك واجلراد كما لو قال أكل دما مل يسبق إىل الكبد

 والطحال والعتبار العادة والتعارف قالوا من حلف ال أيكل حلما فأكل مسكا مل حينث
[ وشبهوه 14النحل:] }حلَْماً َطِرايًّ  لَِتْأُكُلوا ِمْنهُ { :أكل حلما يف احلقيقة قال هللا تعاىل وإن

ِإنَّ َشرَّ { :ال يركب دابة فركب كافرا مل حينث وإن مساه هللا تعاىل دابة يف قوله مبن حلف
 .[55األنفال:] }َكَفُروا الدََّوابِّ ِعْنَد اّللَِّ الَِّذينَ 
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 ضهم ميتة السمك الطايف وما مات من اجلراد بغري سبب وعليه أكثر املالكيةنعم حرم بع
 وأستدل بعموم اآلية على حترمي األجنة وحترمي ما النفس له سائلة خالفا ملن أابحه من

 .املالكية
 :الثالثة

َتةَ {أحلق ب ما أبني من حي للحديث الذي أخرجه أبو داود والرتمذي وحسنه عن  }اْلَميـْ
ما قطع من )) :-صلى هللا تعاىل عليه وسلم- الليثي قال: قال رسول هللاأيب واقد 

 .((حية فهي ميتة البهيمة وهي
 :الرابعة

 لنب امليتة وبيضها املتصل هبا جنس عند الشافعي وغريه ألنه جزء منها، وقال مالك يف
 شهوررواية: هو طاهر إال أنه ينجس ابجملاورة، وكذلك أنفحة امليتة فيها اخلالف وامل

عندهم أهنا جنسه وقد أوردوا على أنفسهم أكل الصحابة من جنب اجملوس فقال القرطيب 
 التفسري ههنا خيالط اللنب منها يسري ويعفى عن قليل النجاسة إذا خالط الكثري من يف

 .املائع
وقد روى ابن ماجه من حديث سيف بن هارون عن سليمان التيمي عن أيب عثمان 

عن  -صلى هللا عليه وسلم-سئل رسول هللا  -ي هللا عنهرض-سلمان  النهدي عن
احلالل ما أحل هللا يف كتابه واحلرام ما حرم هللا يف كتابه  )) :فقال السمن واجلنب والفراء

 .((مما عفا عنه وما سكت عنه فهو
 .قلت: احلديث ال يثبت

 :اخلامسة
 فإن قلت: فما له ذكر حلم اخلنزير دون شحمه؟

 اخل يف ذكر اللحم لكونه اتبعا له وصفه فيه بدليل قوهلم: حلم مسنيقلت: ألن الشحم د
 .يريدون أنه شحيم

 وقال اآللوسي: خص اللحم ابلذكر مع أن بقية أجزائه أيضا حرام خالفا للظاهرية ألنه
 .معظم ما يؤكل من احليوان وسائر أجزائه كالتابع له
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ير مثل اجلمهور ولكن كما ذكر قلت: ظلم اآللوسي أهل الظاهر ألهنم حيرمون كل اخلنز 
إىل اخلنزير ال إلىل  }فَِإنَُّه رِْجسٌ  َأْو حلََْم ِخْنزِير  { :حزم لرجوع الضمري يف قوله تعاىل ابن

 .ألنه أقرب مذكور حلمه
واستدل بعض أهل العلم بعموم اخلنزير على حرمة خنزير البحر، وقال الشافعي: ال أبس 

له شخص: ما تقول يف خنزير البحر فقال: حرام مث وروى عن اإلمام مالك أنه قال  به
فقال له: ما تقول يف حيوان يف البحر على صورة اخلنزير؟ فقال: حالل فقيل  جاء آخر

فقال: إن هللا تعاىل حرم اخلنزير ومل حيرم ما هو على صورته والسؤال خمتلف  له يف ذلك
 .الصورتني يف

 الباطل ولو مسى الناس اخلنزير دجاجة ملاقلت: ال شك أن حترمي خنزير البحر من أبطل 
 .حل فالعربة حبقيقة الشيء ال مبا يطلق عليه من أمساء

  
  :السادسة

 :يف معرض الكالم على ما أهل به لغري هللا
 ذكر القرطيب عن ابن عطية أنه نقل عن احلسن البصري أنه سئل عن امرأة عملت عرسا

-ا ذحبت لصنم وأورد القرطيب عن عائشة للعبها فنحرت فيه جزورا فقال ال تؤكل ألهن
أهنا سئلت عما يذحبه العجم ألعيادهم فيهدون منه للمسلمني فقالت ما  -هللا عنه رضي
 .لذلك اليوم فال أتكلوا منه وكلوا من أشجارهم ذبح

  
 :السابعة

امليتة  إذا وجد املضطر ميتة وطعام الغري حبيث ال قطع فيه وال أذى فإنه ال حيل له أكل
قوالن مها  بل أيكل طعام الغري بغري خالف وإذا أكله واحلالة هذه هل يضمن أم ال؟ فيه

عاما  روايتان عن مالك ويف سنن ابن ماجه عن عباد بن شرحبيل العنزي قال أصابتنا
كسائي  خممصة فأتيت املدينة فأتيت حائطا فأخذت سنبال ففركته وأكلته وجعلت منه يف

 -صلى هللا عليه وسلم-وأخذ ثويب فأتيت رسول هللا فجاء صاحب احلائط فضربين 
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ا وال علمته إذ كان جاهال غبما أطعمته إذ كان جائعا وال سا)) :فأخربته فقال للرجل
 .((فرد إليه ثوبه وأمر له بوسق من طعام أو نصف وسق فأمره

قال ابن كثري: إسناد صحيح قوي جيد وله شواهد كثرية ومن ذلك حديث عمرو بن 
عن الثمر املعلق  -صلى هللا عليه وسلم-سئل رسول هللا )) :أبيه عن جده نشعيب ع

 .((من ذي حاجة بفيه غري متخذ خبنة فال شيء عليه فقال: من أصاب منه
  

 الثامنة :
قول مسروق: من اضطر فلم أيكل ومل يشرب مث مات دخل النار يقتضي أن أكل امليتة 

 ربي املعروف ابلكيا اهلراسي رفيق الغزايل يفعزمية ال رخصة قال أبو احلسن الط للمضطر
 .االشتغال: وهذا هو الصحيح عندان كاإلفطار للمريض وحنو ذلك

 
           

           

        

          

   

             

   

 :األوىل
 ملاذا قال أيكلون يف بطوهنم؟؟ وهل يكون األكل إال يف البطون؟؟

وقوله:  }يكتبون الكتاب أبيديهم{ :قوله تعاىل هذا من ابب التأكيد مثل :اجلواب
 .أبفواههم يقولون
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منهم حيث أتكلهم  وتصور النار يف داخل البطون يطبع يف خميلة السامع متكن العذاب
 .النار من داخلهم فال يستطيعون االنفكاك عنها

لكنه شاع استعمال ظرفية  استيعاب املظروف الظرف وإن مل تقتض }يف{ والظرفية بلفظة
 :بعضه يف عدمه كقوله البطن يف االستيعاب كما شاع ظرفية

 فإن زمانكم زمن مخيص كلوا يف بعض بطنكم تعفوا
  

 :الثانية
الفرق املنحرفة عن طريق  يف اآلية إثبات لصفة الكالم هلل سبحانه خالفا ملن نفاها من

املخلوق نثبتها له من  نه ال تشبه صفةأهل السنة واجلماعة وهي صفة تليق جبالله سبحا
 .غري تكييف وال تعطيل وال تشبيه

 
           

         

         

        

        

         
 

 :األوىل
 ملاذا أفرد ابن السبيل دون غريه؟

 عن أحبابه ووطنه وأصحابه فهو أبدا يتوق إىل اجلمع ويشتاققيل: كأن إفرداه النفراده 
 إىل الربع والكرمي حين إىل وطنه حنني الشارف إىل عطنه أو ألنه ملا مل يكن بني أبناء
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 السبيل واملعطي تعارف غالبا يهون أمر اإلعطاء ويرغب فيه أفردهم ليهون أمر إعطائهم
 عتربوا كنفس واحدة فال يضجر من إعطائهموليشري إىل أهنم وإن كانوا مجعا ينبغي أن ي

 .لعدم معرفتهم وبعد منفعتهم
  

 :الثانية
 إن قلت قد ذكر إيتاء املال يف هذه الوجوه مث قفاه إبيتاء الزكاة فهل دل ذلك على أن

 .يف املال حقا سوى الزكاة
 .قلت حيتمل ذلك وقد سبقت اآلاثر فيه

 .و يكون حثا على نوافل الصدقات واملبارملصارف الزكاة أ وحيتمل أن يكون ذلك بياان
واختلف هل بقى هذا احلق أم ال فذهب قوم إىل الثاين واستدلوا مبا روي عن علي 

نسخ األضحى كل ذبح ورمضان كل صوم وغسل اجلنابة كل غسل والزكاة كل  مرفوعا
 .صدقة

 ولقوله عليه }َواْلَمْحُرومِ  َأْمَواهلِِْم َحقٌّ لِلسَّاِئلِ  َويف { :وقال مجاعة ابألول لقوله تعاىل
 ((ال يؤمن ابهلل واليوم اآلخر من ابت شبعا وجاره طاو إىل جنبه)) :الصالة والسالم

 ولإلمجاع على أنه إذا انتهت احلاجة إىل الضرورة وجب على الناس أن يعطوا مقدار دفع
 .منهمالضرورة وإن مل تكن الزكاة واجبة عليهم ولو امتنعوا عن األداء جاز األخذ 

وأجابوا عن احلديث أبنه غريب معارض ويف إسناده املسيب بن شريك وهو ليس ابلقوى 
 .وأبن املراد أن الزكاة نسخت كل صدقة مقدرة عندهم

  
 :الثالثة

 :اآلية كما ترى مشتملة على مخس عشرة خصلة وترجع إىل ثالثة أقسام
قبيل صحة االعتقاد  منفاخلمسة األوىل منها تتعلق ابلكماالت اإلنسانية اليت هي 

املبدأ  وافتتحها ابإلميان ابهلل واليوم اآلخر ألهنما إشارة إىل }َوالنَِّبيِّنيَ { :وآخرها قوله
 .االلتئام واملعاد اللذين مها املشرق واملغرب يف احلقيقة فيلتئم مع ما نفاه أوال غاية
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ن معاشرة العباد حس والستة اليت بعدها تتعلق ابلكماالت النفسية اليت هي من قبيل
 .}َويف الّرِقَابِ { وآخرها }َوآَتى اْلَمالَ { وأوهلا

 هتذيب النفس وأوهلا واألربعة األخرية تتعلق ابلكماالت اإلنسانية اليت هي من قبيل
 .}َوِحنَي اْلَبْأسِ { الصالة وآخرها }َوَأقَامَ {

 قصى مراتبقال اآللوسي: ولعمري من عمل هبذه اآلية فقد استكمل اإلميان وانل أ
 .اإليقان

 
          

           

         

        

  :األوىل
واألنثى ابلذكر ألن مفهوم  قال اآللوسي: اآلية كما تدل على أن ال يقتل العبد ابحلر

وقد علم من قتل العبد ابلعبد وقتل  خالفة إمنا يعترب إذا مل يعلم نفيه مبفهوم املوافقةامل
ابلذكر بطريق األوىل كذلك ال تدل على أن  األنثى ابألنثى أنه يقتل العبد ابحلر واألنثى

مفهوم املخالفة كما هو مشروط بذلك الشرط  ال يقتل احلر ابلعبد والذكر ابألنثى ألن
واحلديث بني الفائدة وهو املنع من  يكون للتخصيص فائدة أخرى مشروط أبن ال

 .التعدي وإثبات املساواة بني حر وحر وعبد وعبد
اآلية القادمة إن شاء  قلت: وهذا كالم وجيه وأييت تفصيل للمذاهب يف ذلك يف مسائل

  .هللا
 :الثانية

و حنيفة وأصحابه وأب يف رواية ابن القاسم عنه وهو املشهور -رمحه هللا-قال مالك 
 .إال برضا القاتل والشافعي وأمحد يف أحد قوليه: ليس لويل الدم أن يعفو على الدية
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ليس للويل إال القصاص  قال اآللوسي: وذهب ساداتنا احلنفية واملالكية ومجاعة إىل أنه
الدية فتعني أن يكون  وال أيخذ الدية إال برضا القاتل ألن هللا تعاىل ذكر يف اخلطأ

لئال يلزم الزايدة على  صاص فيما هو ضد وهو العمد، وملا تعني ابلعمد ال يعدل عنهالق
 .النص ابلرأي

يقتضي وجوب أصل  واعرتض: أبن منطوق النص وجوب رعاية املساواة يف القود وهو ال
 .القود

 .وأجيب: أبن القصاص وهو القود بطريق املساواة يقتضي وجوهبما
 .ها وإن مل يرضوقال الباقون له أن يعفو علي

  
 :الثالثة

والزهري وابن  ذهب طائفة من السلف إىل أنه ليس للنساء عفو ومنهم احلسن وقتادة
  .شربمة والليث واألوزاعي وخالفهم الباقون

 .وتفصيل هذه املسائل يطلب يف مظانه 
 
          

 :هذه اآلية متعلقة بسابقتها ومن مسائل القصاص املتعلقة هبما
 :مسألة قتل احلر ابلعبد

َأنَّ { :ذهب أبو حنيفة إىل أن احلر يقتل ابلعبد لعموم آية املائدة وهي قوله سبحانه
 .}النـَّْفَس اِبلنـَّْفسِ 

علي وابن مسعود وسعيد بن وإليه ذهب الثوري وابن أيب ليلى وداود وهو مروي عن 
  .وإبراهيم النخعي وقتادة واحلكم املسيب

 قال البخاري وعلي بن املديين وإبراهيم النخعي والثوري يف رواية عنه: ويقتل السيد
من قتل عبده قتلناه ومن جدعه جدعناه ومن )) :بعبده لعموم حديث احلسن عن مسرة

 .((خصيناه خصاه
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 يقتل احلر ابلعبد ألن العبد سلعة لو قتل خطأ مل جيب فيهوخالفهم اجلمهور فقالوا: ال 
 .دية وإمنا جتب فيه قيمته وألنه ال يقاد بطرفه ففي النفس بطريق األوىل

 فمنع الشافعي ومالك وغريمها قتل احلر ابلعبد سواء كان عبده أو عبد غريه ليس لآلية
  :بل للسنة واإلمجاع والقياس

أن رجال قتل )) :-عنه رضي هللا تعاىل- شيبة عن علي فقد أخرج ابن أيب :أما األول
  .((ونفاه سنة ومل يقده به -صلى هللا تعاىل عليه وسلم-عبده فجلده الرسول 

من السنة أن ال يقتل مسلم بذي )) :قال -صلى هللا تعاىل عليه وسلم-وأخرج أيضا أنه 
 .((حر بعبد عهد وال

 كاان ال يقتالن احلر  -ضي هللا تعاىل عنهمار - فقد روي أن أاب بكر وعمر :وأما الثاين
تعاىل  ابلعبد بني أظهر الصحابة ومل ينكر عليهما أحد منهم وهم الذين مل أتخذهم يف هللا

 .لومة الئم
 .فألنه ال قصاص يف األطراف بني احلر والعبد ابالتفاق فيقاس القتل عليه :وأما الثالث

 :-صلى هللا تعاىل عليه وسلم-وله وعند أيب حنيفة وغريه يقتل احلر ابلعبد لق
وألن القصاص يعتمد املساواة يف العصمة وهي ابلدين أو  ((تتكافأ دماؤهم املسلمون))

سيان فيهما والتفاضل يف األنفس غري معترب بدليل أن اجلماعة لو قتلوا  ابلدار ومها
قبلنا إذا قصت علينا من  وشريعة من }َأنَّ النـَّْفَس اِبلنـَّْفسِ { :ولقوله تعاىل واحدا قتلوا به
 .نسخها فالعمل هبا واجب على أهنا شريعة لنا غري داللة على

 بيان }احْلُرُّ اِبحْلُرِّ { ومن الناس من قال: إن اآلية دالة على ما ذهب إليه املخالف ألن
َلى ُكِتَب َعَلْيُكُم اْلِقَصاُص يف { :وتفسري لقوله تعاىل  ة يففدل على أن رعاية التسوي }اْلَقتـْ

التسوية  احلرية والعبدية معتربة وإجياب )القصاص( على احلر بقتل )العبد( إمهال لرعاية
يف ذلك املعىن ومقتضى هذا أن ال يقتل )العبد( إال )ابلعبد( وال تقتل )األنثى( إال 

 .واإلمجاع )ابألنثى( إال أن املخالف مل يذهب إليه وخالف الظاهر للقياس
 }َأنَّ النـَّْفَس اِبلنـَّْفسِ { :ذا منا ادعى نسخ اآلية بقوله تعاىلقال اآللوسي: ومن سلم ه

ابن  ألنه لعمومه نسخ اشرتاط املساواة يف احلرية والذكورة املستفادة منها وهو املروي عن
 .وسعيد بن املسيب والشعيب والنخعي والثوري -رضي هللا تعاىل عنهما-عباس 
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 ة وحجية حكاية شرع من قبلنا مشروطة أبن الوأورد عليه أن اآلية حكاية ما يف التورا
يظهر انسخه كما صرحوا به وهو يتوقف على أن ال يوجد يف القرآن ما خيالف احملكي إذ 

وجد ذلك كان انسخا له لتأخره عنه فتكون احلكاية حكاية املنسوخ وال تكون حجة  لو
 .فى هذاأن تكون انسخا وبعد تسليم الداللة يوجد الناسخ كما ال خي فضال عن

قلت: حديث من قتل عبده قتلناه فيه انقطاع ألنه من رواية احلسن عن مسرة وهو مل 
 .منه غري حديثني حديث العقيقة وحديث املختلعات يسمع

  
 :الثانية

ذهب اجلمهور إىل أن املسلم ال يقتل ابلكافر ملا ثبت يف البخاري عن علي قال قال 
وال يصح حديث وال  (( يقتل مسلم بكافرال)) :-صلى هللا عليه وسلم-هللا  رسول

 .أتويل خيالف هذا
 .وأما أبو حنيفة فذهب إىل أنه يقتل به لعموم آية املائدة

  
 :الثالثة

 قال احلسن وعطاء: ال يقتل الرجل ابملرأة هلذه اآلية. وخالفهم اجلمهور آلية املائدة
 .((املسلمون تتكافأ دماؤهم)) :-عليه السالم-ولقوله 
 .لليث: إذا قتل الرجل امرأته ال يقتل هبا خاصةوقال ا

قال اآللوسي: عن عمر بن عبد العزيز واحلسن البصري وعطاء وعكرمة وهو مذهب 
أن احلر ال يقتل ابلعبد والذكر ال يقتل ابألنثى أخذا  -رمحة هللا عليهم-والشافعي  مالك
[ وألن 55املائدة:] }لنـَّْفسِ ابِ  النـَّْفسَ { :اآلية ويقولون هي مفسرة ملا أهبم يف قوله هبذه

حلكاية ما كتب يف التوراة على أهلها وهذه خوطب هبا املسلمون وكتب  تلك واردة
 .عليهم ما فيها

وعن سعيد بن املسيب والشعيب والنخعي وقتادة والثوري وهو مذهب أيب حنيفة 
اص اثبت بني [ والقص55املائدة:] }النـَّْفَس اِبلنـَّْفسِ { :أهنا منسوخة بقوله وأصحابه

املسلمون )) :-صلى هللا عليه وسلم-واألنثى ويستدلون بقوله  العبد واحلر والذكر
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غري معترب يف األنفس بدليل أن مجاعة لو قتلوا واحدا  وأبن التفاضل ((تتكافأ دماؤهم
 .قتلوا به

  
 :الرابعة

 م قتلهمذهب األئمة األربعة واجلمهور أن اجلماعة يقتلون ابلواحد؛ قال عمر يف غال
 سبعة: لو متاأل عليه أهل صنعاء لقتلتهم، فقتلهم. وال يعرف له يف زمانه خمالف من

 .الصحابة وذلك كاإلمجاع
 وحكي عن اإلمام أمحد رواية أن اجلماعة ال يقتلون ابلواحد وال يقتل ابلنفس إال نفس

 ي وابنواحدة وحكاه ابن املنذر عن معاذ وابن الزبري وعبد امللك بن مروان والزهر 
 سريين وحبيب بن أيب اثبت. مث قال ابن املنذر: وهذا أصح وال حجة ملن أابح قتل

 .اجلماعة وقد ثبت عن ابن الزبري ما ذكرانه وإذا اختلف الصحابة فسبيله النظر
 قلت: ما ذهب إليه اجلمهور ظاهر يف القوة ولو مل تقتل اجلماعة ابلواحد النفرط األمر

 .ومتاأل القتلة
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 :األوىل
أحدهم املوت  مجيع املؤمنني عند حضور الوصية واجبة على من حضره املوت ال على

إذا حضر  :}ِإَذا َحَضَر َأَحدَُكمُ { يفيد العموم على سبيل البدل فمعىن }َأَحدَُكمُ { ألن
 :واحد وإمنا زيد لفظ أحد للتنصيص على كوهنا فرض عني ال كفاية كما يف واحدا بعد

َلى{  .}ُكِتَب َعَلْيُكُم اْلِقَصاُص يف اْلَقتـْ
  

 :الثانية
  :قال اآللوسي

لتلقي األمة هلا  -وما يف معناه ((ال وصية لوارث)) :يعين حديث-هذه األحاديث 
انتظمت يف سلك املتواتر يف صحة النسخ هبا عند أئمتنا بل قال البعض: إهنا  ابلقبول

املتواتر وأن التواتر قد يكون بنقل من ال يتصور تواطؤهم على الكذب وقد يكون  من
 وا عملوا به من غري نكري منهم على أن النسخ يف احلقيقة آبية املواريثأبن يكون بفعلهم

 :وبني فخر اإلسالم ذلك بوجهني واألحاديث مبينة جلهة نسخها
هِبَا َأْو  ِمْن بـَْعِد َوِصيَّة  يُوِصنيَ { :ابالتفاق وقد قال تعاىل أهنا نزلت بعد آية الوصية :األول

 ة والوصية كانت معهودة فلو كانت تلك الوصيةفرتب املرياث على وصية منكر  }َدْين  
 ابقية لوجب ترتيبه على املعهود فلما مل يرتتب عليه ورتب على املطلق دل على نسخ

لتغاير  الوصية املقيدة ألن اإلطالق بعد التقييد نسخ كما أن التقييد بعد اإلطالق كذلك
 .املعنيني
حمل  اء حمض والثاين بطريق احلوالة منأن النسخ نوعان أحدمها ابتداء بعد انته :والثاين

 إىل آخر كما يف نسخ القبلة وهذا من قبيل الثاين ألن هللا تعاىل فرض اإليصاء يف
 األقربني إىل العباد بشرط أن يراعوا احلدود ويبينوا حق كل قريب حبسب قرابته وإليه

 صي قد ال حيسن التدبريأي: ابلعدل. مث ملا كان املو  }اِبْلَمْعُروفِ { :اإلشارة بقوله تعاىل
يف مقدار ما يوصي لكل واحد منهم ورمبا كان يقصد املضارة، توىل بنفسه بيان ذلك 

على وجه تيقن به أنه الصواب وأن فيه احلكمة البالغة وقصره على حدود الزمة من  احلق
والثلث والنصف والثمن ال ميكن تغريها فتحول من جهة اإليصاء إىل املرياث  السدس
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أي: الذي فوض إليكم توىل شأنه بنفسه إذ عجزمت  }يُوِصيُكُم اّللَُّ يف َأْوالدُِكمْ { :فقال
 .جلهلكم عن مقاديره

 قال: مث إن القائلني ابلنسخ اختلفوا فمنهم من قال: إن وجوهبا صار منسوخا يف حق
 األقارب الذين يرثون وبقي يف حق الذين ال يرثون من الوالدين واألقربني كأن يكونوا

 .-رضي هللا عنهما-كافرين وإليه ذهب ابن عباس 
 .وروى عن علي: من مل يوص عند موته لذوي قرابته ممن ال يرث فقد ختم عمله مبعصية

ومنهم من قال: إن الوجوب صار منسوخا يف حق الكافة وهي مستحبة يف حق الذين ال 
طلق األقربني ال وإليه ذهب األكثرون واستدل حممد بن احلسن ابآلية على أن م يرثون

 .الوالدين لعطفه عليه يتناول
كيف حكى يف   -رمحه هللا-وقال ابن كثري: والعجب من أيب عبد هللا بن عمر الرازي 

 الكبري عن أيب مسلم األصفهاين أن هذه اآلية غري منسوخة وإمنا هي مفسرة آبية تفسريه
 :ين واألقربني من قولهاملواريث ومعناه كتب عليكم ما أوصى هللا به من توريث الوالد

قال: وهو قول أكثر املفسرين واملعتربين من الفقهاء قال  }يُوِصيُكُم اّللَُّ يف َأْوالدُِكمْ {
من قال إهنا منسوخة فيمن يرث، اثبتة فيمن ال يرث وهو مذهب ابن عباس  ومنهم

 .واحلسن ومسروق وطاوس والضحاك ومسلم بن يسار والعالء بن زايد
 وبه قال أيضا سعيد بن جبري والربيع بن أنس وقتادة ومقاتل بن حيان قال ابن كثري:

 ولكن على قول هؤالء ال يسمى هذا نسخا يف اصطالحنا املتأخر ألن آية املواريث إمنا
رفعت حكم بعض أفراد ما دل عليه عموم آية الوصاية ألن األقربني أعم ممن يرث ومن 

اآلخر على ما دلت عليه اآلية األوىل وهذا  يرث فرفع حكم من يرث مبا عني له وبقي ال
يتأتى على قول بعضهم أن الوصاية يف ابتداء اإلسالم إمنا كانت نداب حىت نسخت  إمنا

يقول إهنا كانت واجبة وهو الظاهر من سياق اآلية فيتعني أن تكون منسوخة  فأما من
وجوب الوصية للوالدين  كما قاله أكثر املفسرين واملعتربين من الفقهاء فإن آبية املرياث

قد أعطى  )) :الوارثني منسوخ ابإلمجاع بل منهي عنه للحديث املتقدم إن هللا واألقربني
فآية املرياث حكم مستقل ووجوب من عند هللا  ((فال وصية لوارث كل ذي حق حقه
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هبا حكم هذه ابلكلية بقي األقارب الذين ال مرياث هلم  ألهل الفروض والعصبات رفع
 .استئناسا آبية الوصية ومشوهلا ه أن يوصي هلم من الثلثيستحب ل

 قلت: الذي يظهر أن هذه اآلية ال عالقة هلا ابلوصية اليت هي الصدقة أو اهلبة وفعل
 اخلريات وإمنا هذه مرحلة من مراحل التشريع يف املواريث فكانت هذه الوصية واجبة

األبوين  فقط فأمر هللا تعاىل بتوريثخالفا ملا كان عليه أهل اجلاهلية من توريث األبناء 
آاَبؤُُكْم { :واألقربني بوصية من امليت مث توىل هللا سبحانه القسمة بنفسه حيث قال

َناؤُُكْم ال َتْدُروَن أَيُـُّهمْ  َرُب َلُكْم نـَْفعاً  َوأَبـْ هبذا  وحدد لكل وارث نصيبه فانتهى العمل }َأقـْ
 .احلكم ونسخ

 دقة واهلبة وفعل اخلريات ليس من هذا النص وإمنا منولكن بقيت الوصية اليت هي الص
 حديث سعد وما شاهبه يف حدود الثلث وال يزيد ومشل هذا الوالدين واألقربني غري

 .الوارثني
كذلك ال عالقة لآلية ابلوصية الواجبة املذكورة يف حديث ابن عمر فهذه الوصية إمنا 

ذه جتب على كل من له شيء حيتاج لبيان ما للمسلم وما عليه من حقوق للعباد وه هي
 .وهللا أعلم لبيانه

  
 :الثالثة

واستدل ابآلية على أن الفرض يسقط عن املوصي بنفس الوصية وال يلحقه ضرر إن مل 
هبا وعلى أن من كان عليه دين فأوصى بقضائه يسلم من تبعته يف اآلخرة وإن ترك  يعمل

 .والوارث قضاءه الوصي
 القلب إليه أن املديون ال تبعة عليه بعد املوت مطلقا وال قال اآللوسي: والذي مييل

حيا  حيبس يف قربه كما يقوله الناس؛ أما إذا مل يرتك شيئا ومات معسرا فظاهر ألنه لو بقى
 ال شيء عليه بعد حتقق إعساره سوى نظرة إىل ميسرة فمؤاخذته وحبسه يف قربه بعد

أو  وأما إذا ترك شيئا وعلم الوارث ابلدينذهابه إىل اللطيف اخلبري مما ال يكاد يعقل، 
هو ال من  برهن عليه به كان هو املطالب أبدائه وامللزم بوفاتئه فإذا مل يؤد ومل يفي أوخذ

يفي ومل  مات وترك ما يوىف منه دينه كال أو بعضا فإن مؤاخذة من يقول اي رب تركت ما
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تقتضيه  ا ينايف احلكمة واليف عين من أوجبت عليه الوفاء بعدي ولو أمهلتين لوفيت مم
 .الرمحة

 نعم املؤاخذة معقولة فيمن استدان حلرام وصرف املال يف غري رضا امللك العالم وما ورد
 يف األحاديث حممول على هذا أو حنوه وأخذ ذلك مطلقا مما ال يقبله العقل السليم

 .والذهن املستقيم
 الدين والتقصري يف املسارعة قلت: األحاديث واردة يف الرتهيب من التساهل يف أخذ

 ابألداء قبل أن يعرض ما يعرض، وليس فيها هذا التقييد. وإعمال العقل هبذه الطريقة
امليت )) :-صلى هللا عليه وسلم-غري مقبول مع النصوص الشرعية وأشكل منه قوله 

 .يقالكالم يف هذه املسألة حمله ليس هنا وابهلل التوف وتفصيل ((يعذب ببكاء أهله عليه
  

 :الرابعة
 استدل ابآلية على أنه إذا أوصى أبكثر من الثلث ال تبطل الوصية كلها خالفا لزاعمه

جعل فيها  وإمنا يبطل منها ما زاد عليه ألن هللا تعاىل مل يبطل الوصية مجلة ابجلور فيها بل
 .الوجه األصلح

 
          

     

            

          

           

 :األوىل
ماً { انتصاب  .ابلصيام كقولك نويت اخلروج يوم اجلمعة :قال الزخمشري }َأايَّ

 .بينهما أبجنيب وقال اآللوسي: ليس ابلصيام لوقوع الفصل
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 .املفعولية اتساعا قال: بل مبضمر دل هو عليه أعين صوموا إما على الظرفية أو
املماثلة كأنه قيل: كتب  وقيل: منصوب بفعل يستفاد من كاف التشبيه وفيه بيان لوجه

مًا َمْعُدوَدات  { عليكم الصيام مماثال لصيام الذين من قبلكم يف كونه أي املماثلة  }َأايَّ
الصيامني من هذا الوجه وهو تعلق كل منهما مبدة غري متطاولة فالكالم من  ة بنيواقع

 . كعمرو فقها قبيل زيد
أبن االتساع مبين  وقيل: نصب على أنه مفعول اثن لكتب على االتساع ورده يف البحر

والكتابة ليست  على جواز وقوعه ظرف الكتب وإذا ال يصح ألن الظرف حمل الفعل
 .م وإمنا الواقع فيها متعلقها وهو الصيامواقعة يف األاي

 }يـَْعَلُم َما يف السََّماِء َواأَلْرضِ { وأجيب أبنه يكفي للظرفية ظرفية املتعلق كما يف قوله
 .فرض وفرضيه الصيام واقعة يف األايم }ُكِتبَ { :وأبن معىن

  
 :الثانية

 :}َمْعُدوَدات  { :قوله
مسلم وأكثر احملققني  ذلك ابن عباس واحلسن وأبواملراد هبذه األايم إما رمضان واختار 

أنه كتب علينا الصيام مث  وهو أحد قويل الشافعي فيكون هللا سبحانه وتعاىل قد أخرب أوال
ماً { :بينه بقوله عز وجل  :فزال بعض اإلهبام مث بينه بقوله عز من قائل }َمْعُدوَدات   َأايَّ

 .توطينا للنفس عليه }َشْهُر رََمَضانَ {
 .تكرارا عرتض أبنه لو كان املراد ذلك لكان ذكر املريض واملسافروا 

وبني الفدية فحني  وأجيب أبنه كان يف االبتداء صوم رمضان واجبا على التخيري بينه
احلكم يعم الكل حىت  نسخ التخيري وصار واجبا على التعيني كان مظنة أن يتوهم أن هذا

على أن رخصتهما  ح فأعيد حكمهما تنبيهايكون املريض واملسافر فيه كاملقيم والصحي
 .ابقية حباهلا مل تتغري كما تغري حكم املقيم والصحيح

البيض على ما  وأما ما وجب صومه قبل وجوبه وهو ثالثة أايم من كل شهر وهي أايم
شهر ويوم  أو ثالثة من كل -رضي هللا تعاىل عنه-روي عن عطاء ونسب إىل ابن عباس 

نسخ  عن قتادة واتفق أهل هذا القول على أن هذا الواجب قدعاشوراء على ما روي 
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 بصوم رمضان؛ فقد استشكل أبن فرضيته إمنا ثبتت مبا يف هذه اآلية فإن كان قد عمل
بذلك احلكم مدة مديدة كما قيل به فكيف يكون الناسخ متصال؟ وإن مل يكن عمل به 

 .يصح النسخ إذ ال نسخ قبل العمل فال
على االتصال يف النزول  تيار األول فبأن االتصال يف التالوة ال يدلوأجيب: أما على اخ

 .وأما على اختيار الثاين فبأن األصح جواز النسخ قبل العمل
به مث نسخ فال  قلت: والذي ثبتت به الرواايت واضح يف فرضية ذلك أوال وأنه عمل

 .عدول عن ذلك لغريه
  

 :الثالثة
قيل: مرضا يعسر عليه الصوم معه كما يؤذن به قوله  :}يضاً َمرِ  َفَمْن َكاَن ِمْنُكمْ { :قوله

وعن الشافعي ال يفطر حىت  }اْلُعْسرَ  يُرِيُد اّللَُّ ِبُكُم اْلُيْسَر َوال يُرِيُد ِبُكمُ { :تعاىل فيما بعد
 .الفقهاء جيهده اجلهد غري احملتمل وعليه أكثر

إبطالق اللفظ  رض عمالوذهب ابن سريين وعطاء والبخاري إىل أن املرخص مطلق امل
سفرا دون  وقال قائلهم: كل مرض ألن هللا تعاىل مل خيص مرضا دون مرض كما مل خيص

 سفر فكما أن لكل مسافر أن يفطر فكذلك كل مريض وحكي أهنم دخلوا على ابن
سريين يف رمضان وهو أيكل فاعتل بوجع إصبعه وسئل مالك عن الرجل يصيبه الرمد 

ضر وليس به مرض يضجعه فقال إنه يف سعة من اإلفطار وهو أو الصداع امل الشديد
 .قول للشافعية

وأييت الكالم عنها إن شاء  قلت: اآلية املذكورة حجة للقول الثاين ال لألول عند التدبر
 .هللا تعاىل

  
 :الرابعة

املراد منه: راكب سفر مستعل عليه متمكن منه أبن اشتغل به  قيل }َأْو َعَلى َسَفر  { :قوله
أن من سافر يف أثناء اليوم مل يفطر وهلذا املعىن أوثر على:  قبل الفجر ففيه إمياء إىل

 .مسافرا
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 .كذا قال اآللوسي
يفارق بعد قريته وحبث  قلت: بل الصواب صحة إفطار من سافر يف أثناء اليوم بل من مل

 .ذلك يف حمله
  

 :اخلامسة
وأكثر العلماء  رخص لإلفطاراستدل إبطالق السفر على أن القصري وسفر املعصية م

 .املقدرة يف الشرع على تقييده ابملباح وما يلزمه العسر غالبا وهو السفر إىل املسافة
 .قلت: القول ابإلطالق أرجح وأظهر وهللا أعلم

  
 :السادسة

صاما وإن شاءا  هذا اإلفطار مشروع على سبيل الرخصة فاملريض واملسافر إن شاءا
أحب، والشافعي  فقهاء إال أن أاب حنيفة ومالكا قاال: الصومأفطرا كما عليه أكثر ال

وأهنما إذا صاما  وأمحد واألوزاعي قالوا: الفطر أحب ومذهب الظاهرية وجوب اإلفطار
ابن عباس  ال يصح صومهما ألنه قبل الوقت الذي يقتضيه ظاهر اآلية ونسب ذلك إىل

اإلمامية  وبه قال -عاىل عنهمرضي هللا ت-وابن عمر وأيب هريرة ومجاعة من الصحابة 
  .وأطالوا ابالستدالل على ذلك مبا رووه عن أهل البيت

الصوم وال يفطر  قلت: الذي تؤيده األدلة صحة الصوم وإمث الصائم الذي يشق عليه
 .وأفضلية الفطر ملن ال يشق عليه

  
 :السابعة

ور فعامة العلماء على الف استدل ابآلية على جواز القضاء متتابعا ومتفرقا وأنه ليس على
مل يرخص لكم يف فطره وهو  إن هللا -رضي هللا عنه-التخيري وعن أيب عبيدة بن اجلراح 

وعن علي وابن عمر  .يريد أن يشق عليكم يف قضائه إن شئت فواتر وإن شئت ففرق
 .أايم أخر متتابعات والشعيب وغريهم أنه يقضي كما فات متتابعا ويف قراءة أيب فعدة من

 .استدل هبا على أن من أفطر رمضان كله قضى أايما معدودة وكذا
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 .واحتج هبا أيضا من قال: ال فدية مع القضاء
النهار مل يلزمهما اإلمساك  وكذا من قال: إن املسافر إذا أقام واملريض إذا شفى أثناء

ما أفطرا فحكم اإلفطار ابق هل بقيته ألن هللا تعاىل إمنا أوجب عدة من أايم أخر ومها قد
مث القضاء ألوجبنا بدل اليوم  ومن حكمه أن ال جيب أكثر من يوم ولو أمرانه ابإلمساك

  .أكثر منه
  

 :الثامنة
 إذا كان ذا جدة؟ هل جيب على الكبري اهلرم إذا أفطر أن يطعم عن كل يوم مسكينا

  :فيه قوالن للعلماء
فدية كالصيب ألن هللا  ضعيف عنه لسنه فلم جيب عليه ال جيب عليه إطعام ألنه :أحدمها

 .قويل الشافعي ال يكلف نفسا إال وسعها وهو أحد
العلماء أنه جيب عليه فدية عن كل يوم كما فسره ابن  وهو الصحيح وعليه أكثر :والثاين

أي يتجشمونه كما  }وعلى الذين يطيقونه{ :من قرأ عباس وغريه من السلف على قراءة
بخاري فانه قال وأما الشيخ الكبري إذا مل يطق ابن مسعود وغريه وهو اختيار ال قاله

فقد أطعم أنس بعد ما كرب عاما أو عامني عن كل يوم مسكينا خبزا وحلما  الصيام
 .وأفطر

أو ولديهما ففيهما  ومما يلتحق هبذا املعىن احلامل واملرضع إذا خافتا على أنفسهما
يفداين فقط وال  يان وقيلخالف كثري بني العلماء فمنهم من قال يفطران ويفداين ويقض

 .قضاء وقيل جيب القضاء بال فدية وقيل يفطران وال فدية وال قضاء
الذي أفردانه وهلل  قال ابن كثري: وقد بسطنا هذه املسألة مستقصاة يف كتاب الصيام

 .احلمد واملنة
يعقل أن املعذور  قلت: سبحان هللا، هل يريد هللا ابلناس التخفيف أم التشديد هل

أمور ثالثة: إما  أكثر من غريه؟ ال شك أن احلامل واملرضع إذا أفطرات فهما بنييكلف 
عن كل يوم  إسقاط الصوم كلية لعذرمها وإما القضاء عدة من أايم أخر وإما الفدية

 .مسكني
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 والذي تؤيده األدلة الفدية إن شاءا أو القضاء فقط إذا شق عليهما، أما إذا خافتا على
 ل اهلالك فاإلسقاط أظهر وهللا أعلمأنفسهما أو على الطف

 .وهذه املسائل كلها حبثها يف الفقه وعلى هللا التكالن .
 
          

         

             

          

  

 األوىل:
 يف تسمية الشهر: شهر رمضان هكذا أو رمضان جمردا من كلمة شهر قال الزخمشري:

فإن قلت: فإذا كانت التسمية واقعة مع املضاف واملضاف إليه مجيعا فما وجه ما جاء 
يف األحاديث من حنو قوله عليه الصالة والسالم: ))من صام رمضان إمياان واحتسااب((، 

 )من أدرك رمضان فلم يغفر له((. )
 قلت: هو من ابب احلذف ألمن اإللباس.

قال ابن كثري: وقد روي عن بعض السلف أنه كره أن يقال إال شهر رمضان وال يقال 
 رمضان مث ذكر اآلاثر يف ذلك مث قال:

يف كتابه هلذا فقال يف كتاب الصوم ابب يقال رمضان  -رمحه هللا-وقد انتصر البخاري 
ق أحاديث يف ذلك منها: ))من صام رمضان إمياان واحتسااب غفر له ما تقدم من وسا

 ذنبه(( وحنو ذلك.
قال اآللوسي: ومنع بعضهم أن يقال: )رمضان( بدون )شهر( ملا أخرجه إبن أيب حامت... 
فذكر حديث أيب هريرة مث قال: وإىل ذلك ذهب جماهد والصحيح اجلواز فقد روي ذلك 

 ياط ال خيفى.يف الصحيح واالحت
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 -صلى هللا عليه وسلم-قلت: بل واالحتياط ال داعي له فاحلديث ابطل وفعل النيب 
وسلف األمة وعلمائها كله ضد ذلك، وهذا منسحب على سائر الشهور كذلك وليس 

 مقتصرا على رمضان فقط.
  

 الثانية:
ان شاهدا أي حاضرا مقيما فمن ك }َفَمْن َشِهَد ِمْنُكُم الشَّْهَر فـَْلَيُصْمهُ {قال الزخمشري: 

 غري مسافر يف الشهر فليصم فيه وال يفطر.
والشهر منصوب على الظرف وكذلك اهلاء يف فليصمه وال يكون مفعوال به كقولك: 

 شهدت اجلمعة ألن املقيم واملسافر كالمها شاهدان للشهر.
فليس  قلت: أما املعىن األول فتقدم وهو متجه وأما نفي أن يكون الشهر مفعوال به

مقبوال بل هو املتبادر وتعليل نفيه أبن املقيم واملسافر شاهدان للشهر عجيب ألهنما إمنا 
 استثنيا لدخوهلما فيما سبق ال خلروجهما منه أصال.

  
 الثالثة:

ذهب طائفة من السلف إىل أن من كان مقيما يف أول الشهر مث سافر يف أثنائه فليس له 
وإمنا يباح  }َفَمْن َشِهَد ِمْنُكُم الشَّْهَر فـَْلَيُصْمهُ {ه لقوله: اإلفطار بعذر السفر واحلالة هذ

 اإلفطار ملسافر استهل الشهر وهو مسافر.
قال ابن كثري: وهذا القول غريب نقله أبو حممد ابن حزم يف كتابه احمللي عن مجاعة من 

رسول هللا  الصحابة والتابعني وفيما حكاه عنهم نظر وهللا أعلم فإنه قد ثبتت السنة عن
أنه خرج يف شهر رمضان لغزوة الفتح فسار حىت بلغ الكديد مث  -صلى هللا عليه وسلم-

 أفطر وأمر الناس ابلفطر أخرجه صاحبا الصحيح.
قلت: ما قاله ابن كثري هو عني الصواب وإن ثبت عن بعض السلف خالفه ومحل اآلية 

ذا سافر أن يصوم وال يفطر على إلزام من دخل عليه الشهر وهو مقيم أال يسافر أو إ
فيه بعد ال خيفى ويعارض التيسري ومراعاة مصلحة العباد مع خمالفته ملا ثبت عن رسول 

من حثه على العمرة يف رمضان وسفره هو شخصيا وفطره  -صلى هللا عليه وسلم-هللا 
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وأمره الناس ابلفطر وقد ثبت عن غري هؤالء من السلف ما يوافق اهلدي النبوي وليس 
 ضهم أبوىل من بعض وقول املوافق مقدم وهللا أعلم. بع
  

 الرابعة: 
م  {ذهب مجع من الصحابة والتابعني إىل وجوب اإلفطار يف السفر لقوله:  ٌة ِمْن َأايَّ َفِعدَّ

 .}ُأَخرَ 
قال ابن كثري: والصحيح قول اجلمهور أن األمر يف ذلك على التخيري وليس حبتم ألهنم  

يف شهر رمضان قال فمنا الصائم  -صلى هللا عليه وسلم- كانوا خيرجون مع رسول هللا
ومنا املفطر فلم يعب الصائم على املفطر وال املفطر على الصائم م فلو كان اإلفطار هو 

 -صلى هللا عليه وسلم-الواجب ألنكر عليهم الصيام بل الذي ثبت من فعل رسول هللا 
صحيحني عن أيب الدرداء قال خرجنا مع أنه كان يف مثل هذه احلالة صائما ملا ثبت يف ال

يف شهر رمضان يف حر شديد حىت إن كان أحدان  -صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا 
 -صلى هللا عليه وسلم-ليضع يده على رأسه من شدة احلر وما فينا صائم إال رسول هللا 

 وعبد هللا بن رواحة.
  

 اخلامسة: 
صلى هللا -فر أفضل من اإلفطار لفعل النيب قالت طائفة منهم الشافعي: الصيام يف الس

 .-عليه وسلم
صلى هللا عليه -وقالت طائفة: بل اإلفطار أفضل أخذا ابلرخصة وملا ثبت عن رسول هللا 

أنه سئل عن الصوم يف السفر فقال: ))من أفطر فحسن ومن صام فال جناح  -وسلم
 م((.عليه(( وقال يف حديث آخر: ))عليكم برخصة هللا اليت رخص لك

وقالت طائفة: مها سواء حلديث عائشة أن محزة بن عمرو األسلمي قال اي رسول هللا إين  
كثري الصيام أفأصوم يف السفر فقال: ))إن شئت فصم وإن شئت فأفطر(( وهو يف 

 الصحيحني.
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صلى هللا عليه -وقيل: إن شق الصيام فاإلفطار أفضل حلديث جابر أن رسول هللا 
ل عليه فقال: ))ما هذا؟(( قالوا: صائم. فقال: ))ليس من الرب رأى رجال قد ظل -وسلم

 الصيام(( يف السفر أخرجاه. 
صلى هللا عليه -قلت: بل التفصيل الذي ذكرته يف حماضرة فائتة هو األرجح ألن النيب 

عندما رأى من شق عليه الصوم يف السفر ومل يفطر قال: ))أولئك العصاة أولئك  -وسلم
ث يف الصحيح فدل ذلك على وجوب الفطر على من شق عليه العصاة((. واحلدي
صلى هللا عليه وسلم: ))ليس من الرب الصيام يف السفر((. دليل على -الصوم. مث قوله 

أولوية الفطر مطلقا. وأما سائر النصوص فتدل على جواز األمرين ملن ال يشق عليه 
 الصوم. وهللا أعلم.

ورأى أن الفطر مكروه إليه فهذا يتعني عليه  قال ابن كثري: فأما إن رغب عن السنة
اإلفطار وحيرم عليه الصيام واحلالة هذه ملا جاء يف مسند اإلمام أمحد وغريه عن ابن عمر 

 وجابر وغريمها من مل يقبل رخصة هللا كان عليه من اإلمث مثل جبال عرفة.
  

 السادسة:
 هل جيب القضاء متتابعا أو جيوز فيه التفريق؟

 : فيه قوالن
 أحدمها: أنه جيب التتابع ألن القضاء حيكى األداء.

والثاين: ال جيب التتابع بل إن شاء فرق وإن شاء اتبع وهذا قول مجهور السلف واخللف 
وعليه ثبتت الدالئل ألن التتابع إمنا وجب يف الشهر لضرورة أدائه يف الشهر فأما بعد 

م  ُأَخرَ {ذا قال تعاىل: انقضاء رمضان فاملراد صيام أايم عدة ما أفطر وهل ٌة ِمْن َأايَّ  . }َفِعدَّ
  

 السابعة:
على أنه قد يقع  }يُرِيُد اّللَُّ ِبُكُم اْلُيْسَر َوال يُرِيُد ِبُكُم اْلُعْسرَ {استدل املعتزلة بقوله تعاىل: 

من العبد ما ال يريده هللا تعاىل وذلك ألن املريض واملسافر إذا صاما حىت أجهدمها 
فعال خالف ما أراد هللا تعاىل ألنه أراد التيسري ومل يقع مراده ورد أبن هللا الصوم فقد 
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تعاىل أراد التيسري وعدم التعسري يف حقهما إبابحة الفطر وقد حصل مبجرد األمر بقوله 
م  ُأَخرَ {عز شأنه:  ٌة ِمْن َأايَّ  من غري ختلف. }َفِعدَّ

واملذكورة هنا الشرعية الدينية ال قلت: اإلرادة نوعان: شرعية دينية، وكونية قدرية. 
 {يريد هللا أن خيفف عنكم وخلق اإلنسان ضعيفا }الكونية القدرية وهي كقوله تعاىل: 

َواّللَُّ يُرِيُد َأْن يـَُتوَب َعَلْيُكْم َويُرِيُد الَِّذيَن يـَتَِّبُعوَن الشََّهَواِت َأْن مَتِيُلوا َمْيالً {وقوله: 
 .}َعِظيماً 

ُ َأْن يـَْهِديَُه َيْشَرْح َصْدرَُه ِلإِلْسالِم َوَمْن يُِرْد {قدرية فهي كقوله: وأما الكونية ال َفَمْن يُِرِد اّللَّ
َا َيصَّعَُّد يف السََّماءِ   .}َأْن ُيِضلَُّه جَيَْعْل َصْدرَُه َضيِّقاً َحَرجاً َكَأمنَّ

 
            

      

 
 األوىل:

متثيل حلاله يف سهولة إجابته ملن دعاه وسرعة إجناحه حاجة  }فَِإيّنِ َقرِيبٌ {قال الزخمشري: 
َوحَنُْن َأقْـَرُب ِإلَْيِه ِمْن {لبيته وحنوه من سأله حبال من قرب مكانه فإذا دعي أسرعت ت

[ وقوله عليه الصالة والسالم: ))هو بينكم وبني أعناق 16]ق: }َحْبِل اْلَورِيدِ 
 رواحلكم((.

وقال اآللوسي: القرب حقيقة يف القرب املكاين املنزه عنه تعاىل فهو استعارة لعلمه تعاىل 
 حواهلم.أبفعال العباد وأقواهلم وإطالعه على سائر أ

قلت: قرب هللا من العبد ومعيته له سبحانه منزهة عن احللول واالختالط ابملخلوق وهي 
معية تليق جبالله سبحانه وتعاىل ال ندري كيفيتها ونكل علمها له سبحانه كسائر صفاته 

 مع تنزيهه جل وعال عن مشاهبة صفات املخلوق.
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 الثانية:
ال   }ِإَذا{جابة يف اجلملة على ما تشري إليه كلمة: قال اآللوسي: يف اآلية وعد الداعي ابإل

فـََيْكِشُف َما {كليا فال حاجة إىل التقييد ابملشيئة املؤذن به قوله تعاىل يف آية أخرى: 
 .}َتْدُعوَن ِإلَْيِه ِإْن َشاءَ 

وال إىل أن القول أبن إجابة الدعوة غري قضاء احلاجة ألهنا قوله سبحانه وتعاىل: لبيك اي 
 وهو موعود موجود لكل مؤمن يدعو.عبدي 

 وال إىل ختصيص الدعوة مبا ليس فيها إمث وال قطيعة رحم.
 أو الداعي ابملطيع املخبت.

جي لإلجابة ال سيما يف األزمنة املخصوصة واألمكنة املعلومة والكيفية ر نعم كونه كذلك أ
 ء يف احلديث.املشهورة ومع هذا قد تتخلف اإلجابة مطلقا وقد تتخلف إىل بدل كما جا

قلت: بل اإلجابة مشروطة بشروطها املعتربة وما ذكر من قيود هنا تنصيص على بعض 
ذلك ألن الوعد ابإلجابة يف اجلملة قد يفهم منه اإلطالق ولذا ثبت يف القرآن والسنة 

 بعض هذه التقييدات واستغين بذلك عن تكرارها يف كل موضع وهللا أعلم.
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  :األوىل
الفجر دليل على استحباب السحور ألنه من ابب  يف إابحته تعاىل جواز األكل إىل طلوع

 عليه هللا صلى-هبا حمبوب وهلذا وردت السنة الثابتة عن رسول هللا  الرخصة واألخذ
 .ابحلث على السحور -وسلم

 .مساه الغداء املبارك -هللا عليه وسلم صلى-وقد ورد يف احلديث أن رسول هللا 
كثرية حىت ولو جبرعة من ماء تشبها ابآلكلني  ووردت يف الرتغيب يف السحور أحاديث

 .إىل وقت انفجار الفجر ويستحب أتخريه
سائي، وابن ماجه، من رواية محاد بن سلمة، والن وأما احلديث الذي رواه اإلمام أمحد،

صلى - هبدلة، عن زر بن حبيش، عن حذيفة قال: تسحران مع رسول هللا عن عاصم بن
 .وكان النهار إال أن الشمس مل تطلع -هللا عليه وسلم

قاله النسائي ومحله على أن املراد قرب  فهو حديث تفرد به عاصم بن أيب النجود،
 }فَارُِقوُهنَّ مبَْعُروف   َأَجَلُهنَّ فََأْمِسُكوُهنَّ مبَْعُروف  َأوْ  فَِإَذا بـََلْغنَ { :تعاىل النهار كما قال

 .فإما إمساك مبعروف أو ترك للفراق أي: قاربن انقضاء العدة
املتعني محل احلديث عليه أهنم تسحروا ومل يتيقنوا  قال ابن كثري: وهذا الذي قاله هو

 .طلوعه وبعضهم مل يتحقق ذلكالفجر حىت إن بعضهم ظن  طلوع
تساحموا يف السحور عند مقاربة الفجر روي  وقد روي عن طائفة كثرية من السلف أهنم

عمر،  بكر، وعمر، وعلي، وابن مسعود، وحذيفة، وأيب هريرة، وابن مثل هذا عن أيب
التابعني منهم حممد بن علي بن  وابن عباس، وزيد بن اثبت، وعن طائفة كثرية من

النخعي، وأبو الضحى، وأبو وائل وغريه من أصحاب ابن  ، وأبو جملز، وإبراهيماحلسني
الزبري، وأبو الشعثاء  وعطاء، واحلسن، واحلاكم، وابن عيينة، وجماهد، وعروة بن مسعود،

بن راشد وقد حرران أسانيد ذلك يف كتاب  جابر بن زيد وإليه ذهب األعمش ومعمر
 .احلمد الصيام املفرد وهلل
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شك يف طلوع الفجر ألنه تعاىل أابح ما أابح  ك دليل على جواز األكل مثال ملنويف ذل
هذه إذا ابن  تبني مع الشك خالفا ملالك وجماهد، فال قضاء عليه واحلال مغيا بتبينه وال

  .فيه أنه أكل بعد الفجر ألنه أكل يف وقت أذن له
اإلمساك من طلوع بعضهم أنه إمنا جيب  وحكى أبو جعفر ابن جرير يف تفسريه عن

 .اإلفطار بغروهبا الشمس كما جيوز
على أن أول النهار الشرعي  -هللا تعاىل عنهم رضي-قال اآللوسي: واألئمة األربعة 

يتبعه  جيوز فعل شيء من احملظورات بعده وخالف يف ذلك األعمش وال طلوع الفجر فال
عل احملظورات بعد طلوع وجوز ف إال األعمى فزعم أن أوله طلوع الشمس كالنهار العريف

الفجر( على التبعيض وإرادة اجلزء األخري منه والذي  الفجر وكذا اإلمامية ومحل )من
الليل، وأيده  لذلك خرب صالة النهار عجماء، وصالة الفجر ليست هبا فهي يف دعاه

مينع من الليلية بعد غروب الشمس ينبغي  بعضهم أبن شوب الظلمة ابلضياء كما أنه مل
 طلوعها وتساوي طريف الشيء مما يستحسن يف احلكمة وإىل البدء مينع منها قبل أن ال

أن يكون ابملعىن العريف ولو  يكون العود وفيه أن النهار يف اخلرب بعد تسليم صحته حيتمل
َياَم ِإىَل { احلكم لقال: كلوا واشربوا إىل النهار أراده سبحانه وتعاىل يف هذا مثَّ َأمتُّوا الصِّ

مربوط ابلفجر ال  أنه أخصر وأوفق مما عدل إليه فحيث مل يفعل فهم أن األمر مع }ْيلِ اللَّ 
 .بطلوع الشمس سواء عد ذلك هنارا أم ال

له قدم عليه ملخالفته نص  قال ابن كثري: وهذا القول ما أظن أحدا من أهل العلم يستقر
اأَلْسَوِد ِمَن  ُكُم اخْلَْيُط األَبـَْيُض ِمَن اخْلَْيطِ يـَتَـَبنيََّ لَ  وَُكُلوا َواْشَربُوا َحىتَّ { :القرآن يف قوله

َيامَ   .}ِإىَل اللَّْيلِ  اْلَفْجِر مثَّ َأمتُّوا الصِّ
 .وقد تقدمت األحاديث واآلاثر يف ذلك

  
  :الثانية

الصوم وأن يكون صوم اليومني صومة واحدة وقد  دلت اآلية على نفي كون الليل حمل
 .اخلصاصية يف ذلكبشري بن  سبق حديث امرأة
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الصحيحة النهي عن الوصال وهو أن يصل بيوم  قال ابن كثري: وهلذا ورد يف األحاديث
 .بينهما شيئا آخر وال أيكل

 -صلى هللا عليه وسلم-أنه من خصائص النيب  فقد ثبت النهي عنه من غري وجه وثبت
كان  ه إمناعلى ذلك ويعان واألظهر أن ذلك الطعام والشراب يف حق وأنه كان يقوى

 :قال الشاعر معنواي ال حسيا وإال فال يكون مواصال مع احلس ولكن كما
 الزاد عن الشراب وتلهيها عن تشغلها هلا أحاديث من ذكراك

  .إىل وقت السحر فله ذلك وأما من أحب أن ميسك بعد غروب الشمس 
يواصلون األايم أهنم كانوا  وقد روى ابن جرير عن عبد هللا بن الزبري وغريه من السلف

كانوا يفعلون ذلك رايضة ألنفسهم ال أهنم كانوا  املتعددة ومحله بعضهم على أهنم
 .عبادة وهللا أعلم يفعلونه

أنه إرشاد من ابب الشفقة كما جاء يف حديث  وحيتمل أهنم كانوا يفهمون من النهي
 ذلك فكان ابن الزبري وابنه عامر ومن سلك سبيلهم يتجشمون عائشة: رمحة هلم،

كانوا أول ما يفطرون على  ويفعلونه ألهنم كانوا جيدون قوة عليه وقد ذكر عنهم أهنم
ابلطعام أوال وقد روي عن ابن الزبري أنه كان يواصل  السمن والصرب لئال تتخرق األمعاء

العالية إمنا فرض هللا الصيام  أايم ويصبح يف اليوم السابع أقواهم وأجلدهم وقال أبو سبعة
 .شاء أكل ومن شاء مل أيكل فإذا جاء ابلليل فمن ابلنهار

  
 :الثالثة

اجلماع والطعام والشراب ملن أراد الصيام يستدل به  يف جعله تعاىل الفجر غاية إلابحة
األئمة  من أصبح جنبا فليغتسل وليتم صومه وال حرج عليه وهذا مذهب على أنه

ابحة املباشرة إىل تبني الفجر إابحتها إ األربعة ومجهور العلماء سلفا وخلفا؛ ألنه يلزم من
 أجزاء الليل متصل ابلصبح فإذا وقعت كذلك أصبح الشخص جنبا يف آخر جزء من

 .ومنايف الالزم مناف للملزوم فإن مل يصح صومه ما جازت املباشرة ألن اجلنابة الزمة هلا
وم لكونه مكمل احلاصل قبله ألنه إمنا يفسد الص وال يرد خروج املين بعد الصبح ابجلماع

 .مجاع واقع يف الصبح وليس بالزم للجماع كاجلنابة اجلماع فهو
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الصحة زاعما أن الغاية متعلقة مبا عندها  قال اآللوسي: وخالف يف ذلك بعضهم ومنع
 .لدى احملدثني خالفها واحتج آباثر صح

صلى - اإلمام أمحد عن أيب هريرة عن رسول هللا قال ابن كثري: فأما احلديث الذي رواه
صالة الصبح وأحدكم جنب فال يصم  إذا نودي للصالة)) :أنه قال -وسلم هللا عليه

 جيد اإلسناد على شرط الشيخني كما ترى وهو يف الصحيحني عن فإنه حديث ((يومئذ
ويف سنن النسائي عنه  -صلى هللا عليه وسلم-أيب هريرة عن الفضل بن عباس عن النيب 

يرفعه فمن العلماء من علل هذا احلديث هبذا،  عباس وملعن أسامة بن زيد والفضل بن 
واحلسن  إليه وحيكى هذا عن أيب هريرة وسامل وعطاء وهشام بن عروة ومنهم من ذهب

 .البصري
جنبا انئما فال عليه حلديث عائشة وأم سلمة  ومنهم من ذهب إىل التفرقة بني أن يصبح

 .عن عروة وطاوس واحلسن صوم له حلديث أيب هريرة حيكى هذا أو خمتارا فال
وأما النفل فال يضره رواه الثوري عن منصور  ومنهم من فرق بني الفرض فيتم فيقضيه

 .النخعي وهو رواية عن احلسن البصري أيضا عن إبراهيم
حبديثي عائشة وأم سلمة ولكن ال اتريخ معه  ومنهم من ادعى نسخ حديث أيب هريرة

من التاريخ  وهو بعيد أيضا إذ ال اتريخ بل الظاهر أنه منسوخ هبذه اآلية وادعى ابن حزم
 .خالفه

الكمال يف قوله فال صوم له حلديث عائشة  ومنهم من محل حديث أيب هريرة على نفي
 .على اجلواز وأم سلمة الدالني

 .األقوال وأمجعها وهللا أعلم قال ابن كثري: وهذا املسلك أقرب
تدل عليه اآلية وسائر   يصمد أمام ماقلت: حديث أيب هريرة فيه كالم كثري وهو ال

من طلع عليه الفجر وهو يف مجاع مل ينزع منه  األحاديث مع أنه ميكن محله أيضا على
 .وهللا أعلم

 :الرابعة
ُتْم َعاِكُفونَ { :النهي يف قوله على أول األوامر واملباشرة فيه   عطف }َوال تـَُباِشُروُهنَّ َوأَنـْ

اللمس  راد هبا اجلماع إال أنه لزم من إابحة اجلماع إابحةامل كاملباشرة فيه وقد تقدم أن



172 
 

عن اجلماع النهي عنهما فهما إما  والقبلة وغريمها خبالف النهي فإنه ال يستلزم النهي
 بغري شهوة وإما حرامان أبن يكون هبما يبطل االعتكاف ما مل مباحان اتفاقا أبن يكوان

 .ينزل وصحح معظم أصحاب الشافعي البطالن
العلماء أن املعتكف حيرم عليه النساء ما دام  ل ابن كثري: األمر املتفق عليه عندقا

أن يثبت فيه إال  مسجده ولو ذهب إىل منزله حلاجة ال بد له منها فال حيل له معتكفا يف
الغائط أو األكل وليس له أن يقبل امرأته وال  مبقدار ما يفرغ من حاجته تلك من قضاء

وهو  شتغل بشيء سوى اعتكافه وال يعود املريض لكن يسأل عنهوال ي أن يضمها إليه
هو جممع عليه بني العلماء  مار يف طريقه ولالعتكاف أحكام مفصلة يف ابهبا منها ما

قطعة صاحلة من ذلك يف آخر كتاب الصيام وهلل  ومنها ما هو خمتلف فيه وقد ذكران
 .احلمد واملنة

زول أن املراد هنا يف اآلية هو اجلماع وال ذكر الن قلت: الذي دلت عليه اآلاثر يف سبب
مبا ذكر احلافظ  وهللا أعلم، وأما ما ينبغي على املعتكف من عدم االشتغال ملقدماته

 .وخروجه حلاجته فمسألة أخرى أتيت
املعتكف إذا خرج من املسجد فباشر خارجا جاز  وقد استدل بعضهم ابآلية على أن

ما  حال }َوال تـَُباِشُروُهنَّ { ل كونه فيه وأجيب أبن املعىنمن املباشرة حا ألنه حصر املنع
 .}اْلَمَساِجدِ  َعاِكُفوَن يف { يقال لكم: إنكم

الوطء يفسد االعتكاف ألن النهي للتحرمي وهو  قال اآللوسي: استدل هبا أيضا على أن
س وهو لي يوجب الفساد وفيه أن املنهي عنه هنا املباشرة حال االعتكاف يف العبادات
  .من العبادات

  
 :اخلامسة

أنه ال يصح إال يف املسجد إذ لو جاز شرعا يف  يف تقييد االعتكاف ابملساجد دليل على
 .البيت وهو ابطل ابإلمجاع غريه جلاز يف

عن أيب حنيفة عنه أنه خمتص مبسجد له إمام  وخيتص ابملسجد اجلامع عند الزهري وروي
احلرام  يف املساجد الثالثة يعين املسجد حذيفة: ال اعتكاف إال ومؤذن راتب وعن
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علي: ال جيوز إال يف  وبيت املقدس، وعن -صلى هللا عليه وسلم-ومسجد النيب 
إال فيه أو يف املسجد النبوي ومذهب الشافعي  املسجد احلرام وعن ابن املسيب ال جيوز

 .على عموم اللفظ يف اآلية مجيع املساجد مطلقا بناء أنه يصح يف
وقد روي حديث حذيفة مرفوعا وتكلم فيه  ا هو الراجح حلديث عائشة أيضاقلت: وهذ

 على نفي الكمال ال نفي الصحة كما يف قوله: ال رقية إال من ومع التسليم هو حممول
  .عني أو محة

على أهنا ال تدخل يف  يف غري املسجد بناء واستدل ابآلية على صحة اعتكاف املرأة
 .خطاب الرجال

صلى هللا -ابلرجال تبعا وقد هم نساء النيب  اخلطاب فالنساء يلحقن قلت: من انحية
فيظهر أنه  ابالعتكاف معه فقال: ألرب أردتن؟؟ وترك االعتكاف بسببهن -عليه وسلم

يف اعتبار املسجد إال أن األوىل هلا  مع صحة اعتكاف املرأة يف املسجد ومساواهتا للرجل
 -صلى هللا عليه وسلم-بت أن نساء النيب أدلة ذلك، وقد ث مكثها يف بيتها لعموم

 .اعتكفن بعد وفاته
  

 :السادسة
اآلاثر ويف الصحيحني أن صفية بنت حيي   املعتكف خيرج حلاجته كما دلت على ذلك

وهو معتكف يف املسجد فتحدثت عنده  -هللا عليه وسلم صلى-كانت تزور النيب 
 -عليه وسلم صلى هللا-النيب  قامت لرتجع إىل منزهلا وكان ذلك ليال فقام ساعة مث

أسامة بن زيد يف جانب املدينة فلما كان  ليمشي معها حىت بلغ دارها وكان منزهلا يف دار
أسرعا  -صلى هللا عليه وسلم-رجالن من األنصار فلما رأاي النيب  ببعض الطريق لقيه

-فقال هلما لكون أهله معه  -وسلم صلى هللا عليه-ويف رواية تواراي أي حياء من النيب 
أي: ال تسرعا واعلما  ((على رسلكما إهنا صفية بنت حيي)) :-صلى هللا عليه وسلم

صلى هللا عليه -سبحان هللا اي رسول هللا فقال  أهنا صفية بنت حيي أي زوجيت فقاال
الدم وإين خشيت أن يقذف يف  إن الشيطان جيري من ابن آدم جمرى)) :-وسلم

التربي  ال الشافعي رمحه هللا أراد عليه السالم أن يعلم أمتهشرا ق أو قال ((قلوبكما شيئا
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صلى هللا -أتقى هلل من أن يظنا ابلنيب  من التهمة يف حملها لئال يقعا يف حمذور ومها كاان
 وهللا أعلم شيئا -عليه وسلم

  
 :السابعة

 االعتكاف قيل: ألنه قصر اخلطاب على الصائمني استدل ابآلية على اشرتاط الصوم يف
ابن عمر  الصوم من شرطه مل يكن لذلك معىن. وهو املروي عن انفع موىل فلو مل يكن

الصوم ال يكون كذلك والشافعي ال  وعائشة وعلى أنه ال يكفي فيه أقل من يوم كما أن
أخرج الدارقطين واحلاكم وصححه عن ابن عباس أن النيب  يشرتط يوما وال صوما ملا

 ((على املعتكف صيام إال أن جيعله على نفسه ليس)) :هللا تعاىل عليه وسلم قال صلى
 .ابن مسعود وعن على روايتان االشرتاط وعدمه ومثله عن

املصنفون يتبعون كتاب الصيام بكتاب االعتكاف  قال ابن كثري: وهلذا كان الفقهاء
ويف ذكره تعاىل  ابلقرآن العظيم فإنه نبه على ذكر االعتكاف بعد ذكر الصوم اقتداء
االعتكاف يف الصيام أو يف آخر شهر الصيام   كاف بعد الصيام إرشاد وتنبيه علىاالعت

العشر  أنه كان يعتكف -صلى هللا عليه وسلم-السنة عن رسول هللا  كما ثبتت يف
اعتكف أزواجه من بعده أخرجاه  األواخر من شهر رمضان حىت توفاه هللا عز وجل مث

  -هارضي هللا عن- من حديث عائشة أم املؤمنني
املعترب يف اآلية وهو سبب املناسبة لذكر االعتكاف هنا  قلت: ماذكره ابن كثري هو الوجه

صلى هللا -النيب  الرتباط االعتكاف ابلصوم فال يصح دليل عليه وقد اعتكف وليس
فيها اعتكاف رمضان ألجل أزواجه أفصام  عشرا من شوال السنة اليت ترك -عليه وسلم

 ت األحاديث على صحة اعتكاف الليلة الواحدة أفيصامدل يوم العيد؟؟؟ مث قد
  الليل؟؟؟

عجيب بل اخلطاب للمؤمنني بصفة شاملة وإال  كما أن القول أبن اخلطاب للصائمني
 الصائمني ويقول هلم: وكلوا واشربوا؟؟ فكيف خياطب

  
 :الثامنة
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 .إشارة سريعة وحبثها يف مظاهنا يف اآلية مسائل أصولية نشري إليها
نسخ السنة ابلكتاب بل  ذلك أن يف هده األوامر الواردة يف اآلية دليل على جوازومن 

املنسوخ من حرمة الوقاع واألكل والشرب كانت  على وقوعه بناءا على القول أبن احلكم
أنه نسخ  وليس يف القرآن ما يدل عليها و)أحل( أيضا يدل على ذلك إال اثبتة ابلسنة

 .بال بدل وهو خمتلف فيه
أن اآلية نزلت ومل ينزل من الفجر فكان  ث سهل بن سعد الساعدي يف الصحيحوحدي

يزال  الصوم ربط احدهم يف رجله اخليط األبيض واخليط األسود فال رجال إذا أرادوا
فعلموا أنه إمنا يعين بذلك الليل  أيكل ويشرب حىت يتبني له فنزل بعد ذلك من الفجر

 .والنهار
مها هل جيوز أتخري البيان عن وقت احلاجة أم ال  ني أصوليتنييدل على تعلق اآلية مبسألت

 .واألخذ ابلظاهر إذا مل تكن هناك قرينة تصرف النص عن ظاهره جيوز،
  

 :التاسعة
 وبني قوله يف آية أخرى فال تعتدوها؟ قوله تعاىل فال تقربوها ما الفرق بينه

والعمل بشرائعه فهو متصرف  قال الزخمشري يف قوله فال تعتدوها: من كان يف طاعة هللا
من تعداه وقع يف حيز الباطل مث بولغ يف ذلك فنهى  يف حيز احلق فنهي أن يتعداه ألن

الباطل وأن يكون يف  احلد الذي هو احلاجز بني حيزي احلق والباطل لئال يداين أن يقرب
ليه صلى هللا ع-يتخطاه كما قال رسول هللا  الواسطة متباعدا عن الطرف فضال عن أن

 محى ومحى هللا حمارمه فمن رتع حول احلمى يوشك أن يقع فيه إن لكل ملك -وسلم
 .فالرتع حول احلمى وقرابن حيزه واحد

األحكام كناية عن النهي عن  قال اآللوسي: والنهي عن القرب من تلك احلدود اليت هي
عن قرب  للثاين وهو أبلغ من )ال تعتدوها( ألنه هني قرب الباطل لكون األول الزما

يف الباطل بطريق  بطريق الكناية اليت هي أبلغ من الصريح وذلك هني عن الوقوع الباطل
 .الصريح

 .القدر وهللا املوفق ويف اآلية مسائل أخرى ولكن نكتفي هبذا
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 :األوىل
اليهود  اآلاثر وما جاء ذكروقوع السؤال من املسلمني هو األرجح كما دل عليه جممل 

متهم وكذا  إال يف الرواية اليت علقها الواحدي واألقرب أهنا من رواية ابن الكليب وهو
اللفظ  الرواية بتخصيص السؤال يف معاذ أو فيه ومعه ثعلبة بن عنمة ال تصح، ومحل

ورة س على ظاهره من وقوع السؤال من مجاعة هو األوىل مث إن هذا هو املوضع األول يف
 واملتدبر }َيْسأَلوَنكَ { :البقرة بل يف القرآن كله حسب ترتيب املصحف املتضمن كلمة

َيْسأَلوَنَك { لباقي املواضع كلها يف سورة البقرة جيد الضمري فيها راجعا للمسلمني وهي
وَنَك َعِن َيْسأَل{ ،[217آية:] }َيْسأَلوَنَك َعِن الشَّْهِر احْلََرامِ { [215آية:] }َماَذا يـُْنِفُقونَ 

َوَيْسأَلوَنَك { ،[219آية:] }َوَيْسأَلوَنَك َماَذا يـُْنِفُقونَ { ،[219آية:] }اخْلَْمِر َواْلَمْيِسرِ 
[ بل إنه من 222آية:] }َوَيْسأَلوَنَك َعِن اْلَمِحيضِ { ،[220آية:] }َعِن اْليَـَتاَمى

مسلمني خبالف املدين الضمري فيها راجع لل املالحظ أن آايت السؤال كلها يف القرآن
 .راجع لكفار مكة أو لليهود آايت السؤال يف القرآن املكي فالضمري فيها

  
 :الثانية

وقوع السؤال عن سبب جعل هللا لألهلة هو األقرب وهو املطابق للجواب حيث كان 
أن هللا جعلها لتدل على دخول الشهر وانتهائه فتكون مواقيت للناس واحلج،  اجلواب

ب تغري حجمها ألن األحوال اليت مير هبا القمر بقية الشهر حينما عن سب وليس السؤال
يستدير اليصح أن يطلق عليه فيها أنه هالل، ولو كان السؤال عن سبب  يكرب إىل أن

من وقت آلخر لكان التعبري ابألهلة فيه جتوز إن كان املراد حكمة  اختالف حال القمر
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ز أيضا ولكان اجلواب غري ذلك إال إذا السبب الكوين لوجد التجو  ذلك وإن كان املراد
 .أبسلوب احلكيم قيل إن النيب ص خاطبهم

وإن   وقال ابن القيم: إن كانوا سألوا عن السبب فقد أجيبوا مبا هو أنفع هلم مماسألوا عنه
 .كانوا إمنا سألوا عن حكمة ذلك فقد أجيبوا عن عني ماسألوا عنه

  
 :الثالثة

 قدير األزمنة إىل حصول الشهر وميكن تقديرها ابلسنةقد يقول قائل لسنا حباجة يف ت
الشمسية وأايمها واجلواب أن إحصاء األهلة أيسر من إحصاء األايم ألن الشهور اثنا 

 شهرا واألايم كثرية وقد أراد هللا اختالف أحجام القمر فيما يظهر للناس تيسريا عشر
أواخرها بدون حاجة حلساب للحساب ألنه يساعد على معرفة أوائل الشهور وأنصافها و 

 .يتعرض للخطأ إن اختل يف يوم أو يومني أثر يف حساب السنة بكاملها مسبق
  

  :الرابعة
ولبيان أنه  أفرد احلج ابلذكر ألنه أعظم ما يطلب ميقاته وأشهره ابألهلة قاله أبو حيان،

األشهر  مقصور على األشهر اليت عينها هللا تعاىل لفرض احلج وأنه الجيوز نقل تلك
مبينا  ألشهر أخر إمنا كانت العرب تفعل ذلك يف النسيء قاله القفال، واخلازن بنحوه

 عظم هذه الفائدة، وقال الرازي هو أحسن الوجوه وكذا جزم ابن العريب أبن ذلك هو
 .فائدة ختصيص احلج آخرا مع دخوله يف عموم اللفظ األول

  
  :اخلامسة

 .صحة اإلحرام ابحلج يف مجيع السنة استدل مالك وأبو حنيفة ابآلية على
 ومل يرتض اآللوسي هذا القول ورده فقال وفيه بعد بل رمبا يستدل هبا على خالف ذلك
 ألنه لو صح مل حيتج إىل اهلالل يف احلج وإمنا احتيج إليه لكونه خاصا أبشهر معلومة

 .حمتاجة يف متييزها عن غريها إليه اهـ
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ال  بعدم جوازه وقال أال ترى أنه اليصام جلميعها فكذلكوسبقه ابن العريب يف رده وجزم 
 .}احْلَجُّ َأْشُهٌر َمْعُلوَماتٌ { :حيج جلميعها وقد بني هللا تعاىل ذلك يف آية أخرى فقال

 والواقع أن اآلية مل تتعرض لإلحرام وصحة انعقاده وإمنا كما بينت اآلاثر تتحدث عن
 عامالت كحل لديوهنم وانقضاء عدد نسائهمفائدة األهلة يف معرفة مواقيت الناس من م

وعبادات كصومهم وحجهم ولو صح أن يقال إن فيها دليال على انعقاد احلج يف غري 
َفَمْن َشِهَد ِمْنُكُم { :لقيل ابنعقاد الصوم املفروض يف غري شهره وكما قال سبحانه أشهره

 ُهٌر َمْعُلوَماٌت َفَمْن فـََرَض ِفيِهنَّ احْلَجُّ َأشْ { :وعرف ذلك ابألهلة قال }الشَّْهَر فـَْلَيُصْمهُ 
ذلك أيضا ابألهلة ففائدة اهلالل أنه يعلم بدخول وقت العبادة  اآلية. وعرف }احْلَجَّ 

 .األخرى وقد تقدم فائدة التنصيص على احلج دون غريه الذي دلت عليه النصوص
  

 :السادسة
 لك بالزم ألن اآلية مل حتصراستدل ابآلية على ما يشعر بتعني التوقيت ابألهلة وليس ذ

 التوقيت فيها وإمنا دلت على كوهنا مواقيت وعليه فال دليل يف اآلية على عدم صحة بيع
 .من ابع إىل العطاء أو احلصاد وال على من أجاز املساقاة سنني غري معلومة وحنو ذلك

  
 :السابعة

 ل أن يكون هذا متثيالقيل يف تفسري اآلية أقوال أخرى ومنها ما قاله الزخمشري: وحيتم
لتعكيسهم يف سؤاهلم وأن مثلهم فيه كمثل من يرتك ابب البيت ويدخله من ظهره 

ليس الرب وما ينبغي أن تكونوا عليه أبن تعكسوا يف مسائلكم ولكن الرب بر من  :واملعىن
َواهِبَا َوْأتُوا اْلبـُُيوَت ِمنْ { :وجتنبه ومل جيسر على مثله مث قال اتقى ذلك ي: وابشروا أ }أَبـْ
وجوهها اليت جيب أن تباشر عليها وال تعكسوا واملراد وجوب توطني النفوس  األمور من

على أن مجيع أفعال هللا حكمة وصواب من غري اختالج شبهة وال  وربط القلوب
اعرتاض شك يف ذلك حىت ال يسأل عنه ملا يف السؤال من االهتام مبقارفة الشك ال 

 .يسأل عما يفعل وهم يسألون
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 وقيل: إنه النسيء وأتخري احلج به، حىت كانوا جيعلون الشهر احلالل حراما بتأخري احلج
 إليه، والشهر احلرام حالال بتأخري احلج عنه فيكون ذكر البيوت على هذا مثال ملخالفة

 .الواجب يف احلج وشهوره
أتيت  ما تقولوقيل: ليس الرب أن تسألوا اجلهال ولكن اتقوا هللا واسألوا العلماء فهذا ك

 .هذا األمر من اببه
بيوات  وقيل: إن اآلية مثل يف مجاع النساء أمر إبتياهنن يف القبل ال من الدبر ومسى النساء

 .لإليواء إليهن كاإليواء إىل البيوت وقيل غري ذلك
عنه  واملتأمل للرواايت الواردة يف تفسري اآلية يتبني له أن هلا سبب نزول ال جيوز احمليد

 ها ألن سبب النزول هو الذي يعني على فهم اآلية وال ميكن التكلم فيه بدونلتفسري 
 .السماع واملشاهدة

 وملخص هذه األسباب أن هللا تعاىل -بعد أن نقل أسباب نزول اآلية-وقال أبو حيان 
 أنزل هذه اآلية رادا على من جعل إتيان البيوت من ظهورها برا آمرا إبتيان البيوت من

إليها  ه أسباب تظافرت على أن البيوت أريد هبا احلقيقة وأن اإلتيان هو اجمليءأبواهبا وهذ
 .واحلمل على احلقيقة أوىل من ادعاء اجملاز مع خمالفة ما تظافر من هذه األسباب

وهذا السبب حسب النظر حديثيا يف الرواايت السابقة هو ما ثبت يف حديث جابر وهو 
ني للسبب بلفظ تفصيلي أما حديث الرباء فمع  الوحيد الصحيح املتصل املب احلديث

إسنادا بل يف أعلى درجات الصحة التفاق الشيخني على إخراجه فيعترب  كونه أصح
جابر واخلالصة أن قطبة بن عامر وهو أنصاري ترك عادة قومه يف  اختصارا حلديث

را وتقراب البيوت من األبواب حال إحرامهم واليت كانوا يفعلوهنا ترب  امتناعهم من دخول
 .أهل اجلاهلية من العرب ماعدا احلمس وهم قريش وما ولدت إىل هللا كسائر

ال يفعل هذه العادة  -صلى هللا عليه وسلم-وقد فعل األنصاري ذلك عندما رأى النيب 
 -صلى هللا عليه وسلم-للمؤمنني فلما عريه أصحابه عند رسول هللا  وقد جعله هللا أسوة

يبطل هلم ما فهموه من  أن -صلى هللا عليه وسلم- راد النيبواعتربوا فعله فجورا أ
فكان رد األنصاري  اختصاص احلمس بذلك على عاداهتم اجلاهلية فقال له إين أمحس،

صلى هللا عليه -الرسول  مشريا إىل أن ذلك ال اعتبار له اآلن وإمنا العربة ابتباع دين
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 لك فبني أنه ال بر يف هذا الفعلوالتأسي به وأبفعاله، ونزل القرآن مصدقا ذ -وسلم
 املبتدع والذي دفعين هلذا الفهم أن قضية احلمس ال أساس هلا من الصحة بل هي بدعة

ابتدعتها قريش فمنعت الناس من الطواف يف مالبسهم حىت يعريهم القرشيون مالبس 
م فيها وإال طافوا عرااي، وخصت نفسها بدخول البيوت من أبواهبا حال اإلحرا يطوفون

تقف مع الناس بعرفات ويقولون حنن قطني هللا تعظيما ألنفسهم حبجة تعظيم  وأبت أن
أنفسهم احلمس مجع أمحس وهو املتشدد يعين أهنم متشددون يف تعظيم  احلرم ومسوا

خيالفهم قبل أن يبعث فكان يقف بعرفات مع  -هللا عليه وسلم صلى-احلرم وكان 
 .ن يقر فعاهلم بعد أن بعثفال يعقل أ الناس توفيقا من هللا له

َوِإَذا فـََعُلوا فَاِحَشًة قَاُلوا َوَجْداَن { :وقد نزل القرآن إبنكار ذلك كله عليهم فقال تعاىل
َها َ ال أيَُْمرُ  َعَليـْ ُ َأَمَراَن هِبَا ُقْل ِإنَّ اّللَّ  }اِبْلَفْحَشاِء أَتـَُقوُلوَن َعَلى اّللَِّ َما ال تـَْعَلُمونَ  آاَبَءاَن َواّللَّ

 [31األعراف: }َمْسِجد   اَي َبيِن آَدَم ُخُذوا زِينَـَتُكْم ِعْنَد ُكلِّ { :وقال [28األعراف:]
 [ هذا يف الطواف عراة32األعراف:] }ِلِعَباِدهِ  ُقْل َمْن َحرََّم زِيَنَة اّللَِّ الَّيِت َأْخَرجَ { :وقال

[ وهذا يف 199البقرة:] }النَّاسُ َأفَاَض  مثَّ َأِفيُضوا ِمْن َحْيثُ { :ملن مل جيد تطوافا وقال
يف  }اْلبـُُيوَت ِمْن ظُُهورَِها َولَْيَس اْلرِبُّ أبَِْن أَتُْتوا{ وقوفهم بعرفات وقال هنا عدم

 .الناس بدخول البيوت من األبواب حال اإلحرام اختصاصهم من دون
هو ولعل هذا هو الدافع الذي جعل البعض يهم فيعكس األمر يف روايته وجيعل األمحس 

هو املنكر عليه واعتمد ذلك بعض شراح  -صلى هللا عليه وسلم-مل يدخل والنيب  الذي
 .الغريب

  
 :الثامنة

ابلنسبة لتوقيت نزول اآلية فلم يثبت شيء من ذلك إبسناد صحيح متصل إال أن القول 
 صلى هللا عليه-يف بداية قدوم املدينة ال يقبل لعدم وجود الداعي إلحرام الرسول  أبنه

 وكذا القول أبنه يف حجة الوداع ألنه ال يعقل أن يتأخر بيان فساد بدعة احلمس -سلمو 
حىت ذلك الوقت، ولعل األقرب أن ذلك يف احلديبية كما يف مرسل الزهري ألنه أول 
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حيرمه النيب ص هو وأصحابه بعد مقدمه املدينة ويقويه طول ابع الزهري يف  إحرام
 .إليه وهللا أعلموالسري مع صحة اإلسناد  املغازي

  
 :التاسعة

له  يستفاد من اآلية بيان أن ما مل يشرعه هللا قربة وال ندب إليه ال يصري قربة أبن يتقرب
 .به متقرب

 
            

   

 :األوىل
قتل بعد أخذ الدية الظاهر  األثر املروي عن احلسن إبسناد صحيح عنه أن اآلية فيمن

َفَمِن اْعَتَدى بـَْعَد { :قوله تعاىل فيه أن ذكر هذه اآلية هنا خطأ وأن هذا األثر حمله عند
الواردة يف اآلية [ وابلفعل بعد مراجعة اآلاثر 178البقرة:] }أَلِيمٌ  َذِلَك فـََلُه َعَذابٌ 

 :تبني أن األثر أخرجه وكيع وعبد بن محيد وابن جرير عن احلسن بلفظ: يف قوله املذكورة
َلُه َعَذاٌب أَلِيمٌ { قال: كان الرجل يف اجلاهلية إذا قتل قتيال  }َفَمِن اْعَتَدى بـَْعَد َذِلَك فـَ

من يف نفسه فيقتله ابلدية فيخرج الفار وقد أ ينضم إىل قومه فيجيء قومه فيصاحلون عنه
 .ويرمي إليه ابلدية فذلك االعتداء

أحد رواة األثر فقد قال فيه  وأظن أن اخلطأ يف ذلك من عثمان بن حممد بن أيب شيبة
حيفظ القرآن فلعله اختلطت  احلافظ ابن حجر: ثقة حافظ شهري وله أوهام وقيل كان ال

 .غري هذه الطريق نعليه اآليتان وهللا أعلم ويقوي ذلك ما جاء عن احلسن م
  :الثانية 

  :ألمور يف ادعاء أن هذه أول آية نزلت يف القتال نظر واسع،
العالية تكلم يف بعضها أهل  عدم ثبوت ذلك إبسناد صحيح متصل ومراسيل أيب :منها

 .من حدثه العلم مثل الشافعي وأمحد وذكر ابن سريين أنه كان يصدق كل
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هو ما رواه عبد الرزاق، وأمحد، وعبد بن محيد، يعارض ذلك و  أنه قد ورد ما :ومنها
وابن ماجه، والبزار، وابن جرير، وابن املنذر، وابن أيب  والرتمذي وحسنه، والنسائي،
واحلاكم وصححه، وابن مردويه، والبيهقي يف الدالئل، عن  حامت، وابن حبان، والطرباين،

كة قال أبو بكر: أخرجوا من م -صلى هللا عليه وسلم- ابن عباس قال: ملا خرج النيب
ُْم ظُِلُموا ُأِذَن لِلَِّذيَن يـَُقاتـَُلونَ { :ليهلكن القوم فنزلت نبيهم إان هلل وإان إليه راجعون  }أبَِهنَّ

عباس: وهي أول آية نزلت يف  اآلية قال أبو بكر: فعلمت أنه سيكون قتال قال ابن
بو حيان وغريهم والرواية هذه وأ القتال وقد أشار إىل هذه الرواية ابن العريب والقرطيب

 .هريرة وجماهد وعروة وابن زيد أرجح لقوة سندها واتصاهلا ووجود شواهد هلا عن أيب
 .اآلية مدنية متأخرة وقال ابن العريب: إن آية اإلذن يف القتال مكية، وهذه

يساعد على ذلك ألهنا لو كانت أول آية نزلت لكان فيها  أن لفظ اآلية ال :ومنها
ابملعىن املشهور من قبل   حيث إنه مل يكن مث قتال }الَِّذيَن يـَُقاتُِلوَنُكمْ { :يف قولهإشكال 

ابلضرب والسباب وحنو  كفار مكة للمسلمني وإمنا كان التعذيب والتضييق واإليذاء
اآلية املراد به املناجزة  ذلك، واملفسرون على أن معىن القتال املأمور به هنا واملذكور يف

 .ابلسيف وحنوه
بعدها من اآلايت وروي يف بعض الطرق نزوهلا معها كما تقدم وال  أهنا مرتبطة مبا :ومنها

بعدها نزلت يف احلديبية وقد سبقها قتال كثري فكيف تكون هذه أول  يثبت واآلايت اليت
 آية نزلت يف القتال؟

كما نقل أبو القتال مث نزل األمر به   ومع التنزل ميكن اجلمع أبن يقال: نزل اإلذن أوال يف
واالقتصار على الوعظ واجملادلة احلسنة مث أذن  حيان عن الراغب قوله: أمر أوال ابلرفق

احلق ابحلرب وذلك كان أمرا بعد أمر على حسب  له يف القتال مث أمر بقتال من أيىب
يف نفس السورة فيها األمر ابلقتال وليس  مقتضى السياسة اهـ. ويعكر عليه ورود آية

 َوقَاتُِلوا يف َسِبيِل اّللَِّ َواْعَلُموا{ :قوله تعاىل ل على أتخرها عن آيتنا هذه وهيهناك ما يد
يٌع َعِليمٌ   .[244البقرة:] }َأنَّ اّللََّ مسَِ
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 :الثالثة
تفسريها، يدل على األمر ابلقتال ملن  املعىن الظاهر لآلية واآلاثر الصحيحة الواردة يف

وإمنا دل عليه مفهوم املخالفة عند من  اتل يف منطوقها،قاتل، ومل تتعرض اآلية ملن مل يق
واألقرب أنه ال مفهوم هلا، وإمنا نص على  أيخذ به من أهل العلم، وهي مسألة خالفية،

األمر  هتييجا وإغراء هبم كما ذكر ذلك ابن كثري ويؤيده ورود }يـَُقاتُِلوَنُكمْ  الَِّذينَ { :قوله
 .املتقدم ذكرها 244مطلقا يف نفس السورة يف اآلية: 

  
 :الرابعة

ومنها النهي عن قتل أصحاب  تعرضت اآلاثر يف تفسري اآلية لبعض املنهيات يف القتال
خالفية وليس هذا موضع  الصوامع والشيخ الفاين ومن مل يقاتل وحنو ذلك واملسألة

والفالحني وحنوهم  حتريرها ويف النهي عن قتل النساء واألطفال والشيوخ والرهبان
  .ديث وآاثر كثريةأحا

من جواز قتل املرأة إذا  وقد تعرض بعض املفسرين لبعض األحكام املتعلقة بذلك،
قاتلوا، والشيخ إذا كان ذا رأي  حاربت، أو كان هلا أثر كبري يف القتال، وكذا الصبيان إذا
أيضا وأحاديث تنظر يف حملها،  أو مال أو مطيقا للحرب، وحنو ذلك ويف املسألة آاثر

 .وهللا أعلم }الَِّذيَن يـَُقاتُِلوَنُكمْ { :الء غري داخلني هبذه القيود يف قوله تعاىلوهؤ 
  

 :اخلامسة
حصول النسخ يف الكتاب  قضية النسخ، احلديث فيها يطول وذو شجون، وال شك يف

ومل حيصل -شذ  والسنة إال أنه قد توسع فيه البعض توسعا غري مرضي، كما شذ من
قاله اإلمام  فأنكر النسخ مجلة وتفصيال وأكتفي هنا مبا -كابرذلك إال من جاهل أو م

 .قضية النسخ مضيقا اخلناق على مطلقي العنان يف -طيب هللا ثراه-أبو حممد بن حزم 
يف شيء من القرآن والسنة: هذا  قال: ال حيل ملسلم يؤمن ابهلل واليوم اآلخر أن يقول

 }اّللَِّ  َما َأْرَسْلَنا ِمْن َرُسول  ِإال لُِيطَاَع إبِِْذنِ وَ { :منسوخ، إال بيقني، ألن هللا عز وجل يقول
فكل ما أنزل هللا تعاىل يف القرآن أو على  }ِإلَْيُكْم ِمْن رَبُِّكمْ  اتَِّبُعوا َما أُْنِزلَ { :وقال تعاىل
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نبيه ففرض اتباعه، فمن قال يف شيء من ذلك: إنه منسوخ؛ فقد أوجب أال يطاع  لسان
قط لزوم اتباعه وهذه معصية هلل جمردة، وخالف مكشوف إال أن يقوم وأس ذلك األمر،

 .قوله، وإال فهو مفرت مبطل برهان على صحة
 .وذكر كالما طويال مجيال يف ذلك

وحده وقد عده احلافظ من الثامنة  ومل يصرح ابلنسخ يف اآلية عند التأمل إال ابن زيد
العالية وتلميذه الربيع فلم يتعرضا  وهي الطبقة الوسطى من أتباع التابعني، وأما أبو

عليه الصالة والسالم وهذا قريب من  للنسخ البتة وإمنا ذكرا التدرج يف فعل الرسول
َرِبنيَ { :فقيل له -صلى هللا عليه وسلم-اآلايت الواردة يف دعوته   :}َوأَْنِذْر َعِشريََتَك اأَلقـْ

ْنِذَر أُمَّ اْلُقَرى { :[ وقيل له214الشعراء:] ُقْل { :[ وقيل له7الشورى:] }َحْوهَلَا َوَمنْ لِتـُ
يعاً  اَي أَيُـَّها من اآلايت الواردة  [ وقريب158األعراف:] }النَّاُس ِإيّنِ َرُسوُل اّللَِّ ِإلَْيُكْم مجَِ

 }نـَْفِعِهَما ِفيِهَما ِإمْثٌ َكِبرٌي َوَمَناِفُع لِلنَّاِس َوِإمْثُُهَما َأْكرَبُ ِمنْ  ُقلْ { :يف حترمي اخلمر كقوله تعاىل
ُتْم ُسَكاَرى َحىتَّ تـَْعَلُموا َما تـَُقوُلونَ  ال تـَْقَربُوا{ :[ وقوله219البقرة:]  }الصَّالَة َوأَنـْ
َا اخْلَْمُر َواْلَمْيِسرُ { :[ وقوله43النساء:] َواألَْنَصاُب َواأَلْزالُم رِْجٌس ِمْن َعَمِل الشَّْيطَاِن  ِإمنَّ

 .نسخ يدعى يف ذلك؟ [ فأي90املائدة:] }فَاْجَتِنُبوهُ 
كما تقدم ويف احلقيقة لو سلم  وقد اعرتض مجع من املفسرين على ادعاء النسخ يف اآلية

مفهومها عند من يقول ابملفهوم وقد  القول ابلنسخ فليس ذلك يف منطوق اآلية وإمنا يف
 .أشرت إىل ذلك فيما سبق

ال  :: ال تبدءوهم ابلقتال أوأي  }َوال تـَْعَتُدوا{ :اللهم إال على الوجه من تفسري قوله
ولكن  تقاتلوا من مل يقاتل، جلميع الكفار وقد صرحت اآلاثر يف تفسري اآلية هبذا الوجه

أن  مبفهوم أضيق جيعلها ال تدخل يف النسخ، وهو ما ذكرته يف ما دلت عليه اآلاثر وهو
 .املراد مبن مل يقاتل النساء واألطفال والشيوخ ومن يف معناهم

يف مدلوهلا اللغوي ما يدل على  ليس }َوال تـَْعَتُدوا{ :اع ميكن أن يقال: إن كلمةوعند النز 
 احلد، وضابط احلد الذي ال عدم قتال من مل يقاتل، وقد تقدم أن االعتداء هو جماوزة

املسألة خارج اآلية  جيوز جتاوزه هو ما دل عليه الكتاب والسنة وهذا يعين أن تبحث
مطلقا اعترب هذا  صراحة على عدم جواز قتال من مل يقاتل فإذا دلت األدلة اخلارجية



185 
 

اعتداء فال يدخل  اعتداء فيدخل حتت اآلية، وإن دلت على وجوب مقاتلته مل يعترب هذا
البعض اآلخر  حتت اآلية، وإن دلت على جواز قتال بعض من مل يقاتل وعدم جواز قتال

 . ه، وإال فهو مسكوت عنهدخل ما دلت على عدم جوازه ومل يدخل ما دلت على جواز 
 ولقائل أن يقول: نسلم أن هذه اآلية دالة على األمر بقتال من مل يقاتلنا، لكن هذا

 :احلكم ما صار منسوخا
 .أما قوله: إهنا دالة على املنع من قتال من مل يقاتلنا، فهذا غري مسلم

 رمت، منها أن يكونفهذا حيتمل وجوها أخر سوي ما ذك }َوال تـَْعَتُدوا{ :وأما قوله تعاىل
عن  املعىن: وال تبدءوا يف احلرم بقتال، ومنها أن يكون املراد: وال تعتدوا بقتال من هنيتم

أو بقتل  قتاله من الذين بينكم وبينهم عهد، أو ابحليلة أو ابملفاجأة من غري تقدمي دعوة،
 .منسوخة النساء والصبيان والشيخ الفاىن، وعلى مجيع هذه التقديرات ال تكون اآلية

 فإن قيل: هب أنه ال نسخ يف اآلية، ولكن ما السبب يف أن هللا تعاىل أمر أوال بقتال من
 .يقاتل، مث يف آخر األمر أذن يف قتاهلم سواء قاتلوا أومل يقاتلوا

 قلنا: ألن يف أول األمر كان املسلمون قليلني، فكان الصالح استعمال الرفق واللني
 م وكثر اجلمع، وأقام منهم على الشرك، بعد ظهور املعجزاتواجملاملة، فلما قوي اإلسال

وتكررها عليهم حاال بعد حال، حصل اليأس من إسالمهم، فال جرم أمر هللا تعاىل 
 .على اإلطالق بقتاهلم

  
 :السادسة

ألنه  ليس يف اآلية دليل للمعتزلة على نفي خلق هللا لالعتداء كما أشار إىل ذلك الرازي
 .ة الكونية القدرية واإلرادة الشرعية الدينيةفرق بني اإلراد

 وتعرض أبو حيان للكالم يف صفة احملبة وحقيقتها وجعلها مستحيلة على هللا، وخرج هبا
 إىل جمال التأويل، وجعلها جمازا عن إرادة الثواب، وتبعه اآللوسي والذي عليه السلف

 وعدم خفائه على من يسمعهالذين هم أعلم ابهلل منا عدم التعرض لذلك التضاح املعىن 
 ألنه بلسان عريب مبني، وأما الصفة اليت وصف هللا هبا نفسه، فنثبتها له سبحانه على
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 الوجه الذي يليق به وهو أعلم به وهذا هو الطريق األسلم كما أنه الطريق األعلم كما
 .تقدم اإلشارة إىل ذلك

  
  :السابعة

صلى هللا - ة قال: ضرب لنا رسول هللاذكر ابن كثري حتت هذه اآلية حديثا عن حذيف
أمثاال: واحدا، وثالثة، ومخسة، وسبعة، وتسعة، وأحد عشر، فضرب لنا  -عليه وسلم
مثال وترك سائرها، قال: ))إن قوما كانوا أهل  منها -هللا عليه وسلم صلى-رسول هللا 

ا إىل فأظهر هللا أهل الضعف عليهم، فعمدو  ضعف ومسكنة، قاتلهم أهل جترب وعداء،
 .((عليهم إىل يوم يلقونه عدوهم، فاستعملوهم وسلطوهم، فأسخطوا هللا

 قال ابن كثري: هذا حديث حسن اإلسناد ومعناه: أن هؤالء الضعفاء ملا قدروا على
 األقوايء، فاعتدوا عليهم واستعملوهم فيما ال يليق هبم، أسخطوا هللا عليهم بسبب هذا

 .االعتداء
 عدم صحة املعىن الذي ذكره ابن كثري وأن الصواب أهنم بعد -وهللا أعلم-والذي أراه 

أن ظهروا عليهم مكنوهم من األعمال اهلامة وجعلوا هلم سلطة على املؤمنني األول 
فقه هذا احلديث عدم جواز تولية املتجرب الذي مكن هللا منه الضعفاء الذين سبق  ويكون

يستعمله إمام املسلمني يف أي من هلم أاي من السلطة على هؤالء الضعفاء وال  قهره
اهلامة إكراما للمستضعفني الذين صربوا حىت مكنهم هللا وذلك يشري إليه قوله  األعمال

اأْلَْرِض َوجَنَْعَلُهْم أَِئمًَّة َوجَنَْعَلُهُم اْلَوارِِثنَي *  َونُرِيُد َأْن مَنُنَّ َعَلى الَِّذيَن اْسُتْضِعُفوا يف { :تعاىل
ُهْم َماهلَُ  َومُنَكِّنَ   }َكانُوا حَيَْذُرونَ  ْم يف اأْلَْرِض َونُِرَي ِفْرَعْوَن َوَهاَماَن َوُجُنوَدمُهَا ِمنـْ

 .[6-5القصص:]
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 :األوىل

تـُُلوُهمْ { :الضمري يف قوله  الشك يف كون املراد به كفار مكة وهو قول مجاهري }َواقـْ
فهو من ابب اتفاقهم يف سبب املقاتلة، ويف الوصف  املفسرين، ومن أدخل فيه غريهم

وإمنا اخلطاب يف األصل هلم بدليل اآلاثر  }َكَذِلَك َجَزاُء اْلَكاِفرِين{ :ظهر يف قوله الذي
ورجوع الضمائر كلها ملذكور  }َوَأْخرُِجوُهْم ِمْن َحْيُث َأْخَرُجوُكمْ { :وقوله تعاىل الواردة
 .واحد

تـُُلوُهمْ { :وقال الرازي: قوله تعاىل صلى هللا عليه -اخلطاب فيه واقع على النيب  }َواقـْ
 :كان الغرض به الزما لكل مؤمن، والضمري يف قوله ومن هاجر معه وإن -وسلم

تـُُلوُهمْ { بقتاهلم يف اآلية األوىل وهم الكفار من أهل مكة، فأمر  عائد إىل الذين أمر }َواقـْ
رم، ويف الشهر احلرام، وحتقيق القول أنه تعاىل يف احلل واحل هللا تعاىل بقتلهم حيث كانوا

األوىل بشرط إقدام الكفار على املقاتلة، ويف هذه زاد يف التكليف  أمر ابجلهاد يف اآلية
 .سواء قاتلوا أومل يقاتلوا، واستثىن منه املقاتلة عند املسجد احلرام فأمر ابجلهاد معهم

َوقَاتُِلوا { :قدمة على هذه اآلية، وهى قولهمث قال: نقل عن مقاتل أنه قال: إن اآلية املت
تـُُلوُهْم َحْيُث ثَِقْفُتُموُهمْ { :منسوخة بقوله تعاىل }يف َسِبيِل اّللَِّ الَِّذيَن يـَُقاتُِلوَنُكمْ  وهذه  }َواقـْ

اآلية منسوخة  مث تلك }َوال تـَُقاتُِلوُهْم ِعْنَد اْلَمْسِجِد احْلََرامِ { :اآلية منسوخة بقوله تعاىل
َنةٌ  َوقَاتُِلوُهْم َحىتَّ ال{ :وله تعاىلبق  .وهذا الكالم ضعيف }َتُكوَن ِفتـْ
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اآلية،  منسوخ هبذه }يف َسِبيِل اّللَِّ الَِّذيَن يـَُقاتُِلوَنُكمْ  َوقَاتُِلوا{  :أما قوله: إن قوله تعاىل
ُهْم ِعْنَد َوال تـَُقاتُِلو {  :فقد تقدم إبطاله، وأما قوله: إن هذه اآلية منسوخة بقوله تعاىل

َوال { :فهذا من ابب التخصيص ال من ابب النسخ، وأما قوله }اْلَمْسِجِد احْلََرامِ 
َنةٌ { :منسوخ بقوله }تـَُقاتُِلوُهْم ِعْنَد اْلَمْسِجِد احْلََرامِ  خطأ  فهو }َوَقاتُِلوُهْم َحىتَّ ال َتُكوَن ِفتـْ

مثبت أن  م ما نسخ بل هو ابقأيضا، ألنه ال جيوز االبتداء ابلقتال يف احلرم، وهذا احلك
منها  قوله ضعيف، وألنه يبعد من احلكيم أن جيمع بني آايت متوالية تكون كل واحدة

 .انسخة لألخرى
تـُُلوُهمْ { :قلت: على الرغم من قول اإلمام الرازي: والضمري يف قوله عائد إىل   }َواقـْ

فار من أهل مكة وهذا ال أمر بقتاهلم يف اآلية األوىل فإنه فسره بقوله: وهم الك الذين
 على إطالقه ألن الذين أمر بقتاهلم يف اآلية األوىل هم الذين يقاتلوننا، ولذا فقد يقبل

 .اضطر إىل توسيع الدائرة هبذه اآلية وال داعي لذلك وهللا أعلم
 وقد أجاد أبو حيان يف رده على من زعم أن يف اآلية زايدة تكليف وهو األمر جبهادهم

 أم مل يقاتلوا فقال: وليس كما قال ألن الضمري عائد على الذين يقاتلونكمسواء قاتلوا 
 .فالوصف ابق إذ املعىن واقتلوا الذين يقاتلونكم حيث ثقفتموهم

 وكالم الطاهر ابن عاشور نفيس يف هذا املوضع قال: هذا أمر بقتل من يعثر عليه منهم
والبقاع،  من يقاتلهم، عمم املواقع وإن مل يكن يف ساحة القتال، فإنه بعد أن أمرهم بقتال

على عدم  زايدة يف أحوال القتل، وتصرحيا بتعميم األماكن؛ فإن أمهية هذا الغرض تبعث
بذلك،  االكتفاء ابقتضاء عموم األشخاص تعميم األمكنة، ليكون املسلمون مأذونني

 إنفكل مكان حيل فيه العدو فهو موضع قتال، فاملعىن: واقتلوهم حيث ثقفتموهم 
 .قاتلوكم

وعطفت اجلملة على اليت قبلها وإن كانت هي مكملة هلا، ابعتبار أن ما تضمنته قتل 
 :غري قتال الوغى، فحصلت املغايرة املقتضية العطف ولذلك قال هنا خاص

تـُُلوُهمْ { يقل: وقاتلوهم مثل اآلية قبلها، تنبيها على قتل احملارب ولو كان وقت  ومل }َواقـْ
 .مباشر للقتال، وأنه من خرج حماراب فهو قاتل وإن مل يقتلغري  العثور عليه
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 :الثانية
اجلنس  تقييد الفتنة هنا ابلشرك هو األوىل، وعليه تكون الالم للعهد وال تكون الستغراق

مفتقر  وقول بعضهم: إن التذييل جيب أن يكون أعم من الكالم املذيل ال يسلم له، وهو
 .دده تذييلإىل الدليل إن سلم أن ما حنن بص

ماهية  وتقييد الفتنة أصال أمر البد منه، والقول ابلعموم وتقرير أن ماهية الفتنة أشد من
 :قال تعاىل القتل غري مقبول، ألن الفنت أنواع، ومنها كمثال فتنة الرجل يف أهله وماله،

َا َأْمَواُلُكْم َوَأْوالدُُكمْ { َنةٌ  ِإمنَّ  :صلى هللا عليه وسلم-[، وقال رسول هللا 15التغابن:] }ِفتـْ
يف أهله وماله ونفسه وولده وجاره، يكفرها الصيام والصالة والصدقة  فتنة الرجل))

 يف حديث عن الفنت ((والنهي عن املنكر واألمر ابملعروف
 وأما القتل فأيضا األقرب أن الالم فيه للعهد، واملقصود القتل املرتتب على القتال

 للمؤمن أم للكافر فيدخل يف ذلك قول جماهد وقول غريه املأمور به آنفا سواء كان قتال
 وأما القتل يف احلرم فالرواية عن ابن عباس ال تصح وأمر القتال يف احلرم سوف أييت

 .الكالم عليه وبيان حكمه وشرطه يف بقية اآلية فاألوىل أتسيس معىن جديد
  

  :الثالثة
 ذنب كل منهما وما يرتتب عليه منبعض املفسرين قارن بني الفتنة والقتل من حيث كرب 

 }َأَشدُّ ِمَن اْلَقْتلِ { :عذاب أخروي وأرى أنه البد من التعرض للفرق بني قوله تعاىل هنا
 خللط مجع من املفسرين بينهما، مع }َأْكرَبُ ِمَن اْلَقْتلِ { 217وقوله يف اآلية اآلتية برقم

 ت آنفا، فهناك تتكلم اآلية عنمالحظة أن التأسيس يف املعىن أوىل من التكرار كما ذكر 
 ، مث بني أن}ِقَتاٌل ِفيِه َكِبريٌ  ُقلْ { :عظم جرم القتل يف األشهر احلرم حيث قال سبحانه

َنُة َأْكرَبُ ِمَن { :الفتنة وهي الشرك أيضا أعظم جرما من القتل يف األشهر احلرم فقال َواْلِفتـْ
 :نصل إىل معىن زائد هلذه اآلية، وهو ، وأما هنا فاملعىن خيتلف فعلى قول جماهد}اْلَقْتلِ 

 أن فتنة املؤمن إلخراجه من اإلميان إىل الشرك أشد عليه من أن يقتل، وعلى قول أيب
 مالك يكون املعىن أن بقاء الكافر على شركه أشد خطرا من قتله ألن بقاءه على الكفر

 ذا أكرب عند هللايؤدي إىل الصد عن سبيل هللا وانتشار الكفر والتسلط على حرم هللا وه
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َسِبيِل اّللَِّ وَُكْفٌر ِبِه  َوَصدٌّ َعنْ { :من بقائه على الكفر كما سيأيت تفصيله يف قوله
 .}ِمْنُه َأْكرَبُ ِعْنَد اّللَِّ  َواْلَمْسِجِد احْلََراِم َوِإْخَراُج َأْهِلهِ 

  
  :الرابعة

كاإلخراج  نت هبا اإلنسانذكر أكثر من مفسر وجها يف تفسري اآلية وهو أن احملنة اليت يفت
واستشهد  تعبها وأتمل النفس هبا، من الوطن احملبب للنفس أصعب من القتل، لدوام

  :بعضهم بقول الشاعر
 على النفس من قتل حبد فراق لقتل حبد السيف أهون موقعا

وهذا يف احلقيقة غري مسلم، وأكثر الناس يتكيف مع وضعه اجلديد، وتنسيه شواغل  
الفراق، وكثري منهم ال يقيس ذلك ابلقتل البتة، وأما قول الشاعر؛ فهو قول أمل  الزمان
معلوم ما فيه وال يبعد عنه املبالغة السيما واجملال جمال فراق ووصل وحنو ذلك  شاعر
املعىن وإن صح توجيهه من انحية اللغة إال أنه مبعزل عن جو اآلية ألن هذا يقال  وهذا

هو بصدد القتل، فأي معىن يريد هللا أن يوصله لعباده  هو بصدد الفراق وليس ملن ملن
هذا الوجه؟ هل يستقيم أن يقال: اقتلوا املشركني حيث وجدمتوهم وأخرجوهم من  على

اليت أخرجوكم منه وفراقكم ألوطانكم اليت أنتم مفارقون هلا فعال اآلن منذ عدة  بلدكم
 م اآلن به؟ وهل يريد هللا أنأشد عليكم من أن تقتلوا( يف القتال الذي أنمرك) سنني

 خيربهم مبا جيول يف نفسهم من كون أمل الفراق أشد عليهم من القتل؟ وهل الغاية اليت
 يقاتل اآلن من أجلها هي العودة إىل دايرهم؟ كيف ذلك ومن املعلوم أنه مل يسمح
 للمهاجر ابملكث أكثر من ثالث بعد قضاء نسكه بله العودة واإلقامة! وعليه فالقول

 .املذكور األقرب كونه غري مراد من اآلية وأن الصواب ما دلت عليه اآلاثر وهللا أعلم
  

 :اخلامسة
 َوال تـَُقاتُِلوُهْم ِعْنَد اْلَمْسِجِد احْلََراِم َحىتَّ { :قال ابن اجلوزي: واختلف العلماء يف قوله

 فقهاء إىل أنه حمكمهل هو منسوخ أم ال؟ فذهب جماهد يف مجاعة من ال }يـَُقاتُِلوُكْم ِفيهِ 
صلى هللا -وأنه ال يقاتل فيه إال من قاتل، يدل على ذلك احلديث الصحيح عن النيب 
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صلى هللا عليه -يوم فتح مكة فذكر احلديث وقال: فبني  أنه خطب الناس -وسلم عليه
التخصيص ال على وجه النسخ  أنه خص يف تلك الساعة ابإلابحة على سبيل -وسلم

دفعا، وهذا أمر مستمر  قتال يف احلرم إال أن يقاتلوا فيدفعونفثبت بذلك حظر ال
تـُُلوا اْلُمْشرِِكنَي { :واحلكم غري منسوخ وقد ذهب قتادة إىل أنه منسوخ بقوله تعاىل فَاقـْ

الربيع بن أنس  فأمر بقتاهلم يف احلل واحلرم وعلى كل حال وذهب }َحْيُث َوَجْدمُتُوُهمْ 
َنةٌ { :تعاىلوابن زيد إىل أنه منسوخ بقوله  مقاتل أنه  وزعم }َوقَاتُِلوُهْم َحىتَّ ال َتُكوَن ِفتـْ

تـُُلوُهْم َحْيثُ { :منسوخ بقوله تعاىل  .والقول األول أصح }ثَِقْفُتُموُهمْ  َواقـْ
 -هللا عليه وسلم صلى-ونقل احلافظ ابن حجر عن ابن املنري قوله: قد أكد النيب 

ومل حتل يل إال )) :مث قال ((فهو حرام حبرمة هللا)) :مث قال ((حرمه هللا)) :التحرمي بقوله
التأكيد ذكر الشيء ثالاث قال: فهذا نص ال حيتمل  وكان إذا أراد ((ساعة من هنار

 .التأويل
 وقال ابن العريب: فقد ثبت النهي عن القتال فيها قرآان وسنة، فإن جلأ إليها كافر فال

 .لقتال فيها فيقتل بنص القرآنسبيل إليه إىل أن قال: إال أن يبتدئ الكافر اب
 ويدل على حترميها مطلقا حديث أيب شريح املذكور يف الرواايت وما ثبت عن أيب هريرة

هنار  مرفوعا: أال وإهنا مل حتل ألحد قبلي ومل حتل ألحد بعدي أال وإهنا حلت يل ساعة من
 فإن)) :عاإال وإهنا ساعيت هذه حرام احلديث وحديث ابن عباس يف الصحيح أيضا مرفو 

مل  هذا بلد حرم هللا يوم خلق السموات واألرض وهو حرام حبرمة هللا إىل يوم القيامة وإنه
يوم  حيل القتال فيه ألحد قبلي ومل حيل يل إال ساعة من هنار فهو حرام حبرمة هللا إىل

 .((القيامة
حلرم. وهذه نصوص يف غاية الصراحة والصحة دالة على حرمة القتال أو سفك الدم يف ا

 .هو األصل ال يتغري وال يتبدل وهذا
 :فقال }َوَأْخرُِجوُهْم ِمْن َحْيُث َأْخَرُجوُكمْ { :وذكر ابن اجلوزي فائدة عزيزة يف قوله

تـُُلوُهْم َحْيُث ثَِقْفُتُموُهمْ { عام يف مجيع املشركني إال من كان مبكة فإهنم أمروا  }َواقـْ
 .بقتاهلمقاتلهم فإهنم أمروا  إبخراجهم منها إال من
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تـُُلوُهْم َحْيثُ { :وقال  :أي يف غري احلرم بدليل قوله عقيب ذلك }ثَِقْفُتُموُهمْ  َواقـْ
 .ولو جاز قتلهم يف احلرم ملا احتاج إىل ذكر اإلخراج }َوَأْخرُِجوُهْم ِمْن َحْيُث َأْخَرُجوُكمْ {
  

 عن اجلمهورفقد نقل أبو حيان القول بنسخ هذه اآلية  :أما مسألة النسخ واخلالف فيها
 اقتلوا{ :وذكرها يف املنسوخ هبة هللا ابن سالمة وجعل انسخها آية السيف وقوله

فَِإْن { :وذكرها أبو عبد هللا بن حزم وجعل انسخها قوله }املشركني حيث وجدمتوهم
تـُُلوُهمْ  فأغرب ويالحظ أن ابن كثري قد أضرب صفحا عن ذكر ما ادعي  }قَاتـَُلوُكْم فَاقـْ

مل يرتض القول بذلك ولو احتماال على الرغم من اختيار ابن جرير  كأنهمن نسخ اآلية  
، وقد تقدم ترجيح ابن -رمحهما هللا مجيعا-كثري يهتم بذكر اختياره  له والعادة أن ابن

النسخ، وهو األقرب بل هو األصل، وقال النحاس: هذه اآلية من  اجلوزي للقول بعدم
ما روي عن مقاتل انسخة منسوخة كما نص واملنسوخ وهي على  أصعب ما يف الناسخ

  .على ذلك البغوي
وقد قدمت كالم العلماء يف قضية النسخ وصعوبة اإلقدام عليها ولو كانت اآلية 

لالعتذار عن قتاله فيها أبن هللا أحلها  -صلى هللا عليه وسلم-ملا احتاج النيب  منسوخة
ها على بقاء حكم اآلية وأنه مل دل احلديث داللة ال غموض في له ساعة من هنار، وإمنا

  .فيها -صلى هللا عليه وسلم-هللا لرسوله  يستثن من ذلك إال ما أذن
وأما ما نقل عن السلف يف مسألة النسخ هذه فالشأن فيه أنه مل يصح عن أحد سوى 

من الصحابة والتابعني وقد خالفه من هو أتقن منه وأكرب منه وهو جماهد رمحهما  قتادة
 .هللا

 ما ذكره ابن اجلوزي عن مقاتل فلم أقف عليه مسندا وقد تقدم أن الرازي نقل عن وأما
 :تعاىل منسوخة بقوله }الَِّذيَن يـَُقاتُِلوَنُكمْ  َوقَاتُِلوا يف َسِبيِل اّللَِّ { :مقاتل أنه قال: إن آية

تـُُلوُهْم َحْيُث ثَِقْفُتُموُهمْ { َقاتُِلوُهْم ِعْنَد َوال تُـ { :وهذه اآلية منسوخة بقوله تعاىل }َواقـْ
َنةٌ { :مث تلك اآلية منسوخة بقوله تعاىل }اْلَمْسِجِد احْلََرامِ   }َوقَاتُِلوُهْم َحىتَّ ال َتُكوَن ِفتـْ

 .وقال:هذا الكالم ضعيف مث بني وجه ضعفه كما سبق
 .ويف احلقيقة املروي عن مقاتل مسندا كما تقدم يف اآلاثر ال يدل على قوله ابلنسخ
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 :السادسة
 رض مجع من املفسرين للكالم يف حكم إقامة احلد يف احلرم، ويف املسألة تفصيل،تع

 واآلية مل تتعرض لذلك، ويعترب هذا من قبيل االستطراد الفقهي، وإمنا حتدثت اآلية عن
 قتال من قاتل املسلمني يف احلرم بشرط أن يبدأهم ابلقتال فيه، وهذا يعين أنه لو كان

ولذا  :ال جيوز هلم أن يقاتلوه داخل احلرم إن وجد مث، وقد يقالمقاتال هلم خارج احلرم ف
آاثر كثرية  فمن ابب أوىل أال يقام احلد على من ارتكبه خارج احلرم مث عاذ به ويف الباب

 وقد تعرض احلافظ ابن حجر إىل احلديث عن ذلك ابختصار يف شرحه حلديث ابن
مل جيز   مسألة امللتجئ إىل احلرم، وقالواعباس وقال الرازي: احلنفية متسكوا هبذه اآلية يف

احلرام  القتل عند املسجد احلرام بسبب جناية الكفر فألن ال جيوز القتل يف املسجد
 .بسبب الذنب الذي هو دون الكفر كان أوىل، ومتام الكالم يف كتب اخلالف

  
  :السابعة

 :واآلخر التوبة، :أحدمها ؛أبمرين قال الرازي: االنتهاء عن الكفر ال حيصل يف احلقيقة إال
عن  التمسك ابإلسالم، وإن كان قد يقال يف الظاهر ملن أظهر الشهادتني: إنه انتهى

 الكفر إال أن ذلك إمنا يؤثر يف حقن الدم فقط، أما الذي يؤثر يف استحقاق الغفران
 .والرمحة فليس إال ما ذكران

لالنتهاء  اآليتني اللتني تعرضتا هناوما ذكره من تفريع ملعىن االنتهاء ميكن أن يوزع على 
مبنطوقها حلقن الدم  فأما اآلية اليت حنن بصددها فاملراد االنتهاء احلقيقي ولذا مل تتعرض

االنتهاء مبعىن إظهار الشهادتني وترك  وإمنا ملغفرة هللا ورمحته وأما اآلية الثانية فاملراد منها
وهي اليت يراد هبا حقن الدماء  }َعَلى الظَّاِلِمنيَ  َفال ُعْدَواَن ِإال { :القتال ولذا قال فيها

 .وهللا أعلم
تَـَهْوا{ :ويالحظ أن قوله  مطلق مل يبني فيه ما الذي انتهوا عنه وذلك ليشمل }فَِإِن انـْ

انتهوا  قتاهلم وما دعا إىل هذا القتال وهو الكفر ومعاداة اإلسالم وأهله وكأنه أراد فإن
رحيم هبم  ن من الكفر والقتال فإن هللا غفور هلم ما مضىعن حاهلم اليت هم عليها اآل

 :سبحانه عند اللقاء ويدل على لزوم توبتهم من الشرك تذييل اآلية السابقة حيث قال
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 فجمع يف اآلية بني قتاهلم وكفرهم قرينة لشمول االنتهاء }َكَذِلَك َجَزاُء اْلَكاِفرِين{
َوقَاتُِلوُهْم { :أيضا قوله بعد ذلك مباشرةلألمرين، كما أشار إىل ذلك اآللوسي ويقويه 

َنٌة َوَيُكونَ  يُن ّلِلَِّ  َحىتَّ ال َتُكوَن ِفتـْ تَـَهْوا{ :وقوله بعدها }الدِّ َفال ُعْدَواَن ِإال َعَلى  فَِإِن انـْ
 .}الظَّاِلِمنيَ 

 ُقْل لِلَِّذيَن َكَفُروا ِإنْ { [40-38وقد أكد سبحانه هذا املعىن بقوله يف سورة ]األنفال:
تَـُهوا يـُْغَفْر هَلُمْ  َوقَاتُِلوُهْم َحىتَّ ال  * َما َقْد َسَلَف َوِإْن يـَُعوُدوا فـََقْد َمَضْت ُسنَُّت اأَلوَِّلنيَ  يـَنـْ

يُن ُكلُُّه ّلِلَِّ  َنٌة َوَيُكوَن الدِّ تَـَهْوا فَِإنَّ اّللََّ مبَا يـَْعَمُلوَن َبِصرٌي * َوِإْن تـََولَّْوا َتُكوَن ِفتـْ  فَِإِن انـْ
َ َمْوالُكْم نِْعَم اْلَمْوىَل َونِْعَم النَِّصريُ   .}فَاْعَلُموا َأنَّ اّللَّ

تَـَهْوا فَِإنِ { :وقد أمجل القرطيب ذلك يف قوله هلم  أي عن قتالكم ابإلميان فإن هللا يغفر }انـْ
 .مجيع ما تقدم

  
  :الثامنة

م فقال: دلت استنبط الرازي من اآلية ما يدل على قبول التوبة من أي ذنب مهما عظ
على أن التوبة من كل ذنب مقبولة، وقول من قال: التوبة عن القتل العمد غري  اآلية

خطأ، ألن الشرك أشد من القتل، فإذا قبل هللا توبة الكافر فقبول توبة القاتل  مقبولة
وأيضا فالكافر قد يكون حبيث مجع مع كونه كافرا كونه قاتال، فلما دلت اآلية  أوىل،

 .توبة كل كافر دل على أن توبته إذا كان قاتال مقبولة وهللا أعلم على قبول
 وهو استنباط قوي وجيه منه طيب هللا ثراه، وقد أشار إىل بعضه غري واحد من املفسرين

أدلته  إال أن ختطئة القائل بعدم قبول التوبة من قاتل العمد غري مقبولة إال بعد استيعاب
تشملها يف  ية ليست صرحية يف تلك املسألة وإمنا هيوالرد عليها وليس هذا جماله واآل

 حالة عدم ورود نصوص خمصصة هلذه املسألة، أما واحلال أن هناك نصوصا عند
 املعارضني فاألمر ال يعدو أن تكون اآلية من النصوص املؤيدة للقول اآلخر ولن تبلغ

يعاً { :قوله تعاىل  .أعلم [ وحنوها يف الداللة وهللا53ر:الزم] }ِإنَّ اّللََّ يـَْغِفُر الذُّنُوَب مجَِ
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  :التاسعة
 :تعرض ابن العريب لبعض املسائل الفقهية املرتتبة على اآلية

فاستدل هبا على أن غاية القتال انتهاؤهم عن الكفر وبني أن سبب هذا القتال هو  
ورد على أيب حنيفة وأصحابه يف زعمهم أن سبب القتل هو اخلربة وعليه فال  كفرهم

قاتل واخلالصة أن قتاهلم هو بسبب كفرهم فعال ولكن ابلشروط الشرعية  تل إال منيقا
َ ال{ :اندرج بعضها حتت قوله للقتال واليت  .}حيُِبُّ اْلُمْعَتِدينَ  َوال تـَْعَتُدوا ِإنَّ اّللَّ

 واستدل هبا للقائلني: ال تقبل من مشركي العرب جزية ألن غاية القتال اإلميان وليس
 رد عليهم جبعل ذلك ختصيصا آخر من احلالة العامة وهي األمر ابلقتال بعداجلزية مث 

 .ختصيص من انتهى منهم ابإلميان
 وميكن أن يقال: إن هذا كله مبين على اجلزم أبن املراد ابلفتنة هنا الكفر وليس هذا

مبسلم عند الكل مث إن املتأمل يلمح سبب تسمية الكفر أو الشرك فتنة وقد ذكرت 
قوله: والفتنة أشد من القتل وذلك أن الفتنة يراد هبا الكفر أو الشرك مبعىن  دذلك عن

إرجاع املسلم إىل دين الكفر، وهذه فتنة واضحة جدا إال أن القتال حىت ترتفع  حماولة
اإلسالم ويكون له السلطة والتحكم كاف يف إيقافها ولو بقي بعض الكفار على  راية

ا الكفر أو الشرك مبعين بقاء الكافر على كفره أو املشرك مؤدين للجزية، ويراد هب دينهم
شركه وهذه فتنة بطريق غري مباشر شريطة أن يكون هذا الكافر عزيزا منيعا ذا  على

 لدينه، أما إذا كان ذليال مقهورا صاغرا مؤداي للجزية فال فتنة حينئذ فتعترب الغاية إظهار
  .على املعنيني وهللا املوفق قد حتققت، وعليه فاآلية متضمنة أداء اجلزية

 وقال ابن عطية: واالنتهاء يف هذا املوضع يصح مع عموم اآلية يف الكفار أن يكون
  .الدخول يف اإلسالم ويصح أن يكون أداء اجلزية وبنحوه قال القرطيب

 وقد ذهب مجاعة من الفقهاء بل ومن املفسرين إىل أن الوثين ال يقبل منه إال اإلسالم
 قتل وعللوا ذلك ببعض العلل ونقله ابن عاشور عن علمائهم وذكر ابن العريبفإن أابه 

بعض األدلة على عدم صحة هذا القول وليس اجملال هنا لتحرير هذه املسألة إال أن 
 .ال داللة فيها على ذلك كما قدمت آنفا آيتنا
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 }ْم َأْو ُيْسِلُمونَ تـَُقاتُِلوهنَُ { :وأما احتجاج ابن زيد وتبعه الرازي واآللوسي بقوله تعاىل
 فيحتاج إىل وقفة ألن اآلية يف قوم غري مشركي مكة املقصودين آبيتنا وهم قوم كما ذكر

حيتمل  }ُيْسِلُمونَ { :تعاىل أولو أبس شديد وقد اختلف يف املقصود هبم وعلى كل فقوله
ة اللغوي لإلسالم وهو االستسالم واخلضوع فيشمل بذلك قبول اجلزية واملسأل املعىن

 .حبث وهللا أعلم حتتاج إىل
  

 :العاشرة
َنةٌ { :أاثر الرازي إشكاال قال: فإن قيل: كيف يقال مع  }َوقَاتُِلوُهْم َحىتَّ ال َتُكوَن ِفتـْ

 .أبن قتاهلم ال يزيل الكفر وليس يلزم من هذا أن خرب هللا ال يكون حقا علمنا
لى األغلب ألن األغلب أن هذا حممول ع :اجلواب من وجهني؛ األول :ورد عليه بقوله

قتاهلم زوال الكفر والشرك، ألن من قتل فقد زال كفره، ومن ال يقتل خياف منه  عند
 أن املراد :اجلواب الثاين على الكفر فإذا كان هذا هو األغلب جاز أن يقال ذلك الثبات

 قاتلوهم قصدا منكم إىل زوال الكفر، ألن اجلواب على املقاتل للكفار أن يكون مراده
 .هذا، ولذلك مىت ظن أن من يقاتله عن الكفر بغري القتال وجب عليه العدول عنه
متعلقة  وأرى وهللا أعلم أنه ال داعي إلاثرة مثل هذا اإلشكال وذلك ألن الغاية املذكورة

والكافرين جيب  ابستمرارية القتال وليس استمرارية الكفر مبعىن أن القتال بني املسلمني
َنٌة { :مع التسليم أبن ذلك معىن قوله-ول الكفر أن يستمر إىل أن يز  َحىتَّ ال َتُكوَن ِفتـْ

يُن ّلِلَِّ  املعنيني، كما أن  وليس املراد أن القتال سيزيل الكفر وفرق كبري بني -}َوَيُكوَن الدِّ
إىل اخلرب خروج عن  اآلية إنشائية أمرية ال حتتمل صدقا أو كذاب فإخراجها عن اإلنشاء

 .اىل أعلماألصل وهللا تع
  

  :ويف اآلايت فوائد واستنباطات أخرى ومنها
تـُُلوُهْم َحْيُث ثَِقْفُتُموُهْم َوَأْخرُِجوُهْم ِمْن َحْيثُ { :استدالل القرطيب بقوله تعاىل  َواقـْ

 .قتل األسري على }َأْخَرُجوُكمْ 
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تَـَهْوا فَِإِن { :وتعرض ابن العريب لبقاء الرق على من أسلم بعد األسر يف كالمه عن قوله انـْ
 وهذا ال دخل له هبا ألن مغفرة هللا ورمحته املقررة يف اآلية ال }فَِإنَّ اّللََّ َغُفوٌر رَِحيمٌ 

 .تقتضي ما قد يرتتب على االنتهاء من أحكام دنيوية
هذا  وغري ذلك ويف ذكرانه كفاية وقد أطلنا يف أحكام هذه اآلايت حلاجة املسلم إليها يف

السالمة  مة أبزمات طاحنة وفنت كقطع الليل املظلم نسأل هللاالوقت الذي متر فيه األ
نبينا  والعافية والنصر ألهل اإلسالم واالندحار ألهل الكفر والطغيان وصلى هللا على

 .حممد وعلى آله وصحبه وسلم
 
         

          

    

  :األوىل
صلى هللا - ذكر ابن كثري والسيوطي حتت هذه اآلية حديث جابر املتقدم يف عدم غزوه

الشَّْهِر احْلََراِم  َيْسأَلوَنَك َعنِ { :احلرام، وأعاده ابن كثري عند قوله الشهر يف -عليه وسلم
واألليق واأللصق، وقد أخرجه الطربي والنحاس عندها فقط،  وهو األنسب }ِقَتال  ِفيهِ 

 .أعلم وعالقته آبيتنا طفيفة وهللا
  

  :الثانية
أن ينتهك منتهك حرمات هللا ما ذكره الرازي ونسبه للمتكلمني غري وجيه، وليس معىن 

يكون ذلك مسوغا ألن يقابل ذلك من يعتقد حرمة هذه احلرمات ابنتهاك آخر هلا،  أن
هذه حجة عقلية له على خصمه بل العكس هو األصوب، إال إذا ثبت أن هللا  وتكون

 .وذلك طريق النقل ال العقل أجاز االنتهاك،
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  :الثالثة
الزخمشري والسيوطي وأبو السعود وغريهم من محل  ما ذهب إليه بعض املفسرين ومنهم

 على أن املراد هتك الشهر ابلقتال يف مقابل هتك }الشَّْهُر احْلََراُم اِبلشَّْهِر احْلََرامِ { :معىن
 :املشركني له عام احلديبية ابلقتال، غري وجيه ألنه

 .أوال: مل حيصل قتال بل حصلت مصاحلة
َفَمِن اْعَتَدى { :لك القطعة من اآلية بل يؤخذ من قولهواثنيا: ليس ما ذكره مأخوذ من ت

 .وقد أشار إىل حنو ذلك الرازي }َعَلْيُكمْ 
 اثلثا: مل حيصل هتك أصال من املشركني كما مل حيصل هتك يف املقابل من املسلمني وإمنا
 املراد كما جاء يف الرواايت حصول العمرة يف شهر حرام كما صدوا عنها يف نفس الشهر

  أعلم وقد يقال إن الصد فيه هتك فيقال إن هناية األمر مصاحلة للعود مرة أخرى،وهللا
 وقد نقل بعض املفسرين كاآللوسي أنه حصل من املشركني رمي ابحلجارة والسهام ورده

 .غريه
  

  :الرابعة
مدين ال شك يف  }مْ فَاْعَتُدوا َعَلْيِه مبِْثِل َما اْعَتَدى َعَلْيكُ  َفَمِن اْعَتَدى َعلَْيُكمْ { :قوله

البقرة ما نزلت إال بعد اهلجرة بل هي أول ما نزل ابملدينة حماورة لليهود  ذلك، وسورة
ابلعهد الذي أخذ عليهم، واآلية املذكورة جاءت ضمن آايت سابقة والحقة  وتذكريا هلم

صلى -القتال، وابألخص ما يتعلق ابلقتال عند احلرم ملناسبة قدومه  تتكلم عن أحكام
العمرة من أحكام وكيف يفعل من أحصر عنها   للعمرة وما يتعلق هبذه - عليه وسلمهللا

عالقة البتة لآلية املذكورة مبا كان يتعرض له  كما حدث يف العمرة اليت صدوا عنها، وال
إدخال ذلك هنا حيدث صدعا يف معاين اآلايت  املسلمون من الشتم واألذى مبكة، بل

يبدو حصول اخلطأ من أحد الرواة يف  دلوالهتا والذيوتسلسلها وارتباطها وحبك م
اختلطت عليه آية آبية فهو أيضا  إدخال بعض اآلايت املشاهبة ملا ذكره ابن عباس، أو

الشك، والذي يقوي ذلك اختالف لفظ  أتى آبية اإلسراء كأهنا نزلت ابملدينة وهي مكية
م بعض احلفاظ يف رواة األثر وكال الرواية عن ابن عباس طوال وقصرا، وإمجاال وتفصيال،
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وكذا ثبوت اخلطأ يف اآلايت القرآنية من  املذكور كما سيأيت ذكر بعضه يف الوقفة الثانية،
ابإلضافة إيل جميء ما خيالف ذلك من طرق  بعض حفاظ احلديث لعدم حفظهم للقرآن،

 .تعلق ذلك بعمرة القضية عن ابن عباس وعن تالميذه الكبار مما يدل على
 .د ذلك الطربي ونقله عنه ابن كثري نقل املوافقوقد ر 

ولعل هذا هو السبب الذي جعل النحاس يذكر ذلك عن ابن عباس بصيغة التمريض 
 .من تصحيحه لرواية علي بن أيب طلحة عنه يف أول الكتاب على الرغم

 وقد حاول الشوكاين الرد على ابن عباس يف روايته وفهمه بطريقة مل تعهد من مثله وأهنى
اهـ  كالمه بقوله: وهذا معلوم من لغة العرب اليت هي املرجع يف تفسري كالم هللا سبحانه

اليمن  وليت شعري! أيهما أفهم للغة العرب؟ ألشوكاين املولود هبجرة شوكان من بالد
والده  بعد ثالث وسبعني ومائة وألف سنة من اهلجرة، والذي ترىب بصنعاء ودرس على يد

إىل  النحو واللغة العربية!! على مشايخ اليمن وتقلب يف الزيديةوفالن وعالن، ودرس 
زوج  أن هداه هللا فرتكها إىل مذهب أهل السنة، أم من نزل القرآن يف بيت خالته على

فأحسن  خالته وابن عمه بلسانه الذي رضع لغته مع حليب أمه، وترىب على يد نيب األمة
يشاركه فيه  انه، وحاز لقب حرب األمة فلمتربيته، ودعا له بفهم القرآن فكان نعم ترمج

كالم هللا  خملوق إىل يومنا هذا؟ هذا إذا سلمنا جدال أن اللغة العربية هي املرجع يف
العربية إال  سبحانه، وهذا ال يقوله طويلب علم درس شيئا عن أصول التفسري، وما اللغة

هي املرجع بل  هللا وليستأداة من األدوات اليت جيب توافرها فيمن انربى لتفسري كالم 
مفرداهتا، وكان  إن فهم الصحايب لآلية أقوى من النقول الواردة يف لغة العرب ملعاين
احلفاظ فيه من  األحرى ابلشوكاين أن يتكلم يف سند الرواية، ويلصق اخلطأ مبن تكلم

 حسن حديثه رجاله مثل عبد هللا بن صاحل كاتب الليث مثال، فهو وإن كان األقرب فيه
معارضة،  إال أنه قد قيل فيه ما ميكن الناقد من توهيمه يف بعض ما يروي إن كان مثت

فيه   ألن له مناكري، ذكر منها ابن عدي والذهيب شيئا غري يسري، وقد قال ابن عدي
 بعد أن ذكر أن له نسخة كبرية عن معاوية بن صاحل واليت منها -كلمة توزن ابلذهب 

 مستقيم احلديث إال أنه يقع يف أسانيده ومتونه غلط وال قال: هو عندي -روايتنا هذه 
  .يتعمد الكذب
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  :اخلامسة 
ومل  -بعد أن بينا اخلطأ يف الرواية عن ابن عباس-القول ابلنسخ انفرد به ابن زيد كعادته 

َفَمِن { :يبني لفظ األثر ما هو املنسوخ والذي يفهم من كالمه أن املنسوخ هو قوله
احْلََراُم اِبلشَّْهِر  الشَّْهرُ { :ألن قوله }َما اْعَتَدى َعَلْيُكمْ  ْم فَاْعَتُدوا َعَلْيِه مبِْثلِ اْعَتَدى َعَلْيكُ 

حكاية حال وقعت وداللته ال تنسخ مبا نص عليه وهذا  }احْلََراِم َواحْلُُرَماُت ِقَصاصٌ 
ك ابن جرير املزعوم ليس ابلطبع يف منطوق اآلية وإمنا يف مفهومها وقد تبعه يف ذل النسخ
اعتماده القول جبواز القتال يف احلرم بدون قيد أو شرط على ما سبق بيانه يف  بسبب
السابقة، والصواب عدم النسخ ألنه األصل واآلية قصد هبا السماح هلم  اآلايت

َوال { :يف حالة حصول أي اعتداء عليهم يف عمرهتم تفريعا على قوله ابالقتصاص منهم
وقد رد دعوى النسخ مكي وابن  } اْلَمْسِجِد احْلََراِم َحىتَّ يـَُقاتُِلوُكْم ِفيهِ تـَُقاتُِلوُهْم ِعْندَ 

 .عباس اجلوزي ونفيا صحة ذلك عن ابن
  

  :السادسة
 صرف لفظ االعتداء عن املتبادر من معناه ال يليق والقول ابملشاكلة هو القول املقبول

وقد بينت وجهات النظر فيه وقال  }اِلِمنيَ َفال ُعْدَواَن ِإال َعَلى الظَّ { :وهي متصلة بقوله
ابن اجلوزي: فإن قال قائل: فكيف يسمي اجلزاء اعتداء؟ فاجلواب: أن صورة الفعلني 

وإن اختلف حكمهما، قال الزجاج: والعرب تقول: ظلمين فالن فظلمته أي:  واحدة
نظر قوية وجهل علي فجهلت عليه، أي: جازيته جبهله والبن العريب وجهة  جازيته بظلمه

وهي أن الثاين كاألول يف املعىن واللفظ، ألن معىن االعتداء يف اللغة  جدا يف مثل ذلك
وهذا املعىن موجود فيهما إال أن األول منهي عنه، والثاين مأمور به وتعلق  جماوزة احلد،

 .والنهي ال يغري احلقائق وإمنا يكسب ما تعلق به الطاعة أو املعصية األمر
رمحه هللا - يمني كالم مجيل يف واقعنا املعاصر يتعلق بذلك فقد سئلوللشيخ ابن عث

عن قتل نساء وأطفال األعداء إن فعلوا ذلك بنا أبن قتلوا نساءان و أطفالنا  -تعاىل
الظاهر أن لنا أن نقتل نساءهم وصبياهنم ألن يف ذلك كسر قلوب األعداء  :فأجاب

، وإن }مبِْثِل َما اْعَتَدى َعَلْيُكمْ  ُكْم فَاْعَتُدوا َعَلْيهِ َفَمِن اْعَتَدى َعَليْ { :تعاىل ولعموم قوله
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أعراضنا فهل هنتك أعراضهم؟ فاجلواب: ال.. ألن هذا حمرم بنوعه وذاك  قيل: لو هتكوا
الغري. ومثل ذلك يف التمثيل يف حديث بريدة: ) إذا أمر سرية هنوا عن  حمرم الحرتام حق

 .مثلنا بقتالهمإذا مثلوا بقتالان  التمثيل( ولكن
قلت: مسألة هتك أعراضهم ستحصل عاجال أو آجال ألن نساءهم سيكونون غنيمة 

اجملاهدين ويوطئن كسبااي مكرهات مرغمات بعد استرباء أرحامهن كما هو  توزع على
  .ولكن قصد الشيخ مجاعهن قبل األسر أو قبل قسمة الغنائم وهللا أعلم مقرر يف حمله،

بقتلى   جواز االنتقام ابملثل: قال ابن تيمية يف متثيل اجملاهدينومن كالم أهل العلم يف
والصرب  الكافرين: إن املثلة حق هلم، فلهم فعلها لالستيفاء وأخذ الثأر، وهلم تركها،

عن  أفضل، وهذا حيث ال يكون يف التمثيل هبم زايدة يف اجلهاد، وال يكون نكاال هلم
العدوان،  ئع دعاء هلم إىل اإلميان أو زجر هلم عننظريها، فأما إذا كان يف التمثيل الشا

 .الفروع فإنه هنا من ابب إقامة احلدود واجلهاد املشروع. نقله ابن مفلح عنه يف
ويف جواب للشيخ ابن عثيمني على سؤال إن النساء ال ذنب هلم إذا قتلوا هم نساءان 

قوله  ال لنا و ألن هذا مقتضىرمحه هللا: ألننا لو مل نفعل هبم ما فعلوا بنا صار هذا ذ قال
 .، فهم قتلوا نساءان فنقتل نساءهم وهذا هو العدل}َفَمِن اْعَتَدى َعَلْيُكمْ { :عز وجل

 .قال: وألن هذا يؤثر عليهم أتثريا عظيما
 قلت: وقد توسع بعض العلماء يف اآلية واستدلوا بعمومها يف مسائل القصاص واملماثلة

حلرمة غريه وال شك أن ذلك ليس على عمومه، فمن  فيه ويف استحالل حرمة املستحل
 حبليلة جاره ال حيق جلاره أن يزين حبليلته، ومن سب أاب رجل مل جيز له أن يسب أابه، زىن

 ومن قتل ابنا لشخص مل جيز له أن يقتل ابنه، ومن حرق دارا ألخيه مل جيز أن حيرق له
اخلروج من بعض الصور املماثلة داره، والصور يف ذلك كثرية، وقد حاول بعض العلماء 

 ذكرانه بتفسري املثلية بكالم فيه بعد وإمنا يبقى ما دلت عليه األدلة اخلارجية وحبث ملا
 املسألة خارج آيتنا ألن اآلية قصد هبا أمر معني وهو مقابلة قتال املشركني للمسلمني

 .ابلقتال مبثله بغض النظر عن احلرمات وهللا أعلم
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  :السابعة
وحنوها من  }َعَلْيُكْم فَاْعَتُدوا َعَلْيِه مبِْثِل َما اْعَتَدى َعَلْيُكمْ  َفَمِن اْعَتَدى{ :تعاىل قوله

الدالة على االنتقام قد يتوهم متوهم أهنا تتعارض مع آايت الصفح والعفو ويف  اآلايت
ع مسلكان: األول: مشروعية االنتقام مع أفضلية العفو والثاين: أن لالنتقام موض ذلك

فيه وال حيسن فيه العفو والعكس صحيح وهناك مسلك اثلث دل عليه آاثر كثرية  حيسن
وأقوال ألهل العلم عند اآلايت املتعلقة بذلك، وهو كون العفو أمر به أوال حيث  متكررة

 شوكة للمسلمني، مث أمر بعد ذلك ابالنتقام تدرجييا مع توفر القوة هلم واألقرب ال
 ك األخري مع الكافرين، ويتعني املسلكان األوالن مع املسلمنيالتفصيل؛ فيتعني املسل

 .وهللا أعلم
 
           

    

  :األوىل
سبيل هللا وإن كان شامال لكل ما أمر هللا به يف  إىل أن اإلنفاق يفذهب مجهور املفسرين 

اإلنفاق يف اجلهاد، وهذا  وجوه اإلنفاق، إال أن األقرب يف معىن اآلية أن املراد دينه من
لوجهني؛ األول:  }َسِبيِل اّللَِّ  َوأَْنِفُقوا يف { :الرازي: قال هو الذي دلت عليه اآلاثر وقال

فيجب  على العلة يف وجوب هذا اإلنفاق، وذلك ألن املال مال هللا أن هذا كالتنبيه
  اهتز ونشط فيسهل عليه إنفاق املال إنفاقه يف سبيل هللا، وألن املؤمن إذا مسع ذكر هللا

إىل مكة  -هللا عليه وسلم صلى-الثاين: أن هذه اآلية إمنا نزلت وقت ذهاب رسول هللا 
بد من أن تفضي إىل القتال إن منعهم املشركون، ال لقضاء العمرة، وكانت تلك العمرة

 :قال تعاىل وجهادا، واجتمع فيه املعنيان، فلما كان األمر كذلك، ال جرم فكانت عمرة
 .والعمرة ومل يقل: وأنفقوا يف اجلهاد }َسِبيِل اّللَِّ  َوأَْنِفُقوا يف {
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  :الثانية
احلاكم: إن الصحايب الذي  أصول التفسري قال يعرض لنا هنا مسألة هامة من مسائل

فإنه حديث  والتنزيل فأخرب عن آية من القرآن أهنا نزلت يف كذا وكذا شهد الوحي
 .مسند

كذا يراد به اترة أنه سبب النزول، ويراد به اترة أن  وقال ابن تيمية: قوهلم نزلت اآلية يف
قد تنازع العلماء كذا و  داخل يف اآلية وإن مل يكن السبب كما تقول: عين هبذه اآلية هذا

كما يذكر السبب -كذا هل جيري جمرى املسند  يف قول الصاحب: نزلت هذه اآلية يف
يدخله يف  أو جيري جمرى التفسري منه الذي ليس مبسند؟ فالبخاري -ألجله الذي أنزلت

على هذا االصطالح كمسند أمحد  املسند، وغريه ال يدخله يف املسند وأكثر املساند
 .نزلت عقبه، فإهنم يدخلون مثل هذا يف املسند إذا ذكر سببا وغريه خبالف ما

 .يف علوم القرآن وال نطيل ابلنقول يف ذلك ألن مكاهنا
سبب النزول هو حديث أيب أيوب كما يالحظ  وإذا تقرر هذا يالحظ أن أصرح لفظ يف

وا شهد عليه صحابيان جليالن خال من مل يسم من جلة الصحابة الذين أيضا أنه قد أقره
الروم ومها عقبة بن عامر  حصار القسطنطينية ومنهم املهاجري الذي محل على صف

ما قال قوة ال توجد يف شيء من الرواايت األخرى،  اجلهين وفضالة بن عبيد مما يعطي
ملثل ذلك أضف إىل  االنتباه ملا أليب أيوب من سبق ومكانة جتعله من أضبط الناس مع

عليه مجهور املفسرين بل هو موافق له ألن  األول الذيهذا أنه ال يتعارض مع القول 
عموم  ابلنفس فقط وإمنا ابملال والنفس وقدم املال على النفس يف اجلهاد ال يكون

املال، فال شك أن اآلية نزلت  القرآن، وأصل اإلنكار عليهم إمنا أتى من حرصهم على
 :ل عليه استفتاح اآلية بقولهأوال وهو املراد ابلنفقة ويد يف قعودهم عن اجلهاد مباهلم

اثنيا وقد اعترب احلافظ ابن حجر رواية أيب أيوب  مث أبنفسهم }َوأَْنِفُقوا يف َسِبيِل اّللَِّ {
حديث أيب أيوب  لرواية حذيفة فقال: وهذا الذي قاله حذيفة جاء مفسرا يف مفسرة

 .يل اآليةالتابعني حنو ذلك يف أتو  فذكره مث قال: وصح عن ابن عباس ومجاعة من
عن زيد بن أسلم وابنه عبد الرمحن ألنه شامل  وميكن أن يقال هو موافق أيضا ملا جاء

ترك للنفقة  اجلهاد ابملال وذهاهبم أبنفسهم فقط ففيه ترك للجهاد وفيه أيضا لرتكهم
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انتقده بقوله: فيلزم على قوله  فريجع لألمرين السابقني على أن احلافظ ابن حجر
األموال، والذين  أصحاب }َوَأْحِسُنوا{ و } َوأَْنِفُقوا{ هلم فالذين قيل اختالف املأمورين

خيلص من األقوال خمالف إال  الغزاة بغري نفقة وال خيفى ما فيه وال }تـُْلُقوا َوال{ قيل هلم
الرواية عن أيب إسحق عنه وجاءت يف إحدى الطرق  ما جاء عن الرباء وقد اختلفت

موافق  نفقة وهذا يرجع إىل قول مجهور املفسرين وهوإمنا ذلك يف ال مصرحة بقوله
النعمان بن بشري وعبيدة  حلديث أيب أيوب، وأما الرواايت األخرى وما جاء عن

العظيم الذي يصل بصاحبه إىل القنوط أنه القعود عن  السلماين فيحمل قوهلم يف الذنب
األقوال: واألول  واإلنفاق فيه فتضيق هوة اخلالف، وقال ابن حجر بعد ذكره اجلهاد

 .املعتمد يف نزوهلا أظهر لتصدير اآلية بذكر النفقة فهو
إحاطة اخلطاب تقتضى أن التهلكة تضييع القتال  :وقد نقل البقاعي عن احلرايل قوله

هدمه وملا كان أمر  اللذين برتكهما تقع االستطالة على مبىن اإلسالم فيتطرق إىل واإلنفاق
األموال لتجرد املهاجرين عنها كان يف ضمنه  كانوا أهل  اإلنفاق أخص ابألنصار الذين

 .انتهى -اخلطاب فيه لألنصار  أن أكثر فصل
عمرو بن العاص يف اعتبار من محل على  وال خيلص خمالف حقيقي سوى ما روي عن

 اآلية والصواب أنه إن دخل كل شيء يؤدي إىل التهلكة ابلنظر العدو داخال يف معىن
وعملهم به ومدحهم له  يدخل ذلك لثبوت خالفه عن جلة الصحابة لعموم لفظ اآلية مل

 .منه وهللا أعلم بل إن اآلية تعترب للحث عليه ال للمنع
عام يف مجيعها وقد أصاب إال يف اقتحام العساكر  وقد قال ابن العريب: قال الطربي: هو

عبد امللك من و  اختلفوا يف ذلك فقال القاسم بن خميمرة والقاسم بن حممد فإن العلماء
اجليش العظيم إذا كان فيه قوة وكان هلل بنية  علمائنا: ال أبس أن حيمل الرجل وحده على

النية  تكن فيه قوة فذلك من التهلكة وقيل: إذا طلب الشهادة وخلصت خالصة فإن مل
َيْشِري  َوِمَن النَّاِس َمنْ { :تعاىل فليحمل؛ ألن مقصده واحد منهم وذلك بني يف قوله

 والصحيح عندي جوازه؛ ألن فيه أربعة أوجه: األول طلب }َسُه اْبِتَغاَء َمْرَضاِت اّللَِّ نـَفْ 
الرابع ضعف نفوسهم لريوا أن  الشهادة الثاين وجود النكاية الثالث جترية املسلمني عليهم

 .ابجلميع؟ والفرض لقاء واحد اثنني وغري ذلك جائز هذا صنع واحد، فما ظنك
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احلسن ومل يتعرضا لطلب الشهادة بل  ص نقال عن حممد بنوبنحو ذلك قال اجلصا
وإال كان مكروها يف حقه ألنه أتلف نفسه من غري منفعة  شرطا حصول أحد املنافع

 .على الدين وال على املسلمني عائدة
واستدل هلا أبدلة خارجية وذكر تفسريا أليب هريرة  وأطال الرازي النفس يف تلك املسألة

يف اآلاثر، والذي  نعني ومل أقف عليه بل املروي عنه خالفه كما سبقموافقا للما لآلية
كثريا من اخللط ولعله أراد ماروي عن عمرو بن  يتابع الرازي عموما يف النقول جيد عنده

َوال تـُْلُقوا { :كالمه بتمامه يف املسألة، قال يف أحد وجوه تفسري اآلية العاص، وهاك
ترجون النفع، وال يكون لكم  أي ال تقتحموا يف احلرب حبيث ال }ةِ التـَّْهُلكَ  أِبَْيِديُكْم ِإىَل 

حيل، وإمنا جيب أن يقتحم إذا طمع يف النكاية وإن  فيه إال قتل أنفسكم فإن ذلك ال
مقتول فليس له أن يقدم  القتل، فأما إذا كان آيسا من النكاية وكان األغلب أنه خاف

أنه  -رضي هللا عنه-، ونقل عن أيب هريرة بن عازب عليه، وهذا الوجه منقول عن الرباء
هذا التأويل  اآلية: هو الرجل يستقتل بني الصفني ومن الناس من طعن يف قال يف هذه

األول: روي أن رجال من املهاجرين محل  وقال: هذا القتل غري حمرم واحتج عليه بوجوه؛
 :أيوب األنصاريالناس: ألقى بيده إىل التهلكة ! فقال أبو  على صف العدو فصاح به

ونصرانه  -صلى هللا عليه وسلم- حنن أعلم هبذه اآلية وإمنا نزلت فينا؛ صجبنا رسول هللا
وتصاحلنا،  قوي اإلسالم وكثر أهله رجعنا إىل أهالينا وأموالنا وشهدان معه املشاهد، فلما

هللا  رضي-اجلهاد والثاين: روى الشافعي  فكانت التهلكة اإلقامة يف األهل واملال وترك
 :ذكر اجلنة، فقال له رجل من األنصار -صلى هللا عليه وسلم- أن رسول هللا -عنه

 ((لك اجلنة)) :والسالم أرأيت اي رسول هللا إن قتلت صابرا حمتسبا؟ قال عليه الصالة
من األنصار ألقى درعا   فانغمس يف مجاعة العدو فقتلوه بني يدي رسول هللا، وأن رجال

والسالم اجلنة مث انغمس يف العدو فقتلوه  لنيب عليه الصالةكانت عليه حني ذكر ا
من  رجال من األنصار ختلف عن بىن معاوية فرأي الطري عكوفا على والثالث: روي أن

فيقتلونين وال أختلف عن  قتل من أصحابه، فقال لبعض من معه: سأتقدم إىل العدو
، فقال -هللا عليه وسلمصلى -فذكروا ذلك للنيب  مشهد قتل فيه أصحايب ففعل ذلك،

فقيل: ألقى  حسنا الرابع: روي أن قوما حاصروا حصنا فقاتل رجل حىت قتل، فيه قوال
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ذلك فقال: كذبوا، أليس  -هللا عنه رضي-بيده إىل التهلكة، فبلغ عمر بن اخلطاب 
ذلك  ؟ وملن نصر}نـَْفَسُه ابِْتَغاَء َمْرَضاِت اّللَِّ  َوِمَن النَّاِس َمْن َيْشِري{ :يقول هللا تعاىل

إلقاء النفس يف صف العدو إذا  التأويل أن جييب عن هذه الوجوه فيقول: إان إمنا حرمنا
 .فأما إذا توقع فنحن جنوز ذلك مل يتوقع إيقاع نكاية فيهم،

ونقل أغلب ما ذكره ابن العريب وزاد عليه بعض  وكذا أطال القرطيب يف تلك املسألة
  ازواآلاثر ومال إىل اجلو  النقول

اخلارجية اخلاصة هبا وأما هنا  وعلى كل حال، ميكن حبث املسألة بعد استيعاب األدلة
ال يدخل فيها من فعل هذا كما سبق أن قدمت، وأما جواز  فالذي يعنينا أن هذه اآلية

 .وعدمه فمحله غري هذا احملل، وهللا أعلم ذلك
  

  :الثالثة
ن األمهية مبكان أن نعرج عليها لكثرة حادثة، م يلحق ابملسألة السابقة مسألة عصرية

 .فيها وهي مسألة العمليات االستشهادية ومشروعيتها اخلائضني
هلا ووجهيت نظر أهل العلم فيها يف مقال  وقد فصلت الكالم عن التسمية الصحيحة

 .مقال للشيخ العبيكان وهو يف موقعي على الشبكة خاص يف تعقب يل حول
هذه العملياِت مرجُعه إىل أتمُِّل أمر  هام، وهو: هل  نا حولَ واختالف أهِل العلم يف زمانِ 

يَقتَل هو نفَسه إذا كانت  فرٌق بنَي تعريِض الشخِص نفَسه للقتِل بيِد غريِه وبني أن هناكَ 
فصدَمْته  أراَد شخٌص أن ينتحَر فتقدم إىل سيارة  متشي بسرعة   النتيجُة واحدًة، فمثاًل إذا
فطعن نفسه أو شرب مسًا أو خنق  ستوي مع من أخذ سكيناً هذه السيارُة، فهل هو ي

 ...نفسه أو فجر نفسه
كثري  من السلف الصاحِل  إذا كان األمران متساويني فإن هذه العملياِت تستوي مع فعلِ 

حيث   }نـَْفَسُه اْبِتَغاَء َمْرَضاِت اّللَِّ  َوِمَن النَّاِس َمْن َيْشِري{ :الذين نزل فيهم قوله تعاىل
وسيوفهم وقد  لرجل منهم حيمل على املشركني وحده ويغمس نفسه بني صفوفهما كان

التهلكِة فرد عليهم كباُر الصحابة أبن هذا  توهم البعُض أن هذا من إلقاِء النفس إىل
أنه  الذي حيِمُل على العدو ولو كان واحدًا وقد غلَب على ظنه ليس بصحيح وأن
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يُعترَب بذلك قاتاًل لنفسه كما سبق بيانه يف  ز وجل والسُيقتل ال حمالَة إمنا ابَع نفسه هلل ع
 .آيتنا هذه

ذلك هل هو التخلُص من الدنيا أو هو إرضاُء هللا  مث إن املقصَد الذي يقصُده من يفعل
 َوال تـَْقتـُُلوا{ :يقول والنكايُة يف العدو؟ فرٌق كبرٌي يف النية، فإن هللا عز وجل عز وجل

ُفَسُكْم ِإنَّ اّللََّ   }ُنْصِليِه اَنراً  َوَمْن يـَْفَعْل َذِلَك ُعْدَوااًن َوظُْلمًا َفَسْوفَ  *  َكاَن ِبُكْم رَِحيماً أَنـْ
العدواِن وليس من ابب الظلِم فليس ذلك مستواًي مع  فإذا كان القتُل ليس من ابب

 أن هذا يشِبه االنتحارَ  الذي يكون هلل عز وجل. فال بدَّ من التفريِق؛ ال يظن الظان القتل
وإلقاِء املسلم بنفسه حتَت السيوف وهو يعلُم أنه  بل إن ذلك أشبَه ابحلمِل على العدو

اليت نواها ودخل هبا جتعُل  حمالَة وقد ينجو، هذا هو الفارُق الوحيُد ولكن النيةَّ  مقتوٌل ال
فرَق يف اإلمث بني من يقتُل نفَسه ابلرصاص أو يطلب من  العمَل مستوايً، وكما قلُت ال

 .أن يطلَق عليه الرصاَص ليقتَله هغري 
وبعضهم يرتجل من فرسه وبعضهم يتحنط  وقد كان بعض الصحابة يكسر جفن سيفه

 .أال يرجع ألهله وأن يتعرض للقتل يف سبيل هللا ويلبس األكفان ألنه نوى
غمسه يده )) :ما يضحك الربَّ من عبده؟ قال وقد قال معاذ بن عفراء: اي رسول هللا،

 .((فقاتل حىت قتل اسرًا. قال: فألقى درعاً كانت عليه،يف العدو ح
 .واألدلة املشاهبة لذلك كثرية

أن ينغمس املسلم يف صف الكفار، وإن غلب على  جوز األئمة األربعة»قال ابن تيمية: 
 .«يقتلونه، إذا كان ذلك مصلحة للمسلمني ظنه أنه

 .يف ذلكوالنية هلا دور عظيم  وليس كل قتل للنفس يستوي مع غريه
صلى هللا عليه -والقصِة العجيبِة اليت ذكرها النيبُّ  وهنا أيضًا نتعرُض للحديِث املشهورِ 

بقتله مبحاوالت  عدة   يف مسألِة أصحاِب األخدوِد فإن الغالَم الذي َفِشَل امللكُ  -وسلم
 من سهامه الطريقة اليت ميكُن أن يَقتـَُله هبا ويعطيه سهماً  مث بعد ذلك َيُدلّه الغالُم على

هللا ربِّ الغالم. فهذا لو فُِعل  ويقول له: إذا أردَت أن تقتلين فافعْل كذا وكذا وقل بسم
الناس  أن ُيْسِلَم الناُس وأن يصَل بذلك إىل مقصده من هدايةِ  بغري املقصِد الشرعي وهو

ذلك. فاملقصُد طريقِة قتله وأن مُيَكَِّنه من  ملا جاَز ذلك أبداً؛ أن َيُدلَّ الشخُص آخَر على
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النفِس يف سبيل هللا عز  ومل يُعترب ذلك من ابب االنتحار وإمنا هو من ابِب بذل اعُترِبَ هنا
  .وجل

شكَّ أن الفريَق الذي يرى أهنا عملياٌت انتحارية إمنا  فهذه وجهَة نظِر الفريق اجمليز، وال
ه مل يلتفْت إىل النية، ولكن إىل األصِل وهو أن قتَل املسلم لنفسه ال جيوُز وحراٌم، نظر

 .كبرٌي يف هذا األمرِ  والنيُة كما قدمنا هلا حظٌ 
 احلافُظ ابُن حجر تشري إىل ما ذكرتُه اآلن من وجِه النظر وُأذكر هنا كلمات  قليلًة ذكرها

ابالنتحاِر بل هي أشبُه مبن شرى  اليت ُتَدلل على أن مثَل هذه العملياِت ليست أشبهَ 
  :احلافظ رمحه هللا نفَسه من هللا. فيقول

جواُز بذِل النفِس يف اجلهاِد، وفضُل الوفاء ابلعهِد  ويف قصِة أنِس بن النضِر من الفوائدِ )
حىت يصَل إىل إهالكها( ) شقَّ على النفِس حىت يصَل إىل إهالِكها( أتملوا هنا كلمة ولو

يف وسط املشركني، بياُن أنه أهلَك نفَسه ابنغماِسه  ومل يقل )حىت يصل إىل هالكها( ففيه
 .(اإللقاِء إىل التهُلَكةِ  يقول: )وأن طلَب الشهادِة يف اجلهاد ال يتناوله النهُي عن مث

املعاصرين وشرط هلا الشيخ ابن عثيمني رمحه هللا  وقد نص على جوازها مجهور العلماء
كر على انتحارا وأن فيها نكاية ابلعدو وأما الشيخ األلباين فنفى متاما أن تكون أن يكون

إبذن قائد املسلمني وغريمها مل يشرتط شيئا ومن  من اعتربها كذلك لكنه اشرتط أن تكون
أبهنا  اجمليزين رأي مفيت مصر الدكتور علي مجعة حيث وصف من قال أغرب أقوال

 .هذا من الغلو الزائد ما فيه انتحار أبنه محار وأنه إذا أصر على قوله يكفر. ويف
  

  :الرابعة
والذي يوحي ابلثقة الزائدة يف النفس، فاهتم أاب  اين إىل كالمه الالمعقول،رجع الشوك

اجليش وحده ممن  األنصاري ومن وافقه يف اإلنكار على من اعترب احلامل على أيوب
جتاوز سببها، وقال: وهو ظن تدفعه لغة العرب  يدخل حتت اآلية، أبهنم ظنوا أن اآلية ال

تعديه  ة منها ما تقدم يف اآلية السابقة من رد علىابطل من وجوه عد وهذا الذي قاله
القول أبن العربة بعموم اللفظ ال  أيضا على حرب األمة ابن عباس بنحو ذلك، ومنها: أن

تعارض ما تقرر قبلها من أمهية معرفة السبب لفهم النص،  خبصوص السبب قاعدة ال
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اليت ال متت بصلة  ينتعارض أيضا أمهية التئام آايت الكتاب وعدم تكلف املعا وال
مدلول اللفظ فال يليق أن يقال: إن هللا أراد  للسياق، وإقحامها فيها إقحاما توسعا يف

الذي يف بطنها، أو وال  أنفقوا أيها املؤمنون يف سبيل هللا وال تسقط املرأة جنينها :ابآلية
يف ذلك  يسرع مسرع بسيارته يف مكان مرتفع ألن يعبث أحد أبسالك الكهرابء، أو وال

فرائضكم ألن هللا  إىل التهلكة وأحسنوا يف مراقبة هللا عز وجل أو يف أداء إلقاء ابلنفس
السياق يرى فيه عدم الرتابط والتشويش الشديد،  حيب احملسنني فالقارئ ألول وهلة هلذا

للتعميم الحتاج  سياق اآلايت السابقة هلذه اآلية الكرمية، وإذا فتح اجملال فما ابلك مع
تؤدي إىل التهلكة، ولدخل فيها أمور ختتلف  مر إىل ضابط لبيان ما هي األمور اليتاأل

النزول، ولواله ملا  واألفهام ولكن هذا اللفظ أريد به أمر معني بينه سبب فيها العقول
يرى ابتداء أن القعود إلصالح املال ورعاية  فهم أن هذا يؤدي إىل اهلالك، فأي عقل

وتعاىل،  الصحابة الكرام ذلك حىت نبههم إليه رهبم سبحانه ومل يفهم األهل هالكا؟
 .فاللهم فقهنا يف ديننا وأصلح لنا نياتنا
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 :األوىل
يستوعبوا رواايت  تعرض أهل التفسري هنا لقضية وجوب العمرة وعدم وجوهبا فلم

ويف احلقيقة ليس هذا موضوع حترير النزاع يف  املسألة وأطال كل فريق يف االحتجاج لقوله
فإن البحث  أو عدم داللتها وإال والذي يعنينا هو داللة اآلية على ذلك تلك املسألة

املستقلة عن اآلية يف مسألة الوجوب  عن وجوب العمرة جيران إىل البحث يف اآلاثر
 مسألة وجوب املتعة ودخول العمرة يف احلج إىل يوم القيامة وعدمه وجيران أيضا إىل

حتج بل ا -رمحه هللا- والرواايت املتعلقة بذلك كما أشار إىل ذلك احلافظ ابن كثري
املتعة، قال إسحاق بن إبراهيم النيسابوري: سألته  اإلمام أمحد آبايتنا هذه على وجوب

هللا تبارك  ومل يدخل بعمرة؟ فقال: نرى أن العمرة واجبة مع احلج ألن عن رجل حج
  .}وأتـّموا الـَحّج والُعْمَرَة ّلِلِّ { :وتعاىل يقول

واحد. وقال ابن اجلوزي:  ازن وغريوقول مجهور أهل العلم الوجوب ورجحه البغوي واخل
 "وقراءة اجلمهور تدل على وجوهبا" وبنحوه قال القرطيب، وعند التأمل ال يبقى أحد قال

الكوفيني، وبعض املالكيني،  ابالستحباب قوال واحدا، مل يرو عنه خالفه سوى بعض
 .والعهدة فيه على الناقل

العمرة أن تكون يف غري أشهر  إمتاماثنيا: رد احلافظ ابن كثري على قول من قال: إن 
  :-رمحه هللا-احلج فقال 

عليه وسلم اعتمر أربع  وهذا القول فيه نظر ألنه قد ثبت خ م أن رسول هللا صلى هللا
يف ذي القعدة سنة ست وعمرة القضاء يف ذي  عمر كلها يف ذي القعدة عمرة احلديبية

أحرم  مثان وعمرته اليت مع حجته وعمرة اجلعرانة يف ذي القعدة سنة القعدة سنة سبع
بعد هجرته ولكن قال ألم  هبما معا يف ذي القعدة سنة عشر وما اعتمر يف غري ذلك

وما ذاك إال ألهنا قد عزمت على احلج معه  ((عمرة يف رمضان تعدل حجة معي)) :هانئ
 فاعتاقت عن ذلك بسبب الظهر كما هو مبسوط يف احلديث عند -عليه السالم-

 .ونص سعيد بن جبري على أنه من خصائصها وهللا أعلمالبخاري 
بعض الطرق أم سليم  قلت: احلديث ليس ألم هانئ وإمنا المرأة من األنصار مسيت يف

وال يوجد ما يدل على أنه من خصائصها بل  ويف بعضها أم معقل ويف بعضها أم سنان
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طريق  من طرق غريلتخصيصه هبا وهللا أعلم، وقد جاء هذا احلديث  هو عام وال معىن
  .هذه املرأة

يف معرض الكالم على  اثلثا: تعرض أبو عبيد والنحاس وابن اجلوزي لفسخ احلج وحكمه
إمتامها أال  :}وأتـّموا الـَحّج والُعْمَرَة ّلِلِّ { يف هذه اآلية، ونقل النحاس عن عمر أنه قال

بذلك.  عمر تصرح فهم منه حلديثه مع أيب موسى ومل أقف على رواية عن يفسخا: وهذا
يعلم أن عمر ال يرى النسخ وإمنا  واملتأمل ملا ورد عن عمر مما تقدم بعضه يف اآلاثر

بعض الرواايت أنه خشي أن يظل الرجال معرسني هبن يف  ملصلحة أرآتها كما صرحت
 -عليه وسلم صلى هللا-أوهم السامعني بكالم عام خصوصية ذلك برسول هللا  .األراك

أن فصل كل نسك على حدة أمت  مر إبمتام احلج والعمرة ونص علىوبني أن هللا أي
 -رضي هللا عنه-وذلك للملحظ الذي حلظه عمر  للسامعني حلجهم وأمت لعمرهتم

التمام وهذا  ختوفه وكونه عرب بقوله: أمت يدل على وجود اتم أقل منه يف والتخوف الذي
كالمنا عن املتعة يف بقية اآلية ما   الواردة يف يؤيد أنه ال يرى نسخا. وسيأيت يف اآلاثر

اإلمتام بل هو كمال  ومهما يكن من أمر فإن فسخ احلج إىل العمرة ال يناقض يؤكد ذلك
من مل يسق اهلدي  -صلى هللا عليه وسلم-هللا  فيه، ألن فسخ احلج الذي أمر به رسول

على صفة  أيضالنوع النسك من إفراد أو قران إىل متتع فهو إمتام للحج  إمنا هو تعديل
قول من أقوال أهل العلم. فليس  هي األكمل عند النظر يف األدلة أو على األقل على

 هذا هو معىن اإلمتام يف اآلية أما على األقوال األخرى فال هناك نسخ على التسليم أبن
 .جمال الدعاء النسخ أصال

لشروع فيهما وهلذا قال بعد ا رابعا: قال ابن كثري يف اآلية: ظاهر السياق إكمال أفعاهلما
 .الوصول إىل البيت ومنعتم من إمتامهما بعده فإن أحصرمت أي صددمت عن

أن األمر ابإلمتام أمر  قلت: عند التدبر يظهر أن القول اليت دلت عليه اآلاثر: وهو
ألن اآلايت نزلت ومل يكن مث تلبس حبج، فكيف  ابالبتداء واإلكمال معا، هو الراجح،

 مل يشرع فيه أصال؟ما يؤمر إبكمال
اتمني كاملني مبناسكهما  ائتوا هبما }وأتـّموا الـَحّج والُعْمَرَة ّلِلِّ {" :وقال الزخمشري

وال نقصان يقع منكم فيهما. مث قال: فإن قلت: هل  وشرائطهما لوجه هللا من غري توان
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هنما على كو  على وجوب العمرة: ما هو إال أمر إبمتامهما وال دليل يف ذلك فيه دليل
والتطوع مجيعا إال أن نقول األمر إبمتامهما  واجبني أو تطوعني فقد يؤمر إبمتام الواجب

يف أصله إال أن  بدليل قراءة من قرأ: وأقيموا احلج والعمرة، واألمر للوجوب أمر أبدائهما
اإلمتام كما تقدم ضد النقص ] :يدل دليل على خالف الوجوب [ وقال أبو حيان

 أتتوا هبما انقصني شيئا من شروطهما وأفعاهلما اليت تتوقف كاملني وال  واملعىن افعلومها
اإلمتام بغري ما يقتضه  وجود ماهيتهما عليها، مث قال: هذا ظاهر اللفظ، وقد فصل

  .الظاهر." مث ذكر اآلاثر
املفسرة هلا على األمر  وهذا القول هو الذي ال ينبغي خالفه فقد دلت اآلية واآلاثر

الوجوب أو عدمه فتحتاج للنظر يف األدلة األخرى،  داللة هذا األمر علىهبما، وأما 
 .يوجد صارف أم ال ملعرفة هل

ابن زيد؛ وهو: قضية  خامسا: هناك أمر أكثر املفسرون احلديث عنه وتعرض له أثر
 .وجوب إكمال العبادة اليت شرع فيها

العمرة ملزم سواء قيل و  قال ابن كثري: وهلذا اتفق العلماء على أن الشروع يف احلج
قوالن للعلماء وقد ذكرانمها بدالئلهما يف كتابنا  بوجوب العمرة أو ابستحباهبا كما مها

 .مستقصى وهلل احلمد واملنة األحكام
من تبىن هذا القول هو  وهذه مسألة ال أريد اإلطالة فيها إال أن الذي يبدو أن أشد

بغي أن يدخل الرجل يف شيء من األعمال وال ين" :، قال مالك-رمحه هللا-اإلمام مالك 
اليت يتطوع هبا  الصالة، والصيام، واحلج، وما أشبه هذا من األعمال الصاحلة :الصاحلة

مل ينصرف حىت يصلي ركعتني وإذا صام مل  الناس فيقطعه حىت يتمه على سنته: إذا كرب
 الطواف مليومه وإذا أهل مل يرجع حىت يتم حجه وإذا دخل يف  يفطر حىت يتم صوم

دخل فيه مل يقضيه إال من  يقطعه حىت يتم أسبوعه وال ينبغي أن يرتك شيئا من هذا إذا
األسقام اليت يعذرون هبا و األمور اليت يعذرون هبا  أمر يعرض له مما يعرض للناس من

َيُض  َحىتَّ يـَتَـَبنيََّ َلُكمُ  وَُكُلوا َواْشَربُوا{ :هللا تبارك وتعاىل يقول يف كتابه وذلك أن اخْلَْيُط األَبـْ
َياَم ِإىَل اللَّْيلِ  اخْلَْيِط اأَلْسَوِد ِمَن اْلَفْجِر مثَّ َأمتُّوا ِمنَ  هللا  فعليه إمتام الصيام كما قال }الصِّ

رجال أهل ابحلج تطوعا وقد قضى  فلو أن }وأتـّموا الـَحّج والُعْمَرَة ّلِلِّ { :وقال هللا تعاىل
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احلج بعد أن دخل فيه ويرجع حالال من الطريق وكل أحد  الفريضة مل يكن له أن يرتك
 ."أحسن ما مسعت انفلة فعليه إمتامها إذا دخل فيها كما يتم الفريضة وهذا دخل يف

ما يدل على هذا  قلت: هذا الكالم غري مسلم بل هناك أدلة تعارضه، وليس هناك
يام جاءت يف معرض يف الفرض: فآية الص القول حىت اآليتني اللتني ذكرمها إمنا مها

 وآية احلج والعمرة فكما ذكر بعض املفسرين أهنا أول ما نزل احلديث عن صيام رمضان،
تدالن على وجوب إكمال  يف فرض احلج وهو متجه جدا، هذا على التسليم أبن اآليتني

األمر أبداء العمل على الوجه األكمل من غري  ما شرع فيه، واألقرب أهنما تدالن على
خرج منه قبل إهنائه  تفريط، وهذا ال يكون إال إذا استمر فيه اإلنسان أما إذا نقصان أو

 .يؤد العمل فليس خماطبا هبذا اخلطاب أصال ألنه مل
الصائم املتطوع، وترك  وعلى كل فاملسألة حبثها خارج اآليتني فقد ثبت جواز إفطار

مينع من قطع شرعي، ومل أقف على دليل  املعتكف العتكافه وقطعه له بدون عذر
وال لطوافه إن شاء وال أن ميسك صدقته اليت عزم على  املسلم لصالته إن شاء،

هبا أن ميضيها فعل، وإن  هبا إن شاء، والنوافل يف احلقيقة كثرية، إن شاء املتنفل التصدق
فما الذي مينع من ذلك أيضا إن كان وقتها ذا  شاء أن يقطعها فعل، وأما الفروض

اإلفطار فيه  ي أوجب على نفسه صيام يوم نذرا، فصام يوما فعن لهالذ اتساع؟ فمثال
يف صالة فريضة فأراد اخلروج منها  على أن يصوم غريه، ماذا مينعه من ذلك؟ ومن دخل

فسافر  ألدائها ما الذي مينعه من ذلك؟ ومن صام يوما من رمضان حلاجة والوقت متسع
هذا مع أمن التالعب ابلعبادة  ملانع؟يف وسط النهار أو يف آخره فأحب أن يفطر فما ا

 اخلروج من اإلحرام ابحلج أو العمرة يستلزم ما حيله من هذا قطعا، غاية ما يف األمر أن
التسليم. واملسألة هذه مسألة  اإلحرام خبالف سائر العبادات اللهم إال الصالة فتحليلها

شاء ال نكره له ذلك، وللمرء أن يفطر يف صوم التطوع إن " :خالفية فقد قال ابن حزم
فيمن قطع صالة  أن عليه إن أفطر عامدا قضاء يوم مكانه. مث قال: وهكذا نقول إال

حج تطوع، أو اعتكاف تطوع، وال  التطوع أو بدا له يف صدقة تطوع، أو فسخ عمدا
 فدعوى ال برهان عليها وإجياب مامل يوجبه هللا تعاىل وال فرق ملا ذكران، وما عدا ذلك

 إال أنه ال قضاء عليه يف شيء مما ذكران إال يف فطر -لى هللا عليه وسلمص-رسوله 
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واحتج لقضاء الصوم حبديث فيه  التطوع ملا نذكر إن شاء هللا تعاىل". مث ذكر أدلة قوله
 .وخالفه ما هو أصح منه وهللا أعلم خالف وأعله كثري من أهل العلم

حيان لعلي وابن مسعود وزيد  رفع، ونسبها أبوقرأها الشعيب ابل }َواْلُعْمَرةَ { :سادسا: قوله
والشعيب وأيب حيوة ونقل ابن العريب أنه روي ذلك عن  بن اثبت وابن عباس وابن عمر

  :اليصح من وجهني عباس وقال: "وحكى قوم أنه إمنا فر من فرض العمرة، وهذا ابن
  .املذهب أحدمها: أن القراءة ينبين عليها املذهب وال يقرأ حبكم

معىن لقراءة الرفع إال على  اين: أان قد بينا أن النصب ال يقتضي ابتداء الفرض، فالالث
 ."رأي من يقول يقرأ بكل لغة

: والعمرة هلل -عنهم رضي هللا-وقال الزخمشري: "وقرأ علي وابن مسعود والشعيب 
 ."حكم احلج وهو الوجوب ابلرفع، كأهنم قصدوا بذلك إخراجها عن

كان، كيف يقال: إن  ك القراءة ألحد من الصحابة أبي إسنادومل أقف على نسبة تل
يعبث يف كتاب هللا وحيرف فيه مسلم  أحدا منهم قرأ كذلك ليفر من الوجوب، وهل

ومنهم حرب األمة واخلليفة الراشد  -صلى هللا عليه وسلم- فضال عن أصحاب رسول هللا
وعليا من  ن عباسوالعجيب أن اب -صلى هللا عليه وسلم-سر رسول هللا  وصاحب

واجبة كوجوب احلج. وقال ابن حزم:  القائلني بوجوب العمرة بل إن ابن عباس يراها
يف غاية الصحة.وأما ابن مسعود فاملشهور عنه وعن  وهذا عن ابن عباس من طرق

يكون قرأ كما ذكر  قراءهتا: وأقيموا احلج والعمرة إىل البيت، فال ميكن أن تالميذه
يف اآلاثر عن ابن مسعود مايدل على قوله  وزي وغريمها، وقد سبقالزخمشري وابن اجل

وهو  وحكاه عنه ابن عطية وصدر به القائلني بوجوهبا. وأما الشعيب .أيضا ابلوجوب
عن قراءته تلك فقد قال ابن  الوحيد الذي ثبتت عنه القراءة بذلك فالذي يبدو رجوعه

القول أبن العمرة تطوع وإن كان  هذا القول، يعين جرير: "وقد روي عن الشعيب خالف
قال: العمرة  عنه من القول هو هذا" مث روى إبسناد ال أبس به عن الشعيب املشهور

 .واجبة
والعمرة إىل البيت أو وأمتوا احلج  وأما قراءة ابن مسعود وإبراهيم وعلقمة: وأقيموا احلج

 اجملمع عليها، وهي قراءة شاذة أيضا، خمالفة لرسم املصاحف والعمرة إىل البيت، فهي
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وقال أبو حيان: "وينبغي أن  .-رمحه هللا-قراءة تفسريية، وقد أشار إىل ذلك ابن عطية 
 .خمالف لسواد املصحف الذي أمجع عليه املسلمون حيمل هذا كله على التفسري ألنه
________________  

واحلصر يف  اإلحصار مسألة اإلحصار تفرعت عند الفقهاء واملفسرين على معىن :أوال
حصره العدو وأحصره املرض وقال ابن العريب :  : اللغة ، فنقل عن أيب عبيدة والكسائي

وابن  عكسه" وحكى اخلالف يف ذلك مجهور أهل التفسري ومنهم اخلازن "وقال غريمها
حزم أن احلصر واإلحصار مبعىن  عطية والشوكاين والشنقيطي ورجح غري واحد ومنهم ابن

  . الواردة عن السلف من الصحابة واتبعيهم ده اآلاثرواحد وهو ما تؤي
صلى هللا عليه -للنيب  والذي دلت عليه الرواايت أن احملصر الذي له حكم ماحدث

لتعلق الكالم  -سواء كان حاجا أو معتمرا  - وأصحابه هو احملصر بعدو فقط -وسلم
احلرم بنفسه أو بغريه،  فعليه ذبح اهلدي يف - }َواْلُعْمَرَة ّلِلَِّ  َوَأمتُّوا احْلَجَّ { بقوله تعاىل

من إرساله ملنع أو خوف، وعليه قضاء حجه أو  وجيوز له ذحبه يف موضعه إن مل يتمكن
  .حيج أو يعتمر قبل ذلك عمرته إن كان مل

مثال فدلت اآلاثر الصحيحة  أما ابلنسبة لألعذار احلابسة غري اإلحصار ابلعدو كاملرض
بعدو يف عدم جواز حل املريض حىت يرسل هديه  احملصر أن حكمها خيتلف عن حكم

حاله من  اهلدي فيحل بعد املوعد أو بعد علمه بنحر هديه ، وال خيلو ويواعد صاحب
النحر وعليه احلج من قابل إن كان  أمرين إما أن يكون حاجا فهذا حيل مبا تقدم يوم

حراما حىت يتمكن من  معتمرا فال حيل دون البيت فيمكث حجه للفريضة وإما أن يكون
وإمنا رخص له  للبيت وقد بني سبحانه حكم املريض فلم جيعل له جماال للتحلل الوصول

  .يف التداوي ابحملظور أو احللق مع الفدية
  .وهذا إن كان عمرته للفريضة

معه هدي فال حيل حىت  أما إن كان حاجا أو معتمرا تطوعا فيحل إن شاء إال أن يكون
  .هيبلغ اهلدي حمل

الفريضة لإللزام ابلقضاء  ويالحظ أن حديث احلجاج يف احلج ودل آخره على كونه حج
  .فالعمرة خبالفه ألهنا ال وقت هلا
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لالشرتاط املذكور يف حديث  ويالحظ أيضا أنه لو كان التحلل جائزا بغري هدي ملا كان
  .ضباعة وجه وهللا أعلم

الرواايت املتقدمة أكثرها جممل  ملأثورة ألنويف ظين أن هذا التفصيل يكاد جيمع األقوال ا
حج الفريضة أو النافلة أو االعتمار وبعض السلف ابلرغم  حيتمل أن يكون املراد منها

وغريه ابإلحصار لسعة  حصره اإلحصار يف حصر العدو إال أنه يعرب عن حبس املرض من
 . مدلوله لغواي

يرد  مل -صلى هللا عليه وسلم-أن النيب  وتعلقه ابآلية فالواضح ابلنسبة لالشرتاط :اثنياً 
ملن خشي حبسا سواء كان  عنه أنه اشرتط ولكنه بينه لضباعة مما يدل على جوازه

عليه اسم حابس ، فإن فعل ذلك أحد جاز له  إحصارا بعدو أو غريه ألنه كله يصدق
  . احلابس من غري هدي وال انتظار برء وهللا اعلم التحلل حيث حبسه

-حديث ابن عباس يف إبدال اهلدي وهو األقرب يكون النيب  ى الفرض بثبوتعل :اثلثاً 
ذحبوه للتحلل  قد أمر الصحابة بتقدمي هدي آخر غري الذي -هللا عليه وسلم صلى

وإمنا كان تطوعا منهم فلما ذبح  بسبب اإلحصار حيث مل يكن هديهم ألجل ذلك
 . أعلم للتحلل لزمهم غريه وهللا
اهلدي يف احلل والنصوص  ه هللا إىل أن اإلبدال إمنا وقع لذحبهموقد ذهب اخلطايب رمح

احلرم على التفصيل الذي قدمته وعليه فالتأويل  ترد ذلك حيث ثبت ذبح عدد منه يف
 . أقرب وهللا أعلم الذي ذكرته

عمرة هلم مل يعتمروا يف  وأيضا دلت اآلاثر على لزوم القضاء عليهم ألهنا كانت أول
 . ورد يف القضاء سواء للحج أو العمرة وعليه حيمل كل مااإلسالم غريها 

الرغم من روايته أيضا أهنا مل  وقد ورد عن الواقدي ما يؤيد أنه مل يتخلف منهم أحد على
 . قضائهم العمرة وإمنا ملقاضاهتم قريشا تسم بعمرة القضاء ألجل

ختصاصه ابحلج فقط يف احلج والعمرة وال وجه ملن قال اب الشك أن اإلحصار عام :رابعا
  -عليه وسلم صلى هللا-تقدم رد بعض املفسرين على من ادعى ذلك ألن النيب  وقد

النصوص اللهم إال على من أخرج  كان ابتفاق معتمرا يف احلديبية كما دلت على ذلك
 .حصر العدو من اإلحصار
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ما كان حمر   -وسلم صلى هللا عليه-وقال اجلصاص: وقد تواترت األخبار أبن النيب 
بغري طواف مث قضاها يف العام املقبل يف ذي  ابلعمرة عام احلديبية وأنه أحل من عمرته

فَِإْن { :قال مث }َوَأمتُّوا احْلَجَّ َواْلُعْمَرَة ّلِلَِّ { : عمرة القضاء وقال هللا تعاىل القعدة ومسيت
يعا وغري جائز االقتصار مج وذلك حكم عائد إليهما }اْستَـْيَسَر ِمَن اهْلَْديِ  ُأْحِصْرمُتْ َفَما

 .ختصيص حكم اللفظ بغري داللة على أحدمها دون اآلخر ملا فيه من
أقل اهلدي شاة هو القول الصحيح وذلك ملا ثبت يف  ال خيفى أن القول أبن :خامسا

 .كان يهدي الغنم  -صلى هللا عليه وسلم-كونه  الصحيح من
 .وقالت: عائشة : كنت أفتل قالئدها

  .من الشاة يف الشاة فألنه مل ينقل يف اهلدي للكعبة أقل وأما حصر أقله
جتزئ أم ال ومل  وللمسألة مسلك أصويل وهو أن يقال: اختلف الناس يف الشاة هل

قيل يف املسألة تكون الشاة أدىن ما جبزيء  خيتلفوا فيما هو دون ذلك، فباألخذ أبقل ما
  .دون ذلك وهللا أعلم وال جبزيء ما هو

صحيحة  وقد دلت نصوص }َفَما اْستَـْيَسَر ِمَن اهْلَْديِ { :قد تكرر فيها قوله مث إن اآلية
 -صلى هللا عليه وسلم-هللا  منها حديث ابن عباس يف ذبح سعد تيسا مما فرقه رسول

 .الشاة على أصحابه يف املتعة على إجزاء
ويف احلج على  وأيضا دلت نصوص أخرى صحيحة ومنها حديث جابر يف احلديبية

ويف اإلحصار أيضا مما يقرر صحة االشرتاك  رتاك الصحابة كل سبعة يف بدنة يف التمتعاش
  .العقلية بعيدا عن العلل

 ابملأثور شيئا هنا يتعلق ابإلحصار ابلنسبة ألهل مكة خاصة مل يذكر أهل التفسري :سادسا
ليس أهل مكة متعة و  وقد روى ابن أيب شيبة عن عروة بن الزبري أنه قال : ليس على

  .ابلبيت عليهم إحصار إمنا إحصارهم أن يطوفوا
هلذه املسألة من  وروى حنو ذلك عن الزهري وإسنادمها صحيح. ومل أر من تعرض

اآلية. واستنباط فوائدها وحبث  املفسرين غري اجلصاص الذي أطال جدا يف شرح
  .عند غريه مسائلها مبا ال يكاد يوجد

هللا  ال أهل العلم فيها ابملكان الذي حنر فيه رسولارتبطت أقو  قضية حمل اهلدي :سابعا
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صلى هللا -كثرية على أنه  صلى هللا عليه وسلم_ هديه يوم احلديبية فدلت رواايت-
الرواايت يف احلقيقة مل تعمل شيئا يف القضية وذلك  حنره ابحلديبية وهذه -عليه وسلم

 . احلرم هو يفاحلديبية موضع من األرض منه ما هو يف احلل ومنه ما  ألن
فذبح يف احلرم. هذا  أرسل ابهلدي -صلى هللا عليه وسلم-ودلت رواية أخرى على أنه 

  .فيما يتعلق مبكان الذبح
املكاين فأما احملل الزماين فال إشكال  وأما حمل اهلدي فرياد به احملل الزماين ويراد به احملل

النحر على  ما احلج فأوله يومللعمرة فال وقت له حمدود وهو انفلة وأ فيه كبري : أما
 .أخرى خالف يسري وآخره آخر أايم التشريق وفيه أقوال

 احملل املكاين فقوله سبحانه وليس الكالم هاهنا متعلقا ابلزماين لكي أحرر املسألة وأما
-عليه وسلم هللاصلى -وقوله  }َهْدايً اَبِلَغ اْلَكْعَبةِ { : وقوله }حمَِلَُّها ِإىَل اْلبَـْيِت اْلَعِتيقِ  مثَّ {

 دليل صريح على أن حمل اهلدي .((ومجيع فجاج مكة منحر حنرت هاهنا وكل مىن)) :
 ال ُيَكلِّفُ { :واسع لقوله سبحانه املكاين هو احلرم فال جياوزه خمتارا، أما غري القادر فأمره

ُ نـَْفساً ِإال ُوْسَعَها عنينا أن األدلة الشرعية جمموعة والذي ي ويدرس ذلك يف ضوء }اّللَّ
َوال { إن كان قوله –عن حلق الرأس حىت يبلغ اهلدي حمله املكاين  اآلية نص يف النهي

أو حمله الزماين واملكاين  –الطربي  كما ذهب إليه }فَِإْن ُأْحِصْرمتُْ { معطوفا على }حَتِْلُقوا
كثري. وممن   كما ذهب إليه ابن }َوَأمتُّوا{ معطوفا على }َوال حَتِْلُقوا{ :معا إن كان قوله

العريب وقد أجاد اجلصاص يف تلك  خلط بني احملل الزماين واملكاين يف هذه اآلية ابن
  :املسألة فقال رمحه هللا

ُلَغ اهْلَْديُ  َوال{  : قال هللا تعاىل واختلف السلف يف احملل  }حمَِلَّهُ  حَتِْلُقوا ُرُؤوَسُكْم َحىتَّ يـَبـْ
باس وعطاء وطاوس وجماهد واحلسن وابن سريين وابن ع ما هو فقال عبد هللا بن مسعود

أحصر  الذي وهو قول أصحابنا والثوري وقال مالك والشافعي حمله املوضع هو احلرم
اسم لشيئني حيتمل أن يراد له الوقت  فيه فيذحبه وحيل والدليل على صحة القول أن احملل

وقال  ب املطالبة بهاملكان أال ترى أن حمل الدين هو وقته الذي جت وحيتمل أن يراد به
حملي حيث  اشرتطي يف احلج وقويل)) :لضباعة بنت الزبري -صلى هللا عليه وسلم-النيب 

فلما كان حمتمال لألمرين ومل يكن  فجعل احملل يف هذا املوضع امسا للمكان .((حبستين
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 موقتا عند اجلميع وهو ال حمالة مراد ابآلية وجب أن يكون هدي اإلحصار يف العمرة
مكان اإلحصار ألنه لو كان  ده املكان فاقتضى ذلك أن ال حيل حىت يبلغ مكاان غريمرا

ابلغا حمله بوقوع اإلحصار وألدى ذلك إىل بطالن  موعد اإلحصار حمال للهدي لكان
ألن كل من ال جيعل  املذكورة يف اآلية فدل ذلك على أن املراد ابحملل هو احلرم الغاية

احملل احلرم ومن جعل حمل اهلدي موضع  منا جيعلموضع اإلحصار حمال للهدي فإ
َوُأِحلَّْت { : اآلية وأسقط معناها . ومن جهة أخرى وهو أن قوله اإلحصار أبطل فائدة

َعامُ  َلى َلُكُم األَنـْ ُلَغ اهْلَْدُي حمَِلَّهُ { :إىل قوله }ِإال َما يـُتـْ فإذا كان هللا قد جعل احملل  }َحىتَّ يـَبـْ
َهْدايً { الصيد ئز ألحد أن جيعل احملل غريه ويدل عليه قوله يف جزاءفغري جا البيت العتيق

اهلدي فال جيوز شيء منه دون وجوده فيه   فجعل بلوغ الكعبة من صفات }اْلَكْعَبةِ  اَبِلغَ 
التتابع مل جيز  فقيدمها بفعل }َشْهَرْيِن ُمتَـَتاِبَعنْيِ  َفِصَيامُ { الظهار ويف القتل كما أنه قال يف

َبة  ُمْؤِمَنة  { : على هذا الوجه وكذلك قولهفعلهما إال ال جيوز إال على الصفة  }فـََتْحرِيُر رَقـَ
يف احلرم ويدل  قال أصحابنا يف سائر اهلدااي اليت تذبح أهنا ال جتوز إال املشروطة وكذلك

َأذًى َأْو ِبِه  َفَمْن َكاَن ِمْنُكْم َمرِيضاً { عليه أيضا قوله يف سياق اخلطاب بعد ذكر اإلحصار
احللق  فأوجب على احملصر دما وهناه عن }َأْو َصَدَقة  َأْو ُنُسك   ِمْن رَْأِسِه َفِفْديٌَة ِمْن ِصَيام  

األذى هديه عن اإلحصار  حىت يذبح هديه فلو كان ذحبه يف احلل جائزا لذبح صاحب
ذلك على أن احلل ليس مبحل اهلدي فإن قيل  وحل به واستغىن عن فدية األذى فدل

الدم  هدي اإلحصار قيل له ال جيوز أن يكون هذا خطااب فيمن ال جيد فيمن ال جيدهذا 
بني األشياء الثالثة إال وهو  ألنه خريه بني الصيام والصدقة والنسك وال يكون خمريا

 التخيري بني ما الجيد فثبت بذلك أن حمل اهلدي هو احلرم دون واجد هلا ألنه ال جيوز
  .حمل اإلحصار

وأنه ال جبزيء يف غريه وجب أن  نظر: ملا اتفقوا يف جزاء الصيد أن حمله احلرمومن جهة ال
 وجوبه ابإلحرام واملعىن اجلامع بينهما تعلق وجوهبما يكون ذلك حكم كل دم تعلق

َأْو ِبِه َأذًى ِمْن رَْأِسِه َفِفْديٌَة  َفَمْن َكاَن ِمْنُكْم َمرِيضاً { : ابإلحرام فإن قيل : قال هللا تعاىل
صلى -وذلك يف شأن احلديبية وفيه داللة على أن النيب  }َأْو َصَدَقة  َأْو ُنُسك   ِمْن ِصَيام  

له:  حنروا هديهم يف غري احلرم ولوال ذلك لكان ابلغا حمله قيل وأصحابه -عليه وسلم هللا
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وهو احلل حمال  هذا من أدل شيء على أن حمله احلرم ألنه لو كان موضع اإلحصار
ُلَغ حمَِلَّهُ { الللهدي ملا ق فلما أخرب عن منعهم اهلدي عن بلوغ  }َواهْلَْدَي َمْعُكوفاً َأْن يـَبـْ

املسألة  على أن احلل ليس مبحل له وهذا يصلح أن يكون ابتداء دليل يف حمله دل ذلك
 ذبح اهلدي يف احلل فما معىن قوله -صلى هللا عليه وسلم-فإن قيل : فإن مل يكن النيب 

ُلَغ حمَِلَّهُ  َواهْلَْديَ { : ملا حصل أدىن منع جاز أن يقال: إهنم منعوا.  :قيل له }َمْعُكوفاً َأْن يـَبـْ
حقه جاز أن  ذلك أن يكون أبدا ممنوعا، أال ترى أن رجال لو منع رجال وليس يقتضي

ذلك أن يكون أبدا حمبوسا؟ فلما كان  يقال: منعه حقه. كما يقال: حبسه وال يقتضي
منعوا  بدءا من الوصول إىل احلرم، جاز إطالق االسم عليهم أبهنم ياملشركون منعوا اهلد

املشركني بصد املسلمني عن  اهلدي عن بلوغ حمله وإن أطلقوا. أال ترى أنه قد وصف
  .أطلقوا هلم بعد ذلك الوصول إليه يف العام القابل املسجد احلرام وإن كانوا قد

وإمنا منعوه يف وقت وأطلقوه يف وقت  }ِنَع ِمنَّا اْلَكْيلُ اَي َأاَباَن مُ  قَالُوا{  :وقال هللا عز وجل
 -صلى هللا عليه وسلم-بدءا مث ملا وقع الصلح بني النيب  آخر ، فكذلك منع اهلدي

ساق البدن  -صلى هللا عليه وسلم-يف احلرم وقيل: إن النيب  وبينهم أطلقوه حىت ذحبه
ال هللا تعاىل : " واهلدي معكوفا أن ابلبيت فلما منعوه من ذلك ق ليذحبهما بعد الطواف

وحيتمل أن يريد به احملل املستحب فيه  يبلغ حمله " لقصوره عن الوقت املقصود يف ذحبه
بن  أو مبىن ملا منع ذلك أطلق ما فيه ما وصفت وقد ذكر املسور الذبح وهو عند املروة

م وأن مضطرب النيب وبعضها يف احلر  خمرمة ومروان بن احلكم أن احلديبية بعضها يف احلل
يف احلرم فإذا أمكنه أن يصلي يف  كان يف احلل ومصاله كان  -صلى هللا عليه وسلم-

  . الذبح ممكنا فيه احلرم فال حماله قد كان
 : ابعث معي-عليه وسلم صلى هللا-وقد روي أن انجية بن جندب األسلمي قال للنيب 

ففعل، وجائز أن يكون بعث  .كةاهلدي، حىت آخذ به يف الشعاب واألودية فأذحبها مب
 .وهللا أعلم. ا.هـ معه بعضه وحنر هو بعضه يف احلرم

ُلَغ اهْلَْديُ  َوال{ واألقرب عندي أن قوله  معطوف على قوله }حمَِلَّهُ  حَتِْلُقوا ُرُؤوَسُكْم َحىتَّ يـَبـْ
تدبر القصة ارتباط اآلايت كلها بقصة احلديبية ومن  وذلك ملا قدمته من }فَِإْن ُأْحِصْرمتُْ {
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احلج أو العمرة وإمنا   املعىن متاما ويؤكد ذلك أن اهلدي ليس دائما مع من أراد اتضح له
 . وأصحابه -صلى هللا عليه وسلم-كان مع النيب 

______________________________________ 
 أوال: 

 حديث كعب فذكر أن فيه اختالفا بني الرواة وقال أبو حيان يف تكلم ابن العريب يف
 الفدية: أما القدر فاضطربت الرواية يف حديث عجرة.

قلت: يف احلقيقة عند التأمل ال جيد الناظر فيه اضطرااب يف القدر وميكن طرح 
 االختالفات لضعف رواهتا وابالقتصار على الرواايت الصحيحة اليت اتفق عليها احلفاظ

 يسلم احلديث مما ذكر وهذا ما جعلين أطيل يف خترجيه وإثبات ألفاظه 
 اثنيا: 

يف مسألة مكان الفدية وهل أيكل صاحبها من نسكه أم ال خالف تقدم يف اآلاثر 
وأقوال املفسرين وابلنظر حلادثة النزول يتبني حل ال جدال فيه ابلنسبة للمكان فقد  

ن يعين مل تكن مبكة وال ألهل مكة وهو ما كانت الفدية بال شك حيث كانوا حمصري
يقتضيه عموم األلفاظ فيها وممن أشار إىل اعتبار هذا العموم ابن العريب وابلنسبة لألكل 
من النسك فحسب ما تقدم عن ابن جرير ال أرى أي غضاضة يف اعتبارها كاألضحية 

أكلها وحده وعليه والعقيقة واعتبار املراد إهراق الدم، وال يعقل أن يذبح كعب شاة في
فال مانع أن أيكل منها ولو حصل واستنفذها فليس هناك ما مينع وقد دل على جواز 

 األكل منها ما تقدم عن ابن عمر وال خمالف له من الصحابة.
_______________________________________ 

 :أوال
منها السيوطي كعادته يف  يف متعة احلج رواايت وآاثر كثرية غري ما ذكرته ذكر جزءا

كفاية لفهم املراد ابآلية أما االختالف حول  اإلطناب، وال شك أن فيما سقته هنا
-حجة النيب  وازها أو نسخها والرواايت الكثرية اليت تدلل على فعلها يفج أفضليتها أو

ذلك على سبيل االستقصاء فليس هذا  وما دار بني الصحابة يف -صلى هللا عليه وسلم
  .جماله وهللا أعلم
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اآلية واقتصر على  وقد قام الشوكاين حبذف استطرادات السيوطي الكثرية يف هذه
  .ها فقطالرواايت املتعلقة بتفسري 

فيما يتعلق أبايم الصوم  أيضا وردت آاثر كثرية مل يذكرها السيوطي ومجهور املفسرين
فوت صيامها إذا قدم على قول من قال: إن  للمتمتع ومن ذلك ما روي فيمن خشي

أن يشرتك  عرفة وما روي يف من فاته صيامها وكذا يف املعتمر هل جيزئه آخر أايمها يوم
يف الصوم وحنو ذلك، وفيما ذكرته   ا فيمن وجد اهلدي بعد الدخوليف دم ومن كرهه وكذ

  .كفاية وهللا أعلم
  :اثنيا

مث أقام حىت حج من  نقل ابن عطية عن طاووس قوله: من اعتمر يف غري أشهر احلج
 .عامه فهو متمتع

ونقل عن احلسن قوله: من اعتمر بعد يوم النحر يف بقية العام فهو متمتع. وقال: وهذا 
 .ن شاذان مل يوافقهما أحد من العلماءقوال

حزم ويف إسناده ليث  ومل أقف على هذا القول عن احلسن وأما قول طاوس فعلقه ابن
وقد تقدم عنهما ما يوافق غريمها وهذه من  .بن أيب سليم وهو ضعيف كما سبق غري مرة

األقوال عنهم  أمهية حتقيق نسبة األقوال إىل أصحاهبا وحبث صحة هذه املواضع اليت تبني
  .عند دراسة التفسري ابملأثور أو النقل عنه

  :اثلثا
من الفقهاء واملفسرين  احلديث يف متعة احلج ذو شجون ومن أعجب ما توارد عليه كثري

اجلاهلية يف استعظام العمرة يف أشهر احلج، وهذا  قضية كون املتعة إلبطال عادة أهل
 -عليه وسلم صلى هللا-عتمار من النيب ينقضي عجيب منه لثبوت حصول اال الفهم ال

وهي عمرتنا هذه اليت صد عنها مث  أول ما اعتمر يف شهر ذي القعدة قبيل احلج أبايم
صلى هللا -مجيعها يف أشهر احلج، وثبت خروج مجع معه  تالها ما بعدها من عمرات

يف املتعة  ونزلت اآلية .للحج ملبني ابلعمرة وثبت عنه أنه لىب هبما مجيعا -وسلم عليه
  االعتمار يف أشهر احلج بعد ذلك؟ قبل احلجة هذه بسنوات فأي غرابة يف
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 -صلى هللا عليه وسلم- مث ادعى البعض أن املتعة مبعىن فسخ احلج كان خاصا حبجته
 هنى عنها عمر وأهنا.......وأهنا........بل نقل بعضهم وأهنا املتعة املكروهة وأهنا اليت

  .د خالف يسري يف الصدر األولاإلمجاع على تركها بع
سراقة بن مالك ألعامنا  عندما سأله -صلى هللا عليه وسلم-وال أدري ماذا يفعل بقوله 

 ألبد األبد؟ : بل-صلى هللا عليه وسلم-هذا؟ فقال 
عن العمرة قبيل احلج وما  وماذا يفعل مبا تقدم يف اآلاثر عن عمر من بيانه لسبب هنيه

كره عمر العمرة يف أشهر احلج إرادة أال يتعطل البيت  ال: إمنارواه اجلصاص عن عروة ق
عن املتعة ملكان  أشهر احلج ( وما رواه عن يوسف بن ماهك قال: إمنا هنى عمر يف غري

منفعتهما واإلسناد إليهما صحيح. فهذه  أهل البلد ليكون مومسان يف عام فيصيبهم من
  .أعلم ابلعمرة يف أشهر احلج عامة وهللاابلفسخ البتة وإمنا تتعلق  علل ال عالقة هلا

  :رابعا
 :يف مسألة دم التمتع

 :قال الرازي
أيكل منه وقال أبو حنيفة:  قال الشافعي: دم التمتع دم جربان اإلساءة فال جيوز له أن

  .إنه دم نسك وأيكل منه
  :مث قال: حجة الشافعي من وجوه

وبيان حصول  جربان يكون الدمأن التمتع حصل فيه خلل فوجب أن  :احلجة األوىل
  :اخللل فيه من وجوه ثالثة

إىل رخصة بسبب  األول: روي أن عثمان كان ينهى عن املتعة فقال له علي: عمدت
  .فيها احلاجة والغربة. وذلك يدل على حصول نقص

علمت أان قد متتعنا مع  أقول: وهذا اللفظ غري حمفوظ بل الثابت عنه أنه قال له: لقد
صلى -ويف لفظ: ما تريد إىل أمر فعله رسول هللا  .-صلى هللا عليه وسلم- رسول هللا

أستطيع أن أدعك  ننهى عنه؟ فقال له عثمان: دعنا منك فقال: إين ال -وسلم هللا عليه
  .فلما رأى على ذلك أهل هبما مجيعا
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بىن العبادة التلذذ واالرتفاق، وم قال الرازي: الثاين: أنه تعاىل مساه متتعا والتمتع عبارة
  .حصل يف كونه عبادة نوع خلل على املشقة فيدل على أنه

 يُرِيُد اّللَُّ  { :عز وجل يقول وأقول: ما الذي يدل على أن مبىن العبادة على املشقة وهللا
مث رفع املشقة ال  ( يريد هللا أن خيفف عنكم ) :ويقول }ِبُكُم اْلُيْسَر َوال يُرِيُد ِبُكُم اْلُعْسرَ 

فرض هللا صالة  ى اخللل وما أدري ما أساس هذه املقامات غري املنضبطة وقدعل يدل
  .أحدا يقول أبن ذلك فيها خلل املسافر ركعتني ويف ذلك رفع للمشقة وال أظن

  :قال الرازي
صار السفر للعمرة وكان من  الثالث: وهو بيان اخللل على سبيل التفصيل: أن يف التمتع

األكرب هو احلج وأيضا حصل الرتفه وقت اإلحالل  جحقه أن يكون للحج فإن احل
 خلل وأيضا كان من حقه جعل امليقات للحج فإنه أعظم فلما جعل بينهما وذلك

هذا احلج وجب جعل الدم  امليقات للعمرة كان ذلك نوع خلل، وإذا ثبت كون اخللل يف
 .دم جربان ال دم نسك

أهنا  -صلى هللا عليه وسلم- ول هللاوأقول: ما الذي فرق العمرة عن احلج؟ وقد قال رس
يعين أن السفر وامليقات وحنو ذلك إمنا جعل للحج  دخلت فيه إىل يوم القيامة وهذا

 أنواعه وهو التمتع.وماذا يعين حصول الرتفه بني عمرة أداها املسلم مثال يف أول أبكمل
 ذي القعدة وبني إهالله

مل يعتمر أصال وأهل ابحلج يوم الرتوية  حصل ملن ابحلج يوم الرتوية وبني الرتفه الذي 
  الذي حصل ملن مل يعتمر أصال وأهل ابحلج يوم الرتوية أيضا؟ وبني الرتفه
  :قال الرازي

العمرة كما أفرد هبما  أن الدم ليس بنسك أصلي من مناسك احلج أو :احلجة الثانية
أن من مجع بني  العبادتني ال يوجب الدم أيضا بدليل وكما يف حق املكي واجلمع بني

دم نسك فالبد  والصوم واالعتكاف ال يلزمه الدم فثبت هبذا أن هذا الدم ليس الصالة
  .وأن يكون دم جربان

توقيت وكونه غري مؤقت دليل  أن هللا تعاىل أوجب اهلدي على التمتع بال :احلجة الثالثة
  .كلها مؤقتة على أنه دم جربان ألن املناسك
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  .ابلصوم وم فيه مدخال ودم النسك ال يبدلأن للص :احلجة الرابعة
أخرى وما أسهل الرد  وأقول هذه احلجج كلها واهية ألهنا قياس لعبادات على عبادات

ترك شيء من واجبات الصالة أو الصيام أو  عليها كأن يقول قائل: كما أنه مل يوجب
 .تؤدي هبا ليتيوجب اجلمع بينها أيضا دما وكل عبادة هلا كيفيتها ا االعتكاف دما مل

األوىل بضارب املثال أن يقول  مث إن العمرة واحلج عبادااتن متداخلتان ومتشاهبتان وكان
املغرب مل جيب عليه دم ولكن لكون ذلك ال حيصل  من مجع بني صالة الصبح وصالة

ابلصالة  يرد إال بني الظهر والعصر وبني املغرب والعشاء ضرب املثال ألن اجلمع مل
  .األخرى عتكاف مع تباعد صورة كل منها عنوالصوم واال

تعاىل ألزم املكلف إمتام احلج  مث قال الرازي: وإذا عرفت صحة ما ذكران فنقول: أن هللا
وقد دللنا على أن حج التمتع غري اتم فلهذا قال  }َواْلُعْمَرَة ّلِلَِّ  َوَأمتُّوا احْلَجَّ { :يف قوله

وذلك ألن متتعكم يوقع  }ِإىَل احْلَجِّ َفَما اْستَـْيَسَر ِمَن اهْلَْديِ  ةِ َفَمْن مَتَتََّع اِبْلُعْمرَ { :تعاىل
من سياق  حجتكم فاجربوه ابهلدي لتكمل به حجتكم فهذا معىن حسن مفهوم نقصا يف

 .اآلية وهو ال يتقرر إال على مذهب الشافعي
لرواايت  هبا بل هي مناقضة ني أن كل ما ذكره مبين على مقدمات ال يسلمأقول: وقد تب

املعقولة ألن التمتع هو أكمل املناسك حيث يقوم صاحبه  التفسري املأثورة والنظرات
فكان كاملنتظر الصالة  عمرة كاملة بكل شروطها مث ميكث يف حرم هللا منتظرا احلج أبداء

يستوي هو واملفرد يف إحرامه يوم الرتوية فيؤدي  فهو يف صالة مادامت الصالة حتبسه مث
ابهلدي الذي هو من  احلج كاملة كما لو أفرد ابإلضافة إىل تقربه إىل هللا لمجيع أعما

  .وأحاديث نبوية شريفة أفضل أعمال احلج كما دلت آايت كثرية
جلس فيه ينتظر صالة  وال يعقل أحد أن يقال: من ذهب إىل املسجد فصلى الصبح مث

ل صالة على حدة ويتناسى أن خيرج من بيته لك الظهر أن يف صالته خلال ألنه كان عليه
كما دل عليه  األجر مبكثه يف مصاله وانتظاره للصالة واعتباره يف رابط ما حصل له من

 .احلديث
______________________________________ 
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العدد حمذوف أي "أايم" وإثبات  تلك عشرة كاملة: اإلشارة إىل الثالثة والسبعة ومميز
 .املميز أحسن االستعمالني التاء يف العدد مع حذف

أو التخيريية قال: وأن يعلم  اآللوسي: فائدة الفذلكة أن ال يتوهم أن الواو مبعىنقال 
فيحاط به من وجهني فيتأكد العلم ومن أمثاهلم علمان خري  العدد مجلة كما علم تفصيال

العامي الذي يفهم به  علم ال سيما وأكثر العرب ال حيسن احلساب فالالئق ابخلطاب من
ال أهل االرتياض ابلعلم أن يكون بتكرار الكالم  من أهل الطبعاخلاص والعام الذين هم 

فإهنا تستعمل هبذين  اإلفهام واإليذان أبن املراد ابلسبعة العدد دون الكثرة وزايدة
 .املعنيني

 .تفريقها املستدعي ملا ذكر؟ فإن قلت: ما احلكمة يف كوهنا كذلك حىت حيتاج إىل
حمل املبدل منه غالبا جعل  والبدل يكون يف أجيب أبهنا ملا كانت بدال عن "اهلدى"

وزيد عليها السبعة عالوة لتعادله من غري نقص يف الثواب  الثالثة بدال عنه يف زمن احلج
 .الفدية مبنية على التيسري ألن

العرب رأيت بعيين ومسعت  قال ابن كثري: وقوله تلك عشرة كاملة قيل أتكيد كما تقول
 }خَتُطُُّه بَِيِميِنكَ  َوال{ :وقال }جبََناَحْيهِ  َوال طَائِر  َيِطريُ { :تعاىل أبذين وكتبت بيدي وقال هللا

َلًة َوَأمْتَْمَناَها ِبَعْشر  فـََتمَّ ِميَقاتُ  َوَواَعْداَن ُموَسى َثالِثنيَ { :وقال َلةً  لَيـْ وقيل  }رَبِِّه َأْربَِعنَي لَيـْ
أي جمزئة عن  قيل معىن كاملةاألمر إبكماهلا وإمتامها اختاره ابن جرير و  معىن كاملة

 .اهلدى
وجوه وعلق على ذلك اآللوسي  وقد كثر كالم املفسرين حوهلا وذكر الرازي فيها عشرة

  .ولوال مزيد التطويل لذكرهتا مبا هلا وما عليها بقوله لكنها عشرة غري كاملة
كاملة   العرب يف ذلك وأن قوله واألظهر أن اجلمع فيها للتأكيد ونفي التوهم على عادة

 .كما صح عن احلسن وال خمالف له يعين يف أجرها بدال عن اهلدي
________________________________________ 

  :األوىل
إمنا هو مبين على أن اهلدي   كالم ابن جرير يف الرد على من أجاز الصيام قبل اإلحرام

تقريره وإمنا هو قربة هلل عز وجل من كمال احلج ومن  كفارة وهذا غري صحيح كما سبق
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للمسلم أن يعزم على  إن ما ذكره من املعاصي اليت ال جيوز افرتق عن كل ما ذكر بل هنا
فيها، أما اهلدي فإن العزم على فعله ممدوح  فعلها فيصبح أن يكف عنها قبل الوقوع

تكون من  صاحبه فافرتقا. ولذا فإن تقدمي قربة هلل الزمة للمسلم قد ويؤجر عليه
السنة تقدمي العباس لزكاة ماله  يف املسارعة يف اخلريات إن سلمت من املوانع وشبيه ذلك

 هلا، على أن موعد لزوم اهلدي للمتمتع -هللا عليه وسلم صلى–سنتني حلاجة النيب 
متقدم مادام قد أحرم  متنازع فيه ومن العلماء من أجاز له أن يذبح هديه يف وقت

 .ابحلج
  :الثانية

ثالثة أايم متتابعات يقرؤها  ذكر السيوطي هذا األثر حتت هذه اآلية: عن أيب أنه كان
 املستدرك هبذا اللفظ يف كتاب التفسرب يف سورة البقرة ولكن وعزاه للحاكم وهو عنده يف

م  َذِلَك َكفَّارَةُ { :مل تذكر فيه اآلية أصال والصواب أن ذلك يف قوله  َفِصَياُم َثالثَِة َأايَّ
بن محيد وابن جرير وابن  أيب شيبة وعبد كما ذكره السيوطي أيضا وعزاه البن }َأمْيَاِنُكمْ 

 وابن املنذر واحلاكم وصححه والبيهقي عنه، وله شواهد ذكر أيب داود يف املصاحف
متتابعات ومنها عن ابن  السيوطي منها عن جماهد أنه قال: إهنا يف قراءة أيب بن كعب

 .أهنا كانت يف مصحف الربيع بن خيثم كذلك مسعود أنه كان يقرؤها كذلك، ومنها
لعدم الدليل على وجوب ذلك  التفريق تقدم أثر جماهد وحيمل على االستحبابويف عدم 

يعين: أمحد ابن حنبل: فصيام السبعة أايم إذا  –هللا  وقد قال األثرم: قلت أليب عبد
الناس. قيل أليب  مىت يصومهن؟ أيف الطريق أم يف أهله؟ قال: كل ذلك قد أتوله رجع

 .كعبد هللا: فيفرق بينهن؟ فرخص يف ذل
  :الثالثة

يدرك الصيام مبكة صام يف  ذكر ابن جرير أثر عكرمة املتقدم يف اآلاثر: إذا خشي أال
يرى جواز صيام السبعة يف الطريق. وهذا غري صحيح  الطريق يوما أو يومني.على أنه ممن

مبكة. وهكذا صنفه  فيمن خشي أال يدرك صيام األايم الثالثة قبل يوم النحر فإن األثر
خشي أال يقدم إال يوم عرفة صام يف الطريق  شيبة وأردفه عن احلسن بلفظ: "إن ابن أيب

 ."ثالثة أايم



228 
 

  :الرابعة
م  يف احْلَجِّ  َفِصَياُم َثالثَةِ { :قوله يعين يف حجة الذي جاء  واضح أنه "أل" هنا للعهد }َأايَّ

وال  -عنهم رضي هللا-ابن عباس وابن عمر وعائشة  ألجله ولذا دلت اآلاثر الواردة عن
الرتخيص ملن مل  على أن حمل هذا الصوم من يوم إحرامه إىل يوم عرفة. وثبت خمالف هلم

مكاهنا وعلق ابن عريب على احتجاج من خالف  يصم تلك األايم أن يصوم أايم التشريق
اخلرب  صيام أايم التشريق بقوله: "إن ثبت النهي عاما فقد جاء يف ذلك ابلنهي عن
 ."الصحيح ابلتخصيص

  :اخلامسة
ابن العريب: إذا كان رخصة  وقد قال }ِإَذا رََجْعُتمْ { :تنازع أهل الفقه والتفسري املراد بقوله

 توقيتا فليس فيه نص وال ظاهر أنه أراد البالد، وإمنا فيجوز التقدمي والرتك، وإن كان
 .املراد يف األغلب واألظهر فيه أنه احلج

رجع إىل أهله. وحديث ابن  مسلم وفيه: وسبعة إذا وتعقبه القرطيب حبديث ابن عمر عند
النحاس: وكان هذا إمجاعا، وما أدري كيف حكى هذا  عباس إىل أمصاركم. وقال: قال

قبل الرجوع إىل  وقد قال البغوي: وهو قول أكثر أهل العلم. يعين جواز صومها اإلمجاع،
 .أهله

 :اليت تندرج حتت قوله التومجهور السلف على كوهنا رخصة، وأما ذكر حالة من احلا
حيصر املعىن فيها حىت وإن مل تكن  وهو الرجوع لألهل أو للمصر فإنه ال }رََجْعُتمْ  ِإَذا{

ابن العريب قوي، واملتأمل آلاثر السلف يلحظ ذلك، وقال  خرجت خمرج الغالب، وكالم
 رد على من حزم: إذا رجعتم من عمل احلج................. وهو صحيح، مث ابن

 .احتج حبديث إذا رجع إىل أهله
  .انتهاء احلج وهللا أعلم والذي يقتضيه إطالق كلمة رجعتم دخول أي رجوع حتتها بعد

________________________________________  
 األوىل: 

ال مانع من نزول ما بعد هذه اآلية معها بل هو املتبادر، ولكن األمر الذي ال مرية فيه 
حمصور يف احلديبية وقد  -صلى هللا عليه وسلم–صوص نزلت والنيب أهنا على وجه اخل
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كعبا ابلفدية   -صلى هللا عليه وسلم–حكى ابن العريب اإلمجاع على ذلك وهنا أمر النيب 
واستمر يف مقامه منتظرا ما يقضي هللا سبحانه له من أي من األمرين إما الصد واهلدي 

وعقد معهم ما عقد من معاهدة وجرى  وإما األمن واالعتمار حىت جاءه من قريش
أثناءها ما جرى من أحداث وعلم أن قريشا لن تسمح له ابالعتمار يف هذه السنة 

 واتفقوا على ذلك. 
فماذا عن اهلدي؟ هنا بينت رواية أيب األسود عن عروة مع إرساهلا حل اإلشكال يف تلك 

 -صلى هللا عليه وسلم–املسألة قال عروة: فلما فرغوا من القضية أمر رسول هللا 
حىت قام إليه املشركون من قريش  -ابهلدي فساقه املسلمون يعين إىل جهة احلرم

فحبسوه فأمر رسول هللا ص ابلنحر. إىل هنا انتهى اجلزء الذي حل اإلشكال الذي جال 
 فيه املفسرون وصالوا واختلف فيه الفقهاء وأطالوا. 

فإن منع من ذلك أيضا حنره حيث أحصر وقد دل على أن حنر اهلدي يكون يف احلرم 
وذلك احلكم يكون قد ثبت ابلسنة ودل عليه ادلة تكليف املكلف حسب استطاعته 

 وهي كثرية. 
صلى هللا عليه -مث تكمل رواية البخاري القصة فتبني أنه مل يقم منهم احد حىت قام النيب 

يقتل بعضهم بعضا  فنحر مث حلق ففعلوا رضي هللا عنهم مثل ما فعل حىت كاد -وسلم
 من الغم.

صلى هللا –وهنا أتيت رواية انجية فتكمل بقية القصة أبن يتقدم متطوعا إىل رسول هللا 
فطلب منه أن يرسل معه اهلدي لينحره يف احلرم فيتساءل صلى هللا عليه  -عليه وسلم

فقال: إنه  –ويف ذلك شاهد لرواية عروة املتقدمة  –وسلم كيف فعل وهم مانعوه 
أخذ به يف أودية ال يقدرون عليه فأرسل معه ما تبقى مما مل ينحر من البدن فذهب سي

 وحنرها ابحلرم. 
صلى –وهنا يتفق ذلك أيضا مع رواية الواقدي مع ضعفه حيث روى عن جابر أن النيب 

 بعث من هديه بعشرين بدنة لتنحر عند املروة مع رجل من أسلم.  -هللا عليه وسلم
اد من اآلاثر ابلنظر إىل األحداث اليت نزلت اآلايت فيها وهذه وهذا جممل ما يستف

الطريقة سوف حتل لنا إبذن هللا معظم اإلشكاالت يف هذه اآلية املباركة، ويكفي يف بيان 
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شدة اللبس فيها كالم إمام املالكية ابن العريب يف بداية تعرضه هلا حيث يقول: "هذه آية 
 مشكلة عضلة من العضل.

 الثانية: 
وله: {َذِلَك ِلَمْن ملَْ َيُكْن َأْهُلُه َحاِضِري اْلَمْسِجِد احْلََراِم} رد اجلصاص على من ذهب ق

 إىل جعل الالم مبعىن على ومنهم القرطيب فقال: 
 ال جيوز إزالة اللفظ عن حقيقته وصرفه إىل اجملاز إال بداللة. 

وأما قوله: {َحاِضِري اْلَمْسِجِد احْلََراِم} فأيضا حصل فيه اختالف شديد والذي عليه 
مجهور السلف كما يف اآلاثر أهنم أهل مكة وأطال ابن حزم يف تقرير ذلك والرد على من 
خالف فيه وأن املراد نفي التمتع عنهم ألنه املذكور البعيد املناسب لإلشارة بذلك وألنه 

بري ابلالم وإليه أشار ابن العريب بقوله: لو كان املراد به الدم لقال: ذلك املناسب للتع
على من مل يكن أهله حاضري املسجد احلرام، وأما التعبري ابألهل هنا فقد قال ابن 
األنباري: "إمنا ذكر أهله وهو املراد ابحلضور ألن الغالب على الرجل أن يسكن حيث 

هبا بعيدا فكان فيما قال: وإن كان مكي ال أهل أهله ساكنون" وقد ذهب ابن حزم مذ
له أصال أو له أهل يف غري احلرم فتمتع فعليه اهلدي والصوم ألنه ليس ممن أهله حاضري 

 املسجد احلرام واألهل هم العيال خاصة هاهنا... 
وليس البن حزم سلف يف ذلك بل مل يرد عن أحد من السلف إخراج أحد من أهل مكة 

اء، والذي أوقعه يف ذلك حصره األهل هنا يف أحد معانيها والذي أفهمه من هذا االستثن
من اآلاثر أن اآلية تؤدي معىن قولنا: ذلك ملن مل يكن من أهل املسجد احلرام وال عالقة 
أبهل الرجل من عيال وأقارب وحنو ذلك ابآلية البتة وأرى أنه ال فرق بني قولنا: هذا 

ذا الرجل أهله أهل مكة. وقد قال الراغب: "أهل الرجل من أهل مكة وبني قولنا: ه
الرجل من جيمعه وإايهم نسب أو دين أو ما جيرى جمرامها من صناعة وبيت وبلد" وال 
شك أن يف العدول عن التصريح ابملراد إىل معىن حمتمل فيه فوائد وحكم بالغية ال جمال 

 للخوض فيها اآلن وهللا أعلم.
 الثالثة: 
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ر بني أهل العلم يف املراد حباضري املسجد احلرام وقد ذكرت تقدم أن اخلالف دائ
اخلالصة إال أن هناك آاثر تتعلق حبدود احلرم وضوابطه على القول أبن املراد هبم أهله، 

 وقد تعرض لبعضها السيوطي وقد أضربت صفحا عن ذكرها وتنظر يف حماهلا.
 
           

            

       

  :أوال
العاشر هو القول الذي  القول أبن أشهر احلج هي الشهران وعشر من الثالث إىل فجر

دل عليه ما بعدها وهو قوله سبحانه فمن فرض  اآلية حذفا ال ينبغي خالفه، فإن يف
ذكرته، والضمري يف  واخلالف يف أشهر احلج دائر بني الثالثة بتمامها وبني ما فيهن احلج،

النحر،  يرجع إليها، وال أحد يقول بصحة فرض احلج بعد طلوع فجر يوم }ِفيِهنَّ { :قوله
أن يكون إحرامه حلج السنة  السنة علىاللهم إال من يرى صحة اإلحرام ابحلج طوال 

مث عدم صحته كما أييت بيانه، ال يستقيم ألن القائل به  التالية، وهذا مع بعده الشديد،
َفَمْن فـََرَض { :قوله يرى أن أشهر احلج هي مجيع شهور السنة، فيشكل عليه ترتيب ال

 .}َأْشُهرٌ  احْلَجُّ { على قوله }ِفيِهنَّ 
التجوز على غرار ما قيل يف  ورد فيها اإلطالق فهي حممولة علىوابلنسبة لآلاثر اليت 

ما يدل على ذلك، كما يف أثر ابن عمر وفيما ورد عن  نفس اآلية وقد سبق عند خترجيها
بكماله  وليس هناك أي أثر صحيح أو ضعيف فيه النص على ذي احلجة ابن عباس

 .واحلمد هلل رب العاملني
  :اثنيا

الصواب ملا قدمته من إشكال يف  يف مجيع السنة قول مبعزل عن القول ابإلحرام ابحلج
مع عدم ثبوت جواز ذلك عن أحد من سلف األمة، بل  تركيب اآلية على القائل به،



232 
 

عكرمة  قول -إن مل نقل بثبوت احلديث املرفوع يف ذلك -جواز ذلك  يكفي يف عدم
نه: لو أدرك هذا ميمون ع ملن فعل ذلك: [إنك رجل سوء] وأشد منه قول عمرو بن

وهذا كحكاية اإلمجاع عن الصدر  -لرمجوه -صلى هللا عليه وسلم–أصحاب حممد 
ذلك  بل يف إجرام فاعله، وفيه أيضا ما يشعر أنه أول من ابتدع األول يف عدم اجلواز

اآلاثر اليت فيها من متام احلج أن  وأحدثه وأما ما ذكره الرازي من احتجاج بعضهم ببعض
َواْلُعْمَرَة  َوَأمتُّوا احْلَجَّ { :سبق الرد عليها أصال حتت قوله تعاىل ة أهلك فقدحترم من دوير 

حجة فيها على جواز اإلحرام ابحلج طوال العام ألهنا  على أنه لو صح معناها فال }ّلِلَِّ 
إال إذا مل يستطع عقد  فيمكن أن يقال: من متام احلج أن حيرم الرجل من دويرة أهله أعم

 :نظائره كثرية يف الشرع وكذا من احتج بقوله تعاىل الوقت املشروع له وهذا إحرامه يف
الرد عليه أيضا يف حمله، وهي كذلك أعم وأشار  سبق }ُقْل ِهَي َمَواِقيُت لِلنَّاِس َواحْلَجِّ {

 .القرطيب إىل ذلك
  :اثلثا

ول يف كما ال حيصل الدخ فرض احلج هو اإلحرام وال حيصل التلبس به إال ابلتلبية،
دلت عليه اآلاثر، ولو حصل من الرجل العزم  الصالة إال بتكبرية اإلحرام وهذا ما

الصالة  النسك ومل يلب مل يعترب حمرما، كما ال يعترب من عزم وقصد والقصد على فعل
التلبية ما يف معناها كتقليد اهلدي  فلم يكرب مصليا وهللا أعلم وزاد اجلصاص وغريه مع

 .وأقوال حتتاج أن تبحث مستقلة آاثر وسوقه ويف املسألة
 :رابعا

تتعرض للتلبية من حيث هيئتها  استطرد السيوطي رمحه هللا كعادته يف ذكر آاثر كثرية
أضربت صفحا عن ذكرها لعدم تعلقها بتفسري اآلية وهللا  وفضلها وما إىل ذلك، وقد

 .أعلم
__________________________________________ 

  :األوىل
التفسري وكلمة الرفث وردت  ه أوىل قواعد أصولالقرآن الكرمي يفسر بعضه بعضا وهذ

اجلماع وفسر ذلك فعل الرسول عليه الصالة والسالم  يف القرآن يف أحكام الصيام مبعىن
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حصول  يقبل ويباشر وهو صائم. فتأكد أن املراد هو اجلماع، لذا فمع فقد كان
جح جانب بني السلف ير  االختالف يف معىن هذه الكلمة يف هذا املوضع من القرآن

 الستعماهلا يف املوضع اآلخر هبذا املعىن ولورود القول بذلك القائلني أبن معناها اجلماع
القوالن هو تفسريه ابجلماع  عمن قال خبالفه بل إن املشهور املستفيض عمن جاء عنهما

 معظم املفسرين يف حدائه وهو حمرم إمنا جاء بروايتني حىت أثر ابن عباس الذي يذكره
وقد تناقض ابن جرير  موافقة للمشهور عنه من طريق جل تالميذه وهللا أعلمإحدامها 

أن أئمة التفسري من السلف خصصوها، مث  فعمم مشول اللفظة هنا جلميع معانيها مع
مع أن أئمة املفسرين من السلف عمموها وما احتج به هنا  خصص يف لفظة الفسوق

 .عليه هناك وهللا تعاىل أعلم حجة
  :الثانية

من املفسرين ومنهم  لقول بشمول الفسوق جلميع املعاصي هو األقرب كما رجحه كثريا
قال: "وهو الذي ُنتاره ألن املعاصي تشمل  ابن كثري كما تقدم وكذا ابن اجلوزي حيث

الذي تندرج حتته  الفاسق: اخلارج من الطاعة إىل املعصية" وهو يف احلقيقة الكل وألن
ابن عمر الذي ثبت عنه النص على  لى عموم ذلك أنمجيع أقوال السلف والدليل ع

الذي ثبت عنه التعميم مما يدل على أنه حني خصص إمنا  املعاصي املتعلقة ابحلج هو
 .أعلم االهتمام ابأللصق ابحلج وإن كان اللفظ يشمل اجلميع وهللا أراد

 :الثالثة
صلى هللا عليه –سول الر  ذكر كثري من املفسرين قول جماهد يف اجلدال وذكر أغلبهم قول

وهذا يف احلقيقة يؤيد أن املراد يف اآلية النهي عن  : إن الزمان قد استدار كهيئته-وسلم
بدليل حج أيب بكر  مبعىن املماراة ألن اآلية متقدمة على األرجح عن حجة الوداع اجلدال

إبراهيم عليه السالم وأفاض من حيث  ابلناس سنة تسع وال شك أنه حج على هدي
وإبطال اجلدال يف أمر احلج ووقته مل يكن إال يف حجة  ض الناس هو ومن معه،أفا

 .الوداع
  :الرابعة
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منهي عنه يف حال احلل  دعوى الطربي عدم الفائدة من النهي يف حال اإلحرام عما هو
الكتاب والسنة وقد بني ذلك مجع من املفسرين ومنهم  مردودة لورود مثل ذلك كثريا يف

على الرفث  قدم والبغوي واخلازن والزخمشري وكذا احتجاجه ابلتنصيصكما ت ابن كثري
عنهما يف احلكم، وقد ورد يف  والفسوق يف احلديث دون اجلدال ال يدل على اختالفه

من )) :-صلى هللا عليه وسلم–أيضا ومن ذلك قوله  الكتاب والسنة من ذلك كثري
دخول اجلنة بل بقية  زمة ملن أرادومعلوم أن بقية الصلوات ال ((دخل اجلنة صلى الربدين

وقال أبو حيان معقبا على من استدل ابحلديث:  واجبات اإلسالم الزمة ملن أراد ذلك
َوال { :ذلك ألن اجلدال إن كان من ابب احملظور فقد اندرج يف قوله وال دليل يف

فران شرطا يف غ لعمومه وإن كان من ابب املكروه وترك األوىل فال جيعل ذلك }ُفُسوقَ 
غفران الذنوب على النهي عما يفسد  -صلى هللا عليه وسلم–الذنوب فلذلك رتب 

احملظور  اجلائز يف غري احلج وهو اجلماع املكىن عنه ابلرفث ومن احلج من احملظور فيه
هللا املعرب عنها ابلفسوق وجاء قوله:  املمنوع منه مطلقا يف احلج ويف غريه وهي معصية

للحج وعدم  ميم ملا ينبغي أن يكون عليه احلاج من إفراغ أعمالهالتت وال جدال من ابب
 .احلديث املخاصمة واجملادلة فمقصد اآلية غري مقصد

ابن عمر قال: قال  وأزيد أيضا: ورود لفظة اجلدال يف بعض الرواايت كما سبق عن
أحب إىل هللا من جهاد يف سبيله وحجة  ما عمل)) :-صلى هللا عليه وسلم–رسول هللا 

وكذا اقتصر على الفسوق فقط يف قوله:  ((وال فسوق وال جدال مربورة متقبلة ال رفث
من ذنبه وقد تقدم  قضى نسكه وقد سلم املسلمون من لسانه ويده غفر له ما تقدم من

 .أيضا
ضرورة للتعرض لقضية  والذي يبدو أن اآلية توجيه للحاج يف أمور حجه وآدابه وال

اجلدال يف بعض الرواايت ابإلضافة الستقامة  تقدم من ذكراستقامة الزمان ويؤيده ما 
 :عطف قوله الثالثة منهيات جيب على احملرم االنتهاء عنها ويقوي ذلك النظم ابعتبار

إن  فهو توجيه لفعل اخلريات بعد النهي عن املنكرات مث }اّللَُّ  َوَما تـَْفَعُلوا ِمْن َخرْي  يـَْعَلْمهُ {
تفسقوا وال جتادلوا وافعلوا  أي فال ترفثوا وال }ال رََفثَ فَ { أتويل األمر معطوف على

 .اخلريات كما أشار إىل ذلك اآللوسي
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زمان احلج فقال: واملراد  وقد أضرب بعض املفسرين، كالشوكاين عن قضية االختالف يف
 .الفخر ابآلابء والظاهر األول به هنا املماراة وقيل السباب وقيل

وخالف فيه مجهور السلف  ذهب إليه جماهد يف أحد قوليهوإن كان البد من اعتبار ما 
اجلدال وحده ورفع ونون ما قبله وتكون هذه  فيوجه هذا القول على قراءة من فتح

 .نزوهلا لبيان تلك الفائدة فقط وهللا أعلم القراءة قد أتخر
_________________________________________ 

  :األوىل
الشوكاين  هنا أيضا بسوق آاثر تتعلق ابلتقوى والتوصية هبا، وأضرب أطال السيوطي

املقصود من التفسري، وما أكثر ما  عنها صفحا والتعرض لذلك اببه واسع خيرجنا عن
 به من تقواه واحلرص على طلب رضاه وما أكثر األحاديث وصى هللا به عباده وأمرهم

ولضخامة هذا األمر أفرده  النبوية الكرمية واآلاثر عن السلف الصاحل يف هذا املضمار،
 .احلافظ أبو بكر بن أيب الدنيا يف كتابه التقوى تصنيف ومنهمبعض أهل العلم ابل

  :الثانية
حيث  - }َوتـََزوَُّدوا{ بقوله }الزَّاِد التـَّْقَوى فَِإنَّ َخرْيَ { :طيب يف تعلق قوله للجصاص كالم

الطعام  قال: ملا احتملت اآلية األمرين من زاد -إشكاال كما تقدم أاثر الرازي وغريه فيها
على ختصيص زاد من زاد، وذكر  وى وجب أن يكون عليهما، إذ مل تقم داللةوزاد التق

احلج ألنه أحق شيء ابالستكثار من أعمال الرب فيه  التزود من األعمال الصاحلة يف
حمظورة يف  الثواب عليه كما نص على حظر الفسوق واملعاصي فيه وإن كانت ملضاعفة

أعظم مأمثا فجمع الزادين يف جمموع اللفظ من  يهغريه تعظيما حلرمة اإلحرام وإخبارا أهنا ف
 .ثوابه التقوى مث أخرب أن زاد التقوى خريمها لبقاء نفعه ودوام الطعام ومن زاد
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  :األوىل

حج املكاري وحنوه وقال اجلصاص:  مجيع اآلاثر تدلل على جواز التجارة يف احلج وصحة
 خالف ذلك إال شيئا رواه سفيان الثوري عن عبد الكرمي عن ال نعلم أحدا روي عنه

ال: أريد احلج أفيجزيين؟ ق سعيد بن جبري قال: سأله أعرايب فقال: إين أكري إبلي وأان
 :ما عليه اجلمهور وخالف ظاهر الكتاب يف قوله ال، وال كرامة وهذا قول شاذ خالف

تَـُغوا َفْضاًل ِمْن رَبُِّكمْ  لَْيَس َعَلْيُكْم ُجَناٌح َأنْ { اخلطاب  فهذا يف شأن احلاج ألن أول }تـَبـْ
 :فيهم وسائر ظواهر اآلي املبيحة لذلك دالة على مثل مادلت عليه هذه اآلية حنو قوله

تَـُغوَن ِمْن َفْضِل اّللَِّ  َوآَخُروَن َيْضرِبُوَن يف  { ْن يف النَّاِس اِبحْلَجِّ { :وقوله }اأَلْرِض يـَبـْ  َوَأذِّ
خيصص شيئا من  ومل }لَِيْشَهُدوا َمَناِفَع هَلُمْ { :إىل قوله }أيَُْتوَك رَِجااًل َوَعَلى ُكلِّ َضاِمر  

ُ { :نافع الدنيا واآلخرة وقال تعاىلم املنافع دون غريها فهو عام يف مجيعها من َوَأَحلَّ اّللَّ
مينع جتارة  ومل خيصص منه حال احلج ومجيع ذلك على أن احلج ال }اْلبَـْيَع َوَحرََّم الرِّاب

هذا يف مواسم  إىل يومنا -عليه وسلم صلى هللا-وعلى هذا أمر الناس من عصر النيب 
 .مىن ومكة يف أايم احلج وهللا أعلم.ا.هـ

وأرى أن عبد الكرمي الذي  احلقيقة األثر الذي ذكره اجلصاص قد رواه ابن أيب شيبة ويف
احلافظ ابن حجر: ضعيف فالرواية ضعيفة وهي خمالفة ملا  فيه هو ابن أيب املخارق قال

 .بسند صحيح عن سعيد بن جبري يف سبب النزول كاجلماعة تقدم
  :الثانية

ظاهر الضعف للحجة املذكورة  عنه فهو قولالقول الذي نسبه الرازي للباقر لو صح 
نفي اجلناح األصل أن يكون فيما يظن فيه اإلمث على  ومارد به عليه خالف األصل فإن
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هذا اللفظ  قصر الصالة حيتمل نقصان الثواب أو ما إىل ذلك مما يسوغ مثل أن أمر
 .ذكر وأهل اجلاهلية مل يثبت أهنم كانوا يعتقدون فيما

 .عىن حمسوم ابآلاثر الثابتة وهللا أعلمأن امل :واخلالصة
________________________________________  

بعرفة كما ذهب الرازي  األوىل: ليس يف اآلية مايدل على ركنية أو حىت وجوب الوقوف
هو قوله بعد ذلك بصيغة األمر مث أفيضوا من  وإمنا الذي دل على وجوب ذلك من اآلية

اإلفاضة  [إذ اليتوصل إىل كما سيأيت وقد بني ذلك اجلصاص وقال: حيث أفاض الناس
  إال بكونه قبلها هناك

وجوب حصول الذكر عند املشعر  الثانية: قوله فاذكروا هللا عند املشعر احلرام يدل على
كان على أقل تقدير أداء صالة الصبح يف مزدلفة  احلرام أبي حال من األحوال ولو

ماذكره  األحاديث وعروة بن مضرس حيث إنه ابجلمع بينه وبني سائر  لداللة حديث
من إشكاالت وردود حول تلك  مجع املفسرين والفقهاء، ومنهم اجلصاص وابن العريب

يقف بعرفة قبيل الفجر ولو للحظات وعليه فال ميكن  املسألة يتبني أنه يصح للحاج أن
صالة املغرب  مجعا إال بعد الفجر، فعلم أن الذكر املفروض يف اآلية ليس أن يدرك

 :تفسريات صر الذكر املراد يف ثالثةوالعشاء، فاحن
 .صالة الفجر األول: أن يكون ذكرا معينا أثناء الليل بعد الصالتني وقبل

 .الثاين: أن يكون صالة الفجر
 .الثالث: أن يكون ذكرا مطلقا بعد صالة الفجر

بعد الصالتني حىت الفجر،  تلك الليلة -صلى هللا عليه وسلم-فبطل األول لثبوت نومه 
الذكر يف ذلك املوضع، وبقي الثاين وهو صالة  الثالث ألنه ال قائل بوجوب وبطل

 أصال على وجوهبا، ودل على ذلك نص حديث عروة حيث أثبت الصبح وهي متفق
وقد ذكر ابن العريب يف  انقضاء حج من أدركها وأدرك عرفة يف ساعة من ليل أو هنار

صلى هللا عليه -تضمن صالة النيب حديث جابر امل تفسري هذا اجلزء من اآلية طرفا من
ومل  والعشاء واضطجاعه للفجر مث صالته الصبح ودعائه حىت أسفر للمغرب -وسلم

 .يعلق عليه بشيء
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الدفع منها ليال وال  للضعفاء يف -صلى هللا عليه وسلم-بقي أمر وهو ترخيص النيب 
عرفة يف أمر  الواجبات املرخص فيها، وقد خالف إشكال فيه حيث إنه أسوة غريه من

حلصول  لكون األول ركنا وهو واجب فافرتقا عند القائلني بذلك وإما الرتخيص إما
وهو صالة املغرب والعشاء مثال  الذكر من الضعفة بغري صالة الصبح فانتقل إىل بديل له

  جبمع وهللا أعلم عند من يرى ركنية الوقوف
وكل قد أمجع أنه لو وقف " :فقالوقد نقل القرطيب عدة إمجاعات متعلقة بتلك املسألة 

اتم" وقال: "وقال أبو عمر: وكذلك أمجعوا أن الشمس إذا  مبزدلفة ومل يذكر هللا أن حجه
أنه لوابت هبا  يوم النحر فقد فات وقت الوقوف جبمع" وقال: "أمجع العلماء طلعت

 ."فاتته أن حجه اتم ووقف وانم عن الصالة فلم يصل مع اإلمام حىت
كتاب مراتب اإلمجاع البن  يف نقل اإلمجاع من اختالفات هلا أمثلة كثرية يفومعلوم ما 

  أحياان للمجازفات حزم ونقده البن تيمية، بل تصل
أحدا خيربين عن املشعر احلرام ال  الثالثة: يالحظ أن رواية عبد الرمحن بن األسود: مل أجد

 عن ابن عمر فيمكنلتوجيهها، وأما رواية عمرو بن ميمون  تثبت ولذا فال حاجة
احلرم ألن الرواايت الصحيحة  توجيهها أبنه قصد إىل مكة ابعتبار مىن منها لدخوهلا يف

هو مزدلفة كلها وعلى الفرض بكون الرواية عن  صرحت عنه ابلنص على كون املشعر
مىن، أو  العاص فأيضا حتمل على ما تقدم التفاق السلف على عدم دخول ابن عمرو بن

عليه أن عرفة أيضا مشاعر فما  كل هذا مشاعر كما ذكر الرازي ويشكلأنه أراد أن  
 معىن انتظاره للخروج منها؟

أحدها إشارة ملا سواه  الرابعة: األحاديث يف فضل يوم عرفة كثرية وقد اكتفيت بذكر
يف ذكر هذه األحاديث، وكذا ذكر الطربي  واخرتت أصحها وكالعادة أطال السيوطي

بعرفة  أحاديث كثرية يف الوقوف -كان للسيوطي النصيب األكربو - والسيوطي وغريمها
ابالستغفار وفضل احلج والعمرة يف  واملزدلفة والدفع منهما وفضل كل ورواايت تتعلق

 القرطيب وغريه مسائل عدة منها التعريف ابملساجد يوم عرفة مغفرة الذنوب، وكذا ذكر
هبا العشاءين وحنوه  من مل يصلي واستحباب صومه، وهيئة الصالة مبزدلفة وماذا على

  .وطيد جدا بتفسري اآلايت وقد اقتصرت يف كل ذلك على ماله تعلق
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مزدلفة أصال فعليه  اخلامسة: ليست عرنة من عرفات أصال وكذا ليس وادي حمسر من
 .عامة األحاديث كما أشار إىل ذلك القرطيب فال إشكال يف عدم ذكر استثنائهما يف

الزمين بال جدال وإن كانت  لنظر للرواايت الثابتة ليست للرتتيبالسادسة: مث هنا اب
ذلك مجهور املفسرين وممن رد على من ادعي   تقتضي الرتتيب أصال، وقد نص على

ذكرت عرفات  الزمين وأن املراد اإلفاضة من مزدلفة لتجنب التكرار حيث كوهنا للرتتيب
اىل مث أفيضوا من حيث أفاض الناس تع قبل ؛ اجلصاص رمحه هللا إذ قال: "قيل إن قوله

موسى  وهو اخلطاب بذكر احلج وتعليمه وهو كقوله تعاىل مث آتينا عائد إىل أول الكالم
الواو فيكون تقديره: وأفيضوا  الكتاب متاما على الذي أحسن وجيوز أن يكون مث مبعىن

 شهيد على تعاىل مث كان من الذين آمنوا وقوله مث هللا من حيث أفاض الناس كما قال
ذكران مل جيز العدول عنه  ماتفعلون فإذا كان ذلك سائغا يف اللغة مث روي عن السلف ما

قد تقدم يف قوله فإذا أفضتم من عرفات فال يكون  إىل غريه وأما قولك: إن ذكر عرفات
من  أفضتم وجه، فليس كذلك ألن قوله فإذا }َأفَاَض النَّاسُ  مثَّ َأِفيُضوا ِمْن َحْيثُ { :لقوله

أفيضوا من حيث أفاض الناس هو أمر  عرفات ال داللة فيه على إجياب الوقوف وقوله مث
 قريش فقد أفاد به إجياب الوقوف مامل يتضمنه قوله فإذا ملن مل يكن يقف بعرفة من

على فرض الوقوف ومع  أفضتم من عرفات إذ ال داللة يف قوله فإذا أفضتم من عرفات
عرفات لكان جائزا أن يظن ظان أنه خطاب  ذا أفضتم منذلك فلو اقتصر على قوله فإ

  ."من مل يكن يرى الوقوف هبا ملن كان يقف هبا دون
اآللوسي فقال: "مث  وذهب بعض املفسرين إىل حصر اخلطاب يف احلمس وتعقب ذلك

من املزدلفة واخلطاب عام واملقصود  أفيضوا من حيث أفاض الناس أي من عرفة ال
من الوقوف جبمع وجعل الضمري عبارة عن احلمس يلزم منه  احلمسإبطال ماكان عليه 

معطوفة على قوله تعاىل فإذا  النظم إذ الضمائر السابقة والالحقة كلها عامة واجلملة برت
  ."التعريض كانت يف قوة: مث ال تفيضوا من املزدلفة أفضتم وملا كان املقصود من هذه

 .سنده كما قدمت يف اآلاثر هل البلد ال يصحوأثر ابن الزبري الذي فيه ختصيص هذا أب
كانوا يفيضون من عرفات  السابعة: املراد ابلناس كما دلت اآلاثر عموم احلجيج الذين

وال ذكر إلبراهيم وال آدم عليهما السالم وال  دون املبتدعة من قريش ومن دان دينها



240 
 

فيها تفصيل  نادا وليسالرواية عن الضحاك بقوله: إبراهيم غري اثبتة إس اإلمام على أن
ال معىن هلا ألهنا حتتاج إىل بيان  مراده بـ حيث على ماذكر الرازي وهي على كل حال

هللا  صلى-كان يفيض منه أو فيه وهذا ال يتبني إال بفعل نبينا  للمكان أو الزمان الذي
 أبيكم إبراهيم واآلايت انزلة أو بقوله كما قال: إنكم على إرث من إرث -عليه وسلم

ال بيان له؟ وأما الرواية عنه بقوله: اإلمام فال ندري  قبل احلج أصال فكيف يؤمر بشيء
صلى هللا عليه -ابإلمام النيب  هبا إمام احلج عند املشركني أم عند املسلمني أم أراد أراد

 تلتئم وسياق اآلايت اليت نزلت وال إمام للحج، وأما القول ؟ فهي رواية مبهمة ال-وسلم
أفاض الناسي فهو أبعد  اد آدم عليه السالم على قراءة مث أفيضوا من حيثأبن املر 

هلذا القول على سند ال صحيح وال ابطل وقد  وأبعد مع بطالن هذه القراءة ومل أقف
 ."مجاعة من املفسرين وهي قراءة شاذة ذكر هذه القراءة

ومنهم السلف  وقد رد غري واحد من املفسرين هذا القول املخالف لقول مجهور
التفاق السلف عليه والضحاك  اجلصاص حيث قال: "والتأويل األول هو الصحيح

وإمنا ذكر الناس هاهنا وأمر قريشا ابإلفاضة من حيث  اليزاحم به هؤالء فهو قول شاذ
قليلة ابإلضافة  الناس ألهنم كانوا أعظم الناس وكانت قريش ومن دان دينها أفاض
 ."إليهم

عائشة: "وهذا نص صريح  قال بعد أن ذكر سبب النزول عن ومنهم أيضا القرطيب حيث
 ."من األقوال وهللا املستعان ومثله كثري صحيح فال معول على غريه
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إذا فعلتم منسكا من مناسك  أوال: ذهاب بعض املفسرين ومنهم ابن العريب إىل أن املراد
الذبح  بري عند الرمي والتسمية عندكالتلبية عند اإلحرام والتك احلج فاذكروا هللا تعاىل

 -صحيح اإلسناد وال خمالف له وهو-ولو أنه غري مستبعد إال أن مادل عليه أثر جماهد 
وغريه يعترب مابعد ذلك تكرار وماقبله أيضا تكرار وال  أقوى ألنه على قول ابن العريب

ة ليوم النحر السابق الكالم مع سبب النزول فقد أمر سبحانه بذكره يف املواضع يلتئم
 مثَّ { وذكر الذكر يف عرفات يف قوله }َفَمْن فـََرَض ِفيِهنَّ احْلَجَّ { فذكر التلبية يف قوله

َ َغُفوٌر رَِحيمٌ  َأِفيُضوا ِمْن َحْيُث َأفَاَض النَّاُس َواْستَـْغِفُروا َ ِإنَّ اّللَّ  مزدلفة يف قوله ويف } اّللَّ
َ ِعْنَد اْلَمْشَعرِ  فَاذُْكُروا{  { مىن عند رمي اجلمار وغريه يف قوله ويف أايم }احْلََرامِ  اّللَّ

م  َمْعُدوَدات   فبقي يوم النحر وهو الوقت الذي حيصل فيه التفاخر  }َواذُْكُروا اّللََّ يف َأايَّ
ترتيب أعمال  املشركون فيه الدنيا يف طوافهم وهو املوضع املناسب ذكره يف ويسأل

  احلج وهللا أعلم
مشكلة جدا من  -إسنادها  على الرغم من حسن -ابن ابنك عن عكرمة اثنيا: رواية 

من إضافة  }آاَبءَُكمْ  َكذِْكرُِكمْ { ذلك فإن قوله حيث اإلعراب ومل أر أحدا نبه على
  :املصدر ملفعوله، قال ابن مالك رمحه هللا املصدر لفاعله وليست من إضافة

 كمل بنصب أو برفع عمله وبعد جره الذي أضيف له
يكون املراد ذكر الوالد  لو كانت كما ذكر يف هذه الرواية لقيل: كذكركم آابؤكم فكيفف

أيب حامت حنو ذلك عن الضحاك ومل يذكر اللفظ،  لولده ألنه موكل به وقد علق ابن
تقدم وظاهرها  املصرحة ابللفظ عنه عند غريه هكذا: ذكر األبناء اآلابء كما والرواية

  اللفظ أيضا عن الربيع على املعىن املشهور كما وردت هبذا  محلها على املعىن املشهور
 }َكذِْكرُِكْم آاَبءَُكمْ { وقد حكى ابن عطية قراءهتا عن حممد بن كعب القرظي كما ذكرت

عنه أبو حيان وقال: ونقل  وقال: فاملصدر على هذه القراءة مضاف إىل املفعول ونقلها
 فراد اهـ والذي تقدم عن حممد بن كعب يفأابكم على اإل غريه عن حممد بن كعب أنه قرأ

 .اآلاثر كاجلمهور
جمال هنا يف احلج ألن  وأما اآلاثر اليت فيها هلج الصيب أبمه وأبيه فليس هلا أصال

يلهجون بذكر اآلابء واألمهات، ولو كان األمر   املخاطب ابحلج رجال كبار ابلغون ال
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وإخراج للفظ  اج إىل التذرع ابجملازكذكر األطفال اآلابء وإال فاآلية حتت كذلك لقيل
هلج الصيب أبمه أكثر من هلجه أببيه  اآلابء عن معناه األصلي لتدخل فيه األمهات ألن

إال عن  املبالغ فيه ال األقل، وهذا التفسري على العموم مل يثبت واملوضع حيتاج لذكر
  عطاء والربيع ومجهور املفسرين على القول املشهور

يف املعىن وال جمال  ابن عباس من كون املراد الغضب هلل ضعيف جداكذلك ما روي عن 
مناكري عمرو بن مالك النكري عن أيب  لذلك يف سياق اآلايت البتة وهو الشك من

 جعله عنه والصواب أنه عن أيب اجلوزاء من قوله، وقد ثبت عن اجلوزاء ولعله أخطأ يف
 .تفسري اآلية هور يفابن عباس ابألسانيد الصحيحة الثابتة القول املش

 
           

    

          

 
وهو  وتوجيهه له حسن، إال أن غريه أحسن منه }َحَسَنةً { أوال: استشكال الرازي لتنكري

 ملقدر دل عليه قوله: الدنيا، وقوله: اآلخرة والتقدير: آتنا صفة }َحَسَنةً { أن يقال: إن
قيل: آتنا فيهما وكأنه  يف الدنيا حياة حسنة ويف اآلخرة حياة حسنة فتشمل كل اخلري

يدعو إىل هذا التقدير النصوص الشرعية الثابتة عن  حسنة الدنيا وحسنة اآلخرة والذي
تدل على  وأصحابه مثل أنس رضي هللا عنه واليت -صلى هللا عليه وسلم- رسول هللا

على حسنة واحدة وهللا أعلم  عموم ومشول تلك اللفظة، فليست كما فهم الرازي تدل
به فقال: والظاهر أن احلسنة وإن كانت نكرة يف  ون التصريحوقد تعقبه اآللوسي بد

  . ال تعم إال أهنا مطلقة فتنصرف إىل الكامل اإلثبات وهي
الغرابة فقال: "روى الضحاك عن  اثنيا: ذكر ابن اجلوزي سببا لنزول هذه اآلية غاية يف

 : لو كان علىايرسول هللا، مات أيب ومل حيج أفأحج عنه؟ فقال :ابن عباس أن رجال قال
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فدين هللا أحق أن يقضى  :أبيك دين فقضيته، أما كان ذلك جيزئ عنه؟ قال: نعم قال
 . "اآلية قال: فهل يل من أجر؟ فنزلت هذه

ثبتت إىل الضحاك ألنه مل  ومع ركة دخول هذا املعين يف سياق اآلية وضعف الرواية لو
هلذه الرواية وقد ذكرها مرات، مل أقف على سند  يسمع من ابن عباس كما ذكرت عدة

أيخذ ماال  الذي زاد النقل عن ابن عباس يف تفسري اآلية قوله: هو الرجل أيضا القرطيب
 .حيج به عن غريه فيكون له ثواب

املعىن مع السياق وقد  ومل أقف على ذلك أيضا، ونقله كذلك أبو حيان وحاول توجيه
واحلديث املذكور مشهور غري هذا القول  تقدم عن ابن عباس من الطرق الصحيحة

 .لنزول اآلية وهللا تعاىل أعلم معروف ال ذكر فيه
 
             

            

  

 
 املعدودات يف اآلاثر املتقدمة إمنا هو بسبب ضعف الرواايت، أوال: اخلالف يف األايم 

وقد حصل خلط يف تفسري  وأما الرواايت الصحيحة فهي متفقة على كوهنا أايم التشريق،
جلماعة من السلف وما أدري سبب هذا اخللط  عزوه القول خبالف ذلك ابن كثري يف

رتب على  سياق اآلية أن املراد ثالثة أايم التشريق ألن هللا سبحانه والذي يتضح من
م  َمْعُدوَدات   َواذُْكُروا اّللََّ { قوله  يـَْوَمنْيِ َفال ِإمْثَ َعَلْيِه َوَمنْ  َفَمْن تـََعجََّل يف {قوله  }يف َأايَّ

املذكورين هنا مها أول يومني من أايم  ومعلوم اتفاقا أن اليومني }ِإمْثَ َعَلْيهِ  أتََخََّر َفال
يوم  املقصود به هنا هو من أقام اليوم الثالث، فال جمال لدخول التشريق وأن املتأخر

ذكر حديث: أايم مىن ثالثة: ولو   النحر أو يوم عرفة وهللا أعلم وقال ابن العريب بعد أن
القتضى مطلق هذا القول ملن نفر يف يوم اثين النحر أن  كان يوم النحر معدودا منها
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قرآان وال سنة  جائز وال خالف أن ذلك ليس له، فتبني أنه غري معدود فيها ال ذلك
  .وهذا منتهى بديع

رمي اجلمار وما يتعلق ابلرمي  اثنيا: ذكر السيوطي آاثرا كثرية يف التكبري أايم مىن وعند
 -صلى هللا عليه وسلم-للحجيج وفضل احلج وزايرة قرب الرسول  اثرا عامة يف املغفرةوآ

عنه لعدم تعلقه ابآلية  وبلوغ السالم له وما أشبه ذلك وهذا كله استطراد منه أعرضت
آاثرا كثرية يف عدم النفر يف اليوم الثاين إذا غابت  من وجه مباشر وكذا علق ابن أيب حامت

اكتفيت ببعضها  مباحث تعلقها فقهي أكثر من كونه تفسريي ولذامشسه، وهذه  عليه
  .وأعرضت عن البعض اآلخر

وابن العريب والبغوي  اثلثا: من املسائل اليت خاض فيها بعض املفسرين كاجلصاص
املعلومات ومسألة أتخر املتعجل ملا بعد الزوال أو  واخلازن وابن عطية مسألة األايم

فقهية كما تقدم وحتتاج  سريية ولكنها خارجة عن آيتنا والثانيةواألوىل منهما تف الليل،
اآلية فال إلزام فيه على املتعجل أن يكون نفره يف  للنظر يف األدلة األخرى وأما نص

النهار دون الليل،  أو قبل الزوال على التسليم أبن كلمة "يوم" فيها يراد هبا النهار
 ة ال يساعد على التوقيت للنفر ألنه قالاآلي فكيف وهذا غري مسلم؟ وال شك أن لفظ

جلاز  ومل يقل: فمن تعجل يف اليوم الثاين مثال، فلو أراد التوقيت }َفَمْن تـََعجََّل يف يـَْوَمنْيِ {
وهللا أعلم، وقد جازف ابن حزم  النفر يف أي وقت خالل اليومني وهذا مل يقل به أحد،

 من أتخر إىل ليل الثاين فقال: "وهذابلزوم رمي الثالث على  فرد على أيب حنيفة قوله
وفيه آاثر عن السلف   خطأ، وحكم بال دليل، وخالف للقرآن" وفاته أنه قول اجلمهور

 .كثرية
الصلوات وعند رمي اجلمار ألنه  رابعا: الذكر املأمور به يف اآلية منحصر يف التكبري بعد

آلاثر تفسري الذكر بذلك يف تلك األايم وإمنا ثبت يف ا مل ينقل القول بوجوب غري ذلك
رمي اجلمار وأمره أمته  ابلتكبري عند -صلى هللا عليه وسلم-يف السنة التزام النيب  وثبت

العريب: "ال خالف أن املراد ابلذكر هاهنا التكبري"  أبخذ مناسكها عنه، وقد قال ابن
م  َمْعُدودَ  َواذُْكُروا{" :شيخ اإلسالم ابن تيمية وقال  وهذا أيضا من }ات  اّللََّ يف َأايَّ

اجلمار ومع الصلوات، ودل على  العبادات الزمانية املكانية وهو ذكر هللا تعاىل مع رمي
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اآلية، وإمنا يكون التعجيل والتأخري يف اخلروج  }َفَمْن تـََعجََّل يف يـَْوَمنْيِ { أنه مكاين قوله
عملها فيقال: أايم  وهلذا تضاف هذه األايم إىل مكاهنا فيقال: أايم مىن وإىل من املكان

 ."التشريق
ولفظه وعدد مراته، وحترير  خامسا: أكثر مجاعة من املفسرين يف تفصيل أوقات التكبري

املثال ابن عطية وابن اجلوزي والقرطيب وأطال  اخلالف يف ذلك، ومنهم على سبيل
فقهية تبحث  يف مسألة الرمي وما يتعلق هبا من أحكام، وكل هذه أمور القرطيب جدا

 .خارج التفسري وهللا أعلم
وغفراهنا  هو الوعد برفع ذنوبه }َفال ِإمْثَ َعَلْيهِ { سادسا: القول األقرب يف تفسري قوله

 :ألمور، منها
 .داللة احلديث املرفوع الوارد يف املغفرة للحاج

 .معظم القائلني بغري هذا القول داللة عامة اآلاثر الثابتة على ذلك، مع ورود القولني عن
  .احلج اسبة ذلك لالنتهاء من ذكر آخر املناسك وختم آايت أحكاممن

 .}اتَـَّقى ِلَمنِ { تذييل الكالم بقوله
ارتباك توجيه املعىن على  ما ذكره مجاعة املفسرين ومنهم الطربي والرازي كما تقدم يف

 .القول الثاين
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 .ائل اآليةمس

  
املتعلقة ابملخاصمة وقد اكتفيت يف ذلك مبا أوردته من  أوال: ذكر السيوطي بعض اآلاثر

الرجيع بطوهلا من  ومن الذين ذكروا قصة -صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا  حديث
  .املفسرين البغوي واخلازن

يف صهيب كلها  }نـَْفَسهُ  ِريَوِمَن النَّاِس َمْن َيشْ { :اثنيا: الرواايت الواردة يف نزول قوله
ليس صرحيا يف سبب النزول فال تنتهض ملعارضة رواية ابن  ضعيفة ال تصح وبعضها لفظه

لآلية وارتباطها  املوصولة املسندة بسند حسن ويشهد هلا فهم عمر وأيب هريرة عباس
  .بنحو رواية ابن عباس ومل أقف عليه ابجلهاد، وما ذكره البغوي وغريه عن الضحاك

ومن ذلك رواية  وقد جاءت قصة هجرة صهيب من طرق صحيحة بدون التعرض لآلية
اليت أخرجها احلاكم معرتضا هبا أثر عكرمة  أيب عثمان النهدي ومن ذلك أيضا رواية أنس

صهيب ألنه  مايف األمر أن جمموع ماورد يدل على مشولية اآلية ملثل حالة املرسل وغاية
سبيل هللا وإن كانت اآلية صرحية  من ضحى بنفسه يفضحى مباله يف سبيل هللا فهو ك

أضف إىل ذلك أن القول بنزوهلا يف صهيب جيعلها مبعزل  فيمن شرى نفسه وليس ماله
بوقت ليس بقصري،  سياق اآلايت السابقة ألن النفاق مل يظهر إال بعد اهلجرة اتم عن

ر قباء بعد يعين بعد مل يغاد -عليه وسلم صلى هللا-وإمنا وصل صهيب املدينة والنيب 
تتحدث  للمدينة كما يالحظ أن اآلايت -صلى هللا عليه وسلم-وصوله  أايم قالئل من

صهيب وال يف قصة األخنس بن  عن فريق يف مقابلة فريق وهذا غري واضح ال يف قصة
فهي مل ترد إال مرسلة عن السدي وأشار إليها الكليب  شريق وهي غري اثبتة على اإلطالق

قال القاضي  ابلكذب مث جاءت عنه مسندة البن عباس بسلسلة الكذب وقد متهم وهو
  .أبو حممد عبد احلق: ما ثبت قط أن األخنس أسلم

مبعىن اشرتى وليست  ومن انحية أخرى فإن قصة صهيب تستلزم أن يكون شرى فيها
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 اللغويةاالستخدام السائد يف القرآن كما يف املسألة  مبعىن ابع واستخدامها مبعىن ابع هو
إىل هذا من أتول اآلية  وقال ابن عطية: وحكى قوم أنه يقال شرى مبعىن اشرتى وحيتاج

يبعها. وقد تكلف الرازي كما تقدم حماولة توجيه  يف صهيب ألنه اشرتى نفسه مباله ومل
 .اشرتى وادعى أنه األصل وال أدري دليل دعواه شرى مبعىن

ويف األمر ابملعروف وحصول  قتحام يف احلرباثلثا: الرواايت الواردة عن السلف يف اال
داخل يف سبب النزول ألن اجلهاد من أبواب األمر  ماقد يؤدي هلالك النفس بسببه

أخرى وهللا أعلم  والنهي عن املنكر بل هو أعلى منازله فال تعترب هذه أقواال ابملعروف
 قتادة أبن املراد ابن العريب وكذا تفسري وقد نص على مشول اآلية هلا غري واحد ومنهم

 .كانوا منهم واألنصار اليعترب قوال آخر ألن الذين نزلت اآلايت بسببهم املهاجرون
والنسل بسبب املعاصي  رابعا: تفسري جماهد اإلفساد مبعىن التسبب يف إهالك احلرث

من اإلفساد وطريقة من طرقه ومل حتدد اآلية  تفسري مقبول وتشمله اآلية ألن هذا نوع
ألن املنافق ال  املرادة وأما تفسريه التويل مبعىن الوالية فهو مقبول أيضا فسادطرق اإل

وأمن العقوبة أما اخلائف املربوب فهو يف  يظهر فساده إال إذا حتينت له فرصة التسلط
األمر  كان منافقا ونقل البغوي عن الضحاك قوله: وإذا توىل أي ملك ذلة وانكسار ولذا

 .يهوصار واليا. ومل أقف عل
وجه له البتة ومل يقل به أحد  خامسا: ما ذهب إليه الرازي من إدخال املرائي يف اآلية ال

 املرائي ألد اخلصام وأنه يبطن خالف ما يظهر وأنه إذا توىل من السلف، وكيف يقال: إن
ابإلمث وأن حسبه جهنم؟ بل  سعى يف األرض لإلفساد وإذا قيل له اتق هللا أتخذه العزة

العمل لريى مكانه وإمنا ما ذكر من الصفات ال تكون  الرايء أن يفعل الرجل غاية ما يف
وعد وفجور  املنافق بل هي أعلى درجات النفاق وأكمل أحواله: كذب وإخالف إال يف

 .مجيعا يف اخلصام وغدر وخيانة أعاذان هللا من ذلك
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اآلاثر ومعظمها ضعيف ال  أوال: اخلالف الوارد يف املخاطب يف اآلية األوىل متفرع على

القرآن ألصناف الناس جيد أن أرفع نداء هو قوله  يثبت منه شيء واملتدبر يف خطاابت
لالستجابة ملا بعده من  وإمنا خياطب به من هو أهل }أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا ايَ { :سبحانه

إال ما ذكر  -صلى هللا عليه وسلم-للمؤمنني ابهلل ورسوله  شرائع وأحكام ومل يرد قط إال
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املتفق عليه ال سيما وبقية  مثل هذه اآلية املختلف عليها وهنا يرد املختلف عليه إىل يف
وإذا   }اَي َأْهَل اْلِكَتابِ { :به فإذا كانوا كتابيني قال هلم بهم هللا مبا وصفواالطوائف خياط

وإذا كان اخلطاب عاما للناس مجيعا قال  }ُقْل لِلَِّذيَن َكَفُروا{ :كانوا من الكفار قال هلم
هو املؤمنون عامة و  وحنو ذلك فاخلطاب يف اآلية حقيقة إما يراد به }النَّاسُ  اَي أَيُـَّها{ :هلم

منهم لغرض معني والفرض األخري لو صحت  السائد واملتبادر وإما يراد به طائفة
وليس  به هو املتعني أما واحلال أهنا مل تصح فالصواب التعميم الرواايت لكان القول

 .ضعفها، وهللا أعلم مبمتنع أن يكون معرضا هبم استنادا جملموع اآلاثر على
املذموم واخلوض يف صفة  ن من الذهاب للتأويلاثنيا: ما ذهب إليه مجع من املفسري

ونفيها عنه وإلزامهم القائلني هبا ابلتجسيم ووصف هللا  اإلتيان اليت وصف هللا هبا نفسه
األمة وأعرفها ابهلل  ال يليق به على الرغم من كون هذا الوصف مل يستنكفه علماء مبا

ط البعيد واملغاالة الشديدة، ، يعترب من الشط-وسلم صلى هللا عليه-تالميذ رسول هللا 
 .مثالب التفسري ابلرأي وهذا من

املالحدة إىل  وقد قال الطاهر ابن عاشور: ذهب سلف األمة قبل حدوث تشكيكات
اثبت هلل تعاىل لكن بال كيف فهو من  إقرار الصفات املتشاهبة دون أتويل فاإلتيان

 .تيان احلوادثوالنزول والرؤية أي هو إتيان ال كإ املتشابه كاالستواء
هبا يف حقيقة األمر الذين كفروا  اثلثا: هذه اآلية ابلنظر إىل السياق وتوقيت النزول يقصد

و  تشمل غريهم فالسورة مدنية وال مناسبة للعودة أليب جهل من أهل الكتاب وإن كانت
ومنافق وكافر وكتايب وكان كفار  ماشاكله واجملتمع املدين كان يف ذلك احلني بني مؤمن

سخرية من املؤمنني وأما املنافقون فحدث منهم ذلك ولكن  املدينة قلة ومل يؤثر منهم
هم أهل الكتاب  وبطريقة التخفي جلبنهم وأما من جهر بذلك يف ذلك احلني إمنا بقلة

َلُونَّ يف َأْمَواِلُكمْ { :قال تعاىل وهم املعنيون يف اآلية السابقة والالحقة وقد ُفِسُكْم  لَتـُبـْ َوأَنـْ
ْبِلُكْم َوِمَن الَِّذيَن َأْشرَُكوا َولََتْسَمُعنَّ ِمَن الَِّذيَن ُأوُتوا وقد جاءت  }َأذًى َكِثرياً  اْلِكَتاَب ِمْن قـَ

وسخرية املنافقني وبقيت سخرية أهل الكتاب من  آايت عدة مشلت سخرية املشركني
 .هو املوضع املناسب هلا املؤمنني وهذا

مع ضعفه الشديد  على الكفر قول عار عن الدليل رابعا: القول أبن الناس كانوا
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عليه السالم وهو نيب مكلم علمه هللا من علمه  ومعارضته للعقل والنقل فاملعلوم أن آدم
هللا وأعلمه هللا أن  األرض فعلم أبناءه توحيد هللا وبث فيهم العلم الذي رزقه وأنزله إىل

ال يضل وال يشقى ومن أعرض عنه فمن اتبعه  الشيطان عدو له وأنه سيؤيت ذريته هدى
جنح بعد عشرة  القيامة وزرا ومازال الشيطان حياول إغواء تلك الذرية حىت فإنه حيمل يوم

 .قرون يف حصول الشرك واختالف األمة على دينها
وهو منقطع عن ابن  وممن رد هذا القول ابن القيم فقال: "وهذا القول ضعيف جدا

  .عباس والصحيح عنه خالفه
الكتاب اختلفوا يف كتاهبم  ا: املقصود ابلذين اختلفوا فيه من بعد ما أوتوه هم أهلخامس

احلقيقة املعنيون ابآلايت السابقة وهم املعرض هبم فيها  وما جاءهم فيه من احلق، فهم يف
أيضا آايت كثرية منها  دل حديث أيب هريرة املتقدم يف اآلاثر على ذلك ودل عليه وقد

 .}َجاَءهْتُُم اْلبَـيَِّنةُ  الَِّذيَن ُأوُتوا اْلِكَتاَب ِإالَّ ِمْن بـَْعِد َما َوَما تـََفرَّقَ { مثال قوله تعاىل
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وسنكتفي منها مبسألتني مع االختصار  يف حقيقة األمر املسائل املتعلقة هبذه اآلايت كثرية

 :أيضا
األعيان أم على الكفاية  املفسرين هنا لفرضية اجلهاد هل هي على األوىل: تعرض بعض

وفيها تفصيل وليست منحصرة يف آيتنا هذه، إال أن هذه  وهي مسألة فقهية أدلتها كثرية
تقدم ما هو  تدل على فرض هللا اجلهاد على املسلمني على وجه اإلمجال وقد اآلية

واألقرب يف هذه املسألة وجوب  } َسِبيِل اّللَِّ َوقَاتُِلوا يف { أصرح من ذلك مثل قوله تعاىل
سائر الفروض ولكنه وجوب مؤقت مبعىن أن حلصوله  اجلهاد على كل مسلم كما يف

مبكانه  احلج واجب على كل مسلم لكنه ال ميكنه إال إذا دخل وقته وحل شروطا كما أن
النفري العام عينه اإلمام ويف  فكذلك جيب اجلهاد مثال على من حضر الصف وعلى من

واحتيج له يف الدفع وحنو ذلك على تفصيالت ال جمال  وعند وطء بالد املسلمني
نفسه به لتوضيح تلك  هنا اآلن ويكفي حديث أيب هريرة فيمن مل يغز أو مل حيدث لذكرها

واخلالصة أن يكون املسلم مستعدا دائما  الصورة وكذا أثر الزهري موضح لذلك أيضا
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 .يه للقيام هبذا الفرض وهللا أعلمعل لوقت جميء الدور
احلال فيه فإن كان اإلسالم  وقال ابن العريب: "إنه مكتوب على مجيع اخللق لكن خيتلف

كان العدو ظاهرا على موضع كان القتال فرضا  ظاهرا فهو فرض على الكفاية، وإن
 .يكشف هللا تعاىل ما هبم وهذا هو الصحيح على األعيان حىت

اجلادة للسرية النبوية وربطها  ة من املواضع اليت تؤكد ضرورة الدراسةالثانية: هذه اآلي
 .حوادثها اعتمادا على أدلة صحيحة مأثورة ابلتفسري وحماولة أتريخ

إال أنه يف هذه اآلية ذهب  وكما ذكران يف مواضع عدة أن رد دعوى النسخ يف اآلية مبدأ
 :سخ إىل القول به هنا وقال النحاساملتثبتني يف القول ابلن مجهور أهل العلم وكثري من

منسوخة وأن قتال املشركني يف  والصحيح أهنا منسوخة وقال: العلماء على أن هذه اآلية
َيْسأَلوَنَك َعِن { قال: وقد قامت احلجة أبن قوله جل وعز األشهر احلرم مباح غري عطاء

رآن وقول العلماء أيضا، وأيضا الق منسوخ مبا ذكرانه من نص }احْلََراِم ِقَتال  ِفيهِ  الشَّْهرِ 
 نقل إلينا أن هذه اآلية نزلت يف مجادى اآلخرة أو يف رجب يف فإن النقل يبني ذلك ألنه

املدينة وقد قاتل رسول  إىل -صلى هللا عليه وسلم-السنة الثانية من هجرة رسول هللا 
قعدة، وذو حبنني وثقيفا ابلطائف يف شوال وذي ال هوازن -صلى هللا عليه وسلم-هللا 

 .األشهر احلرم وذلك يف سنة مثان من اهلجرة القعدة من
 :قلت: تقرير الكالم هنا كالتايل

  اآلية أم ال؟ أوال: هل كان حترمي القتال يف الشهر احلرام مقررا قبل تلك
؟ وإن كانت تدل فهل هذه  اثنيا: هل هذه اآلية تدل على حترمي القتال يف الشهر احلرام

 التقييد؟ طالق أم أهنا علىالداللة على اإل
أن اجلمع ممكن بينها وبني  اثلثا: هل اآلايت املدعاة لنسخ هذه اآلية صرحية يف ذلك أم

 التحرمي؟ آيتنا على التسليم بداللتها على
احلرم بعد تلك اآلية أم  يف األشهر -صلى هللا عليه وسلم-رابعا: هل ثبت قتال النيب 

 ال؟
 :واجلواب كاآليت

اإلسالم ومل ينكره فهو مقرر له  الشهر احلرام فقد كان متقررا يف اجلاهلية وجاء أما حترمي
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احْلََراَم  آَمُنوا ال حتُِلُّوا َشَعاِئَر اّللَِّ َوال الشَّْهرَ  اَي أَيُـَّها الَِّذينَ { بقوله وأتكد ذلك هبذه اآلية مث
ُ اْلَكعْ { وقوله }َوال اهْلَْدَي َوال اْلَقالِئدَ   اْلبَـْيَت احْلََراَم ِقَياماً لِلنَّاِس َوالشَّْهرَ  َبةَ َجَعَل اّللَّ

َها َأْربـََعٌة ُحُرٌم َذِلكَ {مث بقوله  }احْلََرامَ  يُن اْلَقيُِّم َفال َتْظِلُموا ِفيِهنَّ  ِمنـْ ُفَسُكمْ  الدِّ وقد  }أَنـْ
اجلوزي والطاهر ابن عاشور إال أن ابن عاشور رأى أن  أشار إىل ذلك النحاس وكذا ابن

ابلفتح، ومنع  األشهر كان ألجل محاية احلاج واملعتمر، فبعد أن أمن الطريق رميحت
عليه القرآن والرواايت أن هذه  املشركون من احلج انتهى مورد احلكم والذي يدل

  .السموات واألرض األشهر حرام منذ خلق هللا
ى ذلك وتبعه داللتها عل وأما داللة اآلية على التحرمي فمتنازع فيه وقرر الرازي عدم

إهنا حرمت قتاال معينا ال يكون مقابال لألمور  :اآللوسي وانفح عنه وميكن أن يقال
 .هو أكرب عند هللا املذكورة مما

خاص والعام ال ينسخ اخلاص  وأما اآلايت فقد قال غري واحد: إهنا عامة يف األزمنة وهذا
  ريأن القول ابلنسخ ليس بضرو  ابتفاق وقال اآللوسي: "فاإلنصاف

هذه اآلية فقد دل حديث  يف الشهر احلرام بعد نزول -صلى هللا عليه وسلم-وأما غزوه 
وقال أبو حيان بعد ذكره  -هللا عليه وسلم صلى-جابر على عدم حصول ذلك منه 

 .كوهنا حمكمة هبذا احلديث حلديث جابر" ورجح
  .ورد النحاس على احلديث جبواز أن يكون قبل نسخ اآلية

صلى هللا -نسخها غزو النيب  :لعريب بعد ذكر قول الزهري وغريه: "وقال غريهوقال ابن ا
 احلرام وإغزاؤه أاب عامر إىل أوطاس يف الشهر احلرام وهذه ثقيفاً يف الشهر -عليه وسلم

ذي القعدة وهذا ال  أخبار ضعيفة وقال غريه: نسختها بيعة الرضوان على القتال يف
بلغه أن عثمان قتل مبكة وأهنم عازمون على  -ليه وسلمصلى هللا ع-حجة فيه ألن النيب 

فَِإَذا اْنَسَلَخ { :دفعهم ال على االبتداء وقال احملققون نسخها قوله تعاىل حربه فبايع على
فلم  يعين أشهر التسيري }َوَجْدمُتُوُهْم َوُخُذوُهمْ  احْلُُرُم فَاقْـتـُُلوا اْلُمْشرِِكنَي َحْيثُ  اأْلَْشُهرُ 

على املشركني حني أعظموا  ال لزمان التسيري والصحيح أن هذه اآلية ردجيعل حرمة إ
َوَصدٌّ { القتال واحلماية يف الشهر احلرام فقال تعاىل -صلى هللا عليه وسلم-على النيب 

َنةُ َأْهِلِه ِمْنُه َأْكرَبُ ِعْنَد اّللَِّ  وَُكْفٌر ِبِه َواْلَمْسِجِد احْلََراِم َوِإْخَراجُ  َعْن َسِبيِل اّللَِّ  وهي  } َواْلِفتـْ
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كله يف الشهر احلرام تعني قتالكم  الكفر يف الشهر احلرام أشد من القتل فإذا فعلتم ذلك
 ."فيه

ذكر من الغزوات وهو ما  وبناء على ما تقدم فاألمر حيتاج إىل دراسة دقيقة لتأريخ ما
لفظ حديث جابر دراسة جادة للسرية النبوية، إال أن  يردان مرة أخرى إىل القول أبمهية

استمرارية ذلك منه  وهذا يدل على -صلى هللا عليه وسلم-أبنه قاله بعد وفاته  يشعر
 .وهللا أعلم -صلى هللا عليه وسلم-
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مر، وكيفية الضرب، وما يتوقى من األوىل: ذكر بعض املفسرين هنا حد شرب اخل
 املضروب فال يضرب عليه، ومل تتعرض اآلية لشيء من ذلك، وهو مذكور يف علم الفقه.

 -صلى هللا عليه وسلم-الثانية: ما رواه ابن جرير عن ابن عباس يقول هنى رسول هللا 
إلسالم عن أصناف النساء إال ما كان من املؤمنات املهاجرات وحرم كل ذات دين غري ا

 قال هللا عز وجل ومن يكفر ابإلميان فقد حبط عمله.
وقد نكح طلحة بن عبد هللا يهودية ونكح حذيفة بن اليمان نصرانية فغضب عمر بن 
اخلطاب غضبا شديدا حىت هم أن يسطو عليهما فقاال حنن نطلق اي أمري املؤمنني وال 

منكم صغرة قمأة فهو تغضب فقال لئن حل طالقهن لقد حل نكاحهن ولكين أنتزعهن 
 حديث غريب جدا وهذا األثر غريب عن عمر أيضا.

قال أبو جعفر بن جرير رمحه هللا بعد حكايته اإلمجاع على إابحة تزويج الكتابيات وإمنا  
 كره عمر ذلك لئال يزهد الناس يف املسلمات أو لغري ذلك من املعاين.

بيلها فكتب إليه أتزعم أهنا كما تقدم أن حذيفة تزوج يهودية فكتب إليه عمر خل س
حرام فأخلى سبيلها فقال ال أزعم أهنا حرام ولكين أخاف أن تعاطوا املومسات منهن 

 وهذا إسناد صحيح.
وعن زيد بن وهب قال قال عمر بن اخلطاب املسلم يتزوج النصرانية وال يتزوج النصراين 

 املسلمة قال وهذا أصح إسنادا من األول. 
: ))نتزوج نساء أهل -صلى هللا عليه وسلم- قال: قال رسول هللا وعن جابر بن عبد هللا

 الكتاب وال يتزوجون نساءان((. 
قال ابن جرير: وهذا اخلرب وإن كان يف إسناده ما فيه فالقول به إلمجاع اجلميع من األمة 

 عليه كذا قال ابن جرير رمحه هللا 
 وتقدم قول ابن عمر يف ذلك.

ل هللا وال تنكحوا املشركات حىت يؤمن قال مشركات وسئل أمحد بن حنبل عن قو 
 العرب الذين يعبدون األصنام.

 الثالثة:
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استدل هبذه اآلية على أنه ال نكاح إال بويل وقد ساق السيوطي رمحه هللا تعاىل عدة 
أحاديث يف ذلك واملسألة مبسوطة يف كتب الفقه ولكل فريق أدلته والراجح عدم جواز 

ا وقد ألف الشيخ مفلح الرشيدي جزءا يف طرق حديث ))ال نكاح تزويج املرأة لنفسه
 إال بويل(( فلرياجع.

 
          

         

         

           

       

 
األوىل: ذكر السيوطي وغريه آاثرا تتعلق أبصل احليض وأكثره وأقله وال عالقة لذلك 

 مباشرة بتفسري اآلية فأضربنا عنها صفحا.
كذلك تعرض هو وغريه للعزل وبعض اآلاثر الواردة فيه وذلك الحتجاج بعض السلف 

 مهم عن العزل ويعترب هذا استطرادا فرتكناه اختصارا.ابآلية يف معرض كال
 الثانية: قال ابن كثري يف احلائض مع زوجها: وحتل مضاجعتها ومؤاكلتها بال خالف.

فأما ما رواه أبو داود عن عائشة أهنا قالت كنت إذا حضت نزلت عن املثال على 
حىت تطهر. فهو  ومل تدن منه -صلى هللا عليه وسلم-احلصري فلم تقرب رسول هللا 

 حممول على التنزه واالحتياط.
 وقال آخرون إمنا حتل له مباشرهتا فيما عدا ما حتت اإلزار 

وهو أحد القولني يف مذهب الشافعي رمحه هللا الذي رجحه كثري من العراقيني وغريهم 
ومأخذهم أنه حرمي الفرج فهو حرام لئال يتوصل إىل تعاطي ما حرم هللا عز وجل الذي 

 ع العلماء على حترميه وهو املباشرة يف الفرج.أمج
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الثالثة: من أتى امرأته وهي حائض فقد أمث فيستغفر هللا ويتوب إليه وهل يلزمه مع ذلك  
 كفارة أم ال فيه قوالن أحدمها نعم حلديث ابن عباس املذكور يف اآلاثر 

ول اجلمهور والقول الثاين قال ابن كثري: وهو الصحيح اجلديد من مذهب الشافعي وق
أنه ال شيء يف ذلك بل يستغفر هللا عز وجل ألنه مل يصح عندهم رفع هذا احلديث فإنه 

 قد روي مرفوعا كما تقدم وموقوفا وهو الصحيح عند كثري من أئمة احلديث.
الرابعة: ذهب ابن حزم إىل وجوب اجلماع بعد كل حيضة لقوله: {فَِإَذا َتَطهَّْرَن فَْأُتوُهنَّ 

 َأَمرَُكُم اّللَُّ} وليس له يف ذلك مستند ألن هذا أمر بعد احلظر وفيه أقوال ِمْن َحْيثُ 
لعلماء األصول منهم من يقول إنه على الوجوب كاملطلق وهؤالء حيتاجون إىل جواب 
ابن حزم ومنهم من يقول إنه لإلابحة وجيعلون تقدم النهي عليه قرينة صارفة له عن 

ه الدليل أنه يرد عليه احلكم إىل ما كان عليه األمر الوجوب وفيه نظر والذي ينهض علي
تـُُلوا اْلُمْشرِِكنَي}  قبل النهي فان كان واجبا فواجب كقوله: {فَِإَذا اْنَسَلَخ اأْلَْشُهُر احْلُُرُم فَاقـْ
أو مباحا فمباح كقوله وإذا حللتم فاصطادوا فإذا قضيت الصالة فانتشروا يف األرض 

دلة وقد حكاه الغزايل وغريه فاختاره بعض أئمة املتأخرين وهو وعلى هذا القول جتتمع األ
 الصحيح 

وقد اتفق العلماء على أن املرأة إذا انقطع حيضها ال حتل حىت تغتسل ابملاء أو تتيمم إن 
يقول فيما إذا انقطع دمها ألكثر  -رمحه هللا-تعذر ذلك عليها بشرطه إال أن أاب حنيفة 

 هنا حتل مبجرد االنقطاع وال تفتقر إىل غسل وهللا أعلم.احليض وهو عشرة أايم عنده إ
 وقال ابن عباس: {َحىتَّ َيْطُهْرَن} أي من الدم فإذا تطهرن أي ابملاء.

 وكذا قال جماهد وعكرمة واحلسن ومقاتل بن حيان والليث بن سعد وغريهم.
ال ابن كثري اخلامسة: مسألة إتيان املرأة من دبرها يف دبرها يطول احلديث فيها وقد أط

والسيوطي يف سوق الرواايت الواردة يف ذلك جدا وبني احلافظ ابن كثري علل معظمها 
وكما ذكر غري واحد من أهل العلم ال يثبت فيها حديث يصح لذاته وإمنا يثبت التحرمي 
مبجموع الطرق كما يثبت القول بتحرمي ذلك موقوفا عن مجع من الصحابة. قال 

ث املرفوعة يف هذا الباب وعدهتا حنو عشرين حديثا كلها ضعيفة احلافظ: فجميع األحادي
 ال يصح منها شيء، واملوقوف منها هو الصحيح. 
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كما أن القول ابإلابحة وإن كان يف حقيقة األمر اثبتا عن ابن عمر وعن مالك وعن 
بعض السلف كما ساقه ابن كثري والسيوطي كذلك لكنه خالف الراجح وما دلت عليه 

من أراد االستفاضة فلريجع إىل كالم احلافظ ابن حجر يف الفتح وقد قام النصوص و 
الدكتور عبد هللا البخاري بدراسة األحاديث الواردة يف تلك املسألة يف رسالة لطيفة 

 مساها: "إحتاف النبالء بتحرمي احملل املكروه من النساء".
 
         

      

           

    

             

  

         

           

            

           

        

 
المرأته ويف االطالء ابلنورة  األوىل: تعرض السيوطي إليالء العبد ولفضيلة مجاع الرجل

 .ذا استطراد ال حنتاج إليهه وبعض اآلداب يف اجلماع وكل
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ألحد قويل العلماء وهو القدمي عن  الثانية: قوله فإن فاءوا فإن هللا غفور رحيم فيه داللة
يف  فاء بعد األربعة األشهر أنه ال كفارة عليه ويعتضد مبا تقدم الشافعي أن املؤىل إذا

من مذهب وهو اجلديد  حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده والذي عليه اجلمهور
التكفري على كل حالف كما تقدم أيضا يف  الشافعي أن عليه التكفري لعموم وجوب

 .وهللا أعلم األحاديث الصحاح
أبربعة أشهر األثر الذي رواه مالك  الثالثة: ذكر الفقهاء وغريهم يف مناسبة أتجيل املوىل

 :تقولقال: خرج عمر بن اخلطاب من الليل فسمع امرأة  عن عبد هللا بن دينار
 وأرقين أال خليل أالعبه تطاول هذا الليل واسود جانبه

 حلرك من هذا السرير جوانبه فوهللا لوال هللا أين أراقبه
زوجها فقالت ستة أشهر أو أربعة  فسأل عمر ابنته حفصة كم أكثر ما تصرب املرأة عن 

  .من اجليوش أكثر من ذلك أشهر فقال عمر ال أحبس أحدا
 :وفيه أهنا قالت عن السائب بن جبري موىل ابن عباس بنحوه ورواه ابن إسحاق

  وأرقين أن ال ضجيع أالعبه تطاول هذا الليل وأزور جانبه
  بدا قمرا يف ظلمة الليل حاجبه أالعبه طورا وطورا كأَن

  لطيف احلشا ال حيتويه أقاربه يسر به من كان يلهو بقربه
 هذا السرير جوانبهلنقض من  فوهللا لوال هللا ال شيء غريه
  أبنفاسنا ال يفرت الدهر كاتبه ولكنين أخشى رقيبا موكال

 وإكرام بعلي أن تنال مراكبه خمافة ريب واحلياء يصدين
 .قال ابن كثري: وقد روي هذا من طرق وهو من املشهورات
ذلك يف الفقه وخالصة  الرابعة: اختلف السلف واخللف يف اإليالء وما يعترب وحترير

 :قوالاأل
  فيوقف فإن فاء وإال طلق األرجح: وهو أنه ليس عليه شيء حىت متضي األربعة األشهر
املؤمنني وابن عمر وابن  وهو مروي عن عمر وعثمان وعلي وأيب الدرداء وعائشة أم



260 
 

بن عبد العزيز وجماهد وطاوس وحممد بن كعب  عباس وبه يقول سعيد بن املسيب وعمر
اختيار  شافعي وأمحد بن حنبل وأصحاهبم رمحهم هللا وهومالك وال والقاسم وهو مذهب

عبيد وأيب ثور وداود وكل  ابن جرير أيضا وهو قول الليث وإسحاق بن راهويه وأيب
 ابلطالق فإن مل يطلق طلق عليه احلاكم والطلقة تكون رجعية هؤالء قالوا إن مل يفئ ألزم

حىت جيامعها يف العدة قال  رجعتها له رجعتها يف العدة وانفرد مالك أبن قال ال جيوز له
 .ابن كثري: وهذا غريب جدا

يفيء فهي أملك بنفسها وهو  الثاين: أهنا تطلق طلقة ابئنة إذا مرت أربعة أشهر قبل أن
عفان وعلي بن أيب طالب وزيد بن اثبت وابن  مروي عن عمر بن اخلطاب وعثمان بن

واحلسن  ن زيد ومسروق وعكرمةوابن عباس وبه يقول عطاء وجابر ب مسعود وابن عمر
ذؤيب وأبو حنيفة والثوري واحلسن  وابن سريين وحممد ابن احلنفية وإبراهيم وقبيصة بن

تطلق مبضي األربعة أشهر أوجب عليها العدة إال ماروي عن  بن صاحل فكل من قال إهنا
عليها وهو قول  عباس وأيب الشعثاء أهنا إن كانت حاضت ثالث حيض فال عدة ابن

 .شافعيال
سعيد بن املسيب وأبو بكر بن  والثالث: أهنا تطلق مبضي األربعة أشهر طلقة رجعية قاله

 .ومكحول وربيعة والزهري ومروان بن احلكم عبد الرمحن بن احلارث بن هشام
  الرابعة: اختلف يف القرء هنا ما املراد به

 .ر: وهو األمر عندانالطه فقال مالك بعد أن روى أثر عائشة وابن عمر وغريمها يف أنه
وسامل والقاسم وعروة  قال ابن كثري: وروي مثله عن ابن عباس وزيد بن اثبت وجماهد

الرمحن وأابن بن عثمان وعطاء بن أيب رابح وقتادة  وسليمان بن يسار وأيب بكر بن عبد
وداود وأيب ثور  وبقية الفقهاء السبعة وهو مذهب مالك والشافعي وغري واحد والزهري

  رواية عن أمحدوهو 
وهكذا روي عن أيب بكر  :وقال ابن كثري بعد أن ذكر أثر عمر وابن مسعود أنه احليض

الدرداء وعبادة بن الصامت وأنس بن مالك وابن  الصديق وعمر وعثمان وعلي وأيب
 وأيب بن كعب وأيب موسى األشعري وابن عباس وسعيد بن املسيب مسعود ومعاذ

وعكرمة وحممد بن  جماهد وعطاء وطاوس وسعيد بن جبريوعلقمة واألسود وإبراهيم و 
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ومقاتل بن حيان والسدي ومكحول والضحاك  سريين واحلسن وقتادة والشعيب والربيع
وأصح  أهنم قالوا األقراء احليض وهذا مذهب أيب حنيفة وأصحابه وعطاء اخلراساين

ابر من أصحاب أنه قال األك الروايتني عن اإلمام أمحد بن حنبل وحكى عنه األثرم
يقولون األقراء احليض وهو مذهب الثوري واألوزاعي  -صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا 

 .راهويه ليلى وابن شربمة واحلسن بن صاحل بن حي وأيب عبيد وإسحاق بن وابن أيب
مل جيامعها فيه زوجها فتبدأ  قلت: وهو األظهر فالسنة يف الطالق أن تطلق املرأة يف طهر

خترج من عدهتا بعد اغتساهلا من احليضة الثالثة  أول حيضة أتيت بعد مثعدهتا من 
ابن عمر يف  مباحث هذه املسألة عند قوله تعاىل: فطلقوهن لعدهتن مع حديث واستيفاء

 .طالق احلائض
األربعة من هذا العموم األمة  اخلامسة: ابلنسبة لالعتداد بثالثة قروء فقد أخرج األئمة

بقرأين ألهنا على النصف من احلرة والقرء ال يتبعض فكمل  د عندهمإذا طلقت فإهنا تعت
-عائشة أن رسول هللا  قرآن وملا رواه ابن جرير وأبو داود والرتمذي وابن ماجه عن هلا

  تطليقتان وعدهتا حيضتان قال طالق األمة -صلى هللا عليه وسلم
  .قال ابن كثري يف راويه مظاهر: هذا ضعيف ابلكلية

  حممد نفسه افظ الدارقطين وغريه: الصحيح أنه من قول القاسم بنوقال احل
عن ابن عمر قوله.  ورواه ابن ماجه عن ابن عمر مرفوعا قال الدارقطين والصحيح

يعرف بني الصحابة خالف وقال بعض  وهكذا روي عن عمر بن اخلطاب قالوا ومل
 فكان احلرائر واإلماء يفلعموم اآلية وألن هذا أمر جبلي  السلف بل عدهتا كعدة احلرة

 .أهل الظاهر وضعفه هذا سواء حكى هذا القول ابن عبد الرب عن ابن سريين وبعض
 :السادسة

فأما املطلقات البوائن فلم  قوله وبعولتهن أحق بردهن: قال ابن كثري: هذا يف الرجعيات
ثالث فأما ابئن وإمنا كان ذلك ملا حصروا يف الطالق ال يكن حال نزول هذه اآلية مطلقة

مائة مرة فلما قصروا يف  نزول هذه اآلية فكان الرجل أحق برجعة امرأته وإن طلقها حال
 .صار للناس مطلقة ابئن وغري ابئن اآلية اليت بعدها على ثالث تطليقات

استشهادهم على مسألة  وإذا أتملت هذا تبني لك ضعف ما سلكه بعض األصوليني من
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تقدمه من لفظ العموم أم ال هبذه اآلية الكرمية  ما عود الضمري هل يكون خمصصا على
 .هبا غري مطابق ملا ذكروه وهللا أعلم فإن التمثيل

 
          

            

            

            

  

             

            

      

 
فقد جاءت األحاديث  األوىل: إذا مل يكن للمرأة عذر وسألت االفتداء من زوجها

 :ابلرتهيب من ذلك
 أميا امرأة سألت زوجها طالقها)) :قال -صلى هللا عليه وسلم-فعن ثوابن أن رسول هللا 

  .((غري أبس فحرام عليها رائحة اجلنة يف
 .وقال الرتمذي: حسن

 .((املختلعات هن املنافقات)) :-صلى هللا عليه وسلم-وعن ثوابن قال قال رسول هللا 
  وقال الرتمذي غريب من هذا الوجه وليس إسناده ابلقوي

عات إن املختل)) :-صلى هللا عليه وسلم-وعن عقبة بن عامر قال قال رسول هللا 
 .((املنافقات املنتزعات هن
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  قال ابن كثري: غريب من هذا الوجه ضعيف
 املختلعات واملنتزعات هن)) :-صلى هللا عليه وسلم-وعن أيب هريرة عن النيب 

 .((املنافقات
ال تسأل امرأة زوجها )) :قال -صلى هللا عليه وسلم-وعن ابن عباس أن رسول هللا 

 .((عاما نة وإن رحيها ليوجد من مسرية أربعنيغري كنهه فتجد ريح اجل الطالق يف
جيوز اخللع إال أن يكون الشقاق  الثانية: قال طائفة كثرية من السلف وأئمة اخللف أنه ال

َوال { :فيجوز للرجل حينئذ قبول الفدية واحتجوا بقوله تعاىل والنشوز من جانب املرأة
ُتُموهُ  حيَِلُّ َلُكْم َأنْ  فلم يشرع  قالوا }خَيَافَا َأالَّ يُِقيَما ُحُدوَد اّللَِّ  نَّ َشْيئاً ِإالَّ َأنْ أَتُْخُذوا ممَّا آتـَيـْ

بدليل واألصل عدمه ومما ذهب إىل هذا  اخللع إال يف هذه احلالة فال جيوز يف غريها إال
أخذ  وإبراهيم وعطاء واحلسن واجلمهور حىت قال مالك واألوزاعي لو ابن عباس وطاوس

رجعيا قال مالك وهو األمر الذي  ر هلا وجب رده إليها وكان الطالقمنها شيئا وهو مضا
 الشافعي رمحه هللا إىل أنه جيوز اخللع يف حال الشقاق وعند أدركت الناس عليه وذهب

وحكى الشيخ أبو عمر  االتفاق بطريق األوىل واألحرى وهذا قول مجيع أصحابه قاطبة
بن عبد هللا املزين أنه ذهب إىل أن اخللع  بكر بن عبد الرب يف كتاب "االستذكار" له عن

عنه وهذا قول  وآتيتم إحداهن قنطارا فال أتخذوا منه شيئا ورواه ابن جرير منسوخ بقوله
 .ضعيف ومأخذ مردود على قائله

يفاديها أبكثر مما أعطاها  الثالثة: اختلف األئمة رمحهم هللا يف أنه هل جيوز للرجل أن
َتَدْت ِبهِ  َفال ُجَناحَ { :قوله تعاىل ك لعمومفذهب اجلمهور إىل جواز ذل  .}َعَلْيِهَما ِفيَما افـْ

هبا إىل بيت كثري الزبل مث دعا  وروى ابن جرير وعبد الرزاق أن عمر أتى ابمرأة انشز فأمر
وجدت راحة منذ كنت عنده إال هذه الليلة اليت كنت  هبا فقال كيف وجدت فقالت ما

 .و من قرطهافقال لزوجها أخلعها ول حبستين
 .وزاد يف رواية: فحبسها فيه ثالثة أايم

زوجها فأابهتا يف بيت  وعن محيد بن عبد الرمحن أن امرأة أتت عمر بن اخلطاب فشكت
مكانك قالت ما كنت عنده ليلة أقر لعيين من  الزبل فلما أصبحت قال هلا كيف وجدت

 .خذ ولو عقاصها هذه الليلة فقال
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 .عثمان اخللع دون عقاص رأسهاوقال البخاري: قبل وأجاز 
اخلري إذا حضرين وحيرمين  وعن الربيع بنت معوذ بن عفراء قالت كان يل زوج يقل علي

يوما فقلت له أختلع منك بكل شيء أملكه قال  إذا غاب عين قالت فكانت مين زلة
اخللع  قالت فخاصم عمي معاذ بن عفراء إىل عثمان بن عفان فأجاز نعم قالت ففعلت

 .عقاص الرأس أن أيخذ عقاص رأسي فما دونه أو قالت ما دون وأمره
وال يرتك هلا سوى عقاص  ومعىن هذا أنه جيوز أن أيخذ منها كل مابيدها من قليل وكثري

وجماهد وعكرمة وإبراهيم النخعي وقبيصة بن  شعرها وبه يقول ابن عمر وابن عباس
ثور  الليث والشافعي وأيبصاحل وعثمان البيت وهذا مذهب مالك و  ذؤيب واحلسن بن

من قبلها جاز أن أيخذ منها  واختاره ابن جرير وقال أصحاب أيب حنيفة إن كان اإلضرار
 عليه فإن ازداد جاز يف القضاء وإن كان اإلضرار من جهته مل ما أعطاها وال جيوز الزايدة

 .جيز أن أيخذ منها شيئا فإن أخذ جاز يف القضاء
أيخذ أكثر مما أعطاها وهذا  د وإسحاق بن راهويه ال جيوز أنوقال اإلمام أمحد وأبو عبي

بن شعيب والزهري وطاوس واحلسن والشعيب  قول سعيد بن املسيب وعطاء وعمرو
 والربيع بن أنس وقال معمر واحلكم كان علي يقول ال أيخذ من ومحاد بن أيب سليمان

أيخذ منها أكثر مما ساق  املختلعة فوق ما أعطاها وقال األوزاعي القضاة ال جييزون أن
 .إليها

قصة اثبت بن قيس فأمره  قال ابن كثري: ويستدل هلذا القول مبا تقدم عن ابن عباس يف
  أيخذ منها احلديقة وال يزداد أن -صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا 

كره أن أيخذ منها   -وسلم صلى هللا عليه-ومبا روى عبد بن محيد عن عطاء أن النيب 
 .أعطاها يعين املختلعة أكثر مما

أي من الذي أعطاها  ومحلوا معىن اآلية على معىن فال جناح عليهما فيما افتدت به
ُجَناَح  فَِإْن ِخْفُتْم َأالَّ يُِقيَما ُحُدوَد اّللَِّ َفال ِإالَّ َأْن خَيَافَا َأالَّ يُِقيَما ُحُدوَد اّللَِّ { :لتقدم قوله

فال جناح { ذلك وهكذا كان يقرؤها الربيع بن أنس أي من }هِ َعَلْيِهَما ِفيَما افْـَتَدْت بِ 
 .}عليهما فيما افتدت فيه منه

اّللَِّ فَُأولَِئَك ُهُم  اّللَِّ َفال تـَْعَتُدوَها َوَمْن يـَتَـَعدَّ ُحُدودَ  تِْلَك ُحُدودُ { وهلذا قال بعده
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 .}الظَّاِلُمونَ 
يف رجل طلق امرأته  ن عباسالرابعة: قال الشافعي اختلف أصحابنا يف اخللع فعن اب

شاء ألن هللا تعاىل يقول الطالق مراتن قرأ إىل  تطليقتني مث اختلعت منه بعد يتزوجها إن
  .أن يرتاجعا

 .قال الشافعي وعن عكرمة قال كل شيء أجازه املال فليس بطالق
وقاص سأله فقال رجل  وروى غري الشافعي عن ابن عباس أن إبراهيم بن سعد بن أيب

أيتزوجها قال نعم ليس اخللع بطالق ذكر هللا  مرأته تطليقتني مث اختلعت منهطلق ا
الطالق  اآلية وآخرها واخللع فيما بني ذلك فليس اخللع بشيء مث قرأ الطالق يف أول

طلقها فال حتل له من بعد حىت  مراتن فإمساك مبعروف أو تسريح إبحسان وقرأ فإن
بن عباس رضي هللا عنهما من أن اخللع ليس إليه ا تنكح زوجا غريه وهذا الذي ذهب

وهو قول  هو فسخ هو رواية عن أمري املؤمنني عثمان بن عفان وابن عمر بطالق وإمنا
راهويه وأبو ثور و داود بن علي  طاوس وعكرمة وبه يقول أمحد بن حنبل وإسحاق بن

 .يف القدمي وهو ظاهر اآلية الكرمية الظاهري وهو مذهب الشافعي
 .ذلك لثاين يف اخللع إنه طالق ابئن إال أن ينوي أكثر منوالقول ا

اختلعت من زوجها  قال مالك عن جهمان موىل األسلميني عن أم بكر األسلمية أهنا
عفان يف ذلك فقال تطليقة إال أن تكون  عبد هللا بن خالد بن أسيد فأتيا عثمان بن

 .مسيت مسيت شيئا فهو ما
  .األثر وهللا أعلم ا ضعف أمحد بن حنبل هذاقال الشافعي وال أعرف جهمان وكذ

سعيد بن املسيب  وقد روي حنوه عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عمر وبه يقول
بن زيد وإليه ذهب مالك وأبو حنيفة  واحلسن وعطاء وشريح والشعيب وإبراهيم وجابر

حلنفية ا واألوزاعي وأبو عثمان البيت والشافعي يف اجلديد غري أن وأصحابه والثوري
أو أطلق فهو واحدة ابئنة وإن نوى  عندهم أنه مىت نوى املخالع خبلعه تطليقة أو اثنتني

  ثالاث فثالث
وعري عن البيينة فليس  وللشافعي قول آخر يف اخللع وهو أنه مىت مل يكن بلفظ الطالق

 .هو بشيء ابلكلية
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يف رواية عنهما  راهويه اخلامسة: ذهب مالك وأبو حنيفة والشافعي وأمحد وإسحاق بن
عدة املطلقة بثالثة قروء إن كانت ممن حتيض وروي  وهي املشهورة إال أن املختلعة عدهتا

وعروة  وعلي وابن عمر وبه يقول سعيد بن املسيب وسليمان بن يسار ذلك عن عمر
واحلسن والشعيب وإبراهيم النخعي  وسامل وأبو سلمة وعمر بن عبد العزيز وابن شهاب

وقتادة وسفيان الثوري واألوزاعي والليث بن سعد وأبو  الس بن عمروأبو عياض وخ
 .قال الرتمذي وهو قول أكثر أهل العلم من الصحابة وغريهم العبيد

 .ومأخذهم يف هذا أن اخللع طالق فتعتد كسائر املطلقات
 .والقول الثاين إهنا تعتد حبيضة واحدة تستربئ هبا رمحها

رضي هللا عنه فقال تعتد  من زوجها فأتى عمها عثمانفعن ابن عمر أن الربيع اختلعت 
ثالث حيض حىت قال هذا عثمان فكان ابن عمر  حبيضة قال وكان ابن عمر يقول تعتد

  .عثمان خريان وأعلمنا يفيت به ويقول
 .و عن ابن عمر قال عدة املختلعة حيضة

 .و عن ابن عباس قال عدهتا حيضة
أن اخللع فسخ يلزمه  من تقدم ذكره ممن يقول وبه يقول عكرمة وأابن بن عثمان وكل

  القول هبذا
امرأة اثبت بن قيس  واحتجوا لذلك مبا رواه أبو داود والرتمذي عن ابن عباس أن

صلى هللا -فأمرها النيب  -هللا عليه وسلم صلى-اختلعت من زوجها على عهد النيب 
  .حبيضة. قال الرتمذي حسن غريب تعتد أن -عليه وسلم

 .اه عبد الرزاق عن عكرمة مرسالوقد رو 
صلى هللا عليه -هللا  وعن الربيع بنت معوذ بن عفراء أهنا اختلعت على عهد رسول

  .أو أمرت أن تعتد حبيضة -وسلم صلى هللا عليه-فأمرها النيب  -وسلم
 .قال الرتمذي: الصحيح أهنا أمرت أن تعتد حبيضة

عثمان فسألت  زوجي مث جئت فعن الربيع بنت معوذ بن عفراء قالت اختلعت من
أن يكون حديث عهد بك فتمكثني  عثمان ماذا علي من العدة قال ال عدة عليك إال

صلى هللا عليه -وإمنا أتبع يف ذلك قضاء رسول هللا  عنده حىت حتيضي حيضة قالت
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 .مرمي املغالية وكانت حتت اثبت بن قيس فاختلعت منه يف -وسلم
أيمر امرأة اثبت  -وسلم صلى هللا عليه-عت رسول هللا و عن الربيع بنت معوذ قالت مس

 .حبيضة ابن قيس حني اختلعت منه أن تعتد
رضاها عند األئمة األربعة  السادسة: ليس للمخالع أن يراجع املختلعة يف العدة بغري

نفسها مبا بذلت له من العطاء وروي عن عبد هللا بن أيب  ومجهور العلماء ألهنا قد ملكت
إليها الذي أعطاها جاز  ان احلنفي وسعيد بن املسيب والزهري أهنم قالوا إن ردوماه أوىف

اختيار أيب ثور رمحه هللا وقال سفيان الثوري إن كان  له رجعتها يف العدة بغري رضاها وهو
طالقا فهو أملك  بغري لفظ الطالق فهو فرقة وال سبيل له عليها وإن كان يسمي اخللع

  علي الظاهري ة وبه يقول داود بنلرجعتها مادامت يف العد
الشيخ أبو عمر بن عبد الرب  واتفق اجلميع على أن للمختلع أن يتزوجها يف العدة وحكى

 .ال جيوز لغريه وهو قول شاذ مردود عن فرقة أنه ال جيوز له ذلك كما
ثالثة أقوال للعلماء إحداها  السابعة: هل له أن يوقع عليها طالقا آخر يف العدة فيه

 نفسها وابنت منه وبه يقول ابن عباس وابن الزبري وعكرمة س له ذلك ألهنا قد ملكتلي
  ابن راهويه وأبو ثور وجابر بن زيد واحلسن البصري والشافعي وأمحد بن حنبل وإسحاق

وقع وإن سكت بينهما مل  والثاين قال مالك إن أتبع اخللع طالقا من غري سكوت بينهما
 .يقع

  ذا يشبه ما روى عن عثمان رضي هللا عنهقال ابن عبد الرب وه
قول أيب حنيفة  والثالث انه يقع عليها الطالق بكل حال مادامت يف العدة وهو

املسيب وشريح وطاوس وإبراهيم  وأصحابه والثوري واألوزاعي وبه يقول سعيد بن
بن أيب سليمان وروي ذلك عن ابن مسعود وأيب  والزهري واحلاكم واحلكم ومحاد

  .ءالدردا
 .قال ابن عبد الرب وليس ذلك بثابت عنهما

إىل أن مجع الطلقات الثالث  الثامنة: قد يستدل بقوله تلك حدود هللا... اآلية من ذهب
املالكية ومن وافقهم وإمنا السنة عندهم أن يطلق  بكلمة واحدة حرام كما هو مذهب

 تـَْعَتُدوَها َوَمْن يـَتَـَعدَّ ُحُدوَد اّللَِّ  التِْلَك ُحُدوُد اّللَِّ فَ {لقوله الطالق مراتن مث قال:  واحدة
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بن لبيد الذي رواه النسائي عنه قال  ويقوون ذلك حبديث حممود }فَُأولَِئَك ُهُم الظَّاِلُمونَ 
فقام  عن رجل طلق امرأته ثالث تطليقات مجيعا -هللا عليه وسلم صلى-أخرب رسول هللا 

قام رجل فقال اي رسول هللا أال  أظهركم حىتغضبان مث قال أيلعب بكتاب هللا وأان بني 
  أقتله؟

 .قال ابن كثري: فيه انقطاع
قاصدا لدوام عشرهتا كما هو  التاسعة: املقصود من الزوج الثاين أن يكون راغبا يف املرأة

 اإلمام مالك مع ذلك أن يطأها الثاين وطأ مباحا فلو وطئها املشروع من التزويج واشرتط
صائم أو حمرم أو معتكف  ة أو معتكفة أو حائض أو نفساء أو الزوجوهي حمرمة أو صائم

كان الزوج الثاين ذميا مل حتل للمسلم نكاحه ألن  مل حتل لألول هبذا الوطء وكذا لو
الشيخ أبو عمر بن  الكفار ابطلة عنده واشرتط احلسن البصري فيما حكاه عنه أنكحة

 -عليه الصالة والسالم-ا فهمه من قوله متسك مب عبد الرب أن ينزل الزوج الثاين وكأنه
وليس  عسيلته ويذوق عسيلتك(( ويلزم على هذا أن تنزل املرأة أيضا ))حىت تذوقي

عن عائشة رضي هللا عنها أن رسول  املراد ابلعسيلة املين ملا رواه اإلمام أمحد والنسائي
أن  ن الثاين إمنا قصدهقال أال إن العسيلة اجلماع فأما إذا كا -صلى هللا عليه وسلم-هللا 

ولعنه ومىت صرح مبقصوده يف  حيلها لألول فهذا هو احمللل الذي وردت األحاديث بذمه
  .األئمة العقد بطل النكاح عند مجهور

امرأته طلقة أو طلقتني وتركها  العاشرة: اختلف األئمة رمحهم هللا فيما إذا طلق الرجل
 طلقها فانقضت عدهتا مث تزوجها آبخر فدخل هبا مث حىت انقضت عدهتا مث تزوجت

وأمحد بن حنبل  تعود إليه مبا بقي من الثالث كما هو مذهب مالك والشافعي األول هل
أو يكون الزوج الثاين قد هدم ما قبله  وهو قول طائفة من الصحابة رضي هللا عنه عنهم

 ةإىل األول تعود مبجموع الثالث كما هو مذهب أيب حنيف من الطالق فإذا عادت
فألن يهدم ما دوهنا بطريق  وأصحابه رمحهم هللا وحجتهم أن الزوج الثاين إذا هدم الثالث

 .رى وهللا أعلمحاألوىل واأل
ريبة ويف تطليق أكثر من  احلادية عشرة: ساق السيوطي آاثرا يف كراهية الطالق من غري
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ك واآلايت هبا املدخول هبا ويف طالق العبد وغري ذل الثالث والثالث للمدخول هبا وغري
 .أقرب وهللا املوفق كثرية تتفرع عنها وفيما ذكرانه كفاية وحبث ذلك يف الفقه مسائل
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املرأة ال متلك أن تزوج  اآلية فيها داللة على أن }... تـَْعُضُلوُهنَّ  َفالَ { :األوىل: قوله

كما قاله الرتمذي وابن جرر عند هذه اآلية كما جاء  نفسها وأنه البد يف النكاح من ويل
الزانية هي اليت تزوج نفسها  ملرأة وال تزوج املرأة نفسها فإناحلديث ال تزوج املرأة ا يف

ويف هذه املسألة نزاع بني  ((عدل ال نكاح إال بويل مرشد وشاهدي)) ويف األثر اآلخر
 .موضعه من كتب الفروع العلماء حمرر يف

ما كان دون احلولني فلو  الثانية: ذهب أكثر األئمة إىل أنه ال حيرم من الرضاعة إال
  .حيرم ضع املولود وعمره فوقهما ملارت

ال حيرم من )) -عليه وسلم صلى هللا-أخرج الرتمذي عن أم سلمة قالت قال رسول هللا 
 .((ما فتق األمعاء يف الثدي وكان قبل الفطام الرضاع إال
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أهل العلم من  قال الرتمذي: هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أكثر
أن الرضاعة ال حترم إال ما كان دون  وغريهم - عليه وسلمصلى هللا-أصحاب رسول هللا 
 .احلولني الكاملني فإنه ال حيرم شيئا احلولني وما كان بعد

قوله إال ما كان يف  قال ابن كثري: هذا احلديث رجاله على شرط الصحيحني ومعىن
الرباء  كما جاء يف احلديث الذي رواه أمحد عن الثدي أي يف حمال الرضاعة قبل احلولني

إن ابين مات )) :قال -صلى هللا عليه وسلم-ملا مات إبراهيم ابن النيب  بن عازب قال
 .وهكذا أخرجه البخاري ((يف اجلنة يف الثدي إن له مرضعا

مات وله سنة وعشرة  -السالم عليه-ذلك ألن ابنة إبراهيم  -عليه السالم-وإمنا قال 
  تكمل رضاعه أشهر فقال إن له مرضعا يعين

ال  -صلى هللا عليه وسلم- يؤيده ما رواه الدارقطين عن ابن عباس قال قال رسول هللاو 
 .احلولني حيرم من الرضاع إال ما كان يف

  .ثقة حافظ مث قال: ومل يسنده عن ابن عيينة غري اهليثم بن مجيل وهو
 .احلولني فليس بشيء وقد رواه اإلمام مالك وغريه. وزاد يف رواية: وما كان بعد

ال )) :-هللا عليه وسلم صلى-أخرج أبو داود الطيالسي عن جابر قال قال رسول هللا و 
 .((فصال وال يتم بعد احتالم رضاع بعد

 وقال }اْشُكْر يل  َوِفَصالُُه يف َعاَمنْيِ َأنِ { :ومتام الداللة من هذا احلديث يف قوله تعاىل
 .}َومَحُْلُه َوِفَصالُُه َثاَلثُوَن َشْهَراً {

عباس وابن مسعود وجابر  ل أبن الرضاعة ال حترم بعد احلولني يروى عن علي وابنوالقو 
بن املسيب وعطاء واجلمهور وهو مذهب  وأيب هريرة وابن عمر وأم سلمة وسعيد

 والثوري وأيب يوسف وحممد ومالك يف رواية وعنه أن مدته الشافعي وأمحد وإسحاق
وستة أشهر وقال زفر بن  بو حنيفة سنتانسنتان وشهران ويف رواية وثالثة أشهر وقال أ

  .وهذا رواية عن األوزاعي اهلذيل ما دام يرضع فإىل ثالث سنني
فصاله مل حيرم ألنه قد صار  قال مالك ولو فطم الصيب دون احلولني فأرضعته امرأة بعد

األوزاعي وقد روى عن عمر وعلي أهنما قاال ال رضاع بعد  مبنزلة الطعام وهو رواية عن
يفطم وحيتمل أهنما  فيحتمل أهنما أرادا احلولني كقول اجلمهور سواء فطم أو مل الفص
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 .أرادا الفعل كقول مالك وهللا أعلم
الكبري يؤثر يف التحرمي  و يف الصحيح عن عائشة رضي هللا عنها أهنا كانت ترى رضاع

يدخل بن سعد وكانت عائشة أتمر مبن ختتار أن  وهو قول عطاء بن أيب رابح والليث
أيب حذيفة  الرجال لبعض نسائها فرتضعه وحتتج يف ذلك حبديث سامل موىل عليها من

حذيفة أن ترضعه وكان كبريا فكان  امرأة أيب -صلى هللا عليه وسلم-حيث أمر النيب 
ورأين  -صلى هللا عليه وسلم-وأيب ذلك سائر أزواج النيب  يدخل عليها بتلك الرضاعة

األربعة والفقهاء  جلمهور وحجة اجلمهور ومنهم األئمةمن اخلصائص وهو قول ا ذلك
سوى  -صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا  السبعة واألكابر من الصحابة وسائر أزواج

 قال -صلى هللا عليه وسلم-الصحيحني عن عائشة أن رسول هللا  عائشة ما ثبت يف
سائل الرضاع وفيما على م انظرن من إخوانكن فإمنا الرضاعة من اجملاعة وموضع الكالم

 .وأمهاتكم الاليت أرضعنكم يتعلق برضاع الكبري عند قوله تعاىل
  .بدنه أو يف عقله وقد ذكر أن الرضاعة بعد احلولني رمبا ضرت الولد إما يف

 .ترضعيه و عن علقمة أنه رأى امرأة ترضع بعد احلولني فقال ال
احلنفية واحلنبلية إىل وجوب  نالثالثة: استدل بقوله: وعلى الوارث مثل ذلك من ذهب م

وهو مروي عن عمر بن اخلطاب ومجهور السلف قال  نفقة األقارب بعضهم على بعض
عتق عليه  ويرشح ذلك حبديث احلسن عن مسرة مرفوعا من ملك ذا رحم حمرم :ابن كثري

إذا كانت أمة فان عدهتا على النصف من  الرابعة: يستثىن من مدة العدة يف اآلية الزوجة
 ليال على قول اجلمهور ألهنا ملا كانت على النصف من احلرة دة احلرة شهران ومخسع

كمحمد بن سريين  يف احلد فكذلك فلتكن على النصف منها يف العدة ومن العلماء
واإلماء يف هذا املقام لعموم اآلية وألن  وبعض الظاهرية من يسوى بني الزوجات احلرائر

 .ليت تستوي فيها اخلليقةاألمور اجلبلية ا العدة من ابب
احلكمة يف جعل عدة الوفاة  اخلامسة: ذكر سعيد بن املسيب وأبو العالية وغريمها أن

الرحم على محل فإذا انتظر به هذه املدة ظهر إن   أربعة أشهر وعشرا الحتمال اشتمال
خلق  كما جاء يف حديث ابن مسعود الذي يف الصحيحني وغريمها إن كان موجودا

مثل ذلك مث يكون مضغة مثل  ع يف بطن أمه أربعني يوما نطفة مث يكون علقةأحدكم جيم
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فيه الروح فهذه ثالث أربعينات أبربعة أشهر واالحتياط  ذلك مث يبعث إليه امللك فينفخ
  .الروح فيه وهللا أعلم بعدها ملا قد ينقص بعض الشهور مث لظهور احلركة بعد نفخ بعشر

الولد عدة احلرة ها هنا ألهنا  رواية عنه إىل أن عدة أم السادسة: ذهب اإلمام أمحد يف
 .صارت فراشا كاحلرائر

تلبسوا علينا سنة نبينا عدة  وللحديث الذي رواه أمحد عن عمرو بن العاص أنه قال ال
 .أربعة أشهر وعشر ورواه أبو داود وابن ماجه أم الولد إذا تويف عنها سيدها

 .مل يسمع عمرا هذا احلديث وقيل إن قبيصةوقد روي عن اإلمام أمحد أنه أنكر 
بن املسيب وجماهد  وقد ذهب إىل القول هبذا احلديث طائفة من السلف منهم سعيد

عياض والزهري وعمر بن عبد العزيز وبه كان  وسعيد بن جبري واحلسن وابن سريين وأبو
وإسحاق بن  امللك بن مروان وهو أمري املؤمنني وبه يقول األوزاعي أيمر يزيد بن عبد

 .راهويه وأمحد بن حنبل يف رواية عنه
عدة احلرة شهران ومخس  وقال طاوس وقتادة عدة أم الولد إذا تويف عنها سيدها نصف

واحلسن بن صاحل بن حي تعتد بثالث حيض  ليال وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري
 .مسعود وعطاء وإبراهيم النخعي وهو قول علي وابن

يقول ابن عمر والشعيب  وأمحد يف املشهور عنه عدهتا حيضة وبه وقال مالك والشافعي
  واجلمهور ومكحول والليث وأبو عبيد وأبو ثور

ممن ال حتيض فثالثة  وقال الليث ولو مات وهي حائض أجزأهتا وقال مالك فلو كانت
 .أحب إيل وهللا أعلم أشهر وقال الشافعي واجلمهور شهر وثالثة

انسخة لآلية اليت بعدها  ون من العلماء إىل أن هذه اآليةالسابعة: من هنا ذهب كثري 
أزواجا وصية ألزواجهم متاعا إىل احلول غري  وهي قوله الذين يتوفون منكم ويذرون

 .تقريره قاله ابن عباس وغريه قال ابن كثري: ويف هذا نظر كما سيأيت إخراج اآلية كما
الطيب ولبس ما يدعوها إىل  نة منالثامنة: الغرض أن اإلحداد هو عبارة عن ترك الزي

وهو واجب يف عدة الوفاة قوال واحدا وال جيب يف  األزواج من ثياب وحلي وغري ذلك
 .قوال واحدا وهل جيب يف عدة البائن فيه قوالن عدة الرجعية

يف ذلك الصغرية  وجيب االحداد على مجيع الزوجات املتويف عنهن أزواجهن سواء
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لعموم اآلية وقال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه  املسلمة والكافرةواآليسة واحلرة واألمة و 
هذه  الكافرة وبه يقول أشهب وابن انفع من أصحاب مالك وحجة قائل ال إحداد على

اآلخر أن حتد  ال حيل المرأة تؤمن ابهلل واليوم)) :-صلى هللا عليه وسلم-املقالة قوله 
قالوا فجعله تعبدا وأحلق أبو  ((عشراو  على ميت فوق ثالث إال على زوج أربعة أشهر

األمة  والثوري الصغرية هبا لعدم التكليف وأحلق أبو حنيفة وأصحابه حنيفة وأصحابه
 .والفروع وهللا املوفق للصواب املسلمة لنقصها وحمل تقرير ذلك كله يف كتب األحكام

يمن تزوج امرأة واختلفوا ف التاسعة: أمجع العلماء على أنه ال يصح العقد يف مدة العدة
 بينهما وهل حترم عليه أبدا على قولني اجلمهور على أهنا ال يف عدهتا فدخل هبا فانه يفرق

مالك إىل أهنا حترم عليه على  حترم عليه بل له أن خيطبها إذا انقضت عدهتا وذهب اإلمام
رواه عن سعيد بن املسيب وسليمان بن يسار أن عمر رضي  التأبيد واحتج يف ذلك مبا

هبا مل يدخل هبا فرق  عنه قال أميا امرأة نكحت يف عدهتا فان كان زوجها الذي تزوج هللا
األول وكان خاطبا من اخلطاب وإن كان دخل هبا  بينهما مث اعتدت بقية عدهتا من زوجها

ينكحها  اعتدت بقية عدهتا من زوجها األول مث اعتدت من اآلخر مث مل فرق بينهما مث
هللا عوقب بنقيض قصده فحرمت  ذا أن الزوج ملا استعجل ما أجلأبدا قالوا ومأخذ ه

املرياث وقد روى الشافعي هذا األثر عن مالك قال  عليه على التأبيد كالقاتل حيرم
 .له وذهب إليه يف القدمي ورجع عنه يف اجلديد لقول على أهنا حتل البيهقي

أشعث عن الشعيب عن  قال ابن كثري: قلت مث هو منقطع عن عمر وقد روى الثوري عن
 .وجعلهما جيتمعان مسروق أن عمر رجع عن ذلك وجعل هلا مهرها
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املتعة وجب هلا عليه نصف  ن يف مقداراألوىل: ذهب أبو حنيفة إىل أنه مىت تنازع الزوجا

ال جيرب الزوج على قدر معلوم إال على أقل ما يقع  مهر مثلها وقال الشافعي يف اجلديد
وقال يف القدمي ال  املتعة وأحب ذلك إيل أن يكون أقله ما جتزيء فيه الصالة عليه اسم

ن عمر رضي هللا ثالثني درمها كما روى عن اب أعرف يف املتعة قدرا إال أين أستحسن
 عنهما

إمنا جتب املتعة لغري املدخول  الثانية: اختلف العلماء أيضا هل جتب املتعة لكل مطلقة أو
 :أقوال هبا اليت مل يفرض هلا على

اِبْلَمْعُروِف َحقَّاً  ِولِْلُمطَلََّقاِت َمَتاعٌ { :أحدها أن جتب املتعة لكل مطلقة لعموم قوله تعاىل
َيا  اْلنَّيبُّ ٌقْل أِلَْزَواِجَك ِإْن ُكْننُتَّ ُترِْدنَ  اَي أَيُـَّها{ :ولقوله تعاىل }َعَلى اْلُمتَِّقنيَ  نـْ احْلََياَة اْلدُّ

ياَلً  َوزِينَـتَـَها فـَتَـَعاَلنْيَ   .وقد كن مفروضا هلن ومدخوال هبن }أَُمِتْعُكنَّ َوُأَسرِْحُكنَّ َسَراَحاً مجَِ
قويل الشافعي ومنهم  ن البصري وهو أحدوهذا قول سعيد بن جبري وأيب العالية واحلس

 .من جعله اجلديد الصحيح وهللا أعلم
كانت مفروضا هلا لقوله  والقول الثاين أهنا جتب للمطلقة إذا طلقت قبل املسيس وإن

ْبِل َأنْ  أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا َنَكْحُتمُ  ايَ { :تعاىل مَتَسُّوُهنَّ َفَما  اْلُمْؤِمَناِت مثَّ طََلْقُتُموُهنَّ ِمْن قـَ
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 .}مَجَياًلً  تـَْعَتدُّوهَنا َفَمِتُعوُهنَّ َوَسّرُِحوُهنَّ َسَراَحاً  َلُكْم َعَلْيِهنَّ ِمْن ِعدَّة  
 .اآلية اليت يف البقرة عن سعيد بن املسيب قال نسخت هذه اآلية اليت يف األحزاب

تزوج رسول هللا  قاال وقد روى البخاري يف صحيحه عن سهل بن سعد وأيب أسيد أهنما
شرحبيل فلما أدخلت عليه بسط يده إليها فكأهنا   أميمة بنت -صلى هللا عليه وسلم-

 .فأمر أاب أسيد أن جيهزها ويكسوها ثوبني رازقيني كرهت ذلك
ومل يفرض هلا فان كان قد  والقول الثالث أن املتعة إمنا جتب للمطلقة إذا مل يدخل هبا

كانت مفوضة وإن كان قد فرض هلا وطلقها قبل  ادخل هبا وجب هلا مهر مثلها إذ
املتعة  عليه شطره فإن دخل هبا استقر اجلميع وكان ذلك عوضا هلا عن الدخول وجب هلا

اليت دلت هذه اآلية الكرمية على  وإمنا املصابة اليت مل يفرض هلا ومل يدخل هبا فهذه
 .عمر وجماهد وجوب متعتها وهذا قول ابن

املفارقة قبل الدخول وهذا ليس  حبها لكل مطلقة ممن عدا املفوضةومن العلماء من است
ِسع َقَدرُهُ { :التخيري يف األحزاب وهلذا قال تعاىل مبنكور وعليه حتمل آية ِِ  َعَلى اْلُمْو

اِبْلَمْعُروِف  ِولِْلُمطَلََّقاِت َمَتاعٌ { }َحقَّاً َعَلى اْلُمْحِسِنني َوَعَلى اْلُمْقرِتِ َقَدرُُه َمَتاَعاً اِبْلَمْعُروفِ 
 .}َحقَّاً َعَلى اْلُمتَِّقنيَ 

  .ومن العلماء من يقول إهنا مستحبة مطلقا
ِسع َقَدرُهُ { عن الشعيب قال ذكروا له املتعة أحيبس فيها فقرأ ِِ ىَل اْلُمْو َِ َوَعَلى اْلُمْقرِتِ  َع

يها رأيت أحدا حبس فيها وهللا لو كانت واجبة حلبس ف قال الشعيب وهللا ما }َقَدرُهُ 
 .القضاة

هبا الزوج وإن مل يدخل هبا  الثالثة: عند الثالثة األئمة أنه حيب مجيع الصداق إذا خال
حكم اخللفاء الراشدون لكن قال الشافعي أخربان  وهو مذهب الشافعي يف القدمي وبه

أنه  أخربان ابن جريج عن ليث بن أيب سليم عن طاوس عن ابن عباس مسلم بن خالد
يطلقها ليس هلا إال نصف الصداق ال  زوج املرأة فيخلو هبا وال ميسها مثقال يف الرجل يت

فَِنْصُف َما  َأن مَتَّسوُهّن َوَقْد فـََرْضُتْم هَلُّن َفرِيَضةً  َوِإن طَّلْقُتُموُهّن ِمن قـَْبلِ { :ن هللا يقول
 وهو ظاهر الكتاب قال البيهقي وليث بن أيب سليم قال الشافعي هبذا أقول }فـََرْضُتمْ 

 .يقوله حمتج به فقد رويناه من حديث ابن أيب طلحة عن ابن عباس فهو وإن كان غري
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خبالف قويل  -عليه وسلم صلى هللا-الرابعة: قال الشافعي كل ما قلت فكان عن النيب 
  .أوىل وال تقلدوين -وسلم صلى هللا عليه-مما يصح فحديث النيب 

وقائل بذلك فهذا من  جع عن قويلوعن الشافعي إذا صح احلديث وقلت قوال فأان را
 .األئمة رمحهم هللا ورضي عنهم أمجعني آمني سيادته وأمانته وهذا نفس إخوانه من

أن صالة الوسطى  -هللا رمحه-ومن ها هنا قطع القاضي املاوردي أبن مذهب الشافعي 
اجلديد وغريه أهنا الصبح لصحة األحاديث أهنا  هي صالة العصر وإن كان قد نص يف

واملنة ومن  وافقه على هذه الطريقة مجاعة من حمدثي املذهب وهلل احلمد عصر وقدال
مذهب الشافعي وصمموا على أهنا  الفقهاء يف املذهب من ينكر أن تكون هي العصر

 املاوردي ومنهم من حكى يف املسألة قولني ولتقرير املعارضات الصبح قوال واحدا قال
  .احلمد واملنة فردانه على حدة وهللواجلواابت موضع آخر غري هذا وقد أ

موىل عائشة قال أمرتين  اخلامسة: أما احلديث الذي رواه أمحد ومسلم عن أيب يونس
بلغت هذه اآلية حافظوا على الصلوات والصالة  عائشة أن أكتب هلا مصحفا قالت إذا

والّصاَلِة  َحاِفظُوْا َعَلى الّصَلَواتِ { فلما بلغتها آذنتها فأملت على الوسطى فآذين
 صلى هللا-قالت مسعتها من رسول هللا  }قَانِِتنيَ  َوُقوُموْا ّللِّ { وصالة العصر }اْلُوْسَطىَ 

 .-عليه وسلم
الصلوات والصالة  وأخرج ابن جرير عن عروة قال كان يف مصحف عائشة حافظوا على

 .الوسطى وهي صالة العصر
 .أها كذلكقر  -صلى هللا عليه وسلم-وهكذا رواه أن رسول هللا 

-حلفصة زوج النيب  وقد روى مالك أيضا عن عمرو بن رافع قال كنت أكتب مصحفا
الّصَلَواِت  َحاِفظُوْا َعَلى{ اآلية فآذين فقالت إذا بلغت هذه -صلى هللا عليه وسلم

آذنتها فأملت على حافظوا على الصالة والصالة  فلما بلغتها }والّصاَلِة اْلُوْسَطىَ 
 .}قَانِِتنيَ  َوُقوُموْا ّللِّ { صرالع الوسطى وصالة

 .-هللا عليه وسلم صلى-وهكذا رواه حممد بن إسحاق وزاد كما حفظتها من النيب 
  .ويف رواية: قال انفع فقرأت ذلك املصحف فوجدت فيه الواو

 .كذلك وكذا روى ابن جرير عن ابن عباس وعبيد بن عمري أهنما قرآ
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اليت تقتضي املغايرة فدل  الوسطى بواو العطفوتقرير املعارضة أنه عطف صالة العصر 
 .ذلك على أهنا غريها

علي أصح  وأجيب عن ذلك بوجوه أحدها أن هذا إن روي على أنه خرب فحديث
 .وأصرح منه

ُل اآلاَيتِ { :وهذا حيتمل أن تكون الواو زائدة كما يف قوله َولَِتْسَتِبنَي َسِبيَل  وََكَذِلَك نـَُفصِّ
َراِهيمَ وَكَ  }اْلُمْجرِِمنيَ   .}اْلُموِقِننيَ  َمَلُكوَت اْلسََّماَواِت َواأْلَْرَض َولَِيُكوَن ِمنَ  َذِلَك نُِرى ِإبـْ

وخامت النبيني  أو تكون لعطف الصفات ال لعطف الذوات كقوله ولكن رسول هللا
َهَدى * َوالَِّذي َوالَِّذي َقدََّر فَـ  * اْسَم رَبَِّك اأْلَْعَلى * الَِّذي َخَلَق َفَسوَّى َسبِّحْ { :وكقوله
 .وأشباه ذلك كثرية }اْلَمْرَعى َأْخَرجَ 

 :وقال الشاعر
  وليث الكتيبة يف املزدحم إىل امللك القرم وابن اهلمام

 :وقال أبو داود االايدي
  فلهم يف صدى املقابر هام سلط املوت واملنون عليهم

 . واملوت هو املنون
  :وقال عدي بن زيد العتادي

 فألفى قوهلا كذاب ومينا لراهشيهفقددت األدمي 
  .والكذب هو املني

 :وقد نص سيبويه شيخ النحاة على جواز قول القائل
  .مررت أبخيك وصاحبك ويكون الصاحب هو األخ نفسه وهللا أعلم

خرب الواحد قرآن وهلذا مل يثبته  وأما إن روي على أنه قرآن فإنه مل يتواتر فال يثبت مبثل
 عفان رضي هللا عنه يف املصحف وال قرأ بذلك أحد من القراء ن بنأمري املؤمنني عثما

  .الذين تثبت احلجة بقراءهتم ال من السبعة وال من غريهم
  .احلديث مث قد روي ما يدل على نسخ هذه التالوة املذكورة يف هذا

وصالة العصر  أخرج مسلم عن الرباء بن عازب قال نزلت حافظوا على الصلوات
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ما شاء هللا مث نسخها هللا عز وجل  -صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا  فقرأانها على
  .}والّصاَلِة اْلُوْسَطىَ  َحاِفظُوْا َعَلى الّصَلَواتِ { :فأنزل

انسخة للفظ رواية عائشة  قال ابن كثري: فعلى هذا تكون هذه التالوة وهي تالوة اجلادة
 .إال فلفظها فقط وهللا أعلمعلى املغايرة و  وحفصة وملعناها إن كانت الواو دالة

ثبت عندهم أن  السادسة: أشكل حديث زيد بن أرقم على مجاعة من العلماء حيث
إىل املدينة وبعد اهلجرة إىل أرض احلبشة   حترمي الكالم يف الصالة كان مبكة قبل اهلجرة

- حديث ابن مسعود الذي يف الصحيح قال كنا نسلم على النيب كما دل على ذلك
الصالة فريد علينا، قال: فلما  قبل أن هناجر إىل احلبشة وهو يف -عليه وسلمصلى هللا 

إين مل أرد )) علي، فأخذين ما قرب وما بعد، فلما سلم قال قدمنا سلمت عليه فلم يرد
ال  الصالة، وإن هللا حيدث من أمره ما يشاء، وإن مما أحدث أن عليك إال أين كنت يف

قدمياً وهاجر إىل احلبشة، مث قدم  ن مسعود ممن أسلموقد كان اب ((تكلموا يف الصالة
مدنية بال  }َوُقوُموْا ّللِّ قَانِِتنيَ { فهاجر إىل املدينة، وهذه االَية منها إىل مكة مع من قدم

أخاه يف حاجته يف  فقال قائلون: إمنا أراد زيد بن أرقم بقوله: كان الرجل يكلم ,خالف
على حترمي ذلك هبذه االَية حبسب ما فهمه  ستدلالصالة، اإلخبار عن جنس الكالم، وا

إليها،  وقال آخرون: إمنا أراد أن ذلك قد وقع ابملدينة بعد اهلجرة ,منها، وهللا أعلم
قوم من أصحابنا وغريهم،  ويكون ذلك قد أبيح مرتني وحرم مرتني، كما اختار ذلك

  .واألول أظهر، وهللا أعلم
على بعض يف الصالة،  د، قال كنا يسلم بعضناوقال احلافظ أبو يعلى عن ابن مسعو 

فسلمت عليه، فلم يرد علي، فوقع يف  -صلى هللا عليه وسلم-فمررت برسول هللا 
وعليك )) صالته قال -صلى هللا عليه وسلم-فلما قضى النيب  نفسي أنه نزل يف شيء

 ا كنتم يفهللا، إن هللا عز وجل حيدث من أمره ما يشاء، إذ السالم أيها املسلم ورمحة
 .((الصالة فاقنتوا وال تكلموا

إىل أن ابن مسعود  قلت: قد حررت هذا اإلشكال يف كتايب "صحيح السرية" وتوصلت
فلم يرد عليه ابملدينة بعد نزول هذه اآلية  -صلى هللا عليه وسلم-إمنا سلم على النيب 

للمدينة مباشرة  مسعود اهلجرة األوىل وإمنا هاجر الثانية وكانت عودته ومل يهاجر ابن
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 .وهللا أعلم .532 ولالستزادة يراجع الكتاب املذكور حاشية رقم
العدو. وقال األوزاعي:  السابعة: قال البخاري: ابب الصالة عند مناهضة احلصون ولقاء

الصالة، صلوا إمياء كل امرى لنفسه، فإن مل يقدروا  إن كان هتيأ الفتح ومل يقدروا على
ركعتني، فإن مل يقدروا  الة حىت ينكشف القتال، وأيمنوا فيصلوااإلمياء أخروا الص على

ال جيزيهم التكبري ويؤخروهنا حىت أيمنوا. وبه قال  صلوا ركعة وسجدتني، فإن مل يقدروا
واشتد  وقال أنس بن مالك: حضرت مناهضة حصن تسرت عند غضاءة الفجر ,مكحول

بعد ارتفاع النهار، فصليناها  اشتعال القتال، فلم يقدروا على الصالة، فلم نصل إال
قال أنس: وما يسرين بتلك الصالة الدنيا وما فيها. هذا  .وحنن مع أيب موسى، ففتح لنا

صالة  -وسلم صلى هللا عليه-البخاري، مث استشهد على ذلك حبديث أتخريه  لفظ
بعد  -صلى هللا عليه وسلم-الشمس، وبقوله  العصر يوم اخلندق لعذر احملاربة إىل غيبوبة

منكم العصر إال يف بين  ال يصلني أحد)) جهزهم إىل بين قريظة ذلك ألصحابه ملا
 صلى-الصالة يف الطريق فصلوا وقالوا: مل يرد منا رسول هللا  فمنهم من أدركته ((قريظة

إىل أن غربت الشمس يف  إال تعجيل السري، ومنهم من أدركته فلم يصل -هللا عليه وسلم
الفريقني وهذا يدل على اختيار البخاري هلذا القول  واحدا منبين قريظة فلم يعنف 

هبا القرآن يف  على خالفه ويعولون على أن صالة اخلوف على الصفة اليت ورد واجلمهور
مشروعة يف غزوة اخلندق وإمنا شرعت بعد  سورة النساء ووردت هبا األحاديث مل تكن

 وأما مكحول واألوزاعيهبذا يف حديث أيب سعيد وغريه  ذلك وقد جاء مصرحا
جواز ذلك ألن هذا  والبخاري فيجيبون أبن مشروعية صالة اخلوف بعد ذلك ال تنايف

بدليل صنيع الصحابة زمن عمر يف فتح تسرت  حال اندر خاص فيجوز فيه مثل ما قلنا
 .ينكر وهللا أعلم وقد اشتهر ومل
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األوىل: قد استدلوا على وجوب السكىن يف منزل الزوج مبا رواه مالك وأبو داود 
والرتمذي والنسائي وابن ماجه عن زينب بنت كعب بن عجرة أن الفريعة بنت مالك بن 

-ءت إىل رسول هللا سنان وهي أخت أيب سعيد اخلدري رضي هللا عنهما أخربهتا أهنا جا
تسأله أن ترجع إىل أهلها يف بين خدرة فإن زوجها خرج يف طلب  -صلى هللا عليه وسلم

صلى -أعبد له أبقوا حىت إذا كان بطرف القدوم حلقهم فقتلوه قالت فسألت رسول هللا 
أن أرجع إىل أهلي يف بين خدرة فان زوجي مل يرتكين يف مسكن ميلكه  -هللا عليه وسلم

))نعم(( قالت فانصرفت حىت  -صلى هللا عليه وسلم-قة قالت فقال رسول هللا وال نف
أو أمر يب فنوديت له  -صلى هللا عليه وسلم-إذا كنت يف احلجرة انداين رسول هللا 

فقال كيف قلت فرددت عليه القصة اليت ذكرت له من شأن زوجي فقال امكثي يف 
أربعة أشهر وعشرا قالت فلما كان  بيتك حىت يبلغ الكتاب أجله قالت فاعتددت فيه

 عثمان بن عفان أرسل إيل فسألين عن ذلك فأخربته فاتبعه وقضى به.
 قال الرتمذي: حديث حسن صحيح. 

الثانية: استدل هبذه اآلية من ذهب من العلماء إىل وجوب املتعة لكل مطلقة سواء  
وهو قول عن كانت مفوضة أو مفروضا هلا أو مطلقة قبل املسيس أو مدخوال هبا 

وإليه ذهب سعيد بن جبري وغريه من السلف واختاره ابن جرير  -رمحه هللا-الشافعي 
اَل ُجَناَح َعَلْيُكْم ِإْن {ومن مل يوجبها مطلقا خيصص من هذا العموم مفهوم قوله تعاىل: 

ِْ مَتَسُّوُهنَّ َأْو تـَْفِرُضوا هَلُنَّ َفرِيَضًة َومَ  تُِّعوُهنَّ َعَلى اْلُمْوِسِع َقَدرُُه َوَعَلى طَلَّْقُتْم اْلنَِّساِء َما مَل
وأجاب األولون أبن هذا من ابب  }اْلُمْقرِتِ َقَدرُُه َمَتاَعًا اِبْلَمْعُروِف َحقًَّا َعَلى اْلُمْحِسِننيَ 

 ذكر بعض أفراد العموم فال ختصيص على املشهور املنصور وهللا أعلم.
ايرهم حذر املوت عربة ودليل على أنه لن الثالثة: يف القصة هؤالء الذين خرجوا من د

يغين حذر من قدر وأنه ال ملجأ من هللا إال إليه فإن هؤالء خرجوا فرارا من الوابء طلبا 
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لطول احلياة فعوملوا بنقيض قصدهم وجاءهم املوت سريع يف آن واحد ومن هذا القبيل 
عباس أن عمر بن احلديث الصحيح الذي رواه أمحد والبخاري ومسلم عن عبد هللا بن 

اخلطاب خرج إىل الشام حىت إذا كان بسرغ لقيه أمراء األجناد أبو عبيدة بن اجلراح 
وأصحابه فأخربوه أن الوابء قد وقع ابلشام فذكر احلديث فجاءه عبد الرمحن بن عوف 

صلى هللا -وكان متغيبا لبعض حاجته فقال إن عندي من هذا علما مسعت رسول هللا 
))إذا كان أبرض وأنتم هبا فال خترجوا فرارا منه وإذا مسعتم به أبرض  يقول -عليه وسلم

 فال تقدموا عليه(( فحمد هللا عمر مث انصرف. 
ويف الصحيحني أيضا عن عبد هللا بن عامر بن ربيعة أن عبد الرمحن بن عوف أخرب عمر 

قبلكم  ))إن هذا السقم عذب به األمم -صلى هللا عليه وسلم-وهو يف الشام عن النيب 
فإذا مسعتم به يف أرض فال تدخلوها وإذا وقع أبرض وأنتم هبا فال خترجوا فرارا(( قال 

 فرجع عمر من الشام.
 
           

          

           

           

            

          

           

           

     



284 
 

           

      

           

         

         

           



             

         

            

          

          

             

           
 

 :-صلى هللا عليه وسلم- األوىل : أخرج ابن جرير عن ابن عمر قال: قال رسول هللا
 مث قرأ ابن عمر ((ليدفع ابملسلم الصاحل عن مئة أهل بيت من جريانه البالء إن هللا))
 .}ٱأَلْرضُ  ٱّللَِّ ٱلنَّاَس بـَْعَضُهْم بِبَـْعض  َلَفَسَدتِ  َوَلْوالَ َدْفعُ {

 .وهو ضعيف جدا سناد ضعيف فإن حيىي بن سعيد هو ابن العطار احلمصيوهذا إ
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إن  -صلى هللا عليه وسلم- وأخرج ابن جرير عن جابر بن عبد هللا قال قال رسول هللا
ولده وولد ولده وأهل دويرته ودويرات حوله وال  هللا ليصلح بصالح الرجل املسلم

 .حفظ هللا عز وجل مادام فيهم يزالون يف
  أيضا غريب ضعيفوهذا 

فيكم سبعة هبم تنصرون  وقال أبو بكر بن مردويه عن ثوابن رفع احلديث قال ال يزال
 .أمر هللا وهبم متطرون وهبم ترزقون حىت أييت

 :-صلى هللا عليه وسلم- وقال ابن مردويه عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول هللا
إين ألرجو أن  ون وهبم تنصرون قال قتادةأميت ثالثون هبم ترزقون وهبم متطر  األبدال يف))

  .((يكون احلسن منهم
الثابت يف الصحيحني عن أيب  الثانية: إن قيل فما اجلمع بني هذه اآلية وبني احلديث

ورجل من اليهود فقال اليهودي يف قسم يقسمه ال  هريرة قال استب رجل من املسلمني
فقال أي  فلطم هبا وجه اليهودي موسى على العاملني فرفع املسلم يده والذي اصطفى

صلى هللا عليه -إىل النيب  فجاء اليهودي -صلى هللا عليه وسلم-خبيث وعلى حممد 
ال تفضلوين )) :-صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا  فاشتكى على املسلم فقال -وسلم

فأكون أول من يفيق فأجد موسى ابطشا  على األنبياء فان الناس يصعقون يوم القيامة
 ((أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور فال تفضلوين على األنبياء ائمة العرش فال أدريبق

 :فاجلواب من وجوه ((األنبياء ال تفضلوا بني)) :ويف رواية
 .أحدها أن هذا كان قبل أن يعلم ابلتفضيل ويف هذا نظر

.الثاين: أن هذا قاله من ابب اهلضم والتواضع

اليت حتاكموا فيها عند التخاصم  يف مثل هذه احلال الثالث: أن هذا هنى عن التفضيل 
 .والتشاجر

  .الرابع: ال تفضلوا مبجرد اآلراء والعصبية
وعليكم االنقياد والتسليم  اخلامس: ليس مقام التفضيل إليكم وإمنا هو إىل هللا عز وجل

 .له واإلميان به
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األوىل: األحاديث يف فضائل آية الكرسي كثرية وقد استقصيت الصحيح منها يف كتايب 

 موسوعة فضائل سور وآايت القرآن فمن أراد االستفاضة فلريجع إليها هناك.
وهي آية عظيمة جليلة خالصة هلل سبحانه وأمسائه وصفاته ال يشاهبها يف ذلك إال سورة 

 اإلخالص.
وى ابن مردويه وغريه أحاديث عن بريدة وجابر وغريمها يف وضع الثانية: قال ابن كثري: ر 

 الكرسي يوم القيامة لفصل القضاء والظاهر أن ذلك غري املذكور يف هذه اآلية 
الثالثة: قال ابن كثري:زعم بعض املتكلمني على علم اهليئة من اإلسالميني أن الكرسي 

الفلك التاسع وهو الفلك األثري عندهم هو الفلك الثامن وهو فلك الثوابت الذي فوقه 
 ويقال له األطلس وقد رد ذلك عليهم آخرون.

الرابعة: قال ابن كثري: وهذه اآلايت وما يف معناها من األحاديث الصحاح األجود فيها 
 طريقة السلف الصاحل أمروها كما جاءت من غري تكييف وال تشبيه.

تعاىل وقد تكلمنا عن ذلك عدة قلت: يعين ابن كثري بذلك آايت وأحاديث صفات هللا 
مرات وبينا املناهج املنحرفة يف هذا األمر عن مذهب أهل السنة واجلماعة فليتنبه 

 لذلك.
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حماجة إبراهيم للنمروذ أحسن مما  األوىل: هذا التنزيل على هذا املعىن الذي تقدم يف

 عدول إبراهيم عن املقام األول إىل املقام الثاين انتقال من قيني أنذكره كثري من املنط
قالوه بل املقام األول  دليل إىل أوضح منه ومنهم من قد يطلق عبارة ردية وليس كما

 .ما ادعاه منرود يف األول والثاين وهلل احلمد واملنة يكون كاملقدمة للثاين ويبني بطالن
 

 : الثانية
صلى -قال رسول هللا  رواه البخاري ومسلم عن أيب هريرة قال ابلنسبة للحديث الذي

إبراهيم إذ قال رب أرين كيف حتيي املوتى قال أومل  حنن أحق ابلشك من -هللا عليه وسلم
 . بلى ولكن ليطمئن قليب تؤمن قال

خالف ونذكر هنا ما قال  ليس املراد ههنا ابلشك ما قد يفهمه من ال علم عنده بال
قال حكى حممد بن إسحاق بن خزمية عن أيب  ا الصدد إمتاما للفائدةالبغوي يف هذ

هللا عليه  صلى-حيىي املزين أنه قال على هذا احلديث مل يشك النيب  إبراهيم إمساعيل بن
املوتى وإمنا شكا يف أنه هل جييبهما إىل  وال إبراهيم يف أن هللا قادر على أن حييي -وسلم

 ما سأال ؟
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إبراهيم اعرتاف ابلشك  طايب : ليس يف قوله حنن أحق ابلشك منوقال أبو سليمان اخل
نفي الشك عنهما يقول إذا مل أشك أان يف قدرة  على نفسه وال على إبراهيم ولكن فيه

سبيل التواضع  على إحياء املوتى فإبراهيم أوىل أبن ال يشك وقال ذلك على هللا تعاىل
طول ما لبث يوسف ألجبت  نواهلضم من النفس وكذلك قوله لو لبثت يف السج

مل تعرض من جهة الشك  -عليه السالم-إبراهيم  الداعي وفيه اإلعالم أن املسألة من
والطمأنينة ما ال يفيد  زايدة العلم ابلعيان فإن العيان يفيد من املعرفة ولكن من قبل

ل هللا قال قوم شك إبراهيم ومل يشك نبينا فقال رسو  االستدالل وقيل ملا نزلت هذه اآلية
 .على نفسه اهـ هذا القول تواضعا منه وتقدميا إلبراهيم -هللا عليه وسلم صلى-
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هذه اآلية عامة يف أن إخفاء الصدقة  }ا َوتـُْؤُتوَها ٱْلُفَقَرآءَ َوِإن خُتُْفوهَ { :قوله سبحانه

طلحة  مفروضة أو مندوبة لكن روى ابن جرير من طريق علي بن أيب أفضل سواء كانت
السر يف التطوع تفضل عالنيتها  عن ابن عباس يف تفسري هذه اآلية قال جعل هللا صدقة

ها أفضل من سرها يقال خبمسة الفريضة عالنيت يقال بسبعني ضعفا وجعل صدقة
 .وعشرين ضعفا
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ما دلت عليه ألفاظ  األوىل: إن اآلية وإن نزلت على سبب خاص، فهي عامة يف مجيع
 اآلية : أهنم فيما قال }... يـُْنِفُقوَن َأْمَواهَلُْم بِٱللَّْيِل َوٱلنـََّهارِ  ٱلَِّذينَ { :اآلية، فمعىن قوله

ابلصدقة حلرصهم على اخلري، فكلما نزلت هبم  الزخمشري: يعمون األوقات واألحوال
 .عجلوا قضاءها، ومل يؤخروه، ومل يتعللوا بوقت وال حال حاجة حمتاج

 
الزمانني، وال يف إحدى احلالتني  مل يبني يف هذه اآلية أفضلية الصدقة يف أحد الثانية:

حسب  أو جاء تفصياًل على }ْبُدوْا ٱلصََّدقَـاتِ ِإن تُـ { :وهي اعتمادًا على اآلية قبلها،
تقدمي الليل على النهار، والسر  الواقع من صدقة أيب بكر، وصدقة علي، وقد يقال: إن

األفضلية، والليل مظنة صدقة السر، فقدم الوقت الذي   على العالنية يدل على تلك
 .الصدقة فيه أفضل،واحلال اليت كانت فيها أفضل كانت
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األوىل: ظاهر اآلية أن الشيطان يتخبط اإلنسان فقيل ذلك حقيقة وهو من فعل 

الشيطان بتمكني هللا تعاىل له من ذلك من بعض الناس وليس يف العقل ما مينع من ذلك 
وقيل ذلك من فعل هللا ملا حيدثه فيه من غلبة السوء أو احنراف الكيفيات واحتدادها 

ه فنسب إىل الشيطان جمازا تشبيها مبا يفعله أعوانه مع الذين يصرعوهنم وقيل فتصرع
أضيف إىل الشيطان على زعامات العرب أن الشيطان يتخبط اإلنسان فيصرعه فورد 

 عل ما كانوا يعتقدون يقولون رجل مموس وجن الرجل 
هم  قال الزخمشري: ورأيتهم هلم يف اجلن قصص وأخبار وعجائب وإنكار ذلك عند

 كإنكار املشاهدات 
 

املسألة الثانية: روي عن عائشة زوج النيب صلى هللا عليه وسلم أهنا قالت هلا أم ولد زيد 
بن أرقم اي أم املؤمنني أتعرفني زيد بن أرقم قالت نعم قالت فإين بعته عبدا إىل العطاء 

ما شريت بثمان مئة فاحتاج إىل مثنه فاشرتيته قبل حمل األجل بست مئة فقالت بئس 
وبئس ما اشرتيت أبلغي زيدا أنه قد أبطل جهاده مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إن 
مل يتب قالت فقلت أرأيت إن تركت املئتني وأخذت الست مئة قالت نعم ))فمن جاءه 

 موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف(( 
مع ما جاء فيها من قال ابن كثري: وهذا األثر مشهور وهو دليل ملن حرم مسألة العينة 

 األحاديث املذكورة املقررة يف كتاب األحكام 
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املسألة الثالثة: إمنا حرمت املخابرة وهي املزارعة لبعض ما خيرج من األرض واملزابنة وهي 
اشرتاء الرطب يف رؤوس النخل ابلتمر على وجه األرض واحملاقلة وهي اشرتاء احلب يف 

رمت هذه األشياء وما شاكلها حسم ملادة الراب ألنه سنبله ابحلب على وجه األرض إمنا ح
 ال يعلم التساوي بني الشيئني قبل اجلفاف

وهلذا قال الفقهاء:)اجلهل ابملماثلة كحقيقة املفاضلة( ومن هذا حرموا أشياء مبا فهموا 
من تضييق املسالك املفضية إىل الراب والوسائل املوصية إليه وتفاوت نظرهم حبسب ما 

لكل منهم من العلم وقد قال تعاىل ))وفوق كل ذي علم عليم(( وابب الراب وهب هللا 
من أشكل األبواب على كثري من أهل العلم وقد قال أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب 

رضي هللا عنه: ثالث وددت أن النيب صلى هللا عليه وسلم عهد إلينا فيهن عهد ننتهي 
 ذلك بعض املسائل اليت فيها شائبة الرابإليه اجلد وأبواب من أبواب الراب يعين ب

والشريعة شاهدة أبن كل حرام فالوسيلة إليه مثل ألن ما أفضى للحرام حرام كما أن من 
 ال يتم الواجب إال به فهو واجب 

وقد ثبت يف الصحيحني عن النعمان بن بشري رضي هللا عنه قال مسعت رسول هللا صلى 
ني وإن احلرام بني وبني ذلك أمور مشتبهات فمن هللا عليه وسلم يقول ))إن احلالل ب

اتقى الشبهات استربأ لدينه وعرضه ومن وقع يف الشبهات وقع يف احلرام كالراعي يرعى 
 حول احلمى يوسك أن يرتع فيه((

ويف السنن عن احلسن ابن علي رضي هللا عنهما قال: مسعت رسول هللا صلى هللا عليه 
اال يريبك(( ويف احلديث اآلخر ))اإلمث ما حاك يف وسلم يقول ))دع ما يريبك إىل م

القلب وترددت فيه النفس وكرهت أن يطلع عليه الناس(( ويف رواية ))استفت قلبك 
 وإن افتاك الناس وافتوك((

 
املسألة الرابعة: من هذا القبيل حتريف الوسائل املفضية إىل احملرمات وقد تقدم حديث 

ر وقال بعض من تكلم على هذا احلديث عن األئمة ملا عائشة يف حترمي التجارة يف اخلم
حرم الراب ووسائله حرم اخلمر وما يفضي إليه من جتارة وحنو ذلك كما قال عليه الصالة 
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والسالم يف احلديث املتفق عليه ))لعن هللا اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها 
 فباعوها فأكلوا امثاهنا(( 

حديث علي وابن مسعود وغريمها عند لعن احمللل يف  وقد تقدم فيما سبق من حماضرات
تفسري قوله ))حىت تنكح زوجا غريه(( قوله صلى هللا عليه وسلم ))اكل الراب وموكله 
وشاهديه وكاتبه(( قالوا وما يشهد عليه ويكتب إال إذا اظهر يف صورة عقد شرعي 

لنيات ويف الصحيح ))إن ويكون داخله فاسدا فاالعتبار مبعناه ال بصورته ألن األعمال اب
 هللا ال ينظر إىل صوركم وال إىل أموالكم وإمنا ينظر إىل قلوبكم وأعمالكم((

وقد صنف اإلمام العالمة أبو العباس ابن تيمية كتااب يف إبطال التحليل تضمن النهي عن 
تعاطي الوسائل املفضية إىل كل ابطل قال ابن كثري: وقد كفى يف ذلك وشفى فرمحه هللا 

 ضي عنه ور 
 

املسألة اخلامسة: قوله ))ميحق هللا الراب(( من ابب املعاملة بنقيض املقصود كما روى 
اإلمام أمحد عن فروخ موىل عثمان ان عمر وهو يومئذ أمري املؤمنني خرج من املسجد 
فرأى طعاما منشورا فقال: ما هذا الطعام فقالوا: طعاما جلب إلينا قال: ابرك هللا فيه 

قيل: اي أمري املؤمنني إنه قد احتكر قال: من احتكره قالوا: فروخ موىل  وفيمن جلبه
عثمان وفالن موىل عمر فأرسل إليهما فقال: ما محلكما على احتكار طعام املسلمني 

قال: اي أمري املؤمنني نشرتي أبموالنا ونبيع فقال عمر: مسعت رسول هللا صلى هللا عليه 
أو جبذام(( فقال  فالسني طعامهم ضربه هللا ابإلوسلم يقول ))من احتكر على املسلم

فروخ عند ذلك: أعاهد هللا وأعاهدك أن ال أعود يف طعام أبدا وأما موىل عمر ففال: إمنا 
نشرتي أبموالنا ونبيع. قال أبو حيىي الراوي ولقد رأيت موىل عمر جمذوما ورواه ابن ماجه 

املسلمني طعامهم ضربه هللا  من حديث اهليثم بن رافع به ولفظه ))من احتكر على
 ابإلفالس واجلذام(( 
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-األوىل: إن قيل فقد ثبت يف الصحيحني عن عبد هللا بن عمر قال: قال رسول هللا 

: ))إان أمة أمية ال نكتب وال حنسب فما اجلمع بينه وبني األمر -صلى هللا عليه وسلم
من حيث هو غري مفتقر إىل كتابة أصال ألن كتاب هللا قد ابلكتابة(( فاجلواب أن الدين 

صلى هللا عليه -سهل هللا ويسر حفظه على الناس والسنن أيضا حمفوظة عن رسول هللا 
والذي أمر هللا بكتابته إمنا هو أشياء جزئية تقع بني الناس فأمروا أمر إرشاد ال  -وسلم

 أمر إجياب كما ذهب إليه بعضهم. 
دلة أيضا على عدم وجوب كتابة الدين احلديث الذي حكي عن شرع من الثانية: من األ

 قبلنا مقررا يف شرعنا ومل ينكر عدم الكتابة واألشهاد.
أنه ذكر أن رجال من  -صلى هللا عليه وسلم-أخرج أمحد عن أيب هريرة عن رسول هللا 

ء أشهدهم بين إسرائيل سأل بعض بين إسرائيل أن يسلفه ألف دينار فقال ائتين بشهدا
قال كفى ابهلل شهيدا قال ائتين بكفيل قال كفى ابهلل كفيال قال صدقت فدفعها إليه إىل 
أجل مسمى فخرج يف البحر فقضى حاجته مث التمس مركبا يقدم عليه لألجل الذي 
أجله فلم جيد مركبا فأخذ خشبة فنقرها فأدخل فيها ألف دينار وصحيفة معها إىل 

أتى هبا البحر مث قال اللهم إنك قد علمت أين استسلفت  صاحبها مث زجج موضعها مث
فالان ألف دينار فسألين كفيال فقلت كفى ابهلل كفيال فرضى بذلك وسألين شهيدا فقلت  
كفى ابهلل شهيدا فرضى بذلك وإين قد جهدت أن أجد مركبا أبعث هبا إليه ابلذي 

حىت وجلت فيه مث انصرف  أعطاين فلم أجد مركبا وإين استودعتكها فرمى هبا يف البحر
وهو يف ذلك يطلب مركبا إىل بلده فخرج الرجل الذي كان أسلفه ينظر لعل مركبا جتيئه 
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مباله فإذا ابخلشبة اليت فيها املال فأخذها ألهله حطبا فلما كسرها وجد املال والصحيفة 
 طلب مث قدم الرجل الذي كان تسلف منه فأاته أبلف دينار وقال وهللا مازلت جاهدا يف

مركب آلتيك مبالك فما وجدت مركبا قبل الذي أتيت فيه قال هل كنت بعثت إيل 
بشيء قال أمل أخربك إين مل أجد مركبا قبل هذا الذي جئت فيه قال فإن هللا قد أدى 

 عنك الذي بعثت به يف اخلشبة فانصرف أبلفك راشدا.
ع من طرق صحيحة قال ابن كثري: هذا إسناد صحيح وقد رواه البخاري بسبعة مواض

 معلقا بصيغة اجلزم. 
الثالثة: إمنا أقيمت املرأاتن مقام الرجل لنقصان عقل املرأة فأخرج مسلم عن أيب هريرة 

أنه قال ))اي معشر النساء تصدقن وأكثرن اإلستغفار  -صلى هللا عليه وسلم-عن النيب 
رسول هللا أكثر أهل  فإين رأيتكن أكثر أهل النار(( فقالت امرأة منهن جزلة وما لنا اي

النار قال ))تكثرن اللعن وتكفرن العشري ما رأيت من انقصات عقل ودين أغلب لذي 
لب منكن(( قالت اي رسول هللا ما نقصان العقل والدين قال ))أما نقصان عقلها 
فشهادة امرأتني تعدل شهادة رجل فهذا نقصان العقل ومتكث الليايل ال تصلي وتفطر يف 

 قصان الدين((. رمضان فهذا ن
الرابعة: أخرج مسلم وأبو داود والرتمذي والنسائي وابن ماجه عن زيد بن خالد أن 

قال: ))أال أخربكم خبري الشهداء الذي أييت بشهادته  -صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا 
 قبل أن يسأهلا((.

بل أن فأما احلديث اآلخر يف الصحيحني ))أال أخربكم بشر الشهداء الذين يشهدون ق
يستشهدوا(( وكذا قوله: ))مث أييت قوم تسبق أمياهنم شهادهتم وتسبق شهادهتم أمياهنم(( 

 ويف رواية مث أييت قوم يشهدون وال يستشهدون((. قال ابن كثري: فهؤالء شهود الزور.
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الرهن ال يلزم إال ابلقبض كما هو  قد استدل بقوله فرهان مقبوضة على أن األوىل:

يكون الرهن مقبوضا يف  واجلمهور واستدل هبا آخرون على أنه ال بد أن مذهب الشافعي
السلف  اإلمام أمحد وذهب إليه طائفة واستدل آخرون من يد املرهتن وهو رواية عن

يف  عا إال يف السفر قاله جماهد وغريه وقد ثبتمشرو  هبذه اآلية على أنه ال يكون الرهن
تويف ودرعه مرهونة عند  -عليه وسلم صلى هللا-الصحيحني عن أنس أن رسول هللا 
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رواية من يهود املدينة ويف رواية  ثالثني وسقا من شعري رهنها قوات ألهله ويف يهودي على
األحكام الكبري وهلل  أيب الشحم اليهودي وتقرير هذه املسائل يف كتاب الشافعي عند

 .املستعان احلمد واملنة وبه
واحتج على أنه ال يلزم من احملاسبة  الثانية: اختار ابن جرير أن اآلية غري منسوخة

ابحلديث الذي رواه عند هذه  وأنه تعاىل قد حياسب ويغفر وقد حياسب ويعاقب املعاقبة
بن عمر وهو يطوف  بد هللاحمرز قال بينما حنن نطوف ابلبيت مع ع اآلية عن صفوان بن

يقول  -صلى هللا عليه وسلم-عمر ما مسعت رسول هللا  إذ عرض له رجل فقال اي ابن
يقول يدنو املؤمن من ربه عز  -عليه وسلم صلى هللا-يف النجوى قال مسعت رسول هللا 

تعرف كذا فيقول رب أعرف  حىت يضع عليه كنفه فيقرره بذنوبه فيقول له هل وجل
وإين أغفرها لك  ما شاء هللا أن يبلغ قد سرتهتا عليك يف الدنيا إذا بلغ بهمرتني حىت 

فينادى هبم على  أو كتابه بيمينه وأما الكفار واملنافقون اليوم قال فيعطى صحيفة حسناته
 .}رهبم أال لعنة هللا على الظاملني هؤالء الذين كذبوا على{ رءوس األشهاد

 .مهاوهذا احلديث خمرج يف الصحيحني وغري 
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